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Abstract 
Den 28 februari år 2015 utbryter en strejk på flygbolaget Norwegian. Drygt ett år senare, den 

10 juni år 2016, sker samma sak på flygbolaget SAS. Denna studie syftar till att undersöka 

hur de båda nämnda företagen hanterade respektive strejk kommunikativt. Företagens 

pressreleaser i samband med respektive strejk analyseras ur ett förtroendeperspektiv i form av 

det retoriska begreppet ethos, samt ett kriskommunikationsperspektiv i form av teorin 

imagereparerande strategier. Pressreleaserna har valts ut för att främja studiens syfte och 

analyseras främst genom tillämpning av närläsning och hermeneutik och därav svarar studien 

för kvalitativa resultat. Resultatet av studien visar att både Norwegian och SAS misslyckas 

med sin kriskommunikation. Inget av företagen lyckas etablera något starkt förtroende hos 

sin publik och väljer illa lämpade strategier för respektive rådande situation. 

Nyckelord: Kriskommunikation, imagereparerande strategier, ethos, Norwegian och SAS. 
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1. Inledning 
 

Sommar, semester och strejk. Klockan var 03.34 natten mot måndag den 13 juni år 2016. Vi 

satt i mörkret med endast skenet från vår laptop och bokade om vår flygresa ner till Frankrike 

och fotbolls-EM. Flyget som skulle ta oss och våra vänner från Arlanda till Nice senare den 

eftermiddagen var inställt. Scandinavian Airlines System (SAS) och svenska pilotföreningen 

(SPF) hade inte lyckats enas om ett nytt avtal och sedan två dagar tillbaka hade 400 piloter 

tagits ut i strejk och tusentals svenskar var strandsatta i Sverige och runtom i Europa. Drygt 

ett år tidigare i mars månad meddelade Norwegian att förhandlingarna mellan Norwegian Air 

Norway (NAN) och Norwegian Pilot Union (NPU) inte lyckats och att strejk från piloterna 

var ett faktum. Drabbade resenärer riktade frustration, ilska och hat mot de båda företagen och 

kabinpersonalen. Strejkerna innebar allvarliga krissituationer som hotade företagens existens. 

 

Under dagarna innan strejken och fram tills det att strejken var avblåst släppte både SAS och 

Norwegian flera pressreleaser för att informera om och hantera respektive rådande kris. 

Pressreleaserna fungerade som de huvudsakliga externa kommunikationsfunktionerna. Frågan 

studien ställer sig är: hur hanterade de båda flygbolagen krisen kommunikativt? 

 

Krissituationer uppstår varje dag och har gjort det så länge människan levt. De kan vara 

mindre och de kan vara större, de kan drabba få och de kan drabba många. Att kriser inträffar 

är inte det intressanta – det intressanta är hur vi hanterar dem. Även om kriser alltid funnits 

finns saker som förändrats. Idag lever vi i ett informationssamhälle där det finns mängder av 

verktyg att använda för kommunikation. Det finns möjligtvis också ett större krav på 

informationens hastighet och kvalitet. Organisationers externa kommunikation under 

krissituationer kan med största sannolikhet i många fall vara helt avgörande för en kris 

karaktär och utveckling. Vad identifierar då god kommunikativ krishantering från en 

organisation? 

 

Birgitte Mral och Orla Vigsø skriver i sin bok Krisretorik – Retoriska aspekter hur begreppet 

ethos innehar en överordnad betydelse vid kriskommunikation.1 Begreppet ethos framkom för 

cirka 2000 år sedan av en man vid namn Aristoteles och innebär hur en aktör etablerar en god 

																																																								
1 Mral, Brigitte & Vigsø, Orla (red.) (2013). Krisretorik – retoriska aspekter på kriskommunikation. Karlstad: 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samarbete med Retorikförlaget, sid 10. 
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karaktär.2 Att etablera en god karaktär hos sin publik kan verka som avgörande faktor för att 

skapa tillit och förtroende hos sin publik, vilket i nästa steg kan ge förtroende för sändaren av 

budskapet och vara direkt avgörande för hur budskapet tas emot. Organisationer har också en 

karaktär, ett ethos, gentemot sin publik att förvalta. I krissituationer står påverkade 

organisationer ofta inför ett känsligt arbete att bevara, reparera eller stärka ett ethos. 

Imagereparerande strategier är en teori som redogör för olika tillvägagångsätt som aktörer 

ofta förlitar sig på i sin kriskommunikation. Teorin är framtagen av forskaren William Benoit 

och är ytterligare ett bidrag till forskningen om kriskommunikation.3 Studien ämnar 

kombinera Aristoteles klassiska retoriska begrepp ethos med Benoits modernare teori 

imagereparerande strategier.  

 

Genom att förena de båda teorierna och studera två verkliga fall av kriskommunikation 

hoppas vi att studien på ett adekvat sätt kan visa de två nämnda organisationerna SAS och 

Norwegians kommunikativa hantering av respektive kris. Kanske kan studien skönja hur de 

båda företagen agerar när de sätts under press, kanske kan studien åskådliggöra de båda 

företagens karaktär, kanske uppvisar företagen sin sanna karaktär när de utsätts för press. 

	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
2 Lindqvist Grinde, Janne (2011). Klassisk retorik för vår tid, 1:4. uppl., Studentlitteratur AB: Lund, sid 88. 
3 Falkheimer, Jesper & Heide, Mats (red.) (2011). Strategisk kommunikation: forskning och praktik. 1. uppl. 
Lund: Studentlitteratursid, sid 97–100. 
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2. Syfte 
Nedan preciseras syftet med studien.  

 

Studien syftar till att skapa en ökad förståelse för extern kriskommunikation, detta genom att 

undersöka och förstå flygföretags kriskommunikation under strejkförhållanden. 

 

Mer precist eftersträvar studien att ge en inblick i hur flygbolagen SAS och Norwegian 

kommunicerar under den pågående krissituation som uppstod för respektive företag. Studien 

kommer därför att undersöka och bedöma karaktären och den externa kriskommunikationen 

utifrån det retoriska begreppet ethos och dess tre underkategorier arete, phronesis och eunoia 

samt imagereparerande strategier. 

 

 

3. Frågeställning 
I kapitlet presenteras de frågeställningar studien ämnar besvara. 

 

Vad karakteriserar SAS och Norwegians kriskommunikation och hur kan vi bedöma den ur 

ett ethos-perspektiv med fokus på begreppen arete, phronesis och eunoia samt 

imagereparerande strategier? 

 

 

4. Tidigare forskning 
Kommande stycken förklarar forskningsläget kring studiens ämne och motiverar för 

användande och avgränsning av tidigare forskning. 

 

En sökning på Google Scholar visar att forskningsområdet crisis communication ger i 

skrivande stund 3,46 miljoner träffar.4 Det ger en bild av hur stort forskningsområde 

kriskommunikation är. Forskningsområdet är väldigt stort både internationellt och i Sverige. 

Bara i Sverige har forskning inom området kriskommunikation och förtroende bedrivits i 

drygt 30 år. Detta gör det näst intill omöjligt för uppsatsen att behandla och redogöra för 

merparten av de vetenskapliga publicerade verk som kategoriserar sig inom 

																																																								
4 Google Scholar, (2017). Crisis communication, Tillgänglig:	
https://www.google.se/search?q=crisis+communication&oq=cri&aqs=chrome.0.69i59l2j69i57j0l3.3028j0j8&so
urceid=chrome&ie=UTF-8, hämtad 2017-08-29. 
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forskningsområdet.5 Med det konstaterandet som bakgrund kommer uppsatsen baseras på 

genomtänkta strategiska val när det gäller litteratur och tidigare forskning. Uppsatsen kommer 

baseras på fåtalet värdefulla vetenskapliga arbeten för att fokusera på kvalité och inte 

kvantitet. Relevansen hos de vetenskapliga artiklar och den forskning som lyfts fram under 

kapitlet kommer att motiveras. 

 

En vetenskaplig rapport som behandlar kriskommunikation som det ämne det är i stort är Lars 

Palms och Jesper Falkheimers rapport ”Förtroendekriser – Kommunikationsstrategier före, 

under och efter”. Studien fungerar mer som en uppslagsbok som blir intressant då dess olika 

analyser kan komma att erbjuda intressanta utgångspunkter och resonemang. 

Utgångspunkterna och resonemangen från Palm och Falkheimers rapport kommer att bidra 

och stödja vår analys. Falkheimers och Palms rapports syfte är främst inriktat på myndigheter 

och statliga organisationer och rapportens huvudsakliga syfte är att undersöka just hur 

myndigheter och statliga organisationer arbetar med sin kriskommunikation.6 Precis som i 

”Krisretorik – Retoriska aspekter på kriskommunikation” applicerar Palm och Falkheimer sin 

teori på fyra skilda empiriska material.  

 

4.1 Kriskommunikation 

Stig Arne Nohrstedt förklarar i sin studie ”Kriskommunikation och förtroende – 

Kunskapsöversikt” hur man kan kategorisera forskningsområdet kriskommunikation i fyra 

olika områden. Delområdena är myndigheters kriskommunikation, mediernas 

krisrapportering, allmänhetens risk- och krisuppfattningar och företags och organisationers 

kriskommunikation. Vår uppsats syftar till att behandla det sista delområdet, som inriktar sig 

på hur företag och organisationer hanterar kommunikationen i samband med kriser av skilda 

slag. Området är troligen det mest utforskade i Sverige, vilket gör att det finns flera relevanta 

och betydande studier att ta hänsyn till. Den tidigare forskning som kommer redovisas 

kommer därför att avgränsas till samma specifika delområde (företag och organisationers 

hantering av kommunikationen i kriser). Avgränsningen är gjord av två anledningar: dels 

																																																								
5 Nohrstedt, Stig, Arne, (2016). Kriskommunikation och förtroende-Kunskapsöversikt, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, (Publikationsnummer MSB1056–oktober 2016), Tillgänglig: 
https://www.msb.se/Upload/Kunskapsbank/Studier/Kunskaps%C3%B6versikt%20Kriskommunikation%20och
%20f%C3%B6rtroende%20-%20S%20A%20Nohrstedt.pdf, sid 3. 
6 Palm, Lars & Falkheimer, Jesper. (2005). Förtroendekriser - kommunikationsstrategier före, under och efter, 
Krisberedskapsmyndigheten, (KBM:s temaserie 2005:5) Tillgänglig: 
https://lucris.lub.lu.se/ws/files/5463613/5336472.pdf , sid 7. 
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hjälper avgränsningen författarna av studien att hitta tidigare forskning som kan användas 

som argument för studiens forskningsval, och dels är området för omfattande. Avgränsningen 

bidrar därför till att uppsatsen bibehåller sin röda tråd. 

 

Fortsättningsvis finns även området krisretorik som utforskar de retoriska aspekter som finns 

inom kriskommunikation. Ett välkänt verk är det av Birgitte Mral och Orla Vigsø som heter 

Krisretorik – Retoriska aspekter på kriskommunikation. Verket behandlar och analyserar 

flertalet organisationer och deras kriser ur ett retoriskt perspektiv. Då studien behandlar ett 

brett spektrum av olika kriser hoppas vi kunna finna intressanta utgångspunkter och analyser 

som kan fungera som ett copia7 till vår studie.8 Vidare förespråkar verket vikten av 

användande av ethos inom krisretorik. På grund av de olika beskrivna utgångspunkterna blir 

Mrals och Vigsøs forskning ett användbart verktyg i denna studie. 

 

4.1.1 Image repair och ethos 

Den första vetenskapliga artikeln som är av intresse för studien att uppmärksamma är Jesper 

Falkheimers och Mats Heides vetenskapliga artikel ”Trust and Brand Recovery Campaigns in 

Crisis: Findus Nordic and the Horsemeat Scandal” som är genomförd vid Lunds universitet. 

 

Artikeln undersöker hur företaget Findus Nordic planerat och genomfört imagereparerande 

strategier direkt i krisfasen men även i efterkrisfasen i samband med hästköttsskandalen. 

Artikeln är ett konkret exempel på hur Benoits image repair-teori är ett verktyg som är 

användbart när man ämnar undersöka hur ett företag med hjälp av strategier försökt bevara sin 

karaktär.9 Att undersöka hur ett företag arbetar med att bevara eller skydda sin karaktär med 

hjälp av image repair ligger till grund för hur vår studies teoretiska ramverk kommer fungera. 

Vår studie vill kombinera Benoits image repair-teorier med Aristoteles retoriska begrepp 

ethos, detta för att kunna tolka huruvida företagen SAS och Norwegian varit handlingskloka, 

förnuftiga samt visat upp god karaktär.  

 

																																																								
7 Hellspong, Lennart (2011). Konsten att tala: handbok i praktisk retorik, 3:3. uppl., Studentlitteratur AB, Lund, 
sid 86. 
8 Mral, Vigsø, (2013). sid 4. 
9 Falkheimer, Jesper & Heide, Mats, (2015). Trust and Brand Recovery Campaigns in Crisis: Findus Nordic and 
the Horsemeat Scandal. International Journal of Strategic Communication, 9(2), 134-147. DOI: 
10.1080/1553118X.2015.1008636, Lunds universitet, sid 134. 
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Jesper Falkheimer och Mats Heide har i sin vetenskapliga artikel gjort ett urval av material 

som består av sex stycken pressreleaser som släpptes i samband med Findus Nordics 

krisförlopp.10 Likt Falkheimer och Heide kommer även denna studie basera sig på totalt sex 

stycken pressreleaser: tre från SAS och tre från Norwegian. Falkheimers och Heides 

forskning bidrar med en fingervisning som uttrycker att urvalet av material i denna studie bör 

vara relevant och väl fungerande. Falkheimer och Heide understryker vikten av hur man 

arbetar med material som är av formen pressreleaser och det gör de med hjälp av Atkinson o 

Coffeys definition: ”Documents are social facts that “construct particular kinds of 

representations with their own conventions”. Det Atkinson och Coffey förklarar är att 

empiriskt material i den här formen måste analyseras i hänsyn till att det är företagens 

representationer och tolkningar av verkligheten som framställs. Definitionen av materialet 

kommer fungera som en av utgångspunkterna för denna studie. Därför kommer materialet 

analyseras och bearbetas utifrån definitionen, då det är av yttersta vikt för att få välgrundade 

resultat i analysen.11 Studien kommer därför ha i beaktning och som utgångspunkt att det 

material som analyseras kan innehålla budskap som kan vara vinklade och därmed medvetna 

strategiska val. Falkheimer och Heide lyfter i resultatet fram hur Findus Nordic använde 

krisen som ett tillfälle att återhämta sig och startade en kampanj som fick en positiv inverkan 

på företagets förtroende och varumärke. Enligt analysen går det här positiva utfallet att 

förklara som följd av grund av det snabba agerandet och deras sätt att hantera sensmaking.12 

 

Denise L. Oles studie ”Deny, Delay, Apologize: The Oprah Winfrey Image-Defense 

Playbook” skriven vid Drake University är ytterligare en artikel som baserar sig på Benoits 

teorier om image repair. Analysen fokuserar på att undersöka tre händelser som tvingar 

Oprah Winfrey att vidta kommunikativa handlingar för att upprätthålla och försvara den 

gynnsamma offentliga bilden av hennes karaktär.13 Den teoretiska utgångspunkten är av 

samma karaktär som denna studies forskningsutgångspunkter då Oles valt att fokusera på det 

retoriska begreppet ethos. Viktigt att poängtera är dock hur Oles aldrig benämner ethos och 

dess underkategorier i linje med vad denna studie gör. Hon diskuterar ethos ur ett bredare 

perspektiv. Hennes forskningsfråga går däremot i linje med vad denna studie ämnar finna, 

																																																								
10 Falkheimer, Heide, (2015). sid 139. 
11 Atkinson, Paul, Coffey, Amanda & Delamont, Sara (2003). Key themes in qualitative research: continuities 
and changes. Walnut Creek, CA: AltaMira Pres, sid 47. 
12 Falkheimer, Heide, (2015). 
13 Oles, Denise L, (2010). “Deny, Delay, Apologize: The Oprah Winfrey Image-Defense Playbook”, The 
Northwest journal of communication, Vol. 39, No. 1, Drake University, sid 37. 



7  

nämligen huruvida de kommunikativa strategierna lyckas eller misslyckas med att 

upprätthålla eller försvara en aktörs ethos, i hennes fall hos en person och i denna studies fall 

företagens respektive ethos.14 Oles vetenskapliga studie fungerar som stöd för argumentation 

för Aristoteles teori om ethos och Benoits teorier om image repair går att kombinera för att 

kunna undersöka hur ett företags ethos uppfattas i en krissituation. Studiens resultat förklarar 

även hur studien är ett exempel på en lyckad kriskommunikation, då Oprah lyckas försvara 

sin offentliga image med hjälp av försvarsstrategier. Oles förklarar hur förtroende inte enbart 

repareras utan även återbildas.15 

 

”Image repair discourse of Chilean companies facing a scandal” är en vetenskaplig artikel 

publicerad av Millaray Salas Valdebenito vid Pontificia Universidad Católica de Valparaíso i 

Chile. Studien undersöker hur 12 chilenska företag försöker forma sin image i olika 

uttalanden när de står inför diverse kriser under period som sträcker sig från januari 2008 till 

juli 2010.16 Denna studie finner en relevans för Salas Valdebenitos artikel då även hon har 

valt att använda sig av Benoit och hans teori image repair theory tillsammans med Aristoteles 

klassiska retoriska begrepp ethos.17 Artikelns första frågeställning lyder: What strategies are 

employed in order to improve the company’s public image?18 Forskningsfrågan påvisar att 

syftet med denna studie ligger i linje med vad som faktiskt är möjligt att identifiera med hjälp 

av analys, speciellt då hennes studie behandlar liknande teoretiska utgångspunkter. Den 

primära anledningen till varför den vetenskapliga artikeln lyfts fram bland tidigare forskning 

är för hur den intresserar sin analys runt begreppet ethos. Den fokuserar på tre aspekter kring 

ethos: 1) hur företaget försöker göra det bästa för sina kunder (uppvisa goodwill), 2) bolaget 

är väl insatt i alla frågor som rör sin bransch (god kunskap), 3) bolaget försöker uppvisa goda 

moraliska egenskaper som integritet, ära och gott rykte (bra karaktär).19 Salas Valdebenitos 

forskning liknar denna studie då den intresserar sig för ethos på ett liknande sätt, då det hon 

beskriver i sina fokusområden i ethos även kan kategorisera sig i eunoia, arete och phronesis. 

Studien kommer fram till hur imagereparerande strategin som används är förnekelse. Studien 

redovisar även hur användandet av offentliga uttalanden skapar en sekundär berättelse, där 

																																																								
14 Oles, (2010). sid 37. 
15 Ibid., sid. 39. 
16 Millaray Salas Valdebenito, (2013). Image repair discourse of Chilean companies facing a scandal, Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, Chile, Volume: 7, Chile, sid 95. 
17 Ibid. 
18 Ibid., sid. 96. 
19 Ibid., sid. 106. 
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man kan förmedla företagets goda moraliska karaktär och goodwill. Det här gör företagen 

genom användandet av kommunikativa yttranden.20 

 

Bland tidigare forskning inom kriskommunikation och nyckelord som ethos och image repair 

återfinns en kandidatuppsats av Marie Möller vid Stockholms universitet. Uppsatsen går 

under titeln ”Stockholm Prides kriskommunikation 2011 – en retorisk analys av 

försvarsstrategier”. Möller beskriver att uppsatsen undersöker hur föreningen Stockholm 

Pride kommunicerade efter den genomförda Pridefestivalen 2011. Det här för att festivalen 

gjorde en stor ekonomisk förlust vilket medförde att de inte kunde betala flertalet räkningar. 

Marie Möller argumenterar för hur detta är en situation som hotar förtroendet för Stockholm 

Pride som förening.21 Likt annan forskning vi valt att lyfta argumenterar Möller för att 

teorierna image repair och ethos är effektiva att kombinera. En utgångspunkt som denna 

studie ämnar ta med från Möllers forskning är hur hon väljer att se och definiera förtroende. 

