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Abstract 

Syftet med denna uppsats är att förstå hur man med hjälp av retoriken kan skildra en häldelse 

från två olika perspektiv. Genom att analysera Norwegians pilotstrejk under februari 2015 

söker analysen ett sätt att skildra argumentationen mellan Norwegians VD Bjørn Kjos och 

pilotfaket Parat. Studien utgår från ett neoaristoteliskt synsätt på retoriken där argument 

används för att söka en publiks anslutning. De retoriska bevismedlen ethos, pathos och logos 

ligger till grund för de tre analysmetoder som används: retorisk situationsanalys, 

argumentationsanalys och topikanalys. Resultatet visar att båda parter främst använder sig av 

ethosargument och har flera gemensamma huvudargument och topiker. Den stora skillnaden 

ligger i utformandet av tesen och i hur Parat respektive Kjos väljer att definiera konflikten 

som resulterat i strejk.  

Nyckelord: topikanalys, argumentationsanalys, retorikanalys, pilotstrejk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

2 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning .............................................................................................................................................. 3 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 3 

1.2 Syfte och Frågeställningar ............................................................................................................. 6 

1.3 Tidigare forskning ......................................................................................................................... 6 

2. Teoretiska utgångspunkter................................................................................................................... 8 

2.1 Retorik ........................................................................................................................................... 9 

2.1.1 Pathos ..................................................................................................................................... 9 

2.1.2 Logos .................................................................................................................................... 10 

2.1.2 Ethos ..................................................................................................................................... 11 

2.2 Argumentation ............................................................................................................................. 12 

2.3 Topiker ........................................................................................................................................ 13 

2.4 Bitzers retoriska situation ............................................................................................................ 14 

3. Metod ................................................................................................................................................ 16 

3.1 Retorisk situationsanalys ............................................................................................................. 16 

3.2 Argumentationsanalys ................................................................................................................. 17 

3.3 Topikanalys ................................................................................................................................. 18 

4. Material ............................................................................................................................................. 18 

4.1 Metodproblem ............................................................................................................................ 19 

5. Analys ................................................................................................................................................ 20 

5.1Parats retoriska situation .............................................................................................................. 20 

5.2 Argumentationsanalys- Parat....................................................................................................... 22 

5.3 Topikanalys- Parat ....................................................................................................................... 26 

5.4 Bjørn Kjos retoriska situation ...................................................................................................... 28 

5.5 Argumentationsanalys - Bjørn Kjos ............................................................................................ 29 

5.6 Topikanalys- Bjørn Kjos ............................................................................................................. 33 

6. Resultat och Slutdiskussioner ............................................................................................................ 35 

7. Sammanfattning................................................................................................................................. 39 

Litteraturlista ......................................................................................................................................... 40 

Tryckta källor .................................................................................................................................... 40 

Otryckta källor ................................................................................................................................... 41 

Bilagor .................................................................................................................................................... 43 

  



     

3 
 

1. Inledning 

Strejker, arbetstvister och förhandlingar är vardag för alla de företag som jobbar med många 

anställda. Vi kan se detta som företagskriser och medling mellan anställda och 

företagsledning, allt som till slut kommer att bottna i en argumentation kring rätt och fel. 

Varför är det så att vi ser på tvister och konflikter olika beroende på vilken ställning vi tar i 

frågan? Hur kommer det sig att vi kan framställa samma situation men på två helt olika sätt? 

Dessa frågor kan vi med hjälp av retoriken försöka svara på. För det är faktiskt så att varje 

tvist, varje argumentation och varje dispyt uttrycks genom retorik på ett eller annat sätt.  

I mars 2015 strejkade 650 av Norwegians piloter under en period av 11 dagar, elva dagar med 

inställda flyg och markbundna plan. Detta var en retorisk handling, en icke verbal handling 

som kom att påverka hela vår flygande värld. Retoriken är mycket mer än utsmyckade 

meningar och vackra ord, den innefattar alla slags budskap som på något sätt har till uppgift 

att övertyga och påverka.
1
 Strejken förmedlade ett budskap, ett icke verbalt budskap som inte 

gick att missuppfatta. Flygbolaget Norwegians VD Bjørn Kjos kunde inte annat än att titta på 

när hans plan stod stilla, hur hans pengar rann ut i sanden och hur resenärer blev allt mer 

upprörda. Det norska pilotfacket Parat fick däremot kämpa för att hålla ihop sina piloter, för 

att skapa enighet och beslutsamhet kring händelsens tumult. Det som blir intressant under 

denna period är hur kontrasterna mellan den information som når allmänheten från Kjos’ sida 

och den från Parats sida kom att skilja sig på många sätt. Vilka argument trycker de mest på 

för att övertyga om den egna ståndpunkten? 

Denna studie kommer att ta med läsaren för att återuppleva denna pilotstrejk både genom 

Bjorn Kjos’ ögon och Parats. Studien kommer att genomföra en argumentationsanalys och en 

topikanalys för att ta reda på hur de olika parterna argumenterade sig igenom perioden. Detta 

bli intressant eftersom vi får se hur de olika parterna med retorikens hjälp skildrar en och 

samma sak men på två olika sätt.  

1.1 Bakgrund 
Mellan den 28 februari och den 10 mars 2015 tog det norska pilotfacket Norwegian Pilot 

Union/Parat ett större antal av sina piloter ut i strejk.  Efter en längre tids förhandlingar mellan 

Parat och dotterbolaget Norwegian Air Norway(NAN) såg Parat den 27 februari ingen annan 

                                                           
1
Brigitte Mral & Orla Vigsø, (red.) (2013). Krisretorik: retoriska aspekter på kriskommunikation. Karlstad: 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samarbete med Retorikförlaget. S.6 
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utväg än denna stridsåtgärd.
2
 Strejken pågick under tio dagar samtidigt som medlingen mellan 

Parat och Norwegian fortsatte bakom stängda dörrar.  Medlingen handlade om att Parat och 

Norwegian var oense om piloternas arbetsförhållanden och tidigare avtal.  

Konflikten rörde som sagt Norwegians skandinaviska dotterbolag NAN och piloterna som 

flyger för detta bolag. Enligt Norwegian var orsaken till konflikten att Norwegian själva, 

innan medlingens startpunkt, hade föreslagit flera nödvändiga kostnadsbesparingar som Parat 

inte var villiga att godta utan Parat kom istället med nya krav.
3
 Parat menade att deras krav 

var enkla: 1. De ville att piloterna skulle ha ett kollektivavtal med moderbolaget Norwegian 

istället för med NAN.
4
 2. Likvärdiga avtal för alla Norwegian-piloter i Skandinavien samt 3. 

Det skulle finnas gemensamma karriärmöjligheter för alla piloter i Skandinavien.
5
  

Nedan kommer nu en redogörelse för händelseförloppet dag för dag i kronologisk ordning. 

28 februari. Den pågående medlingen når inga resultat och Parat har under lördagen försatt 

70 piloter i strejk. De meddelar också att resterande 650 piloter kommer att försättas i strejk 

inom en snar framtid om inget händer på medlingsfronten.
6
 Parat håller en presskonferens 

angående strejken som leds av Halvor Vatnar, ledare för Norwegian Pilot Union, Hans-Erik 

Skjaeggerud, ledare för Parat samt Parats förhandlingschef Turid Svedsen.
7
  

1 mars. Medlingen fortsätter men ingen ny information från varken Parat eller Norwegian. 

2 mars. Parat meddelar att samtliga medlemmar i Parat under natten har gett ett skriftligt 

godkännande till att Parat får förhandlingsfullmakt om Norwegian skulle försätta NAN i 

konkurs.
8
 Parat börjar spekulera kring om Norwegians VD Bjørn Kjos är beredd att gå så pass 

långt att han försätter dotterbolaget i konkurs.  

3 mars. Medlingen fortsätter utan ytterligare information.  

                                                           
2
Se Bilaga 7 S.77 

3
Se Bilaga 7 S.77 

4
 Hans-Erik Skjaeggerud. ”Hvorfor streiker pilotene i Norwegian?”  2015. Parat. 5 mars. 

http://parat.com/list.aspx?m=1395&amid=358814#.VS_ZAxxd1Ec (Hämtad 2015-04-16) 
5
”Norwegian-pilotene: Mekling starter torsdag.” 2015. Parat. 26 februari. 

http://parat.com/list.aspx?m=1395&amid=358700#.VS_cOhxd1Ec (Hämtad 2015-04-16) 
6
 ”Streik i Norwegian”. 2015. Parat. 28 februari. 

http://parat.com/list.aspx?m=1395&amid=358745#.VS_j0xxd1Ec (Hämtad 2015-04-16) 
7
 VGTV. ”Parat håller Presskonferens 28 februari 2015”.  

http://www.vgtv.no/embed/?id=108990&autoplay=true (Hämtad 2015-03-31) 
8
”Norwegian-pilotene lar seg ikke skremme av konkurrs.” 2015. Parat. 2 mars. 

http://parat.com/list.aspx?m=1395&amid=358784#.VS_nVBxd1Ec (Hämtad 2015-04-16) 

http://parat.com/list.aspx?m=1395&amid=358814#.VS_ZAxxd1Ec
http://parat.com/list.aspx?m=1395&amid=358700#.VS_cOhxd1Ec
http://parat.com/list.aspx?m=1395&amid=358745#.VS_j0xxd1Ec
http://www.vgtv.no/embed/?id=108990&autoplay=true
http://parat.com/list.aspx?m=1395&amid=358784#.VS_nVBxd1Ec
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4 mars. Bjørn Kjos håller presskonferens angående strejken.
9
  Alla skandinaviska piloter tas 

ut i strejk. Det betyder att antalet strejkande piloter är uppe i 650 st. 

5 mars. Norwegian Air Norway (NAN) ettablerar tre nya dotterbolag i Sverige, Norge och 

Danmark. De skandinaviska piloterna som tidigare tillhörde NAN, alltså de piloter som nu är 

försatta i strejk, överförs till dessa tre nya pilotbolag tillsammans med det rådande 

kollektivavtalet. Norwegian lånar också in flygplan med besättning från andra bolag i 

koncernen för att flyga sträckor som drabbas av den pågående strejken.  

6 mars. Den norska radiokanalen NRK skriver på sin hemsida att de fått tag i det brev som 

skickats ut till de svenska piloterna som ska byta bolag från NAN till något av de tre 

nyetablerade pilotbolagen. Piloterna får i brevet ett ultimatum ”piloterna som inte godtar 

överföringen mister jobbet”.
10

 Norwegian publicerar ett pressmeddelande på sin hemsida som 

tar avstånd från de rykten som finns angående att de ska ha ”hotat” de svenska piloterna enligt 

media, och menar på att det endast var ”ordinär information om verksamhetsövergång”.
11

  

7 mars. Bjorn Kjos håller presskonferens för allmänheten som direktsänds i TV.
12

 Kjos 

publicerar också ett brev som är skrivet av honom själv till Sveriges stadsminister. I brevet 

svarar Kjos på ett uttalande som Stefan Löfven gjort under en frågestund i riksdagen där han 

sagt att det är uselt av Kjos att sätta in strejkbrytare. Kjos försvarar sig och svarar ”Vi vill 

därför informera om fakta i saken då vi reagerar på att uttalandet inte är baserat på de faktiska 

förhållandena:”.
13

Även arat anser att Bjørn Kjos genomför ”strejkbryteri” på flera plan. De 

anser att både att placera NANs piloter i tre nya dotterbolag och att låta andra piloter flyga de 

plan som ska stå stilla under strejken är tydligt brott mot lagen och därför kallat 

strejkbryteri.
14

  Flera utomstående organisationer stöttar Parat i strejken, vissa väljer till och 

med att vägra att fylla på mat och bränsle till de plan som Kjos valt att flyga med inhyrda 

piloter, flygplan som alltså borde stått på marken under strejken.
15

 

                                                           
9
E24. Bjørn Kjos.” TV: Kjos holdt pressekonferanse”. 2015. 4 mars. http://e24.no/privat/reise/tv-bjoern-kjos-

holder-pressekonferanse/23408020 (Hämtad 2015-03-31) 
10

 NRK.”Kjos ga pilotene ultimatum”.2015. 6 mars. http://www.nrk.no/norge/kjos-ga-pilotene-ultimatum-
1.12244987 (Hämtad 2015-03-31) 
11

 Se Bilaga 7, s.81 
12

ABC Nyheter. ”Kjos Bjørn. Kjos: -Det var et umulig krav”. 2015. 7 mars. 
http://www.abcnyheter.no/video/2015/03/07/219486/pressekonferanse-med-norwegian-ledelsen (Hämtad 
2015-03-31) 
13

 Se hela brevet i Bilaga 5.  
14

 ”Brudd i den frivillige meklingen mellon Norwegian og Pilotene”. 2015. Parat. 7 mars. 
http://parat.com/list.aspx?m=1395&amid=358839#.VVyH_xwjdEd (Hämtad 2015-04-17) 
15

” Massiv stotte til streikende piloter”. 2015. Parat. 7 mars. 
http://parat.com/list.aspx?m=1395&amid=358772#.VTD9Bxxd1Ec (Hämtad 2015-04-17) 

http://e24.no/privat/reise/tv-bjoern-kjos-holder-pressekonferanse/23408020
http://e24.no/privat/reise/tv-bjoern-kjos-holder-pressekonferanse/23408020
http://www.nrk.no/norge/kjos-ga-pilotene-ultimatum-1.12244987
http://www.nrk.no/norge/kjos-ga-pilotene-ultimatum-1.12244987
http://www.abcnyheter.no/video/2015/03/07/219486/pressekonferanse-med-norwegian-ledelsen
http://parat.com/list.aspx?m=1395&amid=358839#.VVyH_xwjdEd
http://parat.com/list.aspx?m=1395&amid=358772#.VTD9Bxxd1Ec
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8 mars. Medlingen fortsätter utan ytterligare information. 

9 mars. Strejken och medlingstvisten är inne på sitt tionde dygn utan ytterligare information.  

10 mars. Parat och Norwegian har nått en överenskommelse och strejken är nu avblåst. Parat 

har förhandlat sig till en klar bindning till moderbolaget Norwegian Air Shuttle, de har fått 

goda karriärmöjligheter och de har fått likvärdiga avtal oberoende av vilket land man tillhör 

bland de skandinaviska piloterna.
16

 Norwegian har å andra sidan förhandlat sig till 

premiebestämd pension även för piloterna, en reducerad Loss of Licence(LOL) försäkring (en 

certifikatförlustförsäkring för piloter, flygledare med flera vars yrken kräver ett godkänt 

medicinskt certifikat) samt en något ökad flexibilitet i arbetstid.
17

 

1.2 Syfte och Frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att 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.  

 

Mer specifikt lyder frågeställningarna: 

 Hur argumenterar de olika parterna för att förmedla sin bild av verkligheten? 

o Vilka likheter och skillnader finns det i de två argumentationerna? 

o Vilka retoriska bevismedel används? 

o Hur definierar de olika parterna konflikten? 

 

 

 

1.3 Tidigare forskning 

Eftersom uppsatsens retoriska objekt ligger så pass nära i tid (drygt en månad skiljer mellan 

händelsen och denna uppsats’ startskott) finns ännu ingen tidigare forskning inom det 

specifika området. Efter att ha gjort flera sökningar i diverse olika databaser kan det inte hittas 

                                                           
16

 ”Enighet mellon pilotene , Parat og Norwegian”. 2015. Parat. 10 mars. 
http://parat.com/list.aspx?m=1395&amid=358896#.VTEFCRxd1Ec (Hämtad 2015-04-17) 
17

 Se Bilaga 7. S.80 

http://parat.com/list.aspx?m=1395&amid=358896#.VTEFCRxd1Ec
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några vetenskapliga artiklar inom ämnet, vilket som sagt inte är särskilt förvånande.
 18

 Vi kan 

istället välja att se på passande nyckelord så som krisretorik, argumentation och topikanalys 

för att finna tidigare forskning som kan ha betydelse för denna uppsats. Kring ämnet 

krisretorik finner vi främst Brigitte Mrals och Orla Vigsøs bok Krisretorik- Retoriska aspekter 

på kriskommunikation.
19

 Mral och Vigsø ser på kriskommunikation från olika infallsvinklar 

med retoriken i fokus och hur den påverkar vårt sätt att förhålla oss till krisen och dess aura. 

Boken behandlar olika krissituationer utifrån ett retoriskt perspektiv för att guida läsaren med 

exempel på fallstudier. Kapitel 3 i boken är en fallstudie av tsunamikatastrofen som inträffade 

i Thailand 2003, och hur krishanterarna jobbade med att kommunikativa strategier för 

attövertyga de berörda eller hela befolkningar om att det gick att lita på ledningen. Boken 

citerar också Robert L. Heath: ”The time to speak” som ett sätt att kort beskriva en 

krissituation.
20

 Just tsunamikapitlet blir extra relevant för denna studie eftersom det handlar 

om att bygga förtroende på samma sätt som Kjos till viss del måste bygga upp ett förtroende 

hos de passagerare som drabbats av strejken.  

I tidskriften Rhetorica Scandinavica Nr. 46- (Sommar 2008) finns en fallstudie av Jan 

Svennevig där han ser närmare på hur förklaringen kring nedbemanningen av flygbolaget 

SAS framställdes år 2002 när de köpte upp bolaget Braathens och sa upp dess anställda. 

Svennevig analyserar tre olika texter från tre olika personer som förklarar varför denna 

nedskärning av personal måste göras.  I analysen framgår det att texterna är skrivna i olika 

faser i omorganiseringen och tar sig uttryck så att den första texten kan ses som ett 

respektfullt handslag, den andra ett slag i magen och den sista en tröstande klapp på axeln.
21

 

Hana studie visar hur retoriken är ett relevant verktyg för organisationskommunikation och 

kompletterar tidigare forskningen kring retorik och kommunikation i omorganiseringar och 

kriser. Svennevig har också kommit fram till att retorisk inkompetens kan ha bidragit till att 

det i detta specifika fall har haft påverkan på företagets samarbetsförmåga under flera år efter 

krisen.
22

 Kopplat till denna uppsats kan vi i nuläget bara fantisera om framtiden och de 

konsekvenser pilotstrejken kan komma att medföra, men att användandet av retorik spelar en 

stor roll för framtiden både för Kjos och Parat kan vi nästan gissa oss till. Redan tidigt i 

Svennevigs text skriver han om vikten att lägga energi och fokus på den retoriska situationen i 

                                                           
18

 Exempelvis uppsatsdatabasen Diva och uppsatser.se, artikelsökmotorn Libris och diverse googlesökningar. 
19

 Mral & Vigsø. (2013).  
20

 Mral & Vigsø. (2013), s.48 
21

 Rhetorica Scandinavica: tidsskrift for skandinavisk retorikforskning. (Nr.46-2008), s.70 
22

 Rhetorica Scandinavica: tidsskrift for skandinavisk retorikforskning. (Nr.46-2008), s.70 
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analysarbetet, något som är återkommande även i hans slutsats. Han menar att alla studier 

kring ämnen som kris- och omorganiseringskommunikation måste inkludera kontexten i 

studien vilken har en stor påverkan på utfallet och kan därför inte uteslutas.
23

 

Något som i väldigt stor utsträckning är beroende av den retoriska situationen och därmed 

kontexten kring frågan är debatten om slutförvaring av kärnavfall. Oral Vigsø har gjort en 

argumentationsanalys för Kärnavfallsrådet kring just denna debatt. Han skriver att praktisk 

argumentation, alltså argumentation som faktiskt förekommer i debatt eller i annan verklig 

händelse, oftast måste omformuleras av en analytiker för att göra argumenten mer explicita.
24

 

Vigs behandlar också ethos, pathos och logos som olika aspekter av en argumentation i sitt 

metodkapitel. Det han dock lägger störst fokus på är förtroendefrågan. Han menar att 

förtroendet har en central plats när någon försöker att övertyga med hjälp av argumentation. 

”Förtroende är en samlad bedömning som individer gör av andra individer eller grupper", 

skriver Vigsø.
25

 Han kopplar även samman ethosbegreppet och förtroende som en gemensam 

kategori. Vigsøs metodkapitel kan anses som tidigare forskning i förhållande till denna 

uppsats eftersom han beskriver en typ av metod för argumentationsanalys vid en krissituation. 

Den tidigare forskning som nu presenterats går att se som inspiration och underlag för denna 

uppsats. Trots att de inte rör samma ämne finns det ändå vissa likheter i både metoder, teorier 

och analysobjekt.  

2. Teoretiska utgångspunkter 

Detta kapitel kommer att redogöra för studiens teoretiska utgångspunkter i syfte att skapa 

förståelse och vägledning för läsaren. Teorikapitlet kommer att redogöra för studiens syn på 

retoriken samt en grundlig förklaring av begreppen pathos, logos och ethos. En 

sammanställning av olika sätt att se på topiker och Bitzers retoriska situation kommer också 

att ges ett större utrymme. För en fortsatt förståelse av studien kommer definitionen av retorik 

nedan att förklaras samt vilken del av retoriken som denna studie ställer sig bakom.  

                                                           
23

 Rhetorica Scandinavica: tidsskrift for skandinavisk retorikforskning. (Nr.46-2008), s.73 
24 Orla Vigsø, (2009). Om argumentationen i debatten kring slutförvaring: rapport för Kärnavfallsrådet. 

Stockholm: Statens råd för kärnavfallsfrågor  
Tillgänglig på Internet: 
http://www.karnavfallsradet.se/sites/default/files/276494_Karnavfall_mars_2010_Web.pdf 
25

 Vigsø.(2009) 
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2.1 Retorik 

Aristoteles definierar retoriken som ”en förmåga att i varje enskilt fall uppfatta det som kan 

vara övertygande eller övertalande”.
26

 Det är också den vanligaste och kanske mest omtalade 

definitionen av retorik. Han skriver att retoriken är en konst(techne), något som beskrivs som 

ett kunnande eller en metod som är nödvändig för att skapa eller uppnå något.
27

 Aristoteles 

var lärare och filosof från Aten och med boken ”Retoriken” skapade han en grund för det 

neoaristoteliska synsättet på retorik.
28

 Under antikens Grekland såg plattformen för retorik 

helt annorlunda ut än vad den gör idag. Då var det endast män som fick föra sin talan och det 

fick ske på torget eller i folkförsamlingen Idag har världen utvecklas, idag ser vi både skrift 

och tal som retorik och plattformen för retorik är ofantlig. Sociala medier och internet kan ses 

som en av våra fremst, åtminstone snabbaste, retoriska plattformi dagens moderna samhälle.  

