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Sammanfattning

Numera lever vi i ett krissamhälle där vi nästan varje dag nås av budskap från olika typer av kriser. 

När en organisation drabbas av en kris är det viktigt att tänka på vilken kommunikation man 

använder för att nå ut med sitt budskap. Uppsatsens syfte var att undersöka hur en organisation 

använder sig av olika försvarsstrategier och retoriska appeller i sin kriskommunikation. 

Organisationen som valdes ut var flygbolaget Norwegian och deras hantering av den 11 dagar långa

flygstrejken under mars 2015. Eftersom att sociala medier numera blivit en viktig del av 

kriskommunikation har jag valt att använda mig av Facebookinlägg för att jämföra med 

pressmeddelanden. Uppsatsens hade tre frågeställningar:

• Kan Norwegians kriskommunikation kopplas till ”Image repair theory” ?

• Hur använder Norwegian sig av ethos, pathos och logos i sin kriskommunikation?

• Hur skiljer sig detta på Facebook och i pressmeddelanden?

Resultaten visade att Norwegian använde sig av flera strategier från Image repair theory. Detta 

gjorde bland annat genom att minska händelsens anstötlighet, bortförklaringar, förnekande och 

projicering. Den strategi som användes mest var att minska händelsens anstötlighet och den som 

användes minst var bortförklaring. Resultaten visade också att Norwegian på olika sätt använde sig 

av retorikens ethos, pathos och logos i sin kriskommunikation. Norwegian försökte bland annat att 

stärka sitt ethos genom att använda en god ton, visa välvilja samt använda sig av goda handlingar. 

De försökte också många gånger att väcka känslor genom att visa medlidande och empati. Detta 

visade sig vara ett sätt för Norwegian att använda sig av pathos i texterna. Norwegian använde sig 

också av logos där man ofta använde sig av fakta och argument som handlade om strejken. 

Mängden text varierade på de båda medierna. Facebookinläggen var ofta en kort del från 

pressmeddelanden och innehöll inte lika mycket information. 

Nyckelord.

Kriskommunikation, Norwegian, Facebook, Pressmeddelande, textanalys, retorik, ethos, pathos & 

logos, image repair theory.
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1. Inledning.
Många forskare menar att vi inte bara lever i ett risksamhälle utan också i ett krissamhälle. Numera 

nås vi av budskap från olika typer av kriser nästan varje dag (Falkheimer et al. 2009, s. 7) Under år 

2015 drabbades vi till exempel av den stora flyktingkrisen och även den tragiska terrorattacken i 

Paris som blev ett stort krisfall för terrorhot. Men en kris behöver inte bara handla om olyckor eller 

katastrofer, det kan också drabba en enskild organisation. En organisationskris kännetecknas oftast 

av ett plötsligt hot som drabbar organisationen negativt. När en organisation drabbas av en kris är 

det viktigt att använda sig av en genomtänkt kriskommunikation, detta har bland annat en betydelse 

för hur publiken tar emot budskapet och ser på krisen. I krisfall kan organisationer till exempel ta 

användning av olika språkliga definitioner som kan hjälpa till att lindra krisen. Forskningen inom 

kriskommunikation har främst fokuserat på två inriktningar, den ena är utifrån teoretiska modeller 

som handlar om hur en organisation använder sig av försvar efter att en kris inträffat och den andra 

fokuserar på förarbetet för att förhindra en kris. Inom den första inriktningen har det utvecklat flera 

olika modeller som handlar om olika strategier för att bygga upp en organisations förtroende efter 

att de påverkats av en kris. En vanlig modell är bland annat Image repair theory som innehåller 

olika försvarsstrategier en organisation kan använda sig av när en kris uppstår (Falkheimer et al. 

2009, s. 26).

Men krishantering handlar också om att använda sig av rätt redskap för att nå ut med sitt budskap. 

Idag skapar de nya medierna nya val och möjligheter för kriskommunikation och ett av dessa är 

sociala medier som blivit ett de främsta verktygen inom kommunikationsbranschen. Sociala medier 

bidrar till att man enkelt och snabbt kan dela viktig information till en stor publik. I samband med 

att allt fler människor använder sociala medier som en vardaglig rutin idag ökar också pressen för 

organisationer att enkelt finnas tillgängliga för sina kunder på dessa plattformar. 

En organisation som flera gånger drabbats av krisfall är flygbolaget Norwegian. Den fjärde mars 

2015 drabbades flygbolaget av en ny stor flygstrejk som varade i hela elva dygn och 

uppmärksammades stort i olika medier. Strejken påverkade bolaget hårt men också anställda samt 

resenärer som drabbades av kraftiga förseningar och inställda flyg. Norwegian är ett bolag som 

finns tillgängliga på flera sociala medier, bland annat på Facebook med nästan 700 000 följare. 

Under strejken fanns Norwegian tillgängliga på Facebook där man informerade om krisen genom 

olika inlägg. Under krisen använde Norwegian sig också av pressmeddelanden för att nå ut med 

information till intressenter. Det som är intressant för denna uppsats är att titta på hur Norwegian 
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utformade sin kriskommunikation på Facebook och i pressmeddelanden under flygstrejken.

1.1 Syfte.
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en organisation utformat sin kriskommunikation och 

använt sig av olika försvarsstrategier och retoriska appeller. För att begränsa syftet har jag valt att 

använda mig av en organisation som flera gånger drabbats av kriser, därför har jag valt flygbolaget 

Norwegian. Denna uppsats kommer att analysera kortare texter i form av Facebookinlägg samt 

pressmeddelanden.

1.2 Frågeställningar.
Uppsatsen kommer att utgå från tre frågeställningar:

• Kan Norwegians kriskommunikation kopplas till ”Image repair theory” ?

• Hur använder Norwegian sig av ethos, pathos och logos i sin kriskommunikation?

• Hur skiljer sig detta på Facebook och i pressmeddelanden?
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2. Tidigare forskning.
I detta avsnitt kommer tidigare undersökningar kring ämnet att redogöras.

Inom just ämnet kriskommunikation och sociala medier har det gjorts en del studier men än så länge

ingen omfattande forskning. Ett exempel av forskningen är Muralidharan, Dillistone och Shin 

(2011) studie om hur strategier används i krissammanhang på sociala medier. Undersökningen gick 

ut på att undersöka hur British Petroleum försökte återställa sitt dåliga rykte efter att de drabbats av 

ett stort oljeutsläpp i den mexikanska golfen 2010. För att undersöka detta gjordes en 

innehållsanalys av British Petroleums egna men också allmänhetens kommunikation på olika 

sociala mediekanaler. Resultaten kunde sedan visa att British Petroleums använde sig av en 

kommunikation som visade på dålig krisrespons. Det visade sig också att de använde sig av flera 

olika retoriska strategier där man försökte bygga upp förtroendet med hjälp av kompensation samt 

att erkänna skuld. Det som var genomgående för kommunikationen var också att British Petroleum 

var också de åtgärder som företaget använde sig av för att lindra effekterna av utsläppet 

(Muralidharan, Dillistone, Shin, 2011, s. 226-232).

En annan studie är när Schultz, Utz och Göritz (2011) gjorde ett online experiment där olika 

deltagare fick reagera på ett påhittat krisscenario. Syftet med studien var att se hur deltagarnas 

förtroende påverkades av krisen på tre olika mediekanaler som traditionella medier, Twitter och 

bloggar. Ett annat syfte var också att se hur de valde att dela kommunikationen med andra. 

Deltagarna fick ta del av tre typer av krisstrategier: information, sympati eller ursäkt. Resultaten 

visade att förtroendet var störst hos de som tagit del av kommunikationen på Twitter och bloggar, 

men också att de som valde att sprida vidare kommunikationen var de som tog del av budskapen på 

traditionella medier. Forskningen visade att valet av medium hade större påverkan än de retoriska 

kommunikationsstrategierna som användes för att skapa förtroende och reaktioner (Schultz, Utz, 

Göritz, 2011, s. 20-27).

En text som jag tagit användning av för denna uppsats är ”För hästens felsteg bär ryttaren ansvar”, 

som är en fallstudie om hur en organisation kommunikativt hanterat en kris. I detta fall av 

organisationen Findus Sverige AB. Syftet med arbetet var att undersöka hur en organisation 

använder sig av Image repair theory i kriskommunikation samt hur retorikens appellformer ethos, 

pathos och logos används för att övertyga intressenter. Detta har därefter analyserat utifrån en 

fallstudie av pressmeddelanden och en nyhetsartikel. Resultaten av studien visade att Findus flera 
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gånger använt sig av olika försvarsstrategier från Image repair theory och även de retoriska 

appellformerna ethos, pathos och logos. Denna uppsats var högst relevant för min uppsats då den 

använde sig av Image repair theory och retorik som teoretisk utgångspunkt, vilket även är fallet för 

min egen uppsats. Eftersom att denna uppsats inte använder sig av sociala medier är det intressant 

att se hur min analys kan bidra till vidare forskning för detta arbete (Remvig, 2014).

En annan text som jag också funnit intressant är uppsatsen ”Sony i kris, en undersökning av Sonys 

kris i blogg och sociala medier”, en fallstudie av en kris teknikföretaget Sony drabbades av 2011. 

Studiens syfte var att försöka förstå hur en organisations kriskommunikation är utformad efter 

dagens nya teknologier, i detta fall sociala medier. För att uppnå syftet ställdes fyra frågeställningar 

där en var om Sony använde sig av ethos, pathos och logos för att förmedla innehållet. Resultaten 

av analysen visade sig att krisen hanterades sämre i början samt att Sony använde sig av en 

assymetrisk tvåvägskommunikation. Under krisens gång använde de också en mer tillmötesgående 

kriskommunikation, där man ber kunder om ursäkt och erbjuder kompensation. Resultaten visade 

också att Sonys aktivt tog användning av deras blogg och Twitter under krisen, men användningen 

av Facebook var inte lika effektiv. Denna uppsats är användbar för mig då den ser på hanteringen av

kriser i sociala medier. Den är också intressant för min studie då den undersöker hur Sony använder 

sig av olika retoriska appellformerna ethos, pathos och logos i kriskommunikationen (Berglind, 

Ullström, 2013). 

3. Bakgrund.

3.1 Norwegian.
Norwegian är ett av Skandinaviens största flygbolag med cirka 4500 anställda som trafikerar 424 

linjer till 130 olika destinationer runt om i världen. Norwegian koncernen består av moderbolaget 

Air Shuttle och andra dotterbolag i Norge, Sverige, Danmark, Finland och Singapore(Aftonbladet, 

2015). Strejken som utlöstes i mars var av en protest från flygbolagets medarbetare där 700 piloter i 

dotterbolaget NAN gick ut i strejk och krävde kollektivavtal samt anställning hos Norwegian. 