Möller förklarar hur förtroende är något som bestäms av mottagaren och att trovärdigheten 

vilar i händerna på avsändaren och hur hon väljer att definiera ordet. Hon förklarar även hur 

trovärdighet motsvaras av retorikens ethos och därför kan påverka kommunikationen, vilket 

argumenterar för varför ethos är ett verktyg som bör användas när man undersöker en 

eventuell förtroendekris.22 Ethos som begrepp ger oss möjligheten att djupare studera ordet 

förtroende ur ett retoriskt perspektiv och hjälper oss förklara varför ordet förtroende får 

antingen en positiv eller negativ värdeladdning i publikens tycke. Möllers analys visar att 

Stockholm Pride på många sätt lyckats med sin kriskommunikation, det här genom att de 

själva är de som ger ut all information, de bemöter medial kritik samt meddelar att de gör allt 

i sin makt för att ta itu med situationen. Dock finns problematik i Stockholm Prides 

kriskommunikation, som att den till exempel inte sker med en enad röst.23 

 

4.2 SAS – Scandinavian Airlines 

Kandidatuppsatsen ”Sverige klätt i aska – en studie om kriskommunikationen under 

askmolnskrisen 2010” är en studie som intresserar sig för och undersöker aktören SAS, som 

också studeras i denna studie. Studiens syfte är att undersöka hur kriskommunikationen gick 

till i samband med flygkrisen som uppstod i och med att vulkanen Eyjafjallajökull fick ett 

																																																								
20 Millaray Salas Valdebenito, (2013). sid 106. 
21 Möller, Marie, (2012). Stockholm Prides kriskommunikation 2011 – en retorisk analys av försvarsstrategier, 
Stockholms universitet, Institutionen för mediestudier, sid 1. 
22 Ibid., sid. 6. 
23 Ibid. 
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utbrott. Sophie Palmertz och Karolina Tunebjer är författarna till studien och den är skriven 

vid Linnéuniversitetet inom ämnesområdet Medie- och kommunikationsvetenskap. Studien 

kommer därför inte fungera som utgångspunkt för att hjälpa vår analys, då studiernas teorier 

skiljer sig tydligt. Studien är dock värd att lyfta då det är en av få studier som undersöker SAS 

och deras kriskommunikation.24 

 

4.3 Norwegian – Norwegian Air Shuttle 

När man söker på tidigare forskning om Norwegian så återfinns studien ”En flygande 

argumentation mellan två stillastående plan – En retorikanalys av Bjorn Kjos och pilotfacket 

Parats syn på Norwegians plotstrejk 2015” som är en kandidatuppsats skriven av Rebecca 

Wrigby vid Örebro universitet. Uppsatsen är värd att lyfta av främst två anledningar: dels för 

att uppsatsen är lik denna studie då den undersöker Norwegian utifrån ett retoriskt perspektiv, 

dels för att den berör samma händelse som denna studie ämnar att undersöka. Wrigbys 

uppsats syftar till att ta ta reda på med vilka retoriska medel två motsatta parter kan skildra en 

aktuell konflikt i dagens moderna samhälle. Uppsatsen syftar också till att göra oss 

uppmärksamma på vad som kan uppfattas som övertygande från de olika perspektivens 

vinkling av konflikten, samt att förmedla en neutral bild av händelseförloppet. Det som skapar 

skillnad mellan denna studie och Wrigbys uppsats är att den berör alla de tre bevismedlen 

ethos, pathos och logos, medan denna studie endast fokuserar på ethos och dess 

underkategorier arete, phronesis och eunoia. Uppsatsen kan komma att vara till nytta för att 

diskutera och jämföra de båda resultaten i diskussionen.25 

 

 

5. Teori  
Nedan följer en redogörelse för de valda teorier som studien utgår ifrån. 

 

5.1 Ethos	

Aristoteles var den som myntade de tre bevismedlen ethos, pathos och logos. Studien 

fokuserar på det förstnämnda bevismedlet ethos. Kortfattat förklarat är ethos en talares 

karaktär och innebär hur man som talare etablerar förtroende hos sin publik. Aristoteles verk 

																																																								
24 Palmertz, Sophie, Tunebjer, Karolina, (2010). Sverige klätt i aska – En studie om kriskommunikationen under 
askmolnskrisen, Linneuniversitetet, Institutionen för samhällsvetenskaper.	
25 Wrigby, Rebecca, (2015). En flygande argumentation mellan två stillastående plan – En retorikanalys av 
Bjorn Kjos och pilotfacket Parats syn på Norwegians plotstrejk 2015, Örebro Universitet, Intuitionen för 
humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. 
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Retoriken beräknas vara från omkring 330 f.v.t. Begreppet är alltså över 2000 år gammalt och 

enligt många spelar det än idag en avgörande roll inom retorikteorin.26	

 

För att förstå begreppet ethos måste dess definition tydligt redogöras för. Aristoteles 

benämner exempelvis två skilda utgångspunkter: de retoriska bevismedlen och de icke-

retoriska bevismedlen.27 De retoriska bevismedlen är det som en talare eller sändare kan 

påverka och/eller kontrollera. Aristoteles trycker på betydelsen av detta när han betonar att det 

som definierar ethos är de strategier en talare skapar och använder i sitt tal.28  

 

Nu när ethos är definierat kan begreppen förklaras närmare. Ethos innebär att en talare 

använder sin karaktär för att övertyga och påverka sin publik. Genom att som talare lyfta fram 

aspekter av sig själv som kan tänkas öka publikens förtroende väljer man aktivt strategier för 

att öka sitt ethos.29 Valet av strategi bör i de flesta fall grunda sig i begreppet doxa30 och dess 

innebörd.31 Begreppet doxa beskrivs mer utförligt senare i kapitlet, men betyder kort beskrivet 

publikens åsikter, trosföreställningar och värderingar. Genom att som talare ta dessa i 

beaktning kan ett bättre val av strategi genomföras. Det blir alltså viktigt att lyfta de aspekter 

av sin karaktär som fungerar i den specificerade situationen.  

 

Vidare argumenterar Mral och Vigsø exempelvis i sin bok Krisretorik – Retoriska aspekter på 

kriskommunikation för vikten av ethos och hur bevismedlet kan vara direkt avgörande för 

utgången av krissituationer. Begreppet ethos kan därefter delas upp i de tre beståndsdelarna 

arete (moraliska egenskaper), phronesis (kompetens) och eunoia (välvilja).32 

 

Jens Elmelund Kjeldsen utvecklar begreppet i sin bok Retorik idag – introduktion till modern 

retorikteori, där han förklarar ethos som ett begrepp som är processande och föränderligt. Han 

beskriver det som att en talares ethos förändras varenda gång du pratar och kommunicerar – 

det förstärks eller försvagas beroende på hur du framstår i situationen. Det är alltså ett 

begrepp som är dynamiskt och inte absolut. För att förklara ethos som det föränderliga 

																																																								
26	Kjeldsen, Jens E, (2008). Retorik idag: introduktion till modern retorikteori. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur, 
sid 32.	
27 Lindqvist Grinde, (2011). sid 88. 
28 Ibid., sid. 89. 
29 Ibid., sid. 88. 
30 Ibid., sid. 48. 
31 Ibid., sid. 90. 
32 Kjeldsen, (2008). sid 123. 
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begrepp som han beskriver det, delar han upp det i tre olika underkategorier: inledande ethos, 

härlett ethos och slutligt ethos.33 Inledande ethos är det ethos en talare har med sig in i 

talsituationen, härlett ethos är det ethos en talare skapar under talsituationen, och slutligt 

ethos är det ethos en talare lämnar talsituationen med.  

 

5.1.1 Arete 

Arete innebär att man som talare besitter goda moraliska egenskaper.34 Den naturliga frågan 

blir då vad goda moraliska egenskaper omfattar. Detta varierar dock för varje enskild 

situation. Aspekter som spelar in kan exempelvis vara kultur, land och samhällsdiskurs. Alla 

aspekter påverkar den doxa talaren bör ta i beaktning inför varje talsituation. Däremot 

benämnde de gamla filosoferna fyra stycken egenskaper som kallades kardinaldygder.35 

Kardinaldygderna omnämns som mod, rättrådighet, klokhet och måttfullhet. Egenskaperna 

värderades högt under antiken och värderas i de flesta fall fortfarande högt i många 

samhällen. Kardinaldygderna blir därför de mest konkreta egenskaperna kopplade till arete. 

Att tillämpa det teoretiska begreppet arete i analysen kommer hjälpa oss att studera om 

företagen uppvisar den goda karaktär samt de dygder som krävs för att bemästra 

krissituationen.36 

 

5.1.2 Phronesis 

Att uppvisa phronesis bygger på att visa kunnighet, kompetens och gott omdöme.37 Konkreta 

exempel på phronesis kan vara utbildning, yrkeskunskap eller andra erfarenheter. Vad som är 

exempelvis god kunskap beror på samma sätt som arete på den enskilda situationen. Därför är 

inte heller phronesis något absolut utan varierar beroende på situation. Att välja om och eller 

vilken eller vilka kunskaper som ska visas grundas i en analys av doxan i den retoriska 

situationen. Janne Lindqvist Grinde nämner även i sin bok Klassisk retorik för vår tid att 

implicit uppvisa phronesis kan vara det mest effektiva.38 Lindqvist Grinde menar på att 

explicit uttrycka sitt kunnande kan tolkas som skrytsamt och därmed ge oönskad effekt, då 

skryt i regel inte räknas som en önskvärd egenskap. Genom att använda det teoretiska 

																																																								
33 Kjeldsen, (2008). sid 133. 
34 Lindqvist Grinde, (2011). sid 91. 
35 Ibid., sid. 92. 
36 Mral, Vigsø, (2013). sid 10. 
37 Lindqvist Grinde, (2011). sid 92–93. 
38 Ibid., sid. 93. 
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begreppet phronesis kan studien visa huruvida företagen har det mått av handlingsklokhet 

som krissituationen kräver av dem.39 

 

5.1.3 Eunoia 

Eunoia ses som den goda viljan, det vill säga att talaren är vänligt inställd till sin publik.40 

Inom ramen för ’vänligt inställd’ ingår karaktärsdrag som att intressera sig för publiken, 

uttrycka sympati för sin publik om det är passande, och på det stora hela ta in sin publik.  Ifall 

talaren uppvisar eunoia ökar chansen att talaren blir lyssnad på och att den givna publiken 

lyssnar på eventuella råd och idéer. Precis som de retoriska egenskaperna arete och phronesis 

är eunoia inte något bestämt, eunoia bestäms också utifrån situationen. I analysen blir eunoia 

relevant för att studera om företagen har de mänskliga kvalifikationerna som krävs av dem för 

att hantera krissituationen. Detta kan exempelvis göras genom att de visar upp den grad av 

välvilja och empati som krissituationen kräver av dem.41 

 

5.2 Doxa 

Ytterligare ett gammalt begrepp som fortfarande spelar en central roll inom retorikläran är 

doxa. Lindqvist Grinde förklarar doxa som ”de föreställningar som publiken uppfattar som 

sanna och självklara”. De kretsar alltså kring publiken och vad de tror och känner. Genom att 

kartlägga sin publik och därmed förskaffa sig god kännedom om sin publiks doxa ökar 

möjligheterna att övertyga och påverka sin publik. Exempel på aspekter som kan räknas in i 

begreppet är trosföreställningar och värderingar, men kan också beskrivas som allmänna 

uppfattningar och tolkningsmönster.42  

 

Mral och Vigsø förklarar hur man kan se på begreppet doxa under krissituationer. De 

förklarar begreppet som något som inte kan ifrågasättas, då det bidrar till att skapa bilder och 

värdegrunder som uppfattas som det gemensamma och självklara i en kris. Mral och Vigsø 

förklarar vidare att i en krissituation, men även i risksammanhang, är det avgörande för 

aktören att göra sig medveten om hur människors doxa är sammansatt för att hitta rätt tilltal 

och för att budskap ska kunna bli accepterade och omsatta i handling. Doxa som teori bidrar 

																																																								
39 Mral, Vigsø, (2013). sid 10.	
40 Lindqvist Grinde, (2011). sid 93. 
41 Mral, Vigsø, (2013). sid 10.	
42 Hellspong, (2013). sid 180 f. 
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till analysen av företagens olika kommunikativa strategier, med förhoppningen att kunna 

värdera och bedöma strategierna.43 

 

5.3 Decorum	

Nära besläktat med det nyligen beskrivna begreppet doxa återfinns begreppet decorum.44 

Begreppet grundar sig i tänkesättet att det som kommuniceras av en aktör ska vara passande 

för den rådande situationen. Det passande kan exempelvis innebära rätt ordval, passande 

formuleringar, rätt tillfälle, rätt argument tillsammans med mycket mer. För att finna det 

passande krävs en förståelse för publiken och deras förutsättningar. Med andra ord bör talare 

ha kartlagt rådande doxa för att ha möjlighet att uppvisa decorum.	

 

5.4 Image repair theory	

William Benoits image repair theory är en teori som har sin teoretiska grund i retorikens 

försvarstal apologia som fokuserar på kommunikativa budskap, som olika retoriska 

formuleringar eller reaktioner som framförs vid en kris.45 Teorin förklarar hur man kan finna 

fem olika strategier för att återskapa förtroende.46	

 

Emellertid väljer studien att utgå från Palm och Falkheimers översättning av Benoits teori. 

Valet grundar sig i förhoppningen om att Palm och Falkheimers översättning till svenska 

leder till en ökad förståelse för teorin och en minskad risk för eventuella missförstånd, detta 

då Palm och Falkheimers modersmål är svenska. De fem olika strategierna som infinns och 

förklaras är bortförklaring, minska händelsens anstötlighet, förnekande, ta på sig skulden och 

tillrättaläggande.47 

 

5.4.1 Förnekande 

Hävda oskuld: Här infinner sig kommunikativa handlingar som hävda att inget hänt eller att 

man inte gjort något. 

Lägga skulden på någon annan: Hävda att det är en annan aktör som är ansvarig för orsaken.  

 

																																																								
43 Mral, Vigsø, (2013). sid 13. 
44 Lindqvist Grinde, (2011). sid 49. 
45 Mral, Vigsø, (2013). sid 12. 
46 Benoit, William L, (2014). Accounts, excuses, and apologies: image repair theory and research. 1:2 uppl, sid 
13. 
47 Falkheimer, Heide, (2013). sid 97–100. 
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Palm & Falkheimer förklarar att förnekande som strategi inte är att rekommendera om något 

verkligen hänt, detta för att det alltid finns en risk att sanningen kan komma fram, vilket i sin 

tur kan leda till större skada. De förklarar vidare hur det är vanligt att förnekande är en av de 

första strategierna som används innan andra strategier används.48 

 

5.4.2 Bortförklaring 

Olyckshändelse: Olyckshändelse innebär påståenden som ”sånt händer”. Det går även att 

hänvisa till att det var en olycka eller en form av sabotage. Detta kan dock leda till 

förtroendeförlust för företaget om krishanteringen inte blir lyckad.49 

Okunskap: Här kan hänvisas till bristande information eller ovana i hantering. Ett exempel 

kan vara att man skyller på för långsamt handlande vid stora katastrofer, som till exempel 

under stormen Gudrun då ansvariga organisationer skyllde på att det inte finns tillräckligt med 

resurser för att ta hand om en storm av den omfattningen.50 

Goda avsikter: Aktören hävdar att man inte menade att det skulle bli så illa som det blev. Man 

använder argument som att man hade goda avsikter och egentligen bara menade väl.51 

 

Provokation: Bortförklaring genom att förklara att det var någon annan som började. Detta 

görs genom att man förklarar att det valet inte låg i våra händer. Exempelvis kan företag 

bortförklara när de väljer att flytta sin produktion till ett annat land och hänvisa till höga 

skatter som anledningen till flytten.52 

 

5.4.3 Minska händelsens anstötlighet 

Bolstering: Bolstering handlar om hur aktören försöker väga upp och kompensera för den kris 

som inträffat genom att visa upp goda egenskaper eller genomföra goda handlingar. Det goda 

handlingarna kan karakteriseras av medkänsla eller generositet, som att skänka till behövande 

barn.53 

Minimering: Vid minimering påstås de skador som skett vara mindre än vad som sagts.  

Hänvisning sker till att skadan överdrivs.54 

																																																								
48 Falkheimer, Heide, (2013). sid 97–100. 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
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Differentiering: Differentiering kan även förklaras som att man omdefinierar, skapar kontrast 

eller nyanserar. Man försöker jämföra sin händelse med något värre, exempelvis genom att 

hänvisa till några inom företaget som agerat oetiskt, och inte majoriteten i företaget. 55 

Attackera: Ifrågasättande av den som angriper aktören genom att ifrågasätta aktörens motiv, 

trovärdighet och poängtera aktörens egenintresse i frågan.56 

Att hänvisa till ett högre syfte: Ändamålet välsignar det som gjorts. Ett vanligt exempel är hur 

företag hänvisar till att uppsägningar är viktiga för ett företags överlevnad.57 

Kompensation: Kompensation handlar om att kompensera sina handlingar med att genomföra 

olika typer av positiva handlingar eller att lova att ge ersättning. Palm & Falkheimer beskriver 

att handlingar kan både ha reell och symbolisk funktion.58 

 

5.4.4 Tillrättaläggande 

Ett försök att ställa allt till rätta, identifiera fel, försöka förhindra att liknande kriser ska 

inträffa igen. Man kan även sparka dem som har gjort fel och skapa nya policyer för att visa 

att man tar det på allvar och jobba i förebyggande syfte.59 

 

5.4.5 Ta på sig hela skulden 

Aktören i fråga gör en pudel och ber om ursäkt. Budskap som framförts med hjälp av den här 

strategin karakteriseras ofta av ödmjukhet och ett perspektiv som är självkritiskt. Den 

beskrivna strategin kategoriserar Palm & Falkheimer som den mest effektiva strategin.60 

 

5.5 Den retoriska situationen 

Terminologin retorisk situation föddes när författaren till begreppet, Lloyd F. Bitzer, skrev 

om den i artikeln ”The Rhetorical Situation” år 1968. Bitzer förklarar hur vi inom situationer 

kan finna utmaningar, brister eller problem som kan bjuda in till behandling eller förändring 

av problem. Det krävs dock att någon reagerar och väljer att ta till orda för att försöka 

förändra problemet eller ta till vara på den uppkomna möjligheten. När en person försöker 

förändra situationen med hjälp av kommunikation förklarar Bitzer att en retorisk situation 

																																																								
55 Falkheimer, Heide, (2013). sid 97–100. 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
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uppstår.61 Bitzer beskriver hur den retoriska situationen är konstruerad av tre olika element, 

det påträngande problemet (exigence), publiken (audience) och de retoriska villkoren 

(constraints).62 Exigence förklaras som en uppkommen möjlighet eller ett påträngande 

problem i en retorisk situation.63 Audience är att den givna publiken i den specifika 

situationen ska kunna påverkas av talaren – vad som kommuniceras ut av sändaren ska alltså 

kunna ge effekten att publiken exempelvis handlar grundat i vad sändaren påstår, 

argumenterar för eller säger. Publiken kan alltså förändra tankemönster, åsikter eller idéer 

baserat på talarens kommunikation.64 Constraints benämns som de tvingande 

omständigheterna i en retorisk situation. De tvingande omständigheterna behandlar de fakta 

som talaren känner till kring sin specifika situation.65 Tvingande omständigheter är även nära 

sammankopplat med det retoriska begreppet decorum och doxa. 

 

Mral och Vigsø förklarar även hur varje krissituation är en retorisk situation i den meningen 

att även en krissituation kräver ett kommunikativt handlande där det gäller att eventuellt 

trösta, informera eller övertyga. De lyfter även fram Heat och Millars retoriska utgångspunkt 

för den retoriska situationen i en krissituation, vilket lyder:”What needs to be said before, 

during and after a crisis?”.66 Precis som de ovanstående forskarna ser vi i vår studie 

betydelsen av den retoriska situationen när analysen av krisen genomförs. 

 

 

6. Material 
Kapitel 6 redovisar den empiri som analyseras i studien. 

 

Materialet består av sammanlagt sex stycken pressreleaser, tre från SAS och tre från 

Norwegian. De utvalda pressreleaserna är hämtade från en period då respektive organisation 

pressades av strejkförhållanden. SAS pressreleaser är hämtade under perioden 2016-06-10 till 

2016-06-14. Vidare är Norwegians pressreleaser hämtade från 2015-02-28 till 2015-03-10. De 

valda pressreleaserna behandlar information angående strejkerna. Materialet redovisas som 

texter i Bilaga 1. De observationer som görs på materialet stöds upp av teori. De stycken, 

																																																								
61 Kjeldsen, (2008). sid 84. 
62 Ibid. 
63 Bitzer, Lloyd F, (1968). “The rhetorical situation”, Philosophy & Rhetoric., Vol. 1, Tillgänglig: 
http://comphacker.org/comp/engl335fosen/files/2012/08/Bitzer.pdf. sid 25. 
64 Kjeldsen, (2008). sid 87. 
65 Bitzer, (1986). sid 8. 
66 Mral, Vigsø, (2013). sid 11. 
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meningar eller ord som behandlas i analysen kommer att refereras till genom att hänvisa till 

vilket stycke och var formuleringarna återfinns, (S:R). Studiens författare Jakob Klöfver och 

Kevin Gilbert kommer dela upp materialet och därmed även skriva två separata analyser. 

Materialet delas upp genom att de båda författarna fokuserar på varsitt företag. Jakob Klöfver 

analyserar SAS pressreleaser och Kevin Gilbert analyserar Norwegians pressreleaser. 

 

Texterna är hämtade från sas.se och norwegian.com/se som är SAS och Norwegians officiella 

hemsidor, vilket bör anses som trovärdiga källor för texternas äkthet. Då texterna är hämtade 

direkt från företagens kommunikationsfunktion finns inga mellanhänder som kan ha äventyrat 

företagens text och budskap. Ytterligare lyder företagen under lagen om 

värdepappersmarknaden. Lagen innebär att företag som är registrerade på en etablerad 

marknad vars aktier är handelsvara har krav på notifiering av nyheter som kan komma att 

påverka aktiens värde.67 Detsamma är datum för publicering angivna i varje pressrelease 

vilket bör stärka materialets autenticitet då det följaktligen förmodligen inte korrigerats i 

efterhand. Valet av de empiri upplevs lämpligt då det ger en bild av den externa 

kommunikation som organisationerna väljer att bedriva under en krissituation. 