Trots att världen utvecklas finns det ändå en hel del vi fortfarande kan använda oss av från 

den antika retoriken. Dock ska vi först nämna den moderna retoriken och dess synsätt. Andrea 

A. Lunsford och Lisa S. Ede ställer upp den klassiska retoriken i kontrast till den moderna för 

att visa skillnader och likheter. Den moderna retoriken behandlar främst det talade ordet och 

ser känslomässiga argument som speciellt viktiga. Till skillnad från Aristoteles retorik är den 

moderna retorikens mål inte främst att övertyga utan snarare att kommunicera. 
29

 Denna 

studie kommer dock framförallt att hålla kvar vid Aristoteles definition på retoriken som 

något övertygande men definitionen kommer att användas på både tal och skrift. 

Aristoteles talar om retoriska och icke retoriska bevismedel där de retoriska bevismedlen 

kallas för pisteis. De kan ses som de redskap eller den resurs en talare försöker påverka 

åhöraren med.
30

 De pisteis som hör till konsten (entechnoi pisteis) ses som ett centralt begrepp 

inom retoriken och kan också beskrivas som ethos, pathos och logos.  

2.1.1 Pathos 

Aristoteles talar om pathos som ett sätt att förmedla en känsla. Pathos riktas till åhörarna och 

försätter dem i ett specifikt känslotillstånd. En glad publik kommer t.ex. inte att fatta samma 
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beslut som en ledsen eller arg publik.
31

 Vi kan därför se på känsloargument, argument som 

påverkar individens känslotillstånd, som pathosargument.  

En argumentation kan bestå av alla tre olika kategorier, ethos, pathos och logos, men 

Aristoteles menar att det är känslorna som är orsaken till att vi ändrar oss och gör 

annorlunda.
32

 Vilka känslor som uppstår blir en reaktion på vad talaren vill förmedla, det kan 

vara känslor som vrede, mod, glädje o.s.v. I andra boken i Retoriken går han noggrant igenom 

flera av de känslor som kan komma att väckas genom pathos.
33

 

Även Quintilianus ansåg att känslorna spelade en viktig roll inom retoriken, som han kallde 

”talekonstens viktigaste bidrag”.
34

 Självklart kan vi förstå någonting genom logiska 

förklaringar eller om vi tror på en förnuftig talare, men det är endast känslorna som kommer 

att kunna bestämda hur vi vill respondera på det vi hör. 

De goda sakskälen kan förmå dina åhörare att tänka att du har rätt, 

men endast emotionerna kan få dem att känna för din sak. Det är 

känslorna och inte förnuftet som styr vad du vill. I gengäld är 

känslorna ett mäktigt vapen som kan förmå att böja även den mest 

motstridige.
35

 

Detta utdrag från Janne Lindqvist Grindes bok Klassisk retorik för vår tid ger oss ytterligare 

en definition för att beskriva pathosbegreppet. För att kunna påverka en publiks känslor är det 

också viktigt att ha insikt i vad det är som rör åhörarnas känslor.
36

  

Argumenten är ofta mångtydiga och kan omfatta flera kategorier samtidigt. Ett argument kan 

vara både ett ethosargument och ett pathosargument allt beroende på hur publiken uppfattar 

ett budskap. Det är alltså inte alltid helt lätt att urskilja vad som är just ett pathosargument, det 

som någon finner som ett känsloargument kanske andra finner som ren fakta (logos).  

2.1.2 Logos  

Ser vi tillbaka på när Aristoteles presenterade begreppet logos skiljer det sig en del från 

dagens sätt att se på begreppet. Den grekiska termen logos översattes till ”talet” och har en vid 

                                                           
31

 Aristoteles. (2012), 1356a 
32

 Aristoteles . (2012), 1378a 
33

 Aristoteles. (2012), 1378a-1403b 
34

 Quintilianus (2002). Den fulländade talaren. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 6.2.3. 
35

 Janne Lindqvist Grinde (2008). Klassisk retorik för vår tid. Studentlitteratur AB: Lund. s.80 
36

 Lindqvist Grinde (2008), s.82 



     

11 
 

betydelse som kan stå för tal, berättelse, förklaring, argument, språk, ord och prat och det 

hade en stark betydelse i den grekiska filosofin.
37

  

Denna syn på logos har dock kommit att ändrats och det vanligaste sättet att nu se på logos är 

som ett argument med riktiga/relevanta slutledningar, vilket också är den definition denna 

studie kommer att hålla sig till. Logos beskrivs numera som förnuftsmässiga argument vilket 

känns lika relevant i en argumentation nu som under antikens Grekland. Vi kan se på 

begreppet som ett argument där det finns bevis eller sakskäl till ett påstående.
38

 Precis som det 

låter talar detta sätt att argumentera till publikens förnuft och kräver eftertanke och belägg. 

Sofisterna sa att det alltid fanns två logosargument för varje ämne, t.ex. att det alltid gick att 

finna argument för att en sak var både god och ond, ful och fin, rättvis och orättvis o.s.v.
39

 

Detta blir något som denna studie kan se närmare på i den jämförande analysen mellan Parat 

och Bjørn Kjos senare i arbetet. Kan vi finna att de olika parterna argumenterar för sin sak 

men mot motståndarens? Det kan då vara parternas ethos som blir det avgörande för dem, 

alltså vem som framstår som mest pålitlig.  

2.1.2 Ethos 

Aristoteles översätter ordet ethos med karaktären och hur detta tar sig i uttryck i förhållande 

till känslor, läggning, ålder och tillfälligheter.
40

 Även Quintilianus är benägen att hålla med på 

den punkten. Han menar att ethos är bestående aspekter av en personlighet som vi också kan 

kalla för karaktärsdrag.
41

 Karaktärsdrag kan vara sådant som talaren inte kan påverka och 

därmed ses som icke-retoriska bevismedel så som ålder, ursprung och kön men det går också 

att se på ethos som något talaren har byggt upp och själv under det specifika talet så som tillit, 

personlighet och rättrådighet. Ethosargument är sådana som bygger på premisser om att 

talaren är en trovärdig person. Publiken har en tendens att lita på hederliga personer oftare och 

snabbare i många sammanhang, menar Aristoteles. Det är genom ethos en talare använder sin 

karaktär för att framstå som trovärdig.
42

  

Vad som uppfattas som trovärdigt skiljer sig från person till person och mellan olika publiker. 

Det talaren kan använda under ett tillfälle kan vara helt bortkastat vid ett annat. Varje grupp 

värderar skilda saker som trovärdiga och pålitliga. Det är därför omöjligt att säga att 
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ethosargument är generella och passar överallt, utan det handlar snarare om hur väl talaren 

kan anpassa sig karaktär till sin publik.
43

 Ethosbegreppet är många gånger tvetydigt och inte 

alltid lätt att förstå, men för denna studie nöjer vi oss med att definiera ethos som en talares 

karaktär vid en viss retorisk situation.  

Trots att förtroende byggs upp olika vid olika situationer kan vi ändå urskilja tre 

huvudkategorier för att inge just förtroende kopplat till vårt ethos. Den första kategorin är 

arete vilket kan översättas som ”dygd” eller moraliska egenskaper. Lindqvist Grinde hävdar 

att förmågan att framstå som ”alla andra” och inte sticka ut är något som ses som goda 

moraliska egenskaper i dagens moderna samhälle. 
44

 Svårigheten i detta blir ändå att framhäva 

sin goda karaktär utan att verka skrytsam och överdådig. Det blir en balansgång eftersom 

talaren inte heller vill framstå som mesig och tillbakadragen.  

Nästa kategori är den goda viljan också kallt eunoia. En viktig del i att bygga upp ett bra ethos 

är att visa sig välvillig inför sin publik. Det handlar om att visa intresse för publiken och att 

vara ödmjuk för att visa sympati och vänlighet. Som Lindqvist Grinde uttrycker det ”Det 

hjälper långt med vanlig artighet och respekt.”
45

 

Men det räcker inte alltid med att anses som god och att visa sig välvillig utan en talare bör 

också visa sig förnuftig. Fronesis översätts till förnuft eller handlingsklokhet och är den sista 

av de tre huvudkategorierna inom ethosaspekten. Att ha goda kunskaper inom ett ämne och 

kunna visa på ett gott omdöme är också en nödvändighet för alla bra talare.  Det gäller att 

kunna bevisa eller demonstrera sin kunnighet eller sin kunskap inom ett ämne, annars finns 

det ingen större vits för publiken att lyssna.
46

  

Ethos, liksom både pathos och logos bör stå i en väl avvägd relation till varandra för att ett tal 

ska bli så övertygande som möjligt. Nedan följer nu ett kapitel om argumentation för att öka 

läsarens förståelse för kommande analyser.  

2.2 Argumentation 

Ett argument svarar på frågan ”varför?”, en fråga som antingen kommer från oss själva eller 

från andra. Bakom varje argumentation finns ett tvivel där argumentationen syftar till att 

övervinna detta tvivel. Finns det inget tvivel som leder oss till frågan ”varför?” finns det inte 
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heller något syfte med att argumentera.
47

  Denna syn på argument är den som kommer att 

ligga till grund för denna studie.  

Argumentation kan sammanfattas som ”kommunikation där sändaren söker mottagarens 

anslutning till en grundad ståndpunkt.”
48

 Ett argument kan också definieras som det som ger 

stöd till ett påstående. Denna studie kommer att se på argumentationen från Parats respektive 

Bjørn Kjos’ sida under pilotstrejken 2015. Vissa argument ses som tydligt explicita texter 

eller uttalanden medan andra behöver djupare analys för att förstås, omformuleras och 

preciseras på ett mer tydligt sätt. Alla argument har två krav för att de ska kunna tas på allvar 

menar Hellspong. Han skriver att argumentet måste vara hållbart, så att vi kan tro på det. 

Argumentet måste också vara relevant, så att mottagaren förstår sambandet med tesen eller 

påståendet.
49

 Retoriken handlar till stor del om att finna argument, belägg eller det som kan ge 

stöd åt ett påstående.
50

   

Varje argumentation måste först och främst innehålla en tes. En tes är den samlade 

uppfattning eller det påstående talaren vill framföra i sin argumentation.
51

 Det är sedan tesen 

som stöds av huvudargument som i sin tur får stöd av stödargument, i den hierarkin. T.ex. kan 

vi säga att en politiker som talar på torget har tesen ”Rösta på mig” som stöds av ett antal 

huvudargument och stödargument. Ibland kan en tes vara svår att hitta, den kan vara implicit, 

underförstådd eller dold.
52

 Även Parat och Bjørn Kjos har varsin tes i sin argumentation under 

strejkperioden. Vilka dessa teser är och hur de är formulerade får argumentationsanalysen 

nedan redogöra för. 

 

2.3 Topiker 

Detta teorikapitel kommer att behandla ämnet topiker, dess definition och 

användningsområden. Topiken är en omtalad retorisk aspekt som beskrivs på flera olika sätt 

beroende på synen på användningsområdet. Jens Elmelund Kjeldsen skriver ”Du kan inte 
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övertyga någon om något om ni inte redan är eniga om något annat”.
53

 Kanske ligger det 

något i detta tänkesätt då argumentation har sin utgångspunkt i det som parterna ser som 

gemensamt, saker som de redan är eniga om eller sådant som är allmänna synpunkter. För att 

inleda en argumentation eller ett samtal bör parterna hitta en ”gemensam plats” att starta på, 

ett ställe där de är överens i en fråga. En sådan plats kallas för topik.
54

 Dessa ställen eller 

platser är topiker där talare kan finna ämnen, material och argument för sina tal.
55

 Inför denna 

studies analys blir detta sätt att se på topiker relevant eftersom både Parat och Kjos måste 

finna argument som stämmer överens med allmänhetens värderingar, gemensamma 

utgångspunkter.  

Vi kan se på topiker i olika kategorier där talaren kan hitta sitt stoff till talet. Topiker kan ses 

som bra hjälpmedel när det uppstår idétorka vid sållande av argument. Kortfattat kan vi säga 

att topikerna hjälper talaren att hitta konkret material till sitt tal. Vad är relevant för just mitt 

tal, min argumentation eller mitt tillfälle att övertyga? Tycker min publik att en jämförelse 

väger högst eller är det viktigare att jag trycker på rättvisa? Både rättvisa och jämförelse är 

två allmänna topiker, dessa kan ses som användabara för alla typer av ämnen och genrer.  Det 

finns även speciella topiker som endast passar sig för särskilda fall.
56

 I Aristoteles bok 

Retoriken finner vi en uppradning av 28 gemensamma topiker, som går att använda på alla 

olika typer av ämnen och genrer.
57

  

2.4 Bitzers retoriska situation 

Vi ställs dagligen inför nya situationer som kräver kommunikativt agerande, vare sig det 

handlar om att vi ska förhandla om en löneökning eller en situation där vi tvingas lugna en 

irriterad folkmassa. Denna uppsats intresserar sig specifikt för den eller de retoriska 

situationer Parat och Bjørn Kjos ställs inför under pilotstrejken.  

Ser vi på Bitzers definition av den retoriska situationen delar han upp den i tre delar: problem, 

publik och tvingande omständigheter. Bitzer anser att publiken har ett betydande, ibland 

avgörande värde för den retoriska situationen. Utan en publik som kan reagera på situationen 

är det ingen retorisk situation.
58
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Till denna uppsats ansluter vi oss till Bitzers definition och tankar kring den retoriska 

situationen. För att förstå pilotstrejken och kontexten kring händelsen är denna teori mest 

relevant då den ger oss en inblick i situationens problem, vilken publiken är och vad Parat och 

Bjørn Kjos har för tvingande omständigheter att förhålla sig till. Som nämnts ovan anser inte 

Bitzer att alla situationer är retoriska och allt är inte retorik. Något kan klassificeras som 

retorik när det sker som respons till en specifik situation.
59

 Det är för generellt att prata om att 

retorik uppstår för att skapa förändring.  

We need to understand that a particular discourse comes into existence 

because of some specific condition or situation which invites utterance.
60

 

En retorisk situation kräver en respons där en talare får chansen att reagera på situationen på 

ett lämpligt vis. Det går att jämför en talares respons på en situation med hur ett svar kommer 

till uttryck som respons på en fråga.
61

  Det är alltså situationen som har kontroll över hur 

responsen tar sig uttryck. Talaren och syftet att övertyga hamnar här i bakgrunden och får ge 

vika för situationens betydelse. Den retoriska situationen förhåller sig till de tre delarna: 

problem eller uppkommen möjlighet (exigence), publik (audience) och tvingande 

omständigheter (constraints). 

Problemet är någonting som inte är som det ska vara, något som väntar på en förändring eller 

att något blir gjort. Bitzer beskriver problemet som “Any exigence is an imperfection marked 

by urgency”.
62

 Problemet är något som går att lösa eller förändra med hjälp av retorik. 

Problemet är inte alltid lätt att ta på, det kan vara dolt eller underförstått, kanske finns det 

ibland flera problem i samma retoriska situation? Bitzer skriver att det måste finnas ett 

huvudsakligt problem som vi kan definiera en publik utifrån samt den förändring som behöver 

göras.
63
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Retoriken behöver alltid en publik, både för att fungera och för att det överhuvudtaget ska 

kunna definieras som retorik. Sett till den retoriska situationen kan en publik endast kallas 

retorisk när det är personer som kan påverkas av talaren och förändra problemet.
64

  

Slutligen består också den retoriska situationen av tvingande omständigheter. Dessa tvingande 

omständigheter skapas av personer, objekt, och relationer som på något sätt kan påverka den 

retoriska situationen. Bitzer skriver om två sorters tvingande omständigheter. Den ena är de 

som talaren själv skapar eller tar sig med in i situationen och den andra är de tvingande 

omständigheter som redan finns i situationen som talaren måste förhålla sig till.
65

 Återigen 

talar vi om situationens makt över talaren och hur kontexten påverkar talet.  

3. Metod 

Studien kommer att utgå från ett hermeneutiskt arbetssätt vilket innebär att analyserna utgår 

från författarens egna tolkningar och jämförelser. Hermeneutiken handlar om hur människor 

tolkar, förstår och förmedlar olika budskap. I denna studie är förståelsen av budskapet en 

central del vilken gör att analysen hamnar under kategorian allmän tolkningslära.
66

 Materialet 

kommer att genomgå tre olika analyser, retorisk situationsanalys, argumentationsanalys samt 

topikanalys, för att sedan jämföras och söka efter ett resultat till studiens forskningsfrågor.  

Inom hermeneutiken är förhållandet mellan del och helhet viktigt.
67

 Det är därför relevant att 

bryta ner pilotstrejken i delar för att se på varje del för sig, men att också kunna pussla ihop 

alla delar för att finna en helhet. Denna pendling mellan del och helhet kommer att vara synlig 

genom hela analysdelen samt i diskussion och resultat. Nedan följer en redogörelse för de 

metoder som denna studie kommer att använda sig av i de olika analyserna.  

3.1 Retorisk situationsanalys 

Teorin om den retoriska situationen redovisades i teorikapitlet ovan och kommer därför inte 

behöva ett stort utrymme under denna metoddel. En retorisk situationsanalys betyder att 

kontexten till materialet analyseras för att beskriva den rådande retoriska situationen. Bitzers 

uppdelning i tre delar: exigence, audience och constraints, ligger till grund för denna analys. 

Studien kommer att redovisa två separata situationsanalyser, en för Parat och en för Bjørn 

Kjos. Förståelse för de olika retoriska situationerna hjälper läsaren att vidare följa med i 

kommande analyser och diskussioner kring arbete.  
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3.2 Argumentationsanalys 

Studiens argumentationsanalys kommer att behandla: tesen, stöd till tesen i form av 

huvudargument och stödargument samt kommer fokus att ligga på ethos, pathos och logos. 

Om retorik handlar om att övertyga och argumentation är retorik, då kan vi också dra 

slutsatsen om att argumentation handlar om att övertyga. Det blir därför intressant att se vad 

det är som övertygar i en specifik situation. Vad finner Parat som övertygande argument i 

jämförelse med argumenten som kommer från Kjos sida? Analysen kommer att ta 

utgångspunkt i de olika parternas teser. Teser kan förklaras som de påståenden eller 

uppfattningar som en talare vill förmedla. De kan också vara implicita, underförstådda eller 

till viss del svåra att hitta.
68

  Kan analysen finna flera teser eller håller sig parterna till samma 

genom hela perioden? Skiljer sig parternas teser från varandra eller argumenterar de för 

samma sak men i olika riktning? Det kan också vara spännande att se om parterna 

uttryckligen argumenterar för sin sak emot motståndarens argument.
69

 

Nästa steg i analysmetoden blir att finna argument som stödjer tesen. Dessa kan precis som 

tesen vara explicita eller implicita. De kan också formuleras som direkta argument eller som 

berättelser, citat, frågor m.m.
70

 I denna fas kommer argumenten även att rangordnas som 

huvudargument eller stödargument. Argumenten kommer att delas in i hierarkier där ett 

huvudargument följs av underordnade stödargument. Varje ”grupp” kommer alltså ha ett 

huvudargument som stödjer argumentationens tes som sedan följs av resterande 

stödargument. Detta för att det ska bli så tydligt som möjligt. 

Argumentationsanalysens sista del kommer att kategorisera de funna argumenten ytterligare. 

De kommer vidare att lägga fokus på ethos, pathos och logos för att försöka förklara genom 

vilka retoriska bevismedel de argumenterar. Försöker de påverka sin publiks känslor, 

använder de sin auktoritet eller är det logiska slutledningar som ses som mest övertygande? 

För att förtydliga denna metod kommer här en enkel sammanfattning i punktform: 

o Hitta argumentationens tes/teser. 

o Hitta argumentationens huvudargument och rada upp stödargumenten till 

dessa. 

o Fokusera på ethos-, pathos- och logosargument. 
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3.3 Topikanalys 

Studiens sista analysdel kommer att behandla argumentationsanalysernas topiker. Detta 

avsnitt kommer alltså inte att medföra ytterligare en analys av studiens material utan kommer 

att grunda sig på den tidigare agumentationsanalysen. Topikanalysen blir speciellt relevant för 

att svara på studiens sista frågeställning: Hur definierar de olika parterna konflikten? Vad 

anser Parat och Kjos som viktiga topiker och hur används de i argumentationen? Topikerna 

kommer plockas ut från argumentationsanalyserna för att analyseras närmare och se om det 

kan finnas ett samband eller ett mönster i användningen av topiker.  

Som ovan nämnt kommer alla dessa analysdelar att appliceras på både Kjos och Parat för att 

avslutningsvis kunna jämföras med varandra och leda oss in på en diskussionsdel. 

Avslutningsvis kommer också resultatet och svaren på studiens frågeställningar att redovisas i 

en gemensam del.  

4. Material 

Uppsatsen kommer att avgränsa sig till material som enbart har till syfte att tydligt skildra 

händelseförloppet från antingen pilotfacket Parats perspektiv eller från Norwegian 

tillsammans med VD Bjørn Kjos’ perspektiv. Därmed tar uppsatsen avstånd från 

tidningsartiklar som har till syfte att skapa stora rubriker och öka läsarsiffror. Eftersom 

uppsatsen inte behandlar ämnet mediekommunikation kommer ingen större vikt läggas på de 

tidningsartiklar som ändå är av visst intresse för analys. Till viss del kommer dock ett fåtal 

tidningsartiklar och uttalanden från sociala medier att användas för att ge ett helhetsperspektiv 

över pilotstrejken i syfte att sätta in läsaren i ämnet och för att få en bättre förståelse för 

kommande analyser.  

Det material som kommer att användas för analysen är artiklar, pressmeddelanden och 

nyheter som Parat och Norwegian själva har publicerat på sina respektive hemsidor. Även två 

presskonferenser med Bjørn Kjos kommer att vara relevanta att studera för detta 

uppsatsarbete. Genom att använda detta material kommer uppsatsen att tydligt kunna skildra 

denna händelse från de olika parternas perspektiv för att sedan kunna analysera materialet och 

svara på frågeställningarna.  