Norwegian ville istället ha anställda i separata bolag vilket innebar att de kunde säga upp avtalet när

de ville. Detta ledde till att piloterna både kunde förlora kollektivavtal och jobb. Antalet passagerare

som drabbades av strejken var 150.000. Analytiker har kommit fram till att den elva dygns långa 

strejken gav Norwegian en nota på nästan en halv miljon kronor (Skiftet, 2015).

Norwegian är ett bolag som sedan tidigare lider av ett dåligt rykte. På Google får Norwegian hela 
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47.900 sökträffar där de flesta visar resultat över olika typer av kriser och anklagelser bolaget 

utsatts för (Google, 2015). De har bland annat anklagats för att vara det mest försenade flygbolaget i

hela Europa samt för att avvisa kunder gällande ersättning och information. Norwegian har tidigare 

också blivit anklagade för dåliga villkor i form av dålig behandling av personal och lönevillkor 

(Aftonbladet, 2014). 

4. Begrepp.

4.1. Pressmeddelande.
Ett pressmeddelande kan beskrivas som en text organisationer skickar till media för att informera 

och göra ett uttalande om en händelse som inträffat. Ett pressmeddelande riktar sig till journalister 

eller andra aktörer och ska innehålla en ett tydligt budskap och rubrik. Det ska även innehålla en 

informerande text i form av brödtext och citat, en avsändare och datum (Skrivapressmeddelande.se, 

2013) . 

4.2. Sociala medier.
Sociala medier kan beskrivas som ett samlingsbegrepp för flera webbplatser och tjänster på internet.

Det kan även beskrivas som en plats där användare kan skapa och bygga upp sin egen sida med 

innehåll, därefter kan man skapa kontakter och bilda nya nätverk med andra (Folkbildningsnätet, 

2014). Det som utmärker sig för sociala medier är att det ofta kräver ett eget konto och inloggning, 

användaren får sedan en egen sida där man bland annat kan ladda upp foton och dela med sig av 

information och uppgifter. Sociala medier har expanderat stort de senaste åren och den största 

framgången beror främst på den mobila utvecklingen som gör det tillgängligt att ladda ner appar. 

Den stora utvecklingen av sociala medier har också medfört ett mer öppet förhållningssätt till 

internet och en större acceptans till att vara mer synlig för allmänheten (Skolverket, 2015). 

4.3. Facebook.
Ett av världens största sociala nätverk är Facebook med närmare 1,5 miljarder aktiva användare. På 

Facebook skapar man en egen sida där man sedan kan dela med sig av olika funktioner så som 

statusuppdateringar, inlägg, länkar, bilder och videos. När man lägger upp något på sin Facebook 

sida kallas det för ett inlägg eller en statusuppdatering, detta blir sedan synligt på din Facebook sida,

även kallat ”tidslinje” men även för dina andra Facebook vänner. På samma sätt kan också en 

organisation skapa en egen sida men som istället är tänkt att vara öppen för allmänheten. Facebook 

gör det också möjligt att kommunicera med andra användare med hjälp av privata meddelanden, 
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kommentarsfält och chattfunktioner (Surfalugnt.se, 2015).

5. Teori.
Inom denna del presenteras det teoretiska ramverket för uppsatsen.

5.1. Kriskommunikation.
En typisk organisationskris är en specifik, oväntad och oförberedd händelse som skapar en stor 

osäkerhet och hotar organisationens mål (Eriksson 2009, s. 36). När man drabbas av en kris är det 

viktigt med effektiv krishantering och detta grundar sig till stor del i kommunikation. En 

organisation byggs upp av kommunikation som i sin tur skapar organisationens sociala struktur 

(Falkheimer et al. 2009, s. 23). Kriskommunikation handlar alltså om kommunikation mellan 

organisationer och intressenter, dessa kan vara direkt drabbade, anhöriga men också andra berörda. 

Det kan även vara människor som kopplas ihop till delar av området där krisen utbreder sig. 

Fungerande kommunikation är en viktig del för människor så som för berörda organisationer, 

människor bör få veta vad som hänt och händer i en kris, vad man gör och planerar att göra för att 

hantera krisen. Inom det kriskommunikativa arbetet är medier ett vanligt förekommande medel 

(Falkheimer et al. 2009, s. 36). Ett nytt medium som bidragit till en rad olika förändringar är 

internet. Internet gör att människor själva kan vara aktiva och finna viktig information, samt att 

själva bedöma om källan är trovärdig. Internet gör det också enkelt att nå ut med information till en 

större publik och för det andra ger det möjlighet till tvåvägskommunikation mellan människor och 

organisationer (Falkheimer et al. 2009, s. 111). Ett medium som kännetecknar detta är sociala 

medier.

5.2. Kriskommunikation i sociala medier.
Sociala medier har en betydelse för antalet kriser som uppstår, hur snabbt de sprids, hur många som 

blir inblandade samt hur företaget agerar (Fors-Andrée 2014, s. 61). Det ger det också möjlighet för 

människor att förenas världen över där åsikter sprids snabbare än någonsin. I och med detta ökar 

också pressen hos företag där snedsteg och skandaler lättare blir avslöjade. Ju mer någonting sprids 

över internet och sociala medier desto större blir trovärdigheten och svårigheten med att hantera 

problemet. Internet är något som växer mer och mer för varje år och bör företag att vara öppna och 

ärliga för att kunna hantera kriser på ett bra sätt. Användningen av sociala medier gör att alla deltar 

i informationsspridningen och informationsskapandet förändras också för organisationers krisarbete

(Fors-Andrée 2012, s. 37). 
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5.3. Retorik och ethos, pathos, logos.
Ett retorisk yttrande är något som skapas av människor från människor (Kjeldsen, 2009, s. 13). 

Retorik är ett begrepp som knyter an till olika kommunikativa handlingar och används både 

praktiskt och teoretiskt. Inom vetenskap kan retorik betraktas som studiet av retorisk 

kommunikation. Det kan gälla kommunikation från en aktör som vänder sig till en mottagare men 

också kommunikation som på något sätt försöker att påverka mottagaren med hjälp av sin 

trovärdighet, innehåll och goda argument. Det kan även gälla kommunikation där man försöker 

påverka genom att ta hänsyn till mottagarens känslor, karaktär och attityd (Kjeldsen, 2009, s. 24). 

Det handlar alltså om en avsiktlig och verkningsfull kommunikation. Den vanligaste beskrivningen 

av retorik grundades av Aristoteles och är konsten att finna det som är övertygande. Aristoteles 

menade att människor använder sig av olika tillvägagångssätt när de argumenterar och beskriver 

detta som en retorisk förmåga genom att i varje sak se vilka möjligheter vi har för att övertyga 

någon. Till detta tog han fram olika retoriska bevismedel, även kallade de tre appellformerna ethos, 

pathos och logos. Aristoteles menade att en talare kunde ta användning av dessa för att övertyga en 

publik (Kjeldsen, 2009, s. 33). Ethos är den trovärdighet som den tillges av mottagarna och grundar 

sig i kloka handlingar, god karaktär samt välvilja. Genom att använda sig av rätt kommunikation 

hjälper man till att bevara sin trovärdighet och detta gör man bäst genom god ethos. För att nå fram 

med ett budskap är det viktigt att ha ett starkt ethos, det vill säga att att från början en stor 

trovärdighet från början samt att visa en öppenhet (Mral, 2013, s. 10). Pathos kan definieras som de 

känslor som finns eller väcks hos publiken och har stor betydelse för hur ett budskap tas emot. Det 

handlar vidare om talarens trovärdighet, där ethos har en betydande roll (Mral, 2013, s. 10). Logos 

är de medel som tilltalar rationaliteten hos medborgare. Logos handlar om att förmedla konkret 

fakta och effektiva argument för att övertyga. Logos kan även vara fakta så som statistik, bilder och 

siffror  (Mral, 2013, s. 9). För att få bäst effekt bör ethos, pathos och logos ses i samspel med 

varandra.

5.4. Image Repair Theory. 
Inom kriskommunikation kan man använda sig av olika retoriska teorier som handlar om hur man 

förmedlar budskap. Genom att ta användning av olika språkliga definitioner, metaforer och ord i 

kriskommunikationen kan det påverka omgivningens sätt att uppfatta krisen. En av dessa teorier är 

”Image repair theory” som tagits fram av den amerikanske pr-forskaren William Benoit. Teorin 

grundar sig i en typologi i form av fem olika retoriska strategier, dessa handlar om försvar vid kriser

och utgår från förnekande till att ta på sig skulden helt (Falkheimer et al. 2009, s. 98). Enligt denna 

teori är det viktigt att se på hur en organisation kommunicerar istället för själva verkligheten, detta 
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är på grund av att publiken skapar sin egna uppfattning av den kommunikation som används. Det 

handlar alltså inte om hur en organisation är skyldig till en händelse eller inte, det viktiga är hur 

publiken uppfattar de som skyldiga eller inte. En organisation måste tänka på att alla målgrupper är 

olika därför är det också viktigt att rikta säg till rätt publik. Denna teori består av en modell med 

fem olika strategier: förnekande, bortförklaring, minska händelsens anstötlighet, tillrättaläggande 

och att ta på sig hela skulden (Falkheimer et al. 2009, s. 98).

Den första ”förnekande” handlar om hur företag tar användning av förnekande som en strategi. 

Detta kan de göra genom enkelt förnekande där man hävdar sin oskuld eller projicering där man 

skyller problemet på någon annan. Denna strategi kan vara en osäker att använda sig av ifall något 

kritiskt inträffat. All sanning kommer alltid ut på något sätt och då kan risken finnas att krisen blir 

värre än vad den redan är. Den andra strategin kan kopplas ihop till förnekande och kallas 

”bortförklaring”.  Denna strategi handlar om att man skyller på någon annan och inom denna finns 

det fyra olika åtgärder. Den första är att man skyller på någon annan, det vill säga att man menar att 

problemet uppstått på grund av någon annan. Den andra är att man hänvisar till bristande 

information eller en ovana över att kunna hantera problemet. Den tredje är att man skyller 

händelsen på något som varit okontrollerbart, till exempel som en olycka som man inte kunnat rå 

för. Den fjärde bortförklaringen är att man hade goda avsikter och inte menade illa. Detta är ett sätt 

för undvika en förtroendekris.

