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Abstract  
 

Purpose – This research is based on an interest in stakeholder communication, corporate framing 

and greenwashing within the Danish airline company SAS. The thesis will examine how SAS is 

influenced by the environmentally sustainable development within the Danish airline industry. 

Thus, this research sets out to investigate how SAS can strengthen their position of legitimacy in the 

environmentally sustainable development of the Danish airline industry and become a green 

alternative to other airlines by responding to the clash between its polluting industry, 

environmentally sustainable development and consumer awareness, without being accused of 

greenwashing.    

 

Methodology - With SAS as the point of departure, this thesis employs a holistic single-case study 

approach. The methods used to collect our data are based on a combination of quantitative and 

qualitative research material. For our primary data collection, we conducted in-depth interviews 

with six consumers. For our secondary data collection, we conducted a media content analysis.  

 

Theoretical framework - The theoretical framework is based on acknowledged theories from 

different academic areas which include theories of stakeholders, framing, legitimacy, greenwashing 

and issue response strategies.  

 

Analytical framework - Our analytical framework is divided into four parts. Firstly, we seek to 

examine SAS’ external stakeholders in order to define why consumers can be characterized as one 

of SAS’ most important stakeholders. Secondly, the thesis examines the way in which SAS frames 

itself in the attempt to influence consumers’ attitudes towards, and perceptions of, SAS. Thirdly, the 

thesis examines the risk of SAS being accused of greenwashing. Finally, the thesis examines 

consumers’ perceptions of which actors are more legitimate than others in terms of commenting on 

environmentally sustainability and what defines an environmentally sustainable initiative, as well as 

what types of legitimacy these actors possess. The findings in the thesis are put into perspective in 

the discussion section of the paper, where ideas for SAS’ forward-looking strategy are presented 

based on issue response strategies. This is followed by a recommendation to SAS.  
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Findings - One of the main findings in the analysis is that the frames SAS present about the airline 

and the frames the consumer present are inconsistent, leading to a communication challenge for 

SAS. Additionally, the analysis found that consumers perceive the Danish government to be a 

legitimate contributor to communication regarding environmentally sustainable development and 

environmentally sustainable initiatives. Another finding is that currently there is only a minimal risk 

of SAS being accused of greenwashing, because consumers perceive SAS to be legitimate when 

commenting on environmentally sustainable initiatives. The discussion showed that it would be 

favorable for SAS to execute an issue response strategy combining a Bridging strategy and an 

Advocacy strategy.  

 

Conclusion - As a conclusion, we recommend SAS to enhance communication regarding their 

sustainability program in order to meet consumer expectations and communicate the advantages of 

choosing sustainable airline tickets instead of conventional airline tickets. Furthermore, we 

recommend SAS to establish a partnership with the Danish government in order to develop 

common standard definitions of sustainable flights.  

 

Keywords: environmental sustainability, stakeholder, framing, greenwashing, legitimacy, issues 

response strategies.  
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Kapitel 1 - Introduktion  

1.1 Indledning og problemfelt  

Klimaforandringerne er blevet til en global problemstilling. I hele verden diskuterer lande løsninger 

på klimaforandringerne og hvordan yderligere eskalering af klimaforandringerne kan undgås. Et af 

de tiltag som for alvor fik klimadiskussionen til at eskalere var vedtagelsen af FN’s klimamål. 

Klimamålene omfatter hvordan de enkelte lande kan prioritere problematikker indenfor 

miljømæssig bæredygtighed, men samtidigt skabe samfundsmæssig velstand (United Nations, s.d.). 

Idet hvert enkelt mål er overordnet, giver dette en mulighed for at det enkelte land, by, virksomhed, 

organisation eller person kan komme med et løsningsforslag til problematikken og generere sine 

egne mål ud fra dem, hvorfor klimamålene opnåede stor opmærksomhed og gennemslagskraft 

(ibid).  

