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Abstract  
Uppsatsen ämnar undersöka vilka kategoria (anklagelser) Germanwings stod inför i samband 

med flight 4U 9525:s krasch i de franska alperna 2015, samt vilka apologia-strategier (försvar 

och ursäkter) de använde sig av. Genom att tolka den retoriska situationen (helheten) med hjälp 

av en hermeneutisk kvalitativ metod samt kritisk retorikanalys tillsammans med en närläsande 

textanalys har kategorian “vållande till annans död” och ”vållande till annans död genom 

anställds avsiktliga handling” utkristalliserats. Germanwings bemötte kategorian med hjälp av 

apologia-strategierna corrective action (minska händelsens anstötlighet) och mortification (ta på 

sig hela skulden), vilket gjordes på ett ansvarsfullt och ångerfullt vis. Detta hjälpte bolaget att 

stärka sitt ethos (anseende och trovärdighet). I apologian påvisades fronesis (handlingsklokhet), 

eunoia (god moralisk karaktär) och arete (aktören agerar passande inför situationen).   
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1. Inledning  
Vi lever idag i en globaliserad värld och vi reser allt mer. Flyget har länge varit vårt 

förstahandsval gällande färdmedel för att snabbt ta oss till en ny destination långt borta. Med 

detta färdmedel kommer också risker, som med de flesta färdmedel. Den 24 mars 2015 hände det 

som inte får hända, ett flygplan störtade och samtliga passagerare ombord på planet omkom. Det 

framkom under utredningen av kraschen att det var andrepiloten som avsiktligen styrt planet in i 

en alptopp. De som fick stå som ansvariga för olyckan var flygbolaget Germanwings.1 Hur kan 

ett företag som arbetsgivare och kommersiellt bolag hantera en sådan kris? Hur ursäktar sig ett 

stort företag när en anställd till synes medvetet orsakat en katastrof? Hur kan företaget övertyga 

sin publik att tro på dess budskap om företagets trovärdighet reducerats? Hur kan ett företag i en 

krissituation som denna hantera anklagelser samt bemöta dem, med syfte att återfå allmänhetens 

förtroende? Om de lyckas med sin kriskommunikation eller inte, återstår att se. Uppsatsens syfte 

är att med hjälp av retoriska verktyg söka svar på dessa frågor. 

1.1. Syfte och frågeställningar  
Uppsatsen syftar till att undersöka vilka anklagelser flygbolaget Germanwings fick riktade mot 

sig i samband med Germanwings flight 4U 9525:s krasch, samt att se hur de valde att bemöta 

anklagelserna. Uppsatsen ämnar också undersöka huruvida Germanwings på grund av 

krissituationen förlorat publikens förtroende och i så fall om de nått fram i sin kommunikation för 

att återfå det förlorade förtroendet.  

 

Följande frågor kommer att vara vägledande:  

• Vilka anklagelser (kategoria) riktades mot flygbolaget Germanwings? 

• Hur ursäktade/försvarade (apologia) sig flygbolaget Germanwings mot dessa anklagelser?  

• Hur försökte flygbolaget Germanwings genom apologia återuppbygga sitt ethos 

(trovärdighet/anseende)? 

																																																								
1 Markus Ljungholm, SVT, Flygkraschen – detta har hänt, http://www.svt.se/nyheter/utrikes/flygkraschen-detta-har-
hant, hämtad 2016-04-21 kl.13.40.  
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2. Tidigare forskning  

2.1. Publicerade studier 
Forskningen kring krisretorik och kriskommunikation har under åren utvecklats. Kriser av olika 

slag har analyserats för att möjliggöra diskussion av hur krissituationer bör hanteras på det mest 

effektiva och lyckade sättet. Studier av kriser har utförts på allt från myndigheters och 

organisationers till enskilda individers handlande. På Örebro universitet finns idag ett samarbete 

mellan retorikprogrammet och media- och kommunikationsprogrammet, detta samarbete har lett 

till Centrum för kriskommunikation. Syftet med detta flervetenskapliga centrum är att öka 

samhällets säkerhet gällande risk- och krisscenarier. Genom ett flervetenskapligt centrum kan 

forskning kring kriskommunikation stärkas, både inom forskning och undervisning. Att stärka 

kunskapen om krisretorik och kriskommunikation nationellt ser Örebro universitet som en viktig 

del för att öka samhällets säkerhet gällande risk- och krisscenarier.2   

 

På Örebro universitet finns ett flertal forskare inom krisretorik och kriskommunikation, bland 

andra Brigitte Mral. Mral har sin tur samarbetat mycket med Orla Vigsø. Tillsammans har de 

skrivit boken Krisretorik: retoriska aspekter på kriskommunikation. I boken ges övergripande 

framställningar av de samband som går att finna mellan retorik, kris och risk.3 På den 

internationella arenan för kriskommunikation och apologia finns namn som B. L. Ware och Wil 

A. Linkugel vars arbete William Benoit sedan har utvecklat, och inom kriskommunikation med 

inriktning mot förtroendekriser verkar Lars Palm och Jesper Falkheimer.   

 

I artikeln They spoke in defense of themselves: On the generic of criticism of apologia teoretiserar 

Ware och Linkugel om hur apologia-strategier kan tillämpas, de exemplifierar strategierna med 

hjälp av fallstudier gjorda på politiker och företagsledare. I fallstudierna kartläggs hur de olika 

talarna använder sig av apologia. När talarna använder apologia (självförsvar) gör de det mot 

kategoria (anklagelser/kritik).4 Ware och Linkugels apologia-strategier kommer att beskrivas i 

																																																								
2 Brigitte Mral, CCC - Centrum för kriskommunikation, https://www.oru.se/forskning/forskningsmiljoer/hs/centrum-
for-kriskommunikation/, hämtad 2016-03-30, kl. 13.55. 
3 Brigitte Mral och Orla Vigsø (2013) (red.), Krisretorik: retoriska aspekter på kriskommunikation, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) i samarbete med Retorikförlaget, Karlstad.  
4 B. L. Ware & Wil. A. Linkugel, (1973) ”They spoke in defense of themselves: On the generic of criticism of 
apologia”, Quarterly Journal Of Speech 59(3), s. 273-283.  
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teoriavsnittet. 

 

William Benoit, vars apologia-strategier kommer att presenters i teorikapitlet, publicerade 2014 

en fallstudie där han analyserade en presskonferens med U.S.A.s nuvarande president Barack 

Obama. Obama försöker under denna presskonferens reparera sin image efter misslyckandet med 

lanseringen av hans sjukvårdsreform “ObamaCare”. Benoit använder apologia-strategierna som 

en metod för att undersöka hur Obama försvarar sig mot den kritik, kategoria, som riktas mot 

honom. I sin analys kommer Benoit fram till att Obama försöker sänka förväntningarna som finns 

på honom som person för att försvaga de anklagelser som riktas mot honom, detta är en form av 

apologia.5 I boken Accounts, excuses, and apologies: a theory of image restoration strategies 

beskriver Benoit apologia-strategierna mer utförlig. Benoits apologia-strategier kommer att 

presenterats i teoriavsnittet.  

 

Lars Palm och Jesper Falkheimer har som syfte med rapporten Förtroendekriser: 

kommunikationsstrategier före, under och efter att redogöra för hur myndigheter, organisationer 

och företag med hjälp av kommunikation kan förebygga och reparera förtroendeförluster och 

förtroendekriser. I rapporten diskuteras hur förtroendekriser hanteras under tiden de pågår samt 

då de börjar klinga av. Palm och Falkheimer betonar i sin rapport att alla kriser är unika men att 

det ändå i slutändan är självklarheter som blir till rekommendationer för hur myndigheter, 

organisationer och företag ska förebygga och hantera kriser. Den interna kommunikationen 

kommer Palm och Falkheimer fram till är minst lika viktig som den externa som exempelvis sker 

via media. Komponenter som lyfts fram för att förbättra en aktörs kriskommunaktion är att tala 

sanning, påvisa öppenhet, påvisa proaktivitet samt att vara redo.6 

2.2. Kandidatuppsatser  
Att skriva om hur personer, företag eller organisationer bemöter kriser kan ske inom olika typer 

av vetenskaper. Retorik och media/kommunikation ligger varandra nära. Vid en kris är det 

vanligt att personer, företag eller organisationer blir anklagade eller kritiserade för något, 

kategoria. Det försvar som ofta följer på anklagelsen kallas inom retoriken för apologia. När jag 
																																																								
5 William L. Benoit, “President Barack Obama's image repair on HealthCare.gov”, Public Relations Review, Volym 
40, uppl.5, december 2014, s. 733-735. 
6 Lars Palm & Jesper Falkheimer (2005), Förtroendekriser: kommunikationsstrategier före, under och efter, 
Krisberedskapsmyndigheten, Stockholm.  
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sökte på begreppet apologia på portalen DiVA framkom ett tjugotal kandidatuppsatser skrivna 

inom främst retorik och medie- och kommunikationsvetenskap men även statskunskap. 

 

För att bättre förstå de uttryck och begrepp som används i följande text kan det vara en fördel att 

först läsa om dem i kapitalet teoretiska utgångspunkter.   

 

Kombinationen av kris och apologia, främst en förtroendekris i kombination med apologia är för 

denna uppsats av intresse. Därför väckte Linnea Soderlings kandidatuppsats En policy förankrad 

i verkligheten? En studie i apologia och kategoria intresse. Detta för att kunna jämföra olika men 

liknande krissituationer. Fokus i Soderlings uppsats ligger på att undersöka vilka anklagelser 

(kategoria) som riktades mot Stora Enso och hur företaget valde att försvara och ursäkta sig 

(apologia) under den förtroendekris Stora Enos ställdes inför då deras leverantörer använt sig av 

barnarbete. Denna förtroendekris utspelade sig 2014. Soderling undersöker även om företaget 

lyckades reparera sitt ethos (karaktär/trovärdighet) med hjälp av ursäkterna (apologia). Soderlings 

analysbegrepp var retorik, kriskommunikation, ethos, den retoriska situationen, kategoria, 

apologia samt kairos.7  

 
Ytterligare en uppsats som använder sig av apologia för att analysera och diskutera en kris är 

Dzenana Abdurahmanovics kandidatuppsats ”Det beror ju på vad man vill lägga i ordet 

register” - En studie av polisens externa kriskommunikation i samband med romregistret. I 

Abdurahmanovics uppsats undersökte hon hur Skånepolisen hanterade romregisterkrisen. Krisen 

utspelade sig under 2013 efter att Dagens Nyheter publicerat en artikel om att Skånepolisen fört 

ett olagligt register över romer. Det Abdurahmanovic ville undersöka var hur polisens 

kriskommunikation såg ut, samt vilka apologia-strategier de använde sig av. Abdurahmanovic 

teoretiska utgångspunkter var kriskommunikation och apologia.8 

																																																								
7 Linnea Soderling (2014). En policy förankrad i verkligheten? En studie i apologia och kategoria. Kandidatuppsats. 
Örebro Universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. 
8 Dzenana Abdurahmanovic (2014).”Det beror ju på vad man vill lägga i ordet register” - En studie av polisens 
externa kriskommunikation i samband med romregistret. Kandidatuppsats. Linnéuniversitetet, Institutionen för 
medie- och kommunikationsvetenskap.  
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3. Teoretiska utgångspunkter  
I detta kapitel kommer de teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen att presenteras. Till en 

början kommer Bitzers retoriska situation att presenteras, denna teori ligger till grund för att 

kartlägga hur den rådande situationen såg ut. Därefter kommer begreppet doxa tas upp för att 

beskriva hur en aktör bör förhålla sig till publiken för att lyckas med sin kommunikation. Efter 

det kommer en definition av kris, retorik och kriskommunikation. Dessa teorier kommer att 

används för att bättre förklara den rådande situationen samt retorikens relevans i situationen.  

Teorier som kommer att används för att beskriva anklagelser samt försvar är kategoria och 

apologia. Begreppet ethos presenteras för att kunna förklara flygbolagets anseende och 

trovärdighet. Avslutningsvis kommer begreppet decorum definieras som bör tas i beaktande av 

aktören för att lyckas med sitt försvar.   

3.1. Retorisk situation 
Det finns situationer som inrymmer utmaningar och/eller problem och därför påkallar förändring 

och en reaktion. Sättet på vilket, alltså hur, förändringen möjliggörs och genomförs är via 

kommunikation, om det är möjligt att genomföra en förändring med hjälp av kommunikation är 

det en retorisk situation. Den retoriska situationen är en teori framarbetat av Lloyd F. Bitzer. 

Teorin utgörs av tre komponenter ett påträngande problem (exigence), en retorisk publik, 

(audience) samt de begränsande omständigheterna/de retoriska villkoren (constraints).9  

I våra liv stöter vi på stora som små problem, en pågående flyktingkris, vilka kläder jag ska välja 

eller att inte finna nycklarna på morgonen. Det finns således många typer av problem. Är 

problemet av karaktären att de kan lösas med hjälp av retorik är det enligt Bitzer ett påträngande 

problem eller en uppkommen möjlighet (exigence). Retorik är den konst som används för 

påverkan.10 Och de vi önskar påverka är andra individer, vår publik. För att en publik ska vara 

retorisk ska de enligt Bitzer ha förmågan, viljan och möjligheten att kunna påverka det påträngde 

problemet. De begränsande omständigheterna eller de retoriska villkoren styr även de 

möjligheterna för att lösa det påträngde problemet. Begränsande omständigheterna eller retoriska 

villkor kan vara objekt, olika individer, relationer och händelser. Bitzer menar att dessa 

																																																								
9 Jens E. Kjeldsen (2008), Retorik idag: introduktion till modern retorikteori, 1:a uppl., Studentlitteratur, Lund, s. 84-
85.    
10 Janne Lindqvist Grinde, (2008), Klassisk retorik i vår tid, Lund: Studentlitteratur, s.25.	
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omständigheter sedan kan leda till att ytterligare villkor eller förhållningssätt tillkommer, såsom 

traditioner, attityder, övertygelser och motiv.11 En krissituation är en retorisk situation, menar 

Mral och Vigsø, då det finns behov av ett kommunikativt handlande av aktören för att kunna lösa 

hinder, problem eller frågor som uppkommit. Lösningen av det uppkomna och påträngande 

problemet består ofta i en förmedling av en övertygelse eller information för att trösta, skapa 

förståelse för situationen eller försöka ena de som är drabbade av krisen.12 För att kunna förmedla 

övertygelsen krävs en insikt i situationens doxa.  

3.2. Doxa  
Mats Rosengren beskriver i Doxologi: en essä̈ om kunskap begreppet doxa som de 

föreställningar, värderingar och tankegångar som är gemensamma för en grupp i en given 

situation. Vår doxa är de trosföreställningar vi har. Doxa är det som gör det möjligt för oss att 

veta vad som är moraliskt och omoraliskt, rätt och fel, vacker och fult i en given situation för en 

grupp eller i ett samhälle. Doxa är följaktligen kontextbundet och inte statiskt. Den varierar 

således beroende på sammanhang och de människor som ingår i den givna situationen.13 Utifrån 

vår doxa, alltså utifrån våra erfarenheter och värderingar, tolkar vi vår värld.14 Med hjälp av doxa 

kan vi människor orientera oss i vår omvärld och få en förståelse för vad som är lämpligt i 

specifika situationer.15 Till exempel hur jag bör klä mig eller vilka samtalsämnen som kan anses 

vara passande i ett specifikt sammanhang. Som talare är målet att påverka och det är mycket svårt 

att lyckas med utan att förhålla sig till de förhållningssätt och värderingar som är accepterade av 

publiken, följaktligen att förhålla sig till doxan.16 För att lyckas med sitt försvar och/eller sina 

ursäkter (apologia) måste en aktör förstå och förhålla sig till de förhållningssätt och värderingar 

som gäller i den rådande situationen för att kunna stärka sitt ethos (anseende/trovärdighet). 

Apologian måste med andra ord knyta an till doxa för att bli stärkande.   

 

																																																								
11 Lloyd F. Bitzer, (1968). The Rhetorical Situation, http://www.arts.uwaterloo.ca/~raha/309CWeb/Bitzer(1968).pdf , 
s. 6-8.   
12 Mral & Vigsø (2013), s. 11.  
13 Mats Rosengren (2002). Doxologi: en essä̈ om kunskap. 2. utg. Åstorp: Retorikförlaget, s.72-73.  
14 Rosengren (2002), s.15.  
15 Lennart Hellspong (2011), Konsten att tala: handbok i praktisk retorik. 3:e uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 181.  
16 Lindqvist Grinde, (2008), s.48. 
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3.3. Kristeori  
Kriser kan uppstå på olika sätt och av olika anledningar i ett företag. I denna teoridel kommer 

olika faktorer kring hur en krissituation kan uppstå att presenteras. Även teorier om hur kriser bör 

hanteras kommer att beröras.  

En kris definieras enligt Dan P. Millar och Robert L. Heath i boken Responding to crisis: A 

rhetorical approach to crisis communication som en oläglig, men till viss del väntad händelse. 