Den tredje strategin som Benoit lyfter fram handlar om att försöka minska händelsens anstötlighet 

och missnöje. Denna strategi innehållet sex olika åtgärder. Den första är att man uppväger med 

goda handlingar och egenskaper för att stärka företagets förtroende. Den andra är att påvisa att 

ingen större skada har skett. Den tredje är att hänvisa till värre kriser och på så sätt minska sin egen.

Den fjärde ”ändamål helgar medlen” är att man försöker lyfta fram något positivt som medförts av 

krisen. Den femte är att ifrågasätta den som angripit företaget och de sjätte är att erbjuda 

kompensation till de som drabbats av krisen (Falkheimer et al. 2009, s. 99). 

Den fjärde strategin som ingår  i Image repair theory är tillrättaläggande. I denna strategi lovar man 

att lösa problemet med hjälp av en plan. Man lovar också att ställa allting till rätta och att inte 

problemet ska uppstå igen. Den femte och sista strategin är att ta på sig hela skulden. Detta gör man

genom att ”göra en pudel”, det vill säga att ta på sig hela skulden och be om ursäkt (Falkheimer et 

al. 2009, s. 99).
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5.5. Apologia.
Genom retorikens syn på kriskommunikation talar man också om ett övertygande sätt bemöta 

anklagelser. I en situation där förtroendet står på spel är behöver organisationer tänka efter hur man 

ska kommunicera och agera, detta grundar sig i olika försvarsstrategier och kan användas i samband

med retorikens försvarstal apologia. För att en situation ska betraktas som apologia måste det finnas

ett etiskt anspråksställande för misstag, ett behov hos organisationen av att förbättra sitt rykte och 

att försvaret ska framföras av organisationen själv. För att en apologia ska uppfattas som etisk bör 

den vara sanningsenlig, ärlig, snabb och frivillig och vända sig till alla intressenter samt utföras i en 

passande kontext. Den ska också utformas på det ett sätt som ska visa felaktiga handlingar, erkänna 

skuld, uttrycka beklagande, sätta sig in i de drabbades situation, be om förlåtelse, ge ut all relevant 

information, en förklaring, erbjuda passande åtgärder och kompensation (Mral, 2013, s. 25).

5.6. Symboliska handlingar.
Krisretorik på internet innebär nya möjligheter för kommunikationsteknologi. På internet kan 

företag själva välja hur mycket engagemang och handling de vill lägga ner på kommunikationen. På

sociala medier kan företag till exempel själva välja att forma sin egen bild av krisen genom olika 

verktyg (Eriksson, 2009, s. 129). Detta kan man göra genom olika symboliska handlingar där man 

tar användning av olika funktioner som finns tillgängliga på webben. Det kan till exempel vara att 

man länkar till andra sidor för att få ut sitt budskap eller att man finns tillgängliga via dialog med 

användarna. Här kan funktioner som chatt eller kommentarsfält ha en viktig roll i krisläget, detta 

visar att man är lyhörd och engagerad. De retoriska aspekterna har en viktig del i kommunikationen 

på webben, men det är också viktigt för företag att balansera de symboliska handlingarna med de 

fysiska handlingarna. Om en organisation väljer att erbjuda en ekonomisk kompensation är det även

viktigt att webben hänvisar till de funktioner där drabbade kan få kontakt med organisationen för att

framföra sina krav. Därför får funktionen inte bara ett symboliskt värde utan också ett praktiskt 

(Eriksson, 2009, s. 130). 
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6. Metod.
I det här avsnittet presenteras de metoder som använts i uppsatsen. I detta avsnitt kommer också 

val av metod, material, urval och avgränsningar att redogöras.

6.1. Material & Urval.
Denna uppsats kommer att utgå från en kvalitativ ansats i form av en kvalitativ textanalys. Delen 

bygger på empirisk datainsamling i form av mediematerial från Norwegians Facebooksida samt 

pressmeddelanden som publicerats på Norwegians hemsida under krisens gång. Jag har valt ut åtta 

Facebook inlägg samt sju pressmeddelanden som publicerades mellan den 4:e och 11:e mars. 

Förklaringen till varför jag valde ett socialt medium är för att det är ett omdiskuterat verktyg inom 

kriskommunikation idag. Jag valde Facebook för att det tillhör ett av de mest använda sociala 

nätverken och det Norwegian hade flest följare på. Materialet har sedan analyserats utifrån en 

kvalitativ textanalys. Pressmeddelanden valdes ut därför att jag även ville analysera 

kriskommunikationen på Norwegians hemsida. Samtliga texter tolkades sedan utifrån en textanalys 

med en teoretisk utgångspunkt från Image repair theory samt en retorisk analys för att koppla till 

ethos, pathos och logos. 

6.2. Kvalitativ textanalys.
Till denna uppsats har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod. Denna metod anses vara bäst

då den kan användas för att tolka medietexter på en djupare nivå. Uppsatsens syfte är undersöka 

utformningen av Norwegians kriskommunikation och därför är en kvalitativ metod den som är mest

lämpad för denna uppsats (Östbye et al. 2004, s. 64). När man vill analysera texter och dess innehåll

kan man använda sig av en kvantitativ innehållsanalys men också en kvalitativ textanalys. Till 

denna uppsats har jag valt att använda mig av den kvalitativa textanalysen då den analyserar texter 

genom systematik. Detta går ut på att ta fram det innehåll av texten som är väsentligt genom 

noggrann läsning av textens delar, helhet, och den kontext den ingår i. En annan anledning är också 

att den textanalytiska metoden ger möjlighet att eftersöka innehållet i texten som ligger under ytan 

och kan plockas fram med hjälp av noggrann läsning av texterna (Esaiasson et al. 2007, s. 237). 

Den generella utgångspunkten för en textanalys är att det måste finnas ett intresse hos den som 

analyserar texten. Det måste finnas ett intresse och en vilja om att vilja ta reda på något om texten. 

Textanalysens grund är att man ställer frågor till texten för att sedan försöka besvara dessa med 

hjälp av texten som utgångspunkt och de teorier och begrepp som är intressant för analysen (Östbye
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et al. 2004, s. 70). En textanalys börjar med att man utformar en övergripande frågeställning där 

svaret ska sökas genom textanalysen. För att kunna finna svaret till frågeställningen behöver man 

precisera ett antal frågor som ska ställas till materialet. Svaret på dessa frågor är det som ska svara 

på frågeställningen (Esiasson et al. 2007, s. 216). När man har utformat frågorna måste man tänka 

på hur man ska förhålla sig till svaren på frågorna. Här kan man använda sig av antingen 

förhandsdefinierade kategorier, det vill säga om man vill arbeta med bestämda svar på frågorna 

eller ett öppet förhållningssätt, där man hittar svaren i forskningsmaterialet. Till min analys har jag 

valt att använda mig av den första, det vill säga förhandsdefinierade kategorier eftersom jag redan 

vet vad jag ska söka efter i texterna, det vill säga hur Norwegian använder sig av ethos, pathos och 

logos, samt hur de förhåller sig till Image repair theory.

En kritik som kan vara värt att nämna för den kvalitativa textanalysen är hur man kan tolka 

innehållet av en text olika. Tidigare erfarenheter påverkar hur vi uppfattar en text och att det handlar

om hur en person i fråga tolkar texten mot den fråga som ställs. Två forskare med olika erfarenheter

kan alltså uppfatta en text på olika sätt och därmed är detta något som kan påverka slutsatserna 

(Esaiasson et al. 2007, s. 251).

6.3. Tillvägagångssätt.
Utförandet av textanalysen började med ett urval av inläggen på Norwegians Facebook sida. Under 

krisens gång valdes ett inlägg per dag ut mellan den 4:e till 11:e mars 2015. Då Norwegian 

publicerat flera inlägg vissa dagar valdes dessa bort på grund av att de endast hänvisade till andra 

webbsidor. Inläggen blev totalt åtta stycken. På samma sätt använde jag också de pressmeddelanden

som Norwegian publicerat under krisens gång. Det som kan vara värt att nämna är att Norwegian 

inte publicerade något pressmeddelande den 11:e mars och därför har endast sju pressmeddelanden 

analyserats. Efter detta läste jag igenom inläggen samt pressmeddelandena noggrant för att få en 

bättre förståelse för innehållet. Därefter gjordes de förhandsdefinierade frågorna som skulle ställas 

till materialet och kopplas till teorierna. Mina förhandsdefinierade frågor kommer att bestå av frågor

som sammanfattats från ethos, pathos och logos, dessa kunde sedan ställas till texterna. För att se 

om texterna innehåller Image repair theory har jag sammanställt en övergripande fråga utifrån 

William Benoits modell. Därefter kunde den på samma sätt ställas till texterna (Se bilaga 1 & 2). 
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Frågor: Ethos, pathos & logos.

Ethos.

• Uppfattas kommunikationen som trovärdig?

• Visar den på välvilja och goda handlingar?

• Visar man god attityd gentemot mottagarna?

• Visar den på empati och känslomässigt tilltal?

Pathos.

• Framgår det att den vill väcka några känslor? 

• På vilket sätt väcker den isåfall känslor?

• Visar den på något ansvarstagande eller någon lösning?

Logos.

• Förmedlar den fakta och effektiva argument?

• Vill den övertyga?

• Används någon konkret fakta i form av bilder, statistik eller siffror?

Frågor: Image repair theory.

• Vilka strategier använder Norwegian utifrån Image repair theory och hur används dom?
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7. Analys & resultat.
Detta kapitel kommer att redovisa uppsatsens analys och resultat. Nedan följer resultaten av den 

textanalys som gjordes på Facebook inläggen och pressmeddelanden. Inläggen kommer 

presenteras i kursiv stil för att läsaren enkelt ska kunna skilja på inläggen och analystexten. 

7.1. Analys.

7.1.2. Facebookinlägg.

Inlägg den 4:e mars 2015.

”Vi kommer att kunna genomföra enstaka inrikes avgångar samt enstaka avgångar till Köpenhamn

och Oslo. Håll dig gärna uppdaterad på vår hemsida "är flyget i tid" för senaste information.

Vi förstår att detta är oerhört frustrerande och vi ska göra allt vi kan för att hjälpa drabbade

resenärer.”

Image repair theory:

Inlägg nummer ett kan kopplas till två typer av strategier. En av dessa är att Norwegian försöker 

minska händelsens anstötlighet genom att försöka väga upp med goda handlingar och egenskaper. 