  

Ligeledes er der fra EU’s side sket tiltag. I 2015 blev EU en del af Paris-aftalen, som var den første 

lovligt bindende globale aftale, der skulle reducere klimaændringerne (Paris Agreement, s.d.). De 

enkelte nationer, der underskrev Paris-aftalen, forpligtede sig hver især til at arbejde for at nå 

aftalens mål (ibid). EU har på baggrund af Paris-aftalen udarbejdet en række mål med henblik på at 

reducere unionens negative påvirkning af klimaet. Inden 2030 ønsker EU at reducere mængden af 

udledte drivhusgasser med 40% sammenlignet med år 1990 (2030 climate & energy framework, 

s.d.). Inden år 2050 er målet at indfri unionens forpligtelser indgået i Paris-aftalen og at blive helt 

klimaneutrale, samt at holde temperaturstigningerne under 1,5-2 grader (2050 long-term strategy, 

s.d.). Det seneste klimatiltag i EU er Den Grønne Pagt, som har til hensigt at gøre Europa til det 

første klimaneutrale kontinent (En europæisk grøn pagt, s.d). Dette skal blandt andet ske på 

baggrund af investeringer i miljøvenlige teknologier, indførelse af renere private og offentlige 

transportformer og dekarbonisering af energisektoren (ibid). Alle EU-medlemsstater er påbudt at 

udarbejde en national strategi for, hvordan de vil reducere sine drivhusgasser for at imødekomme 

forpligtelserne i Paris-aftalen, EU’s mål og Den Grønne Pagt. Disse overnationale aftaler vil 

dermed få direkte indflydelse på EU-medlemslandenes ageren og prioriteringer på nationalt plan, 

hvorfor klima og bæredygtighed bliver en faktor som alle brancher både nationalt og på tværs af 

EU-medlemslandenes grænser må kalkulere med (ibid). 

  



 

Side 7 af 118 
 

Globalisering har gjort verden og afstandene mindre (Snabe, 2017). Den globale verden er blevet 

afhængig af at benytte flytransport og der argumenteres for at det vil være umuligt helt at undgå fly 

som transportmiddel i den globale verden (Guldagger, 2019). For verdensøkonomien, Europa og de 

små samfund i hele verden er det afgørende at virksomheder på tværs af landene kan arbejde 

sammen, rekruttere medarbejdere og afsætte varer i hele verden (Snabe, 2017). Flytrafikken spiller 

derfor en væsentlig rolle hvis hurtige, effektive rejsemuligheder og fri bevægelighed EU landene 

imellem skal opretholdes. På nationalt plan pendler danskerne til og fra arbejde mere en nogensinde 

før (Ritzau, 2018). Ifølge Danmarks Statistik (2016), har den største gruppe pendlere over 40 km til 

arbejde. I Danmark forbinder indenrigsflyvninger hele landet, så danskerne kan tage flyet til og fra 

arbejde (Københavns Lufthavn, 2018). Det er derfor ikke en mulighed at lukke for flytrafikken i 

kampen for et bedre klima, idet en nedlukning vil have økonomiske konsekvenser for det danske 

samfund. Samtidigt kritiseres flytransport for at være en af de helt store klimasyndere, og denne 

branche kan derfor være en af de brancher, der kan nedsætte sin CO2 udledning væsentligt (Miles, 

2017; Schlossberg, 2017; Gottlieb, 2007). Der er derfor et behov for at finde nye bedre og mere 

miljøvenlige løsninger for flytransport i fremtiden, som på længere sigt skal sikre en mere 

bæredygtig flytransport (Hannestad, 2019). Flere flyselskaber har derfor inden for en kortere 

tidshorisont også arbejdet med flere målsætninger og ambitioner på klimaområdet (Sturlason, 2019; 

Poulsen, 2019; Skarstedt, 2018). En af dem er flyselskabet SAS.   