Denna händelse kan föra med sig verkliga och/eller potentiella konsekvenser samt påverka 

anseendet och ryktet för det drabbade företaget. För att minimera skadorna och konsekvenserna 

av krisen på ett ansvarsfullt sätt bör företaget försöka återfå kontrollen över situationen.17 Ur ett 

retoriskt perspektiv diskuterar Millar och Heath relevansen av att använda sig av Bitzers begrepp 

retorisk situation för att analysera en kris. Bitzers begrepp retorisk situation är ett retoriskt 

tillvägagångssätt för att kunna avgöra och avgränsa en situations omfattning och hur den kan 

bemötas.18 Retorisk situation kommer att användas i analysen för att kunna diskutera den kris 

som Germanwings stod inför.  

Lars Palm och Jesper Falkheimer har fokuserat på förtroendekriser i rapporten Förtroendekriser: 

kommunikationsstrategier före, under och efter. De menar att förtroendekriser inte främst 

uppkommer av själva händelsen, krisen, utan av hanteringen av den samma.19 En kris kan 

beskrivas på olika sätt. Komponenter som Palm och Falkheimer tar upp är att en kris oftast är en 

oväntad händelse som avviker från det normala, där ett hot eller en utmaning inryms. Följderna 

kan vara allvarliga och oförutsägbara, vilket gör att konsekvenser och effekter kan bli 

svårtydbara. En kris kräver därför en snabb och direkt handling. Problem som kan uppkomma för 

en aktör som är utsatt för kris är förmågan att kontrollera densamma. Möjligheten till kontroll är 

ofta mycket begränsad, bland annat på grund av media. Detta till följd av medias allt snabbare 

kanaler att förmedla nyheter.20  

 

 

																																																								
17 Dan Pyle Millar & Robert L Heath, (2004) (red.), Responding to crisis: a rhetorical approach to crisis 
communication, Lawrence Erlbaum, Mahwah, N.J. s. 2.  
18 Millar & Heath (2004), s. 5-6.  
19 Palm & Falkheimer (2005), s. 30-31. 
20 Palm & Falkheimer (2005), s. 23-24. 
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I rapporten tar Palm och Falkheimer upp tre olika typer av förtroendekriser: moralisk 

förtroendekris, kompetensförtroendekris samt fysisk och ekonomisk kris.21 En moralisk 

förtroendekris handlar om ett bristande förtroende där aktörens välvilja, sanningsenlighet, 

trovärdighet och medkänsla ifrågasätts.22 I samband med kriser där ett bristande förtroende för 

aktören uppkommer på grund av dålig beredskap, felaktiga och/eller oskickliga bedömningar kan 

man tala om en kompetensförtroendekris. Den tredje och sista typen av förtroendekris som Palm 

och Falkheimer tar upp är den fysiska och ekonomiska krisen. Denna typ av kris karaktäriseras av 

orsaker som översvämningar, bränder eller nedläggningar av större företag.23 Ett företag som 

önskar arbeta förbyggande för att undvika en förtroendekris kan arbeta med att öka 

förtroendekapitalet för företaget, vilket kan leda till att de stärker sitt varumärke. Åtgärderna för 

att öka förtroendekapitalet kan vara av teknisk eller administrativ natur. Det är hur åtgärderna 

kommuniceras utåt, till medarbetarna/medborgarna samt effekten av dem som är intressant ur en 

kriskommunikativ synvinkel. Åtgärderna kan ha en praktisk betydelse, men även en symbolisk. 

Genom åtgärderna kan företaget påvisa ansvarstagande, empati samt beslutsamhet. 24 Har en 

skandal inträffat föreslår Palm och Falkheimer att företaget bör agera snabbt, tala sanning samt 

kommunicera med öppenhet. Detta för att försöka reparera aktörens skadade förtroende.25 Val av 

rätt sändare, talesperson, är i en sådan situation mycket viktig, och att välja rätt tidpunkt för 

uttalande.26 

William L. Benoit diskuterar i boken Accounts, excuses, and apologies: A theory of Image 

Restoration Strategies hur kommunikation, ur ett ”image restoration” perspektiv, är en 

målinriktad aktivitet där det centrala är att skydda eller återställa ett rykte. Vid en oönskad 

händelse menar Benoit nämligen att en aktörs trovärdighet äventyras om denna aktör kan ses som 

ansvarig för händelsen. En viktig aspekt är dock att det är publiken som måste anse att det är 

aktören som är ansvarig för att den oönskade händelsen uppkommit, först då kan man diskutera 

hur aktörens trovärdighet är i fara.27  

																																																								
21 Palm & Falkheimer (2005), s. 37. 
22 Palm & Falkheimer (2005), s. 30-31. 
23 Palm & Falkheimer (2005), s. 37.  
24 Palm & Falkheimer (2005), s. 41. 
25 Palm & Falkheimer (2005), s. 50-51.  
26 Palm & Falkheimer (2005), s. 56-57.  
27 William L. Benoit (1995), Accounts, excuses, and apologies: a theory of image restoration strategies, State Univ. 
of New York Press, Albany, s. 71-72.  
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3.3.1 Retorik och kriskommunikation  
Retorik “förmågan (dynamis) att i varje enskilt fall uppfatta det som kan vara övertygande eller 

övertalande”28, en klassisk beskrivning av retorik som myntades av Aristoteles under antiken. Ur 

ett historiskt perspektiv har retorik främst ansetts handla om det talade ordet och konsten att 

övertyga med hjälp av tal.29 Idag innefattar definitionen av retorik allt oftare alla slags budskap 

som avser att övertyga eller påverka.30 Andrea Lundsford definierar retorik som “the art, practice, 

and study of all human communication”.31 Denna definition av retorik gör att konstens 

studieområde växer. Persuasiva, övertygande och/eller övertalande, budskap går att finna i 

monologiska, dialogiska eller visuella handlingar och objekt.32 Det är med olika medel vi 

försöker vara perusiva, och hur vi lyckas avgörs av hur publiken och situationen ser ut. För att 

kunna teoretisera och diskutera hur någon/något är persuasiv finns inom retoriken en väl 

utarbetad begreppsapparat. Retoriska begrepp möjliggör en förståelse av verkligheten, ett sätt att 

greppa det som kan anses diffust för att sedan generera insikt. Retorik är med andra ord en 

systematiserad kommunikationsteori med verktyg, begrepp, som möjliggör insikter och förståelse 

i komplicerade sammanhang.33  

Krissituationer är ofta komplicerade då de karaktäriseras av osäkerhet. För att övervinna en risk- 

eller krissituation är kunskapsfaktorn viktig menar Mral och Vigsø. Med hjälp av retoriska 

verktyg kan aktören bringa kunskap till publiken i en krissituation. Retoriska medel kan med 

fördel användas i en kriskommunikativ situation för att göra kommunikationen från aktören till 

publik effektiv och konstruktiv.34 I en krissituation och hanteringen av densamma är det viktigt 

att det finns en planerad kommunikativ strategi och ett koordinerat samarbete. Varje kris ser olika 

ut och har sina egna utmaningar. Men kriser har också faktorer som är förutsägbara, därför är en 

planerad kommunikativ strategi baserad på tidigare erfarenheter viktig i en krissituation. Finns en 

planerad strategi för att hantera olika krissituationer har ett företag eller organisation större 

potential att framstå som trovärdiga. Under en kris är ofta tillvaron orolig och många människor 

																																																								
28 Aristoteles (2012), Retoriken. Översättning, inledning och noter av Johanna Akujärvi; introduktion av Janne 
Lindqvist Grinde. Åstorp: Retorikförlaget. (1.2.1; 1356a). 
29 Kjeldsen (2008), s, 14. 
30 Mral & Vigsø (2013), s. 6. 
31 Claire Woods (2007), “Perspectives in an undergraduate education: rhetoric, ethnography and textual culture“, i 
Susan E. Thomas (red.), What is the new rhetoric?, Newcastle, UK, Cambridge Scholars Publishing, s. 56.  
32 Mral & Vigsø (2013), s. 6.  
33 Mral & Vigsø (2013), s. 6-7. 
34 Mral & Vigsø (2013), s. 6-8.	
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kan känna sig splittrade. Ett behov av trovärdig information kan uppkomma och det är då upp till 

de inblandade aktörerna att tillgodose detta behov genom att göra ett uttalande om krisen. Innan 

uttalandet publiceras för publiken bör aktören samla in all sorts fakta som hör till händelsen. 

Detta för att kunna göra en sammanställning och utifrån denna finna de bästa infallsvinklarna och 

argumenten (inventio) till sitt framförande. Nästa steg är att ordna informationen och argumenten 

för att kunna jobba fram en väl disponerad text (dispositio). Sedan kan fokus flyttas till stilnivå 

och formuleringar för texten (elocutio) för att slutligen fokusera på framförandet (actio).35 Mral 

och Vigsø betonar vikten av att aktören under hela krisens process ska försöka behålla sin 

trovärdighet för att kunna övertyga sin publik.36 

3.4. Kategoria och apologia  
Halford Ross Ryan beskriver i början av sin artikel Kategoria and apologia: on their rhetoricial 

criticism as a speech set hur anklagelser och försvar har diskuterats sedan retorikens, som 

vetenskaps, början under antiken men då som två olika tal genrer. De har länge varit områden 

inom retoriken som inte varit så väl underbyggda teoretiskt utan mest setts som en självklarhet. 

Ryan förespråkar att man ska behandla anklagelser (kategoria) och ursäkter/försvar (apologia) 

unisont.37 Den som anklagar lägger fram och skapar det retoriska problemet (exigence). Den 

retoriska benämningen för detta sätt att lägga fram och skapa ett retoriskt problem benämns som 

kategoria.38 Den retoriska reaktionen på anklagelsen (kategoria) benämns som apologia. Det går 

att hantera kategoria på tre olika sätt enligt Ryan. Med hjälp av förnekelse av det aktören står 

anklagad för. Genom att försöka mildra/dämpa anklagelsen. Eller slutligen genom att söka rentvå 

sin image.39 

 

Apologia ett ord besläktat med engelskans ”apology”, ursäkt. Apologia är dock ett begrepp som 

är mer mångfacetterat än så. Inom retorik används begreppet för att diskutera och analysera 

självförsvar, hur en aktör kan bemöta anklagelser på ett övertygande sätt.40 En aktör använder sig 

av bevismedlet ethos för att övertyga publiken om sin trovärdighet och karaktär. Ifrågasätts 

																																																								
35 Lindqvist Grinde, (2008), s.60. 
36 Mral & Vigsø (2013), s. 10. 
37 Halford Ross Ryan (1982), ”Kategoria and apologia: On their rhetorical criticism as a speech set” Quarterly 
Journal Of Speech, 68(3), s.254-255.  
38 Halford (1982), s. 256.  
39 Halford (1982), s. 257.  
40 Mral & Vigsø (2013), s. 12.  
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aktören av publiken kan apologia bli intressant att använda för att rekonstruera dennes ethos. 

William L. Benoit beskriver i boken Accounts, excuses, and apologies: A theory of Image 

Restoration Strategies hur hans ”Image Repair Theory”, som bygger på den klassiska retorikens 

försvarstal (genus judiciale), använder sig av apologetiska troper och strategier för att förklara 

hur en aktör kan försvara och ursäkta sig. Benoits fokus ligger på budskapsformuleringarna som 

finns i försvarsprocessen.41  Han använder en typologi bestående av fem komponenter som 

beskriver image-räddande strategier, image restoration strategies på engelska. Benoit har i sin 

typologi lånat och inspirerats av Ware och Linkugel därför kommer deras typologi att redogöras 

först för att sedan gå över i Benoits.  

 

B. L. Ware och Wil A. Linkugel tar i artikeln They spoke in defense of themselves: On the 

generic criticism of apologia upp fyra apologia-strategier.42 Den första strategin denial innebär att 

aktören förnekar och tar avstånd från sin inblandning i händelsen.43 Risken här är att sanningen 

kommer fram senare och att det blir än svårare att reparera förtroendeskadan.44 Vidare kan en 

aktör försöka använda sig av bolstering, det aktören då gör är att framhäva och identifiera sig 

med de situationer som av publiken kan anses vara positiva. Målet är att få publiken att flytta 

fokus bort från anklagelsen.45 Differentiation, när aktören försöker skapa en ny kontext för att 

kunna förändra anklagelsen.46 Transcendence, en transformerande strategi där aktören vill få 

publiken att inte se de negativa egenskaperna i ett objekt utan också här förändra bilden av 

situationen.47  

 

Benoits benämning på apologia är image restoration-strategierna: ”denial”, ”evading 

responsibility”, ”reducing offensiveness”, ”corrective action och mortification”.48 Palm och 

Falkheimer har översatt begreppen till svenska: ”förnekande”, ”bortförklaringar”, ”minska 

händelsens anstötlighet”, ”tillrättaläggande” samt ”ta på sig hela skulden”.49   

 
																																																								
41 Benoit (1995), s. 72-79. 
42 Ware & Linkugel (1973), s. 273- 283.  
43 Ware & Linkugel (1973), s. 275-277.  
44 Palm & Falkheimer (2005), s.62.  
45 Ware & Linkugel (1973), s. 277-278.  
46 Ware & Linkugel (1973), s. 278-280. 
47 Ware & Linkugel (1973), s. 280-282. 
48 Benoit (1995), s. 72-79. 
49 Palm & Falkheimer (2005), s.61-66. 
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Denial, förnekande, syftar till att neka till anklagelsen samt att föra över anklagelsen på någon 

annan. Genom att föra över anklagelsen på någon annan kan fokus flyttas från aktören.  

Evading responsibility, bortförklaringar, innebär att aktören medger sakförhållandet men undgår 

själva anklagelsen och ansvaret. Det finns fyra olika sätt att gå tillväga: ”provocation”, 

”defeasibility”, ”make an accuse based on an accident” samt ”suggest the action was justified 

based on good intentions”.50 Att skylla krissituationen på någon annan eller att den beror på 

tidigare händelser är den första strategin. Strategi två, aktören bär inte hela ansvaret då denne kan 

hänvisa till ofullständig information. I den tredje strategin beskrivs händelsen som en 

olyckshändelse. Den fjärde strategin innebär att aktören försöker få publiken att tro att det som 

aktören har gjort, skedde med gott uppsåt.51 

Reducing offensiveness innebär att man försöker minska händelsens anstötlighet och publikens 

dåliga syn på aktören. Benoit beskriver sex olika tillvägagångssätt: ”Bolstering”, ”minimazation, 

differentiation, transendence, attacking the accuser och compensation. 52 Till en början kan 

aktören försöka använda sig av bolstering. Då försöker aktören framhäva de situationer av 

händelsen som av publiken kan anses vara de mest positiva. Bolstering är ett sätt att försöka få 

publiken att ändra fokus och få dem att se förbi anklagelsen.53 Eller så kan aktören försöka sig på 

minimazation, att förminska situationen och den negativa bild som finns. Ett sätt att få publiken 

att tycka att situationen inte är så allvarlig. Det tredje sättet, differentiation, innebär att aktören 

försöker skapa en ny kontext som denne kan sätta in den aktuella händelsen i, med syfte att 

förändra anklagelsen.54 Transcendence, den transformerande strategin, går också ut på att aktören 

ska förändra kontexten. Genom att inte uppmärksamma de negativa kvaliteterna i den rådande 

situationen, kan bilden förändras, och därigenom kan en mer positiv bild av händelsen fås.55 Det 

femte tillvägagångssättet för aktören är att attackera anklagaren, attacking the accuser, och 

ifrågasätta dennes trovärdighet och motiv. Till sist tar Benoit upp kompensation, compensation, 

																																																								
50 Benoit (1995), s. 75-76.  
51 Ibid. 
52 Benoit (1995), s. 77.  
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 Benoit (1995), s. 77-78. 
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som möjlig väg att gå för att minska händelsens anstötlighet.56  

Corrective action, tillrättaläggande, innebär att aktören försöker vidta åtgärder för att rätta till 

situationen. Det aktören sedan bör göra är att påvisa för publiken är de åtgärder som vidtagits 

samt påvisa att de genom åtgärderna vill motverka en upprepning.  

Mortification innebär att aktören tar på sig hela skulden och att erkänner och be om ursäkt för det 

som hänt.57 

Skillnaden mellan Ware och Linkugels apologi-strategier och Benoits är främst att Benoit väljer 

att ta med en femte komponent samt att han har vidareutvecklat Ware och Linkugels teori. Då 

Benoit får med fem komponenter istället för fyra kommer främst Benoits apologi-strategier att 

användas i analysen.  

3.5. Ethos  
Aristoteles presenterar i Retoriken tre övertalnings- och övertygningsmedel (pisteis), han kallar 

dem för ethos, pathos och logos.58 Logos kan beskrivas som det sätt på vilket en individ försöker 

övertyga genom att förmedla rationella argument och fakta. Pathos används när övertygandet sker 

med hjälp av de känslor som väcks hos mottagaren, vilka känslor som väcks har betydelse för hur 

budskapet tas emot. Till sist ethos, det övertalnings- och övertygningsmedel Aristoteles ansåg 

vara det mest inflytelserika, avser talarens karaktär och trovärdighet. Aristoteles menade att 

ethos, likt logos och pathos, skapas och etableras under den rådande talsituationen av den berörda 

publiken.59 Det finns dock moderna retorikteoretiker som menar på att det finns ett ethos före 

talsituationen. Jens E. Kjeldsen presenterar i boken Retorik idag: Introduktion till modern 

retorikteori tre former av ethos som avgörande för en aktörs trovärdighet, inledande, härlett och 

slutligt ethos.60 Inledande ethos syftar till det ethos som talaren får innan denne har börjat tala. 