Norwegian gör detta genom att försöka ”gottgöra” resenärerna med att framföra att enstaka inrikes 

avgångar och flygningar till Köpenhamn och Oslo kommer att genomföras. Detta tyder på att 

Norwegian har med avsikt att försöka minimera skadeverkningarna genom att lyfta fram något 

positivt. Den andra strategin Norwegian använder sig av i inlägget är att ta på sig hela skulden där 

åtgärden är att be om ursäkt. Här är Norwegian också noga med att visa sympati och medkänsla för 

resenärerna, detta är en viktig del av krishantering, både på sociala medier så som i annan 

kommunikation.

Ethos:

Genom att Norwegian använder en personlig ton och riktar sig till enskilda personer uppfattas 

texten som mer trovärdig. Genom detta visar Norwegian på god karaktär och empati, därför 

uppfattas kommunikationen som mer trovärdig.  Den visar också på goda handlingar genom att man

hänvisar till hemsidan för att resenärerna ska få mer hjälp. I övrigt använder Norwegian en god ton i

inlägget. 
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Pathos:

Genom att väcka känslor visar texten på god pathos. Norwegian gör detta genom att visa förståelse 

för resenärernas situation, detta gör sig tydligt när de skriver ”Vi förstår att detta är oerhört 

frustrerande”.  Detta visar också att man tar problemet på allvar och därför stärks förtroendet för 

Norwegian ytterligare. 

Logos:

”..vi ska göra allt vi kan för att hjälpa drabbade resenärer.” Att Norwegian använder sig av 

övertygande argument för att minska krisens effekter tyder på att de använder sig av logos i texten. 

Detta gör också att trovärdigheten i texten ökar. Norwegian använder sig också av fakta i form av 

flyginformation till de som blivit drabbade av strejken.

Inlägg den 5:e mars 2015.

”Norwegian försöker få till förhandlingar med den nationella medlaren (kallad riksmäklare i

Norge). Efter att förhandlingarna strandade förra helgen sa riksmäklaren att han var redo att när

som helst återuppta förhandlingarna för att försöka komma fram till en lösning.

Vi har bett motparten att vara med på fortsatta förhandlingar med hjälp av riksmäklaren men

Parat har hittills sagt nej till det, senast nu i natt. Vi har inte heller kunnat nå en lösning genom

direktkontakt mellan parterna. Därför har vi dessvärre ingen lösning på konflikten, vilket vi

verkligen beklagar, särskilt eftersom det drabbar alla våra passagerare”.

Image repair theory:

Norwegian använder sig av flera strategier från Image repair theory. Bland annat tillrättaläggande, 

där åtgärden är att informera om att det finns en plan för att utreda den pågående strejken. 

Norwegian försöker också minska händelsens anstötlighet genom att gå till attack och skylla 

konflikten på riksmäklaren. Här använder de också en mer aggressiv ton än vanligt. Genom att 

lägga krisen på någon annan istället för att själv ta på sig ansvar för den tyder också på den första 

strategin projicering och förnekande. Norwegian skriver bland annat att man inte hittat någon 

lösning för krisen, vilket uppfattas som okunskap och ingen typ av engagemang för att lösa den. 

Däremot avslutar Norwegian inlägget med att be om ursäkt, vilket kan ge en lugnande effekt hos de 

drabbade.
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Ethos:

I detta inlägg kan man se att Norwegian använder sig av ethos genom att använda en god ton mot de

drabbade. Detta gör de genom att be om ursäkt för eventuella bieffekter som strejken fört med sig. 

Det intressanta är att Norwegian skapar en distans mellan att använda en aggressiv ton mot 

”riksmäklaren” men en mjuk och god retorik mot kunder. Genom att de också visar en vilja för att 

nå en lösning för konflikten stärks förtroendet och texten blir mer trovärdig. Hade man dock lagt 

fram en konkret lösning hade trovärdigheten stärkts ytterligare.

Pathos:

Norwegian försöker på något sätt inte att övertyga genom att väcka känslor. Man visar inte heller på

något ansvarstagande eller lösning för krisen. Därför innehåller texten svag pathos.

Logos:

Texten innehåller till stor del både fakta och argument där Norwegian förklarar varför man inte når 

någon lösning med krisen. På så sätt blir också texten mer trovärdig. Texten innehåller inte någon 

fakta i form av bilder, statistik eller siffror. 

Inlägg den 6:e mars 2015.

”Information om lördagens flygningar. Dessvärre drabbas närmare 20 000 resenärer av inställda

flyg och förseningar även på lördag. Läs mer här: http://www.mynewsdesk.com/  …/information-

om-lordagens-flygn…”

Image repair theory:

I detta inlägg kunde man se att Norwegian använder sig av strategi som är att minska händelsens 

anstötlighet. Detta gör de genom att försöka minimera händelsen genom att tala om något annat. I 

detta fall information om flygavgångar.

Ethos:

Genom att hänvisa till mer information visar Norwegian ett engagemang , detta kan också ses som 

ett sätt att använda sig av goda handlingar och välvilja. Hade däremot Norwegian istället skrivit ut 

informationen direkt på Facebook istället för att hänvisa till en annan webbsida hade trovärdigheten 

för inlägget ökat. Genom att man ber om ursäkt till de drabbade visar också texten på empati och 

känslomässigt tilltal.
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Pathos:

Genom att Norwegian använder sig av ett känslomässigt tilltal blir texten mer trovärdig. Norwegian

använder sig också av en personlig ton där man ber om ursäkt för att fler kommer bli drabbade. 

Texten visar i övrigt inte på någon lösning för problemet vilket sänker trovärdigheten.

Logos:

I detta inlägg använder Norwegian sig av att hänvisa till fakta om flygstrejken. Denna fakta består 

av siffror och en annan text där man hänvisar till mer information om strejken. Hade Norwegian 

förmedlat samma information som finns på sidan man hänvisar till hade texten blivit mer 

övertygande.

Inlägg den 7:e mars 2015.

”Norwegian beklagar verkligen att strejken fortsätter. Företaget har lämnat flera förslag som ger

samtliga skandinaviska piloterna anställningstrygghet, anställningsgaranti i tre år, behålla sina

bra lönevillkor och inte minst knytning till moderbolaget. Därför är det oerhört tråkigt att det inte

var möjligt att nå en överenskommelse med Norwegian Pilot Union (NPU) och Parat hos

nationella medlaren, riksmäklaren”.

Image repair theory:

Under den tredje dagen av strejken publicerade Norwegian ett längre inlägg. Inlägget innehöll tre 

typer av strategier. De börjar inlägget med att direkt be om ursäkt i följd av att försöka hänvisa till 

ett högre syfte. Detta gör Norwegian genom att skriva att de försökt lösa problemet för att ge 

piloterna bättre anställningsvillkor. Norwegian avslutar sedan inlägget med förnekande genom att 

skylla problemet på någon annan. I detta fall Norwegian Pilot Union och den nationella 

riksmäklaren. 

Ethos:

I detta inlägg använder Norwegian sig av ett känslomässigt tilltal i sin kriskommunikation. De visar

också empati mot resenärer samt anställda, detta tyder på god ethos och ökar trovärdigheten hos 

Norwegian.
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Pathos:

Norwegian försöker övertyga genom att försöka väcka känslor hos mottagarna, detta gör de genom 

att beklaga sig över strejken. De visar också att man gärna vill komma fram till en lösning för 

strejken. Detta stärker också trovärdigheten i texten.

Logos:
Här använder Norwegian fakta och argument till varför flygstrejken fortfarande pågår. 

Man nämner till exempel att man lämnat flera förslag för att nå en lösning för strejken och detta gör

att trovärdigheten i texten stärks.

Inlägg den 8:e mars 2015.

”Snabbaste sättet att kontakta oss nu är via vår Live Chat. Det är nu dessvärre lång väntetid för de

som ringer”.

Image repair theory:

I detta inlägg använder Norwegian sig av bolstering, som handlar om att minska händelsens 

anstötlighet. Norwegian försöker väga upp problemet med goda handlingar, detta gör de genom att 

försöka minska problemet för den långa väntetiden genom att hänvisar till en Live Chat. 

Ethos:

Detta inlägg uppfattas till en viss del som trovärdigt med hjälp av att Norwegian visar på välvilja 

och goda handlingar genom att hänvisa till en chatt för att drabbade resenärer ska få snabb hjälp.

Pathos:

Norwegian använder sig av svag pathos genom att förmedla en lösning för problemet. Inlägget i 

övrigt försöker inte på något sätt att väcka känslor.

Logos:

Att hänvisa till mer fakta, i detta fall en annan hemsida kan tolkas som att detta inlägg använder sig 

av logos. Inlägget känns trots det inte speciellt övertygade genom att de inte använder sig av några 

övertygande argument.
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Inlägg den 9:e mars 2015.

”Kom i kontakt med oss ännu snabbare på chat. Revenue Team Manager, Per Martin, arbetar

vanligtvis med prissättningen på våra flyglinjer, men idag är han Per Martin på Chat Support. Han

och stora delar av Norwegians huvudkontor hjälper er nu via vår Chat Support på grund av stor

belastning på telefonväxeln. Träffa Per Martin och alla våra fantastiska kundservicemedarbetare

på chatten idag”. 

Image repair theory:

Norwegian använder sig av den tredje strategin att minska händelsens anstötlighet i form av 

bolstering. det vill säga att man försöker väga upp med goda handlingar och egenskaper.  

” Kom i kontakt med oss ännu snabbare på chat. Revenue Team Manager, Per Martin, arbetar 

vanligtvis med prissättningen på våra flyglinjer, men idag är han Per Martin på Chat Support”

Här försöker Norwegian minimera skadeverkningarna genom att tala om något annat, man talar inte

om själva krisen utan hela inlägger består endast av hur drabbade kan få support.

Ethos:

Norwegian använder en god attityd mot mottagarna, men också en välvilja genom att de tydligt 

visar att de vill hjälpa drabbade resenärer. Detta gör Norwegian genom att lägga upp alternativ för 

att drabbade lättare ska få hjälp. I övrigt ser man inga tecken på empati eller känslomässigt tilltal i 

detta inlägg. Inlägget uppfattas ha svag ethos eftersom Norwegian inte talar om själva strejken utan 

endast information om support, därför blir inte heller inlägget trovärdigt.

Pathos:

I texten framgår det inte på något sätt att Norwegian vill väcka känslor. Den visar inte heller på 

något ansvarstagande eller någon lösning för krisen. Texten använder sig därför inte av pathos.