På både Parat och Norwegians hemsidor skildras händelserna dag för dag genom monolog där 

Parat och Norwegian på respektive forum beskriver och informerar kring strejken. Parat 

länkar också vidare till specifika nyhetsartiklar som stärker deras argument. De två 
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presskonferenser som kommer att analyseras styrs av Bjørn Kjos där han uttalar sig om den 

rådande situationen, samt svara på frågor från pressen. Texter går alltid att skriva om, 

revidera, komplettera o.s.v. därför kan det vara av intresse att även analysera presskonferenser 

eftersom att det talade ordet sker direkt och utan korrekturläsning. De pressmeddelanden som 

finns på Norwegians hemsida är betydligt färre än vad som finns på Parats hemsida, det blir 

därför också en mer jämn analys om studien även använder sig av Kjos två presskonferenser. 

Denna variation av material kan troligtvis ge uppsatsen en bra grund för analys och vidare 

diskussion.  

Totalt analyseras 15 stycken pressmeddelanden från Parats hemsida, publicerade mellan den 

25 februari och den 11 mars. Från Norwegians hemsida analyseras 7 stycken 

pressmeddelanden som är publicerade mellan 28 februari och den 10 mars. Två stycken 

presskonferenser med Bjørn Kjos används också som material till studien. Dessa 

presskonferenser genomfördes den 4 mars och den 7 mars och finns tillgängliga för 

allmänheten.
71

 Alla pressmeddelanden och analyser ligger som bilagor till denna studie och 

följer därvid uppsatsens övergripande sidnumrering.  

De argument som är plockade ur pressmeddelandena eller presskonferenserna och placerade i 

en analys är numrerade. Dessa siffror matchar alla pressmeddelanden som ligger som bilagor, 

vilka också är numrerade. Ett exempel på detta är t.ex. ett citat i tpikanalysen av Kjos som 

slutar med [4] är taget från Bilaga 7 (vilket innehåller Kjos pressmeddelanden) och sedan 

pressmeddelande nummer 4 som också är markerat med [4]. De argument som ser ut som 

följande [1](tid) eller [2](tid) betyder att de är tagna ur antingen presskonferens nr 1 den 4 

mars eller presskonferens nr 2 den 7 mars. Tiden står för den sekund i presskonferensen där 

argumentationen börjr.  

4.1 Metodproblem 
Det första problemet som uppstår är språket. De flesta relevanta artiklar som rör ämnet är från 

norska sidor och är också skrivna på norska. Alla citat som från grunden är uttalade eller 

skrivna på norska är i denna studie översatta till svenska. Även om svenska och norska har 

många likheter och att språken går att förstå från båda håll har de också en del olikheter. 
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Problemet kommer att ligga i att vissa specifika uttryck eller ord kommer att kunna tolkas fel 

som i sin tur kan ha av betydelse för arbetet. Uppsatsen kommer att göra en retorisk 

situationsanalys, en argumentationsanalys och en topikanalys vilket innebär att den inte 

kommer att lägga större värdering i specifika ord och uttryck utan snarare i själva 

argumentationen.  Dock är det viktigt att påpeka att en analys av material som inte är på 

författarens modersmål kan medföra komplikationer.  

Ett annat problem kan vara att hitta material som inte är vinklat av en tredje part så som media 

eller andra kanaler. För att kunna göra en rättvis analys av både Bjørn Kjos och Parat är det 

viktigt att hitta material som endast är vinklat från deras egna kanaler eller från personer som 

tydligt tagit ställning till den ena eller andra parten. Att tillägga i denna diskussion är också 

vikten av uppsatsförfattarens neutralitet och objektivitet i konflikten. Vi kommer alla med 

olika världsuppfattningar och värderingar som skiljer sig från andras. Dessa måste en 

analytiker dock kunna bortse ifrån under analysarbetet för att göra en så objektiv analys som 

möjligt.  

Det finns fler metodproblem av relevans att ta upp. Att göra en retorisk analys handlar i stor 

utsträckning om att förstå situationen, kanske kan den misstolkas? Denna metod kommer 

också medföra ytterligare frågor om det finns flera retoriska situationer i samma situation och 

om/hur de skiljer sig från varandra om det görs analyser av både Kjos och Parat.  

5. Analys 

Studiens analysdel kommer att omfatta två retoriska situationsanalyser, två 

argumentationsanalyser samt två topikanalyser.  Alla analyser är i tvåtal eftersom varje 

analysmetod kommer att appliceras på både materialet från Parat och materialet från 

Norwegian under ledning av Bjørn Kjos. Vidare i analyserna kommer Norwegian och Bjørn 

Kjos tillsammans endast att benämnas som Bjørn Kjos eller Kjos för att inte skapa förvirring.  

5.1Parats retoriska situation 

Beroende på hur problemet i situationen formuleras uppstår olika publiker och olika 

tvingande omständigheter. Problemet från pilotfacket Parats synvinkel går att definiera på två 

olika sätt. Det första är att definiera problemet som en oenighet mellan Parat och Norwegian 

där Parat vill upprätta ett nytt kollektivavtal för Norwegians piloter. Vi ser då problemet som 

en dispyt mellan de två olika parterna som har svårt att nå en enighet. Till detta synsätt 
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tillkommer då en publik i form av Norwegians styrelse eftersom det är de som kan påverka 

problemet. För denna studies syfte blir dock denna syn på problemet inte det mest intressanta. 

Materialet som analyseras är nyheter, pressmeddelanden och presskonferenser som är 

tillgängliga för allmänheten, inte sådant som är ämnat specifikt för Norwegians ledning. Det 

betyder att problemet bör vara något som går att lösa med hjälp av retorik men med en annan 

publik än den ovan nämnda. Om materialet som analyseras inte är ämnat för Norwegian kan 

de också uteslutas som tilltänkt publik vilket medför att problemet bör formuleras på annat 

sätt.  

Ett problem är något som är på annat sätt än vad det borde vara enligt samhälleliga normer 

och värderingar, som snarast bör förändras.
72

  Problemet för denna retoriska situation blir då 

att Parat är i förhandlingar med Norwegian och behöver stöd från piloterna och allmänheten. 

De behöver skapa tillit och engagemang för att piloterna ska fortsätta att strejka. Parat 

behöver skapa ett förtroende hos inte minst piloterna samtidigt som pilotfacket måste ta 

hänsyn till att Norwegian försöker ställa Parat och piloterna emot varandra. För att pilotfacket 

ska kunna genomföra förhandlingarna behöver de ha piloternas hjälp, inte minst med att de 

håller fast vid strejkandet och tror på att Parat gör sitt yttersta och vill piloternas bästa. För att 

bringa lite klarhet i problemet som till sin karaktär kan beskrivas som att strejkperioden drar 

ut på tiden kan vi ställa upp två punkter nedan 

 Parat behöver upprätthålla piloternas förtroenden. 

 Parat behöver allmänhetens stöd under strejken. 

För att pilotfacket ska kunna stå upp mot en så stor koncern som Norwegian under en längre 

tid behöver de allas medhåll och tillit för att problemet ska kunna lösas, i detta fall till Parats 

fördel. Parat klarar sig inte själva vid förhandlingsbordet utan behöver både stöd och tillit för 

att lyckas. De som kan lösa detta problem för Parat är den retoriska publiken.  

I detta fall ser vi piloterna som en del av publiken eftersom de strejkar på order av Parat. Det 

är också piloternas tillit och medhåll som behövs genom hela förhandlingsperioden för att 

Parat ska kunna få igenom sina villkor. Det finns dock ytterligare en publik som är minst lika 

viktig i denna retoriska situation: andra aktörer inom flygbranschen som på olika sätt kan 

stötta eller hjälpa Parat under strejkperioden. Både piloterna själva och resterande delar inom 

flygbranschen kan ta ställning till hur de vill förhålla sig till ”Norwegianstrejken”, men de är 
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inte de enda. Även allmänheterna och medierna kan ta ställning och hur de väljer att förhålla 

sig till situationen och Parat. Med hjälp av kommunikation och information kan Parat försöka 

påverka publiken till att acceptera det rådande läget. Piloterna, aktörer inom flygbranschen 

och allmänheten blir alltså den retoriska publiken. 

Det finns ett antal tvingande omständigheter Parat måste förhålla sig till i den retoriska 

situationen. 1. Det finns en motståndarsida om inte alls skildrar pilotstrejken på samma sätt 

som Parat gör. Det medför att Parat måste vara beredd på att ge snabb respons och att 

tydliggöra sina egna ståndpunkter och mål. 2. Parat måste kommunicera på ett sådant sätt som 

medför att flera olika länder och nationer ställer sig bakom dem. Här kan det handla om 

olikheter i kulturer, språk och normer. Norwegian är ett norskägt men världsomfattande bolag 

vilket betyder att budskapet bör anpassas till hela koncernen även om förhalningarna endast 

rör piloterna i Skandinavien. 3. Slutligen måste de också på ett eller annat sätt förhålla sig till 

förhandlingarnas fram- och motgångar och anpassa sitt budskap utifrån vad de kommer fram 

till under medlingen. De bör också förhålla sig till de krav som de ställt upp vid medlingens 

startpunkt och kommunicera utifrån hur dessa slopas eller godtas av den andra parten. Dessa 

tvingande omständigheter som Parat bör förhålla sig till i situationen skiljer sig till viss del 

om vi ser på pilotstrejken från Bjorn Kjos och Norwegians perspektiv istället längre ner. 

Vidare ska vi se på en argumentationsanalys av Parats pressmeddelanden.  

5.2 Argumentationsanalys- Parat 

Parat hinner under strejkperioden att publicera 15 stycken pressmeddelanden på sin hemsida. 

Till att börja med är det bra att redovisa för Parats tes som är det som ligger till grund för hela 

argumentationen. Vad är det de egentligen argumenterar för? Tesen går att formulera som 

följande: Norwegian är en arbetsgivare som inte bryr sig om sina anställda. Denna tes följs nu 

av ett antal huvudargument och stödargument som kommer att redovisas nedan.  

 Parat argumenterar väl och mycket för sin sak, där vissa argument lyser igenom som extra 

slagkraftiga.  I det allra första pressmeddelandet som publiceras tre dagar innan de första 

piloterna tas ut i strejk skriver de: ”Vi går in i förhandlingen och önskar finna lösningar.”
73

  

Flertalet gånger upprepas viljan att nå en lösning, en enighet eller ett slut på medlingen. Parats 

argumentation har flera huvudargument som drivs genom hela strejkperioden. De är inte alltid 

explicita i texten men analysen visar att ett av huvudargumenten som följs av flera 

stödargument är:  
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Huvudargument 1. Parat är samarbetsvilliga och vill nå ett slut på strejken.
74

  

Genom stödargument om såväl målsättning som samarbetsvilja är detta ovan nämnda ett 

genomsyrande huvudargument. Fler stödargument är: ”Målsättningen är att komma till 

enighet”
75

 och ” Parat har lagt sig i många punkter utan att kunna nå en lösning”
76

. Vi kan se 

det som ett argument som främst är ethosbyggande där de bygger tillit och goodwill. Genom 

att visa målsättningar och samarbetsvilja skapas ett förtroende för Parat, att de har ambitionen 

att lösa denna strejk som säkerligen många velat undvika. Vi kan se denna argumentation som 

ett försök från Parats sida att visa goda moraliska egenskaper, arete. För att detta ska vara till 

Parats fördel och för att mottagarna ska ”köpa” detta argument är det viktigt att publiken delar 

Parats värderingar om att pilotstrejken bör lösas så snart som möjligt. Varje publik värderar 

olika saker som pålitliga eller värda att lyssna på.
77

 Ethosargumenten hos Parat är en viktig 

del för Parat, då större delar av analysen visar på att de argumenterar mycket utifrån sig själva 

för att visa på välvilja, eunioa. 

Analysen visar på fem stycken huvudargument, varav det ena har beskrivits ovan. Nästa 

huvudargument är det argument som i analysarbetet visat sig ha flest stödargument är: 

Huvudargument 2. Norwegian bidrar inte till att lösa konflikten. 

Vi kan prata om ett tydligt avståndstagande till Norwegians sätt att tänka och agera. Eftersom 

Parat målar upp sig själva som de goda målar de också upp Bjørn Kjos som den onda som 

både tänker och agerar fel. Likväl som Parat bygger upp sitt eget ethos genom 

argumentationen gör de gång på gång försök att sänk Bjørn Kjos’ ethos. ”Norwegian vill inte 

samarbeta”
78

 och ”Norwegian pratar bara om principer och ger sin inte in i de riktiga 

förhandlingarna”
79

. Dessa stödargument är två exempel på hur Parat framställer Kjos och hans 

företag under medlingsperioden. Stödargumenten till huvudargumentet ovan är många där 

Kjos beskrivs som opålitlig, inte samarbetsvillig, lögnaktig o.s.v.
80

 Nu handlar det inte längre 

endast om ethosaspekten trots om den fortfarande är påtaglig, utan även pathosaspekten blir 

här viktig. Parat bygger upp en argumentation som skapar ilska och frustration gentemot Kjos. 

De förstärker sin sida och gör ett försök till att försvaga motståndarens. Ett exempel är att 
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Parat tidigt i sin argumentation berättar att de lagt sig på många punkter utan att kunna lösa 

konflikten, se ovan, och säger även ”Norwegian bara tar i förhandlingarna utan att ge”.
81

 En 

sådan argumentation kan många gånger vara slagkraftig. Dock kan det också bli en 

argumentation som skapar större avstånd till de som istället tycker att Kjos och Norwegian 

har rätt. Vidare fortsätter analysen med ett huvudargument som även det är avsätt att 

nedvärdera Kjos: 

Huvudargument 3. Norwegian utför strejkbryteri.
82

 

Det är fortsatt fokus på Bjorn Kjos och svartmålning av hur han hanterar strejken. Fokus har 

dock flyttat sig från bristen på sammarbete till faktiska felaktiga handlingar och regelbrott 

enligt Parat. Både ethos-, pathos- och logosargument används som stödargument till detta 

huvudargument. Det beskrivs hur de rent praktiskt faktiskt bryter mot reglerna, hur 

frustrerande denna handling är för Parat och att det är fler än Parat själva som anser att detta 

är strejkbryteri.  

Norwegian utför strejkbryteri om de hyr in piloter från andra delar av 

organisationen för att kringgå strejken. Det är både illojalt och respektlöst, då 

följer de inte de spelregler och grundläggande rättigheter som arbetslivet är 

baserat på.
83

 

Detta är ett av stödargumenten till huvudargumentet om strejkbryteri. Argumentet visar på hur 

många sätt Kjos har gjort fel, inte bara moraliskt utan även genom logos. För att publiken ska 

kunna acceptera detta argument bör de hålla med om att det är strejkbryteri att hyra in piloter 

från andra delar av organisationen. Är de inte överens om det är argumentet inte hållbart. 

Flera av stödargumenten till detta huvudargument har en stark pathosladdning och har till 

syfte att röra publikens känslor och i detta fall även förstärka deras ilska mot Kjos. Ett 

exempel på detta är ”Strejkbryteri är en frustrerande och provocerande handling.”
84

 Parat 

lånar även ethos genom argumentet ”Det är fler än Parat själva som anser att Kjos bedriver 

strejkbryteri”.
85

 Vilka dessa ”andra” är ger Parat dock inte svar på, vilket kan ha en påverkan 

på hur publiken uppfattar detta argument.  
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Parats nästa huvudargument är återigen ethosbyggande. Här påvisar de framförallt 

sammanhållning, att de är välvilliga samt att de är pålitliga.  

Huvudargument 4. Parat och medlemmarna står som en enad fackförening.
86

 

Denna del av Parats argumentation går ut på att visa/berätta hur enade denna förening är. 

”Norwegianpiloterna håller ihop genom strejken”
87

 är ett stödargument som visar på 

sammanhållning och tillit. Samtidigt som Parat återigen argumenterar utifrån en ethosaspekt 

finns här även inslag av pathos i form av gemenskapskänsla. Stödargumenten argumenterar 

för en känsla av gemenskap, stolthet och kraft. Parat framställer sig själva som starka, 

målinriktade och som en trygghet för de drabbade piloterna som i detta scenario målas upp 

som försvarslösa och drabbade. Parat visar sin styrka genom att säga ”Vi är villiga att kämpa, 

vi förbereder oss på en hård kamp.”
88

 Dock hävdar Parat att det inte bara är piloterna som 

kommer att drabbas om Kjos får som han vill. De pratar därför också om ett samarbete med 

Norden: ”Parat samarbetar med Fackföreningar från Sverige, Danmark, Finland och Island.”
89

 

Återigen blir detta ett exempel på hur bra Parat samarbetar med andra och att de har medhåll 

och stöd från fler. De talar också om piloternas behov av Parat ”I och med att Kjos flyttar runt 

piloterna ökar deras faktiska behov av trygghet.”
90

 Detta förstärker intrycket av hur piloterna 

känner och hur allmänheten och media bör se på piloterna som otrygga i strejken med Parat 

som deras starka partner. Här är argumentationen återigen tillbaka under kategorin pathos för 

att skapa känslor hos publiken. Dock är detta inte det enda Parat försöker göra för att bilda 

opinion. Nästa huvudargument ger oss en tydlig argumentation kring att strejken berör så 

många fler än Norwegiankoncernen och piloterna. 

Huvudargument 5. Detta är en strejk som berör hela det Norska arbetslivet.
91

 

Parat tar sitt sista huvudargument till en ny nivå. Nu argumenterar de inte längre för piloternas 

rättigheter utan för hela det norska arbetslivet och andra världsomfattande flygbolag. Parat 

spekulerar om framtiden och inkluderar många när det argumenterar kring vilka förödande 

konsekvenser som kommer att drabba det norska arbetslivet om Kjos får som han vill. ”Får vi 

inget kollektivavtal har Norge en framtid att frukta”
92

 och ”Förlorar Parat denna kamp kan de 
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medföra en ’kraschlandning’ för många fackföreningar”
93

 är bara två av de pathosladdade 

stödargument som radas upp. Är detta en skrämseltaktik eller baseras det på logosargument 

men framstår som rent pathos? Återigen är vi tillbaka på hur mottagarna/publiken uppfattar 

detta. Likväl som en känsla av oro och förtvivlan kan spridas hos många kan det säkerligen 

också ses som ohållbara fakta. Fler stödargument som ”De spelregler och principer som 

piloterna kämpat för, som hållits högt under decennier är nu under angrepp.”
94

 och ” Det är en 

kamp om principer som vi tagit för givet i Norge under de senaste 100 åren.”
95

 Dessa 

argument målar upp en bild av ett Norge som är under angrepp, ett Norge som så länge har 

följt regler och principer som nu är under attack och kan gå förlorade.  

Genom hela Parats argumentation ser vi en tydlig röd tråd som handlar om att det finns en god 

sida och en ond sida. Parat vill skapa tillit och medhåll samtidigt som de argumenterar för att 

Kjos gör fel på alla plan. Argumentationen tenderar främst att argumentera utifrån ett 

ethosperspektiv men det finns även pathos- och logosargument om än inte så omfattande. De 

fem huvudargumenten genererade ett varierat antal stödargument som svarade på frågan 

”varför”. Varför är huvudargumentet giltigt/hållbart och varför har Parat rätt i denna tvist? 

Vart de hittar sina argument kommer följande topikanalys att redogöra för.  

5.3 Topikanalys- Parat 

Denna topikanalys ska redogöra för på vilka platser eller ställen Parat har hittat sina argument. 

Argumenten från argumentationsanalysen är indelade i olika topiker för att finna förståelse för 

hur argumentationen ser ut och inom vilka ämnen argumenten är konstruerad. Den redovisade 

topikanalysen ligger som bilaga till denna studie.
96

   

Parat visar på en stor variation av topiker, både generella och specifika genom sin 

argumentation. De generella topikerna är de topiker som går att applicera på alla olika 

studieobjekt och retoriska ämnen. En generell topik som är återkommande är topiken framtid. 

Parat argumentarar mycket utifrån topiken framtid och vad som kommer att hända om Kjos 

får som han vill, vad som kommer hända med piloterna och vad som kommer att hända med 

hela det norska arbetslivet. Argumenten som ingår i denna topik utgår nästan enbart från 

pathosargument som skulle kunna ha till uppgift att skrämma piloter och allmänheten om hur 

förödande det blir om Kjos ”vinner” denna strejk. Parat argumenterar inte alls för den 
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framtidssyn som de själva vill uppnå och vad som skulle bli bättre om Parat ”vann” strejken, 

utan bara genom att måla upp en bild av de förödande konsekvenser som skulle kunna drabba 

det norska arbetslivet i framtiden om Kjos står som segrare i strejken.  

En annan generell topik som är intressant för denna studie är topiken definition och hur Parat 

definierar strejken. Parat definierar strejken utifrån tre olika punkter: 1. Det handlar inte om 

lön utan om den riktiga arbetsgivaren, 2. Det är en kamp om principer som Norge tagit för 

givet i många år och 3. Det är inte bara en kamp för piloterna utan för hela det norska 

arbetslivet. Strejken ses alltså som en kamp om riktiga arbetsgivare, förgivettagna principer 

och hela det norska samhället. Parat gör ett aktivt val när de väljer att definiera strejken på 

detta vis. De bygger också upp ett större avstånd mellan Parat och Kjos i och med att de också 

argumenterar för vad strejken inte handlar om. Topiken definition är vad som ligger till grund 

för hur Parat väljer att argumentera eftersom det styr deras syn på strejken och vad de vill 

åstadkomma. 

Det finns ett antal ytterligare generella topiker som Parat använder sig av i sin argumentation 

så som motsats, konsekvenser, generalisering, känslor och attityder. Dessa har ingen större 

relevans för uppsatsens syfte och frågeställningar och kommer inte att behandlas djupare i 

denna analys. För läsaren som ändå är nyfiken på dessa topiker finns det med i den 

topikanalys som ligger som bilaga till denna studie.  