Talarens bakgrund och tidigare kända personliga egenskaper påverkar hur publikens ser på 

talaren och tar emot dennes budskap.61 Härlett ethos, det ethos som Aristoteles beskriver när han 

talar om ethos som övertygningsmedel, uppstår under talsituationen. Aktörens handlingar och 

																																																								
56 Benoit (1995), s. 77-78.  
57 Benoit (1995), s. 79. 	
58 Aristoteles (2012), s. 69.  
59 Aristoteles (2012), s. 69-70.  
60 Kjeldsen (2008), s. 133. 
61 Kjeldsen (2008), s. 134-135.  



	 14	

retoriska val uppfattas av publiken och de avgör hur trovärdig aktören är.62 Publikens uppfattning 

av aktören efter uttalandet kallas för slutligt ethos. Det slutgiltiga ethos aktören har, blir därmed 

nästa framförandes inledande ethos.63  

 

Dessa teorier kan upplevas som motsägelsefulla. Aristoteles teori kring ethos grundar sig i tanken 

om retorik som en konst, vilket leder till slutsatsen att ett ämnestekniskt ethos, ett retoriskt 

bevismedel, enbart etableras i situationen. Kjeldsen förespråkar däremot hur ethos kan skapas 

innan den retoriska situationen.64 I uppsatsen kommer förutfattande (icke retoriska) uppfattningar 

att diskuteras. Det vill säga, inledande ethos, härlett och slutligt ethos kommer att användas då 

ethos inte är någon statisk kategori, utan ändrar sig beroende av situation och publik. En aktör 

kan inte förlita sig på ett tidigare gott rykte och hög trovärdighet, under en krissituation, då det 

snabbt kan fallera om olämpliga åtgärder utförs.65  

 

I boken Krisretorik: retoriska aspekter på kriskommunikation diskuterar Mral och Vigsø vikten 

av att använda sig av pisteis som medel för att övertyga publiken under en krissituation. Under en 

kris är ofta kommunikation inriktad på att förmedla fakta och att föra en saklig argumentation. 

Känslorna som väcks spelar även de roll för hur budskapet kommer att mottas. Men det främsta 

av medlen är ethos (aktörens karaktär/trovärdighet) vilket är överordnade logos och pathos. För 

att väcka tillit hos den bedömande publiken bör aktören uppvisa handlingsklokhet, fronesis, att 

hen har en god moralisk karaktär samt har egenskaper som är passande och anpassningsbara till 

uppgiften, arete. Aktören bör även uppvisa välvilja, respekt och empati gentemot mottagaren, 

eunoia.66  

3.6. Decorum 
För en aktör som vill föra fram ett persuasivt budskap är det av stort intresse att tänka på de 

sociala krav som finns för situationen samt för publiken i vilket budskapet ska framföras. Det är 

publiken som avgör vad som anses passande, decorum.67 Det är aktörens uppgift att anpassa sig 

till situationen, att välja argument samt ord som är väl avvägda och anpassade för situationen, att 
																																																								
62 Kjeldsen (2008), s. 136.  
63 Kjeldsen (2008), s. 140.  
64 Kjeldsen (2008), s. 133.  
65 Mral & Vigsø (2013), s. 10. 
66 Mral & Vigsø (2013), s. 10.  
67 Hellspong (2011), s.123. 
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finna och förhålla sig till doxan, värderingar och normer, samt att finna rätt kairos, tajming.68 Om 

talaren uppfyller samt förhåller sig till dessa faktorer iakttar denne decorum, det som är passande 

i en specifik situation.69  Exempelvis kan det anses olämpligt och respektlöst att inte förhålla sig 

till den dresscode som är annonserad för ett bröllop. Eller när en tragedi inträffat då det är mycket 

viktigt att aktören inte sårar sin publik utan uppför och uttalar sig på ett lämpligt sätt i den 

angivna situationen. Vidare används begreppet decorum i denna uppsats för att beskriva det som 

är passande i en given situation av en specifik publik.    

4. Material och metod   

4.1. Material 
Utifrån artiklar i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter kommer kategorian att förklaras och 

tolkas. Germanwings och Lufthansas apologia kommer att tolkas utifrån en presskonferens samt 

sju pressmeddelanden som är publicerade på Lufthansa Groups, huvudägarnas, Media Relations 

hemsida. Olyckan skedde den 24 mars 2015 och presskonferensen är från den 26 mars 2015. De 

som främst uttalar sig under presskonferensen är Lufthansas vd Carsten Spohr och Germanwings 

vd Thomas Winkelmann.70  

 

Pressmeddelandena sträckte sig från tisdagen den 24, alltså från kraschen och veckan framåt. Det 

fanns ingen specifik avsändare av pressmeddelandena, utan de tolkas komma från den allmänna 

pressavdelningen på Lufthansa Group. Det första meddelandet daterat den 24 mars 2015 innehöll 

information om att ett av Germanwings plan befarades ha störtat.71 Det andra och tredje 

meddelandet publicerades den 25 mars 2015 och handlade om att Lufthansa skulle bistå med två 

plan till anhöriga så att de skulle kunna ta sig till Frankrike och olycksplatsen.72 Den 27 mars 

																																																								
68 Lindqvist Grinde, (2008), s.49.  
69 Hellspong (2011), s.123.  
70 Victoria Richards, The Independent, Germanwings crash: Full transcript of press conference, 
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/germanwings-crash-full-transcript-of-press-conference-
10136377.html, hämtad 2016-04-21, kl. 09.50, sv. översättning Brigitte Mral, bilaga 1.  
71 Lufthansa Group – Media Relations, Germanwings Flight 4U 9525, 
https://www.lufthansagroup.com/index.php?id=104&tx_ttnews[tt_news]=3475&L=1&no_cache=1, hämtad 2016-
04-21, kl. 10.57, bilaga 2. 
72Lufthansa Group – Media Relations, Lufthansa offers special flights to Southern France for the next of kin of 
Germangwings passengers & Lufthansa offers special flights to Marseille for the next of kin of flight 4U 9525 
passengers, https://www.lufthansagroup.com/index.php?id=104&tx_ttnews[tt_news]=3670&L=1&no_cache=1 & 
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2015 publicerade Lufthansa Group ett meddelande om nya säkerhetsförordningar i cockpit.73  

Med det femte pressmeddelandet, från den 28 mars 2015, ville Lufthansa Group uppmana media 

att kontakta företagets presstjänst istället för att kontakta anhöriga direkt.74 I det sjätte uttalandet, 

publicerat den 31 mars 2015, meddelade Lufthansa Group att de ämnade ställa in sitt annalkande 

60-årsfirande.75 I det sjunde pressmeddelandet, från den 31 mars 2015, informerade Lufthansa 

Group att de bistod utredarna av kraschen, med bland annat viktiga dokument.76  

 

Kategoria kommer att tolkas utifrån artiklar publicerade av Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet 

och SVT. Artiklarna som kommer att användas publicerades inom samma tidsram som apologia-

materialet, det vill säga från den 24 mars till den 31 mars 2015.  

 

Den första artikeln 150 omkomna i flygkrasch i Alperna är publicerad av Svenska Dagbladet den 

24 mars 2015. Artikeln är en samling av direktrapporteringar från den 24 - 25 mars 2015 där 

händelseförloppet redogörs under första dygnet. Det är av intresse att ha med denna 

artikel/direktrapportering då den tar upp många av de frågor, spekulationer och den kritik som 

riktades mot flygbolaget i samband med kraschen.77 Artikel två, Expert: Flygbolags 

besparingsjakt kan vara säkerhetsrisk, är även den publicerad i Svenska Dagbladet. I denna 

artikel diskuteras huruvida kraschen orsakats av bristande säkerhet.78 De första artiklarna 

kommer att användas för att beskriva de anklagelser som riktades gentemot Germanwings i 

början av olycksveckan. De artiklar som därefter följer fokuserar på de anklagelser som riktades 

mot flygbolaget efter att det framkommit att andrepiloten avsiktligen kraschat planet. Artikeln 
																																																																																																																																																																																				
https://www.lufthansagroup.com/index.php?id=104&tx_ttnews[tt_news]=3477&L=1&no_cache=1, hämtad 2016-
04-21, kl. 10.56, bilaga 3 & 4.  
73 Lufthansa Group – Media Relations, Lufthansa Group further refines its safety structures, 
https://www.lufthansagroup.com/index.php?id=104&tx_ttnews[tt_news]=3669&L=1&no_cache=1, hämtad 2016-
04-21, kl. 11.15, bilaga 5. 
74Lufthansa Group – Media Relations, Family and friends of the victims of Flight 4U 9525 request that the media 
show restraint, https://www.lufthansagroup.com/index.php?id=104&tx_ttnews[tt_news]=3481&L=1&no_cache=1, 
hämtad 2016-04-21, kl. 11.30, bilaga 6. 
75Lufthansa Group – Media Relations, Lufthansa cancels its 60 year anniversary celebrations, 
https://www.lufthansagroup.com/index.php?id=104&tx_ttnews[tt_news]=3483&L=1&no_cache=1, hämtad 2016-
04-21, kl. 11.34, bilaga 7. 
76Lufthansa Group – Media Relations, Lufthansa helps investigation progress, 
https://www.lufthansagroup.com/index.php?id=104&tx_ttnews[tt_news]=3486&L=1&no_cache=1, hämtad 2016-
04-21, kl. 11.34, bilaga 8.  
77 Sara L. Bränström, 150 omkomna i flygkrasch i Alperna, http://www.svd.se/150-omkomna-i-flygkrasch-i-alperna, 
hämtad 2016-04-28, kl. 11.58.  
78 Karin Thurfjell, Expert: Flygbolags besparingsjakt kan vara säkerhetsrisk, http://www.svd.se/expert-flygbolags-
besparingsjakt-kan-vara-sakerhetsrisk, hämtad 2016-04-28, kl. 12.10.  
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Andrepiloten var självmordsbenägen i åratal från den 26 mars 2015 pekade ut andrepiloten som 

den som misstänktes ha orsakat kraschen på grund av psykisk ohälsa.79  

Den 31 mars 2015 publicerades artikeln: Tyska flygbolaget kan få betala rekordskadestånd där 

kritiseras Germanwings för att de varit otillräckliga i kontrollen av pilotens fysiska och psykiska 

hälsa.80 Slutligen kommer en artikel från SVT från den 31 mars 2015 att användas, Lufthansa 

erkänner: Kände till pilotens depression. I artikeln tas det upp att flygbolaget skulle ha vetat om 

andrepilotens psykiska bakgrund.81 

4.1.1. Avgränsningar 

Efterdyningarna av olyckan pågår fortfarande. Många frågor står fortfarande obesvarade. Det 

finns redan mycket information gällande flygkraschen och mer kommer att publiceras. Fokus för 

denna uppsats är kriskommunikation, kategoria, apologia och ethos. Palm och Falkheimer tar i 

rapporten Förtroendekriser: kommunikationsstrategier före, under och efter upp vikten av att 

agera snabbt vid en kris, därför blir det intressant att analysera de uttalanden som publicerades i 

ett tidigt skede av krissituationen.82 Därför kommer uppsatsen att avgränsas till att behandla 

kriskommunikationen som förmedlades under den första veckan.  

4.2. Metod och metodproblem 
I uppsatsen kommer en hermeneutisk kvalitativ metod att användas. En retorikanalys tillsammans 

med en närläsande textanalys kommer även att används för att finna studieobjektets persuasiva 

element. Analysen är i grunden kontextuell. Med det menas att isolerade händelser inte 

analyseras, utan studieobjektet sätts in och tolkas utifrån den retoriska situationen, helheten.   

4.2.1. Hermeneutik  

En metod som riktar sig till hela kommunikationsprocessen är hermeneutik. Hermeneutik, 

tolkningslära, kan användas som metod då förståelse för ett studieobjekt vill uppnås.83 I en 

hermeneutisk metod tas förförståelsen i beaktning. Det är förförståelsen som ligger till grund för 

																																																								
79 Katarina Lagerwall, Dagens Nyheter, Andrepiloten var självmordsbenägen i åratal 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/andrepiloten-var-sjalvmordsbenagen-i-aratal/, hämtad 2016-04-28, kl 10.06 
80 Katarina Lagerwall, Dagens Nyheter, Tyska flygbolaget kan få betala rekordskadestånd, 
http://www.dn.se/ekonomi/tyska-flygbolaget-kan-fa-betala-rekordskadestand/, hämtad 2016-04-28, kl 10.05. 
81 Roland Zuiderveld, SVT, Lufthansa erkänner: Kände till pilotens depression, 
http://www.svt.se/nyheter/utrikes/lufthansa-erkanner-kande-till-pilotens-depression, hämtad 2016-05-01, kl. 15.00.  
82 Palm & Falkheimer (2005), s.23-24.  
83 Torsten Thurén (2007), Vetenskapsteori för nybörjare. 2 uppl. Malmö: Liber AB, s.94.   
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tolkningen av det empiriska materialet.84 Att tolka innebär att söka efter en djupare förståelse och 

betydelse för något, som till en början kan te sig självklart. Sökandet efter förståelse är 

grundläggande för tolkning.85 Tidigare händelser och upplevelser påverkar vår tolkning av den 

aktuella händelsen. 86 Därför är förförståelse ett centralt begrepp för den hermeneutiska metoden. 

Det vi vet och kan sedan tidigare, alltså våra tidigare erfarenheter, är vår förförståelse.  Med hjälp 

av förförståelsen går det att börja urskilja studieobjektets olika delar och utifrån detta skapa en 

helhetsbild. Den som tolkar bygger då på med ny förståelse och kan utifrån det göra ytterligare 

nya tolkningar. Det är såldes en process som för förståelsen framåt. Vilket kan efterliknas vid en 

spiral. Denna process brukar benämnas som den hermeneutiska spiralen eller cirkeln.87 

4.2.2. Kritisk retorikanalys 

En vidare utveckling av hermeneutiken, särskilt riktad mot retorik, är den kritiska 

retorikanalysen. Den vetenskapliga och analytiska aspekten av retorik brukar benämnas kritisk 

retorikanalys, och innebär ett ifrågasättande av det persuasiva studieobjektet. Retorik är både en 

praktisk och en teoretisk konst. En kritisk retorikanalys kan med fördel användas för att diskutera 

ett studieobjekts många olika dimensioner, såsom etiska och ideologiska. Det går även att med 

kritisk retoriksanalys diskutera huruvida det persuasiva studieobjektet kan fungera och påverka i 

ett större sammanhang, det är likväl alltid kontextbundet. En kritisk retorikanalys är med andra 

ord intressant under hela kommunikationsprocessen.88 Kritisk retorikanalys är en kvalitativ 

metod, med det menas att metoden är tolkande, samt att den ingående kan användas för att 

analysera det aktuella studieobjektets delar89  

4.2.3. Närläsande textanalys  

En metod som likt den kritiska retoriksanalysen och hermeneutiska metoden använder 

förförståelse och tolkning för att förstå ett material är närläsande textanalys.90 Närläsande 

textanalys, på engelska Close Textual Analysis (CTA), beskrivs av Stephen Howard Browne som 

																																																								
84 Per-Johan Ödman (2007), Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik. 2., [omarb.] uppl. 
Stockholm: Norstedts akademiska förlag, s.58-60.  
85 Brigitte Mral, Marie Gelang & Emelie Bröms (2016). Kritisk retorikanalys: text, bild, actio. Ödåkra, Sverige: 
Retorikförlaget, s. 14-16. 
86 Lisa Storm Villadsen (2002), ”Dyre ord, men hvad daekker de”, Rhetorica Scandinavica 23, s. 13.   
87 Mral, Gelang & Bröms (2016), s. 14-16.   
88 Mral, Gelang & Bröms (2016), s.. 13-14.  
89 Mral, Gelang & Bröms (2016), s. 14-15.   
90 Stephen Howard Browne, ”Close Textual Analysis: Approaches and Applications” (2009), s. 63-95. Jim A. 
Kuypers (red.), Rhetorical criticism: perspectives in action, Lexington Books, Lanham, MD. 
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en metod riktad att förklara hur en text fungerar för att producerar mening, vara persuasivt 

effektiv samt aktivera skapandet av övertygelse i en offentlig kontext.91 En närläsande textanalys 

kan användas för att förstå hur effektivt ett retoriskt studieobjekt har varit i sitt framförande av ett 

persuasivt budskap. Även den moraliska inverkan på studieobjekts persuasiva budskap går att 

urskilja med hjälp av en närläsande textanalys. Det går med denna metod även att utläsa om 

aktörens försök till övertygelse varit mer eller mindre lyckat. 92   

  

I uppsatsen kommer apologia-strategier att används för att diskutera Germanwings och 

Lufthansas försvar och ursäkter rörande flygkraschen. Metoden som kommer att användas för att 

analyser dessa apologia-strategier är den närläsande textanalysen. Genom att använda denna 

metod skapas förutsättningar för att urskilja fler nyanser i materialet än genom att enbart använda 

sig av hermeneutik och kritisk retoriksanalys. Därför är även denna metod relevant. 

4.2.4. Metodproblem  

Det uppsatsen ämnar att belysa är på vilket sätt flygbolaget Germanwings använde sig av 

apologia som ett medel för att återupprätta sitt ethos. Därför är presskonferensen som 

Germanwings och Lufthansa höll tillsammans av intresse, problematiskt med denna 

presskonferens var att den hölls på tyska. Därför gjordes valet att använda The Independents 

översättning från tyska till engelska. Dock hade inte alla delar av flygbolagets apologia översatts.  