 

For at adressere denne udvikling i flybranchen, har SAS i 2019 lanceret et, ifølge dem selv, 

ambitiøst bæredygtighedsprogram, der skal gøre selskabet til verdens mest bæredygtige (SAS 

Annual and Sustainability Report, 2019). SAS’ nye bæredygtighedsprogram indebærer en række 

nye tiltag, der alle har til formål at nedbringe CO2-udledningen fra SAS’ flyrejser og gøre SAS til 

en mere ‘grøn’ spiller i en meget miljø- og klimabelastende branche (Chapman, 2019). På SAS’ 

hjemmeside ScandinavianTraveler.com beskrives at den primære måde SAS vil øge 

brændstofeffektiviteten er via indkøb af nye fly (ibid). Derudover har SAS indgået en aftale med 

Airbus, hvor parterne samarbejder om at udvikle nye fly, der helt eller delvist er drevet af 

elektricitet (ibid). SAS skal i samarbejdet forsyne Airbus med kompetencer og viden, der kan 

bruges til udvikling af de nye fly (ibid). Indtil der kommer klimaneutrale fly på markedet vil CO2-

kompensation fortsat være en gratis del af SAS’ ungdomsbilletter og EuroBonus-medlemmer, der 

flyver med et fly fra SAS (ibid). Hvis øvrige kunder ønsker at CO2-kompensere deres flybillet, skal 

disse selv tilkøbe CO2-kompensation ved køb af flybilletten. SAS ønsker endvidere i 2030 at 20% 
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af deres flybrændstof er biobrændstof, hvorfor de har indgået et samarbejde med 

energileverandøren Preem om at producere biobrændstof (ibid). Endvidere introducerede SAS 

sidste år et nyt IT-system, der skal hjælpe SAS-piloter til at flyve mere brændstofeffektivt (ibid). En 

del af SAS’ bæredygtighedsprogram er afslutningsvis at nedbringe mængden af plastik og madspild 

om bord på SAS’ fly (ibid). Målet er i 2030 at benytte 100% bæredygtige materialer ombord på 

SAS’ fly (ibid). SAS har yderligere medvirket til et forslag om en klimaafgift på alle flyrejser fra 

Danmark på 20-30 kr. pr. billet som forbrugerne skal betale (Ritzau, 2019). 

  

Med udgangspunkt i SAS’ ambitiøse bæredygtighedsprogram og initiativet til en flyafgift kan dette 

ses som en måde hvorpå SAS forsøger at etablere et billede af sig selv som en legitim aktør, der 

fremmer bæredygtige udvikling i en ellers meget forurenende flybranche. Selvom aktiv 

stillingtagen til bæredygtighed i flybranchen kan være en vej til et godt image og en styrket 

legitimitet i den bæredygtige udvikling for flyselskaberne, kan denne stillingtagen også give 

bagslag og forringe legitimiteten, idet standpunktet tages på trods af en potentiel anklage om ikke at 

leve op til at være en bæredygtighedsorienteret virksomhed (Buckley, 2019). Fra flere sider er 

flyselskaber derfor blevet kritiseret for blot at forsøge på at gøre sig ‘grønnere’ end de i 

virkeligheden er og fremstille sig selv som en aktør, der lever op til sit bæredygtige samfundsansvar 

i den bæredygtige udvikling i den danske flybranche (ibid). Hertil er det også væsentligt at en del af 

SAS’ bæredygtighedsprogram omfatter ukonkrete løsninger, hvor resultatet først ses længe ude i 

fremtiden. Derfor kan der argumenteres for at programmet ikke øger SAS legitimitet hos 

befolkningen på kort sigt. Der kan derfor stilles spørgsmålstegn ved om etableringen af legitimitet 

og tillid til en virksomhed er betinget af virksomhedens omdømme i offentligheden og blandt 

forbrugerne, samt hvorvidt dette kan have indflydelse på virksomhedens fremtidige virke. Derfor 

undrer vi os og stiller spørgsmålet ved hvordan SAS bedst muligt responderer på forbrugernes 

forventninger til SAS og den bæredygtige udvikling i flybranchen, så SAS bliver anset som en 

legitim aktør og et mere bæredygtigt alternativ til andre flyselskaber uden at blive kritiseret for at 

gøre sig ‘grønnere’ end flyselskabet egentligt er.  

  

Netop denne undren er omdrejningspunktet for problemstillingen i denne afhandling, hvilket leder 

til følgende problemformulering. 
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1.1.1 Problemformulering  

Hvordan kan SAS styrke sin legitime position i den bæredygtige udvikling i den danske flybranche 

som et grønnere alternativ til andre flyselskaber og respondere på sammenstødet mellem en 

forurenende branche, bæredygtig udvikling og forbrugernes bevågenhed uden at blive anklaget for 

greenwashing? 