Logos:

Texten visar på att Norwegian försöker använda sig av övertygande argument för att resenärer ska 

vända sig till en chatt support. I övrigt innehåller den inte någon typ av fakta i form av bilder, 

statistik eller siffror.
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Inlägg den 10:e mars 2015.

”Pilotstrejken är äntligen över. 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. Vi kommer göra

allt vi kan för att återgå till ett normalt flygprogram så snart som möjligt”. 

Image repair theory:

Norwegian använder den andra strategin bortförklaring, detta gör Norwegian genom provokation 

och skyller orsaken till krisen på någon annan. Norwegian skriver också att de gjort allt för att lösa 

konflikten men de tar inget eget ansvar för den. Därför försöker de också minska händelsens 

anstötlighet genom att gå till attack på någon annan för att minska omständigheterna till krisen. 

Inlägget visar också på och tillrättaläggande där syftet är att göra en plan för att utreda problemet 

och ställa allting till rätta: ”Vi kommer göra allt vi kan för att återgå till ett normalt flygprogram så 

snart som möjligt”. 

Ethos:

I detta inlägg skriver Norwegian att strejken äntligen är över. Trovärdigheten i inlägget stärks 

genom att Norwegian skriver att de gått långt för att lösa krisen. Detta visar att Norwegian använder

sig av välvilja och goda handlingar. Däremot saknar Norwegian en ursäkt vilket sänker ethoset 

något. En ursäkt hade visat på empati mot de drabbade vilket hade ökat textens trovärdighet.

Pathos:

I detta inlägg försöker Norwegian få tillbaka resenärernas förtroende genom att lova att ställa allting

till rätta. Detta tyder på att Norwegian visar ett ansvarstagande och vill nå en lösning. Genom att 

man också skriver att man gått långt för att lösa krisen tyder på att man söker empati och förståelse 

för den.

Logos:

Inlägget använder sig av argument där man försöker övertyga resenärer om att man länge försökt 

lösa krisen, däremot saknar under argument till varför det inte gått att nå en lösning. Detta hade 

gjort att texten varit mer övertygande.
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Inlägg den 11:e mars 2015.

”Vi ber uppriktigt om ursäkt till alla som har blivit berörda av senaste veckans turbulens. Nu är vi

uppe i luften igen. Resan mot att göra flygresor tillgängliga för alla fortsätter med nya

destinationer och låga priser. Välkommen tillbaka!”

Image repair theory:

Det sista inlägget under strejken visar på två typer av försvarsstrategier utifrån Benoits modell. Den 

första är att Norwegian tar på sig hela skulden där Norwegian ber om ursäkt till de som blivit 

berörda av strejken. Därefter försöker de minska händelsens anstötlighet genom att minimering.  

”Nu är vi uppe i luften igen. Resan mot att göra flygresor tillgängliga för alla fortsätter med nya 

destinationer och låga priser. Välkommen tillbaka!”. Här ser man speciellt hur Norwegian försöker 

lyfta fram något positivt för att minimera skadeverkningen av krisen. Men också genom att försöka 

återfå förtroendet hos kunder genom att erbjuda nya destinationer och lägre priser.

Ethos:

Norwegians sista inlägg innehåller stark ethos. Här använder man en god attityd gentemot 

mottagarna där man ber om ursäkt och väger upp krisen med goda handlingar. Norwegians ursäkt 

känns uppriktig och trovärdig och visar stark empati för de drabbade. 

Pathos:

Genom att Norwegian ber om ursäkt framgår det att texten på något sätt vill väcka känslor. 

Norwegian skriver också att de tar ett ansvar för den uppstådda krisen, vilket har saknats i tidigare 

inlägg. Detta visar på ytterligare pathos.

Logos:

Genom att Norwegian använder sig av argument som ska få resenärer att fortsätta flyga med bolaget

visar att de också tar användning av logos i detta inlägg. Det intressanta i detta inlägg är att 

Norwegian också tar för givet att kunder ska fortsätta resa med bolaget genom att skriva 

”Välkommen tillbaka!”. 
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7.1.3. Pressmeddelanden.

Pressmeddelande 2015-03-04:

”Pilotstrejken fortsätter att drabba Norwegians passagerare. På torsdag berörs dessvärre närmare

35 000 resenärer. Samtliga inrikesflyg i Norge ställs in medan ett fåtal inrikesflyg i Sverige och 

Danmark genomförs. De flesta avgångarna mellan de skandinaviska huvudstäderna är också 

inställda. Linjer mellan Skandinavien, USA och Thailand går enligt plan som vanligt.

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” 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. Tusen tack till alla vänliga och tålmodiga passagerare vi har träffat och pratat med idag.

Vi fortsätter att göra allt vi kan för att våra passagerare ska drabbas så lite som möjligt.”

Image repair theory:

I pressmeddelandet använder Norwegian sig av strategin att försöka minska händelsens anstötlighet 

genom att väga upp med goda handlingar. Norwegian gör detta genom att hänvisa till telefon 

support för ytterligare hjälp till de drabbade. 

Ethos:

Norwegian visar förståelse och empati genom att man ber om ursäkt och visar förstående till de som

drabbats. Detta är ett sätt att använda sig av ethos genom att man visar god karaktär och välvilja. Att

använda sig av ethos kan vara viktigt för Norwegian då man behöver få tillbaka förtroendet för 

bolaget. Man använder också genomgående en god ton i texten vilket också ökar trovärdigheten av 

budskapet.

Pathos:

Ett tydligt exempel som visar på pathos i texten är när de skriver”Tusen tack till alla vänliga och 

tålmodiga passagerare vi har träffat och pratat med idag. Vi fortsätter att göra allt vi kan för att 

våra passagerare ska drabbas så lite som möjligt.” Texten vill beröra och väcka känslor genom att 

man ber om förståelse och på så sätt vill förminska sig själv. Detta är ett sätt att försöka skapa 

empati från resenärerna.
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Logos:

Texten förmedlar fakta genom att man via siffror hänvisar till information om hur många som 

beräknas drabbas av strejken. De tar även upp annan fakta som tydliggör vilka avgångar och 

destinationer som kommer att beröras av strejken.

Pressmeddelande 2015-03-05:

”Norwegian går snart in på den sjunde dagen med pilotstrejk – det råder undantagstillstånd i hela 

koncernen. Nu räcker det. Över 100 000 resenärer har hittills drabbats av pilotstrejken. Ledningen 

hos Norwegian Air Norway (NAN) har fått fullmakt från ledningen i moderbolaget att rädda 

koncernen ur den rådande krisen. Det är också en tydlig önskan att piloterna i Norge, Sverige och 

Danmark ska få möjlighet att själva påverka sin egen framtid.

Nattens försök att få till förhandlingar misslyckades. NAN:s förhandlare ville inte ta in nationella 

medlaren, Riksmäklare Nils Dalseide. Riksmäklaren befann sig i närheten men NPU och Parat var 

inte intresserade av att han skulle medverka i förhandlingarna.

Det råder olika situationer i de tre skandinaviska länderna och Norwegian har fått frågor från 

svenska och danska piloter som inte vill riskera sin egen arbetsplats till en följd av bland annat 

NPU:s krav om förmånsbestämd pension. De danska piloterna har redan dansk pension och de 

svenska piloterna har svensk pension.

Norwegian har hela tiden varit inställd på att nå en lösning med NPU och Parat men ledningen 

varken vill eller kan överlåta en grupp anställda ta kontroll över Norwegiankoncernen. NAN har 

nu gett NPU och Parat en sista chans att omedelbart komma till förhandlingsbordet där krav på 

avtal med moderbolaget och kommersiell kontroll är helt oaktuellt.

Nu startar nedräkningen med en tidsfrist för NPU och Parat till kl. 15.00”

Image repair theory:

Det andra pressmeddelandet innehåller längre text och flera strategier. In princip hela texten 

använder sig av att minska händelsens anstötlighet genom att gå till attack mot NPU och Parat. 

Norwegian skriver att de försökt nå en lösning men att motparten vägrar förhandla sig fram till en 

lösning. Norwegian lägger därför också skulden på någon annan. Genom att man också skyller 

problemet på någon annan visar det på strategin förnekande och projicering. Norwegian visar också 

att de har en plan för att utreda konflikten och på så sätt använder de också den fjärde strategin 

tillrättaläggande.
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Ethos:

Texten visar att Norwegian visar välvilja genom att uppmana att krisen är något som ska leda till 

något bra, det vill säga att piloterna får bättre villkor. Detta blir ett sätt att visa empati för anställda, 

men däremot visar man ingen empati för några drabbade resenärer. Detta gör också att texten till en 

viss del uppfattas som trovärdig genom att man visar på god karaktär.

Pathos:

Texten anspelar inte speciellt mycket på känslor. Det som skulle kunna tänkas kopplas till pathos är 

att Norwegian gör sig själva till offer och söker förståelse för situationen. Detta kan tolkas som att 

Norwegian söker empati från passagerare.

Logos:

Texten använder till stor de av logos genom fakta och argument. Man använder sig av argument 

som tydliggör varför strejken pågår och hur man ska försöka lösa den. I övrigt består texten också 

av mycket fakta kring strejken och förhandlingarna.

Pressmeddelande 2015-03-06:

”Dessvärre drabbas närmare 20 000 resenärer av inställda flyg och förseningar även imorgon 

lördag på grund av pilotstrejken i Norwegian Air Norway (NAN). Nästan alla inrikesflyg i Sverige 

och Norge ställs in medan ett begränsat antal inrikesflyg ställs in i Danmark. De flesta avgångarna

mellan de skandinaviska huvudstäderna är också inställda. Några få Europalinjer ställs in men 

annars ska linjer mellan Skandinavien och USA samt Skandinavien och Thailand gå som vanligt.

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” för senaste information om flygningar.

Kunder som drabbas av inställda flyg kan ringa följande nummer som är öppet dygnet runt:

+47 21 49 21 49

Tusen tack till alla vänliga och tålmodiga passagerare vi har träffat och pratat med idag. Vi 

kommer fortsätta göra allt vi kan för att våra passagerare ska drabbas så lite som möjligt.”
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Image repair theory:

I denna text använder Norwegian sig av tillrättaläggande genom att de beskriver att de inför 

åtgärder till de som drabbats av strejken. Norwegian tackar också passagerare för deras tålamod 

vilket kan vara ett sätt att be om ursäkt och på så sätt ta på sig skulden.