De saknade avsnitten av apologian har översatts av retorikprofessor Brigitte Mral, från tyska till 

svenska. Översättningen är således inte en fullvärdig transkription. Att översätta en text eller ett 

tal är alltid problematiskt, nyanser av språket faller bort eller omtolkas. För varje ytterligare 

översättning finns risk för syftningsfel. Av denna anledning har ingen ytterligare översättning av 

den engelska texten gjorts. Källorna är sekundära vilket gör att det till viss del är ett filtrerat 

material. Det idealiska hade varit om en tolk översatt hela presskonferensen från tyska till 

svenska. Men på grund av tidsbrist samt ekonomiska resurser var detta inte ett rimligt alternativ. 

En avvägning av källornas relevans och innehåll har gjorts. Materialets innehåll har då bedömts 

som relevant och användbart trots att det är fråga om en sekundär källa, då en tydlig apologia går 

att finna i det insamlade materialet. Materialet är av intresse att använda då det är aktören, 

Lufthansa Group, som uttalar sig. Det är relevant eftersom apologia och ethos går att studera med 

																																																								
91 Browne (2009), s. 63.  
92 Browne (2009), s. 64-68. 	
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hjälp av de båda översättningarna från the Independent och Brigitte Mrals översättning av 

Lufthansa Groups presskonferens.   

 

Av språkskäl har endast material publicerat på svenska använts för att beskriva händelseförloppet 

och kategorian. Det är i sammanhanget en mer tidseffektiv metod att använda sig av svenska 

medier då uppsatsens språk är svenska och översättningar därmed inte behöver genomföras. 

Problematiken som uppkommer med till exempel Svenska Dagbladets artikel 150 omkomna i 

flygkrasch i Alperna, som är en liverapportering under de två första dygnen, är att den är en 

sekundärkälla.93 Dock refereras uppgifterna i rapporteringen till stora tidningar som franska Le 

Monde och tyska Spiegel samt nyhetsbyråer som franska AFP och svenska TT. Svenska 

Dagbladets artikel/rapportering bedömdes som tillräckligt tillförlitlig för att används i denna 

uppsats.  

5. Händelseförlopp 
Germanwings är ett dotterbolag till det tyska flygbolaget Lufthansa.94 Lufthansa är ett av 

världens största flygbolag och flyger till omkring 260 destinationer i 80 olika länder.95 

Germanwings grundades 2002.96 På förmiddagen tisdagen den 24 mars 2015 lyfte ett flygplan 

från lågprisbolaget Germanwings från Barcelona i Spanien, med destination Düsseldorf, 

Tyskland. Ombord på planet fanns totalt 150 personer, varav fyra var kabinpersonal och två 

piloter, samtliga ombordvarande omkom då planet störtade i de franska alperna. Planet en Airbus 

320 är en vanlig flygplanstyp vid kort- och medeldistansflygningar, framförallt bland 

lågprisflygbolag. Airbus 320 beskrivs som ett säkert passagerarplan. Det aktuella planet var 24 år 

gammalt då det kraschade inträffande. 97 För SVT kommenterade flygsäkerhetsexperten Hans 

Kjäll olyckan med citat ”Så länge flygplanet är luftvärdigt är den tekniska säkerheten konstant. 

																																																								
93 Sara L. Bränström, Svenska Dagbladet, 150 omkomna i flygkrasch i Alperna, http://www.svd.se/150-omkomna-i-
flygkrasch-i-alperna, hämtad 2016-04-28, kl. 11.58. 
94 Lufthansa Group, https://www.lufthansagroup.com/en/company.html, hämtad 2016-03-30 kl 16.00.   
95 Lufthansa Group- Media Relations, Lufthansa offers special flights to Southern France for the next of kin of 
Germangwings passengers, 
https://www.lufthansagroup.com/index.php?id=104&tx_ttnews[tt_news]=3670&L=1&no_cache=1, hämtad 2016-
04-21 kl. 10.13, bilaga 3. 
96 Sara L. Bränström, Svenska Dagbladet, 150 omkomna i flygkrasch i Alperna, http://www.svd.se/150-omkomna-i-
flygkrasch-i-alperna, hämtad 2016-04-28, kl. 11.58. 
97 Markus Ljungholm, SVT, Flygkraschen – detta har hänt, http://www.svt.se/nyheter/utrikes/flygkraschen-detta-
har-hant, hämtad 2016-04-21 kl.13.45. 
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Efter flygplanets nominella livslängd skrotas det”98. Planets ålder ska således inte ha haft någon 

inverkan på att planet störtat. Kraschen tisdagen den 24 mars var den första incidenten i 

Germanwings historia med dödlig utgång. Moderbolaget Lufthansa var med om en olycka 1993 

som resulterade i omkomna människor, i övrigt hade Lufthansa en stabil säkerhetshistorik.99  

 

Följande texter är en resumé av händelseförloppet under den första veckan efter kraschen.   

 

Den 24 mars 2015 lyfte det tyska Germanwingsplanet från Barcelona, något försenat. Klockan 

var då 10.01 och planet hade Düsseldorf som slutdestination. Ombord på planet fanns 150 

personer inklusive personal. Från klockan 10.41 fick inte flygledningen i Frankrike någon 

kontakt med planet och det hade försvunnit från deras radar. Planet hade innan det försvann från 

radarn börjat tappa höjd, från en marschhöjd på omkring 11 000 meter till cirka 2 000 meter. 

Detta skedde under en tidsrymd av 8 minuter, någon nödsignal sändes aldrig ut från planet. Den 

franska luftfartsmyndigheten utlyste klockan 10.47 en nödsituation. Då räddningstjänsten nådde 

olycksplatsen i de franska alperna på eftermiddagen kunde de konstatera att samtliga ombord 

omkommit vid kraschen. Av planet återstod endast vrakdelar som var spridda över en snöbeklädd 

och svårtillgänglig terräng i de sydliga alperna.  Bland de omkomna fanns en gymnasieklass från 

Tyskland och övriga passagerare var medborgare från bland annat Tyskland, Spanien, Colombia, 

Iran, Venezuela, USA, Storbritannien och Nederländerna. På kvällen återfanns en av flygplanets 

två svarta lådor. Svarta lådor innehåller flygplanets färddata och kommunikation.100 Under den 

första dagen publicerades ett uttalande från Lufthansa Group, vilket är ett samlingsnamn för 

Lufthansa koncernen, att de med stor sorg måste meddela att de fått information om att 

Germanwings flight 4U 9525 hade störtat i de franska alperna.  Lufthansa Group uppggav i 

meddelandet även ett kostnadsfritt nummer dit anhöriga till offren kunde ringa för att få personlig 

information. Meddelandet avslutades med att Germanwings och Lufthansa sade sig vara 

chockade och att deras tankar och böner gick till anhöriga och vänner till passagerna och 

																																																								
98 Markus Ljungholm, SVT, Flygkraschen – detta har hänt, http://www.svt.se/nyheter/utrikes/flygkraschen-detta-
har-hant, hämtad 2016-04-21 kl.13.45.  
99 Sara L. Bränström, Svenska Dagbladet, 150 omkomna i flygkrasch i Alperna, http://www.svd.se/150-omkomna-i-
flygkrasch-i-alperna, hämtad 2016-04-28, kl. 11.58.	
100 Markus Ljungholm, SVT, Flygkraschen – detta har hänt, http://www.svt.se/nyheter/utrikes/flygkraschen-detta-
har-hant, hämtad 2016-04-21 kl.13.45.  
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besättningsmedlemmarna101  

 

Under onsdagen den 25 mars 2015 undersökte den franska haverikommissionen den ”svarta låda” 

som hittats dagen innan. Enligt haverikommissionen hade de funnit ljudfiler med piloternas 

konversation. Hur lång tid det skulle ta att analysera ljudfilen var vid detta tillfälle oklart.102 

Under onsdagen anmäldes Germanwings av franska åklagare, en förundersökning om vållande 

till annans död inleddes även under detta dygn. 103 Olycksplatsen besöktes den 25 mars av 

Frankrikes president Francois Hollande, Tysklands förbundskansler Angela Merkel samt 

Spaniens premiärminister Mariano Rajoy.104 På Lufthansa Groups hemsida publicerades två 

meddelanden. Flygbolaget informerade där att de avsåg att erbjuda två specialflygningar för 

anhöriga till offren, en från Barcelona och en från Düsseldorf med slutdestinationen Marseille. 

Dessa flygningar var tänkta att äga rum torsdagen den 26 mars. Enligt pressmeddelandet skulle 

de anhöriga tas emot och om hand av Lufthansas och Germanwings personal. Anhöriga skulle 

beredas möjlighet att ta sig nära olycksplatsen. Bolaget avsåg att kontakta de anhöriga 

individuellt för att informera om detta, samt möjligheten till fortsatt stöd och hjälp för de som så 

önskade.105 

  

Den franske åklagaren informerade under torsdagen den 26 mars 2015 att kraschen verkade ha 

orsakats medvetet av andrepiloten Andreas Lubitz, då denne tycktes ha stängt ute kapten ur 

cockpit och sedan styrt planet mot en alptopp. Misstankarna byggde på information och ljudfiler 

utredarna fått fram ur den ”svarta lådan”.106  

 
																																																								
101 Lufthansa Group – Media Relations, Germanwings Flight 4U 9525, 
https://www.lufthansagroup.com/index.php?id=104&tx_ttnews[tt_news]=3475&L=1&no_cache=1, hämtad 2016-
04-21, kl. 10.57, bilaga 2. 
102 Markus Ljungholm, SVT, Flygkraschen – detta har hänt, http://www.svt.se/nyheter/utrikes/flygkraschen-detta-
har-hant, hämtad 2016-04-21 kl.13.45. 
103 Sara L. Bränström, Svenska Dagbladet, 150 omkomna i flygkrasch i Alperna, http://www.svd.se/150-omkomna-i-
flygkrasch-i-alperna, hämtad 2016-04-28, kl. 11.58. 
104 Markus Ljungholm, SVT, Flygkraschen – detta har hänt, http://www.svt.se/nyheter/utrikes/flygkraschen-detta-
har-hant, hämtad 2016-04-21 kl.13.45. 
105 Lufthansa Group – Media Relations, Lufthansa offers special flights to Southern France for the next of kin of 
Germangwings passengers & Lufthansa offers special flights to Marseille for the next of kin of flight 4U 9525 
passengers, https://www.lufthansagroup.com/index.php?id=104&tx_ttnews[tt_news]=3670&L=1&no_cache=1 & 
https://www.lufthansagroup.com/index.php?id=104&tx_ttnews[tt_news]=3477&L=1&no_cache=1, hämtad 2016-
04-21, kl. 10.56. bilaga 3 & 4.  
106 Markus Ljungholm, SVT, Flygkraschen – detta har hänt,http://www.svt.se/nyheter/utrikes/flygkraschen-detta-
har-hant, hämtad 2016-04-21 13.45. 
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Det utkommer inga pressmeddelanden från Lufthansa Group den 26 mars, dock hålls en 

presskonferens från Köln med Stefan Kenan Scheib, chefspilot för Germanwings, Thomas 

Winkelmann, Germanwings vd, Carsten Spohr, Lufthansas vd och med Barbara Schädler, 

kommunikationschef för tyska Lufthansa. Under denna presskonferens är det främst Lufthansas 

vd Carsten Spohr som talar. Han framför Lufthansas apologia, och informerar om det som 

inträffat.107  

  

Under fredagen den 27 mars 2015 framkommer det att andrepiloten egentligen skulle varit 

sjukskriven på grund av psykisk ohälsa dagen då kraschen inträffade. Han ska enligt tysk 

åklagare ha dolt sina psykiska hälsoproblem för arbetsgivaren Germanwings. Under torsdagen 

utkom en rekommendation till alla europeiska flygbolag från den europeiska 

luftfartsmyndigheten EASA om att två personer bör finans i cockpit.108 Denna rekommendation 

tar Lufthansa och Germanwings till sig. Det aviseras via ett pressmeddelande på deras hemsida 

att alla flygbolag inom Lufthansa Group kommer att man snarast kommer implementera 

rekommendationen om att det alltid ska finnas två personal i cockpit.109   

 

Lufthansa Group uttrycker den 28 mars 2015 i ett uttalande att anhöriga och anställda har känt sig 

pressade av media och inte vill besvara några frågor utan istället att media ska gå via Lufthansa 

och Germanwings. Det meddelas även att representanter för Lufthansa och Germanwings finns 

tillgängliga dygnet runt för att besvara frågor som uppkommit under den svåra situation som 

uppkommit. Information om vart media representanter kan ringa delges också.110 

 

Det publicerades inga pressmeddelanden från Lufthansa Group under söndagen den 29 mars eller 

måndagen den 30 mars 2015. 

																																																								
107 Richards, The Independent, Germanwings crash: Full transcript of press conference, 
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/germanwings-crash-full-transcript-of-press-conference-
10136377.html, hämtad 2016-04-21, kl. 09.50, sv. översättning Brigitte Mral, bilaga 1. 
108 Markus Ljungholm, SVT, Flygkraschen – detta har hänt,http://www.svt.se/nyheter/utrikes/flygkraschen-detta-
har-hant, hämtad 2016-04-21 13.45. 
109 Lufthansa Group – Media Relations, Lufthansa Group further refines its safety structures, 
https://www.lufthansagroup.com/index.php?id=104&tx_ttnews[tt_news]=3669&L=1&no_cache=1, hämtad 2016-
04-21, kl. 11.15, bilaga 5. 
110 Lufthansa Group – Media Relations, Family and friends of the victims of Flight 4U 9525 request that the media 
show restraint, https://www.lufthansagroup.com/index.php?id=104&tx_ttnews[tt_news]=3481&L=1&no_cache=1, 
hämtad 2016-04-21, kl. 11.30, bilaga 6. 
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Den 31 mars 2015 ställer Lufthansa Group in sitt 60 års jubileum vilket skulle ha skett den 15 

april 2015. Flygbolaget meddelande vid samma tillfälle att de skulle livesända den 

minnesgudstjänst som hölls i Kölns katedral för att minnas och hedra de som omkom i flight 4U 

95245.111 Under tisdagen framkom det att Germanwings och Lufthansa hade vetat om piloten 

Andreas Lubitz depression.112 Som svar på denna information publicerade Lufthansa Group ett 

meddelande där de informerade att andrepiloten hade avbrutit sin pilotutbildning under några 

månader. Men att han fått tillbaka sitt certifikat för att flyga. Lufthansa Group säger sig även vilja 

klargöra några aspekter. Bland annat att de försett utredningen med information och dokument, 

såsom mailkorrespondens mellan andrepiloten och pilotskolan. I mailen informerade Lubitz 

skolan om hans episoder av svår depression innan han återgick till utbildningen. Vidare 

meddelade Lufthansa att de även i fortsättningen avsåg att ställa sina resurser till utredarnas 

förfogande. Meddelandet avslutas med att andrepiloten den 24 mars hade ett fullt giltigt certifikat 

för att flyga.113 

6. Resultatredovisning och analys  
I detta kapitel kommer uppsatsens analys och resultat att presenteras. Resultatredovisningen 

inleds med den retoriska situationen förklaras, för att ge läsaren ökad förståelse för vilket 

problem Germanwings stod inför. Därefter kommer kategorian och apologian förklaras i relation 

till Benoit, Ware och Linkugel samt Ryans apologia-strategier. Slutligen kommer Germanwings 

ethos att undersökas.  

6.1. Den retoriska situationen  
En krissituation kräver ett kommunikativt handlande enligt Mral och Vigsø för att kunna 

förmedla information, övertyga och trösta de som är drabbade av krisen. När en situation kräver 

																																																								
111 Lufthansa Group – Media Relations, Lufthansa cancels its 60 year anniversary celebrations, 
https://www.lufthansagroup.com/index.php?id=104&tx_ttnews[tt_news]=3483&L=1&no_cache=1, hämtad 2016-
04-21, kl. 11.34, bilaga 7. 
112 Roland Zuiderveld, SVT, Lufthansa erkänner: Kände till pilotens depression, 
http://www.svt.se/nyheter/utrikes/lufthansa-erkanner-kande-till-pilotens-depression, hämtad 2016-05-01, kl. 15.00.  
113 Lufthansa Group – Media Relations, Lufthansa helps investigation progress, 
https://www.lufthansagroup.com/index.php?id=104&tx_ttnews[tt_news]=3486&L=1&no_cache=1, hämtad 2016-
04-21, kl. 11.34, bilaga 8.  
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en retorisk handling, som kan lösa det påträngde problemet, är det en retoriks situation.114 

Germanwings valde att publicera ett uttalande samma dag som kraschen inträffade. I uttalandet 

meddelar företaget att Germanwings Flight 4U 9525 har varit med om en olycka och att 

Germanwings med stor sorg beklagar det som hänt. 115 Flygbolaget ifrågasattes till viss del, men 

kraschen kunde ha skett utan att företaget kunnat påverka uppkomsten av densamma.116 Under 

det andra dygnet framkom dock en formell anklagelse mot företaget då förundersökningen till 

flygkraschen påbörjades. Germanwings blev anmälda av fransk åklagare för vållande till annans 

död.117 Dagen efter denna anmälan framkom ny information av vilken framkom att det skulle 

vara andrepiloten som medveten hade störtat planet.118  

 

En kris beskrivs av Millar och Heath som en opassande och oönskad händelse, som kan ha 

verkliga och/eller potentiella konsekvenser för ett företag, och för dess anseende och rykte.119 En 

flygkrasch är en oönskad händelse och skulle därför kunna kallas en kris. En flygkrasch då 

samtliga passagerare och personal dessutom omkommer blir då i allra högsta grad en kris. Då 

Germanwings är ett kommersiellt bolag som är beroende av att ha kunder som väljer att flyga 

med dem är ett gott anseende och rykte viktigt att upprätthålla. Hur de lyckas med det beror på 

hur företaget hanterar såväl kommunikation, presentation och utförande av tjänster. När 

Germanwings ställdes inför denna kris, att upprätthålla sitt goda anseende i en oönskad situation, 

prövades företagets förmåga att reagera för att minska skadan på företagets ethos.  