Vidare finner vi några specifika topiker som fångar analysens intresse, inte minst topiken 

motståndaren. Denna topik innebär att Parat argumenterar för sin sak genom argument som 

talar för att Kjos är en motståndare till hela medlingsprocessen och till att lösa konflikten. 

Topiken motståndaren är Parats största topik vilket innebär att flest argument är hämtade från 

denna topik i jämförelse med resterande topiker. Parat höjer sitt eget ethos genom att sänka 

motståndarens och påpeka på alla de brister och fel Kjos gör under strejkperioden. Parat pratar 

om Kjos och Norwegian som motståndare till allt som har med samarbete, välvilja, tillit och 

pålitlighet att göra. Genom att smutskasta och måla upp  Kjos som ohållbar blir det en 

argumentation för Kjos som den onda och Parat som den goda med rätt intentioner i 

medlingen.  

Parat utgår också från den specifika topiken förhållningsregler, vilket innebär att de 

argumenterar utefter de förhållningsregler som en strejk innebär. De lämnar dock inte Kjos i 

fred här utan fortsätter att argumentera för att Kjos inte förhåller sig till de spelregler och 

lagar en strejk medför. Detta betyder att personen i fråga är illojal och respektlös. Samtidigt 
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som Parat sänker Kjos höjer de även sig själva och sitt eget ethos genom att använda topiken 

samarbete. Parat beskriver hur de sammarbetar med andra fackförbund och får stöd från 

många under strejken. Detta kan då ses som ett ethosargument som visar att Parat är pålitliga 

och att många väljer att ansluta sig till deras sida. Även specifika topiker så som välvilja och 

konsekvenser tas upp i argumentationen från Parats sida.  

Analysen har nu redovisat topikanalys. Nu går analysen vidare med Bjørn Kjos. Nedan följer 

tre analyser med samma upplägg som ovan för att redovisa för Bjørn Kjos syn på strejken 

vilket sedan avslutas med en gemensam slutsats och diskussion för att svara på studiens 

frågeställningar. 

5.4 Bjørn Kjos retoriska situation 

Bjørn Kjos, VD på Norwegian, står inför flera problem både före, under och efter 

pilotstrejken. Ekonomiska svårigheter, problem med arbetskraft och missnöjda kunder är bara 

några av de problem han behöver handskas med, men eftersom denna studie behandlar 

material som är producerat under strejken kommer problemet endast att definieras utifrån den 

perioden. Under den pågående strejken blir Bjorn Kjos största problem missnöjet från 

resenärer som skulle rest med de inställda planen. Eftersom strejken medförde ett stort antal 

inställda flyg bidrog den också till ett stort missnöje hos resenärer som inte kunde ta sig hem 

eller åka iväg. För att inte tappa sina trogna resenärer, för att inte förlora för mycket pengar 

och för att företaget inte skulle generera ett dåligt rykte blev Kjos största problem att hantera 

de missnöjda kunderna och återskapa tillit för företaget under den strejkande perioden.  

 

Publiken blir tydligt definierad redan i problemformuleringen, alltså att Norwegians kunder är 

den retoriska publiken. De resenärer som drabbats av inställda flyg blir primärpubliken men 

vi kan också se potentiella framtida kunder, eller tidigare kunder som en sekundärpublik. 

Dessa både gamla, aktuella och nya resenärer kan påverka problemet genom att bilda opinion 

om företaget och antingen välja att flyga med Norwegian efter strejkperiodens slut, eller så 

tappar de tillit till företaget och väljer sedan att flyga med konkurrenterna i fortsättningen. Det 

är publikens positiva sinnesstämning och attityd mot företaget som Kjos vill bevara eller till 

och med ändra till det bättre. Det går också att se en tredje publik vilken är allmänheten. Även 

här har företaget till uppgift att behålla det rykte Norwegian har haft tidigare och inte förlora 

det under den pågående strejken. Men det är inte utan restriktioner som Kjos kan förhålla sig 

till problemet och publiken.  
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Till att börja med finns det inte fria ekonomiska tillgångar för Kjos att lova olika sorters 

kompensation eller hjälp till de som drabbats av strejken. Inte heller finns det möjlighet att 

lova när strejken ska vara över. Det betyder att även tiden blir en tvingande omständighet för 

Kjos och hans företag. Tiden kan spela stor roll, ju kortare period desto bättre för Norwegian 

och ju längre desto sämre för alla parter. Men även om tiden skulle vara på Kjos sida måste 

även han förhålla sig till sitt eget företags restriktioner. Kjos kan inte säga precis vad han vill 

eftersom han även måste se till företagets bästa och inte läcka ut med intern information till 

allmänheten.   

Det finns också några tvingade omständigheter som Norwegian och pilotfacket Parat har 

gemensamt. Precis som Parat måste Kjos också förhålla sig till det faktum att Norwegian är 

ett världsomfattande företag vilket innebär en mångfald av människor som kommer att läsa 

nyheterna.  Företaget vill troligtvis inte att denna strejk ger upphov till fler liknande 

situationer. Slutligen behöver Kjos ta hänsyn till att det finns en motpart i medlingssituationen 

vars åsikter publiken kommer att kunna ta del av.  

5.5 Argumentationsanalys - Bjørn Kjos 

Som en påminnelse från tidigare avsnitt kommer Bjørn Kjos och Norwegian fortsatt att 

tillsammans benämnas Bjørn Kjos eller Kjos. Denna argumentationsanalys behandlar de sju 

pressmeddelanden som publicerats på Norwegian.se samt de två presskonferenser som Kjos 

genomfört under strejkperioden. För att förstå vidare analys börjar vi med att fastställa vilken 

tes Kjos jobbar utifrån. Tesen kan formuleras som följande: Norwegian är ett företag som 

tänker långsiktigt och är mån om sina anställda och sina resenärer.  Med denna tes följer nu 

ett antal huvudargument och stödargument som bygger strejkens fulla argumentation.  

Argumenten var många och i stor utstäckning från Kjos sida där hans mest påtagliga och 

explicita argument under strejkperioden var: 

 Huvudargument 1: Vi bryr oss om passagerarna.
97

 

Flertalet gånger, både i pressmeddelanden och under Kjos’ två presskonferenser upprepades 

detta budskap i flera olika skepnader. Argumentationen syntes tydligt både i början, i mitten 

och i slutet av strejkperioden och var för publiken näst intill omöjlig att missa eller tolka fel. 

Kjos inleder det första offentliga pressmeddelandet med att skriva ”Vi ska göra det vi kan för 
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att ta hand om berörda passagerare.”
98

 I en presskonferens säger han också ”Personligen 

tycker jag det är helt förfärligt tragiskt att så många drabbats.”
99

 Detta är stödargument både 

syftar till att bygga ethos genom eunoia, välvilja och även god moral, arete. Det i sin tur 

skapar förtroende för Kjos då han faktiskt visar att han bryr sig om sina passagerare och inte 

enbart om Norwegiankoncernen i sig självt. Under den andra presskonferensen uttrycker han 

följande ”Vi ska ha fram passagerarna och vi ska skapa trygga arbetsplatser, det är vårt 

mål.”
100

 Detta stödargument visar både på att han är målinriktad och att han ser passagerarna 

som en hög prioritet under strejkperioden. Likväl som Kjos flertalet gånger uttrycker sin 

beklagan över att strejken drabbar så pass många passagerare säger han också ”Det finns 

regler på hur vi ska ta hand om strandsatta passagerare och det ska vi följa. Sedan gör vi allt 

för att kunna få fram dessa passagerare.”
101

 Ett argument kan kopplas till handlingsklokhet på 

det vis att Kjos faktiskt ska göra något åt saken snarare än att bara uttrycka medkänsla. 

Kanske går detta argument att se som ett exempel på fronesis, förnuft om publiken kan dra 

parallellen mellan att vetskapen om att man behöver handla i ett visst läge är att vara 

förnuftig.  

Nästa huvudargument går också att koppla ihop med ethos underkategori fronesis, eftersom 

att Kjos argumenterar med grunden i att visa sig själv och Norwegian som förnuftiga. 

 Huvudargument 2. ”Vi försöker lösa strejken”
102

 

Om huvudargument 1 är det mest explicita är detta huvudargument det mest omfattande, 

vilket innebär att analyser visar på flest stödargument. Att Kjos vill ha ett slut på strejken går 

nästan att gissa sig till utan att ens läsa denna analysdel. Med stödargument som ”Vårt mål har 

hela tiden varit att undvika strejk och få en lösning i företaget.”
103

 och ”Norwegian vill få ett 

slut på strejken och har gått långt ekonomiskt.”
104

 Dessa visar välvilja, eunoia som ett sätt att 

förklara för publiken att Kjos gör mycket för att få ett slut på strejken och att målet är att lösa 

konflikten. Kjos skriver också ”Norwegian har gått långt för att äntligen lösa strejken.”
105

 

Detta argument som många andra är relativt allmänt. Vad betyder ”har gått långt”? Flertalet 

gånger argumenterar Kjos utifrån allmänna uttryck så som argumentet ovan men också 
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”Norwegian har försökt att nå en lösning, de har gjort flera försök trots det har det inte varit 

möjligt att få en dialog.”
106

 Här används uttrycket ”flera försök” utan att förklara vad som 

gjorts. Dessa argument kan därför klassas som pathosargument eftersom de ger publiken ett 

intryck, en känsla av att Kjos gör och har gjort mycket för att lösa strejken. Hade han istället 

punktat upp vad han har gjort hade det kunnat uppfattas annorlunda, som ett logsargument 

baserat på fakta.  

Lika väl som Kjos argumenterar för sitt engagemang i att få ett slut på strejken argumenterar 

han också för att Parat lägger fram förslag som är omöjlig för koncernen att acceptera t.ex. 

”Norwegian har hela tiden varit inställda på att nå en lösning men vill/kan inte låta en grupp 

anställda ta över koncernen.”
107

 samt ”Du kan inte ha kollektivavtal med andra länder.”
108

 

Dessa två exempel visar en logosargumentation där Kjos lägger fram rena fakta och visar att 

de förslag Parat vill ha igenom inte fungerar eller går att acceptera av Norwegiankoncernen.  

Vidare handlar nästa huvudargument om Kjos motsatta sida: Parat. 

 Huvudargument 3. ”Parat bidrar inte till att lösa konflikten.”
109

 

Samtidigt som Kjos flertalet gånger radar upp vad de gör och hur de uppoffrar saker för att få 

en lösning på konflikten argumenterar han också för att Parat gör de motsatta. Parat ställer 

orimliga krav ”Parat framställer krav som går i fel riktning förhållande till tidigare avtal som 

slutits.”
110

, ”Vi kan inte ge med oss på punkter som inte är bärkraftiga i framtiden”
111

 samt att 

de inte vill samarbeta t.ex. ” Vi gav upp flera av våra saker vi lagt fram på bordet, ändå finner 

vi ingen överenskommelse.”
112

 Kjos argumenterar här för sin egen tes och emot Parat och 

målar upp en god sida: Norwegiankoncernen samt en ond sida: Parat. Med dessa två 

motsättningar bygger han upp och framkallar känslor hos publiken. En konkret uppställning 

visar att Kjos hävdar att han gör allt han kan medan Parat bara sätter sig på tvären.  Detta 

stärker Kjos ethos genom att han visar sig förnuftig då han pratar om framtiden och visar sig 

välvillig i form av att han framstår som samarbetsvillig.  
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Kjos sista huvudargument behandlar ämnet omorganisering och argumenterar för den 

omorganisering han utfört under strejkperioden. Norwegians dotterbolag NAN som strejken 

handlar om, delades upp ytterligare under strejkperioden i tre dotterbolag, ett för varje land: 

Sverige, Norge och Danmark. Kjos ser denna omorganisering som något nödvändigt och som 

kommer att gynna både piloter och Norwegian själva. 

Huvudargument 4. ”Omorganiseringen är bra för både piloterna och 

Norwegian.”
113

 

Nu har argumentationen gått över från att beröra hela den pågående strejken till att 

bara behandla den omorganisering Kjos genomfört under strejkperioden. En 

omorganisering som kom att få många reaktioner från både allmänheten och från 

Parat. Detta medför att Kjos får två saker att argumentera för: 1. Kjos rätt i den 

pågående medlingen samt 2. Varför denna omorganisering är bra för alla parter. Kjos 

skriver att ”Varje land ska kunna påverka sin egen framtid.”
114

 och att ”Den pågående 

strejken sätter alls jobb på spel och den här allvarliga situationen ska piloterna själva 

kunna påverka utfallet av.”
115

 Kjos argumenterar för att piloternas avtal ska 

bestämmas i respektive land där de har sin fasta punkt, samt nu också i det dotterbolag 

de är ansatta i inte i moderbolaget NAN.  

Kjos menar att denna omorganisering kommer att medföra att alla piloter ska jobba i 

ett Norwegianföretag även i framtiden. Han skriver ”Norwegian etablerar tre nya 

dotterbolag med tydliga mål att alla piloter ska jobba i ett Norwegianföretag i 

framtiden.”
116

 Detta kan vara ett sätt att lugna den oro som uppstår vid en 

omorganisering. Är detta ett argument som kommer att fullföljas kan vi se det som ett 

logosargument, är det bara tomma ord betyder det att det är ett pathosargument. Vad 

som är korrekt i denna fråga återstår att se i framtiden. Har Kjos dock byggt upp ett 

tillräckligt bra ethos som medför att publiken litar på honom kan de se detta som ett 

klart logosargument.  

Flera gånger under strejkperioden försätts Kjos i en försvarsposition där han tvingas 

försvara sina handlingar och andra motargument som främst kommer från Parats sida. 

Argumentationen avslöjar att Kjos ett antal gånger argumenterar i motvind där ethos 
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blir viktigt för att publiken ska acceptera hans argumentation. Anklagelser som 

strejkbryteri och ett försök att kringgå strejken bidrar till utfallet av Kjos’ argument 

och för att han inte ska sänka sitt ethos krävs här en förklaring, ett svar eller en 

kommentar.  I ett försök att upprätthålla sitt ethos men samtidigt svara på anklagelser 

om strejkbryteri säger han ”Vår första prioritet är att ta hand om passagerarna, vi vill 

inte använda oss av strejkbryteri. Planen som är i strejk står på marken. Andra delar av 

koncernen flyger passagerarna.”
117

  Mycket av anklagelserna som Kjos måste/bör 

bemöta är de som handlar om att Kjos anses ha använt sig av strejkbryteri för att 

kringgå strejken, likväl som omorganiseringen ses som ett sätt att organisera sig bort 

från strejken.  

Kjos har visat en argumentation som ofta och mycket syftar till att bygga tillit och visa 

på välvilja och god moral.  I och med strejkens konsekvenser och utfall var han även 

tvungen att argumentera för sina snabba förändringar vilket ledde till att han fick två 

trådar att argumentera för: 1. Hans ställningstagande under strejken samt 2. Hans 

motivering till denna snabba omorganisering under strejkperioden. Detta kan ha 

medfört att tillit varit extra viktigt redan från början för att kunna genomföra 

omorganiseringen utan allt för stort motstånd.  

5.6 Topikanalys- Bjørn Kjos 

Studiens sista analys ska behandla en topikanalys av Bjørn Kjos för att kartlägga vilka topiker 

Kjos har valt att använda för att skildra Norwegians bild av strejken. Analysen kommer att 

bidra till en vidare bild av argumentationen och förhoppningsvis också en djupare förståelse 

för Kjos sätt att argumentera. Även denna analys ligger som bilaga till studien. 

Kjos argumenterar både utifrån generella och specifika topiker i en relativt likvärdig 

blandning. Vi kan se på en topik som speglar Kjos förhållningssätt till strejken och det är 

topiken attityder. Genom att flertalet gånger upprepa Kjos egen personliga attityd till strejken 

och hela Norwegiankoncernens attityder visar han på välvilja och god karaktär. Dessa kopplas 

då samman med ethos och analysen kan urskilja hur Kjos bygger ethos genom att använda sig 

att topiken attityd. Kjos uttrycker inte bara en attityd som visar förståelse och medmänsklighet 

utan även en samarbetsvilja och där med en vilja att lösa konflikten. Dessa argument blir inte 

bara ethosargument utan har också en stark koppling till publikens känslor. Han väcker pathos 

genom att visa upp sin goda vilja och sin moraliska sida mitt i allt kaos, något som kan 
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avspegla sig som ett lugn och en trygghet hos publiken. Topiken attityd och den goda 

inställning Kjos väljer att visa upp under strejken medför att det är omöjligt att inte prata om 

visad välvilja. 

Välvilja får därför framstå som en specifik topik i detta sammanhang. Att visa välvilja handlar 

i detta fall om att visa sig hjälpsam, tillmötesgående och osjälvisk. Kjos visar framförallt en 

stor välvilja mot de berörda passagerarna och uttrycker flertalet gånger hur de ska göra allt de 

kan för att hjälpa dessa människor. Återigen är vi inne på både ethos och pathos i denna 

argumentation där de båda har en betydande roll. Ethos bygger i detta fall tillit genom att 

passagerarna tror på att Kjos kommer att hjälpa dem, samt pathos bygger på en känsla av lugn 

att någon bryr sig om dem. Vi kan också se allmänhetens roll i det hela, de som inte är 

berörda men som fortfarande har en betydande åsikt. De ser framförallt ethosargumentet, att 

Kjos är en god person som vill hjälpa de utsatta. 

Kjos talar inte bara om den goda viljan i nuet utan också om att vilja få ut det bästa av 

framtiden. Topiken framtiden är den mest omfattande i Kjos argumentation och bygger på 

både goda och onda argument om framtiden.  Med de goda menas att han utgår från att 

framtiden ska bli så bra som möjligt för alla och därför kan han inte acceptera vissa krav från 

Parats sida. De ”onda argumenten” är sådana argument som beskriver framtiden som osäker 

för piloterna. Dessa argument kopplas till starka känslor, då vi skulle kunna säga att framtiden 

i sig är en egen känsla eftersom att varje enskild individ har en känsla gällande framtiden, 

vare sig det är oro eller längtan. Kjos talar också om Norwegians mål med strejken, med 

framtiden och med piloterna.  

När han argumenterar utifrån den generella topiken konsekvenser finner han endast argument 

som berör de drabbade passagerarna. Att passagerarna har drabbats är den konsekvens som de 

tvingas handskas med. Kjos argumenterar inte för vidare framtida konsekvenser mer än ovan 

nämnda utan fokuserar på att passagerare inte kommer dit de ska är det som får stå som 

konsekvens för strejken. Fler generella topiker som tas upp i argumentationen är 

generalisering, nationalitet, ekonomi och definition. Det som kan vara för intresse för studien 

är topiken definition dock finns där bara ett argument för hur Kjos definierar strejken och det 

är att han fastställer att konflikten handlar om att styra Norwegiankoncernen.  

Vidare finner vi två intressanta specifika topiker: motargument och motståndaren. Dessa går 

till viss del in i varandra men det går ändå att särskilja argumenten för att finna dessa två 

topiker. Topiken motargument visar hur Kjos argumenterar emot de anklagelser som riktas 
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emot honom. Dessa motargument handlar om strejkbryteri, anklagelser om hotbrev till 

piloterna samt de rykten som spreds om att Kjos skulle försätta moderbolaget NAN i 

konkurrs. Dessa motargument leder alltså ingen argumentation framåt utan är endast ett sätt 

för Kjos att försvara sig själv mot anklagelser.  Dessa argument blir dock viktiga för Kjos’ 

ethos, hur han svarar på anklagelserna visar hur han ställer sig i frågan och om han bekräftar 

om de är sanna eller inte. Med dessa argument kan han både bygga och sänka sitt ethos 

beroende på motargumenten tas emot av publiken. Han får även tillfället att använda sig av 

logosargument för att försvara sig i situationen.  

Avslutningsvis ser vi på topiken motståndaren som följer trenden ovan. Inom denna topik 

argumenterar Kjos flertalet gånger genom hela strejkperioden att Norwegiankoncernen 

tillsammans med Kjos själv vill komma till en lösning men att det är Parat som sätter käppar i 

hjulet för dem. Det framgår här tydligt att det är Parat som inte vill nå en lösning eller ställer 

orimliga krav som inte går att få igenom. Parat målas upp som den onda sidan och Bjørn Kjos 

som den goda. Detta är återigen ett ethosargument som bygger på att visa sig själv duktig och 

måla upp motståndarsidan som en fiende. Parat framställs här också som några som inte vill 

samarbeta vilket är en viktig aspekt i en medlingsprocess, sunt förnuft för de flesta människor. 

Vi ser då återigen hur detta sänker förtroendet för Parat. 

Endast den specifika topiken organisation finns nu kvar att nämna för denna analys eftersom 

som den också upptäcktes i analysarbetet, dock finns inget intresse för att gå djupare in på 

denna då den inte tillför något till studien. Vi lämnar därför analyskapitlet och går nu vidare 

till studiens resultat och slutdiskussioner för att jämföra Parats och Bjørn Kjos’ 

argumentationer.  

6. Resultat och Slutdiskussioner 

Analyserna har visat på både likheter och skillnader i skildringen av argumentationen kring 

strejkperioden mellan Parat och Bjørn Kjos. Situationsanalysen visade att båda parternas 

primärpubliker skiljer sig tydligt från varandra. Parat riktar sin argumentation för att vinna 

över piloternas tillit och Kjos argumenterar i syfte att skapa tillit från Norwegians resenärer. 

Trots stora skillnader i den retoriska publiken visar ändå analyserna att syftet många gånger är 

detsamma: att skapa just tillit och att bygga ethos. Det har visat sig att både Parat och Kjos 

främst har argumenterat utifrån ethosargument i syfte att skapa förtroende och välvilja för sin 

publik. Eunoia är återigen ett begrepp som samlar Parat och Kjos under samma vingar då 

välviljan hos de båda uttrycks ofta och mycket genom deras argumentation. Parat uttrycker 
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sin välvilja genom att visa hur de kämpar för en förbättrad arbetssituation för piloterna. Kjos 

och andra sidan visar välvilja genom att uttrycka medlidande och handlingskraft för de utsatta 

resenärerna. Det finns också likheter i form av gemensamma huvudargument och topiker. 