 

 

7. Avgränsning 
I följande kapitel beskrivs och motiveras nödvändiga avgränsningar för studien, vidare 

nämns även problematik som redogörs för. 

 

Under respektive krissituation släppte SAS åtta stycken pressreleaser och Norwegian 16 

stycken pressreleaser, vilket resulterar i totalt 24 stycken pressreleaser. Studien har efter 

genomgång av materialet gjort ett urval på totalt sex stycken pressreleaser, tre pressreleaser 

från vardera av företagen. Dessa kommer att verka som empiri för studien.  

 

För att studiens ska bli som mest kärnfull och ha störst chans att besvara sina frågeställningar 

väljs de pressreleaser som informerar mottagaren om vad som hänt, varför det hänt och vad 

som kommer att hända. De valda pressreleaserna utlyser strejkerna, informerar om företagens 

ageranden under pågående strejker och avslutande av strejk, och dess händelseförlopp och 

anledningar. I de valda pressreleaserna återfinns även i viss mån relativt utförlig information 

																																																								
67 Lag om värdepappersmarknaden, (2007) Stockholm. (SPF 2007:528) 
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för passagerare gällande inställda flyg och hur det påverkar passagerarna. Därför anses dessa 

pressreleaser vara bäst lämpade för analys då de ger en helhetsbild av respektive företags 

kommunikation under krissituationerna. 

 

Urvalsprocessen har inledningsvis baserats på läsning av samtliga pressreleaser för att förstå 

krisens helhet, men också varje enskild pressrelease och dess betydelse i krissituationen. Valet 

av material grundar sig sedan i flera utgångspunkter. För det första finns flera pressreleaser 

som släpptes innan strejkerna bröt ut eller efter att ha strejkerna blåsts av, så dessa bortses 

från då de inte tjänar studiens syfte. Eftersom studien syftar till att förstå hur de båda 

företagen kommunicerar under pågående krissituation väljs alla pressreleaser som inte 

släpptes i direkt anslutning till pågående strejk bort. Flertalet av pressreleaserna är väldigt lika 

varandra och ibland identiska. För att analysen ska leda till relevanta resultat behövs därför 

ytterligare en avgränsning. De pressreleaser som liknar varandra eller är identiska förmedlar 

endast information om de flygningar som ställs in, hur det påverkar passagerarna och vart 

resenärer kan vända sig, dessa pressreleaser förväntas inte ge en bild av hur företagen agerar 

kommunikativt för att vårda sitt eget ethos. Vi kommer istället att analysera de pressreleaser 

som hjälper oss att identifiera vilka strategier och vilka retoriska verktyg som kommer till 

uttryck i syfte att stärka företagens ethos. 

 

 

8. Metod 
I nedan kapitel förklaras den metod studien använder sig av för att möjliggöra analys med de 

teoretiska referensramarna på det valda empiriska materialet. 

 

8.1 Kvalitativ metod 

Kvalitativa studier inriktar sig på hur individer formar och tolkar sin verklighet. Kvalitativa 

innehållsanalytiska metoder används därmed för att studera objekt och fenomen som inte går 

att kvantifiera eller mäta, som till exempel djupare innebörder och meningar med olika texter. 

Den kvalitativa utgångspunkten kommer bidra med att hjälpa oss att i vår uppsats finna 

intressanta resonemang och utgångspunkter på den valda empirin.	
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8.2 Hermeneutisk tolkning 

Utifrån det empiriska materialet tillämpas en hermeneutisk tolkningsprocess. 

Tolkningsprocessen räknas resultera i en förståelse för studieobjektens meningsfullhet. 

Fortsättningsvis analyserar studien utvalda områden från materialet som förväntas resultera i 

en helhetsbild och meningsfullhet.68 Då val av särskilda områden ur texterna analyseras och 

tolkas svarar studien för kvalitativa resultat.69 Per-Johan Ödman beskriver den hermeneutiska 

metoden vilken kan översättas med ordet tolkning, då metoden syftar till att just tolka objekt 

utifrån olika horisonter och få dessa att nå en samstämmighet.70 Metoden består av ett 

individuellt tolkningssätt av ett objekt vid en specifik tid och plats, med en allmän 

förförståelse, som sedan ligger till grund för det resultat vi presenterar. 71 Det är således en 

subjektiv metod som leder fram till ett resultat genom åskådarens sätt att tolka.72  Ödman 

skriver ”som tolkande subjekt kan vi urskilja mening och på detta sätt skapa öar av 

begriplighet i de oceaner av obegriplighet som omger oss”.73  Således kommer den 

övergripande metoden för hela uppsatsen att grunda sig i den hermeneutiska metoden, då 

resultatet till stor del baseras på uppsatsförfattarnas tolkningar. 

 

8.2 Närläsning 

Den huvudsakliga teorin i studien är som beskrivet ethos. För att möjliggöra tillämpning av 

teorin på empirin kommer studien genomföras med hjälp av det som James Jasinski beskriver 

som närläsning. Närläsning är en metod för att systematiskt sakta ned läsning av sitt 

empiriska material, för att således kunna se bortom de självklarheter som kan tänkas finnas.74 

Analysmetoden ger forskaren möjligheten att öka kunskapen kring materialet, då metoden 

behandlar texten på ett sätt som möjliggör att hänsyn tas till både text och dess kontext, detta 

genom att man separerar de båda benämnda delarna för att se de enskilda delarna, men även 

studera dem som helhet och hur de samverkar.75 Närläsningens huvudsakliga syfte är att 

utröna det empiriska materialets mening, detta då metoden ökar möjligheten att identifiera 

																																																								
68 Viklund, Jon, Mehrens, Patrik & Fischer, Otto (red.) (2014). Retorisk kritik: en introduktion, 1:1. uppl., 
Ödåkra: Retorikförlaget, sid 21. 
69 Ibid., sid. 24. 
70 Ödman, Per-Johan, (2007). Tolkning, förståelse, vetande – Hermeneutik i teori och praktik, 1:3. uppl. Lund: 
Studentlitteratur, sid 23. 
71 Ibid., sid. 26. 
72 Ibid., sid. 28. 
73 Ibid., sid. 243. 
74 Jasinski, James (2001). Sourcebook on rhetoric: key concepts in contemporary rhetorical studies. Thousand 
Oaks, Calif.: Sage Publications, sid 92. 
75 Ibid., sid. 95. 
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strategier och retoriska medel som lett till eventuella dolda budskap och meningsinnebörder i 

texten.76 Vidare kan metoden öka förståelsen för texten i förhållande till dess kontext och 

situation. På grund av detta fungerar analysen som förklaring för läsaren till hur studien når 

sina slutsatser.77  

 

8.3 Kronologisk ordning 

Den kronologiska ordningen av användandet av eventuella retoriska verktyg och strategier har 

en inverkan på hur mottagaren tar till sig budskapet. Genom att tillämpa närläsning och 

analysera ur ett kronologiskt perspektiv ökar chansen att läsaren kan förstå det empiriska 

materialet på ett fullvärdigt sätt. Konkret tillämpas närläsningen genom att läsa och analysera 

pressreleaserna i kronologisk ordning. Utvalda uttalanden kommer därför studeras utifrån 

deras faktiska kronologiska ordning för att få förståelse för effekten av specifika ordval och 

formuleringar. Därmed analyseras pressreleaserna kronologiskt utifrån det datum de släpptes, 

vidare analyseras även meningarna i varje pressrelease kronologiskt för att öka chansen att 

förstå materialet på bästa sätt. I och med valt arbetssätt struktureras inte analysen efter 

tematiska rubriker utan använder istället valda yttranden som analyseras som rubriker. Viktigt 

att poängtera är att kronologisk ordning inte är en vetenskaplig metod utan endast ett 

systematiskt arbetssätt. 

 

8.4 Retorikanalysmetod 

Studien kommer tillämpa Maria Karlbergs och Birgitte Mrals	retorikanalysmetod. 

Retorikanalysmetoden består av fem olika steg som hjälper dig att bryta ner och granska 

texter. För att studien inte ska riskera att bli för omfattande och därmed förlora sitt teoretiska 

och analytiska djup kommer den endast behandla steg 1, 3 och 4. Urvalet har skett till 

bakgrund av att metoden ska fungera väl ihop med valda teoretiska utgångspunkter för att 

studiens syfte ska uppnås. Steg 1 beskriver Karlberg och Mral som kontexten, den omfattar 

den retoriska situationen som i sin tur omfattar publiken och förståelse för de omständigheter 

som talaren bör förhålla sig till.78  Kontexten är till stor del sammanlänkat med vad som 

undersöks i denna studie, nämligen vilka förväntningar som finns i en situation, vilka 

kommunikativa strategier som kan anses passande i en viss kris och hur talaren förhåller sig 

																																																								
76 Jasinski, (2001). sid 95. 
77 Ibid. 
78 Karlberg, Maria & Mral, Brigitte (1998). Heder och påverkan: att analysera modern retorik. Stockholm: Natur 
och kultur, sid 22ff. 
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till de omständigheter och möjligheter som infinner sig i krissituationen. Steg 3 behandlar 

retorikens klassiska övertygandemedel ethos, pathos och logos, vilket för den här studien 

upplevs relevant då dessa är kopplade till förtroendebyggande handlingar, som i sin tur är av 

intresse både för krisretoriken och de imagereparerande strategierna. Vi kommer att 

avgränsa oss ytterligare i vår studie, då vi valt att endast behandla bevismedlet ethos. Det sista 

steget är steg 4 som åskådliggör de olika argumentationsstrategierna som används i 

budskapsförmedlingen av aktörer.79 Steget syftar till att kartlägga vilka typer av argument och 

teser som förmedlas till publiken. 

 

Vi har alltså valt att förbise steg 2, som behandlar dispositionen av ett tal, och även steg 5, 

som handlar om stil i den bemärkelsen att det belyser såväl språkstil som uppförande, kläder 

och kroppsspråk. Valen har gjorts med bakgrund av att vi anser att tillämpning av dessa steg 

kan göra att uppsatsen förlorar sin röda tråd eller blir för omfattande. 

 

8.5 Metodproblem 

Till att börja med kan det finnas ett problem i att undersökningen står för kvalitativa resultat. I 

och med detta kommer resultaten av analysen möjligen påverkas av författarnas egen 

världsbild och deras egna värderingar och trosföreställningar. De teoretiska referensramarna 

och valet av metoden hermeneutik och närläsning är tänkta att bidra till studiens objektivitet 

gentemot empirin. 

 

Ytterligare ett eventuellt problem kan vara det faktum att det i dagens samhälle finns flera 

kommunikationskanaler. Både Norwegian och SAS använder sig av flera 

kommunikationskanaler utöver pressreleaser via deras egna hemsidor. Exempel på andra 

kanaler kan vara sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram. Då studien inte tar 

hänsyn till andra kommunikationskanaler går det att argumentera för att analysen av 

kriskommunikationens helhet ej uppnås. Emellertid måste studien avgränsa sitt material för 

att hålla sig till angivna överenskommelser kring omfattning av studien. Vidare argumenterar 

studien för att den valda kommunikationskanalen bör ses som den huvudsakliga 

kommunikationskanalen, då aktörerna sannolikt når flest personer om kommunikationen utgår 

från respektive hemsida. Därför bör studien nå en så nära helhetsbild som är möjlig utgått 

ifrån studiens omfattning.  

																																																								
79 Karlberg, Mral, (1998). sid 45. 
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9. Bakgrund  
I följande kapitel återfinns beskrivningar av de båda valda företagen och händelserna som 

skapat de empiriska materialen.  

 

9.1 SAS 

Scandinavian Airlines System (SAS) är ett skandinaviskt flygbolag som bildades år 1946 och 

utgår från Sverige, Danmark och Norge.80 Idag flyger företaget till 119 destinationer världen 

över och har ca 150 flygplan i tjänst.81 De räknar med att cirka 29 miljoner resenärer reste 

med SAS under 2015. Med en stark och lång historia har flygbolaget varit väl etablerat inom 

Skandinavien under en lång tid. SAS har för närvarande ungefär 11 000 anställda.82 

 

9.2 Strejk SAS 

Den 10 juni år 2016 klockan 17:20 meddelar SAS via sin hemsida att 400 piloter tas ut i strejk 

av den svenska pilotföreningen (SPF).83 SPF och SAS misslyckades med att komma överens 

om ett nytt avtal för de svenska piloterna som bland annat handlade om löneökning, 

förbättrade anställningsvillkor och ett tydligare avtal.84 Under dagarna som följde 

genomfördes förhandlingar mellan de två parterna till och från. Den 14 juni på kvällen, alltså 

fyra dagar efter att SPF gått ut i strejk, nådde de båda parterna ett nytt avtal och strejken 

blåstes av.85 Ungefär 1000 avgångar hade ställts in och cirka 100 000 resenärer hade drabbats 

av strejken.86 

 

9.3 SPF 

SPF står för Svensk pilotförening och är en facklig centralorganisation för de civila 

yrkespiloterna i Sverige. Föreningen är till för alla de som är i aktiv flygtjänst och 

																																																								
80 SAS, History milestones, http://www.sasgroup.net/en/history-milestones/, hämtad 2017-04-02. 
81 SAS, Airline operations, http://www.sasgroup.net/en/airline-operations/, hämtad 2017-04-02. 
82 Alla bolag, Koncernredovisning, http://www.allabolag.se/5566068499/bokslut, hämtad 2017-04-02. 
83 SAS, Svensk Pilotförening väljer strejk, tusentals passagerare drabbas, http://www.sasgroup.net/en/svensk-
pilotforening-valjer-strejk-tusentals-passagerare-drabbas/, hämtad 2017-04-02. 
84 Dagens nyheter, Pilotstrejken på SAS avblåst, http://www.dn.se/ekonomi/pilotstrejken-pa-sas-avblast/, hämtad 
2017-04-02. 
85 SAS, SAS ingår avtal med Svensk Pilotförening och pilotstrejken i Sverige är avblåst, 
http://www.sasgroup.net/en/sas-ingar-avtal-med-svensk-pilotforening-och-pilotstrejken-i-sverige-ar-avblast/, 
hämtad 2017-04-02. 
86 Dagens nyheter, Pilotstrejken på SAS avblåst, http://www.dn.se/ekonomi/pilotstrejken-pa-sas-avblast/, hämtad 
2017-04-02. 
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organisationen styrs av aktiva piloter. SPF fungerar som ett stöd för piloter och i deras 

arbetsuppgifter ingår bland annat tecknande av kollektivavtal med olika bolag.87 

 

9.4 Norwegian  

Flygbolaget Norwegian grundades år 1993 och utger sig för att vara ett lågprisbolag.88 I 

dagsläget har företaget cirka 5500 anställda och över 100 flygplan i sin flotta. Norwegian 

erbjuder sina kunder över 130 olika destinationer världen över och beräknades transportera 

knappt 26 miljoner resenärer under år 2015. Som nytt och ungt flygbolag med en annan 

företagsstruktur och affärsmodell har bolaget på kort tid etablerat sig i Skandinavien och 

Europa och fortsätter ta marknadsandelar från sina konkurrenter. 

 

9.5 Strejk Norwegian 

Den 28 februari år 2015 utbryter strejk då Norwegian Air Norway (NAN) och dotterbolaget 

Norwegian Pilot Union (NPU) inte når en överenskommelse om nytt avtal parterna emellan.89 

Avtalet kretsade främst kring anställningstrygghet. Mer precist diskuterades 

anställningsgarantier och kollektivavtal med moderbolaget Norwegian Air Shuttle.90 Efter 11 

dagar nådde parterna en lösning och den 10 mars blåstes strejken av.91 Strejken beräknades ha 

påverkat över 150 000 passagerare. 

 

9.6 NPU 

NPU står för Norwegian Pilot Union och är precis som SPF en facklig organisation. NPU 

representerar de piloter som är anställda av Norwegian. NPU arbetar likt SPF med 

kollektivavtal rörande deras piloter.92 

 

 

																																																								
87 Svensk pilotförening, Om Svensk Pilotförening (SPF), http://www.swealpa.se/content.asp?cid=1&s=1&p=1, 
hämtad 2017-04-02. 
88 Norwegian, Vår historia, https://www.norwegian.com/se/om-oss/var-historia/, hämtad 2017-04-02. 
89 Norwegian, Stopp i medlingen mellan Norwegian Pilot Union/Parat och Norwegian Air Norway (NAN), 
http://media.norwegian.com/se/#/pressreleases/stopp-i-medlingen-mellan-norwegian-pilot-union-parat-och-
norwegian-air-norway-nan-1123466, hämtad 2017-04-02. 
90 Sveriges television, Norwegian-strejken är över, http://www.svt.se/nyheter/utrikes/norwegian-strejken-ar-
over, hämtad 2017-04-02. 
91 Norwegian, Pilotstrejken hos Norwegian är äntligen slut, 
http://media.norwegian.com/se/#/pressreleases/pilotstrejken-hos-norwegian-aer-aentligen-slut-1128612, hämtad 
2017-04-02. 
92 Norwegian, Norwegian Pilot Group, http://norwegianpilotgroup.org/, hämtad 2017-04-02. 
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10.  Analys 
I följande kapitel presenteras resultaten av analysen. 

 

10.1 Del 1 SAS 

Författare: Jakob Klöfver 

 

Som vi redogjort för i metodavsnittet har arbetet med analysen skett utifrån ett kronologiskt 

arbetssätt, vilket innebär att meningar och uttalanden i respektive pressrelease har analyserats 

utifrån i vilken kronologisk ordning de förekommer. Då ett kronologiskt arbetssätt tillämpats 

finns en avsaknad av tematiska rubriker som delar upp analysen i relevanta 

undersökningsområden. Istället fungerar de analyserade yttrandena som rubriker. Vidare är 

analysen av pressrelease 1 mer omfattande än efterföljande två pressreleaser. Anledningen till 

den skiftande omfattningen är att analysen av pressrelease 1 redogör för tankar och relevanta 

kopplingar för att läsaren ska förstå helheten i kriskommunikationen. Samstämmiga 

identifieringar görs även i pressrelease 2 och 3, men för att undvika upprepning sker kortare 

redogörelser för dessa tankar då läsaren redan förväntas förstå helheten. 

 
10.1.1 Pressrelease 1 
 

 (1:3) 

”Strejken bryter ut efter att pilotföreningen har avvisat medlarnas förslag på avtal” 

 

I den första pressreleasen i första stycket (1:3) identifieras användandet av den första strategin 

förnekande som Benoit beskriver: SAS menar på hur pilotföreningen avvisat ett förslag på 

avtal. Ordvalet ”avvisat” spelar en avgörande roll för hur meningen tolkas. Användandet av 

ordet ”avvisat” kan i de studerade fallet tolkas som att pilotföreningen vägrat att ta emot de 

förslag som presenterats och detta ger en bild av att det är pilotföreningens ansvar att en 

lösning i förhandlingarna inte uppnåtts. Indirekt lägger alltså SAS över skulden på 

pilotföreningen SPF. 

 

Valet av strategi och att den identifieras så pass tidigt i SAS kriskommunikation är väntat, 

men också problematiskt. Väntat är det då exempelvis Palm och Falkheimer redogör för hur 

strategin ofta är den första som används, vilket nämns i teoriavsnittet. Vidare nämns även hur 

det kan komma att skada aktören om informationen inte stämmer. I det studerade fallet är 
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strejken ett faktum vilket innebär att informationen i sig bör vara korrekt. Däremot finns en 

spekulativ aspekt då aktören kan välja att måla upp scenariot vid förhandlingsbordet efter vad 

som lämpar aktörens egenintresse. Det avvisade avtalets innehåll förblir för stunden dolt 

vilket medför svårighet i att tolka aktörens faktiska skyldighet.  

 

Fortsättningsvis är valet av strategi problematiskt då bland andra Mral och Vigsø redogör i sin 

bok Krisretorik – retoriska aspekter på kriskommunikation för hur vikten av att ta eget ansvar 

i situationen och inte skuldbelägga andra parter ofta är det första steget i lyckad 

kommunikation under kris.93 Mral och Vigsø menar att agerandet stärker en aktörs image 

bland samtliga intressenter. Även Möller beskriver i sin artikel ”Stockholm Prides 

kriskommunikation 2011 – en retorisk analys av försvarsstrategier” hur Benoit menar att den 

mest effektiva strategin under krissituationer är att ta på sig hela skulden.94 Fortsättningsvis 

går det att hävda att SAS lyckas mindre bra i det tidiga skedet med att uttrycka beklagan och 

be om ursäkt för det som hänt, detta med tanke på det Mral och Vigsø beskriver som en viktig 

del i det inledande arbetet med sin kriskommunikation.95 

 

Ytterligare en intressant aspekt är hur den retoriska publiken i situationen ser på aktören och 

dess ansvar i situationen. Nohrstedt beskriver att något av det viktigaste för en aktör och dess 

kriskommunikation är hur publiken tillskriver aktören ansvar för det som inträffat.96 Tillskrivs 

ansvar till aktören och denne skyller ansvaret på en annan part är det hög risk att budskapet 

tas illa emot av mottagarna och ett redan sargat förtroende kan skadas ytterligare. Då SAS 

tidigt i sin första pressrelease antyder hur ansvaret ligger hos pilotföreningen är det av vikt att 

publiken delar denna uppfattning.  