 

Krissituationen rymmer utmaningar och problem för flygbolaget Germanwings och dess 

moderbolag Lufthansa vilket påkallar en retorisk reaktion. Situationen blir följaktligen en retorisk 

situation då den påkallar retorik för att lösa situationen vilket är det problem som ska, och kan, 

lösas med hjälp av kommunikation. Det påträngande problemet är att Germanwings andrepilot 

																																																								
114 Mral & Vigsø (2013), s. 11. 
115 Lufthansa Group – Media Relations, Germanwings Flight 4U 9525, 
https://www.lufthansagroup.com/index.php?id=104&tx_ttnews[tt_news]=3475&L=1&no_cache=1, hämtad 2016-
04-21, kl. 10.57, bilaga 2. 
116 Sara L. Bränström, Svenska Dagbladet, 150 omkomna i flygkrasch i Alperna, http://www.svd.se/150-omkomna-i-
flygkrasch-i-alperna, hämtad 2016-04-28, kl. 11.58. 
117 Sara L. Bränström, Svenska Dagbladet, 150 omkomna i flygkrasch i Alperna, http://www.svd.se/150-omkomna-i-
flygkrasch-i-alperna, hämtad 2016-04-28, kl. 11.58. 
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medvetet kraschade planet och därmed bragde 150 människor om livet. Publiken var anhöriga till 

de omkomna, aktieägare i Germanwings och kunder till flygbolaget. Den retoriska publiken i 

detta fall omfattas av en stor grupp människor som på något sätt berörs av olyckan och 

problemet. De begränsande omständigheterna är bland annat media och dess bevakning och hur 

media väljer att vinkla situationen.120 Den rådande doxan är även den en begränsande 

omständighet. Doxa inbegriper de föreställningar, värderingar och tankegångar som finns för en 

specifik grupp i den rådande situationen. Det är med hjälp av doxan som publiken kan identifiera 

vad som är rätt och fel, moraliskt och omoraliskt.121 Doxa är inte en statisk kategori utan är 

beroende av de människor som ingår i den givna situationen.122 För den aktuella situationen då 

människor omkommit kan det anses korrekt att utrycka sorg och chock över det som inträffat 

samt vara respektfull i sin framtoning. Hela situationen präglades av lågmäldhet. Ytterligare en 

aspekt som påverkade den retoriska situationen och dess påträngande problem var föreställningen 

att flygbolaget hade ett verksamhetsansvar. Det framkom till exempel i artikeln ”Tyska 

flygbolaget kan få betala rekordskadestånd”. I artikeln diskuteras det att Germanwings har ett 

ansvar som bolag då det var en av deras piloter som avsiktligen störtade planet.123  

6.2. Kategoria och apologia 

6.2.1. Kategoria 

Flygkraschen inträffade på förmiddagen tisdagen den 24 mars. Till en början spekulerades det i 

vad som orsakat kraschen. Kraschen rubricerades inledningsvis som en olycka. Exempel på olika 

förklaringar till olyckan var terrorbrott, tekniska fel eller mänskliga faktorer. Spekulationerna 

kring terror lades snabbt ner, men tekniska fel eller mänskliga faktorer fanns kvar som möjliga 

förklaringar.124 Två dagar senare framkom det att det troligen var andrepiloten som orsakat 

kraschen då han avsiktligen skulle ha störtat planet. Detta påverkade anklagelserna och kritiken 

mot företaget. 

 

																																																								
120 Kjeldsen (2008), s.84-85.   
121 Rosengren (2002), s.72-73.  
122 Rosengren (2002), s.72-73.  
123 Katarina Lagerwall, Dagens Nyheter, Tyska flygbolaget kan få betala rekordskadestånd, 
http://www.dn.se/ekonomi/tyska-flygbolaget-kan-fa-betala-rekordskadestand/, hämtad 2016-04-28, kl. 10.05. 
124 Sara L. Bränström, Svenska Dagbladet, 150 omkomna i flygkrasch i Alperna, http://www.svd.se/150-omkomna-i-
flygkrasch-i-alperna, hämtad 2016-04-28, kl. 11.58. 
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Att det skulle vara på grund av tekniska fel som olyckan skett, gjorde att kritik riktades mot 

Germanwings och företagets säkerhetsstandard ifrågasattes. Spekulationer kring att planet skulle 

ha varit för gammalt eller att tekniken felat på något sätt lades fram.125 För att exemplifiera denna 

typ av kritik påpekade Hans Kjäll att lågprisbolags, till vilka Germanwings räknas, jakt på 

besparingar eventuellt hade riskerat att äventyra säkerheten i den rådande situationen vilket 

kunde ha lett till den negativ händelsen.126 Denna aspekt diskuteras ytterligare i en annan artikel 

från Svenska Dagbladet, med rubriken ”Expert: Flygbolags besparingsjakt kan vara 

säkerhetsrisk”. I artikeln ger journalisten en bild av att olyckan kan ha skett på grund av 

bristande säkerhetsrutiner från Germanwings.127 Palm och Falkheimer beskriver hur en fysisk och 

ekonomisk kris är en typ av förtroendekris.128 Inledningsvis påverkades Germanwings förtroende 

av att det skett en fysisk kris, en flygolycka. Följderna av den fysiska krisen blev även en 

ekonomisk kris för flygbolaget. Konsekvenserna av att människor omkom under en av 

Germanwings flygningar kunde resultera i ekonomiska åtgärder i form av, avbokningar, färre nya 

kunder samt ersättningar till anhöriga. Palm och Falkheimers beskrivning av en förtroendekris 

kan alltså tillämpas för denna situation.  

 

Under det andra dygnet, onsdagen den 25 mars, påbörjades en förundersökning och 

Germanwings anmäldes av fransk åklagare. Rubriceringen för anmälan var vållande till annans 

död.129  Detta var alltså den formella anklagelsen som riktades mot Germanwings och Lufthansa 

Group under den inledande fasen av denna krissituation.130  Det var den första tydliga kategorian 

som uttalats, och Germanwings som företag framställdes som den anklagade.  

 

Torsdagen den 26 mars framkom det information som pekade på att det var andrepiloten som 

avsiktligen styrt planet in i en alptopp, troligen till följd av psykisk ohälsa. Kritik riktades då mot 

																																																								
125 Sara L. Bränström, Svenska Dagbladet, 150 omkomna i flygkrasch i Alperna, http://www.svd.se/150-omkomna-i-
flygkrasch-i-alperna, hämtad 2016-04-28, kl. 11.58. 
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Germanwings gällande att de inte tagit ansvar som arbetsgivare. Germanwings ifrågasattes då de 

anställt en pilot med en historia av psykisk ohälsa. Det var denna anklagelse samt hur 

Germanwings valde att bemöta densamma som är av intresse för denna uppsats. Vilket leder fram 

till flygkraschens andra kategoria: vållande till annans död genom anställds avsiktliga handling. 

När det framkom att det var en anställd, andrepiloten, som förorsakat kraschen övergick 

situationen från att vara en ekonomisk och fysik förtroende till en bli en moralisk förtroendekris. 

Palm och Falkheimer menar att en moralisk förtroendekris uppstår när ett bristande förtroende för 

ett företag uppkommer. Företagets välvilja, sanningsenlighet, trovärdighet och medkänsla 

ifrågasätts.131 I Dagens Nyheters artikel Tyska flygbolaget kan få betala rekordskadestånd 

framkom det kritik som riktades mot Germanwings. Det skrevs i artikeln att flygbolaget troligen 

skulle komma att få betala ut stora summor i ersättning till anhöriga då bolaget inte gjort 

tillräckligt för att förhindra tragedin, samt att det skulle vara ”kommersiellt självmord för 

Germanwings att försöka bestrida skadeståndsansvar till familjerna.”132.  

6.2.2. Apologia  

Ryan menar att kategoria och apologia ska analyseras tillsammans.133 Ware och Linkugel har 

utvecklat ett ramverk med fyra apologia-komponenter som används för att förklara hur en aktör 

försvarar och/eller ursäktar sig.134 Benoit har sedan vidareutvecklat Ware och Linkugels apologi-

strategier från fyra till fem strategier, vilka kommer att tillämpas i denna analys. I en händelse av 

kris menar Benoit, att en aktörs ethos lätt kan komma att äventyras och därför behöva försvaras 

om aktören, av sin publik, kan anses vara ansvarig för händelsen.135 Germanwings anklagades för 

”vållande till annans död” och ”vållande till annans död genom anställds avsiktliga handling”, två 

mycket allvarliga kategoria. Benoit delar in apologia, vilka han benämner image restoration-

strategier, i fem olika strategier: ”denial”, ”evading responsibility”, ”reducing offensiveness”, 

”corrective action” och ”mortification”.136 Image restoration-strategier är en typ av målinriktad 

kommunikation där målet är att försöka skydda samt reparera någons skadade rykte. 

  

																																																								
131 Palm & Falkheimer (2005), s. 30-31.  
132 Katarina Lagerwall, Dagens Nyheter, Tyska flygbolaget kan få betala rekordskadestånd, 
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Germanwings valde att inte använda sig av apologia-strategin denial. Denial innebär att en aktör 

förnekar eller tar avstånd från anklagelsen eller anklagelserna 137, vilket Germanwings aldrig 

gjorde i något offentligt pressmaterial. Germanwings och Lufthansa skulle ha kunnat använda sig 

av denial och hänvisat till att det var de läkare som behandlat andrepiloten som skulle meddelat 

att han borde tagits ur tjänst på grund av psykisk ohälsa.  

 

Evading responsibility, bortförklaringar, används då aktören försöker undgå kategoria och ansvar 

genom att medge sakförhållandena.138 Denna apologia-strategi kan i sin tur delas upp i fyra 

underkategorier: ”provocation”, ”defeasibility”, ”make an accuse based on an accident” och 

”suggest the action was justified based on good intentions”.139  

 

Flygbolaget hade kunnat skylla ifrån sig och sagt att det inte var flygbolaget som skulle stå som 

ansvarigt, utan den enskilde piloten som avsiktligen förorsakade kraschen. Då hade företaget 

använt provocation som apologia-strategi. Alternativt hade Germanwings kunnat säga att bolaget 

inte kunde hållas ansvarigt då företaget inte hade tillräckligt med information den första tiden 

efter kraschen. Vilket skulle inneburit att defeasibility- strategin skulle ha använts. Den tredje 

strategin som skulle kunna ha använts av Germanwings var att beskriva flygkraschen som en 

olyckshändelse, vilket då betecknas som ”make an accuse based on an accident”. Detta var en 

strategi som till viss del användes av flygbolaget. Germanwings valde till en början att rubricera 

kraschen som en olycka.140 Om en händelse med negativ utgång är en olycka kan denna typ av 

rubricering skydda företaget och därmed frånta företaget ansvar för händelsen. Information som 

publicerades torsdagen den 26 mars, gjorde gällande att det var andrepiloten som avsiktligen 

kraschat planet.  Detta medförde att denna typ att strategi fortsättningsvis blev svår för företaget 

att använda sig av.141 Den fjärde underkategorin inom apologia-strategin evading responsibility 

kallas ”suggest the action was justified based on good intentions” på engelska. Det innebär att 

aktören försöker få publiken att tro att aktörens handlingar, trots allt, hade goda avsikter.142 
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Denna strategi kan sägas vara mycket svår att använda då det är svårt att finna någon god 

intention i att en flygkrasch avsiktligen ägt rum och 150 människor omkommit. Det bli därmed 

nästintill omöjligt för flygbolaget att vända händelsen till något positivt.  

 

Benoits tredje apologia-strategi, reducing offensiveness, syftar till att försöka minska händelsens 

anstötlighet samt att försöka få publiken att omvärdera den negativa syn som kan finnas på 

aktören. Detta kan ske på sex olika sätt: ”bolstering”, ”minimazation”, ”differentiation”, 

”transendence”, ”attacking the accuser och compensation”.143  

 

Bolstering innebär att aktören försöker framhäva de situationer av händelsen som kan anses vara 

mest positiva för att få publiken att ändra fokus bort från anklagselen.144 Denna apologia-strategi 

användes inte av Germanwings. En andra väg aktören kan ta för att minska anstötligheten för 

händelsen är att försöka få publiken att tycka att situationen inte är så allvarlig, minimization.145 

Att försöka minska händelsens anstötlighet hade antagligen bara slagit tillbaka på flygbolaget då 

många människor omkom, och strategin användes således inte av Germanwings. 

Differentiation används av aktören i ett försök att sätta händelsen i en ny kontext med syfte att 

förändra anklagelsen.146 Det Germanwings hade kunnat göra genom att skriva om kontexten var 

att ”hänga ut” andrepiloten så denne blev den ende anklagade. Inte heller denna strategi användes 

av Germanwings. Den fjärde underkategorin i reducing offensiveness-strategin är en 

transformerande strategi, transendece. Vilket innebär att aktören vill få publiken att inte se de 

negativa kvaliteterna utan omvandla bilden av situationen till en mer positiv sådan.147 Att inte få 

publiken att inte se de negativa aspekterna av denna flygkrasch hade nog varit mycket svårt, 

eftersom de var så många och påtagliga i den rådande situationen. Germanwings använde således 

inte heller denna strategi när de kommunicerade kring flygkraschen. Attacking the accuser är 

Benoits femte underkategori inom begreppet reducing offensiveness. Denna strategi innebär att 

aktören väljer att flytta fokus bort från sig själv och istället ifrågasätter motivet och 

trovärdigheten hos den som från början uttalat anklagelsen.148 Om Germanwings hade ifrågasatt 
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den som uttalat anklagelsen, i detta fall åklagaren, och dennes motiv och trovärdighet hade 

flygbolaget troligen inte fått några sympatier av publiken då åklagaren representerade publiken. 

Denna strategi användes följaktligen inte av Germanwings. Compensation, den sjätte 

underkategorin, innebär att aktören försöker minska händelsens anstötlighet genom att 

kompensera publiken som berörts av händelsen.149 Att använda sig av kompensation för att 

undvika ansvar, hade nog inte tagits emot så väl av publiken. Dock fanns vissa förväntningar på 

ekonomisk ersättning av de anhöriga i publiken, inte som ett sätt att undvika ansvar, utan som ett 

sätt att kompensera de anhöriga för de förluster de drabbades av i samband med det tragiska som 

hände. 

 

Den fjärde apologia-strategin som Benoit beskriver kallas corrective action. Aktören försöker då 

vidta åtgärder för att rätta till situationen. Viktigt för att lyckas med denna strategi är att påvisa 

för publiken att åtgärder vidtagits för att motverka framtida upprepning av det som tidigare gått 

fel.150 Denna apologia användes till viss del av Germanwings och Lufthansa Group i sitt försvar. 

Företaget meddelande under torsdagen den 27 mars att de tagit del av den europeiska 

luftfartsmyndigheten EASA:s rekommendation om att det alltid borde finnas två behöriga 

personer i cockpit. På Lufthansa Groups hemsida kunde publiken finna ett pressmeddelande som 

angav att företaget så snart som möjligt skulle implementera rekommendationen inom hela 

koncernen.151  Denna typ av åtgärd antydde att företaget hade lärt sig sin läxa och att en tragedi 

liknande flygkraschen tisdagen den 24 mars inte ska kunna upprepas.  

 

Slutligen menar Benoit att en aktör kan välja att erkänna allt och ta på sig hela skulden för det 

som hänt samt be om ursäkt för det inträffade. Benoit kallar denna strategi för mortification, och 

den är den femte typen av apologia enligt hans ramverk. 152 Denna apologia-strategi var den 

Germanwings och Lufthansa Group till största del använde sig av under krisen som uppstod efter 

flygplanskraschen. Under det första dygnet, den 24 mars, publicerade Lufthansa Group på sin 

																																																								
149 Benoit (1995), s. 77-78.  
150 Benoit (1995), s. 79.  
151 Lufthansa Group – Media Relations, Lufthansa Group further refines its safety structures, 
https://www.lufthansagroup.com/index.php?id=104&tx_ttnews[tt_news]=3669&L=1&no_cache=1, hämtad 2016-
04-21, kl. 11.15, bilaga 5. 
152 Benoit (1995), s. 79.  