Både Prat och Kjos använder huvudargument i form av att de vill visa att de försöker lösa 

strejken, samtidigt som de visar att de har en motsatt sida som de målar upp som de som gör 

fel och inte vill lösa strejken. De bygger här alltså upp tydliga antiteser där de argumenterar 

för sin egen sak men mot motståndarens.
118

 Ett argument som kommer från båda sidor är t.ex. 

”Vi har lagt oss i många punkter men kommer ändå inte till en överenskommelse”. När ord 

står mot ord är det parternas ethos som avgör om publiken uppfattar dem som trovärdiga eller 

inte. I och med att båda parter säger samma sak får publiken en känsla av att argumenten slår 

ut varandra. Om båda parter har lagt sig i flera punkter under medlingen men fortfarande inte 

kan komma överens är det väl bådas fel?  

Parterna är också ense om att framtiden är viktig och att de är måna om framtiden. Topiken 

framtid är därför något som dyker upp som centralt hos dem båda. Här framställer varken 

Parat eller Kjos framtiden som ljus om det blir som de själva vill utan fokuserar snarare på 

vad som kommer att hända om motståndaren får sin vilja igenom. Likväl topiken 

motståndaren blir en viktig del i argumentationen. Det är svårt att klassificera ett argument 

inom en enskild topik utan de flyter ofta ihop med varandra.
119

 Mycket tid läggs på att måla 

upp den andra parten som en motståndare, som den ”onda” och den som inte vill sammarbeta. 

Från båda sidor målas liknande argument upp för att höja sitt eget ethos och sänka 

motståndarens. Frågan är hur hållbara dessa argument blir när samma argument läggs fram 

från båda hållen där de i Parats fall pekar ut Kjos som den ”onda” medan Kjos pekar ut Parat 

som medlingens stoppkloss.  

Vetskapen som att det finns två sidor i medlingen säger också det självklara, att det även finns 

flera olikheter i Parat och Kjos argumentation. Den främsta är framförallt strejkens 

befogenhet eller inte. Parat ser strejken som ett nödvändigt måste för både piloterna och hela 

det norska arbetslivet. Kjos däremot menar på att strejken är onödig och att piloterna redan 

har det de påstår sig medla om. Dessa två ståndpunkter visar på hur långt de är ifrån varandra 

innan medlingens början och därmed argumentationens startpunkt. Retorisk argumentation 

syftar till att söka motståndarens anslutning snarare än att övertyga om en faktisk sanning. Det 
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119
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är en definition som gäller huvudparten av argumentation i det praktiska livet.
120

 I och med att 

vi redan tidigt i situationsanalysen bekräftat att Parat och Kjos inte har till avsikt att övertyga 

varandra i dessa pressmeddelanden och under presskonferensen utan söker sina publikers 

anslutning. Det är ändå intressant att de utifrån två helt olika synpunkter kan argumentera 

genom flera liknande och i några fall precis samma huvudargument för att försöka nå de olika 

publikernas anslutning. Trots de olika ståndpunkterna använder de sig också av flertalet 

samma topiker som nämnt ovan. Aristoteles talade om att det finns tre skäl till att talarna 

själva är trovärdiga och det är ethos tre delar: förnuft, god karaktär och välvilja.
121

 Eftersom 

att analyserna visar att både Parat och Kjos har uppfyllt dessa tre krav kanske inte topiken 

eller huvudargumentet är det viktigaste utan att innehållet och hur det lyfts fram verkar här ha 

större betydelse. 

Analysen visar också att det visst finns flera topiker som skiljer parterna åt. Så som ekonomi, 

nationalitet och organisation från Kjos sida och känslor och samarbete från Parats sida. 

Dessa utgör dock så pass liten del i argumentationen att det blir mer intressant att se på det 

som de har gemensamt än de topiker som skiljer dem åt. Men frågan är varför dessa topiker 

många gånger blir gemensamma? Ett svar är att de argumentarer om samma ämne men med 

olika infallsvinklar. Dock kan man tycka att eftersom de har olika publiker borde olika topiker 

också vara av intresse. Hur väl de olika parterna lyckas övertyga sina respektive publiker är 

upp till framtiden att visa oss. Kommer Norwegians antal resenärer att öka, sjunka eller förbli 

det samma och kommer Parats medlemsantal att öka, sjunka eller förbli det samma? Eftersom 

piloterna under den uttalade strejkperioden valde att lita på Parat och fullfölja strejken kan ju 

det visst ses som en vinst. Men vad säger allmänheten om parterna idag? Har de byggt upp ett 

starkare förtroende eller har strejken medfört skador i form av minskat förtroende för Parat 

eller Kjos? Argumentationen under strejken tycks ändå ha visat att båda parter lagt stort fokus 

på att bygga ethos. 

Vi tar oss tillbaka till en annan olikhet mellan Parat och Kjos och det är definitionen om vad 

strejken handlar om, vad de egentligen förmedlar till allmänheten som strejkens syfte och 

tvist. Parat definierar konflikten som ett krav på att piloterna vill ha ett avtal med den riktiga 

arbetsgivaren och att det är en kamp om principer som länge tagits för givet i Norge. Det 

första påståendet om avtal med riktiga arbetsgivare är ett återkommande påstående genom 

hela strejkperioden från Parats sida. Det andra däremot som handlar om principer uttrycks inte 
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explicit förrän i slutskedet av strejken, när konflikten är som hetast. Kan vi då se det som ett 

sätt att elda på lite extra för att få strejken att beröra många fler än bara piloterna? Ser vi 

däremot på Kjos sätt att definiera strejken har vi bara ett explicit påstående att gå efter vilket 

är att konflikten handlar om att styra Norwegiankoncernen. Detta uttrycks bra en gång utan att 

förändras under tidens gång. Med dessa två olika definitioner av vad konflikten egentligen 

handlar om kan man ställa sig frågan om de ens lyssnar på varandra, eller snarare skulle deras 

argumentationer bli bättre om de var eniga om vad konflikten faktiskt handlade om? Vi kan 

också ställa oss frågan om det endast är detta intryck de vill ge till allmänheten medan de 

egentligen handlar om andra saker bakom stängda dörrar? Vilket som så skiljer sig dessa 

definitioner åt samtidigt som de är eniga om att det är piloterna som vill något medan Kjos 

framstår som han som håller i makten. 

I slutändan är det alltid publiken eller mottagaren som avgör hur lyckat ett argument eller en 

hel argumentation är.
122

 Därmed lämnas all makt över till publiken så fort Kjos eller Parat har 

publicerat sitt pressmeddelande eller genomfört sin presskonferens. För att summera 

ovanstående slutsatser har analyserna visat på att den största likheten mellan Parat och Kjos är 

användandet av topiker och ethosargument. Ethosargumenten har varit det bevismedel som 

främst har genomsyrat båda parternas argumentationer med eunoia, fronesis och arete som 

explicita hos både Parat och Kjos. Den största skillnaden har visat sig vara parternas teser som 

ligger till grund för deras argumentation. Även hur de definierar strejken som konflikten 

resulterat i skiljer sig en del. 

Retoriken frånsäger sig ofta vetskapen om en viss sanning. Istället talar retoriker om vad som 

kan uppfattas som övertygande vid varje tillfälle.
123

 Av denna studie har läsaren tagits med på 

en resa genom den så kallade ”Norwegianstrejken 2015” för att få uppleva båda parters 

argumentation. Kanske fanns det en baktanke från författarens sida om att kunna bli 

övertygad av den ena eller den andra sidan, kanske fanns det en baktanke om att kunna få reda 

på vem som talade sanning och kanske fanns det en baktanke att bringa klarhet i denna 

motsägelsefulla argumentation mellan Parat och Kjos. Studien har gett mig många svar men 

också försett mig med en hel del nya frågor: Kan retoriken vara avgörande för ett företags 

framtid i en liknande konflikt? Har denna argumentation väckt liv i nya konflikter som rör 

samma ämne? Kan en sida ha mer ”rätt” än någon annan eller handlar det bara om hur man 
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skildrar verkligheten? Dessa frågor lämnar jag öppna för läsaren att själv ta ställning i eller 

fundera vidare kring.  

7. Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att ta reda på hur en konflikt i dagens samhälle går att 

skildra från två olika perspektiv med hjälp av retorik.  Studien har tagit reda på hur 

Norwegian med ledning av VD Bjørn Kjos och det norska pilotfacket Parat har argumenterat 

under pilotstrejken i februari 2015. Konflikten berörde de skandinaviska piloterna i 

Norwegians dotterbolage NAN som visade missnöje över sin arbetssituation. Undet elva 

dagar strejkade 650 piloter på order från pilotfacket Parat. Under strejken tid anklagades Kjos 

för strejkbryteri då han hyrde in andra flyg för att ersätta de flygplan som stod på marken samt 

att han genomförde en omorganisering i koncernen under strejkperioden.  

Studiens frågeställningar lyder 

Hur argumenterar de olika parterna för att förmedla sin bild av verkligheten? 

o Vilka likheter och skillnader finns det i de två argumentationerna? 

o Vilka retoriska bevismedel används? 

o Hur definierar de olika parterna konflikten? 

För att svara på dessa frågeställningar använder sig studien av två situationsanalyser, två 

argumentationsanalyser samt två topikanalyser. Alla analyser genomförs på både materialet 

från Parat och från Bjørn Kjos. För att öka förståelsen kring tudien finns ett teorikapitel som 

definierar ett argument som något som svara på frågan: varför? och som har till syfte att söka 

acceptans från publiken. De tre retoriska bevismedlen som ses som centrala i denna studie är 

ethos, pathos och logos vilket också kan översättas som karaktärsargument, känsloargument 

och faktabaserade argument. Topiker beskrivs som de platser eller ämnen en talare kan hitta 

sitt material till talet.  

Studien har använt sig av material i form av pressmeddelanden hämtade från Parat respektive 

Norwegians hemsidor samt två presskonferenser med Bjørn Kjos. Studien har avgränsat sig 

till detta material och har inte använt sig av opartiska nyhetsartiklar publicerade av en tredje 

part.  
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Analyserna har kommit fram till att både Parat och Kjos främst använder sig av 

ethosargument i syfte att bygga tillit. De använder sig också av flera gemensamma topiker och 

huvudargument genom argumentationerna, trots att de riktar sig till olika publiker.  

De stora skillnaderna ligger i utformandet av tesen och strejkens faktiska befogenhet eller 

inte, samt hur de definierar hela konflikten och dess orsak. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

Kategorisering Huvudargument och stödargument- Parat 

1. Norwegian bidrar inte till att lösa konflikten. 

-Vi upplever att många avtal som Bjorn Kjos ingår med Parat inte hålls, även de skriftliga. [2] 

-Norwegians ledning är ute efter att pressa fram en övergång från fast anställning till lösare 

förhållanden och sämre villkor. [2] 

-Vi fruktar att Kjos vill göra sig kvitt med oss skandinaviska piloter. Han vill gärna använda 

piloterna men inte som fackorganiserade piloter vilket då betyder att piloterna mister många 

rättigheter. [2] 

-Norwegian vill inte ingå i ett kollektivavtal som berör företagets verksamhet.[3] 

-Norwegian är bara intresserade att organisera sig bort från sina förplikterser och därför kan 

vi inte nå en lösning. [3] 

-Norwegian vill inte sammarbete.[3] 

-Vi upplever att Norwegian inte vill ha något trafikavtal, men det måste vi ha. [4] 

-Att få ett kollektivavtal brukar inte vara några problem. [4] 

-Parat tror att Norwegian kommer att konkursa NAN för att kunna organisera sig bort från 

kollektivavtalet och dagens arbetsförhållanden. [6] 
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-Ett krig med egna anställda tjänar varken företaget eller passagerarna på, därför uppmanar 

vi Bjorn Kjos till att ingå kollektivavtalet och få ett slut på konflikten.[6] 

-Kraven handlar inte om lön utan om att ha ett avtal med den riktiga arbetsgivaren.[7]  

-Kjos försöker att kringgå hela strejken i och med att han upprättar tre nya dotterbolag.[8] 

-Norwegian pratar bara om principer och ger sig inte in i de riktiga förhandlingarna.[9] 

-Norwegian bara tar i förhandlingarna utan att ge. [9] 

-Norwegian bryr sig inte om sina passagerare som de säger att de gör eftersom att de inte 

vill komma fram till en lösning. [9] 

-Kjos och Norwegian försöker få Parat att framstå som dåliga snarare än att förhandla fram 

bra lösningar. [11] 

-Vi beklagar att strejken drabbar ett stort antal passagerare, men det kan snabbt lösas av 

Norwegian och Bjorn Kjos. [13] 

-Arbetsgivarna bidrar inte till att försöka lösa konflikten. [14] 

 

2. Norwegian utför strejkbryteri. 

-Norwegian utför strejkbryteri om de hyr in piloter från andra delar av organisationen för att 

kringgå strejken.  Det är både illojalt och respektlöst, då följer de inte de spelregler och 

grundläggande rättigheter som arbetslivet är baserat på. [2] 

-Det är fler än Parat själva som anser att Kjos bedriver strejkbryteri. [10] 

-Om strejken fortsätter kommer de flyg som utbryter strejkbryteri inte att kunna tanka eller 

få mat och dryck till passagerarna ombord. [12] 

-Strejkbryteri är en frustrerande och provocerande handling.[12] 

 

3. Parat är sammarbetsvilliga och vill nå ett slut på strejken. 
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-Vi går in i förhandlingen och önskar finna lösningar.[1] 

-Målsättningen är att komma till enighet.[2] 

-Parat har lagt sig i många punkter utan att kunna nå en lösning. [3] 

 

4. Parat och medlemmarna står som en enad fackförening.  

-För oss är detta ett vara eller icke vara. [1] 

-Vi är villiga att kämpa, vi förbereder oss på en hård kamp.[1] 

-Piloterna är missnöjda med sina arbetsförhållanden.[2] 

Piloterna hade inget annat val än att kräva ett kollektivavtal. [4] 

-Tyvärr drabbar strejken också en tredjepart: passagerarna, men det är en av 

konsekvenserna av en strejk. [4] 

-Parat får ett enormt stöd bland medlemmarna för strejken. [4] 

-Norwegianpiloterna håller ihop genom strejken. [6] 

-Parat får mycket stöd av både nationella och internationella fackföreningar runt om i 

världen. [7] 

-I och med att Kjos flyttar runt piloterna ökar det piloternas faktiska behov av trygghet. [9] 

-Parat får mycket stöd och stöttning från andra kring strejken. [10] 

-Parat sammarbetar med Fackföreningar från Sverige, Danmark, Finland och Island.[15] 

 

5. Detta är en strejk som berör hela det Norska arbetslivet. 

-Genomförs detta i Norwegian kommer det också att genomföras i många andra flygbolag, 

det blir en dominoeffekt med sämre arbetsförhållanden för alla piloter. [2] 

-Norwegian sätter egna spelregler som medför att de organiserar sig bort från norskt 

arbetsliv och internationell luftfart.[3]  
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-Detta är en kamp om principer som vi tagit för givet i Norge de senaste 100 åren. [4] 

-Kjos visar ingen respekt för den norska traditionen och för facklig organisering. [7] 

-Kan Kjos och Norwegian komma undan banar det väg för att andra kommer att kunna göra 

lika dant.[7] 

-Maktbalansen mellan arbetstagare och arbetsgivare är en förutsättning för att vi ska kunna 

behålla alla fördelar med den norska arbetslivsmodellen.[7] 

-Det är inte bara en kamp för piloterna utan för hela det norska arbetslivet. [7] 

-Vi litar inte på arbetsgivare eftersom att vi flera gånger innan har blivit svikna och därmed 

inte har en grund att stå på.[9] 

-Får vi inget trafikavtal har Norge en framtid att frukta.[9] 

-De spelregler och principer som piloterna kämpat för, som hållits högt under decennier nu 

är under angrepp. [14] 

-Norwegian håller sig inte till de regler och principer som så länge har tagits för givet.[14] 

-Förlorar Parat denna kamp kan det medföra en ”kraschlandning” för många 

fackföreringar.[14] 
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Bilaga 2 

Kategorisering i Huvudargument och stödargument- Bjorn Kjos 

1. Vi bryr oss om passagerarna 

Vi ska göra det vi kan för att ta hand om berörda passagerare. [1] 

Vi kommer att göra allt vi kan för att ta hand om våra drabbade passagerare.[2] 

Norwegian vill ha ett slut på strejken. [3]  

Företaget blöder och hittills har 100 000 passagerare drabbats. [4] 

Norwegian blekagar att strejken fortsätter och att resenärer, anställda och andra 

drabbas. [6] 

Bjorn Kjos ber om ursäkt till alla passagerare som drabbats och visar samtidigt lättnad 

över att strejken är över. [7] 

Det är ”tragiskt” och ”förfärligt” att 100 000 passagerare blivit utsatta. (16.30)[1] 

Persoligen tycker jag det är helt förfärligt tragiskt att så många utsatts. (16.50)[1] 

Det finns regler på hur vi ska ta hand om strandsatta passagerare och det ska vi följa. 

Sedan gör vi allt för att kunna få fram dessa passagerare. (17.35)[1] 

Vår första prioritet är att ta hand om passagerarna, vi vill inte använda oss av 

strejkbryteri. Planen som är i strejk står på marken. Andra delar av koncernen flyger 

passagerarna. (18.05)[1] 
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Vi ska ha fram passagerarna och vi ska skapa trygga arbetsplatser, det är vårt mål. 

(5.45)[2] 

 

2. Vi försöker lösa strejksituationen 

Vårt mål har hela tiden varit att undvika strejk och få en lösning i företaget. [1] 

Norwegian har försökt att nå en lösning, det har gjort flera försök trots det har i det inte 

varit möjligt att få en dialog. [2] 

Norwegian kunde inte acceptera kravet på koncernansenitet för NAN-piloterna, d v s 

ansenitet i företaget de är anställda i. I praktiken skulle det ha gett skandinaviska piloter 

möjlighet att driva bort kollegor vid de andra baserna i Europa.  [2] 

De skandinaviska piloterna i Sverige och Danmark vänder sig till Norwegian med frågor 

för att de inte vill förlora sin arbetsplats. De danska piloterna har sin pension och de 

svenska piloterna har svensk pension. [3] 

Norwegian har hela tiden varit inställda på att nå en lösning men vill/kan inte låta en 

grupp anställda ta över koncernen. [3]  

Kostnaderna måste ned och flexibiliteten öka om Norwegian ska kunna ha kvar alla sina 

piloter, alternativet är nedbemanning bland de skandinaviska piloterna. [4] 

Omorganiseringen minskar risken för konkurs i NAN. [4] 

Konflikten handlar om att styra Norwegiankoncernen. [4] 

Vi vill ha med alla piloter till det nya dotterbolaget. [5] 

Norwegian vill få ett slut på strejken och har gått långt ekonomiskt. [6] 

Norwegian har gått långt för att äntligen lösa strejken.[6] 

Jag är väldigt tacksam för allt tålamod och stöd vi har fått från allmänheten, säger Bjorn 

Kjos.[7] 

Vi hyr inte in piloter vi hyr in flyg. (19.10)[1] 
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SAS, EBERIA och Brittish Airways gör samma sak koncernstuktur.  Det är vanligt i hela 

flygvärlden. (21.00)[1] 

Att NAN skulle försättar i konkurs är endast ett ryckte. (22.40)[1] 

Vi har inte råd att tappa pengar i oändlighet då kommer de strejka NAN i konkurs, förra 

året tappa vi 1,6 miljoner kronor. (23.29)[1] 

Du kan inte ha kollektivavtal med andra länder. (24.40)[1] 

Vi har haft ett jättebra sammarbete med många fackföreningar och all har jobbat hårt 

natt och dag.(25.20)[1] 

SAS och Brittish Airways har samma system vad gäller hur Piloter är ansatta i dotterbolag 

men flyger för moderbolaget också.  De allra flesta har så.(36.48)[1] 

En tråkig situation som håller mig vaken om natten. (0.10)[2]  

3. Parat bidrar inte till att lösa konflikten 

Norwegian har föreslagit förbättringar för framtiden och Parat har inte tillmötesgått 

dessa utan själva ställt orimliga krav. [1] 

Parat framställer krav som går i fel riktning i förhållande till tidigare avtal som slutits 

under 2013. [2] 

Parat kämpar för ett kollektivavtal som de redan har och som nu överförs. [4] 

Norwegian har lämnat flera bra förslag till förbättring men Parat vill ändå inte nå en 

överenskommelse. [6] 

Jag tror inte att det finns något flygbolag i hela världens som idag skulle acceptera att 

piloterna ska ha ansvar över alla flyg som går ut och in i Skandinavien. Den kommersiella 

styrningen (26.15)[1] 

När det skar sig igår var det för att Parat kräver 110 (årsverk/FTE) mer än vad det är idag. 