 

Om publiken i fråga delar uppfattning med sändaren om vem som bär ansvaret är svårare att 

föra resonemang kring, då de grundar sig i den specifika publikens doxa. För att spekulera i 

vilken doxa som råder, gör vi klokt i att först och främst vända oss till aspekten audience i 

den retoriska situationen. Detta för att förstå omständigheterna i situationen. Audience i den 

givna situationen blir de intressenter som drabbas av strejken. Intressenterna bör därför vara 

passagerare vars resor blir påverkade av strejken, men även anställda på företaget vars arbeten 

																																																								
93 Mral, Vigsø, (2013). sid 27. 
94 Möller, (2012). sid 12. 
95 Mral, Vigsø, (2013). sid 27. 
96 Nohrstedt, (2016). sid 15. 
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påverkas. I och med detta kan vi snabbt fastställa åtminstone två skilda publiker och det är 

även stor sannolikhet att dessa publikers doxa skiljer sig åt på grund av vitt skilda 

förutsättningar och omständigheter. 

 

Ser vi till den första publiken, alltså de kunder hos SAS vars resor påverkas, är det fullt 

rimligt att utgå från att de upplever ilska över att eventuella semesterresor, affärsresor eller 

andra privata resor ställs in. De kunder som får sin resa inställd på grund av strejken kan vi 

anta känner en ilska gentemot både SAS och SPF. Emellertid var högre lön för piloterna en av 

de punkter som förhandlades, vilket möjligtvis kan vända flertalet kunder emot SPF och 

piloterna, eftersom piloter generellt sett är en högavlönad yrkesgrupp. Således kan en slutsats 

vara att delar av publiken delar SAS syn i sakfrågan och tillskriver ansvaret SPF och 

piloterna. Därmed bör SAS i viss mån uppnå decorum sett från den första publikens 

perspektiv, detta då användningen av ordet ”avvisat” upplevs som högst passande om den 

retoriska publiken delar åsikt i frågan. 

 

Den andra identifierade publiken, det vill säga de anställda på SAS, delar förmodligen inte 

samma doxa som den första publiken. En del arbetar säkerligen som piloter på SAS, vilket 

innebär ett annorlunda egenintresse i frågan. Publiken oroar sig förmodligen inte över 

semesterplaner utan fokuserar istället på framtida arbetsvillkor. Vidare finns ytterligare 

kabinpersonal och andra anställda av företaget som sannolikt precis som piloterna har en 

större inblick i frågan än den första publiken och vill sitt eget och indirekt företagets bästa. 

Den beskrivna publiken har därmed andra förutsättningar än den första vilket resulterar i 

andra förutsättningar och värderingar. Det är högst troligt att flera i den andra publiken inte 

delar uppfattningen om att SPF bör tillskrivas allt ansvar och därmed uppnår SAS inte 

decorum sett till den andra publikens perspektiv. 

 

Återkommer vi till det Nohrstedt skriver om att publiken bör dela uppfattning gällande 

ansvarsfördelning, konstateras det faktum att strategin rimligtvis lyckas och misslyckas, detta 

beror på vilken publik som man tar hänsyn till. Utifrån den första publiken bör strategin ha 

goda chanser att lyckas, sett utifrån den andra publiken är risken stor att strategin misslyckas. 

Tar vi även hänsyn till det Mral och Vigsø skriver om vikten av att anpassa budskapet efter 

rådande situation blir problematiken tydlig, de beskriver det som ”den kommunikativa 
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värdegrund som är gemensam för talare och publik”.97 Vilken av publikerna som är störst 

sett till antal personer bör vägas in i resonemanget. SAS skriver i pressrelease 3 att de räknar 

med att ungefär 100 000 kunder drabbades av strejken. Stämmer den informationen är den 

första publiken som innefattas av kunder till SAS större än antalet anställda på företaget som 

uppgår till ungefärliga 11 000. I och med att den första publiken som sannolikt delar SAS 

uppfattning är större än den andra, blir valet av strategin förnekande mer logisk, men inte 

optimal.  

 

Studeras uttalandet efter hur det står sig i förhållande till Aristoteles kategorier inom ethos 

och med strategierna i åtanke, bör uttalandet klassas som bristande prov på arete. Det här då 

aktören väljer att skylla på annan part och själv frångå ansvar, vilket gör att det inte uppvisas 

några kardinaldygder som exempelvis mod, rättrådighet eller måttfullhet. Inte heller 

identifieras aspekter som kunskap eller välvilja, som phronesis och eunoia exempelvis 

kännetecknas av. Givetvis finns perspektivet där publiken delar SAS uppfattning, vilket skulle 

kunna innebära att yttrandet tolkas som prov på gott omdöme och phronesis. Emellertid 

uppvisas det genom beskyllande av en annan part och därmed bristande prov på arete vilket 

väger över i bedömningen.  

 

Efter analys av den första meningen upplevs användandet av strategin förnekande som 

misslyckad kriskommunikation. Även om det finns en utgångspunkt som kan tyda på att 

kommunikationen kan ses som lyckad eftersom det säkerligen finns delar i publiken som 

delar uppfattning med SAS, så väger flera andra aspekter in. Dels finns åtminstone en till 

publik som inte lika säkert delar SAS uppfattning, dels saknas ett beklagande över situationen 

gentemot sin publik, och dels lyckas inte SAS visa upp några aspekter av ethos som inte 

förminskas, då det uppvisas genom strategin förnekande.98 Det samlade intrycket av den 

första meningen utfaller därför i mindre bra kriskommunikation. 

 

(2:1) 

”Förhandlingarna, som har pågått ända sedan april, har ännu inte nått en lösning trots att 

SAS har erbjudit ett avtal på nivå med avtalet för norska piloter som ingicks under 

gårdagen.” 

 

																																																								
97 Mral, Vigsø, (2013). sid 77. 
98 Möller, (2012). sid 13. 
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En möjlig fortsättning på den redan tillämpade strategin (förnekande) återfinns i 

nästkommande mening. SAS skriver hur förhandlingarna pågått länge, och trots ett avtal som 

enligt SAS ligger i nivå med vad de norska piloterna gått med på, har ingen lösning uppnåtts. 

Uttalandet erbjuder flera lager som är intressanta att analysera. Ordvalen ”trots” och ”nivå” är 

viktiga då yttrandet tolkas. Till att börja med är det som tidigare nämnt samma strategi som 

identifieras då SAS skriver hur ett avtal nekats trots att avtalet uppges vara i samma nivå som 

för de norska piloterna. Alltså tillskriver SAS fortsättningsvis ansvaret SPF som inte gått med 

på det erbjudna avtalet.  

 

SAS yttrande skulle kunna uppfattas som gott ethos då uttalandet kan tolkas som prov på flera 

viktiga aspekter inom ethos. För det första kan yttrandet ses som gott omdöme och kunnighet 

vilket är grundpelare för phronesis, då avtalet som erbjudits är i nivå med vad norska piloter 

accepterade. För det andra skulle kvaliteterna även kunna uppfattas ligga nära det som 

beskrivs som goda moraliska egenskaper vilket kategoriseras under arete. Uttalandet kan vara 

ett prov på rättrådighet och klokhet då SAS agerat genom att erbjuda ett avtal som enligt 

aktören är i nivå med vad norska piloter skrivit på. SAS erbjudande kan alltså tolkas som prov 

på arete genom att till synes erbjuda ett rättvist avtal. Därmed uppvisas prov på både 

phronesis och arete. 

 

Ett möjligt problem med detta uppvisande av phronesis och arete är det som Möller beskriver 

i sin studie om hur öppenhet kan verka för att ett skadat förtroende repareras.99 Ser vi till SAS 

yttrande kan utsträckningen av öppenhet ifrågasättas då ordvalen i ”ett avtal på nivå med 

avtalet för norska piloter” kan tolkas som bristande öppenhet eftersom vad avtalet egentligen 

innehåller förblir osagt. I det studerade fallet väljer SAS att inte redovisa det som de norska 

piloterna accepterat. Inte heller nämns eventuella skillnader mellan regler och lagar länderna 

emellan vilket skulle kunna göra jämförelsen av avtal irrelevant. Även Falkheimer och Heide 

skriver hur transparens är en viktig del i arbetet med att återuppbygga skadat förtroende.100 

Däremot är det svårt för en extern part att få inblick i hur mycket som faktiskt är möjligt eller 

lagligt att dela med allmänheten, vilket givetvis kan försvåra en önskad öppenhet. 

 

Vid analys av yttrandet vid (1:3) fastställdes bristande prov på arete, vid analys av meningen 

(2:1) framgår flera aspekter som skulle kunna innebära ökat förtroende genom användande av 

																																																								
99 Möller, (2012). sid 13. 
100 Falkheimer, Heide, (2015). sid 142. 
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både phronesis och just arete. Däremot kvarstår faktum att SAS vidhåller strategin 

förnekande och fortsätter beskylla en annan part istället för att själva ta ansvar för situationen. 

Valet av strategi betyder att SAS fortsatt går emot en del av det som den forskning som 

presenterats uttrycker som vitalt för att lyckas med sin kriskommunikation. 

Helhetsbedömningen av meningen blir därför att phronesis och arete uppvisas på ett felaktigt 

sätt, vilket medför att aspekterna bör ses som förminskade. 

 

(2:3) 

”Istället för att fortsätta dialogen har SPF valt att ta ut totalt 400 medlemmar i strejk, vilket 

medför ett stort antal inställda avgångar.” 

(2:3) 

”Förhandlingarna har sedan ett par veckor pågått med hjälp av medling, men SPF har inte 

varit villiga att ingå ett avtal.” 

 

SAS fortsätter även i de två nästkommande meningarna att skuldbelägga SPF. I den första 

meningen (2:3) används orden ”Istället för att fortsätta dialogen” vilket blir en tydlig 

ståndpunkt från SAS sida då de berättar hur SPF aktivt valt att inte gå vidare i förhandlingarna 

och istället valt strejk. I meningen som följer (2:3) förklarar SAS hur förhandlingarna 

genomförts under längre tid med hjälp av medling, men hur SPF inte varit villiga att ingå i 

något avtal. Meningarna målar upp en tydlig bild av SPF som den felande parten. Därmed 

fortsätter strategin förnekande vilket bidrar till en negativ bild av aspekten arete och sänker 

SAS förtroende. Vidare är det intressant att lyfta det faktum att SAS genomgående målar upp 

en tydlig bild för läsaren angående vad som hänt. Bilden som målas upp är hur SPF är den 

felande parten, men bilden som målas upp saknar bevisföring för att stödja påståendet. 

Därmed minskar SAS utrymmet för tolkning genom att måla upp bilden. Läsaren ges en bild 

av händelsen från SAS perspektiv som enligt dem är verkligheten, vilket enligt Benoit antyder 

är viktigt för att övertyga publiken.101  

 

(3:1) 

” – Det är ytterst beklagligt att våra kunder drabbas av den här konflikten.” 

 

																																																								
101 Falkheimer, Heide, (2015). sid 99. 



30  

Först i det tredje stycket återfinns en ursäkt från SAS sida till deras kunder (4:1). Ursäkten 

framförs av Karin Nyman som har positionen kommunikationsdirektör på SAS. Ursäkten är 

ytterst viktig om vi ser till vad bland annat Mral och Vigsjø skriver: ”första steget i en lyckad 

kriskommunikation är att omedelbart och utan reservationer ge en ursäkt för vad som hänt till 

alla relevanta intressenter”.102 Även Möller nämner vikten av att beklaga det som inträffat och 

visa empati mot berörda parter.103 Ursäkten från SAS till deras kunder är alltså det första 

riktiga steget som identifieras som god kriskommunikation om vi ser till vad Mral och 

Vigsjøs forskning hävdar, då en beklagan gentemot drabbade bör vara det första steget under 

kriskommunikation. 

 

Yttrandet är det första där en person som står bakom det som sägs presenteras, vilket gör det 

till ett uttalande. Falkheimer och Heide skriver att det är viktigt att begränsa mängden av 

aktörer som uttalar sig under en kris. De skriver följande angående vem eller vilka som 

kommunicerar i krissituationer: ”organizations should do their best to limit the number of 

actors that communicate during or after a crisis.”.104 SAS presenterar alltså en första 

talesperson för publiken. Lyckosamt för SAS bör vara att låta denna Karin Nyman fortsätta 

kommunicera ifall aktören önskar presentera specifika uttalanden från specifika personer. 

 

Ser vi till det retoriska perspektivet uttrycks i uttalandet för första gången en välvilja gentemot 

publiken. SAS uppvisar empati mot de drabbade kunderna genom sin ursäkt vilket bör öka 

publikens förtroende för dem. Eunoia beskrivs vidare som en viktig aspekt för att publiken 

ska ta till sig de idéer, tankar och råd aktören talar för. Återigen finns alltså en problematik 

med att ursäkten kommer så pass sent i pressreleasen. Eftersom eunoia först återfinns i ett 

tredje stycke finns en risk att tidigare uttalanden eller yttranden med uppmaningar förbises.  

 

Trots det att ursäkten möjligtvis återfinns senare än önskat i pressreleasen bedömer jag 

uttalandet som positiv kriskommunikation. Om ursäkten presenterats tidigare kunde effekten 

av ursäkten dock ha fått större genomslag. Den slutliga bedömningen som jag upplever det 

blir ändock positiv eftersom ursäkten trots allt återfinns i den första pressreleasen, vilket bör 

väga tungt då det till viss del går i linje med bland annat Mral och Vigsjøs synpunkter kring 

att i ett tidigt skede beklaga det inträffade. 

																																																								
102 Mral, Vigsø, (2013). sid 27. 
103 Möller, (2012). sid 12. 
104 Falkheimer, Heide, (2015). sid 137. 
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(3:1) 

”Vi har varit lyhörda för pilotföreningens krav och erbjudit ett avtal i nivå med det norska 

pilotavtalet. ” 

(3:3) 

”Trots det har pilotföreningen valt konflikt.” 

 

Som i den analyserade meningen (2:1) upprepas ordval och liknande formulering kring det 

avtal som erbjudits i analysen av mening (3:1), då följande uttrycks: ”ett avtal i nivå med det 

norska pilotavtalet”. Precis som vid tidigare analys av ordvalen kvarstår frågor kring öppenhet 

och en mindre bra metod för uppvisande av phronesis och arete. Utöver de redan analyserade 

ordvalen berättar Nyman hur SAS varit lyhörda för de krav som SPF ställt på det nya avtalet. 

Ordvalet blir intressant om vi studerar nästkommande mening (3:3) där Nyman säger följande 

”Trots det har pilotföreningen valt konflikt.”. Hon menar alltså på en lyhördhet från SAS sida 

som SPF sedan ignorerat och, som hon uttrycker det, valt konflikt. Formuleringen visar 

återigen på en tydlig skuldbeläggning av den andra parten och användande av strategin 

förnekande. 

 

Vidare går det att argumentera för hur SAS blandar strategin förnekande med strategin 

provokation, då SAS tydligt talar om att SPF valt konflikten. Läsaren får då möjligtvis 

känslan av hur SAS var maktlösa inför situationen och att valet inte låg i deras händer. 

Ordvalen ”valt konflikt” väger tungt i resonemanget.  

 

De kombinerade strategierna innebär ett fortsatt avsägande från ansvar i situationen, 

kommunikationen uppfattas därför som kontraproduktiv för SAS förtroende då de valda 

strategierna har som syfte att höja förtroendet men misslyckas i sitt utförande. Aktörens 

kriskommunikation bedömer jag därför som fortsatt mindre bra. 

 

(3:3) 

”Vår högsta prioritet är nu att ta hand om de passagerare som drabbas av strejken, och 

hjälpa dem på bästa möjliga sätt, säger Karin Nyman, kommunikationsdirektör SAS.” 

 

Uttalandet av Nyman i mening (3:3) vänder sig åter till drabbade intressenter. Nyman berättar 

hur högsta prioritet för SAS är att hjälpa sina drabbade kunder på bästa möjliga sätt. Som i 

meningen (3:1) där ursäkten förs fram visas åter prov på eunoia. Nyman berättar för publiken 
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genom sitt uttalande hur de är prioriterade och visar intresse, sympati och en vänlig 

inställning, alla tydliga aspekter av eunoia. Vidare uttrycks även i viss mån phronesis genom 

att Nyman tillsammans med SAS uppvisar ett gott omdöme för situationen eftersom de inser 

vad som är viktigt att prioritera i situationen, nämligen kunderna. 

 

Uttalandet riktar fokus på samma sätt som det tidigare uttalandet (3:1) där Nyman beklagade 

att kunder påverkades av det som inträffat. I och med att fokus åter riktas mot intressenterna 

uppvisas både eunoia och phronesis och därmed är uttalandet prov på god 

kriskommunikation. 

 

(4:1) 

”SAS har gått pilotföreningarna i möte på ett antal krav såsom en ny löneskala, en 

lönerevision inom ramarna för avtalsrörelsen och ändring av semester- och deltidsregler.” 

(4:2) 

”Samtidigt är avtalsförslaget i nivå med det nya avtalet som de norska piloterna omfattas 

av.” 

 

Utlåtandena (4:1) och (4:2) liknar tidigare utlåtanden där strategin förnekande identifierats. 

Strategin identifieras återigen genom att meningen formuleras med orden ”gått 

pilotföreningen i möte” vilket tyder på hur SAS menar att de gjort sin del medan SPF felat. 

Fortsättningsvis liknar utlåtandena tidigare utlåtanden eftersom det är ytterligare ett prov på 

phronesis då aktören redovisar yrkeskunskap och kompetens kring arbetsavtal. Det uttrycks 

även en viss mån av sympati gentemot motsatt part genom att de gått till mötes på ett antal 

krav som resulterar i uppvisande av eunoia.  

 

Ännu en gång tar SAS inget eget ansvar för situationen utan istället skyller SAS på den 

motsatta parten. Därmed blir effekten som tidigare beskrivet en bristande uppvisning av arete, 

och att de andra ethos-aspekterna (phronesis och eunoia) förminskas i sammanhanget. 

 

(5:1) 

”SAS kommer fortlöpande uppdatera sina hemsidor med information och skickar också 

uppdateringar via SMS och e-post till passagerarna.” 
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Aktören lägger åter vikt vid att informera sina berörda intressenter och delge dem nödvändig 

information. Meningen (5:1) uppvisar eunoia eftersom aktören yttrar intresse för publiken och 

de problem denna står inför. Vidare kan meningen ge uttryck för den öppenhet som Möller 

beskriver som viktig för reparationen av ett skadat förtroende.105 I och med att SAS redovisar 

att de ämnar delge all relevant information för berörda intressenter och samtidigt visar sitt 

intresse för sin publik, lyckas de med sin kriskommunikation i det specifika yttrandet. 

 

(6:1) 

”– Vi uppmanar alla resande att kontinuerlig [sic] följa utvecklingen via vår hemsida eller i 

SAS sociala medier samt säkerställa att ha aktuell reseinformation innan man reser ut till 

flygplatsen.” 

 

Till att börja med gör SAS rätt i att bibehålla Nyman som enda person att uttala sig i 

pressreleasen, detta då Falkheimer och Heide understryker vikten av en enad röst under 

kriskommunikation. Den andra och mer intressanta aspekten är att för första gången i 

pressreleasen sker nu uppmaningar till publiken. Uppmaningarna uttrycks då Nyman talar om 

vad drabbade delar av publiken bör göra. Lindqvist Grinde skriver att en talare som uppvisat 

eunoia har större chans att få gehör för idéer och råd. Då Nyman tillsammans med SAS vid 

flertalet uttalanden uppvisat eunoia ökar chansen att de råd som ges i meningen (6:1) lyssnas 

på.  

 

(8:2) 

”Därför har SAS haft ett begränsat antal krav med i årets förhandlingar och förhåller sig 

också till den centrala löneuppgörelsen i Sverige.” 

 

Den sista meningen i den första pressreleasen (8:2) kan tolkas som det tydligaste uppvisandet 

av phronesis, detta då SAS redogör för publiken hur de har förhållit sig efter de regler som 

finns i den centrala löneuppgörelsen för Sverige. Meningen talar om för publiken att aktören 

har yrkeskunskap i frågan. Däremot nämns inte löneuppgörelsen mer, vilket kan tolkas som 

prov på mindre visad öppenhet gentemot publiken då innebörden av uppgörelsen inte 

framförs.  

 

																																																								
105 Möller, (2012). sid 13. 
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På det stora hela blir helhetsbedömningen av uttalandet bra. Problematiken kring hur pass 

öppen aktören är anses inte väga lika tungt som den kompetens som uppvisas. 