	 32	

hemsida information om att företaget med stor sorg meddelade att deras plan har störtat.153 

Lufthansa Group medgav att det var Germanwings flight 4U 9525 som störtat då det till en början 

hade spekulerats kring vilket bolag det olycksdrabbade planet tillhört.154 Vid presskonferensen 

som Germanwings och Lufthansa höll torsdagen den 26 mars sa Lufthansas vd Carsten Spohr: 

"We have to, and I think we speak for everyone, we have to accept that a plane was crashed on 

purpose presumably by the by co-pilot of the plane.”155. Lufthansa Group erkände följaktligen att 

det var en av deras anställda som troligen avsiktligen hade störtade planet. Spohr fortsatte med att 

säga (2.10) ”Med det som jag fick veta idag har chocken blivit ännu starkare, om det 

överhuvudtaget är möjligt. Jag tror jag talar inte bara för mig själv. I våra värsta mardrömmar 

hade vi inte kunnat föreställa oss att en sådan tragedi kunde hända i vårt företag (vår koncern). 

De som inom branschen iakttar oss och känner oss vet att vi väljer cockpit personal mycket, 

mycket omsorgsfullt. Vi gör det också därför att det hör till vår självförståelse, att det är del av 

vårt dna, det vi tror på i Lufthansa. Och när vi väljer personal så undersöker vi inte enbart 

kognitiva och tekniska färdigheter utan i urvalsprocessen lämnar vi mycket plats för 

kandidaternas psykiska lämplighet.”156. Spohr tydliggjorde med detta uttalande att han och 

företaget inte hade kunnat förvänta sig detta, och att de på Germanwings och Lufthansa var 

chockade. Vad Spohr inte gjorde som koncernens talesperson var att direkt uttala en explicit 

ursäkt. Lufthansa Group tog på sig ansvaret och verkade vara ärliga i sin framställning under 

presskonferens, till exempel medgav företaget att andrepiloten hade haft ett längre avbrott under 

sin utbildning. Spohr: 4.22” Det fanns, och det vill jag nämna, för sex år sedan, under 

utbildningen ett längre avbrott, och efter att hans lämplighet återigen testades återupptog han 

utbildningen. I det följande klarade han inte bara samtliga medicinska tester utan också samtliga 

flygutbildningar, samtliga flygexamen och checks. Han var fullständigt duglig att flyga. Hans 

flygprestationer var oklanderliga (felfria) utan någon som helst egendomligheter.”157. 
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http://www.independent.co.uk/news/world/europe/germanwings-crash-full-transcript-of-press-conference-
10136377.html, hämtad 2016-04-21, kl. 09.50, bilaga 1.  
156 Sv. översättning Brigitte Mral, bilaga 1. 
157 Sv. översättning Brigitte Mral, bilaga 1. 
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Vidare framförde Spohr sina och Lufthansa Groups kondoleanser. Med hjälp av följande 

uttalande exemplifieras detta: 6.20 ”Och vi står här, tillsammans med dem efterlevande, dom 

anhöriga och offrens familjer och vänner och förmodligen överdriver jag inte, tillsammans med 

miljontals människor helt enkelt inför en stor gåta och vi är ledsna. Det kommer att ta tid innan vi 

kan förstå vad som verkligen har hänt här. Men vi är också professionella och därför kommer vi 

att göra allt för att ge stöd till utredningen. Vårt folk är på plats i Sydfrankrike, det talade jag om 

för er redan för två dagar sedan och det förblir självklart i fokus.” Det som framkom med hjälp av 

uttalandet var att Spohr och Lufthansa Group kände med publiken och att de var ledsna. Spohr 

bad heller inte här explicit om ursäkt till publiken.  

Genom att knyta analysbegreppet decorum till Lufthansa Groups apologia, går det att beskriva 

hur företag arbetade för att återfå sitt förtroende som ett säkert flygbolag. Att iaktta decorum 

innebär att aktören anpassar sin kommunaktion efter de sociala krav som publiken anser 

passande. 158  Det är upp till aktören att finna samt förhålla sig till den aktuella doxan, alltså de 

normer och förhållningssätt som är accepterade av publiken.159 Som tidigare nämnts kunde det, i 

den rådande situationen, anses korrekt att utrycka sorg över det som inträffat. Aktören uppförde 

sig respektfullt i sin framtoning troligen för att bättre kunna förmedla sitt budskap om att 

Germanwings skulle ses som ett företag att lita på, trots det som hänt.  

6.3. Ethos 
Det mest prominenta av de tre övertygningsmedlen är enligt Aristoteles ethos.160 Kjeldesen är av 

samma åsikt, men menar att ethos är en process bestående av tre efterföljande moment: Inledande 

ethos, härlett ethos och slutligt ethos.161 I en krissituation blir ethos hotat och kan försvagas.162 

Germanwings blev efter kraschen anklagat för att vara ansvarigt för flygkraschen, först som 

företag och tjänsteutförare, och sedan som arbetsgivare. För att skydda och reparera sitt ethos 

kommunicerade Germanwings vid ett flertal tillfällen ut information kring flygkraschen: Både 

genom pressmeddelanden publicerade på Lufthansa Groups hemsida från tisdagen 24 till tisdagen 

31 mars, samt genom en presskonferens torsdagen 26 mars. Kjeldesens teori om ethos kan 

appliceras på dessa kommunikativa situationer enligt följande: Pressmeddelanden från tisdagen 
																																																								
158 Hellspong (2011), s.123.  
159 Lindqvist Grinde, (2008), s.49.  
160 Aristoteles (2012), s. 69-70. 
161 Kjeldsen (2008), s. 133. 
162 Benoit (1995), s. 71-72. 
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24 mars och onsdagen 25 mars som inledande ethos, presskonferens torsdagen 26 mars som 

härlett ethos. Slutligt ethos kommer sedan att analyseras efter härlett ethos.  

6.3.1. Inledande ethos  

Med inledande ethos menas det anseende som aktören har hos publiken innan denne har gjort ett 

uttalande.163 Mral & Vigsø lyfter fram hur en aktör inte kan förlita sig på ett tidigare gott rykte 

och trovärdighet då detta snabbt kan fallera i en krissituation om olämpliga åtgärder 

genomförs.164 Därför är det av vikt att analysera Germanwings inledande ethos, för att bättre 

kunna förstå hur deras budskap och apologia mottogs under presskonferensen torsdagen den 26 

mars.  

 

Till en början bestod Germanwings kris av osäkerhet kring flygplanskraschen då ingen visste vad 

som hänt eller vad som orsakat olycka. Om det var mänskliga eller tekniska faktorer som 

föranlett kraschen.165 När en kris inträffar där mycket är osäkert och många vill ha information är 

det av intresse för aktören att uppvisa handlingsklokhet för att väcka tillit hos publiken, med 

andra ord att påvisa fronesis.166 Lufthansa Group var tidiga med att informera på sin hemsida om 

att en olycka inträffat och att de skulle fortsätta delge information så snabbt de visste något nytt. 

En länk publicerades där läsaren kunde finna den senaste informationen rörande kraschen.167 Och 

därmed påvisades fronesis. Företaget påvisade även handlingsklokhet, fronesis, när de 

tillhandahöll flyg till olycksplatsen för anhöriga.168 Dessa handlingar tillsammans gjorde att 

Lufthansa Group uppvisade en god karaktär, arete. Företaget anpassade sig efter situationen och 

försökte handla passande i situationen. Att säga sig vilja förmedla den senaste informationen, 

flyga anhöriga till olycksplatsen kunde tolkas som ett sätt att visa välvilja för sin publik, eunoia. 

Bolaget var i sina pressmeddelanden på hemsidan försiktigt i sin framtoning, men de tycktes 

																																																								
163 Kjeldsen (2008), s. 133.  
164 Mral & Vigsø (2013), s. 10. 
165 Markus Ljungholm, SVT, Flygkraschen – detta har hänt, http://www.svt.se/nyheter/utrikes/flygkraschen-detta-
har-hant, hämtad 2016-04-21 kl.13.45. 
166 Mral & Vigsø (2013), s. 10. 
167 Lufthansa Group – Media Relations, Germanwings Flight 4U 9525, 
https://www.lufthansagroup.com/index.php?id=104&tx_ttnews[tt_news]=3475&L=1&no_cache=1, hämtad 2016-
04-21, kl. 10.57, bilaga 2. 
168 Lufthansa Group – Media Relations, Lufthansa offers special flights to Southern France for the next of kin of 
Germangwings passengers & Lufthansa offers special flights to Marseille for the next of kin of flight 4U 9525 
passengers, https://www.lufthansagroup.com/index.php?id=104&tx_ttnews[tt_news]=3670&L=1&no_cache=1 & 
https://www.lufthansagroup.com/index.php?id=104&tx_ttnews[tt_news]=3477&L=1&no_cache=1, hämtad 2016-
04-21, kl. 10.56, bilaga 3 & 4. 
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också vilja vara respektfulla och empatiska då de beklagade det som hänt. Inledningsvis gjorde de 

såldes mycket rätt för att återuppbygga ett förtroende som sänkts till följd av olyckan. Därmed 

inte sagt att deras ethos inte var skadat. Som tidigare nämnts visste varken allmänheten, media 

eller flygbolaget mycket om själva orsaken till olyckan.  

 

Anklagelserna som inledningsvis riktades mot Germanwings var att det skulle vara tekniska fel 

som gjorde att planet kraschade. De tekniska felen skulle bero på dåliga säkerhetsrutiner från 

flygbolagets sida.169 Dessa anklagelser gjorde att Germanwings inte upplevdes som trovärdiga då 

de inte handlat förebyggande och rättat till de hypotetiska fel de stod anklagade för. Om det hade 

visat sig att kraschen inträffat på grund av tekniska fel till följd av bristande säkerhet hade 

bolaget inte ansetts vara särskilt goda moraliska förebilder. De hade inte heller kunnat anses visa 

respekt för sina kunder och deras trygg- och säkerhet.  

 

Aktörens bakgrund spelade roll för hur publiken tog emot aktörens budskap.170 Har en kris eller 

skandal inträffat förespråkar Palm och Falkheimer att företaget bör agera snabbt, vara 

sanningsenliga samt ha en öppen kommunikation. Detta kan skydda och även reparera ett skadat 

förtroende.171 För Germanwings kunde det sägas att deras säkerhetshistorik före kraschen såg bra 

ut.172 Företaget påvisade de första dygnen efter olyckan fronesis, arete och eunoia, vilket gjorde 

att de inför den andra fasen, härlett ethos, hade gjort mycket rätt krissituationen.   

6.3.2. Härlett ethos  

Ethos, eller härlett ethos som Kjeldesen benämner det, är det övertygningsmedel vilket riktar sig 

till talarens karaktär och trovärdighet.173 Ethos etableras och uppstår under den rådande 

talsituationen av den retoriska publiken enligt Aristoteles.174 Det är aktörens handlande samt 

retoriska val som avgör hur publiken uppfattar aktören, ifall denne kan anses trovärdig eller 

inte.175 Under en uppkommen krissituation krävs ett direkt samt snabbt handlande för att försöka 

																																																								
169 Karin Thurfjell, Svenska Dagbladet, Expert: Flygbolags besparingsjakt kan vara säkerhetsrisk, 
http://www.svd.se/expert-flygbolags-besparingsjakt-kan-vara-sakerhetsrisk, hämtad 2016-04-28, kl. 12.10 
170 Kjeldsen (2008), s. 134-135.  
171 Palm & Falkheimer (2005), s. 50-51.  
172 Sara L. Bränström, Svenska Dagbladet, 150 omkomna i flygkrasch i Alperna, http://www.svd.se/150-omkomna-i-
flygkrasch-i-alperna, hämtad 2016-04-28, kl. 11.58. 
173 Kjeldsen (2008), s. 133.  
174 Aristoteles (2012), s. 69-70.  
175 Kjeldsen (2008), s. 136.  
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hantera situationen.176 Att hantera samt styra och kontrollera situationen är viktigt för en aktör för 

att kunna minimera potentiella konsekvenser och skador som kan uppstå för företaget, 

organisationen eller myndigheten. Vilket bör ske på ett ansvarsfullt sätt enligt Millar och 

Heath.177 Detta kan ske genom att tala sanning samt kommunicera på ett öppet sätt. Aktören har 

med denna typ av kommunikation större chans att reparera samt skydda dennes ethos.178 I en 

krissituation är val av rätt sändare mycket viktigt, rätt tidpunkt likaså.179 

 

Torsdagen den 26 mars höll Germanwings och Lufthansa en gemensam presskonferens. Under 

presskonferensen var det främst Lufthansas vd Carsten Spohr som talade.180 Att välja Spohr som 

talesperson får anses vara ett bra val då han formellt sett, tillsammans med Lufthansas styrelse, 

var den ytterst ansvarige för företaget. Spohr använde även sig själv och sina egna erfarenheter 

för att stärka sitt personliga ethos som talesperson för Lufthansa Group. För att exemplifiera detta 

sade han bland annat: Spohr: 7.25 ”Jag har arbetat hos Lufthansa som ingenjör, jag har arbetat 

hos Lufthansa som pilot, jag bär ansvar hos Lufthansa i ledande funktion. Alltid, oavsett var jag 

var, oavsett vem som var min chef, så var alltid regeln att safety är nr 1. Och att detta skulle 

hända just oss, det kan vi bara vara ledsna för. Tack så mycket, så långt.”181 

Spohrs långa bakgrund i företaget ökade tillförlitligheten för det han sade, att han upplevde att 

anställda inom Lufthansa Group alltid prioriterade och satte säkerheten i första rum. Detta 

konstaterande gör att Lufthansa Group framställdes som ansvarsfulla. För att försöka reparera 

Germanwings och Lufthansa Groups ethos använde sig Carsten Spohr även av företagets historia: 

Spohr: 5.20 ”Vi kan idag, få timmar efter insikten förmodligen bara spekulera. Vi har ingen 

kunskap om vad som kan ha drivit co-piloten till denna förskräckliga handling och jag vill här 

också helt medvetet än en gång säga att även efter denna ojämförligt mest fruktansvärda händelse 

i vårt företags historia som detta år blir 60 år inte bara jag utan också mina kollegor har ett 

absolut förtroende för våra piloter. Dom är, och det har jag också sagt i ett annat och heller inget 

enkelt sammanhang, dom är och förblir världens bästa piloter. Det är som vi i Lufthansa sedan 

																																																								
176 Palm & Falkheimer (2005), s. 23-24. 
177 Millar & Heath (2004) , s. 2.  
178 Palm & Falkheimer (2005), s. 50-51. 
179 Palm & Falkheimer (2005), s. 56-57.  
180 Victoria Richards, The Independent, Germanwings crash: Full transcript of press conference, 
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/germanwings-crash-full-transcript-of-press-conference-
10136377.html, hämtad 2016-04-21, kl. 09.50, sv. översättning Brigitte Mral, bilaga 1. 
181 Sv. översättning Brigitte Mral, bilaga 1. 
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decennier har gjort klart. De är en helt och hållet fast beståndsdel av vårt varumärke och för mig 

är det som hände här inget annat än en tragisk engångshändelse. Det är viktigt för mig att betona 

här.”182 

 

Att inte skylla ifrån sig och lägga all skuld på andrepiloten i ett tidigt skede som det var då 

presskonferensen hölls var ur ett retoriskt perspektiv bra då Lufthansa Group uppträde som ett 

företag som inte hängde ut sina anställda. Spohr kunde tyckes vara ärlig, uppriktig och öppen då 

han meddelade att ingen visste varför andrepiloten valde att genomföra denna handling. Företaget 

gjorde synes mycket rätt i en krissituation vilket även framkom i analysen av flygbolagets 

inledande ethos. Dock går det inte enbart lita på ett tidigare gott rykte och hög trovärdighet enligt 

Mral & Vigsø för att etablera ethos. Detta då ethos inte är en statisk kategori utan en föränderlig 

kategori som är beroende av den rådande situationen samt av den retoriska publiken för att 

uppstå. Ett gott rykte kan snabbt fallera om olämpliga åtgärder genomförs.183 Därför var det vara 

av stort intresse för Germanwings och Lufthansa att anpassa sin kommunikation till decorum, de 

sociala krav som finns för den rådande situationen samt för publiken. Framförallt publiken är 

viktig att tänka på, att anpassa sig efter dem, då det är de som avgör vad som är passande samt de 

som skapar en möjlighet för att ethos ska kunna skapas och etableras.184  Ord och argument bör 

vara väl avvägda och förhålla sig till rådande situation och doxan.185 Att Spohr, och Lufthansa 

Group, valde att inte avsäga sitt ansvar eller att ”hänga ut” andrepiloten Andreas Lubitz trots de 

starka misstankarna som fanns riktade mot honom påvisade decorum. Genom att vara 

respektfulla gentemot en anställd, dennes familj samt övriga anställda kunde Lufthansa framstå 

som ett företag som håller på integriteten för dess anställda. Det skulle heller inte varit passande 

för flygbolaget att tala om andrepiloten i ordalag som ”knäpp”. Att gå den vägen skulle snare 

slagit tillbaka på företaget eftersom de då skulle fått svårt att förklara hur han i så fall kunnat 

anses vara ”flygduglig”. 