Ethos:

Texten i pressmeddelandet visar på ethos genom att Norwegian beklagar sig och ber om ursäkt, 

detta visar på god karaktär och välvilja gentemot drabbade. Det sista stycket i texten ”Tusen tack 

till alla vänliga och tålmodiga passagerare vi har träffat och pratat med idag. Vi kommer fortsätta 

göra allt vi kan för att våra passagerare ska drabbas så lite som möjligt.” visar på välvilja, men 

också empati och ett känslomässigt tilltal genom att man visar förståelse och lovar att göra allt för 

att lösa situationen. I detta pressmeddelade hänvisar man också som i andra till ytterligare support 

för hjälp, vilket också är ett sätt att visa på goda handlingar.

Pathos:

Pathos kan i denna text kopplas ihop med ethos. Det som väcker känslor i texten är när man som 

tidigare nämnt visar empati och ber om ursäkt till drabbade passagerare. De visar också att de vill 

lösa problemet vilket ökar trovärdigheten av texten.

Logos:

Detta pressmeddelade innehåller fakta i form av siffror om hur många som väntas drabbas av 

strejken. Här fortsätter texten också med fakta om vilka flyg och destinationer som berörs. 

Pressmeddelande 2015-03-07:

”Norwegian har lämnat flera förslag som ger samtliga skandinaviska piloterna 

anställningstrygghet, anställningsgaranti i tre år, behålla sina bra lönevillkor och inte minst 

tillknytning till moderbolaget. Därför är det oerhört tråkigt att det inte var möjligt att nå en 

överenskommelse med Norwegian Pilot Union (NPU) och Parat hos nationella medlaren, 

riksmäklaren. Strejken fortsätter dessvärre på obestämd tid.

Norwegian beklagar verkligen att strejken fortsätter och att resenärer, anställda och andra 

drabbas. Efter många timmars förhandlingar på fredag och natt till lördag lyckades man inte att nå

en lösning. Norwegian vill få ett slut på strejken och har gått långt ekonomiskt för att avsluta 

strejken och skapa lugn i koncernen. Företaget lagt fram skriftliga garantier till NPU på centrala 

punkter som anställningsgaranti och anställningstrygghet, samt att bli tillknutna till koncernen.”
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Image repair theory:

Här använder Norwegian sig ännu en gång av att gå till attack mot NPU och Parat. Norwegian är 

tydliga med att redogöra att de vill lösa strejken för att piloterna ska få bättre arbetsvillkor. Genom 

detta visar texten på tillrättaläggande, där man har en plan för att utreda konflikten. Norwegian 

menar att de är ”oskyldiga” och skyller problemet på någon annan. Detta innebär att de också 

använder sig av den första strategin förnekande, hela texten går in princip ut på att skylla problemet 

på NPU och Parata. Norwegian menar också att man har ett högre syfte med strejken, vilket är att 

piloterna ska få bättre anställningsvillkor. Detta är ett sätt att minska händelsens anstötlighet.

Ethos:

Norwegian beklagar sig över strejken vilket visar på empati och känslomässigt tilltal. Genom att de 

också skriver att de faktiskt försökt lösa problemet visar det också på välvilja och goda handlingar. 

Genom att man också visar empati mot de anställda ökar trovärdigheten mer. Norwegian använder i

övrigt också en god ton i texten.

Pathos:

Att beklaga sig över strejken och be om ursäkt till alla som drabbats är ett sätt att väcka känslor 

genom medlidande. Norwegian försöker också väcka känslor med texten genom att man riktar 

fokus på de anställdas villkor och hur viktigt det är för bolaget. Detta skapar också ett förstående för

Norwegians situation och hur de tvingats agera, men det kan även användas för att väcka positiva 

tankar om bolaget. Man visar också att man vill lösa konflikten vilket tyder på ytterligare tecken av 

pathos.

Logos:

Norwegian använder sig av argument i form av fakta i texten. Här beskriver man hur man gått till 

väga och varför man ännu inte kan lösa krisen.
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Pressmeddelande 2015-03-08:

”Norwegian beklagar att även imorgon måndag drabbas närmare 25 000 resenärer av inställda 

flyg och förseningar på grund av pilotstrejken. Återigen är det inrikestrafiken som drabbas 

hårdast: Nästan alla inrikesflyg i Sverige och Norge ställs in medan ett begränsat antal inrikesflyg 

ställs in i Danmark. De flesta avgångarna mellan de skandinaviska huvudstäderna är också 

inställda. Några få Europalinjer ställs in men annars ska linjer mellan Skandinavien och USA samt

Skandinavien och Thailand gå som vanligt.

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” för senaste information om flygningar.

Kunder som drabbas av inställda flyg kan ringa följande nummer som är öppet dygnet runt:

+47 21 49 21 49 eller få hjälp dagtid via vår Live Chat.

Vi beklagar verkligen att resenärer fortsätter drabbas av strejken. Vi kommer fortsätta göra allt vi 

kan för att ta hand om våra passagerare på bästa möjliga sätt.”

Image repair theory:

Norwegian börjar pressmeddelandet med att ta på sig skulden och be om ursäkt till drabbade 

passagerare. Norwegian skriver också de infört en sms funktion så att drabbade resenärer ska få 

ytterligare information om förseningar och inställda flyg. Detta visar på att Norwegian använder sig

av bolstering där man vill uppväga med goda handlingar för att lindra omständigheterna. På samma 

sätt hänvisar de också till kund support via telefon och live chatt. Norwegian avslutar 

pressmeddelandet med tillrättaläggande genom att de ber om ursäkt och uppmanar till att de har en 

plan för att hantera den pågående strejken. 

Ethos:

Under textens gång använder Norwegian genomgående en god ton. De är också noga med att 

tydliggöra hur drabbade passagerare ska gå till väga för att få hjälp med. Genom detta visar det på 

empati genom välvilja och goda handlingar. Texten ethos stärks också ytterligare när Norwegian 

ber om ursäkt både i början och slutet av texten.
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Pathos:

Texten är känsloväckande genom att Norwegian beklagar sig över situationen och ber om ursäkt till

de som berörts. Norwegian lovar också att de ska göra allt för att ta hand om sina passagerare på 

bästa sätt, vilket kan tolkas vara en plan för hur man ska lösa konflikten.

Logos:

De logos argument som presenteras i texten är de som hänvisar till fakta om strejken. Där skriver 

man bland annat om hur många som beräknas drabbas samt annan information om flygavgångar. 

Dessa argument blir dock inte  speciellt trovärdiga eftersom de endast syftar till att informera om 

flygavgångar.

Pressmeddelande 2015-03-09:

”Norwegian beklagar att även imorgon tisdag drabbas närmare 20 000 resenärer av inställda flyg 

och förseningar på grund av pilotstrejken. Återigen är det inrikestrafiken som drabbas hårdast: 

Nästan alla inrikesflyg i Sverige och Norge ställs in medan ett begränsat antal inrikesflyg ställs in i

Danmark. De flesta avgångarna mellan de skandinaviska huvudstäderna är också inställda. Några 

få Europalinjer ställs in men annars ska linjer mellan Skandinavien och USA samt Skandinavien 

och Thailand gå som vanligt.

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” för senaste information om flygningar.

Kunder som drabbas av inställda flyg kan ringa följande nummer som är öppet dygnet runt: +47 21

49 21 49 eller få hjälp via vår Live Chat.

Vi beklagar verkligen att resenärer fortsätter drabbas av strejken. Vi kommer fortsätta göra allt vi 

kan för att ta hand om våra passagerare på bästa möjliga sätt.”
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Image repair theory:

Norwegian börjar pressmeddelandet med att ta på sig skulden och be om ursäkt till de drabbade. 

Detta inlägg visar på nästintill exakt samma innehåll som tidigare pressmeddelande. Man 

informerar om förseningar och inställda flyg och därefter hänvisar man på samma sätt till ytterligare

information visa sms, hemsida, live chatt och telefonsupport. Norwegian avslutar även i denna text 

genom att åter igen använda sig av att ta på sig hela skulden och be om ursäkt.

Ethos:

På samma sätt som tidigare pressmeddelande börjar Norwegian med att beklaga sig över strejken, 

vilket visar på ett ansvarstagande. I övrigt har detta pressmeddelande in princip samma struktur och 

innehåll som pressmeddelandet som publicerade den 8:e mars. Norwegian beskriver på samma sätt 

hur drabbade kan få ytterligare hjälp, vilket visar på empati, välvilja och goda handlingar. De 

avslutar också texten på samma sätt genom att be om ursäkt till de drabbade. 

Pathos:

Eftersom att detta pressmeddelande är väldigt likt det som publicerades dagen innan kan man se 

likheter gällande pathos argument. Norwegian ber på samma sätt om ursäkt och beklagar sig över 

situationen, vilket visar på att texten vill väcka känslor. Det visar också att man tar ett ansvar för 

situationen, vilket ökar trovärdigheten. Därefter lovar de också på samma sätt att göra allt för att ta 

hand om drabbade passagerare. Det kan uppfattas som att de har en plan för att reda ut krisen.

Logos:

Denna text använder också fakta argument som endast består av information kring flygavgångar 

och hur många som beräknas drabbas. Om texten hade använt sig argument i form av åtgärder som 

ska tas vid hade trovärdigheten ökat.
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Pressmeddelande 2015-03-10:

”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.”

Image repair theory:

Det sista pressmeddelandet under strejken innehåller en längre text. Pressmeddelandet börjar med 

att Norwegian förklarar själva händelseförloppet och att de verkligen kämpat för att nå en lösning 

för konflikten. Genom detta ser man att Norwegian skyller ifrån sig och använder sig strategin 

förnekande och projicering. Däremot fortsätter pressmeddelandet sedan med ett uttalande där 

Norwegian också tar på sig skulden och ber om ursäkt till de drabbade. Norwegian försöker även att

minska händelsens anstötlighet genom att hänvisa till ett högre syfte, där de menar att nya 

anställningsvillkor kommer leda till något bättre.

Ethos:

Det sista pressmeddelandet Norwegian publicerade innehåller ett uttalande från Norwegians VD. 

Uttalandet riktar sig till drabbade passagerare där man ber om ursäkt för hur de påverkats av 

strejken. Detta visar på att man använder sig av ethos genom att visa välvilja och empati mot de 

drabbade.
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Pathos:

Det faktum att Norwegian skriver att de gått långt för att lösa konflikten är ett sätt att försöka väcka 

känslor och söka empati.  Norwegian skriver också att konflikten lett till något bra, vilket är ett sätt 

att stärka förtroendet för bolaget. Detta gör man genom att lindra konsekvenserna som uppstått med 

något positivt, i detta fall de anställdas nya arbetsvillkor.