 

Sammanfattning pressrelease 1 

Genomgående i pressreleasen identifieras Benoits strategi förnekande då SAS konsekvent 

väljer att skylla ifrån sig och lägga ansvaret på SPF. Aldrig nämns SAS egen verkan i 

problematiken och den rådande situationen. Istället försöker SAS framhäva sin egen kunskap 

och sina försök att undvika rådande situation. Valet av strategi går emot vad som 

kommunikativt är önskvärt i en krissituation utifrån presenterad forskning, och därmed 

resulterar valet av strategi i bristande uppvisande av arete. I pressreleasen urskiljs även både 

phronesis och eunoia, även om en del av uppvisandet förminskas då de uttrycks med hjälp av 

strategin förnekande. Däremot återfinns flertalet lyckade kommunikativa handlingar där 

eunoia och phronesis uppvisas utan användande av strategin förnekande. Dessa yttranden 

höjer förtroendet för SAS eftersom de lyckas nå ut till berörda intressenter i sin publik och 

uppvisa eftersträvansvärda egenskaper. 

 

Det samlade intrycket av pressrelease 1 förblir dock att kommunikationen är illa skött ur ett 

kriskommunikationsperspektiv, i och med det starka användandet av Benoits strategi 

förnekande. 

 

10.1 .1 Pressrelease 2 
 

(1:1) 

”Pilotfacket avvisade natten till måndag även medlarnas andra bud, vilket SAS accepterade.” 

 

Inledningsvis i den andra pressreleasen (1:1) kan konstateras att strategin förnekande som 

identifierades i den första pressreleasen fortsätter användas. Ordvalet ”avvisade” känns igen 

från tidigare analys. SAS fortsätter alltså att klandra SPF för den pågående strejken. Det som 

skiljer sig från tidigare uttalanden är att nu berättar SAS att medlare i förhandlingarna 

framfört ett erbjudande, vilket SAS också accepterat men som SPF inte accepterat. 

Informationen stärker SAS position och förtroende då ett erbjudande från en opartisk medlare 

i situationen skulle kunna upplevas som rättvist för båda parter. Då erbjudandet kan upplevas 

rättvist för båda parter kan SAS agerande leda till att det tolkas som prov på gott omdöme och 

därför phronesis.  
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Vidare kan SAS agerande också tolkas som rättrådigt och behärskat genom att acceptera ett 

bud från medlare, vilket innebär prov på arete. Alltså lyckas SAS snabbt uppvisa både arete 

och phronesis tidigt i den andra pressreleasen. Nämnvärt är också att avtalets innehåll förblir 

dolt för publiken, vilket innebär att önskvärd öppenhet möjligtvis inte uppnås. Inte heller får 

publiken veta ifall det föreslagna avtalet från medlarna förändrats mycket sedan innan. 

 

Återigen finns tveksamheter kring sättet ethos-aspekterna uppvisas på, då det sker genom ett 

beskyllande av den andra parten. SAS är fortfarande beroende av en publik som delar deras 

åsikt, men de går också emot de rekommendationer Möller beskriver kring öppenhet, vilket 

kan innebära bristande arete. 

 

(2:1) 

”– Jag ber om ursäkt till alla SAS-kunder för att svenska pilotföreningen har beslutat sig för 

att fortsätta sin strejk.” 

 

I början av stycke två (2:1) redovisas ett uttalande från kommunikationschef Karin Nyman. 

Till att börja med gör SAS klokt i att fortsätta använda Nyman som talesperson under 

situationen. Som tidigare redogjort är det enligt Falkheimer och Heide bra att centrera 

kommunikationen till en grupp och/eller en person. SAS fortsätter att genom Nyman anklaga 

SPF för den rådande situationen, vilket innebär ett fortsatt förskjutande av ansvar. Detta blir 

tydligt då Nyman väljer orden ”beslutat sig för att fortsätta sin strejk.”.  

 

 I sitt uttalande riktar hon sig till företagets kunder och ber om ursäkt till dessa. Genom att 

återigen ursäkta sig å företagets vägnar uppvisas eunoia i form av sympati för publiken. Som 

tidigare nämnt är även beklagan till intressenter högst nödvändigt under kriskommunikation. 

Problematiken stannar dock i att ursäkten riktas gentemot intressenterna delvis i syfte att 

fortsätta beskylla den andra parten. Möller beskriver det som av vikt att be om ursäkt för 

situationen oavsett vilken part som orsakat situationen.106 Även Mral och Vigsø talar om att 

ursäkten bör ges utan reservation, vilket Nyman och SAS inte gör.107 I och med detta kan 

kommunikationen inte ses som helt lyckad. Inte heller repareras eller skapas förtroende 

genom eunoia då det framförs på ett problematiskt vis. 

																																																								
106 Möller, (2012). sid 12. 
107 Mral, Vigsø, (2013). sid 27. 
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(2:2) 

”Det påverkar våra kunder och vi har gjort allt som stått i vår makt för att undvika en strejk 

men tyvärr har vi fortfarande inte lyckats komma fram till en överenskommelse.” 

 

I nästa mening (2:2) av Nyman urskiljs en ny strategi. Nyman förklarar att SAS har gjort vad 

de kunnat för att undvika den situation som föreligger. Genom hennes formulering och ordval 

dras slutsatsen att SAS väljer att använda strategin provokation. Strategin provokation bygger 

på att förklara för sin publik hur valet inte låg i deras händer, vilket SAS kan tolkas göra när 

Nyman säger att ”vi har gjort allt som stått i vår makt för att undvika en strejk”. Användandet 

av provokation framgår tydligare i den analyserade meningen än vad den gjorde i pressrelease 

1. Beskyllandet av den andra parten minskar även med hjälp av ordvalen i formuleringen 

”inte lyckats komma fram till en överenskommelse.”.  

 

Ordvalen och formuleringarna bedöms av författaren som mer ödmjuka än innan, vilket kan 

ses som både god moral (arete) och gott omdöme (phronesis). Sammantaget sett är uttalandet 

ett steg i rätt riktning då ingen annan part beskylls och fokus istället ligger på aktörens 

intressenter och ett uppvisande av ödmjukhet. 

 

(2:4) 

”Vårt fokus just nu är att ta hand om våra kunder och vi arbetar nogsamt med att hjälpa alla 

passagerare som påverkas av strejken, säger Karin Nyman, Vice President Communications 

på SAS.” 

 

Slutet av uttalandet från Nyman (2:4) innehåller ytterligare uppvisande av eunoia där Nyman 

talar om hur SAS arbetar med att ta hand om sina intressenter. I pressrelease 1 användes 

orden ”högsta prioritet” vilket i pressrelease 2 byts ut mot ”Vårt fokus”. Poängen är att SAS 

lyckas uttrycka sympati för sin publik genom att återigen fokusera på publiken och hävda 

deras relevans. De lyckas därmed etablera förtroende. 

 

Sammanfattning pressrelease 2 

I pressrelease 2 uppfattas två av Benoits strategier: förnekande och provokation. Precis som i 

pressrelease 1 fortskrider arbetet med att beskylla SPF för strejken och därmed frånsäga sig 

ansvaret för situationen. Agerandet bidrar till att synen på kriskommunikationen alltjämt 

upplevs som illa skött. Emellertid demonstrerar pressrelease 2 inslag av strategin provokation 
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som bör ses som ett bättre val av strategi än förnekande, detta med tanke på de dubbla 

publikerna i fallet, men också de framställda referenserna om att säga ifrån sig ansvar. Vidare 

framhävs eunoia i större utsträckning än tidigare. Uppvisandet av eunoia upplevs även mer 

genuint, då det inte framhävs genom beskyllande. Istället fokuserar kommunikationen på 

intressenterna, utan att blanda in den andra parten. 

 

Sammantaget är pressrelease 2 ett steg i rätt riktning mot lyckad kriskommunikation i 

jämförelse med pressrelease 1. Kommunikationen lämnar fortsatt mycket att önska, främst 

saknas SAS vilja att ta på sig ansvar för den rådande strejken. 

 

10.1.2 Pressrelease 3 
 

(1:1) 

”Parterna har ingått ett avtal och flygtrafiken i Sverige kommer att återupptas så snart som 

möjligt.” 

 

Tidigt i den tredje och sista pressreleasen förekommer ordval och formuleringar som markant 

skiljer sig från tidigare pressreleaser (1:1). Pressreleasen förklarar inledningsvis hur de båda 

parterna har ingått ett avtal. Formuleringen innebär att strategin förnekande överges av SAS, 

som istället i detta skede trycker på en gemenskap mellan parterna. Till att börja med bör 

valet att överge strategin förnekande ses som ett bra sådant, detta då strategin i det givna fallet 

för med sig flera risker och kan anses vara en mindre bra strategi. Vidare lyckas SAS genom 

sina ordval demonstrera klokhet och rättrådighet vilket ses som kardinaldygder och ingår 

under begreppet arete. Utöver det går det även att se hur SAS uppvisar ett gott omdöme 

(phronesis) genom att fokusera på en gemenskap mellan parterna, men också det faktum att 

ett avtal mellan parterna uppnåtts kan innebära en viss yrkeskunskap. 

 

Genom att SAS fokuserar på en gemenskap och aktivt väljer att inte beskylla den andre parten 

försvinner problematiken kring de dubbla publikerna. SAS använder orden ”Parterna har 

ingått” och förenar publikerna. Då problematiken med de dubbla publikerna försvinner ökar 

chansen att förtroendet för SAS tilltar från samtliga i publiken. 

 

SAS lyckas alltså i sin kommunikation uppvisa både arete och phronesis. Än viktigare är att 

de lyckas uppvisa dessa aspekter utan att beskylla den andra parten, vilket också innebär att 
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de förenar publiken. Resultatet av de olika beskrivna aspekterna bör leda till att förtroendet 

för SAS stärks. 

 

(2:1) 

”Efter en pilotstrejk som har pågått sedan i fredags enades parterna idag om ett nytt avtal 

och strejken är därmed avblåst.” 

 

Återigen använder SAS orden och formuleringen ”enades parterna idag”, vilket utfaller i att 

arete och phronesis uppvisas, de båda publikerna förenas mer och att förtroendet för SAS 

troligtvis bör öka. 

 

Intressant med tidigare analys av (1:1) och analys av (2:1) är att formuleringarna kan antyda 

att SAS delvis tar på sig skulden för utdragna förhandlingar och därmed indirekt strejken. 

SAS berättar i början av meningen (2:1) hur strejken pågått sen i fredags men att parterna har 

ingått ett avtal och strejken är avslutad. SAS medger inte öppet att de kan haft en skuld för 

den situation som uppstod, men i och med att de slutar beskylla den andra parten och 

formulerar sig mer ödmjukt finns en antydan till deras egen skuld i situationen. Det går 

absolut inte att påstå att SAS använder sig av strategin ta på sig hela skulden, men bara 

genom att det finns en antydan tar SAS kriskommunikation steg i rätt riktning jämfört med 

tidigare pressreleaser, då det är av vikt att vara ansvarstagande i sin kriskommunikation. 

 

(3:1) 

”– Det har varit en svår process och vi är nu lättade över att strejken är avblåst och att våra 

kunder kan komma iväg som planerat.” 

 

I mening (3:1) återfinns ännu ett uttalande. Denna gång ersätts SAS kommunikationschef 

Karin Nyman och istället väljs ett citat från Rickard Gustafson, dåvarande VD och 

koncernchef på SAS. Användandet av Gustafson kan gå emot det som tidigare redogjorts för 

där Falkheimer och Heide talar om att använda en talesperson och/eller en grupp. Emellertid 

bör man ha kontexten i anslutning till situationen i åtanke. I och med att strejken är avslutad 

kan det uppfattas som passande att den högsta chefen för företaget uttalar sig kring händelsen. 

Valet av person kan medföra att uttalandet väger tyngre då personen i fråga innehar en högre 

position än kommunikationschef Karin Nyman. 
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Ser vi till uttalandet är det prov på eunoia då Gustafson vänder sig till publiken och uttrycker 

vänlighet och sympati. Vidare medger även Gustafson att krissituationen varit en svår process 

vilket också kan innebära måttfullhet då han inser situationens svårigheter. Detta blir än 

tydligare när han säger ”vi är nu lättade över att strejken är avblåst”, vilket kan tydas som en 

ödmjukhet inför den process som varit. Ytterligare använder Gustafsson ordet ”vi” i sitt 

uttalande, vilket resulterar i en liknande effekt som i yttrandet (1:1) i pressrelease 3, då det 

visar prov på en gemenskap som kan tolkas som phronesis. 

 

(3:2) 

”Jag beklagar verkligen att så många kunder har drabbats av den här strejken, säger Rickard 

Gustafson, VD och koncernchef på SAS.” 

 

Precis som Nyman uttryckte beklagan över situationen gentemot drabbade intressenter i 

tidigare pressreleaser uttrycker Gustafson det även här. Genom alla uttalanden uttrycks 

konsekvent en beklagan över situationen, vilket är positivt om vi ser till det Möller säger. 

Däremot finns flera aspekter då SAS agerar mindre bra, då deras beklagan bygger på ett 

beskyllande av den andra parten. Gustafson väljer att utelämna SPF i sin beklagan vilket 

skiljer sig från Nymans ursäkt. Effekten blir därmed starkare då ursäkten skulle kunna anses 

vara renare och därmed bättre. Ursäkten bidrar ytterligare till en stark demonstration av 

eunoia.  

 

Både i mening (3:1) och i mening (3:2) lyckas SAS uppvisa viktiga eunoia-aspekter i sina 

uttalanden utan att beskylla någon, och därmed fortsätter de öka chanserna för ett ökat 

förtroende för dem.  

 

(6:1) 

”SAS inbjuder också till en pressträff kl 18.00 den 14 juni med VD och koncernchef Rickard 

Gustafson.” 

 

SAS avslutar pressreleasen (6:1) med att åter vända sig till intressenterna och bjuda in dessa 

till en pressträff. Ännu en gång uttrycks välvilja och ett intresse för publiken vilket leder till 

ytterligare uppvisande av eunoia. Gustafson lyckas återigen förmedla en viktig ethos-aspekt 

och bygga upp förtroendet för honom och SAS. 
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Sammanfattning pressrelease 3 

Det som upplevs som mest intressant i pressrelease 3 är det faktum att strategin förnekande 

helt och hållet överges. Istället fokuserar SAS på att skapa gemenskap mellan de båda 

parterna SAS och SPF. Kommunikationen skiljer sig därför påfallande från de tidigare 

analyserade pressmeddelandena. Vidare lyckas SAS förena publiken genom att fokusera på 

gemenskapen, och i och med att de även i viss mån antyder att de kan ha haft en skuld i den 

kris som uppstod tar deras kriskommunikation ytterligare ett steg i rätt riktning. Den 

dominerande aspekten av ethos som återfinns i pressrelease 3 är eunoia. Aspekten framställs 

genom ödmjukhet, sympati och välvilja och demonstreras utan beskyllande, vilket stärker 

förtroendet för aktören. 

 

Sammantaget innefattar pressreleasen relativt god kriskommunikation, då en illa vald strategi 

överges och andra viktiga aspekter lyfts fram. Önskvärt vore att SAS tydligare tog på sig delar 

av eller hela skulden för krissituationen, eftersom bland annat Falkheimer och Heide 

beskriver detta som det mest effektiva under kriskommunikation. 

 

10.1. 3 Sammanfattning av samtliga pressreleaser 1, 2 och 3 

 

Ju längre strejken pågår och ju fler pressreleaser som sänds ut, desto bättre blir 

kriskommunikationen från SAS. I den första pressreleasen ligger fokus på användande av 

strategin förnekande, vilket inte gärna är önskvärt baserat på vad forskningen inom 

kriskommunikation hävdar. SAS beskyller SPF för krissituationen och lyckas inte heller 

etablera något förtroende ur ett ethos-perspektiv då beskyllandet väger över ethos-aspekterna. 

I pressrelease 2 fortgår arbetet från SAS med förnekelse av deras egen skuld i situationen och 

tillskrivandet av skuld för SPF fortsätter. Däremot blandar SAS in ytterligare en av Benoits 

strategier på ett tydligt sätt, nämligen provokation. Brukandet av provokation tillsammans 

med prov på flera ethos-aspekter utan beskyllande höjer bilden av SAS kriskommunikation. I 

den tredje och sista pressreleasen urskiljs inget av strategin förnekande, vilket är ett stort steg 

i rätt riktning ur ett kommunikationsperspektiv. Pressrelease 3 domineras av ethos-aspekten 

eunoia. Vidare återfinns drag av gemenskap, ödmjukhet och ett förenande av de beskrivna 

dubbla publikerna. Till sist finns även en antydan till ansvarstagande för situationen, och 

pressreleasen anses därför vara fullt godkänd ur ett kriskommunikationsperspektiv. 
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Kriskommunikationen från SAS saknar flera vitala kvalitéer. Avsaknaden av ansvarstagande 

bör betraktas som det stora problemet. Då SAS i sin kriskommunikation aldrig tar ansvar för 

situationen (förutom möjligtvis i den sista pressreleasen där en viss antydan till 

ansvarstagande kan urskiljas) lyckas aldrig SAS på ett fullvärdigt sätt kommunicera ut en av 

de viktigaste kvalitéerna inom kriskommunikation. Den dominerande valda strategin 

förnekande ses även som ett problem då SAS sannolikt behöver hantera dubbla publiker i den 

givna situationen, och eftersom SAS är beroende av samtycke från publiken för att strategin 

ska ha störst chans att fungera, blir valet av strategi ett problem. En del av arete, phronesis 

och eunoia uppvisas på ett riktigt sätt, men flera ethos-aspekter uppvisas genom beskyllande, 

vilket medför att dess inflytande förminskas. 

 

Sammanfattningsvis går det att peka på flera yttranden som borde ha konstruerats annorlunda 

samt att SAS möjligtvis hade kunnat välja en mer lämpad strategi för den rådande situationen. 

SAS lyckas alltså mindre bra på fler punkter än vad de lyckas bra i sin kriskommunikation 

under strejken 10 juni 2016 till 14 juni 2016. 

 

10.2 Del 2 Norwegian 

Författare: Kevin Gilbert 

	

Användandet av försvarsstrategier i en krissituation kan jämföras med en juridisk process. 

Norwegians strejk kan förklaras som en rättegång, som går ut på att de måste försvara sig från 

eventuell kritik och anklagelser från resenärerna/intressenterna.108 Mral och Vigsø skriver i 

sin bok Krisretorik – Retoriska aspekter på kriskommunikation: ”för att ett försvar ska kunna 

klassificeras som etiskt så måste försvaret vara ärligt, sanningsenligt, snabbt och ske frivilligt, 

svaret ska även vända sig till intressenterna och genomföras i en passande situation”.109  

 

Nedan kommer jag att analysera pressmeddelandet djupgående för att identifiera hur de 

imagereparerande strategierna kan påverka Norwegians karaktär i form av eunoia, phronesis 

och arete. Analysen kommer att behandla utvalda uttalanden som ligger i linje med vad 

studiens syfte och frågeställningar efterfrågar. Vidare tillämpas även här ett kronologiskt 

arbetssätt. Det kronologiska arbetssättet fungerar som ett verktyg som hjälper till att 

																																																								
108 Mral, Vigsø, (2013). sid 12. 
109 Ibid.	
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undersöka huruvida Norwegian valt att formulera sig, det vill säga ordval, struktur eller 

ordningsföljd, har någon inverkan på hur budskapen kan uppfattas av publiken. 

Tillvägagångsättet som redogörs för ovan om hur analysarbetet kommer genomföras i 

pressrelease 1 kommer även att tillämpas på pressrelease 2 och 3.		

 

10.2.1 Pressrelease 1 
 

(2:1) 

”Norwegian hade före medlingen föreslagit flera helt nödvändiga kostnadsbesparingar för 

att säkerställa ett hållbart företag och säkra framtida arbetstillfällen. Tyvärr har NPU/Parat 

inte tillmötesgått dessa krav utan istället framställt krav som går i fel riktning i förhållande 

till de avtal som ingicks vid förra förhandlingen under 2013.” 

 

Uttalandet ovan klassificeras i den imagereparerande strategi som Palm och Falkheimer 

benämner som provokation. Det här för att Norwegian uttrycker i sitt uttalande att de 

föreslagit helt nödvändiga kostnadsbesparingar för att säkerställa ett hållbart företag och säkra 

framtida arbetstillfällen. De lyfter sedan fram att förslaget tyvärr inte tillmötesgåtts av NPU 

utan att de istället framställt krav som går i fel riktning mot vad som var avtalat vid den förra 

förhandlingen. Norwegian målar genom sitt uttalande upp en bild som förklarar att de som 

företag har gjort nödvändiga åtaganden för att stärka företaget och även piloternas 

arbetstillfällen samt att de varit de som försökt komma överens med NPU, men att deras 

ansträngning nekats. 