 

Germanwings och Lufthansas publik bestod av en komplex samling människor. Såsom media, 

aktieägare, anställda, allmänhet samt anhöriga till de omkomna. Spohr, och Lufthansa Group, 

																																																								
182 Sv. översättning Brigitte Mral, bilaga 1. 
183 Mral & Vigsø (2013), s. 10. 
184 Hellspong (2011), s.123.  
185 Lindqvist Grinde, (2008), s.49.  
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verkade främst inrikta sig på att tala till den del av publiken som bestod av anhöriga till de 

omkomna. Detta kan exemplifieras när Spohr 6.20 säger följande: ”Och vi står här, tillsammans 

med dem efterlevande, dom anhöriga och offrens familjer och vänner och förmodligen överdriver 

jag inte, tillsammans med miljontals människor helt enkelt inför en stor gåta och vi är ledsna. Det 

kommer att ta tid innan vi kan förstå vad som verkligen har hänt här. Men vi är också 

professionella och därför kommer vi att göra allt för att ge stöd till utredningen. Vårt folk är på 

plats i Sydfrankrike, det talade jag om för er redan för två dagar sedan och det förblir självklart i 

fokus.” Spohr talade om att de från flygbolagets sida var ledsna, att det var svårt för dem att ta in 

det som hade skett samt att företaget skulle bistå utredningen med information påvisade decorum. 

Genom att säga att företaget skulle bistå utredningen med all information de kunde, påvisade 

även Lufthansa Group handlingsklokhet, fronesis. Att Spohr explicit sade att företaget skulle 

hjälpa till kunde moraliskt ses som en god samt passande gest, arete. Att vara behjälpliga i 

utredningen samt uttrycka empati för publiken skildrade ett företag som var respektfullt samt 

vänligt, eunoia. Att Lufthansa Group var respektfulla och uttryckte sympatier gentemot publiken 

ökade möjligheten för att publiken skulle lyssna på dem.186  

 

Den uppfattning som publiken har av aktören efter ett uttalande kallas av Kjeldesen för slutligt 

ethos. Slutligt ethos blir vid nästa framförandes inledande ethos.187 Då Carsten Spohr och 

Lufthansa Group vid presskonferensen gjorde ett gott framförande och påvisade fronesis, arete 

och eunoia kunde de till nästa uttalande ta med sig ett stärkt ethos.  

7. Slutsats och diskussion  

7.1. Slutsats  
Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka anklagelser som riktades mot flygbolaget 

Germanwings i samband med att flight 4U 9525 krasch tisdagen den 24 mars 2015. Syftet var 

också att undersöka och kartlägga hur Germanwings hanterade och valde att bemöta 

anklagelserna. Uppsatsen ämnade även undersöka huruvida Germanwings, som en följd av 

kraschen och den efterföljande krissituationen, förlorade allmänhetens förtroende och i så fall om 
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de nådde fram i sin kommunikation för att återfå eventuellt förlorat förtroende.  

 

De två första frågeställningarna som var vägledande för uppsatsen var hur Germanwings 

hanterade de anklagelser som riktades mot dem samt hur de ursäktade/försvarade sig. Detta 

förklarades och exemplifierades med hjälp av Bitzers retoriska situation samt genom begreppet 

doxa. Av analysen i denna uppsats framkommer följande konklusion: det påträngande problemet 

i den retoriska situationen var att Germanwings andrepilot avsiktligen kraschat planet var vid 150 

människor omkom. Den retoriska publiken utgjordes av anhöriga till de omkomna, Germanwings 

aktieägare samt kunder till flygbolaget. De begränsande omständigheter som påverkade 

situationen var exempelvis media och dess bevakning, samt hur media valde att vinkla 

situationen. Med hjälp av begreppet doxa framkom också att den rådande situationen krävde en 

respektfull framtoning av bolagets representanter samt att det från bolagets sida var lämplig att 

uttrycka sorg. Den retoriska situationen påverkades även av föreställningen att flygbolaget kunde 

anses ha ett verksamhetsansvar, i och med att en av deras piloter avsiktligen störtade planet. 

 

Av uppsatsens analys framkom även att Germanwings stod både inför en ekonomisk och fysisk 

förtroendekris samt en moralisk förtroendekris, vilka förklaras utifrån begreppen kategoria och 

apologia. För att hantera dessa förtroendekriser använde sig Germanwings till viss del av 

apologia-strategin corrective action. Företaget påvisade med hjälp av pressmeddelanden att de 

vidtagit åtgärder med syfte att förebygga att en liknande händelse skulle kunna inträffa i 

framtiden. Germanwings använde sig främst av apologia-strategin mortification i sin 

kriskommunikation. Företaget skyllde följaktligen inte ifrån sig utan tog ansvar, dock utan att 

explicit be om ursäkt.  

 

Den tredje frågeställningen behandlade huruvida Germanwings lyckades återuppbygga sitt ethos 

eller inte. Denna frågeställning har analyserats och förklarats genom apologia. Det framkom att 

Germanwings tillsammans med Lufthansa Group vid flertalet tillfällen uppvisade fronesis, arete 

och eunoia med avsikt att väcka tillit och övertyga publiken om att Germanwings är att lita på. 

Bolaget lyckades väl med denna kommunikation då de kontinuerligt anpassade sig till den 

rådande situationens decorum.   
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7.2. Diskussion 

Kraschen av Germanwings flight 4U 9525 gick från att betecknas som en olycka, där krisen hade 

karaktären av en ekonomisk och fysisk förtroendekris, till att utvecklas till en moralisk 

förtroendekris för Germanwings och moderbolaget Lufthansa. Detta efter att det framkom att det 

var andrepiloten som avsiktligen kraschat planet och Germanwings som stod som ansvariga då de 

var dennes arbetsgivare. Det går följaktligen att göra en distinktion av kategorian, eller en 

kategoriafördjupning. Till att början med var kategorian ”vållande till annans död” men blev 

sedan rubricerad som ”vållande till annans död genom anställds avsiktliga handling”. Den andra 

kategorian blir som en (försvårande) specificering av den första eftersom publiken då fått mer 

information kring händelsen.  

 

Att kategorian får en fördjupning gör apologian intressant. Då Germanwings och Lufthansa stod 

anklagade som ansvariga oavsett kategoria, blev de tvingade att bemöta publiken vilket de också 

gjorde. Lufthansa Group anpassade sin apologia efter den rådande doxan. Företaget tog hänsyn 

till att det både för publiken och för bolaget fanns en stor sorg och att många människor befann 

sig i chock. Germanwings kunde som företag anses ha ett verksamhetsansvar vilket gjorde att de 

handlande snabbt och direkt, var öppna i sin kommunaktion samt sanningsenliga; Dessa aspekter 

är viktiga att beakta vid hantering av en krissituation enligt Palm och Falkheimer. Exempelvis tog 

Carsten Spohr, Lufthansa Groups vd, själv upp att företaget visste om andrepilotens psykiska 

bakgrund. Åsiktsskillnader huruvida den som är, eller har varit, psykiskt sjuk ska få utöva vissa 

yrken var även det något Lufthansa Group tvingades förhålla sig till. Företaget verkade vara av 

åsikten att en person trots tidigare psykisk ohälsa kunde utföra denna typ av arbete i och med att 

andrepiloten fick godkänt att flyga.  

 

Flygbolaget anpassade sig och uppfyllde decorum då de i sin kommunikation uppträde på ett 

korrekt sätt inför sin publik. Flygbolaget uttryckte kondoleanser och var i val av uttryck försiktiga 

och nedtonade.  I sin apologia kunde Lufthansa Group påvisa fronesis, eunoia och arete för sin 

publik. Lufthansa Group meddelande hur de hjälpte utredningen med information, vilket var gott 

ur en moralisk aspekt samt att flygbolaget talade om för sin publik att de kände med dem i denna 

svåra tid. Då dessa tre komponenter uppfylldes stärktes företagets ethos. Att de kommunicerade 
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för situationen på ett passande sätt, gjorde att deras trovärdighet som ett ansvarstagande företag 

till viss del kunde repareras, eller iallafall stärkas. Lufthansa Group gjorde mycket rätt i sin 

apologia, som går att beskriva och påvisa med hjälp av Benoits corrective action, 

tillrättaläggande, och mortification, att be om ursäkt och ta på sig hela skulden för det som 

inträffat.  

 

Flygbolaget försvarade sig, ledningen sa att de var ledsna och att företaget och dess anställda var 

i chock. Lufthansa Group förklarade att de hade vidtagit flera säkerhetsåtgärder och att alla intyg 

gällande andrepiloten samt kaptenen hade sett korrekta ut, och att piloterna därmed var 

flygdugliga enligt de uppgifter som fanns att tillgå. Företaget tog på sig ansvaret, troligtvis 

eftersom de inte kunde komma undan att det var deras anställde som avsiktligen störtat ett plan 

som flögs i deras regi. Vad bolaget inte gjorde, var att uttala en explicit ursäkt vilket kunde ha 

många olika orsaker, exempelvis tidsaspekten. Att publicera en ursäkt redan under den första 

veckan hade kunnat resultera i att bolaget bett om ursäkt för ”fel” sak.  En ursäkt som de sedan 

skulle ha svårt att ta tillbaka. Initialt fanns kanske för lite information att tillgå för att företaget 

skulle vilja göra ett ursäktande uttalande. Alternativt så ville inte flygbolaget explicit be om 

ursäkt då de inte ansåg sig vara de enda ansvariga. Möjligtvis ansåg företaget att andrepiloten 

som omkommit också var ansvarig eller till och med; ytterst ansvarig för händelsen då det var 

han som störtat planet. Att andrepiloten verkade vara psykiskt instabil vid tidpunkten för 

kraschen påverkade publikens perception av situationen och Germanwings agerande. Att piloten 

dessutom avled i kraschen och inte kunde försvara sig gör att en ursäkt och/eller förklaring från 

honom aldrig kommer att kunna fås. Det blir därför svårt att fastställa vem som var den ytterst 

ansvarige; Var det flygbolaget eller var det piloten som bar ansvaret, eller kunde båda anses 

ansvariga?   

7.3. Vidare forskning  
Med utgångspunkt från Germanwings flight 4U 9525:s krasch och den krissituation som uppstod 

efteråt, går det att göra flera ytterligare studier utifrån andra perspektiv. Denna studie hade en 

tydlig avgränsning; Kategoria och apologia studerades från det att kraschen inträffande tisdag den 

24 mars 2015 och sju dagar framåt, till tisdagen den 31 mars 2015. Det går att göra en liknande 

undersökning och då se hur apologian utvecklades. En analys kring huruvida Lufthansa Group 

fortsatte att använda sig av apologia-strategin mortification eller om företaget valde att ta ett 



	 42	

annat spår i sin kriskommunikation kan då göras. Det går således att ändra avgränsningen till en 

annan tid alternativt en längre tid efter kraschens inträffande.  

 

En tänkvärd aspekt är att de teorier som använts i denna uppsats är anpassade, och utvecklade för 

att förklara fenomen, i en västerländsk kultur. I vidare forskning skulle det därför vara intressant 

att se om det skulle gå att applicera teorierna som använts i denna undersökning på en 

krissituation som skett i en annan del av världen, för att se hur dessa skulle fungera. Skulle 

kriskommunikationen ha förmedlats annorlunda i en annan kulturell kontext? Efter detta skulle 

sedan en jämförelse mellan kulturella kontexter kunna göras i relation till hur apologia framförs. 

Ytterligare ett tänkbart forskningsämne är en jämförande undersökning mellan liknande 

händelser i västvärlden; Antingen kunde olika typer av kriskommunikativa händelser jämföras, 

eller så skulle en jämförelse mellan två flygkrascher och efterföljande kriskommunikation kunna 

göras.  

 

För att skapa större förståelse för vad som hände när Germanwings flight 4U 9525 kraschade och 

den retoriska situationen som efterföljde, skulle en djupare kvalitativ undersökning kunna 

genomföras. Detta skulle exempelvis möjliggöras genom intervjuer med representanter från 

Germanwings och Lufthansa och/eller med anhöriga till de omkomna passagerarna. Med hjälp av 

intervjuer går det att mer ingående ta reda på hur Lufthansa Group tänkte under den rådande 

situationen. Intervjuer skulle även kunna används för att ta reda på vilka kommunaktiva strategier 

de använde sig av, eller önskade använda sig av, och/eller att ta reda på hur kriskommunikén 

påverkade de anhöriga.  

 

Retorik är en vetenskap som passar bra att använda tillsammans med andra vetenskaper.  

Exempelvis skulle en retorisk och ekonomisk undersökning kunna vara av intresse för denna 

situation. Detta då det går att göra vissa antaganden om att det blev stora ekonomiska följder av 

kraschen och krisen, vilket gör kommunikationen extra viktig. Ett gott anseende och trovärdighet 

är grundläggande för att publiken ska vilja lyssna och ta emot en aktörs budskap. I en 

tvärvetenskaplig undersökning skulle alltså det sociala och ekonomiska kapitalet kunna vara av 

intresse att undersöka utifrån Germanwings flygkrasch den 24 mars 2015.



	 44	

8. Sammanfattning  
I denna uppsats har fokus legat på Germanwings kriskommunikation. Med hjälp av begreppet 

kategoria har de anklagelser som riktades mot Germanwings i samband med flight 4U 9525:s 

krasch analyserats. Syftet med undersökningen var även att försöka kartlägga hur bolaget valde 

att hantera och bemöta anklagelserna, vilket gjordes genom begreppet apologia. Ytterligare syfte 

för uppsatsen var att undersöka huruvida Germanwings genom apologia försökte återuppbygga 

sitt skadade ethos. De frågeställningar som varit vägledande för uppsatsen var vilka anklagelser, 

(kategoria) som riktades mot flygbolaget Germanwings. Med hjälp av vilken/vilka apologia-

strategi/strategier försvarade sig bolaget mot dessa anklagelser samt på vilket sätt Germanwings 

genom att använda sig av apologia försökte återuppbygga sitt ethos (trovärdighet/anseende). De 

teorier som använts i uppsatsen är Bitzers retoriska situation, doxa, olika kristeorier, kategoria, 

apologia, ethos samt decorum. De metoder som använts i uppsatsen för att tillsammans med 

teorin kunna beskriva och analysera materialet är klassik hermeneutik samt de två underliggande 

hermeneutiska metoderna kritisk retorikanalys och närläsande textanalys.  

	
Till en början kartlades krissituationen för att ta reda på vilka anklagelser som riktade mot 

Germanwings och moderbolaget Lufthansa. Genom denna kartläggning framkom att 

Germanwings stod inför en ekonomisk och fysisk förtroendekris samt inför en moralisk 

förtroendekris. Kategorian var till en början ”vållande till annans död” för att sedan övergå till att 

bli ”vållande till annans död genom anställds avsiktliga handling”. Företaget valde att bemöta 

dessa anklagelser med apologia-strategierna corrective action och mortification. Utifrån ett 

retoriskt perspektiv agerade Germanwings och Lufthansa Group på ett för situationen korrekt sätt 

i och med att de använde sig av apologia-strategierna corrective action och mortification, det vill 

säga att de agerade ansvarsfullt och ångerfullt i den rådande krissituationen. Flygbolagets ethos 

förbättrades med hjälp av dessa apologia-strategier, och kunde därmed stärkas då Lufthansa 

Group kunde påvisa fronesis, eunoia och arete gentemot sin publik. 
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Bilagor  

Bilaga 1, ”Germanwings crash: Full transcript of press conference”  

– The Independent 

Denna bilaga består av utdrag från artikeln ”Germanwings crash: Full transcript of press 

conference” publicerad av tidningen The Independents på deras hemsida torsdagen den 26 mars 

2015, artikeln är skriven av Victoria Richards.  

 

Översättningarna har gjorts utifrån YouTube-videon som finns länkad i artikeln.188 I detta utdrag 

har Brigitte Mral översatt från tyska till svenska. Det är tidningen The Independent som har 

översatt från tyska till engelska.  

 

Till en början presenteras de som var närvarade av Barbara Schädler, kommunikationschef för 

tyska Lufthansa. De som var närvarade var Stefan Kenan Scheib, Chefspilot för Germanwings, 

Thomas Winkelmann, Germanwings vd samt Carsten Spohr, Lufthansa. 

 

Spohr: ”My ladies and gentlemen after the analysis of the voice recorder of our tragic flight, there 

has been a new tragic turn.” 

Spohr: ”We have to, and I think we speak for everyone, we have to accept that a plane was 

crashed on purpose presumably by the by co-pilot of the plane.” 

Spohr: ”The recording and voice recorder leave us to assume the captain left the cabin for a short 

period of time and could not return unfortunately.” 

Spohr: ”It seems to be true the colleague who remained denied him access back to the cockpit in 

order to start the fatal descent into the French Alps.” 

																																																								
188 Victoria Richards, Germanwings crash: Full transcript of press conference, 
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/germanwings-crash-full-transcript-of-press-conference-
10136377.html, hämtad 2016-04-21, kl. 09.50. och bilaga 1, samt länk till YouTube-videon 
https://www.youtube.com/watch?v=ma-iZUQRX3c, hämtad 2016-04-25. Kl. 11.13.     
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Spohr: ”I have to say it leaves us speechless here at Germanwings and Lufthansa, I can only 

repeat what I said over the last few days, we are deeply shocked, and were not able to imagine 

this situation could get any worse.” 

Spohr: 2.10 ”Med det som jag fick veta idag har chocken blivit ännu starkare, om det 

överhuvudtaget är möjligt. Jag tror jag talar inte bara för mig själv. I våra värsta mardrömmar 

hade vi inte kunnat föreställa oss att en sådan tragedi kunde hända i vårt företag (vår koncern). 