Logos:

I det sista pressmeddelandet använder Norwegian övertygande argument om hur och varför det har 

varit viktigt att förhandla fram bättre arbetsvillkor för piloterna. Vidare fortsätter Norwegian också 

med fakta och argument där man skriver hur konflikten har lett till bättre och nya villkor. Detta gör 

att texten blir mer övertygande eftersom det visar att strejken har lett till något positivt.
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8. Slutsats och diskussion.
Syftet för denna uppsats var att undersöka hur Norwegian tog användning av olika strategier och 

retoriska appeller i sin kriskommunikation. För att svara på detta använde jag mig av tre 

frågeställningar: Använder Norwegian några strategier från Image repair theory? Hur använder 

Norwegian sig av ethos, pathos och logos i sin kriskommunikation? Samt hur detta skiljer sig på 

Facebook och i pressmeddelanden? För att begränsa syftet tog jag användning av en organisation 

som varit aktuell i flera kriser, nämligen flygbolaget Norwegian. Eftersom att sociala medier 

numera blivit en stor del i det kriskommunikativa arbetet valde jag utöver pressmeddelanden att 

undersöka Norwegians kriskommunikation via Facebookinlägg. Nedan följer de olika slutresultaten

av Image repair theory samt ethos, pathos och logos. I texterna kommer även de skillnader som 

påvisats att redogöras. Slutsatsen av analysen kommer även att redovisa om Norwegian använde sig

av symbolhandlingar och apologia.

8.1. Image repair theory.

Utifrån resultaten av Norwegians kriskommunikation kunde man se att samtliga texter kunde 

kopplas till flera strategier från Image repair theory. Den strategi som förekom mest i båda texterna 

var att minska händelsens anstötlighet och denna visade sig användas på olika sätt i texterna. I 

Facebookinläggen använde man sig tre gånger av minimering, där man försökte lyfta fram något 

positivt för att minska missnöjet kring krisen. Det visade sig också att Norwegian flera gånger gick 

till attack mot NPU och Parat. Detta gjorde Norwegian genom att skriva hur man försökt lösa 

konflikten men att NPU och Parat står i vägen för en lösning. Detta blir en taktik där man genom att

gå till attack mot den ifrågasättande försöker förringa krisen. Detta förekom också i två 

pressmeddelanden där Norwegian på samma sätt gick till attack mot NPU och Parat. 

Resultaten visade också att Norwegian använde sig av bolstering där de försökte väga upp med 

goda handlingar och egenskaper. Det syntes tydligt att Norwegian gjorde detta för att lyfta upp 

något positivt av strejken, som att hänvisa till olika tillgångar för support där drabbade skulle få 

lättare hjälp. I tre Facebookinlägg kunde man också se hur Norwegian länkade till andra webbsidor 

så resenärer kunde ta del av ytterligare information, på samma sätt hänvisade man också till en 

Live-chatt för support. Detta var också något som man använde sig av i pressmeddelanden där man 

på samma sätt hänvisade till olika medel för support. Denna strategi användes dock inte lika ofta i 

pressmeddelanden som i Facebookinläggen. 
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Genom att hänvisa till olika funktioner på webben för att nå ut med sitt budskap visar det sig att 

Norwegian tog användning av det som Eriksson(2009) kallar symbolhandlingar. Eriksson(2009) 

menar att en symbolhandling kan spela en viktig roll i hur organisationen uppfattas som lyhörd och 

engagerad. Detta är också något som jag själv upplever stärks i Norwegians kriskommunikation 

(Eriksson, 2009, s. 130). I pressmeddelanden framgick denna typ av funktion två gånger och i 

Facebookinläggen tre gånger. Det som också skiljde sig åt var att man i pressmeddelanden aldrig 

länkade vidare resenärer utan endast hänvisade till en Live-chatt, detta har jag dock märkt handlar 

om att de webbsidor Norwegian länkar till är den text som används i pressmeddelanden. På så sätt 

blir det också tydligt hur Norwegian inte lägger lika stor vikt på kriskommunikationen på Facebook 

som i pressmeddelanden.

Under en kris är det viktigt för en organisation att bemöta anklagelser rätt. En viktig del av detta för 

att stärka sitt förtroende under en kris är att be om ursäkt och ta på sig skulden och detta var även 

något man kunde man se att Norwegian gjorde i flera pressmeddelanden samt Facebook inlägg.  

Mral(2013) menar att en apologia bör vara sanningsenlig och ärlig, vända sig till samtliga 

intressenter och utföras i en passande kontext (Mral, 2013, s. 25). I Facebook inläggen erkänner 

Norwegian sina brister, men de använder sig inte av en fullkomlig apologia, som ska innefatta 

felaktiga handlingar, skuld, uttrycka beklagande, ge en förklaring som tillmötesgår intressenternas 

förväntningar, föreslå passande åtgärder och erbjuda kompensation. De vidtar inte heller några 

tydliga åtgärder för händelsen och därför upplevs inte ursäkten äkta. När företaget istället ber om 

ursäkt använder de sig av förnekande och projicering, som enligt Benoits modell handlar om att 

skylla problemet på någon annan. Detta minskar då förtroendet för bolaget ytterligare då det i en 

krissituation är viktigt att en organisation beklagar situationen och tar på sig skulden oavsett om 

företaget bär skulden till det inträffade eller inte. Denna likhet kan man även se i Norwegians 

pressmeddelanden, där man sällan använder sig av en fullkomlig apologia. Att endast be om ursäkt 

och beklaga sig känns inte tillräckligt för att det ska upplevas trovärdigt.

Resultaten visade även att Norwegian använde sig av strategin tillrättaläggande. Detta förekom två 

gånger på Facebook och fyra gånger i pressmeddelanden där man hänvisar till en plan. Denna 

strategi används på ett sätt där man på olika sätt skriver att man ”ska göra allt” för att reda ut 

konflikten men det beskrivs aldrig hur man ska gå till väga eller vad man ska göra och därför är det 

svårt att ta till sig det budskap Norwegian vill få ut eftersom att det upplevs väldigt diffust. 

Norwegian skriver aldrig heller något som visar på att man vill hindra ett återfall. Eftersom att 

Norwegian drabbats av flera kriser kunde man använt denna åtgärd för att stärka sitt förtroende.
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Något som aldrig framgick i Norwegians kriskommunikation var att de aldrig erbjöd någon 

kompensation. Som tidigare nämnt lider redan företaget av dåligt rykte på grund av dålig 

information kring ersättning och när ett förtroende redan står på spel skulle detta vara nödvändigt 

att använda sig av. Eftersom Norwegian ofta använder sig av att försöka minska händelsens 

anstötlighet genom att uppväga med goda handlingar skulle det vara ett bra tillfälle för Norwegian 

att informera om ersättning och kompensation. Dessvärre är detta något som utesluts i samtliga 

Facebook inlägg och pressmeddelanden. 

Något som visade sig vara lika i min och studien om Findus kring ”hästköttskandalen” var att de 

strategier som förekom flest gånger var att minska händelsens anstötlighet. En likhet som fanns här 

var att de båda på olika sätt försöker kompensera upp den negativa synen kring organisationen 

genom att visa ödmjukhet och olika rutiner. I Norwegians fall var detta de supportmedel de är 

noggranna med att hänvisa till. Studien visar också att Findus på samma sätt som Norwegian 

använder sig av förnekande och projicering, där de båda skyller krisen på någon annan för att själva 

upplevas som oskyldiga. Något som skiljer sig åt är hur Findus jämfört med Norwegian använder 

sig av tillrättaläggande (Remvig, 2014). Norwegian uttryckte sig inte på något sätt alls för hur 

planen såg ut för att reda ut strejken samt hur man skulle förhindra återfall. Detta var dock något 

som Findus flera gånger använde sig av. Vilket kan ge en positiv effekt för att det ska upplevas 

trovärdigt.

8.2. Ethos, pathos & logos.

Som tidigare nämnt är ethos den trovärdighet som tillges av mottagarna och grundar sig i kloka 

handlingar, god karaktär samt välvilja (Mral, 2013, s. 10). För att Norwegian ska nå fram med sitt 

budskap bör de ha en stark trovärdighet från början, detta är dessvärre något bolaget saknar då de 

sedan tidigare lider av ett dåligt rykte och svagt kundförtroende. Därför var det intressant att se hur 

Norwegian tog användning av ethos för att stärka sin trovärdighet. 

Resultaten av texterna visade att Norwegian på olika sätt både på Facebook och i pressmeddelanden

försöker stärka sitt ethos. Detta gör Norwegian genom att genomgående använda en god ton som 

visar på välvilja och samt en ödmjukhet mot resenärer. Den enda gången detta brister är när de går 

till attack mot motparten som beskrivs vara den som står i vägen för en lösning för konflikten, när 

man beskriver själva förhandlingen med riksmäklaren upplevs kommunikationen som något 

aggressiv. 
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Användandet av ethos framkommer också tydligt när Norwegian ber om ursäkt i Facebookinläggen.

Där använder de ett tilltal som riktar sig till enskilda personer, detta kan uppfattas som att de vill 

skapa en närmare kontakt med kunderna för att få tillbaka sitt skadade kundförtroende. I 

Norwegians pressmeddelanden kunde man också på samma sätt se hur de använder sig av ethos 

genom att be om ursäkt för strejken. Den skillnad som utgör sig här är att Norwegian inte använder 

något personligt tilltal i pressmeddelanden utan istället vänder sig till en större publik vilket jag 

anser sänker trovärdigheten.

 

Norwegian försökte flera gånger söka efter medkänsla och förståelse för strejken. Ett exempel är 

när Norwegian skriver att man försökt lösa konflikten samt vidtagit åtgärder för den, men man 

lyckas inte på grund av att motparten inte vill samarbeta. Detta tolkas som att Norwegian försöker 

göra sig själva till offer, genom att de framställer sig själva som den ”goda” parten i konflikten där 

man faktiskt försökt lösa konflikten. Detta upplevs också som att de försöker skapa positiva känslor 

kring sig själva men negativa kring motparten, det vill säga NPU och Parat. På så sätt förmedlar de 

också budskapet om att de inte gjort någonting fel. 

Ett annat sätt att använda sig av ethos är när Norwegian hänvisar till andra webbsidor eller live 

chatt, detta var även något som användes i Facebookinläggen. Att hänvisa till andra hjälpmedel 

visar på engagemang från Norwegians sida och på så sätt använder de också en retorik som visar på 

empati och välvilja. Det som saknas är dock att man inte ger någon konkret lösning för konflikten 

och detta sänker trovärdigheten av texterna. 