 

Norwegians uttalande visar prov på att försöka hänvisa till ett slags inledande ethos eller en 

doxa som de antar att de har hos den retoriska publiken, en doxa där en del av den retoriska 

publiken har ett stort förtroende för Norweigen som företag. För den delen av publiken där 

deras ethos kan anses starkt kan de tvingande omständigheterna anses färre. Detta för att 

välviljan hos publiken med stor sannolikhet gör dem mer mottagliga för budskapet. En 

budskapsförmedling som endast speglar företagets bild kan anses vara vinklad om man inte 

har företagets förtroende. För den delen av publiken som har högt förtroende för Norwegian 

undviks ett påträngande problem. Kommunikationen anser jag blir en vattendelare då man 

hos den andra delen av publiken riskerar att uppfattas som allt för vinklad och subjektiv. 
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I uttalandet som framförs kan man få känslan av att flygbolaget försöker lyfta fram sitt 

phronesis i den rådande situationen. Phronesis syftar till att lyfta fram att man har den 

nödvändiga yrkeskunskapen, den kunnighet och den kompetens som behövs för att ta kloka 

beslut i situationen. Den här framställningen skapar Norwegian genom specifika ordval och 

formuleringar som innehar särskilda värdeladdningar. Det här kan exemplifieras genom att 

studera hur Norwegian valt att framställa sig själva när de förklarar att de förslag de lagt fram 

är ”helt nödvändiga” och att de dessutom ”säkerhetsställer” framtida arbetstillfällen och ett 

”hållbart” företag. De specifika ordval som de att använder är ord som minskar utrymmet för 

tolkning för publiken, då orden redan innehar en värdeladdning som kan vara till Norwegians 

fördel. Ordvalen och formuleringarna skapar en argumentation som gör att man kan uppfatta 

att Norwegian som aktör i situationen tilldelar sig själva den kunskap som efterfrågas. I Jesper 

Falkheimer och Mats Heides studie lyfter de fram det Boin, Hart, Stern och Sundelius 

förklarar är av vikt för en kriskommunikation, nämligen att man som företag hanterar 

meningsskapandet av information, det vill säga att man som företag ska försöka läsa av vilken 

information som efterfrågas av publiken för att kunna förklara vad som pågår.110 

 

Norwegians uttalande kan ses som ett försök att genom sin budskapsförmedling tillskriva sig 

själv det phronesis som efterfrågas i situationen. Norwegian lyfter nämligen fram att de har 

den kunskap och det goda omdöme som skulle kunna efterfrågas i den rådande situationen. 

Viktigt är dock att problematisera och nyansera uttalanden som genomförs på det här viset. 

Det här är ett uttalande som skulle kunna leda till att publiken tilldelar Norwegian phronesis i 

situationen. 

 

Dock så anser jag att det finns två sidor av myntet: en sida som beskriver hur de faktiskt 

uppvisar phronesis och hur deras val av provokation som strategi fungerar. Den här 

förklaringen förlitar sig dock på grunden att de hos publiken har ett högt inledande. Det här 

för att det är deras spegling av berättelsen som lyfts fram vilket gör att för att man ska godta 

den och välja att förlita sig på den måste man anse att företaget är av god karaktär och att de 

är synonyma med sanningsenlighet. På andra sidan av myntet kan vi se en argumentation som 

utgörs av olika forskare inom kriskommunikationsområdet som avråder från användningen av 

provokation som strategi samt delen av publiken som inte tilldelar Norwegian något högt 

inledande ethos. Jesper Falkheimer och Mats Heide hänvisar till att forskning har bekräftat att 

																																																								
110 Falkheimer, Heide, (2015). sid 137. 
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transparens är en viktig del i kriskommunikationen – den delen där man ger publiken rätten 

till att veta allt, men även vikten av ärlighet.111 De ordval som Norwegian väljer att förmedla 

sina budskap genom kan beskrivas inneha en avsaknad av transparens, eftersom de ordval 

som kommuniceras ut redan innehåller en värdering. Det här gör att budskapet som förmedlas 

ut förlorar sin objektivitet, vilket gör att Norwegian inte låter publiken ta del av informationen 

utifrån den rätt som Falkheimer och Heide beskriver. Mral och Vigsø är forskare som avråder 

från användning av strategier som förnekande, skylla på andra eller att förminska problemet. 

De förklarar att strategierna kan fungera initialt men att ur retorikens etiska och normativa syn 

på sakfrågan är det inte hållbart och inga strategier som skapar varaktigt förtroende.112 Det här 

är teorier som kan väcka en tveksamhet till Norwegian hos delar av publiken, då den 

kriskommunikation som förmedlas kan upplevas som alltför vinklad. Strategierna som 

används i kriskommunikationen kan tänkas sakna grund att stå på då allt förlitar sig på hur 

man uppfattar företaget och huruvida man köper deras story, vilket gör att de känns väldigt 

riskabla att använda. Genom att kriskommunikationen kan ses ur det här perspektivet skapas 

även en publik som kommer inte tillskriva Norwegian phronesis för den rådande situationen. 

 

(2:2) 

”Tyvärr har NPU/Parat inte tillmötesgått dessa krav utan istället framställt krav som går i fel 

riktning i förhållande till de avtal som ingicks vid förra förhandlingen under 2013.”  

 

Palm och Falkheimer beskriver i sin forskning den imagereparerande strategin förnekande 

och en av dess underkategorier lägga skulden på någon annan.113 Den sistnämnda strategin 

går att identifiera i det utvalda stycket. Strategin lägga skulden på någon annan går ut på att 

man tillskriver den andra parten allt ansvar för krisen. Norwegian förklarar att strejken blev 

ett faktum genom att pilotförbundet tyvärr inte varit tillmötesgående. Det här gör de genom 

följande formulering: ”tyvärr har NPU inte tillmötesgått”. Vidare redogör Norwegian för 

anledningen till varför de motsätter sig ett samarbete: ”NPU framställt krav som går i fel 

riktning i förhållande till de avtal som ingicks vid förra förhandlingen under 2013.” Här 

exemplifieras försvarsstrategin lägga skulden på någon annan genom att Norwegian genom 

sitt uttalande hävdar att det är den andra aktören som bär ansvaret för det som inträffat, 

genom att de är de som försvårar arbetet genom att de drar åt fel håll. 

																																																								
111 Falkheimer, Heide, (2015). sid 142. 
112 Mral, Vigsø, (2013). sid 12. 
113	Falkheimer, Heide, (2013). sid 97-100. 



45  

Palm och Falkheimer förklarar att förnekande är den försvarsstrategi som ofta används innan 

någon annan teori tillämpas, vilket även visar sig stämma i den här krissituationen.114 

Användandet av den här imagereparerande strategin är något de höjer ett varningens finger 

för: om den berättelse som kommuniceras ut från aktören inte visar sig vara vad som påstås, 

riskerar situationen att bli ännu mer krisartad. Utifrån den här teoretiska utgångspunkten kan 

det fastslås att det är oerhört viktigt att Norwegians budskapsförmedling är sanningsenlig för 

att den ska upplevas som lyckad och effektiv av publiken.  

 

Mral och Vigsø förklarar i sin bok Krisretorik hur ett självförsvar ska genomföras i 

förhållande till det aktören blir anklagad för. Mral och Vigsø förklarar vidare att det här är 

långt ifrån vad som brukar genomföras i praktiken. Den vanligaste metoden som förekommer 

är att aktörerna väljer att skylla ifrån sig istället för att svara på de anklagelser de står inför.115 

Det första som kommuniceras ut av Norwegian är det vi kan läsa i pressrelease 1 angående 

strejken. Detta gör att vi kan anta det inte hunnit riktas några anklagelser mot dem som 

företag, då det är i pressrelease 1 som Norwegian förklarar att det nu kommer bryta ut en 

strejk och att resenärer kommer drabbas. Norwegian väljer genom sin budskapsförmedling att 

beskylla den andra parten trots att inga anklagelser ännu hunnit riktas mot dem. Det här är ett 

agerande som placerar Norwegian i den grupp som Mral och Vigsø beskriver kännetecknas av 

strategin att skylla ifrån sig istället för att vänta med att svara på anklagelserna. 

 

Att Norwegian valt att använda strategin lägga skulden på någon annan behöver inte vara ett 

dåligt strategiskt val, utan snarare något som skulle kunna gynna dem. Uttalandet kan 

nämligen klassificeras som rättrådigt och därmed uppvisa att Norwegian innehar de goda 

moraliska egenskaper som krävs av dem i situationen. Dock förlitar sig det här på samma 

grund som har lyfts fram tidigare i analysen, nämligen att för att arete ska kunna tilldelas i det 

här fallet är tills stor del beroende av publikens uppfattning. För att tilldelningen ska kunna 

ske måste publiken uppfatta Norwegian som sanningsenliga och trovärdiga. Om de fakta som 

kommuniceras ut är helt sanningsenliga eller om Norwegian får publiken att i alla fall få 

förtroende för deras story kan handlingen ses som rättrådig. Detta får till följd att det faktiskt 

borde vara pilotförbundet som anklagas och att den part som är ansvarig ska stå till svars. Det 

här då Norwegian förmedlar i sitt uttalande att de som företag har förhandlat inom det 

																																																								
114	Falkheimer, Heide, (2013). sid 97-100. 
115 Mral, Vigsø, (2013). sid 12. 
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ramverk som faktiskt var uppsatt vid den första förhandlingen som ägde rum redan 2013, 

vilket innebär att NPU är den part som felar och förtjänar att stå till svars för anklagelserna. 

 

Mral och Vigsø lyfter i sin forskning fram Keith Michael Hearits definition av hur ett etiskt 

försvarstal ska framföras. Hearits förklarar att för att ett krisuttalande ska komma att 

klassificeras som etiskt måste det vara ärligt, sanningsenligt, snabbt, det ska vända sig till de 

som är intressenter i situationen och att de sker i en passande kontext.116 Uttalandet som 

Norwegian kommunicerar ut sker snabbt, uttalandet vänder sig till de som är intressenter i 

krisen, det sker i en passande kontext där kommunikationskanalen blir ett öppet 

pressmeddelande, och med antagandet att uttalandet är sanningsenligt kan det kategoriseras 

som etiskt. 

 

Intressant blir att studera vilken bild Norwegian väljer att förmedla av sig själva under krisen. 

Jesper Falkheimer och Mats Heide förklarar i sin studie vikten av meningsskapande utifrån ett 

krisledarskapsperspektiv. De förklarar att det är upp till aktören att kunna läsa av signalerna 

från allmänheten och förmedla den dos av förståelse som krävs för situationen.117 Vidare 

förklarar de att under processen av meningsskapande är det upp till organisationen att välja 

vilken bild man vill förmedla. Bilden av vilka man är som företag formar man främst genom 

att svara på frågor som till exempel vilka man är som företag och vilka åtaganden man 

försöker göra för att förhindra krisen.118 

 

I det utvalda stycket kan man se hur Norwegian väljer att lyfta fram en tydlig bild av krisen 

och genom det markera hur de ser på situationen.119 De framför en bild där de som företag är 

oskyldiga till krisen och att det är den andra parten som borde stå till svars för den inträffade 

strejken. Den här bilden skapar de med hjälp av specifika ordval och formuleringar i sitt 

uttalande. I uttalandet kan vi finna stycken som innehåller ord som inte lämnar utrymme för 

tolkning för den retoriska publiken. Det här då ordvalen ofta innehar en särskild 

värdeladdning. Ett exempel som konkretiserar det här resonemanget är hur de väljer att 

förklara att det är pilotförbundet som drar åt ”fel” håll i förhandlingarna.  
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”Fel” är ett negativt laddat ord, ett ord Norwegian väljer att sätta i kontext med 

pilotförbundet, ett ord som i det här fallet symboliserar att det är pilotförbundet som felar. 

Genom de valda ordvalen kan man identifiera hur en vi och dem-känsla skapas. En känsla 

som beskriver hur pilotförbundet är de onda och Norwegian är de goda i situationen. Strategin 

som tillämpas går att koppla till det Mral och Vigsø beskriver som den samlande retoriken.120 

I den rådande situationen hotas inga samhällsvärderingar, som är ett av känneteckna för den 

samlande retoriken, dock präglas situationen av en osäkerhet som den samlande retoriken är 

ett verktyg för att förbygga eller råda bot på. Mral och Vigsø förklara hur den samlande 

retoriken försöker återupprätta gemensamma värderingar där de är hotade eller sätts på prov. 

Det här genom att den samlande retoriken understryker ”det goda” som ska lovordas och som 

de inblandade kan samlas i. Norwegians uttalande skulle kunna klassificeras som ett försök på 

just det här, att understryka det goda.121 Strejken är ett hot mot deras varumärke och företag – 

det är många som kommer bli drabbade och antagligen missnöjda. Genom att måla upp en 

bild av sig själva som de goda försöker de samla den retoriska publiken på samma sida som 

dem som företag. Användandet av den samlande retoriken skulle kunna grunda sig i 

förhoppningen att samla de missnöjda resenärerna för att ta deras parti och istället klandra 

pilotförbundet för den rådande strejken. 

 

(3:1) 

”– Vi beklagar verkligen den osäkerhet som nu skapas bland våra resenärer. Vårt mål har 

hela tiden varit att undvika strejk och få en lösning och lugn i företaget. Nu ska vi göra det vi 

kan för att ta hand om berörda passagerare på bästa möjliga sätt, säger Norwegians VD 

Björn Kjos.”  

 

I följande uttalande går det att identifiera karaktärsdraget eunoia, vilket uttrycks i Björn Kjos 

uttalande. Det här genom att han beklagar sig för den osäkerhet som skapats för resenärerna. 

Han förklarar även att deras mål alltid varit att finna en lösning och att undvika strejk. Båda 

de här uttalandena bygger på en välvilja gentemot resenärerna. Det sistnämnda uttalandet kan 

även ses som den imagereparerande strategin goda avsikter, genom att Björn Kjos förklarar 

att Norwegian alltid haft goda intentioner och alltid menat väl och att de försökt undvika 

strejken. 

																																																								
120 Mral, Vigsø, (2013). sid 13. 
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Den sista meningen i uttalandet är även den en mening som genomsyras av eunoia. Detta 

genom att Björn Kjos förklarar att Norwegian nu ska ta hand om de berörda passagerarna på 

bästa möjliga sätt. Användandet av eunoia samt tillsammans med den imagereparerande 

strategin ligger mer i linje med det krisretoriken skulle kunna se som passande i den rådande 

krissituationen. Mral och Vigsø förklarar att en av kriskommunikationens grundregler för en 

lyckad kriskommunikation är att omedelbart och utan reservationer ge en ursäkt för vad som 

hänt till alla relevanta intressenter. De förklarar vidare hur en allvarligt menad önskan om 

förlikning till de drabbade och ett erbjudande om kompensation ska erbjudas. Först när det 

här lyfts fram av aktören kan man förklara omständigheterna kring situationen.122 Det här är 

kriterier som även skulle kunna benämnas som tvingande omständigheter som företaget måste 

förhålla sig till i situationen för att inte trampa publiken på tårna och riskera att uppröra dem.  

 

I pressmeddelandet kan det konstateras att det inte sker något erbjudande om kompensation 

och ursäkten för strejken kommuniceras ut först efter att Norwegian har fått förklara sin bild 

av situationen – en disposition som skulle kunna upplevas som provokativ ur ett både ett 

retoriskt perspektiv såväl som kriskommunikationsperspektiv. Eunoia och dess verktyg för att 

få publiken välvilligt inställd och att lyssna på vad man har att säga som talare är av yttersta 

vikt. Detta gör att det antagligen hade varit effektivare att först be om ursäkt för att sedan 

förklara de rådande omständigheterna. Inom kriskommunikationen kan vi se hur forskare som 

exempelvis Mral och Vigsø förklarar vikten av att rikta en ursäkt mot sin publik så fort som 

möjligt för att öka sina chanser till att återfå förtroendet.123 Ursäkten som dock ges till 

publiken av Björn Kjos kan upplevas som decorum, den har en ödmjuk framtoning, visar 

intresse för publiken och ger ett löfte om att de ska hjälpa de utsatta. Uppnåendet av decorum 

kan förklaras genom att uttalandet i stor grad förhåller sig till de tvingande omständigheter 

som förklarades tidigare. 

 
10.2.2 Pressrelease 2 
 

(1:2) 

”Norwegians ledning har ända sedan helgen försökt nå en lösning med Norwegian Pilot 

Union (NPU) och fackföreningen Parat för att undvika att ännu fler resenärer drabbas, utan 
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att lyckas.” 

 

I uttalandet kan vi identifiera strategin lägga skulden på någon annan. Intressant att analysera 

i det här uttalandet är hur Norwegian valt att utforma uttalandet – mer precist hur de valt att 

disponera den fakta de väljer att kommunicera ut.  

Norwegian väljer en utformning där de är noggranna med att benämna företagets namn först i 

varje mening, vilket får följden att det som utrycks därefter i meningen är något som 

Norwegian ansvarar för. Ett exempel är hur Norwegian beskriver att de ”ända sedan helgen 

försökt nå en lösning”, vilket skapar en budskapsförmedling som lägger över ansvaret på 

pilotförbundets axlar. 

 

I pressrelease 2 kan man identifiera liknande strategiska val som genomförs i pressrelease 1 

av Norwegian, vilket i sin tur gör att man som läsare kommer tilldela Norwegian samma ethos 

som efter att man läst pressrelease 1. Tidigare i analysen konstateras att valet av strategier för 

med sig både positiva och negativa aspekter. Budskapsförmedling beskrivs som ett område 

som är utmanande inom krisretorik.124  Vigsø beskriver hur det är viktigt för en organisation 

att kommunicera ut sina budskap med en enad röst, att man ger känslan av budskapet framförs 

med en gemensam röst.125  Utifrån den här teoretiska utgångspunkten kan vi identifiera hur 

Norwegian påvisar phronesis för i den rådande situationen. Norwegian håller en tydlig 

ståndpunkt i frågan om vem som är de goda och onda i strejken. Ståndpunkten förmedlas med 

samma typ av information och argumentation vilket skapar en tydlighet i deras 

kommunikation. 

 

När Jesper Falkheimer och Mats Heide diskuterar meningsskapande inom 

kriskommunikationen, framförs vikten av att lyckas förmedla sin bild av händelsen – sin 

berättelse.126 De skriver fortsättningsvis att det är av yttersta vikt man inte ska låta någon få 

tolkningsföreträde i situationen. Att ge tolkningsföreträde kan leda till att det blir det svårare 

som aktör att övertyga allmänheten om sin berättelse. Mral och Vigsø förklarar i sin forskning 

hur företag som vanligtvis drabbas av en krissituation väljer att lägga locket på, vilket gör att 

ingen extern kommunikation sker.127 De här företagen blir introverta och tappar sitt 

																																																								
124 Falkheimer, Heide (2015). sid 137.  
125 Vigsø, Orla (2016). Kriskommunikation, Uppl:1, Lund: Studentlitteratur, sid 103-104. 
126 Falkheimer, Heide (2015). sid 137. 
127 Mral, Vigsø, (2013). sid 12. 
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tolkningsföreträde i krisfrågan. Genom att Norwegian gång på gång väljer att vara snabba 

med att förmedla budskap som är tydliga och visar på ställningstagande lämnar de inget 

utrymme för tolkning. Detta skulle kunna vara till deras fördel då det skapar möjlighet för 

dem att framföra sin berättelse. 

 

En frågeställning som väcks i mitt huvud är om Norwegian uppvisar god kunskap eller om 

deras kriskommunikation kan upplevas för svag. Att kommunikationen skulle upplevas allt 

för svag uppkommer på grund av att deras val av kommunikativa strategier.  Strategierna som 

Norwegian valt förlitar sig för mycket på vad publiken har för uppfattning av Norwegian som 

företag, det vill säga vilket förtroende de har för dem. 
	

Vigsø förklarar att det finns olika faktorer som spelar en central roll för vilken apologi som 

borde användas, nämligen normens tydlighet, avsikt, medvetenhet, sällsynthet och skadan 

man orsakat. De olika faktorerna kan mäta hur hårt dömd man som företag är i den givna 

krissituationen.128 I Norwegians fall kan den primära retoriska publiken identifieras som 

resenärerna, då det är de som utsätts för strejken och därmed kommer döma hur hårt aktörerna 

ska anklagas. Strejken är från Norwegians sida inte avsiktligt menad. 

 

Medvetenhet om en kris av den här sorten finns antagligen inom ett företag som Norwegian. 

Det är inte första gången en flygstrejk inträffar i flygbranschen eller hos Norwegian som 

företag. Det här kan i sin tur medföra att det ställs krav på deras kriskommunikation. 

 

Den kanske viktigaste faktorn som företag borde ta hänsyns till när de funderar på vilken 

strategi de ska tillämpa är att undersöka vilken skada man orsakat. Som aktör i en 

kriskommunikation är det viktigt att skaffa sig en förståelse hur stor skada man åsamkat 

publiken, för först när du har den förståelsen kan du planera vilken strategi eller vilka 

åtaganden som är passande att genomföra i situationen. Mral beskriver att inom krishantering 

är det viktigt att talaren följer reglerna för decorum. Budskapet som förmedlas av aktören 

måste vara anpassat till situationens krav och den kommunikativa värdegrund som är 

gemensam för talaren och publik med hänsyn till doxa.129 Vad anses då vara lämplig och 

anpassad kommunikation i den här krisen? I den här retoriska situationen kan det antas att de 

utsatta främst efterfrågar en ursäkt eller kompensation för missat flyg. För att ta itu med det 
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påträngande problemet som i den här situationen kan vara att missnöjda resenärer nästa gång 

väljer ett annat flygbolag, kan det anses passande med en ursäkt. Eftersom Norwegians strejk 

ställt till det för 150 000 resenärer kan man även anta att en ödmjukhet i framtoningen är 

viktigt när de kommunicerar ut till publiken. 