De som inom branschen iakttar oss och känner oss vet att vi väljer cockpit personal mycket, 

mycket omsorgsfullt. Vi gör det också därför att det hör till vår självförståelse, att det är del av 

vårt dna, det vi tror på i Lufthansa. Och när vi väljer personal så undersöker vi inte enbart 

kognitiva och tekniska färdigheter utan i urvalsprocessen lämnar vi mycket plats för 

kandidaternas psykiska lämplighet. ” 

Spohr: 3.04 ”Vi samarbetar där med det tyska sällskapet för luft- och rymdforskning. Sedan 

många, många decennier har denna sk DLR-test (?) för tysk luftfart (stakar sig) det tyska centrat 

för luft- och rymdforskning, DLR-test, är, tror jag, globalt, det får jag säga ett erkänt instrument 

för rekrytering av väl kvalificerad cockpit personal (piloter) och är kanske globalt den ledande 

metoden för detta. Och vi är mycket stolta över detta. Och, det som hände idag kunde vi helt 

enkelt inte föreställa oss.” 

Spohr: 03.40 ”Båda piloter genomförde (passerade?) förstås detta test och efter det vid flygskolan 

i Bremen och därefter i Phoenix/Arizona fullföljd sina utbildningar. Co-piloten påbörjade sin 

utbildning 2008. Han hade efter utbildningen en väntetid på 11 månader. Det är hos oss inte 

ovanligt. Under denna tid arbetade han till en början som flygassistent (Flugbegleiter) för att 

överbrygga väntetiden. Därefter var han sedan 2013 verksam som co-pilot, den officiella 

beteckningen är Förste officerare, på Airbus 320, på denna flygplanstyp.”  

Spohr: 4.22” Det fanns, och det vill jag nämna, för sex år sedan, under utbildningen ett längre 

avbrott, och efter att hans lämplighet återigen testades återupptog han utbildningen. I det följande 

klarade han inte bara samtliga medicinska tester utan också samtliga flygutbildningar, samtliga 

flygexamen och checks. Han var 100% flygduglig (?) utan några som helst restriktioner eller 
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ålägganden. Hans flygprestationer var oklanderliga (felfria) utan någon som helst 

egendomligheter.” 

Spohr: 5.00 ”I ett företag som vårt där vi är så stolta över och lägger så stor vikt på kvalitet, 

säkerhet och bra urval är det, tro mig, är det kanske en ännu större chock än det är en chock för 

oss alla och för offentligheten.”  

Spohr: 5.20 ”Vi kan idag, få timmar efter insikten förmodligen bara spekulera. Vi har ingen 

kunskap om vad som kan ha drivit co-piloten till denna förskräckliga handling och jag vill här 

också helt medvetet än en gång säga att även efter denna ojämförligt mest fruktansvärda händelse 

i vårt företags historia som detta år blir 60 år inte bara jag utan också mina kollegor har ett 

absolut förtroende för våra piloter. Dom är, och det har jag också sagt i ett annat och heller inget 

enkelt sammanhang, dom är och förblir världens bästa piloter. Det är som vi i Lufthansa sedan 

decennier har gjort klart. De är en helt och hållet fast beståndsdel av vårt varumärke och för mig 

är det som hände här inget annat än en tragisk engångshändelse. Det är viktigt för mig att betona 

här.”  

Spohr: 6.20 ”Och vi står här, tillsammans med dem efterlevande, dom anhöriga och offrens 

familjer och vänner och förmodligen överdriver jag inte, tillsammans med miljontals människor 

helt enkelt inför en stor gåta och vi är ledsna. Det kommer att ta tid innan vi kan förstå vad som 

verkligen har hänt här. Men vi är också professionella och därför kommer vi att göra allt för att 

ge stöd till utredningen. Vårt folk är på plats i Sydfrankrike, det talade jag om för er redan för två 

dagar sedan och det förblir självklart i fokus.” 

Spohr: 7.05 ”Jag vill också konstatera att sak samma vilka säkerhetsanordningar man har i ett 

företag, sak samma hur hög säkerhet räknas och på det område har vi verkligen hög standard, en 

sådan enskild händelse går inte att helt utesluta. Inget system i världen kan, tror jag, utesluta en 

sådan händelse.”  

Spohr: 7.25 ”Och tillåt mig slutligen en personlig kommentar: Jag har arbetat hos Lufthansa som 

ingenjör, jag har arbetat hos Lufthansa som pilot, jag bär ansvar hos Lufthansa i ledande 

funktion. Alltid, oavsett var jag var, oavsett vem som var min chef, så var alltid regeln att safety 
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är nr 1. Och att detta skulle hända just oss, det kan vi bara vara ledsna för. Tack så mycket, så 

långt.” 

(Nu följer svar på frågor) 

Spohr: ”In our industry since the events of 9/11 the access to cockpits was changed, the doors 

have been reinforced so that access is not possible so that the door cannot be opened even by 

weapons.” 

Spohr: ”When one pilot leaves the cockpit for biological reasons, he can ring a bell, there are 

screens to detect who this person is. If this is a colleague or someone from the crew there is a 

button you can press and the door will open.” 

Spohr: ”If no one reacts the door will open automatically, this can be impeded by those in the 

cockpit by pressing a lock lever and closing the door for five minutes.” 

Journalist: ”The co-pilot interrupted his training six years, I would be interested to know why.” 

Spohr: ”I cannot tell you anything about the reasons of this interruption, but I told you before that 

anybody interrupts the training has to do a lot of tests so the competence and fitness would be 

checked again.” 

Spohr said, of the co-pilot deploying the five-minute over-ride: ”You can never exclude such an 

individual event. No system in the world could manage to do that.” 

Asked about the theory that the co-pilot killed himself, he said: “We can only speculate what 

might have been the motivation of the co-pilot. In a company that prides itself on its safety 

record, this is a shock. We select cockpit personnel carefully.” 

Marseille prosecutor Brice Robin told reporters: 

”The most probable interpretation is that the co-pilot refused to open the cockpit door to the pilot 

and actioned the button which started the descent procedure.” 

”We can only deduct that it destroyed this plane.” 
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He said: “We have managed to get the transcript of the last 30 minutes.” 

“In the first 20 minutes the pilots talk in a normal fashion being courteous with each other like 

two normal pilots during a flight.” 

“Then we hear the command asking the co-pilot to take over and we hear the sound of a chair 

being pushed back and a door closing. So we assume that he went to the loo or something.” 

“So the co-pilot at that moment is on his own in charge of the plane and it's while hes alone... that 

he uses the flight monitoring system which starts the descent of the aeroplane.” 

“This action... can only be done voluntarily.” 

“We hear several cries of the pilot asking to access [the cockpit]. He identifies himself on the 

intercom system but there's no answer from the co-pilot.” 

“He then knocks on the door to ask for it to be opened and he has no response from the co-pilot.” 

“We hear at that moment breathing and we hear this breathing from inside the cockpit, and we 

hear this breathing until the moment of impact so we conclude the pilot is alive at this point.” 

“The tower then ask them to do a distress signal but again there is no response from the cockpit 

so the aeroplane becomes a priority for a forced landing.” 

“Other planes try to contact this Airbus and no answer is forthcoming.” 

“There are alarm systems which indicate to all those on board the proximity of the ground and 

then we hear noises of the door trying to be broken into.” 

“This is the cockpit door, which according to international measures is reinforced.” 

“So these alarms go off on the plane which are to indicate the proximity of the ground and just 

before the final impact we hear the sound of the first impact.” 

“It's believed that the plane may have glided or hit initially before the final impact.” 
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“No distress signal has been received and no answer was received despite the numerous calls 

from the tower.” 

“The interpretation on this day, and I'm talking today 48 hours after the crash... is the most 

probable interpretation is that the co-pilot due to a voluntary abstention - a voluntary abstention - 

refused to open the cabin door to the pilot.” 

“He refused to open the cockpit door and [cancel] the button which starts the descent procedure.” 

“I remind you that in the last eight minutes this aeroplane went from 12,000m to 2,000m.” 

“It's normal breathing. He didn't say a single word after the pilot left the cockpit. Apparently it's 

impossible to override the system.” 

“He had no reason to do this.” 

“On the recording you literally hear the screams only on the last moments and nothing else.” 

“The co pilot had only been working a few months and had a few 100 hours on this aeroplane.” 

“At this stage nothing indicates a terrorist attack. Obviously we will see how this investigation 

progresses.” 

Germanwings Q&A 

”What are the unanswered questions?” 

“When you suicide you normally do it by yourself. When you have 150 people with you, you 

wouldn't normally call it suicide. That's why I'm not using this word." 

When asked about Mr Lubitz's ethnicity, Mr Robin said: ”He was a German national and I don't 

know his ethnic background.” 

”He is not listed as a terrorist, if that is what you are insinuating.” 

Asked further questions about the co-pilot's religion, he said: ”I don't think this is where this lies. 

I don't think we will get any answers there.” 
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He said German authorities were taking charge of the investigation of Lubitz. 

Mr Robin said black box recordings showed that Lubitz ”was breathing normally, it wasn't the 

breathing of someone who was struggling.” 

On whether the passengers realised what was happening, Mr Robin said: ”I think the victims only 

realised at the last moment because on the recording we only hear the screams on the last 

moments of the recording.” 

He added: ”I believe that we owe the families the transparency of what the investigation is 

pointing to and what is going on, we owe it to them to tell them what happened.” 

”The families have been informed of everything I just told you.” 
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Germanwings Flight 4U 9525

24.03.15

Germanwings announces with the deepest regret that, according to the information currently
available, its Airbus A320 aircraft operating Flight 4U 9525 from Barcelona to Düsseldorf
suffered an accident above the French Alps at around 11:00 local time today (Tuesday 24
March). According to current information, there were 144 passengers and six crew members on
board.

Members of the families of the passengers involved can obtain personal information by calling
the toll-free hotline on 00800 11 33 55 77.

Everyone at Germanwings and Lufthansa is deeply shocked and saddened by these events.
Our thoughts and prayers are with the families and friends of the passengers and the crew
members.

We will provide further information as soon as this is available. All the latest information will also
be published online at www.germanwings.com.

Germanwings Press Office
www.germanwings.com
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Lufthansa offers special flights to Southern France for the
next of kin of Germangwings passengers

25.03.15

Airline to provide two special flights from Barcelona and Dusseldorf on
behalf of Germanwings
On Thursday, March 26, 2015, Lufthansa will provide two special flights to Southern France for
the relatives of passengers of Germanwings flight 9525. Two special flights operated by
Lufthansa will depart Barcelona and Dusseldorf at 8.40 AM local time. Relatives will be flown to
Marseille and accommodated by Lufthansa. Next of kin of the Germanwings passengers will be
contacted directly by Lufthansa and will be informed about the special flight details individually.
Within the safety parameters of the investigation, relatives who decide to travel to Marseille will
be taken to a location proximate to the accident site. Return flights will be provided by Lufthansa
at the discretion of the relatives.

About Lufthansa
One of the world's largest and most prestigious airlines, Lufthansa, serving 20 North American gateways, currently

flies to 258 destinations in 80 countries. The air carrier offers hubs in Frankfurt and Munich. With the Lufthansa

Group acquisition of Austrian Airlines, SWISS and a stake in Brussels Airlines, additional hubs include Vienna,

Brussels, and Zurich. The entire Group flew a total of 106 million passengers in 2014. Lufthansa, along with its

Group members and Star Alliance partners, serves over 1,300 destinations worldwide. An industry innovator,

Lufthansa has long been committed to environmental care and sustainability, operating one of the most

technologically-advanced and fuel-efficient fleet in the world. Its long-haul fleet to and from North America includes

the Boeing 747-8 and the Airbus A380— the industries’ two most environmentally-friendly passenger aircraft.

Lufthansa is the largest European operator of the A380 and was also the launch customer for the new Boeing 747-

8. By 2025, Lufthansa will receive 272 new aircraft worth about €38 billion in list prices on order. Known for its

premium services, Lufthansa continues to build new or upgrade existing lounge facilities across its worldwide

network and will spend over €3 billion in new products and services by 2016. In 2014, Lufthansa introduced its new

Premium Economy Class which offers further comfort and more personal space. By the end of 2015, Lufthansa’s

entire long-haul fleet will feature all new onboard products in each class– bringing Lufthansa one step closer to

becoming the first five-star airline in the Western Hemisphere. Additionally, nearly the entire Lufthansa long-haul

fleet is equipped with its onboard broadband wireless Internet service, FlyNet. For more information or reservations,

visit www.LH.com.

Deutsche Lufthansa AG
Corporate Communications
Tel: +1 516-296-9671
americaspr@dlh.de
www.lufthansagroup.com/media-relations-usa
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Lufthansa offers special flights to Marseille for the next of
kin of flight 4U 9525 passengers

25.03.15

Airline to provide two special flights from Barcelona and Dusseldorf to
Marseille
Lufthansa will provide two special flights to Marseille for the relatives and friends of passengers
of Germanwings flight 4U 9525. The flights operated by Lufthansa on behalf of Germanwings
will depart Dusseldorf en route to Marseille tomorrow at 8.40 CET and take off from Barcelona to
Marseille at 8.45 CET. Relatives and friends will be taken care of by Lufthansa and
Germanwings employees at a special assistance center in Marseille.

Next of kin of the Germanwings passengers are currently being contacted directly by the airline
and informed about the special flight details individually. Within the safety parameters of the
investigation, relatives who decide to travel to Marseille will be taken to a location as close to the
accident site as possible. Accommodation in Marseille as well as return flights as needed will be
provided by Lufthansa on behalf of Germanwings at the discretion of the individual relatives.

Germanwings and Lufthansa will continue to provide all the care and assistance needed by
relatives and friends of passengers of flight 4U 9525 in this difficult situation.

Deutsche Lufthansa AG
Media Relations Lufthansa Group
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Lufthansa Group further refines its safety structures

27.03.15

Group member airlines to adopt “rule of two” for aircraft cockpits;

Group Safety Pilot reporting directly to the Group CEO

In coordination with the German Federal Aviation Office (Luftfahrtbundesamt) other German
airlines and the German aviation industry association (Bundesverband der deutschen
Luftverkehrswirtschaft), the airlines of the Lufthansa Group are to adopt a new cockpit
occupancy procedure as a precautionary measure. Under the new procedure, two authorized
persons must be present in the cockpit at all times during a flight. 

The passenger airlines of the Lufthansa Group will adopt the new procedure as soon as
possible, in due consultation with their national aviation authority.  

The Lufthansa Group is also expanding its safety structures. In addition to the safety pilots at
each of its member airlines, the new position of Group Safety Pilot has been created until further
notice. The new post will be assumed with immediate effect by Captain Werner Maas, who will
hold it in parallel with his current function as Safety Pilot of Deutsche Lufthansa AG. Captain
Maas will have overarching group-wide responsibility for examining and further refining all flight
safety-relevant procedures in his new capacity, in which he reports directly to Group CEO
Carsten Spohr.

Deutsche Lufthansa AG
Corporate Communications
Tel: +1 516-296-9671
americaspr@dlh.de
www.lufthansagroup.com/media-relations-usa
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Family and friends of the victims of Flight 4U 9525
request that the media show restraint

28.03.15

Families and friends of the passenger and crew members of Germanwings flight 4U 9525 have
asked Lufthansa and Germanwings to shield them from any questions coming from the media. It
is their wish to not be disturbed and to remember the deceased in privacy.

Therefore, Lufthansa and Germanwings ask media representatives not to actively contact
grieving family members and friends.

The immense interest of the public and media concerning the occurrences surrounding the
tragic event is of course understandable. The press offices of Lufthansa and Germanwings are
available around the clock and on the weekend to handle media inquiries. Lufthansa and
Germanwings media representatives will answer all inquiries with the highest possible
transparency and as quickly as possible.

Media representatives can use the following contacts:

Lufthansa press office
Tel. +49 69 696 2999

Germanwings press office
Tel. +49 2203 1027310
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Lufthansa cancels its 60 year anniversary celebrations

31.03.15

Live coverage of the memorial service at the Cologne Cathedral in memory
of the victims of flight 4U95245 on the 17th of April, 2015, instead of the
originally planned anniversary festivities.
Out of respect for the crash victims of flight 4U9525 Lufthansa is canceling the originally planned
festivities for the 60th anniversary of the company, which was planned for the 15th of April,
2015.

Instead of the originally planned anniversary event, Lufthansa will provide a live broadcast for its
employees, of the official state ceremony in the Cologne Cathedral on the 17th of April 2015,
where the bereaved families and friends will gather to remember the victims.

Deutsche Lufthansa AG
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Lufthansa helps investigation progress

31.03.15

The co-pilot of Germanwings flight 4U9525 interrupted his pilot training at the Flight Training
Pilot School for several months. Thereafter the co-pilot received the medical certificate
confirming his fitness to fly. 

To ensure a swift and seamless clarification, Lufthansa – after further internal investigations –
has submitted additional documents to the Düsseldorf Public Prosecutor, particularly training
and medical documents. These also include the email correspondence of the copilot with the
Flight Training Pilot School. In this correspondence he informed the Flight Training Pilot School
in 2009, in the medical documents he submitted in connection with resuming his flight training,
about a “previous episode of severe depression”.

Lufthansa will continue to provide the investigating authorities with its full and unlimited support.
We therefore ask for your understanding that we cannot provide any further statements at this
time, because we do not wish to anticipate the ongoing investigation by the Düsseldorf Public
Prosecutor.

As already confirmed last Thursday to the public the co-pilot held a fully valid class 1 medical
certificate during flight duty on 24 March 2015.

Deutsche Lufthansa AG
Media Relations Lufthansa Group
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