Trots att Norwegian försvarar och framställer sig själva som offer finns det också mycket fokus på 

resenärerna. Norwegian skriver bland annat i en text att man har förståelse för att drabbade 

resenärer upplever strejken som frustrerande och att man försöker göra allt för att återgå till ett 

normalt flygprogram. Detta är ett sätt att använda sig genom pathos genom att man vill väcka 

känslor genom att visa medlidande. De tar också användning av mycket övertygande argument för 

att försöka minska strejkens misshag. Detta syns bland annat i Facebook inläggen när de genom 

olika ”mutor” försöker övertyga resenärer att fortsätta resa med Norwegian, som exempelvis 

billigare resor och nya destinationer. Man använder även olika argument till varför man inte har 

någon lösning för strejken, vilket på något sätt ökar trovärdigheten för att strejken inte är 

Norwegians fel. 

37



Resultaten visade också att Norwegian använde mycket logos i sin kriskommunikation. Oftast 

bestod denna av olika typer av fakta kring flyginformation, andra webbsidor eller en Live chatt. 

Däremot använder man sig aldrig av någon auktoritär källa eller statistik, vilket kan sänka 

trovärdigheten av argumenten. I pressmeddelanden ser man en skillnad jämfört med Facebook 

inläggen där faktan är betydligt längre och mer detaljerad. Genom att Norwegian använder sig av 

mer saklig fakta om krisen upplevs kriskommunikationen i pressmeddelanden som mer trovärdig. 

Norwegian börjar tidigt under strejkens gång förklara hela händelseförloppet och varför någon 

lösning inte gått att nå. Här saknas en kompensationsfaktor och en förklaring så företaget kan återfå 

sitt kundförtroende eftersom Norwegian sedan tidigare har ett dåligt rykte på grund av detta. 

9. Diskussion.
Genom att göra en helhetsbedömning av Norwegians kommunikation kunde man se att de inte 

utnyttjar Facebook på samma sätt som i pressmeddelanden. På Facebook innehöll vissa texter 

väldigt lite text och var endast en del ur ett pressmeddelande. Pressmeddelanden varierade inte 

speciellt mycket i text utan höll sig ungefär på samma nivå. De olika texterna innehöll ungefär 

samma typ av strategier från Image repair theory. Den strategi som framgick mest på de båda 

medierna var att minska händelsens anstötlighet och den som framgick minst var bortförklaring. 

Ethos, pathos och logos användes till stor del på samma sätt på de olika medierna, däremot skiljde 

sig logos åt där man i pressmeddelanden använde sig av mer fakta. 

Denna uppsats har fått mig att tolka budskapet av en organisations kriskommunikation på en 

djupare nivå. Detta har jag lärt mig genom att förstå hur organisationer kan ta användning av olika 

strategier för att nå ut med ett budskap. På samma sätt har jag också lärt mig hur retorikens 

appellformer kan användas för att övertyga intressenter. Jag hoppas att min analys kan bidra till 

vidare forskning inom kriskommunikation och hur man kan analysera mindre texter som till 

exempel Facebookinlägg.
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9.1 Framtida forskningsförslag.
Om man i framtiden skulle utgå från denna uppsats vore det intressant att se hur mottagarna tog 

emot kriskommunikation. Hur ser responsen ut hos mottagarna? Genom detta skulle man också 

kunna se om Norwegians kriskommunikation var en fungerande kommunikation som förstärkte 

förtroendet för bolaget. Det skulle även vara intressant göra en djupare analys där man kan komma i

kontakt med anställda i företaget, detta var något jag ville göra i uppsatsen början men som snabbt 

lades ner då Norwegian inte samarbetar med studenter. Eftersom att Norwegian flera gånger råkat 

ut för kriser vore det även intressant om man kunde jämföra en äldre kris med en mer aktuell kris. 

Vilka skillnader finns? Hur ser kommunikationsskillnaderna ut mellan traditionella medier och nya 

medier? Detta är dock något som kräver mycket mer tid och utrymme men vore intressant för 

framtida läsning. Denna uppsats hoppas jag kan vara ett komplement till framtida forskning om hur 

kan man tolka innehållet av kriskommunikation.

39



10. Käll- och litteraturförteckning:

10.1. Tryckta källor:

Eriksson, Mats(2009) Nätens kriskommunikation. Lund: Studentlitteratur AB.

Esiasson, Peter.,Gilljam, Mikael.,Oscarsson, Henrik., Wängnerud, Lena(2007) Metodpraktiken, 

konsten att studera samhälle, individ och marknad. Vällingby: Norstedts Juridik.

Falkheimer, Jesper., Heide, Mats., Larsson, Larsåke(2009) Kriskommunikation. Malmö: Liber. 

Fors-Andrée, Jeanette(2012) Modern kriskommunikation, din guide för framgångsrik 

kommunikation i krissituationer. Borås: Recito förlag.

Fors-Andrée, Jeanette(2014) Praktisk kommunikation. Stockholm: Liber.

Kjeldsen Elmelund, Jens(2006). Retorik idag: Introduktion till modern retorikteori. Lund: 

Studentlitteratur AB.

Muralidharan, Sidhart., Dillistone, Kristie., Shin, Jae-Hwa. (2011) The Gulf oil spill. Extending the 

theory of image restoration discourse to the realm of social media and beyond petroleum. Public 

relations review, Volume 37.

Mral, Brigitte & Vigsö, Orla(2013) Krisretorik, retoriska aspekter på kriskommunikation. 

Retorikförlaget.

Schultz, Friederike., Utz, Sonja., Göritz Anja. (2011) Is the medium the message? Perceptions of 

reactions to crisis communication via Twitter, blogs and traditional media. Public reactions review, 

Volume 37. 

Östbye, Helge, Knapskog, Karl., Helland, Knut., Larsen, Leif-Ove(2004) Metodbok för 

medievetenskap. Malmö: Liber.

40



10.1.2 Elektroniska källor:

Aftonbladet. Nyheter, Norwegian.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20407930.ab 

Hämtad: 10-03-2015

Aftonbladet. Nyheter, Norwegian.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19290085.ab 

Hämtad: 06-05-2015

Berglind, Robert & Ullström, Marcus(2013) ”Sony i kris” En undersökning av Sonys 

kriskommunikation i blogg och sociala medier. Fakulteten för humanoria och samhällsvetenskap.

http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:610465/FULLTEXT01.pdf 

Hämtad: 09-09-2015

”Fakta om sociala medier”.

http://folkbildning.net/amnen/media-it/informationssamhallet/fakta-om-social-medier/ 

Hämtad: 06-05-2015

”Fakta om sociala medier”.

http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/sociala-

medier/fakta/fakta-1.151882 

Hämtad: 06-05-2015

”Fakta om Facebook”.

http://faktabasen.se/fakta-om-facebook/ 

Hämtad: 06-05-2015

Norwegian, Google.

https://www.google.se/?gws_rd=ssl#q=norwegian&start=40 

Hämtad: 05-05-2015

41

https://www.google.se/?gws_rd=ssl#q=norwegian&start=40
http://faktabasen.se/fakta-om-facebook/
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/sociala-medier/fakta/fakta-1.151882
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/sociala-medier/fakta/fakta-1.151882
http://folkbildning.net/amnen/media-it/informationssamhallet/fakta-om-social-medier/
http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:610465/FULLTEXT01.pdf
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19290085.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20407930.ab


Remvig, Ludvig(2014) ”För hästens felsteg bär ryttaren ansvar”. En fallstudie om hur en 

organisation kommunikativt har hanterat en kris. Lunds Universitet.

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4616479&fileOId=4616488 

Hämtad: 09-11-2015

”Åtta saker alla bör veta om Norwegianstrejken”. 

http://skiftet.org/nyheter/2015/03/atta-saker-alla-bor-veta-om-norwegianstrejken 

Hämtad: 10-03-2015

”Vad är Facebook?”.

http://surfalugnt.se/uncategorized/2015/vad-ar-facebook/ 

Hämtad: 04-10-2015

"Vad ska ett pressmeddelande innehålla?” 

http://www.skrivapressmeddelande.se/vad-ett-pressmeddelande-ska-innehalla/ 

Hämtad: 11-01-2015

Analys Material:

Facebookinlägg

Datum: 04-03-15 tom 11-03-15

www.facebook.se/Norwegian 

Pressmeddelanden

Datum: 04-03-15 tom 10-03-15

http://www.mynewsdesk.com/se/norwegian/pressreleases 

42

http://www.mynewsdesk.com/se/norwegian/pressreleases
http://www.facebook.se/Norwegian
http://www.skrivapressmeddelande.se/vad-ett-pressmeddelande-ska-innehalla/
http://surfalugnt.se/uncategorized/2015/vad-ar-facebook/
http://skiftet.org/nyheter/2015/03/atta-saker-alla-bor-veta-om-norwegianstrejken
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4616479&fileOId=4616488


Bilagor.

Bilaga 1.

Tabell: Image repair theory

Strategi                                                                       Åtgärder

Förnekande

Enkelt förnekande                 Hävda skuld

Förnekande & projicering                                     Skylla på någon annan

Bortförklaring

Provokation                                Någon annan började

Okunskap                           Informationsbrist, ovana

Olyckshändelse                                                              Sånt händer

Goda avsikter                          Menade inte illa

Minska händelsens anstötlighet

Bolstering                    Uppväga med goda handlingar och egenskaper

Minimering             Ingen större skada skedd

Differentiering                                      Andra har haft värre kriser

Hänvisa till ett högre syfte                                       Ändamålet helgar medlen

Attack                 Ifrågasätta angriparen

Kompensation                Ge ersättning

Tillrättaläggande    Plan för att utreda fel

Ta på sig hela skulden                Be om ursäkt

           ”Göra en pudel”
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Bilaga 2.

Tabell, ethos, pathos och logos.

Ethos. Sammanfattade frågor att utgå ifrån:

Uppfattas kommunikationen som trovärdig?

Visar den på välvilja och goda handlingar?

Visar man god attityd gentemot mottagarna?

Visar den på empati och känslomässigt tilltal?

Pathos.

Framgår det att den vill väcka några känslor? 

På vilket sätt väcker den isåfall känslor?

Visar den på något ansvarstagande eller

lösning?

Logos.

Förmedlar den fakta och effektiva argument?

Vill den övertyga?

Används någon konkret fakta i form av bilder, 

statistik eller siffror?
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