 

Vigsø skriver i sin bok Kriskommunikation att anklagelser från publiken något som man ska 

arbeta med och inte mot. Anklagelserna hjälper dig att veta vad den retoriska publiken 

anklagar dig för – först när man känner till anklagelserna kan aktören i fråga lägga upp 

strategier som passar. 130  Här kan vi se att det brister i Norwegians kommunikation då de 

varken skapar dialog eller tar emot synpunkter, utan de skickar snarare vidare bollen till 

pilotförbundet genom att de riktar anklagelser mot dem. Att släppa in publiken är något som 

skulle kunna leda till ett högre ethos utifrån vad teorin beskriver. Norwegian skulle ha behövt 

släppa in intressenterna och skapat en dialog som hade gjort att de kunnat läsa av publiken 

och sen tillämpat strategier som kunnat beskrivas som mer decorum för situationen. Det här är 

även något som är viktigt för att bygga ett långvarigt förtroende: att de visar sig intresserade 

av sina resenärer och värderar deras åsikter. 

 

(2:1) 

”Trots flera försök från Norwegians ledning att få till konstruktiva samtal för att undvika en 

upptrappning av strejken har det inte varit möjligt att få till en dialog. ” 

 

Pressrelease 2 är på många sätt likvärdig med pressrelease 1 då likvärdiga strategier kan 

identifieras eftersom Norwegian fortsätter att lägga skulden på någon annan och hävda sin 

oskuld. Strategierna och kommunikationen präglas av ordval som har tydliga budskap som 

uttrycker var Norwegian ställer sig i krisen. Hur Norwegian väljer att lyfta fram och belysa 

situationen gör även i den här pressreleasen att man kan tilldela dem arete. Norwegian 

förmedlar ett budskap som gör att de kan anses vara rättrådiga och måttfulla, vilket uttrycks 

genom att förmedla att de som företag gjort allt de kunnat för att förhindra strejken. Det här 

genomförs med meningsval som till exempel ”trots flera försök från Norwegian”, ”undvika en 

upptrappning” och ”inte varit möjligt att få till en dialog”. Enligt Norwegian är de alltså den 

aktör som försökt att samarbeta och undvika upptrappning av strejken. Norwegian arbetar i 

sin kommunikation med att producera ut den här bilden av dem i krisen – ett företag som är 
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oskyldigt. Strategin som går att identifiera i Norwegians beteende är att hävda oskuld. Genom 

sina kommunikativa handlingar hävdar Norwegian att de inte är anledningen till att strejken 

faktiskt brutit ut. 

 

Om publiken tilldelar Norwegian ett starkt ethos eller inte kommer antagligen variera. Det 

kommer som tidigare nämnt i analysen vara beroende av vilket inledande ethos Norwegian 

har hos publiken. I boken Krisretorik förklarar Mral och Vigsø hur du som aktör bär med dig 

ett ethos som är baserat på dina tidigare handlingar. Den här bilden kommer i sin tur påverka 

vilken strategi som borde tillämpas i den nya situationen. Norwegian använder strategier som 

gör att utgången av resultatet blir att det antingen bär eller brister. Strategierna kan leda till 

fortsatt förtroende, men det kan lika gärna brista. Det här då strategierna grundar sig och 

förlitar sig på att de redan har ditt förtroende som publik, för att genomgående endast 

förmedla sin syn på situationen. I mitt tycke brister kriskommunikationen då det saknas 

ansvarstagande, som är en av grundstenarna som lyfts fram inom kriskommunikation. Mral 

och Vigsø lyfter i sin forskning fram Hearits definition av idealisk apologi. Idealisk apologi 

ska innehålla delar som att man erkänner felaktiga handlingar och erkänner skuld. Det här är 

delar som inte går att finna i någon av pressrelease 1 eller pressrelease 2.131 

 

(3:1) 

”Norwegian beklagar verkligen att resenärer drabbas av inställda flyg. Vi kommer att göra 

allt vi kan för att ta hand om våra passagerare på bästa möjliga sätt. Alla som har registrerat 

mobilnummer på sin Norwegian-profil och som drabbas av strejken kommer att få sms av 

Norwegian. Vi uppmanar alla att följa med på vår hemsida och ”är flyget i tid” samt på 

trafiksidorna för senaste information om flygningar.” 

 

Vad publiken kommer att efterfråga av Norwegian i deras kriskommunikation kommer så 

klart variera. Något som skulle kunna förväntas är en ödmjukhet i deras kommunikation och 

kanske även en ursäkt riktad till publiken. Norwegians uttalande ligger i linje med de krav 

som skulle kunna ställas från publiken. Uttalandet uttrycker eunoia eftersom det förmedlar en 

känsla av välvilja som är riktad mot publiken. I det här uttalandet kan vi finna likheter med 

uttalandet i pressrelease 1, där Norwegian uppvisar prov på eunoia.  
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I uttalandet utrycker de även att de kommer att göra allt för att nu ta hand om de som drabbats 

av strejken på bästa möjliga vis. Mral och Vigsø poängterar dock vikten av att en ursäkt alltid 

är det första som förmedlas i kriskommunikationen.132 I båda fallen där Norwegian påvisat 

eunoia så har denna uppvisats efter de redogjort för sin syn på strejken. Eunoia ska fungera 

som ett verktyg att hjälpa dig som talare skapa en publik som är välvilligt inställd gentemot 

dig vilket i sin tur leder till att de intresserar sig för det du har att säga och även värdesätter 

det. 

 

Norwegians dispositionsval i de här fallen skulle kunna leda till att det finns en möjlighet att 

människor inte intresserar sig för den bild Norwegian försöker förmedla av krisen. Det här är 

en utgångspunkt som jag tror skapar en problematik i kriskommunikationen, då jag anser att 

ursäkten kommer alldeles för sent.  Jag tror det hade varit till Norwegians fördel att lägga mer 

fokus och ge större utrymme eunoia men även se till att den uttrycks tidigare för att skapa en 

ödmjukare känsla, vilket skulle kunna leda till att de uppfattas som mer välvilliga. 

 

Strejker inom flygbranschen är relativt vanligt förekommande vilket gör att det kan finnas en 

inneboende förståelse hos resenärerna – en gemensam doxa – som gör att de kanske har en 

större acceptans och förståelse för att strejken inträffar. Norwegian skulle antagligen få 

effektivare kriskommunikation genom att basera den på välvilja och be om ursäkt till de 

drabbade. Att istället använda strategier som att skylla på någon annan, kan skapa en känsla 

av att man förstorar problemet men även skulle kunna försöka dölja något, vilket i sin tur 

skulle kunna drabba företagets förtroende. 

  

10.2.3 Pressrelease 3 
 

(2:1) 

”För Norwegian har det varit viktigt att ingå avtal som ger styrelsen och ledningen rätt att 

fortsätta bygga en modern koncernstruktur som gör bolaget konkurrenskraftigt 

internationellt. Det som också har varit centralt i förhandlingarna är att inte ge avkall på den 

kommersiella ledningen och möjlighet att anpassa företaget i bransch som är i ständig 

förändring. Företaget har med kollektivavtalet infört premiebestämd pension även för 

piloterna, en reducerad Loss of Licence (LOL) försäkring samt något ökad flexibilitet i 
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arbetstid.” 

 

Norwegians avsaknad av fakta i sin argumentation skulle kunna leda till att de första 

uttalandena i pressrelease 3 upplevs vinklade och manipulativa. Det utvalda stycket ovan 

innehåller fakta, vilket i sin tur kombineras med ethos. Norwegian är i uttalandet noggranna 

med att förklara sina handlingar och val genom att styrka dem med fakta. För att exemplifiera 

kan vi plocka ut första meningen i stycket. Där beskriver Norwegian hur det varit viktigt för 

dem att ingå ett avtal som ger dem rätten att fortsätta bygga en modern koncernstruktur som 

gör dem konkurrenskraftiga internationellt. De redogör för sin vilja och önskan, som sedan 

förankras i fakta. De fakta som framkommer beskriver vad som krävs av Norwegian för att 

deras önskan ska kunna bli verklighet. Det här är något som sker genom hela det utvalda 

stycket – att deras uttalanden och påståenden underbyggs av fakta, fakta som ger en logik och 

som gör att man lättare kan skapa sig en förståelse och bild av varför de tycker och tänker 

som de gör. Den argumentation som Norwegian utrycker påvisar att de besitter den kunskap 

som skulle kunna efterfrågas i sakfrågorna som lyfts fram. Att Norwegian argumenterar på 

det här sättet skapar en känsla av att de är kunniga i ämnet, vilket i sin tur skulle kunna leda 

till ökat förtroende. 

 

Följande uttalande placerar sig i den imagereparerande strategin att hänvisa till högre syfte. 

Falkheimer och Palm förklarar att strategin genomförs genom att man förklarar företagets 

handlingar genom att hänvisa till högre syften. Följande strategi kan vi identifiera och förklara 

genom att kolla närmare på följande mening, ”För Norwegian har det varit viktigt att ingå 

avtal som ger styrelsen och ledningen rätt att fortsätta bygga en modern koncernstruktur som 

gör bolaget konkurrenskraftigt internationellt”. Norwegian förklarar här sin ståndpunkt och 

handlingar genom att hänvisa till ett högre syfte som är att handlingarna skulle leda till att de 

blir större och mer konkurrenskraftiga internationellt. 

 

I studier som gjorts tidigare kan man se att användandet av strategin att hänvisa till högre 

syften fått resultatet att det i stort sett varit verkningslöst när det gäller att reparera förtroende. 

Det här är ett resultat som bland annat lyfts fram i William Benoits artikel “President Bush's 

Image Repair Effort on Meet the Press: The Complexities of Defeasibility”.133 

																																																								
133 Benoit, W. L, (2006). President Bush's Image Repair Effort on Meet the Press: The Complexities Of 
Defeasibility. Journal of Applied Communication Research. Volume 34, sid 285–289. 
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Argumentationen som görs i uttalandet påvisar phronesis, vilket skulle kunna tillskriva 

Norwegian ett ökat förtroende. Viktigt är dock att ha helheten i åtanke: om vi studerar andra 

uttalanden som uttryckts i pressreleaserna samt valen av imagereparerande strategier kan 

förtroendet även anses bli lägre. Norwegian använder än en gång en strategi som skapar en 

bild av att strejken inte är deras ansvar samt att de minskar händelsens anstötlighet. 

 

(4:1) 

”– Jag är oerhört lättad över att pilotstrejken nu är avblåst och att våra passagerare äntligen 

kan känna sig trygga med att flygningarna snart går som vanligt igen. Jag är oerhört ledsen 

över de problem som drabbat våra passagerare till följd av pilotstrejken, säger Norwegians 

VD Björn Kjos.” 

 

Uttalandet som framförs av Björn Kjos är uppbyggt på eunoia, det här genom att Kjos 

förklarar sin lättnad över att passagerare nu kan känna sig trygga med att flygningarna går 

som vanligt, vilket skulle kunna tolkas som ett välvilligt uttryck. Kjos förklarar vidare sin 

ledsamhet inför de problem som skapats i och med strejken. Uttrycket som framförs här 

bygger en medkänsla som visar att han har förståelse för vad passagerarna gått igenom. En 

viktig sak som måste lyftas fram är dock hur han väljer att formulera sina budskap med hjälp 

av ordval och disposition i meningarna. För det första väljer han att benämna strejken som 

”pilotstrejken”. Förvisso är det piloterna som strejkar, men det är ett ordval som skulle kunna 

göra att man som publik kopplar ansvaret för strejken till piloterna. Uttalandet Kjos gör 

bygger och uppvisar en eunoia. Om en talare uppvisar eunoia ökar chansen att talaren blir 

hörd och att den givna publiken lyssnar på eventuella råd och idéer som förmedlas. Utifrån 

den här teoretiska kunskapen blir det intressant att analysera Kjos val av disposition i 

meningarna. Meningens första del bygger Kjos på en känsla av välvilja för att sedan i slutet 

av varje mening förmedla ett budskap som handlar om ”pilotstrejken”. Om vi har 

utgångspunkten att ordvalet ”pilotstrejken” klingar negativt, är det stor sannolikhet att det är 

ett strategiskt val av Kjos att utrycka sig på det här viset. 

 

I uttalandet går det att identifiera en imagereparerande strategi som varit återkommande för 

Norwegian i deras kriskommunikation, nämligen strategin att lägga skulden på någon annan. 

Att lägga skulden på någon annan görs främst genom Norwegians val att definiera och 

namnge strejken som ”Pilotstrejken”. Mral och Vigsø skriver i sin bok Krisretorik att hur 
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allmänheten uppfattar en situation beror på hur man väljer att beskriva situationen.134 

Beskrivningen och namngivningen, förklarar de är det som bestämmer hur krisen inramas, 

vilket handlar om hur man väljer att presentera problemet, eller vilken betydelse det tillskrivs. 

Mral och Vigsø förklarar vidare hur en inramning påverkar hur publiken kommer uppfatta 

situationen, genom att man väljer vad som ska belysas och framhävas.135 Det här är en strategi 

som varit återkommande i samtliga tre pressrealerna som analyserats. Palm och Falkheimer 

avråder att man inom kriskommunikationen använder strategin att lägga skulden på någon 

annan, eftersom den kan leda till större skada och eftersom strategin inte bygger något 

långvarigt förtroende.136 

 

(4:2) 

”Företaget har tillförts stora kostnader på grund av strejken. Det har varit en mycket 

krävande tid, både för våra passagerare och för våra många medarbetare som har jobbat dag 

och natt för att hantera strejken och ta hand om våra passagerare på bästa möjliga sätt, 

säger Norwegians VD Björn Kjos.” 

 

I uttalandet som görs av Norwegians VD Björn Kjos kan den imagereparerande strategin 

bolstering identifieras. Falkheimer och Palm förklarar att bolstering handlar om hur aktören 

försöker antingen väga upp eller kompensera för den kris som inträffat. Aktören försöker väga 

upp eller kompensera genom att hänvisa till att de uppvisat goda egenskaper eller genomfört 

goda handlingar i krissituationen. Bolsteringen framkommer i uttalandet då Björn Kjos 

förklarar att de som företag har jobbat ”dag och natt” för att hantera krisen, vilket han även 

förklarar har gjorts i syfte att kunna ta hand om passagerare på bästa möjliga sätt. Björn Kjos 

uttalande skulle kunna tolkas som ett försök till att försöka väga upp krisen genom att påvisa 

hur hårt Norwegian jobbat för att ta itu med krisen. Genom uttalandet tillskriver Kjos 

företaget och sig själv goda moraliska egenskaper, vilket i sin tur hamnar i linje med vad som 

kännetecknar strategin bolstering. Precis som i tidigare fall görs tillskrivandet av goda 

egenskaper av Norwegian själva, genom att förmedla kommunikation som ger en tydlig bild 

av hur de borde uppfattas under krisen. Huruvida den retoriska publiken instämmer med 

tillskrivandet av arete tror jag beror på hur man som individ sett på Norwegian innan, vilket 

förtroende de har haft hos den givna publiken. För den delen av publiken som haft ett högt 

																																																								
134 Mral, Vigsø, (2013). sid 82. 
135 Ibid., sid. 87. 
136 Falkheimer, Heide, (2013). sid 97–100. 



57  

förtroende för dem innan skulle tillskrivandet av de goda egenskaperna kunna accepteras, 

vilket i sin tur resulterar i ett stärkande ethos.  

 

Mral och Vigsø förklarar vikten av att studera de retoriska bevismedlen logos ethos och 

pathos var för sig, men även hur de samspelar med varandra. De beskriver hur logos har en 

vital roll i att förmedla fakta men även hur det är viktigt för att argumentationen ska bli så 

rationell som möjligt i en krissituation. För att kunna beskriva vad som tycks brista i 

Norwegians kriskommunikation behöver vi ett retoriskt perspektiv där resonemanget kommer 

utgå från en definition av logos som är gjord av Mral och Vigsø. 

 

Det som förklarades tidigare, att ”logos spelar en viktig roll för att argumentationen ska bli 

rationell och underbyggd av fakta” är den definition som resonemanget kommer utgå från. 137 

I Kjos uttalande beskriver han att de jobbat ”natt och dag” för att ta itu med strejken, vilket 

ger en målande förklaring som skapar en förståelse för hur hårt Norwegian jobbat för att 

hantera och ta itu med krisen. Den målande förklaring som görs av Kjos upplever jag inte 

uppnår sitt syfte eller sin effekt fullt ut. Fakta saknas i argumentationen, fakta som mer 

konkret beskriver vilket arbete som Norwegian genomfört ”natt och dag” som gör skillnad för 

publiken i strejken. Felet jag tycker Norwegian gör är att de inte använder fakta för att 

balansera upp sin budskapsförmedling. För om Norwegian funnit en balans där deras 

argumentation innehållit en känsloladdad budskapsförmedling som balanserats upp med 

konkreta fakta, hade Norwegian sluppit oroa sig för att inte upplevas som sanningsenliga. 

Genom att hitta balansen lyckas du även med det samspel mellan bevismedel som är 

nödvändigt för att din argumentation ska bli effektiv. 

 

 

 

 

 

 

																																																								
137 Mral, Vigsø, (2013). sid 10. 
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11.  Diskussion 
Nedan diskuteras resultaten av analysen.  
 
Den största gemensamma nämnaren i SAS och Norwegians kriskommunikation är den totala 

avsaknaden av ansvarstagande. Ingen av aktörerna tar på sig något ansvar under krisförloppet 

för respektive kris. Istället väljer de båda aktörerna att beskylla respektive pilotförening och 

tillskriva dessa ansvaret. Exakt hur de gör det är intressant, även resonemang kring vad det 

kan ha fått för konsekvenser för fortsatta förhandlingar.  

 

Ser vi till hur SAS och Norwegian arbetar för att beskylla respektive pilotförening finns 

tydliga exempel. Allra tydligast är det i Norwegians kriskommunikation, där de väljer att 

benämna den rådande strejken som ”pilotstrejken” i exempelvis pressrelease 2 (1:1). 

Norwegian väljer alltså att på ett mycket tydligt sätt skriva över ansvaret till NPU genom att 

benämna strejken på det redovisade viset. I SAS kriskommunikation är tillskrivandet av 

ansvar inte lika explicit som i Norwegians fall, däremot finns flera exempel på hur 

formuleringar kring strejken resulterar i samma resultat. Ett tydligt exempel på en sådan 

formulering är i pressrelease 1 där de skriver följande: ”Trots det har pilotföreningen valt 

konflikt.” (3:3). Båda aktörerna arbetar alltså aktivt med formuleringar som ger effekten av 

skulden för strejken läggs på SPF och NPU. 

 

Eventuella konsekvenser av formuleringarna för fortsatta förhandlingar med SPF och NPU 

vill vi författare belysa. Med tanke på att båda aktörer från början till slutet av strejken väljer 

att beskylla pilotorganisationerna finns en risk att det kan ha påverkat de fortsatta 

förhandlingarna negativt. Då SPF och NPU säkerligen tar del av de båda aktörernas 

kriskommunikation etableras ingen eunoia då de skuldbeläggs. Vidare bör då inte 

uppmaningar, idéer eller förslag från aktörerna tas emot väl av SPF eller NPU. Det går därför 

att peka på att både SAS och Norwegian skjuter sig själva i foten genom att skuldbelägga 

pilotorganisationerna och inte ta ansvar själva. Om SAS och Norwegian tagit ansvar för 

situationen, uttryckt sympati för pilotorganisationerna och därmed etablerat välvilja så hade 

förhandlingarna mellan parterna möjligtvis kunnat lösas snabbare. 

 

Valen av strategin förnekande, som båda aktörer väljer, upplevs också problematiska då det i 

båda analyser framgår att det kan finnas dubbla publiker att ta hänsyn till. Strategin 
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förnekande beskrivs av forskningen som mindre väl lämpad – ser vi att det kan finnas dubbla 

publiker i de båda situationerna kan strategin uppfattas som än mindre lämpad. Som vi 

redogjort för i båda analyserna är strategin beroende av att mottagarna av budskapet delar 

uppfattning med sändaren, vilket i dessa fall inte är troligt. En del av publiken ställer sig 

förmodligen högst skeptisk till yttrandena, en annan del kan säkerligen dela den uppfattning 

de båda aktörerna uttrycker. Oavsett blir valet av strategi tveksam, då strategin är beroende av 

en publik som delar uppfattning med sändaren men också ogynnsam om vi ser till vad en del 

forskning slår fast kring ansvarstagande. 