Ett omöjligt krav som jag verkligen blekagar att vi fortsätter strejken. (2.04)[2] 
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Vi gav upp flera av våra saker vi lagt fram på bordet, ändå finner vi ingen 

överenskommelse. (3.44)[2] 

Vi kan inte ge med oss på punkter som inte är bärkraftiga i framtiden. (6.10)[2] 

 

4. Omorganiseringen är bra för både piloterna och Norwegian 

Norwegian etablerar tre nya dotterbolag med tydliga mål att alla piloter ska jobba i ett 

Norwegianföretag i framtiden. [4] 

Den pågående strejken sätter allas jobb på spel och den här allvarliga situationen ska 

piloterna själva kunna påverka utfallet av. [4] 

Varje land ska kunna påverka sin egen framtid. [4] 

Brevet som skickades ut till svenska piloterna är inget hot utan ordinär information om 

verksamhetsövergång. [5] 
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Bilaga 3 

Topikanalys- Parat 

Topiker Argument 

Motståndaren -Vi upplever att många avtal som Bjorn Kjos ingår med Parat inte 
hålls, även de skriftliga. [2] 
-Norwegians ledning är ute efter att pressa fram en övergång från fast 
anställning till lösare förhållanden och sämre villkor. [2] 
-Norwegian vill inte ingå i ett kollektivavtal som berör företagets 
verksamhet.[3] 
-Norwegian är bara intresserade att organisera sig bort från sina 
förplikterser och därför kan vi inte nå en lösning. [3] 
-Norwegian vill inte sammarbete.[3] 
-Parat tror att Norwegian kommer att konkursa NAN för att kunna 
organisera sig bort från kollektivavtalet och dagens 
arbetsförhållanden. [6] 
-Norwegian pratar bara om principer och ger sig inte in i de riktiga 
förhandlingarna.[9] 
- Norwegian bara tar i förhandlingarna utan att ge. [9] 
-Kjos och Norwegian försöker få Parat att framstå som dåliga snarare 
än att förhandla fram bra lösningar. [11] 
-Vi beklagar att strejken drabbar ett stort antal passagerare, men det 
kan snabbt lösas av Norwegian och Bjorn Kjos. [13] 
-Arbetsgivarna bidrar inte till att försöka lösa konflikten. [14] 
-Kjos visar ingen respekt för den norska traditionen och för facklig 
organisering. [7] 
-Norwegian håller sig inte till de regler och principer som så länge har 

tagits för givet.[14] 

Framtid -Vi fruktar att Kjos vill göra sig kvitt med oss skandinaviska piloter. 
Han vill gärna använda piloterna men inte som fackorganiserade 
piloter vilket då betyder att piloterna mister många rättigheter. [2] 
-Målsättningen är att komma till enighet.[2] 
-För oss är detta ett vara eller icke vara. [1] 
-Genomförs detta i Norwegian kommer det också att genomföras i 
många andra flygbolag, det blir en dominoeffekt med sämre 
arbetsförhållanden för alla piloter. [2] 
-De spelregler och principer som piloterna kämpat för, som hållits 
högt under decennier nu är under angrepp. [14] 
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-Förlorar Parat denna kamp kan det medföra en ”kraschlandning” för 
många fackföreringar.[14] 

Generalisering  -Att få ett kollektivavtal brukar inte vara några problem. [4] 
-Det är fler än Parat själva som anser att Kjos bedriver strejkbryteri. 
[10] 
-Kan Kjos och Norwegian komma undan banar det väg för att andra 
kommer att kunna göra lika dant.[7] 
-Vi litar inte på arbetsgivare eftersom att vi flera gånger innan har 

blivit svikna och därmed inte har en grund att stå på.[9] 

Motsats -Vi upplever att Norwegian inte vill ha något trafikavtal, men det 
måste vi ha. [4] 
-Norwegian bryr sig inte om sina passagerare som de säger att de gör 
eftersom att de inte vill komma fram till en lösning. [9] 

Välvilja -Ett krig med egna anställda tjänar varken företaget eller 
passagerarna på, därför uppmanar vi Bjorn Kjos till att ingå 
kollektivavtalet och få ett slut på konflikten. [6] 
-Vi går in i förhandlingen och önskar finna lösningar.[1] 
-Parat har lagt sig i många punkter utan att kunna nå en lösning. [3] 

Definition -Kraven handlar inte om lön utan om att ha ett avtal med den riktiga 
arbetsgivaren.[7]  
-Detta är en kamp om principer som vi tagit för givet i Norge de 
senaste 100 åren. [4] 
-Det är inte bara en kamp för piloterna utan för hela det norska 
arbetslivet. [7] 

Förhållningsregler -Kjos försöker att kringgå hela strejken i och med att han upprättar 
tre nya dotterbolag.[8] 
-Norwegian utför strejkbryteri om de hyr in piloter från andra delar av 
organisationen för att kringgå strejken.  Det är både illojalt och 
respektlöst, då följer de inte de spelregler och grundläggande 
rättigheter som arbetslivet är baserat på. [2] 
-Norwegian sätter egna spelregler som medför att de organiserar sig 
bort från norskt arbetsliv och internationell luftfart.[3]  

Konsekvenser -Om strejken fortsätter kommer de flyg som utbryter strejkbryteri 
inte att kunna tanka eller få mat och dryck till passagerarna ombord. 
[12] 
- Piloterna hade inget annat val än att kräva ett kollektivavtal. [4] 
-Tyvärr drabbar strejken också en tredjepart: passagerarna, men det 

är en av konsekvenserna av en strejk. [4] 

Känslor  -Strejkbryteri är en frustrerande och provocerande handling.[12] 
-Piloterna är missnöjda med sina arbetsförhållanden.[2] 
-I och med att Kjos flyttar runt piloterna ökar det piloternas faktiska 

behov av trygghet. [9] 

Attityder -Vi är villiga att kämpa, vi förbereder oss på en hård kamp.[1] 
-Norwegianpiloterna håller ihop genom strejken. [6] 

Sammarbete -Parat får mycket stöd av både nationella och internationella 
fackföreningar runt om i världen. [7] 
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-Parat får ett enormt stöd bland medlemmarna för strejken. [4] 
-Parat får mycket stöd och stöttning från andra kring strejken. [10] 
-Parat sammarbetar med Fackföreningar från Sverige, Danmark, 
Finland och Island.[15] 
-Maktbalansen mellan arbetstagare och arbetsgivare är en 

förutsättning för att vi ska kunna behålla alla fördelar med den norska 

arbetslivsmodellen.[7] 

Bilaga 4 

Topikanalys- Bjorn Kjos 

Topiker Argument 

Välvilja -Vi ska göra det vi kan för att ta hand om berörda passagerare.[1] 
-Vi kommer att göra allt vi kan för att ta hand om våra drabbade 
passagerare.[2] 
- Vi gav upp flera av våra saker vi lagt fram på bordet, ändå finner vi 
ingen överenskommelse. (3.44)[2] 
-En tråkig situation som håller mig vaken om natten. (0.10)[2] 

Framtid -Norwegian vill ha ett slut på strejken. [3] 
-Vi ska ha fram passagerarna och vi ska skapa trygga arbetsplatser, 
det är vårt mål. (5.45)[2] 
- Vi kan inte ge med oss på punkter som inte är bärkraftiga i 
framtiden. (6.10)[2] 
- Vårt mål har hela tiden varit att undvika strejk och få en lösning i 
företaget. [1] 
- Norwegian kunde inte acceptera kravet på koncernansenitet för 
NAN-piloterna, d v s ansenitet i företaget de är anställda i. I praktiken 
skulle det ha gett skandinaviska piloter möjlighet att driva bort 
kollegor vid de andra baserna i Europa. [2] 
- De skandinaviska piloterna i Sverige och Danmark vänder sig till 
Norwegian med frågor för att de inte vill förlora sin arbetsplats. De 
danska piloterna har sin pension och de svenska piloterna har svensk 
pension. [3] 
- Den pågående strejken sätter allas jobb på spel och den här 

allvarliga situationen ska piloterna själva kunna påverka utfallet av. 

[4] 

Konsekvenser -Företaget blöder och hittills har 100 000 passagerare drabbats. [4] 
-Norwegian blekagar att strejken fortsätter och att resenärer, 
anställda och andra drabbas. [6] 
-Det är ”tragiskt” och ”förfärligt” att 100 000 passagerare blivit 

utsatta. (16.30)[1] 

Attityder -Bjorn Kjos ber om ursäkt till alla passagerare som drabbats och visar 
samtidigt lättnad över att strejken är över. [7] 
-Persoligen tycker jag det är helt förfärligt tragiskt att så många 
utsatts. (16.50)[1] 
- Norwegian har hela tiden varit inställda på att nå en lösning men 
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vill/kan inte låta en grupp anställda ta över koncernen. [3] 
- Vi har haft ett jättebra sammarbete med många fackföreningar och 

all har jobbat hårt natt och dag.(25.20)[1] 

Förhållningsregler -Det finns regler på hur vi ska ta hand om strandsatta passagerare 
och det ska vi följa. Sedan gör vi allt för att kunna få fram dessa 
passagerare. (17.35)[1] 
- Parat framställer krav som går i fel riktning i förhållande till tidigare 
avtal som slutits under 2013. [2] 

Motargument -Vår första prioritet är att ta hand om passagerarna, vi vill inte 
använda oss av strejkbryteri. Planen som är i strejk står på marken. 
Andra delar av koncernen flyger passagerarna. (18.05)[1] 
-Parat kämpar för ett kollektivavtal som de redan har och som nu 
överförs. [4] 
- Brevet som skickades ut till svenska piloterna är inget hot utan 
ordinär information om verksamhetsövergång. [5] 
- Vi hyr inte in piloter vi hyr in flyg. (19.10)[1] 
- Att NAN skulle försättar i konkurs är endast ett ryckte. (22.40)[1] 

Motståndaren -Norwegian har föreslagit förbättringar för framtiden och Parat har 
inte tillmötesgått dessa utan själva ställt orimliga krav. [1] 
-Norwegian har lämnat flera bra förslag till förbättring men Parat vill 
ändå inte nå en överenskommelse. [6] 
-När det skar sig igår var det för att Parat kräver 110 (årsverk/FTE) 
mer än vad det är idag. Ett omöjligt krav som jag verkligen blekagar 
att vi fortsätter strejken. (2.04)[2] 
- Norwegian har försökt att nå en lösning, det har gjort flera försök 

trots det har i det inte varit möjligt att få en dialog. [2] 

Generalisering -Jag tror inte att det finns något flygbolag i hela världens som idag 
skulle acceptera att piloterna ska ha ansvar över alla flyg som går ut 
och in i Skandinavien. Den kommersiella styrningen (26.15)[1] 
- SAS, EBERIA och Brittish Airways gör samma sak koncernstuktur.  

Det är vanligt i hela flygvärlden. (21.00)[1] 

Organisation - Norwegian etablerar tre nya dotterbolag med tydliga mål att alla 
piloter ska jobba i ett Norwegianföretag i framtiden. [4] 
- Omorganiseringen minskar risken för konkurs i NAN. 4 
- Vi vill ha med alla piloter till det nya dotterbolaget. [5] 

Nationalitet -Varje land ska kunna påverka sin egen framtid [4] 
- Du kan inte ha kollektivavtal med andra länder. (24.40)[1] 

Ekonomi -Kostnaderna måste ned och flexibiliteten öka om Norwegian ska 
kunna ha kvar alla sina piloter, alternativet är nedbemanning bland 
de skandinaviska piloterna. [4] 
- Norwegian vill få ett slut på strejken och har gått långt ekonomiskt. 
[6] 
- Vi har inte råd att tappa pengar i oändlighet då kommer de strejka 

NAN i konkurs, förra året tappa vi 1,6 miljoner kronor. (23.29)[1] 

Definition -Konflikten handlar om att styra Norwegiankoncernen. [4] 
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Bilaga 5 

 

 March 7, 2015  
Norwegian Air Shuttle ASA PO Box 115 1330 Fornebu, Norway  
Statsministerens kansli  
Rosenbad 4 103 33 Stockholm  
 
Under statministerns frågestund i riksdagen i torsdags kommenterades strejken hos 
Norwegian, och Statsministern sa följande:  
- Statsministern tycker att det är fullständigt uselt att sätta in strejkbrytare. Du behöver inte 
tveka en sekund på det.  
Vi vill därför informera om fakta i saken då vi reagerar på att uttalandet inte är baserat på de 
faktiska förhållandena:  
Det är viktigt att understryka att Norwegian inte bara accepterar utan också stöttar och 
följer alla fackliga rättigheter. Vi har idag kollektivavtal med sju olika förbund, bara i 
Skandinavien. Alla som arbetar hos Norwegian har fast anställning, antingen inom 
Norwegiankoncernen eller i företag vi samarbetar med. Ingen har enmansföretag. De 
flygplan som normalt flygs av de piloter i Norwegian Air Norway (NAN) som nu strejkar, står 
parkerade på marken.  
Norwegian Air Shuttle är ansvariga för flygningarna och passagerarna. Enligt europeiska 
riktlinjer ligger ansvaret för passagerarna på oss. När det är strejk i Norwegian Air Norway 
har vi valt att gå till andra bolag och be dem flyga åt oss. Det är alltså ingen som har tagit in 
”strejkbrytare”.  
Fler än 180 000 skandinaver har hittills drabbats av strejken, varav manga svenska 
passagerare.  
Norwegians etablering i Sverige har medfört att gemene man fått möjligheten att resa runt i 
Sverige och ut i världen till väsentligt lägre priser än när SAS hade monopol i Sverige.  
Om Statsministern är intresserad skulle jag gärna föreslå att han följer med mig på en resa i 
Sverige eller mellan våra huvudstäder så att han får en bättre förståelse för oss, vårt bidrag 
som arbetsgivare, skattebetalare och som skapare av ökad konkurrens och flera 
arbetsplatser i Sverige.  
 
Med de bästa hälsningar  
Bjørn Kjos  
VD och koncernchef  
Norwegian Air Shuttle 
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Bilaga 6 

[1] 25.02.2015 

 

Norwegian-pilotene: Mekling starter torsdag  

BILD:1 §§Halvor Vatnar 

Partene i oppgjøret om ny tariffavtale for Norwegian-pilotene, 

med Halvor Vatnar i spissen, møtes hos Riksmekleren 

torsdag 26. februar. 

- Vi går inn i enhver forhandling med et ønske om å finne løsninger, men vi står langt 

fra hverandre. Her handler det om flere prinsipielle spørsmål, og for oss er dette et 

være eller ikke være. Dette er en kamp vi er villige til å ta, sier Halvor Vatnar. Han 

leder Norwegian Pilot Union, som er en del av Parat. 

 

Tariffavtale med reell arbeidsgiver, likeverdige avtaler for alle Norwegian-piloter i 

Skandinavia, og felles karrieremuligheter for alle piloter i konsernet. Dette er blant 

kravene Vatnar har med seg til Riksmekleren. Meklingsfristen er midnatt fredag 27. 

februar. Om det ikke blir enighet natt til lørdag, vil 70 piloter starte streiken lørdag 

morgen. - Vi vurderer fortløpende en videre opptrapping av streiken, opplyser Vatnar, 

som reagerer på Norwegians fremferd i forkant av meklingen. 

 

- Etter forhandlingsbruddet er vi informert av selskapet at det planlegges oppsigelser 

i Skandinavia, og dette skjer i den delen av Norwegian som er omfattet av vår 

tariffavtale. Vi oppfatter dette som en utidig trussel ved oppkjøringen til en mekling, 

sier Vatnar.   

Dette skjer samtidig som selskapet ekspanderer, også i Skandinavia.  

- Flyruter som tidligere ble fløyet av organiserte skandinaviske piloter, flys nå i større 

og større utstrekning av våre kollegaer på europeiske baser. Vi er forberedt på en 

hard kamp dersom det blir streik fra lørdag morgen, sier Halvor Vatnar. 
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[2] 26.02.2015 

Norwegian-pilotene: Meklingen pågår fortsatt 

Norwegian-mekling 260215 

Partene møttes hos Riksmekleren torsdag formiddag. – 

Målsettingen er å komme til enighet, sa leder for Norwegian-

pilotene Halvor Vatnar, på vei inn i møtet. 

Riksmekler Nils Dalseide tok i mot delegasjonene fra Parat/Norwegian Pilot Union og 

NHO Luftfart/Norwegian på sitt kontor klokken 10 torsdag. Meklingsfristen er fredag 

27. februar klokken 24.  

 

Står langt fra hverandre 

Dersom partene ikke kommer til enighet blir det streik fra lørdag morgen. I første 

omgang tas 70 piloter ut i streik, og dette vil ramme en rekke flygninger i 

Skandinavia. Lederen for Norwegians pilotforening, Halvor Vatnar, sier deres 

målsetting er å bli enige med selskapet, men at partene står langt fra hverandre før 

meklingen. Pilotenes viktigste krav er tariffavtale med reell arbeidsgiver, likeverdige 

avtaler for alle Norwegian-piloter i Skandinavia, og felles karrieremuligheter for alle 

piloter i konsernet. 

 

Gjentatte brudd på avtaler 

– Den største utfordringen i forhandlingene er de ansattes manglende tillit til at 

ledelsen overholder inngåtte avtaler. Vi opplever dessverre at mange av de avtaler 

som inngås med Norwegian og Bjørn Kjos ikke overholdes, dette også skriftlige 

avtaler. Noen av sakene har vi kjørt i rettssystemet og vunnet, men vi som er ansatt i 

selskapet har problemer med å forholde oss til gjentatte brudd på avtaler som inngås, 

sier Vatnar. TilDagbladet sier Vatnar at han mener ledelsen er ute etter å presse fram 

en overgang fra faste ansattelser til løsere tilknytningsforhold og dårligere 

betingelser. 

 

Vil kvitte seg med piloter 

– Det vi frykter er at Bjørn Kjos vil kvitte seg med oss skandinaviske piloter. Han vil 

gjerne bruke oss, men ikke som fagorganiserte piloter med rettigheter og 

fagforeningsmakt, men som løsarbeidere på kontrakter, mener styremedlem i 

pilotforeningen, Anders Storm Kopstad til frifagbevegelse.no. - Det innebærer at den 

norske arbeidsmiljøloven ikke gjelder, at vi mister rettigheter, pensjon og forsikringer, 

samt at lønna blir svekket. Skrekkscenariet er et globalt Ryanair, mener Storm 

Kopstad. Går det sånn med Norwegian, frykter han at SAS og Widerøe blir med i 

fallet. 

 

Ønsker å unngå streik 

http://parat.com/3644.link
http://parat.com/3647.link
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Administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart sier til NRK at de har en 

målsetning om å unngå streik. – Jeg vil ikke si noe om hvor stor mulighet det er for å 

unngå konflikt, men vi går inn i meklingen for å finne løsninger, sier Lothe. 

 

Nok er nok 

NRK har også snakket med Morten Strandås, pilot og medlem i Norwegians 

pilotforening. Han har tro på at det er mulig å finne en meklingsløsning. – Ja, det har 

jeg. Men da må ledelsen se nærmere på hvordan ståa blant de ansatte virkelig er, for 

det har kommet til et punkt der nok er nok. Vi har ikke noen mulighet til å jobbe på de 

betingelsene de har gitt oss. Vi har på en måte ingenting å tape lenger, sier han til 

NRK. 

 

Streikebryteri 

Informasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen sier til NRK fredag at selskapet vil sette inn 

piloter fra andre Norwegian-selskaper i Finland og Spania for å dekke opp for de som 

eventuelt går ut i streik. 

– Dersom dette medfører riktighet, vil det etter Parats oppfatning være å anse som 

streikebryteri. I tillegg vil det rokke ved lojalitetsplikten og respekten for 

grunnleggende rettigheter og spilleregler som hovedavtalen mellom partene i 

arbeidslivet er basert på,sier Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud til NRK. 

 

Europeisk støtte 

Den europeiske transportarbeiderføderasjon varsler at de vil gå til aksjon mot 

Norwegian om selskapet leier inn piloter fra andre land ved en eventuell streik. – Vi 

kommer til å støtte våre kolleger som er organisert i Parat dersom det blir nødvendig. 

Nå er det jo fortsatt et håp om at partene blir enige til midnatt, sier politisk sekretær 

François Ballestero i Den europeiske transportarbeiderføderasjon (ETF), til NRK. 

 

[3] 28.02.2015 

Halvor Vatnar leder for Parat luftfart 

Meklingen mellom pilotene og Norwegian har ikke ført frem, 

og pilotene er i streik fra lørdag morgen. 

70 piloter er tatt ut i streik frem til tirsdag, men fra onsdag vil streikeuttaket trappes 

kraftig opp, og i løpet av kort til vil nær samtlige skandinaviske piloter være i streik.  

 

Leder for pilotene i Norwegian, Halvor Vatnar, sier de i meklingen har vært villige til å 

diskutere forsikring, pensjon og arbeidstid. –  Vi har lagt "Loss of License"-

forsikringen i potten, vi har lagt inn ytelsespensjon, vi har vært villig til å tilpasse 

arbeidstid og flere fleksible ordninger uten noen løsning, sier Vatnar. Han sier 

arbeidsgiver ikke ønsker en tariffavtale som berører selskapets drift.  – Selskapet er 

http://parat.com/3646.link
http://parat.com/3646.link
http://parat.com/3650.link
http://parat.com/3650.link
http://parat.com/3652.link
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kun interessert i å organisere seg bort fra sine forpliktelser, og det er derfor ikke 

mulig å finne en løsning. En tariffavtale må vi ha, sier Vatnar.  

 

Fra lørdag morgen er ifølge Vatnar 70 piloter i streik.  – Vi tar fortløpende ut resten av 

de skandinaviske pilotene og 650 piloter vil være i streik i løpet av kort tid, sier 

Vatnar.  

 

Leder for Parat, Hans-Erik Skjæggerud, mener selskapet manglende vilje til 

samarbeid undergraver den norske modellen. – Vi har stor respekt for effektiv og 

rasjonell drift, men det er umulig å akseptere at selskapet skal diktere og lage egne 

regler som i praksis gjør at de organiserer seg bort fra grunnleggende spilleregler i 

både norsk arbeidsliv og internasjonal luftfart, sier Skjæggerud. 

 

[4] 28.02.2015 

Norwegian pressekonferanse 280215 

Norwegians piloter er i streik etter bruddet hos Riksmekleren i 

natt. - Vi erfarte at arbeidsgiver egentlig ikke vil ha noen 

tariffavtale, sier pilotleder Halvor Vatnar. 

I første omgang er 70 Norwegian-piloter i streik fra lørdag morgen. Det er allerede 

varslet opptrapping, og fra onsdag vil alle Norwegians piloter være i streik. 

 

- Vi erfarte at arbeidsgiver egentlig ikke vil ha noen tariffavtale. Og tariffavtale må vi 

ha, sa pilotleder Halvor Vatnar på Parats pressekonferanse lørdag morgen. - En 

tariffavtale var egentlig ikke innen rekkevidde under meklingen. Tariffavtalen er en 

gjensidig tillitsavtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakerne. Når vi opplever at 

arbeidsgiver vil ha full styringsrett, på godt norsk bukta og begge endene, er det i 

praksis det samme som å si at de ikke er villige til å inngå en tariffavtale. Dette er en 

kamp om prinsipper som vi har tatt for gitt i Norge de siste 100 årene, sa pilotlederen. 

 

Til stede på pressekonferansen var forhandlingsutvalget i Norwegian Pilot Union, 

med leder Halvor Vatnar i spissen, i tillegg til Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud og 

Parats forhandlingssjef Turid Svendsen. Parat-lederen beklager at det var nødvendig 

å gå til streik.  

 

- Samtidig var det ingen andre valgmuligheter for pilotene. Når alt kommer til alt 

handler det om noe så grunnleggende som å få en tariffavtale. Dette burde ikke være 

tunge, vanskelig krav å imøtekomme, men selskapet ville altså ikke være med på 

det. Dette bryter med helt grunnleggende ting i norsk arbeidsliv, noe som verken våre 

medlemmer eller Parat kan være med på. Vi er derfor nødt til å bruke det verktøyet vi 

har for å få arbeidsgiver tilbake til forhandlingsbordet, sa Parat-lederen, og la til: - 
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Dessverre er det sånn at en streik ofte rammer tredjepart, i dette tilfellet 

passasjerene. Det beklager vi selvsagt, men det er en uunngåelig konsekvens av en 

streik, sa Hans-Erik Skjæggerud. 

 

Pilot og styremedlem i NPU, Oddbjørn Hoelsether, opplever en enorm støtte blant 

medlemmene for streiken. - Vi har fått en voldsom støtte etter at streiken var et 

faktum, og det har strømmet på med støttemeldinger, forteller han. 

 

[5] 28.02.2015 

Ved permittering som skyldes arbeidskamp (streik) faller 

arbeidsgivers lønnsplikt de 20 første dagene av 

permitteringen bort. 

Det innebærer at permitterte arbeidstakere går over på dagpenger ved utløp av 

karensperioden på 3 - tre - (vente)dager. 

 

Parat kan etter søknad innvilge permitteringsstøtte i ventetiddagene. Støtten tilsvarer 

normalt det samme som de streikende får i streikebidrag.  

 

Det er imidlertid Parats hovedstyre som avgjør hvilket bidrag som skal gis til 

medlemmer som blir permittert som følge av en arbeidskonflikt.  

 

Saken om permitteringsstøtte til medlemmer som permitteres pga streiken i 

Norwegian, er under  behandling. Resultatet vil bli kunngjort så snart det foreligger. 

 

Dersom du arbeider i en virksomhet der Parat har tillitsvalgt, ber vi om at denne 

sender samlet liste med navn, adresse, medlemsnummer i Parat, kontonummer og 

antall ventedager det søkes støtte for til  post@parat.com 

 

[6] 02.03.2015 

Norwegian-pilotene står samlet dersom Kjos velger å slå datterselskapet Norwegian 

Air Norway (NAN) konkurs. Samtlige medlemmer i Norwegian Pilot Union (NPU) har 

natt til mandag skriftlig bekreftet at de gir full forhandlingsfullmakt til eget styre. 

Nestleder i NPU, Alf Hansen, sendte sent søndag kveld en henstilling til samlige medlemmene 

om en fullmakt dersom selskapet de er ansatt i blir slått konkurs. 

 

– Etter knapt to timer hadde vi 400 fullmakter og når jeg sto opp mandag morgen hadde 

636 medlemmer gitt oss alle nødvendige fullmakter uansett hva selskapet finner på, sier 

mailto:post@parat.com


     

61 
 

Hansen. 

 

Pilotene i Norwegian er forberedt på at selskapet vil slå datterselskapet konkurs for å 

kunne organisere seg bort fra dagens arbeidsforhold og tariffavtale. 

– En løsning på konflikten er avhengig av at medlemmene står samlet. Når vi igjen har 

fått bekreftet full tilslutning fra våre medlemmer vil ethvert forsøk fra selskapet på å 

splitte pilotene bli blankt avvist, sier leder for NPU Halvor Vatnar. 

 

Leder i Parat, Hans-Erik Skjæggerud sier de lenge har forberedt seg på denne type 

utspill fra selskapet. 

– Våre advokater har lenge vurdert hvilke mulighet Norwegian har til å undergrave 

forhandlingsretten og stillingsvernet ved å forsøke å legge ned selskapet pilotene er 

ansatt i gjennom en form for konkurs. Gjennom det samholdet pilotene her viser vil det 

ikke være mulig å splitte pilotkorpset slik selskapet og Bjørn Kjos ser ut til å planlegge, 

sier Skjæggerud. 

 

Ved en eventuell konkurs vil ifølge Skjæggerud samtlige ansatte hevde sine 

opparbeidede rettigheter i morselskapet. 

– Ifølge konkursreglene er det slik at samtlige av våre medlemmer vil ha fortrinnsrett på 

jobb i et eventuelt nytt selskap som skal drive virksomheten videre.  Disse vil da selvsagt 

kreve sin rett og at tariffavtalen uansett videreføres. Dette er derfor ikke en vei for 

selskapet ut av en konflikt, sier Parat-lederen. 

 

Istedenfor kreative selskapsendringer håper Skjæggerud på en løsning gjennom videre 

dialog. 

– En krig med egne ansatte tjener hverken selskapet eller passasjerene. Vi oppfordrer 

derfor Bjørn Kjos til å inngå tariffavtale med pilotene slik at konflikten kan avsluttes, sier 

Parat-lederen. 

[7] 05.03.2015 

De Parat-organiserte pilotene i Norwegian er i streik. Sjelden 

har en streik utløst så rask og massiv støtte fra en samlet 

norsk og internasjonal fagbevegelse. 

Vår hovedorganisasjon, YS, var raskt ute med sin støtte. Men også UNIO og LO har 

avgitt krystallklare støtte-erklæringer. Det samme har en lang rekke organisasjoner, 

både i Norge og internasjonalt. 

 

Bakgrunnen for støtten og reaksjonene er at Bjørn Kjos og Norwegian utfordrer den 

norske tradisjonen og respekten for fagorganisering. Dette gjør Kjos og Norwegian 

gjennom å skille ut sine egne ansatte (det være seg piloter eller kabinpersonale) i 

egne selskaper, med den utrygghet dette medfører for de ansatte.  

 

Pilotenes krav er enkelt. Det handler ikke om lønn, men om å ha en avtale med det 

http://parat.com/3663.link
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selskapet som er deres reelle arbeidsgiver. Pilotenes reelle arbeidsgiver er 

morselskapet Norwegian, det er dette selskapet som opptrer som arbeidsgiver ved at 

de bestemmer tid, sted og hvordan arbeidet utføres. Det er dem pilotene møter i 

forhandlinger, og det er også her HR-funksjonen utøves.  

 

Denne streiken har føringer langt ut over flybransjen. Parats krystallklare vurdering er 

at det ikke skal gå an å organisere seg bort fra inngåtte avtaler med egne ansatte. 

Hvis Kjos og Norwegian får bane vei for at det er fritt frem å føre egne 

produksjonsarbeidere over i andre selskaper, uten at fulle rettigheter og respekt for 

inngåtte avtaler følger med, så vil hele det norske arbeidsliv raskt endres. Den 

frittalende skribenten Elin Ørjasæter får dette godt frem i 

artikkelen «Fagforeningsknuser Bjørn Kjos». 

 

Vi ønsker alle å bevare norske arbeidsplasser, men forutsetter at dette skjer innenfor 

etablerte spilleregler. Dersom slike forsøk på fagforeningsknusing brer om seg, vil vi 

på sikt sitte igjen med et arbeidsliv der stillingsvernet og forhandlingsretten blir 

teoretiske begreper uten reelt innhold. Dette bør også arbeidsgiverne og politikerne 

være bekymret for. Maktbalanse mellom arbeidstakere og arbeidsgivere er en 

forutsetning for at vi skal kunne beholde alle fordelene ved den norske 

arbeidslivsmodellen. 

 

Dette er en kamp for rettighetene og jobbsikkerheten til pilotene i Norwegian, men 

det er også en kamp for det arbeidslivet vi kjenner. 

 

Hans-Erik Skjæggerud 

Leder i Parat 

 

[8] 05.03.2015 

 Det som nå har skjedd endrer ingenting. Dette viser at det eneste faste vi kan 

forholde oss til er morselskapet Norwegian, sier Parat-lederen, som får full støtte fra 

både YS, LO og Unio. 

Da det ble kjent at Norwegian oppretter tre nye datterselskaper for pilotene i Norge, 

Sverige og Danmark, uttalte Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud følgende: 

 

"Det som nå har skjedd endrer ingenting. Dette viser at det eneste faste vi kan 

forholde oss til er morselskapet Norwegian. Andre selskap i konsernet forandrer seg 

fra en dag til en annen, og uten at arbeidslivets spilleregler følges. I en slik virkelighet 

er det som dere forstår vanskelig for pilotene å vite hvem som er deres formelle 

arbeidsgiver.  

 

Til gjengjeld vet de godt hvem som er deres reelle arbeidsgiver, nemlig morselskapet 

http://parat.com/3660.link
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Norwegian. Vi mener Bjørn Kjos ikke kan gjøre det han nå har gjort. Som 

arbeidsgiver har han ikke myndighet til å bestemme over arbeidstakere mens de er i 

streik. De er jo midlertidig løst fra sitt arbeidsforhold.  

 

Dermed fremstår dette som et forsøk på å omgå hele streikeretten. Målet til Kjos har 

vært å splitte pilotkorpset i Skandinavia, og det har han nå forsøkt å gjøre ved å hive 

dem ut av datterselskapet NAN og inn i tre nyetablerte datterselskap. Det gjør han 

uten å informere, drøfte eller på noen annen måte følge reglene i arbeidsmiljøloven.  

 

Bjørn Kjos forholder seg altså ikke til de spilleregler som gjelder når de ikke passer 

ham. Det utfordrer det seriøse arbeidslivet, og det utfordrer arbeidsgivere som følger 

spillereglene". 

 

Se kveldens debatt i Dagsnytt 18 

 

YS-leder Jorunn Berland, LO-leder Gerd Kristiansen og Unio-leder Anders Folkestad 

har i kveld kommet med en felles uttalelse om Norwegian-streiken. 

 

"Streiken i Norwegian er en alvorlig konflikt. Den handler om prinsipielle spørsmål i 

arbeidslivet og har stor betydning for andre bransjer med internasjonal tilknytning. 

 

Vi mener at det er en stor prinsipiell forskjell på en vanlig konsernorganisering (som 

vi også kan se i offentlig sektor) og på modellen til Norwegian, der produksjonen 

foregår i morselskapet samtidig som personalet er ansatt i forskjellige interne 

bemanningsselskaper. 

 

Vi ønsker alle å bevare norske gode arbeidsplasser, men forutsetter at dette skjer 

innenfor etablerte spilleregler. Arbeidsgiver har styringsrett, men arbeidstakerne har 

krav på medvirkning og medbestemmelse. 

 

Tillit og respekt mellom partene er en forutsetning for konstruktiv utvikling av 

arbeidslivet. Forhandlinger må bygge på en slik gjensidig respekt", heter det i 

uttalelsen. 

 

[9] 07.03.2015 

Det ble natt til lørdag brudd i den frivillige meklingen og leder 

for pilotene Halvor Vatnar sier det nå er ført mer reelle 

forhandlinger, men at selskapet rir prinsipper. Han mener 

ledelsen ikke bryr seg om kostnadskutt bare de får lov til å 

knuse tariffsamarbeidet mellom pilotene. 

http://parat.com/3666.link
http://parat.com/3667.link
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Pilotene har ifølge Vatnar lagt frem et forslag til en helhetlig løsning som samlet vil 

spare selskapet for mange titalls millioner kroner uten resultat. 

 

– Vi har gitt i tidligere samtaler og vi har gitt mer i disse siste forhandlingene, blant 

annet gjennom større fleksibilitet og bortfall av kompensasjoner. Tidligere har vi lagt 

pensjon og forsikringer i potten. Problemet er at arbeidsgiver kun tar, uten å gi noe 

tilbake, sier Vatnar. 

 

Vatnar opplever at Norwegian ledelsen skyver passasjerene foran seg uten å vise 

tilstrekkelig vilje til å løse konflikten. 

– Selskapet ledelse og Bjørn Kjos snakker om de utallige passasjerene som ikke 

kommer dit de skal, men når det kommer til stykket ser vi en motpart som ikke viser 

vilje til å finne løsninger og egentlig ikke bryr seg om alle passasjerene. Ledelsen er 

kun ute etter å splitte pilotene og hindre effektivt tariffsamarbeid, sier han. 

 

Pilot-lederen sier partene har diskutert også prinsipielle spørsmål. 

– Utfordringen er at vi må ha bindende avtaler slik at vi slipper å møte hverandre i 

nye rettsaker umiddelbart etter signering. Vår erfaring er dessverre slik at vi ikke har 

noen grunn til å stole på arbeidsgiver. De siste to til tre årene har vi møtt arbeidsgiver 

i rettsalen mange ganger – også i saker vi har måttet ta helt til Høyesterett. Selv om 

vi har vunnet samtlige er ikke alle disse sakene med på å skape tillit, sier Vatnar. 

 

Han mener også det er vanskelig å legitimere den virksomhetsoverdragelsen 

selskapet gjennomfører under en lovlig arbeidskonflikt. 

– Selskapets opprettelse av tre nye selskaper nå under streken føyer seg inn i rekken 

av omorganiseringer Bjørn Kjos har tradisjon for å gjøre i konflikter. Dette er tredje 

gang han flytter ansatte inn i nyopprettede selskaper under en pågående konflikt, 

noe som understreker selskapets ønske om å organisere bort faste ansatte. Samtidig 

bekrefter denne trangen til omorganiseringer under konflikter også de ansattes 

faktiske behov for trygghet, sier Vatnar.   

 

Selskapets omfattende streikebryteri svekker ifølge Vatnar forhandlingsviljen til 

Norwegians ledelse. 

– Vi registrerer at selskapet uten blygsel daglig gjennomfører streikebryteri – 

streikebryteri som øker i omfang for hver dag som går. Vi er derfor glad for støtte 

som er varslet fra fueling og andre pilotgrupper i Norge og Europa for øvrig. Alle 

disse gruppene vil i tiden fremover kunne sette alle Norwegians fly på bakken og 

tvinge selskapet til nye forhandlinger, sier pilot-lederen. 

 

Leder for Parat Hans-Erik Skjæggerud sier den norske modellen med 

organisasjonsrett og avtaler mellom hovedorganisasjonene har 80-års jubileum i år 
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– Taper vi retten til reell tariffavtale har enhver arbeidstaker i Norge grunn til å frykte 

fremtiden. Vinner Bjørn Kjos frem med å importere asiatiske og spanske 

lønnsbetingelser til Norge, hva er det da som hindrer enhver annen arbeidsgiver å 

gjøre det samme for å utligne konkurransen, spør Skjæggerud. 

 

Parat-lederen konstaterer at den norske modellen ikke passer Bjørn Kjos, noe han 

ifølge Skjæggerud selv bekreftet på Debatten i NRK. 

– Vi forstår at Norwegian ikke liker organiserte arbeidstakere og norske betingelser, 

men for oss er det uaktuelt å gi slipp på den norske modellen i bytte mot 

forretningsmodellen til Norwegian, sier Skjæggerud. 

 

[10] 07.03.2015 

De streikende Norwegian-pilotene har mottatt en lang rekke 

støtteerklæringer etter at streiken var et faktum forrige lørdag. 

- YS vil uttrykke vår uforbeholdne støtte til Parat og pilotene i Norwegian i den 

pågående streiken, sier YS-leder Jorunn Berland. Pilotenes fagforening Norwegian 

Pilot Union er en del av Parat, som igjen er en del av YS.  

 

YS-lederen reagerer på at Norwegian henter inn andre piloter under streiken. 

- Piloter fra andre datterselskaper er satt til å utføre de streikendes arbeid. Dermed 

kan det ikke herske noen som helst tvil om at Norwegian bedriver streikebryteri, sier 

hun. 

- Det er streikebryteri å gi arbeidsbistand til en streikerammet bedrift, for å begrense 

virkningen av konflikten. Det spiller ingen rolle om streikebryteren er ansatt i den 

samme eller en annen bedrift, forklarer Berland. YS-lederen mener Bjørn Kjos setter 

sine ansatte i en svært vanskelig situasjon når han ber piloter om å gjøre jobben til 

kollegaer som er omfattet av streik.  

 

- Kjos beordrer piloter i andre datterselskaper til å utføre de streikendes arbeid, og 

slik undergrave en lovlig arbeidskonflikt. Disse pilotene har valget mellom å nekte å 

følge ordre, eller bli stemplet som streikebrytere. Det er opplagt at dette må være 

som å velge mellom pest eller kolera. Kjos burde la være å sette sine ansatte i en slik 

situasjon, og heller respektere spillereglene i det arbeidslivet han har valgt å opptre 

som leder i, sier Berland.  

 

Lørdag varslet YS NHO om at Parats nær 750 kabinansatte i Cabin Services Norway 

AS (CSN) vurderer sympatistreik. CSN er Norwegians selskap der de norske 

kabinansatte er ansatt, og disse er organisert i Parat gjennom Norwegian 

kabinforening. 
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Flere støtteerklæringer: 

 

  Hei Parat, Jeg vil bare si at jeg støtter dere 100 % i den pågående konflikten med 

Norwegian. Dere har et helt legitimt krav om en skikkelig tariffavtale. Vi kan ikke ha et 

arbeidsliv som styres av folk som tar seg til rette på den måten ledelsen i Norwegian 

gjør. Samtidig vil jeg si at det er Skogen Lund som er en utfordring for 

trepartssamarbeidet med slike uttalelser hun kommer med i denne pågående 

konflikten. Er det ikke et helt legitimt krav å få en tariffavtale? Det er så man lurer på 

om hun har aksjer i Norwegian. Nei stå på å bidra til arbeidslivet i Norge ikke får 

styres av cowboyer. Og en kjempeblomst til Skjæggerud som klarer å holde en 

bemerkelsesverdig ro i en slik situasjon.  Beste hilsener Ottar Samuelsen, Forlagssjef 

i Dinamo Forlag 
Exempelt ovan är bara ett av ett tjugotal ”stöttebrev” som publiverats på deras hemsidan 

 

[11] 07.03.2015 

En knapp time etter brudd i den frivillige meklingen lørdag 

morgen mottok pilotene et nytt tilbud fra ledelsen i Norwegian 

som var tilnærmet det samme som lå på bordet ved 

bruddtidspunktet. Dette er bare spill, men Parat har svart 

gjennom et nytt forslag uten respons så langt. 

Leder i Parat Hans-Erik Skjæggerud opplever at ledelsen i Norwegian forsøker seg på en form for 

«svarteper-spill». 

 

– Vi har mottatt et «tilbud» fra Norwegian klokken 06:22 i dag, med svarfrist klokken 

12:00. Vi har svart på dette, men ønsker reelle forhandlinger. Det vi dessverre opplever 

er at Norwegian forsøker å fremstille pilotene og Parat i et dårlig lys, fremfor å forhandle 

frem gode løsninger. Vi har sent Norwegian et mottilbud, men parallelt har vi invitert til 

reelle samtaler klokken 1500 i dag, sier Skjæggerud. 

[12] 07.03.2015 

Med full støtte fra NHO gjennomfører Norwegian daglig det 

som flere jurister, med professor i arbeidsrett Stein Evju i 

spissen, kaller klassisk streikebryteri. En rekke luftfartsansatte 

reagerer og Norwegian kan i tiden fremover bli nektet mat og 

drivstoff til flyene. 
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Den finske luftfartsunionen (IAU) med 3000 medlemmer vil ifølge forhandlingssjef i 

Parat Turid Svendsen, aksjonere søndag ved å ikke å laste om bord mat og drikke til 

passasjerene i Norwegians fly med avgang fra Finland. 

 

På litt sikt vil Norwegian ifølge Svendsen ikke få fylt drivstoff på noen av flyene som 

benyttes til streikebryteri. 

– All flytanking i Norge utføres av medlemmer i LO og Parat. Nå har begge forbund 

varslet sympatiaksjoner som omfatter Gardermoen Fuelling Services, Flytanking i 

Trondheim, Flytanking i Stavanger, Flytanking Bodø, Flytanking i Bergen og Esso 

Norge, sier Parats forhandlingssjef. 

 

Den internasjonale flygerorganisasjonen IFALPA som organiserer nær samtlige 

organiserte piloter rundt i verden har også ifølge Svendsen bedt sine medlemmer om 

ikke å ta oppdrag for Norwegian så lenge streiken varer. 

– Fanie Coetzee i IFALPA oppfordrer alle forbundets medlemsorganisasjoner rundt 

om i verden om å avstå fra å hjelpe Norwegian med å få leid fly og mannskap nå 

under streiken, sier Svendsen. 

 

[13] 08.03.2015 

Leder i Parat Hans-Erik Skjæggerud sier støtten som kommer 

inn fra ulike organisasjoner og enkeltmedlemmer varmer og 

han ønsker å sende en stor takk til alle. Han forstår samtidig 

at dette kan være en vanskelig sak for mange å forstå. 

 

Skjæggerud har merket seg innlegget Marianne Haagensen Øien har skrevet om en 

lignende tenkt sak på hennes arbeidsplass. 

 

– Haagensen Øien har beskrevet situasjon til pilotene, men overført til hennes 

arbeidsplass Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Jeg tror denne beskrivelsen 

kan overføres til de aller fleste andre norske arbeidsplasser, noe som understreker 

hvor viktig det er å ha en avtale med reell arbeidsgiver, sier Parat-lederen. 

 

Norske lønns- og arbeidsvilkår i Norge 

Skjæggerud sier det er umulig for Parat å la Bjørn Kjos få lov til å importere asiatiske 

og spanske lønnsbetingelser til Norge. 

– Dersom vi tillater at dette skjer i luftfarten, hva er det da som hindrer enhver annen 

arbeidsgiver å gjøre det samme for å utligne konkurransen, spør han retorisk. 

 

Parats hovedstyre har i et møte lørdag gitt sin fulle tilslutning til en fortsatt langvarig 

http://bodonu.no/hva-om-bjorn-kjos-var-min-sjef/
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streik dersom det er nødvendig for å sikre den norske modellen med 

organisasjonsrett og tariffavtaler. 