 

Vi kan alltså konstatera att aktörerna misslyckas i sin kriskommunikation då de inte tar ansvar 

för situationen och de har flera publiker att hantera där valen av strategin förnekande kan 

uppfattas som mindre bra. Dessutom finns en stor risk att strategin mynnar ut i sämre 

förutsättningar för fortsatta förhandlingar mellan parterna, vilket resulterar i längre strejk. 

 

I båda analyserna kunde vi konstatera att företagen arbetar med att förmedla en 

kommunikation som har ett tydligt budskap. Att kommunikationen förklaras som tydlig beror 

på att båda företagen förmedlar ett budskap som framhäver respektive aktörs uppfattning, 

beskrivningen av händelsen och deras ståndpunkt. Beskrivningarna som delges publiken 

bygger på ord och formuleringar som innehåller värderingar som minskar tolkningsutrymmet 

för publiken. Att tillämpa en mer öppen kommunikation tror vi hade varit till företagens 

fördel i situationerna. Ett språk som hade varit mer objektivt och underbyggt av konkreta 

fakta hade lett till samma argumentationskraft och också förmodligen varit mer hållbart och 

försvarbart. Att använda sig av en mer öppen kommunikation hade även bjudit in publiken till 

en diskussion, vilket hade lett till att de kunnat planera en mer träffsäker 

kriskommunikationsstrategi då de sannolikt känt till vad som förväntades av dem. 

 

Att båda företagen väljer att tillämpa strategier som beskyller den andra parten skulle även 

kunna vara medvetet. Till exempel att företagen anser att de har tillräckligt högt inledande 

ethos hos den givna publiken, vilket skulle medföra att den givna publiken kan komma att 

acceptera de båda företagens upplevelse av strejken som kommuniceras. Dock anser vi 

författare att den typen av kriskommunikation är alltför riskfylld och inget att rekommendera. 

Skulle det vara så att det inledande ethoset inte är tillräckligt högt riskerar 

kriskommunikationen att fallera, då den förmodligen känts för vinklad och argumenten saknat 

grund. 
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Vi anser att företagens valda kriskommunikation är bristande och svag. Slutsatsen skulle 

kunna vara en indikation på att flygstrejker och möjligtvis strejker i allmänhet är ett område 

där kriskommunikation kan vara till stor hjälp. Därför hade vidare forskning varit intressant 

för att bredda uppfattningen om kriskommunikation. Än mer intressant upplevs det då strejk 

kan ses som en form av kris som är vanligt förkommande, vilket gör att kriskommunikationen 

spelar en viktig och central roll i att företag ska bibehålla sitt förtroende hos sina kunder. 

Ytterligare ett intressant forskningsområde hade varit att undersöka om flygföretag använder 

andra kommunikationskanaler för att nå till sin publik under krissituationer. Det finns även en 

intressant aspekt kring metoder för att återvinna förtroende efter en kris slut, likt den studie 

Falkheimer gör om Findus. 

 

I inledningen av studien lyfts perspektivet att de båda företagen SAS och Norwegians sanna 

karaktär möjligtvis visas i de pressade situationerna. Den sanna karaktären hos företagen kan 

tänkas vara vilka värderingar de faktiskt åberopar när de måste slåss för sin överlevnad. 

Studien hyste alltså hopp om att kunna utröna hur de båda företagen agerade när de pressades 

in i ett metaforiskt hörn. Under studiens gång visade sig SAS och Norwegian som svaga 

under pressen av krisen. Varken Norwegian eller SAS valde att ta ansvar för händelsen eller 

kommunicera på ett sätt som tillät deras intressenter att kritisera dem. Det kan uppfattas som 

att de under hela strejkförloppet tog den lätta vägen ut och tillskrev den motsatta parten 

ansvaret, istället för att själva ta ansvar för situationen.  
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12.  Sammanfattning 
Kapitlet sammanfattar studiens syfte, frågeställningar, resultat och presenterar avslutande 

tankar. 

 

1 mars 2015 ställdes Norwegian inför en krissituation, då en omfattande strejk bröt ut mellan 

Norwegian och pilotorganisationen NPU. Drygt ett år senare i juni år 2016, utspelade sig ett 

liknande scenario för SAS, då en strejk mellan SAS och den fackliga organisationen SPF 

utbröt. I båda fallen drabbades tusentals resenärer och de båda företagen stod inför 

krissituationer som krävde att de tog till orda och kommunicerade med påverkade 

intressenter.   

 

Syftet med studien var att öka förståelsen för den externa kriskommunikationen från 

flygföretag som genomgår strejkförhållanden. Syftet var att studera kommunikationen från 

SAS och Norwegian ur de teoretiska perspektiven ethos med fokus på begreppen arete, 

phronesis och eunoia, samt Benoits imagereparerande strategier. Kommunikationen 

studerades utifrån pressreleaser i samband med händelsen. Studien är kvalitativ och empirin 

tolkades hermeneutiskt. Vidare angreps empirin med hjälp av närläsning och 

retorikanalysmetod. 

 

För att studien på bästa sätt skulle uppnå sitt syfte navigerade den utifrån tre stycken 

frågeställningar: Vad kännetecknar god kommunikativ krishantering från organisationer ur ett 

ethos-perspektiv med fokus på begreppen arete, phronesis och eunoia? Hur uttrycks SAS och 

Norwegians imagereparerande strategier i förhållande till arete, phronesis och eunoia? 

Vilket resultat bedöms företagens kriskommunikation få utifrån användandet av arete, 

phronesis och eunoia samt imagereparerande strategier? 

 

Studien ledde till en rad intressanta resultat och slutsatser. Det mest intressanta var hur båda 

de studerade företagen, betraktat utifrån de teoretiska referensramarna, misslyckades fatalt i 

sin kriskommunikation genom att tillskriva motsatt part ansvaret under krisen. Slutsatsen 

grundade sig i illa valda strategier från företagens sida och avsaknad av uppvisande av ethos-

aspekterna arete, phronesis och eunoia.  
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Bilagor 
Nedan presenteras de bilagor som utgjorde empiri för studien.  

 

Bilaga 1 

 

SAS pressreleaser 

 

Pressrelease 1: Svensk Pilotförening väljer strejk, tusentals passagerare drabbas 
2016-06-10 18:21 
 

Den svenska pilotföreningen SPF har nu tagit ut 400 piloter på kortdistansflygningar i strejk. 

Det innebär att både inrikes- och Europaflygningar från Sverige ställs in och många tusen 

passagerare drabbas. Långdistansflygningar kommer fortsätta gå som planerat. Strejken bryter 

ut efter att pilotföreningen har avvisat medlarnas förslag på avtal.  

 

Förhandlingarna, som har pågått ända sedan april, har ännu inte nått en lösning trots att SAS 

har erbjudit ett avtal på nivå med avtalet för norska piloter som ingicks under gårdagen. 

Istället för att fortsätta dialogen har SPF valt att ta ut totalt 400 medlemmar i strejk, vilket 

medför ett stort antal inställda avgångar. Förhandlingarna har sedan ett par veckor pågått med 

hjälp av medling, men SPF har inte varit villiga att ingå ett avtal. 

 

–       Det är ytterst beklagligt att våra kunder drabbas av den här konflikten. Vi har varit 

lyhörda för pilotföreningens krav och erbjudit ett avtal i nivå med det norska pilotavtalet. 

Trots det har pilotföreningen valt konflikt. Vår högsta prioritet är nu att ta hand om de 

passagerare som drabbas av strejken, och hjälpa dem på bästa möjliga sätt, säger Karin 

Nyman, kommunikationsdirektör SAS.   

 

SAS har gått pilotföreningarna i möte på ett antal krav såsom en ny löneskala, en lönerevision 

inom ramarna för avtalsrörelsen och ändring av semester- och deltidsregler. Samtidigt är 

avtalsförslaget i nivå med det nya avtalet som de norska piloterna omfattas av.   

 

Det är piloterna på de kortare flygningarna som nu blir uttagna i strejk, dvs de piloter som 

flyger inrikes i Sverige och mellan Sverige och Europa. Flygningar från Arlanda till Asien 



	

 

och USA påverkas inte. Under fredagskvällen ställs ett 40-tal flygningar in och 4000 

passagerare drabbas. 

 

SAS kommer fortlöpande uppdatera sina hemsidor med information och skickar också 

uppdateringar via SMS och e-post till passagerarna. 

 

–       Vi uppmanar alla resande att kontinuerlig följa utvecklingen via vår hemsida eller i SAS 

sociala medier samt säkerställa att ha aktuell reseinformation innan man reser ut till 

flygplatsen. 

 

SAS målsättning med årets förhandlingar har varit att bygga vidare på den utveckling bolaget 

lade grunden till i 2015. Därför har SAS haft ett begränsat antal krav med i årets 

förhandlingar och förhåller sig också till den centrala löneuppgörelsen i Sverige. 

 

Pressrelease 2: SAS ställer in flyg även under tisdagen med anledning av den pågående 
pilotstrejken 2016-06-13, 14:05 
 

Pilotfacket avvisade natten till måndag även medlarnas andra bud, vilket SAS accepterade. 

Även under tisdagen ställs därför samtliga flygningar in som planerats flyga med SAS 

svenska piloter som fortsatt är i strejk. Flygningar som utförs av danska och norska piloter, 

liksom flygningar via de flygbolag vi samarbetar med, planeras att fungera som vanligt. SAS 

uppmanar resenärerna att besöka sas.se/info. Under tisdagen påverkar det cirka 240 avgångar 

och 25 500 passagerare. 

 

– Jag ber om ursäkt till alla SAS-kunder för att svenska pilotföreningen har beslutat sig för att 

fortsätta sin strejk. Det påverkar våra kunder och vi har gjort allt som stått i vår makt för att 

undvika en strejk men tyvärr har vi fortfarande inte lyckats komma fram till en 

överenskommelse. Vårt fokus just nu är att ta hand om våra kunder och vi arbetar nogsamt 

med att hjälpa alla passagerare som påverkas av strejken, säger Karin Nyman, Vice President 

Communications på SAS. 

 

Den svenska pilotföreningen, SPF har sedan i fredags, den 10 juni, tagit ut 400 medlemmar 

som flyger short-haul i en strejk. Flygningar genomförda av SAS med svenska piloter 

kommer därför fortsatt tyvärr att ställas in. SAS bemannar nu kundtjänst och sociala medier 



	

 

med all tillgänglig personal för att fortsätta ta hand om de resenärer som tyvärr drabbas av den 

pågående strejken. 

 

SAS uppdatera fortlöpande sina hemsidor med information och skickar också uppdateringar 

via SMS och e-post till passagerarna. Vi uppmanar alla resande att kontinuerlig följa 

utvecklingen via vår hemsida eller i SAS sociala medier samt säkerställa att ha aktuell 

reseinformation innan man reser ut till flygplatsen. 

 

SAS lägger löpande upp de flyg som inte påverkas av strejken på sas.se/info.	

 

Pressrelease 3: SAS ingår avtal med Svensk Pilotförening och pilotstrejken i Sverige är 

avblåst 2016-06-14 17:20 

 

Förhandlingen mellan SAS och den svenska pilotföreningen SPF är nu avslutad. Parterna har 

ingått ett avtal och flygtrafiken i Sverige kommer att återupptas så snart som möjligt.   

 

SAS har sedan mitten av april förhandlat med den svenska pilotföreningen SPF. Efter en 

pilotstrejk som har pågått sedan i fredags enades parterna idag om ett nytt avtal och strejken 

är därmed avblåst. Piloterna kommer att återuppta arbetet och flygtrafiken förväntas att 

normaliseras de närmaste dagarna. 

 

–       Det har varit en svår process och vi är nu lättade över att strejken är avblåst och att våra 

kunder kan komma iväg som planerat. Jag beklagar verkligen att så många kunder har 

drabbats av den här strejken, säger Rickard Gustafson, VD och koncernchef på SAS. 

 

Strejken har till och med idag medfört cirka 1 000 inställda flygningar och totalt har 100 000 

passagerare drabbats av trafikstörningarna. De ekonomiska effekterna av strejken är ännu för 

tidiga att kvantifiera. 

 

Det nya avtalet mellan SAS och SPF gäller från 1 april 2016 och är giltig i ett år. SAS har 

även ingått nya avtal med de norska pilotföreningarna och därmed är årets avtalsförhandlingar 

med piloterna avslutade. 

 



	

 

SAS inbjuder också till en pressträff kl 18.00 den 14 juni med VD och koncernchef Rickard 

Gustafson. 

 

Bilaga 2 

 

Norwegians pressreleaser 

 

Pressrelease 1: Stopp i medlingen mellan Norwegian Pilot Union/Parat och Norwegian 

Air Norway (NAN) 

2015-02-28 01:24 

 

Norwegian beklagar starkt att det inte gick att nå en överenskommelse i medlingen mellan 

dotterbolaget Norwegian Air Norway (NAN) och Norwegian Pilot Union (NPU). Norwegians 

mål är fortfarande att genomföra helgens flygningar så långt det är möjligt då ett begränsat 

antal piloter tagits ut i strejk i första omgången. 

 

Norwegian hade före medlingen föreslagit flera helt nödvändiga kostnadsbesparingar för att 

säkerställa ett hållbart företag och säkra framtida arbetstillfällen. Tyvärr har NPU/Parat inte 

tillmötesgått dessa krav utan istället framställt krav som går i fel riktning i förhållande till de 

avtal som ingicks vid förra förhandlingen under 2013. NPU kräver rätten att styra i 

Norwegiankoncernen, kollektivavtal med ett företag de inte är anställda i, samt att det norska 

kollektivavtalet även ska gälla utanför Norge. Norwegian kunde inte heller acceptera kravet 

på koncernansenitet för NAN-piloterna, d v s ansenitet i ett företag de inte är anställda i. I 

praktiken skulle det ha gett skandinaviska piloter möjlighet att driva bort kollegor vid de 

andra baserna i Europa. 

 

- Vi beklagar verkligen den osäkerhet som nu skapas bland våra resenärer. Vårt mål har hela 

tiden varit att undvika strejk och få en lösning och lugn i företaget. Nu ska vi göra det vi kan 

för att ta hand om berörda passagerare på bästa möjliga sätt, säger Norwegians VD Björn 

Kjos. 

 



	

 

Konflikten gäller Norwegians skandinaviska dotterbolag Norwegian Air Norway (NAN). Det 

innebär att långlinjerna mellan Skandinavien/England och USA/Asien går som vanligt. 

Baserna i England, Finland och Spanien är inte heller direkt berörda. 

 

Norwegian kommer att göra sitt yttersta för att ta hand om passagerarna på bästa möjliga sätt i 

enlighet med EU:s regelverk. Vi rekommenderar alla resenärer att hålla sig uppdaterade på 

Norwegians hemsida och "Är flyget i tid" för senaste information om flygningar. 

 

Pressrelease 2: Inrikestrafiken i Norge, Sverige och Danmark drabbas av pilotstrejk hos 
Norwegian 
2015-03-03 20:42 
 

Över 35 000 kunder i Skandinavien berörs imorgon av pilotstrejken hos Norwegian. 

Norwegians ledning har ända sedan helgen försökt nå en lösning med Norwegian Pilot Union 

(NPU) och fackföreningen Parat för att undvika att ännu fler resenärer drabbas, utan att 

lyckas. 

 

Trots flera försök från Norwegians ledning att få till konstruktiva samtal för att undvika en 

upptrappning av strejken har det inte varit möjligt att få till en dialog. Detta leder dessvärre 

till att merparten av alla inrikesflygningar i Norge, Sverige och Danmark ställs in imorgon 

onsdag 4 mars. De flesta avgångar mellan de skandinaviska huvudstäderna är också inställda. 

 

Norwegian beklagar verkligen att resenärer drabbas av inställda flyg. Vi kommer att göra allt 

vi kan för att ta hand om våra passagerare på bästa möjliga sätt. Alla som har registrerat 

mobilnummer på sin Norwegian-profil och som drabbas av strejken kommer att få sms av 

Norwegian. Vi uppmanar alla att följa med på vår hemsida och ”är flyget i tid” samt på 

trafiksidorna för senaste information om flygningar. 

 

Kunder som drabbas av inställda flyg kan ringa följande nummer som är öppet dygnet ut +47 

21 49 21 49 

 

Följande flygningar berörs inte av strejken: 

Flyg till och från Storbritannien med flight nr DY2400 till DY2900 

Flyg till och från Spanien med flight nr DY5100 till DY5598 

Flyg till och från Finland med flight nr DY5599 till 5999 



	

 

Flyg till och från USA och Thailand med flight nr DY7001 till DY7999 

 

Orsak till konflikten 

Konflikten gäller Norwegians skandinaviske dotterbolag, Norwegian Air Norway (NAN). 

Norwegian hade före medlingen föreslagit flera helt nödvändiga kostnadsbesparingar för att 

säkerställa ett hållbart företag och säkra framtida arbetstillfällen. Tyvärr har NPU/Parat inte 

tillmötesgått dessa krav utan istället framställt krav som går i fel riktning i förhållande till de 

avtal som ingicks vid förra förhandlingen under 2013. NPU kräver rätten att styra i 

Norwegiankoncernen, kollektivavtal med ett företag de inte är anställda i, samt att det norska 

kollektivavtalet även ska gälla utanför Norge. Norwegian kunde inte heller acceptera kravet 

på koncernansenitet för NAN-piloterna, d v s ansenitet i ett företag de inte är anställda i. I 

praktiken skulle det ha gett skandinaviska piloter möjlighet att driva bort kollegor vid de 

andra baserna i Europa. 

 

Vi kommer att göra vårt yttersta för att ta hand om passagerarna på bästa möjliga sätt i 

enlighet till EU:s regelverk. 

 

Pressrelease 3: Pilotstrejken hos Norwegian är äntligen slut 
2015-03-10 18:30 
 

Strejken bland de skandinaviska piloterna i Norwegian är avblåst. Norwegian har gått långt 

för att få en lösning på konflikten som varat i 11 dygn.  

- Jag är oerhört lättad över att pilotstrejken nu är avblåst och att våra passagerare äntligen kan 

känna sig trygga med att flygningarna snart går som vanligt igen. Jag är oerhört ledsen över 

de problem som drabbat våra passagerare till följd av pilotstrejken, säger Norwegians VD 

Björn Kjos. 

 

För Norwegian har det varit viktigt att ingå avtal som ger styrelsen och ledningen rätt att 

fortsätta bygga en modern koncernstruktur som gör bolaget konkurrenskraftigt internationellt. 

Det som också har varit centralt i förhandlingarna är att inte ge avkall på den kommersiella 

ledningen och möjlighet att anpassa företaget i bransch som är i ständig förändring. Företaget 

har med kollektivavtalet infört premiebestämd pension även för piloterna, en reducerad Loss 

of Licence (LOL) försäkring samt något ökad flexibilitet i arbetstid. 

 



	

 

De skandinaviska piloterna har fått ett nytt kollektivavtal med villkor som fortfarande är 

bland de bästa i branschen. Avtalet har ingåtts med pilotbolagen de nu är anställda i. 

Norwegiankoncernen har dessutom överfört en särskild anställningsgaranti för alla piloter 

som är anställda i Skandinavien idag. En sådan garanti är unik i skandinaviskt arbetsliv och i 

en konkurrensutsatt bransch som flygbranschen. Anställningsgarantin följer kollektivavtalet 

och gäller fram till oktober 2017. 

 

Tack till passagerare och medarbetare 

- Jag är oerhört lättad över att pilotstrejken nu är avblåst och att våra passagerare äntligen kan 

känna sig trygga med att flygningarna snart går som vanligt igen. Företaget har tillförts stora 

kostnader på grund av strejken. Det har varit en mycket krävande tid, både för våra 

passagerare och för våra många medarbetare som har jobbat dag och natt för att hantera 

strejken och ta hand om våra passagerare på bästa möjliga sätt. Jag är också väldigt tacksam 

för det tålamod och stöd vi har fått från allmänheten, säger Norwegians VD Björn Kjos. 

 

Det kommer ta ett tag innan trafiken går som vanligt igen eftersom varken flygplan eller 

personal är i position för morgondagens flygningar. Information om flygningar finns på vår 

hemsida under ”är flyget i tid”. 

 

Information om villkoren 

 

• Anställningsgaranti från moderbolaget i tre år för samtliga piloter i Skandinavien (dvs 

en garanti mot nedbemanning i pilotbolagen) 

• Gemensam koncernansenitet för alla piloter med bas i Europa (en pilot anställd vid en 

bas kan inte ”puttas ut” med hänsyn till ansenitet) 

• Ingen löneökning under 2015 (utöver lönejustering enligt en fast lönetrappa på 2-5 

procent) 

• Minst 184 fridagar per år, d v s minimal förändring 

• Marginella förändringar i arbetstid och flexibilitet 

• Övergång till premiebestämd pension samt en stängd förmånsbaserad pension för de 

som har 15 år eller mindre kvar till pension (65 år) 

• Skattefri utbetalning på 2,65 MNOK (30 G) om de blir av med flygcertifikatet (Loss 

of Licence försäkring) + engångbelopp på 1,65 X årslön 

• Gemensam förhandlingsrätt för Sverige, Norge och Danmark 