– Vi opplever stor oppslutning fra en samlet fagbevegelse med sterk støtte for de 

prinsipper vi i disse dager slåss for. Vi beklager samtidig at dette rammer et stort 

antall passasjerer, men dette kan raskt løses av Norwegian og Bjørn Kjos. Vår kamp 

står ikke om lønn og mer penger, kun grunnleggende rettigheter i form av trygge og 

sikre arbeidsplasser i Norge og Skandinavia, sier Skjæggerud. 

[14] 09.03.2015 

Streiken i Norwegian er nå inne i sitt tiende døgn. På vegne 

av alle fagorganiserte medlemmer i Norwegian pilot union 

NPU/Parat, vil jeg rette en stor takk for all solidaritet vi har 

mottatt i vår kamp. 

Jeg erkjenner at piloter ikke nødvendigvis sees på som en utsatt arbeidstakergruppe. 

Vi erkjenner at våre lønns- og arbeidsvilkår ikke er lett å få sympati for. Det er ikke 

heller det denne streiken dreier seg om.  

 

 

Riktignok har vi en jobb som for mange virker glamorøs og spennende. For mange 

av oss er da også pilotyrket, likt det å ha sin hobby som arbeid. Samtidig er vi også 

fagforeningsmedlemmer, skandinaviske arbeidstakere, forsørgere og skattebetalere. 

Også vi mener i likhet med mange andre norske arbeidstakere, at samarbeid mellom 

arbeidsgiver og arbeidstaker er den beste måten å bygge trygge konkurransedyktige 

arbeidsplasser på.  

 

I år er Hovedavtalen, inngått mellom Landsorganisasjonen og 

Arbeidsgiverforeningen, 80 år.  

Den som gjennom dialog, gjensidig respekt og tvisteløsningsmekanismer respektert 

av alle parter, har lagt grunnlaget for et velorganisert arbeidsliv.  

 

Vår kamp i Norwegian, kjempes under andre omstendigheter enn vår fortids 

fagorganiserte. De forhold de kjempet sine kamper under, er heldigvis ikke 

tilsvarende i dag. Samtidig opplever vi i dagens konflikt, at de spilleregler og 

prinsipper de kjempet frem, og som har vært holdt høyt i mange tiår nå er under 

angrep. Tariffavtale med arbeidsgiver har vært en selvfølge i lange tider, og streik har 

vært et lovlig og respektert kampmiddel. I vår kamp opplever vi utstrakt streikebryteri 

som frustrerende, og en provoserende handling av arbeidsgiver, som ikke bidrar til å 

senke konfliktnivået.  

 

Når ledelsen i NHO ikke heller tar tydelig avstand fra streikebryteriet som pågår, 

frykter vi at dette igjen skal bli malen i norsk arbeidsliv fremover. Som en 
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forsterkende faktor, kommer oppsplitting av medlemmene våre i tre forskjellige 

selskaper, gjennom en virksomhetsoverdragelse midt under streiken, som et signal 

på at noen arbeidsgiveres metoder ikke begrenses av de systemene vi har tatt for gitt 

så lenge. 

 

NPU vil gjennom Parat og YS, og så snart støvet etter denne streiken legger seg, 

uavhengig av når det måtte bli, reise disse spørsmålene for norske politikere. For oss 

piloter er røde varsellamper et signal om handling, og potensiell fare. For oss som 

fagforeninger, bør streikebryteri satt i system få flere røde lys til å lyse, og klokker til å 

ringe.  At fagorganiserte ikke uten å bryte loven, kan nedkjempe streikebryteri slik vi 

ser i vår konflikt, kan på sikt medføre til en krasjlanding for mange fagforeninger. 

 

Jeg vil igjen takke for den støtten og solidariteten vi piloter i NPU/Parat har blitt vist, 

av en tilnærmet samlet norsk-, nordisk- og internasjonal fagbevegelse. 

 

På vegne av pilotene i Norwegian pilot union 

 

Halvor Vatnar 

[15] 10.03.2015 

Parat har invitert en rekke ledere fra fagforbund i Sverige, 

Danmark, Finland, Island og Norge til møte i Oslo tirsdag. 

Temaet for møtet er ifølge leder i Parat Hans-Erik 

Skjæggerud konflikten i Norwegian og hvordan samarbeidet 

kan utvides for å hindre streikebryteriet som pågår. 

Det er medlemmer av sivil flyseksjonen i Nordisk transportarbeiderføderasjon (NTF) 

med omtrent 400 000 medlemmer som tirsdag møtes i Oslo. 

 

Skjæggerud sier Parat har behov for å diskutere hvordan man i Norden kan løse de 

viktige prinsipielle spørsmål som ligger i bunn for streiken vi nå ser i Norwegian. 

– Vi har mange av de samme utfordringene i Norden og noe av det som er 

frustrerende er at vi ikke på kort sikt har verktøy for å stanse Norwegian når det 

begås streikebryteri, sier han. 

 

Skjæggerud registrerer at pilotenes jobb under streiken erstattes med kontraktpiloter 

fra andre baser i Europa, i tillegg til at det leies inn fly med mannskap fra en rekke 

små flyselskaper fra andre land. 

– Fagforeningene kan ikke sitte og se på streikebryteri uten å kunne handle. Våre 

fremste eksperter på arbeidsrett sier det vi nå er vitne til er klassisk streikebryteri, 

men iverksetter vi tiltak uten å følge de varslingsrutiner som gjelder er det vi som 

bryter loven og risikerer straff i ettertid, sier Parat-lederen. 
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Skjæggerud sier vi i Norden må erkjenne at vi har et høyere kostnad- og lønnsnivå 

sammenlignet med for eksempel Spania eller land i Asia. 

– Vi har ikke problemer med å forstå at det er mye penger å spare på å innføre 

asiatiske eller spanske lønnsbetingelser til Norden, men det er dette vi ikke kan 

akseptere i konflikten som nå pågår. Vi kjemper for norsk lønn i Norge, dansk lønn i 

Danmark og spansk lønn i Spania. Norwegian ønsker imidlertid å innføre sine egne 

regler som på litt sikt truer hele det nordiske arbeidslivet, sier Skjæggerud. 

 

[16] 10.03.2015 

Tirsdag er det oppnådd enighet i forhandlingene og leder for 

pilotene i Norwegian Halvor Vatnar sier pilotene har fått en 

nødvendig binding til morselskapet (NAS), likeverdige avtaler 

i Skandinavia og felles karrieremuligheter. 

Vatnar sier pilotene har gitt selskapet store innsparinger mot å få gjennomslag for 

sine hovedkrav. 

– Vi har oppnådd en klar binding til morselskapet Norwegian Air Shuttle i form av 

juridiske og økonomiske garantier uavhengig av hvilket datterselskap pilotene er 

ansatt i. Vi har fått karrieremuligheter på tvers av ulike selskapsstrukturer som 

omfatter alle piloter som flyr Norwegians fly, uavhengig av flytype og hvilket land man 

er stasjonert i og vi har fått likeverdige avtaler i Skandinavia uavhengig av 

selskapsstruktur og med norsk forhandlingsordning, sier han. 

 

Pilotene har ifølge Vatnar gått fra ytelse- til en innskuddspensjon, de har akseptert en 

rimeligere forsikringsordning, i tillegg til at de har bidratt til mer fleksibel arbeidstid. 

– Allerede tidlig i forhandlingene la vi pensjon, forsikring og arbeidstid i potten. 

Dagens pensjonsordning beholdes for ansatte som er nærmest en pensjonsalder, 

mens alle andre går inn i en innskuddsbasert pensjonsordning. På forsikring, eller 

Loss of License, og på arbeidstidsordninger har vi spart selskapet for mye penger, 

sier Vatnar. 

 

Leder i Parat Hans-Erik Skjæggerud er glad streiken er over og at alle passasjerene 

igjen kan komme seg dit de skal. 

– Vi har vunnet frem på helt sentrale områder, men jeg beklager at passasjerene har 

måttet lide for at helt grunnleggende arbeidstakerrettigheter skulle komme på plass. 

Dette har vært krevende for alle parter, men jeg vil berømme våre medlemmer for å 

ha stått rakrygget gjennom stormen.  Jeg tror vi kan konstatere at den norske og 

nordiske modellen har vunnet over Norwegians forretningsmodell, eller enda bedre – 

forretningsmodellen til Bjørn Kjos kan leve hånd i hånd med ryddige tariffavtaler på 

tvers av selskapsstrukturen som er valgt, sier Skjæggerud. 
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Han mener avtalen de nå har inngått ikke hindrer Bjørn Kjos å ekspandere ut i 

verden. 

– Avtalen som nå er signert sikrer de ansatte nødvendig tarifflojalitet gjennom en klar 

konserntilknytning. Det er også slik at Norwegian gjennom denne avtalen 

anerkjenner den frie organisasjons- og forhandlingsretten og gir garantier for faste 

ansettelser også på baser utenfor Skandinavia, sier Skjæggerud. 

 

 

Bilaga 7 

 

[1] 28.02.2015 

Stopp i medlingen mellan Norwegian Pilot 

Union/Parat och Norwegian Air Norway 

(NAN) 

Pressmeddelande  •  2015-02-28 01:24 CET 

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. 

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

 

 

[2] 03.03.2015 

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 påtrafiksidorna 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. 

http://www.norwegian.com/se/
http://www.norwegian.com/se/kundeservice/ar-flyget-i-tid/
http://www.norwegian.se/
https://www.norwegian.com/se/kundeservice/ar-flyget-i-tid/
http://norwegian-no.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/266
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[3] 05.03.2015 

Nu är det nog: Parat och NPU måste omedelbart komma till förhandlingsbordet 

Pressmeddelande  •  2015-03-05 13:46 CET 

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 

 

 

[4] 05.03.2015 

Norwegian Air Norway (NAN) etablerar nya skandinaviska pilotbolag i Norwegian-strukturen 

Pressmeddelande  •  2015-03-05 17:21 CET 

Styrelsen i Norwegian Air Norway (NAN) har i ett extrainsatt styrelsemöte beslutat att 

etablera nya dotterbolag i Norge, Sverige och Danmark för de skandinaviska piloterna 

i bolaget. Det här innebär att alla piloter överförs i respektive pilotbolag. Kollektivavtal 

med befintliga rättigheter och villkor överförs i de nya bolagen, inklusive rätten att 

strejka. 

http://norwegian.mynewsdesk.com/pressreleases
http://norwegian.mynewsdesk.com/pressreleases
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Norwegians tydliga mål är att alla piloter ska jobba i ett Norwegianföretag i framtiden. Den 

pågående strejken sätter allas jobb på spel och den här allvarliga situationen ska piloterna 

själva kunna påverka utfallet av. 

Etableringen av de nya bolagen Pilot Services Norway, Pilot Services Denmark och Pilot 

Services Sweden görs för att piloterna i varje land ska kunna påverka sin egen framtid. 

Norwegian och piloternas arbetsgivare NAN har varit tydliga med att kostnaderna måste ned 

och flexibiliteten måste öka i den skandinaviska verksamheten om Norwegian ska kunna 

behålla lika många piloter. Alternativet är nedbemanning i Skandinavien. Överföringen 

minskar också risken för konkurs i NAN. Kollektivavtalsförhandlingarna kan när som helst 

återupptas i de respektive pilotbolagen. 

Norwegian har hela tiden varit inställd på att komma fram till en lösning med NPU och Parat, 

men ledningen varken vill eller kan överlåta en grupp anställda ta kontroll över 

Norwegiankoncernen. Norwegian och NAN satte tidigare idag en tidsfrist till kl. 15.00 för att 

försöka komma till förhandlingsbordet men då tiden gick ut fanns det fortfarande ingen 

förhandlingsvilja hos NPU och Parat. Företaget blöder och hittills har över 100 000 

passagerare drabbats. Norwegian är på väg in i den sjunde dagen med pilotstrejk. 

Lokalt regelverk 

Norwegian och dotterbolaget NAN respekterar fullt ut att även svenska och danska piloter 

representeras av sin respektive fackförening. YS/Parat och NAN/NHO luftfart kan dock inte 

ingå kollektivavtal utanför Norge. Vidare gäller redan svenska och danska regler för bland 

annat pension i respektive land. Norwegian har fått frågor från svenska och danska piloter 

som inte vill riskera sitt jobb till följd av NPU:s ultimatum. 

Rätten att styra bolaget ligger kvar 

Fackföreningen Parat har hävdat att de kämpar för ett kollektivavtal, vilket de redan har och 

som nu överförs. Det konflikten handlar om är rätten att styra Norwegiankoncernen, något 

som varken ledning eller styrelse kan överlåta till facket. 

Redan under 2013 beslutade koncernstyrelsen att etablera dotterbolag för operativ drift i 

Norwegianstrukturen. Det är inte aktuellt att de norska piloterna anställs i moderbolaget för 

att därifrån kunna kontrollera produktion och linjer, något som NPU kräver. Det skulle 

innebära att piloterna kan bestämma i alla marknader där Norwegian är etablerat med 

möjlighet att driva bort kollegor i till exempel England och Spanien. De europeiska piloterna i 

Norwegianfamiljen har utsatts för hot om ”att svartlistas” för att de fortsätter flyga för 

Norwegian. De skandinaviska piloterna har dock under flera år haft en särskilt trygghet i sina 

jobb genom en policyförklaring från bolaget. Ledningen i NAN har varit tydliga mot NPU och 

Parat att denna förklaring skulle överföras och utvidgas. 

Förtydligande för Norwegians övriga personal 

Strejken startade i Skandinavien och i dotterbolaget Norwegian Air Norway (NAN). 

Norwegian Air Shuttle (NAS) är operatör som äger kundrelationerna och alla trafikrättigheter. 

NAS köper tjänster från Norwegian Air Norway (NAN), bland annat i form av flygplan med 

besättning. Omfördelning av egna resurser är helt legitimt för ett strejkdrabbat bolag utan att 

utgöra ”strejkbryteri”, och är inom ramen för ett bolags styrningsrätt. Strejk varken begränsar 

eller utvidgar den rätten. Överföringen innebär att alla piloter överförs till respektive 

pilotbolag. 
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För mer information: 

Informationschef Charlotte Holmbergh Jacobsson +46 709 89 05 18 

Norwegians presstelefon: +47 815 11 816 

Det här är villkoren i det befintliga kollektivavtalet som nu överförs: 

Loss of License-försäkring (LOL): 

Det här är en försäkring som innebär att man får ett skattefritt engångsbelopp om man inte 

längre kan arbeta som pilot. Under 2013 ökade utbetalningarna från 30 gånger basbeloppet 

(30G) till 60 gånger basbeloppet (60G). I kronor och ören motsvarar det en ökning från cirka 

2,7 MNOK till 5,3 MNOK 

Pension: 

De norska piloterna har förmånsbaserad pension medan de svenska och danska har 

pensionsavtal enligt sina respektive lands pensionsvillkor.  

 

Arbetstimmar: 

De skandinaviska piloterna har 203 bruttoarbetsdagar per år, reducerat med 26 

semesterdagar betyder det 177 nettoarbetsdagar. 

En skandinavisk pilot arbetar i genomsnitt 3,9 dagar per vecka och har möjlighet att 

ta upp till sju veckors semester. I genomsnitt flyger en skandinavisk pilot ca 750 

timmar per år av de 900 som är tillåtna enligt det europeiska regelverket. 

Med dagens kollektivavtal arbetar man i genomsnitt 17 arbetsdagar i månaden. 

Reglering av arbetstid: 

En 5-4 nyckel som innebär fem arbetsdagar följt av fyra fridagar 

Upp till sju veckors semester 

Ungefär 30% av piloterna har en så kallad variabel andel där de kan flytta upp till två 

dagar per månad från 5-4 fördelningen efter särskilda regler. I de fallen kompenseras 

man med ett belopp på cirka 1 100 NOK för att flytta en arbetsdag. 

Lön: 

Piloterna har en lönetrappa där lönen ökar automatiskt med ca 2-5 procent per steg 

och år. Detta sker automatiskt utan koppling till företagets lönejusteringar i övrigt. Det 

innebär att även om företaget har fryst löneökningar kommer piloterna att få 

löneökning enligt trappan. Företaget har förlängt ”frysning av lönerna” och att man 

avstår från den årliga ökningen. 

Genomsnittsönen för styrmän är cirka 700 000 NOK och för kaptener 1 070 000 

NOK. Utöver detta utbetalas traktamenten för utförda flygningar. I Norge utbetalas 

cirka 800 NOK över 12 timmar. Det innebär att en pilot i genomsnitt får ut cirka 10 

000 NOK i traktamente per månad. 
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Om man säljer en fridag (oavsett hur mycket/hur lite man arbetar) betalas denna med 

dubbel dagslön. Exempelvis får en styrman på översta lönesteget betalt cirka 7900 

NOK per fridag och en kapten på översta lönesteget cirka 12000 NOK. 

 

[5] 06.03.2015 

Norwegian har inte hotat piloter 

Pressmeddelande  •  2015-03-06 15:25 CET 

Brevet som skickades ut till de svenska piloterna i Norwegian Air Norway (NAN) om att 

de överförs till Pilot Services Sweden är en ordinär information om 

verksamhetsövergång. Det är absolut inget hot som en del media skriver och som en 

del politiker påstår (Marita Ulvskog). Med brevet vill vi endast informera piloterna i 

NAN om deras möjlighet att välja om de vill arbeta i det nya bolaget eller inte. Det en 

rättighet som följer av lag att kvarstå hos den gamla arbetsgivaren om man vill. 

Norwegian har valt att informera om denna rättighet. 

Men för att förstå vilken arbetstagare som har gått över eller inte har man satt en tidsfrist för 

besked. Om man väljer att inte gå över så skall en värdering ske om det finns arbetsuppgifter 

för de som stannar kvar i NAN. Bolaget kan redan nu, eftersom verksamheten har förts över i 

Pilot Services Sweden AB, se att det inte finns några arbetsuppgifter kvar, d v s det finns en 

arbetsbrist. Vi har valt att informera om detta på förhand. Vi vill gärna ha med alla piloter och 

det är viktigt att understryka att kollektivavtalet med alla rättigheter och villkor som de hade i 

NAN, överförs i Pilot Services Sweden. 

Det här är villkoren i det befintliga kollektivavtalet som nu överförs: 

Loss of License-försäkring (LOL):  

Det här är en försäkring som innebär att man får ett skattefritt engångsbelopp om man inte 

längre kan arbeta som pilot. Under 2013 ökade utbetalningarna från 30 gånger basbeloppet 

(30G) till 60 gånger basbeloppet (60G). I kronor och ören motsvarar det en ökning från cirka 

2,7 MNOK till 5,3 MNOK 

Pension:  

De norska piloterna har förmånsbaserad pension medan de svenska och danska har 

pensionsavtal enligt sina respektive lands pensionsvillkor.  

Arbetstimmar: 

De skandinaviska piloterna har 203 bruttoarbetsdagar per år, reducerat med 26 

semesterdagar betyder det 177 nettoarbetsdagar. 

En skandinavisk pilot arbetar i genomsnitt 3,9 dagar per vecka och har möjlighet att ta upp till 

sju veckors semester. I genomsnitt flyger en skandinavisk pilot ca 750 timmar per år av de 

900 som är tillåtna enligt det europeiska regelverket. 

Med dagens kollektivavtal arbetar man i genomsnitt 17 arbetsdagar i månaden. 

http://norwegian.mynewsdesk.com/pressreleases
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Arbetstidsordning: 

En 5-4 nyckel som innebär fem arbetsdagar följt av fyra fridagar 

Upp till sju veckors semester 

Ungefär 30% av piloterna har en så kallad variabel andel där de kan flytta upp till två dagar 

per månad från 5-4 fördelningen efter särskilda regler. I de fallen kompenseras man med ett 

belopp på cirka 1 100 NOK för att flytta en arbetsdag. 

Lön: 

Piloterna har en lönetrappa där lönen ökar automatiskt med ca 2-5 procent per steg och år. 

Detta sker automatiskt utan koppling till företagets lönejusteringar i övrigt. Det innebär att 

även om företaget har fryst löneökningar kommer piloterna att få löneökning enligt trappan. 

Företaget har förlängt ”frysning av lönerna” och att man avstår från den årliga ökningen. 

Topplönen för styrmän är cirka 700 000 NOK och för kaptener 1 070 000 NOK. Utöver detta 

utbetalas traktamenten för utförda flygningar. I Norge utbetalas cirka 800 NOK över 12 

timmar. Det innebär att en pilot i genomsnitt får ut cirka 10 000 NOK i traktamente per 

månad. 

Om man säljer en fridag (oavsett hur mycket/hur lite man arbetar) betalas denna med dubbel 

dagslön. Exempelvis får en styrman på översta lönesteget betalt cirka 7900 NOK per fridag 

och en kapten på översta lönesteget cirka 12000 NOK. 

 

[6] 07.03.2015 

Norwegian beklagar verkligen att strejken fortsätter 

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. 

Det här har piloterna erbjudits: 

3 års anställningsgaranti för samtliga piloter i Skandinavien (dvs en garanti mot 

nedbemanning i pilotbolagen) 

Koncernansenitet för alla B737 piloterna (kortdistans) 

Bra karriärmöjligheter även på långdistansflygningarna (B787) 
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Oförändrade lönevillkor (snittlönen för en kapten är 1,1 MNOK per år före försäkring 

och pension, styrman drygt 740 000 NOK per år före försäkring och pension) 

Minst 184 fridagar per år, d vs minimal förändring 

Marginella förändringar i arbetstid och flexibilitet 

Pension; högsta sats på premiebestämd pension samt en stängd förmånsbaserad 

pension för de som har 10 år eller mindre kvar till pension (65 år) 

Skattefri utbetalning på cirka 3,5 MNOK om de blir av med flygcertifikatet (Loss of 

Licence försäkring 40 G) 

Gemensam förhandlingsrätt för de norska, svenska och danska piloterna 

Norwegian gick back med 1,6 miljarder NOK under 2014. Företaget har sedan 

oktober 2014 suttit i förhandlingar med NPU och Parat för att tillsammans hitta 

kostnadsbesparingar och effektivitet utan att lyckas. 

 

[7] 10.03.2015 

Pilotstrejken hos Norwegian är äntligen slut 

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 
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- 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.norwegian.com/se/kundeservice/ar-flyget-i-tid/


     

80 
 

 

 