  

Arbejdsspørgsmål  

1.  Hvordan framer SAS sig selv og sine bæredygtige tiltag i sin eksterne kommunikation i 

forsøget på at influere forbrugernes frames om SAS som en af SAS’ vigtigste eksterne 

interessenter? 

 

2.  Hvorfor vurderes nogle aktører af forbrugeren at være mere legitime end andre hvad 

angår at udtale sig om bæredygtighed og bæredygtige tiltag? 

 

3.  Hvordan bør SAS kommunikativt respondere og legitimere sig selv som et grønnere 

alternativ til andre flyselskaber og samtidig undgå at blive anklaget for greenwashing? 

 

1.2 Motivation og formål  

Motivationen for denne afhandling ligger i vores faglige interesse indenfor områderne 

bæredygtighed, virksomheders ansvarlighed og kommunikation rettet mod virksomhedens 

interessenter. Herudover har vi oplevet et øget fokus på bæredygtighed i det danske samfund i takt 

med at klimaforandringernes indflydelse er blevet tydeligere i hele verden. Denne samfundstendens 

påvirker vores eget liv, da vi begge er begyndt at engagere os i bæredygtige initiativer og på anden 

måde forholder os til hvordan vi kan gøre en forskel, når det kommer til klimaforandringerne. 

Derudover oplever vi dagligt at virksomheder markedsfører sig selv som bæredygtige og 

kommunikerer om hvordan de engagerer sig i bæredygtige tiltag. I relation til det undrer vi os over 

hvordan virksomheder kan klassificere sine tiltag som bæredygtige, når virksomhederne ikke 

uddyber udregningerne bag. Endvidere, rejser vi begge ofte udenlands, men det øgede fokus på 

klimaet og bæredygtighed har gjort os opmærksomme på de få måder hvorpå vi selv kan gøre vores 

flyvetur mere miljøvenlig og hvor forurenende flyindustrien er. Vores motivation for denne 
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afhandling er derfor en kombination af vores faglige interesse og den aktuelle samfundstendens som 

påvirker vores eget liv.   

 

Afhandlingen har derfor til formål at gøre os klogere på hvordan SAS forsøger at fremme 

bæredygtighed i flyselskabet og samtidig kommunikere herom på en måde forbrugerne opfatter som 

legitim. Yderligere kan resultatet af afhandlingen eventuelt tjene som inspiration til andre 

flyselskaber eller virksomheder, der vil engagere sig i bæredygtighed og kommunikere herom, 

hvorfor vores afhandling vil være et bidrag til eksisterende viden på området. Endvidere kan 

resultatet tjene som en indsigt i hvordan man som forbruger kan engagere sig i bæredygtighed og 

tage aktiv stilling til at vælge mere bæredygtige flyselskaber og flybilletter, når forbrugerne skal ud 

og rejse.  

1.3 Afgrænsning 

Afhandlingen begrænser sig til udelukkende at se på problemformuleringen i forhold til den 

udvalgte casevirksomhed SAS. En uddybende begrundelse og argumentation for det specifikke 

casevalg vil komme i afsnittet 3.1.1.2 omhandlende casevalg. Dette har vi valgt at gøre på baggrund 

af at SAS i 2019 har lanceret et ambitiøst bæredygtighedsprogram, der har til hensigt at gøre 

selskabet til verdens mest bæredygtige (SAS Annual and Sustainability Report, 2019).  

 

Vi har hertil valgt at afgrænse os til den danske flybranche, idet vi ønsker at undersøge hvordan den 

bæredygtige udvikling i det danske samfund specifikt påvirker flyselskaberne i den danske 

flybranche. Herudover ønsker vi at undersøge den danske forbrugers holdning til bæredygtighed og 

bæredygtig flytransport i den danske flybranche. 

 

I vores afhandling afgrænser vi os til forbrugere i alderen 18-30 år. Denne målgruppe er interessant 

at undersøge nærmere, da målgruppen kan karakteriseres som mere miljøbevidst og tage flere 

bæredygtige valg en den ældre generation (Kristensen, 2018), idet den yngre generation er bevidste 

om at klimaforandringerne kommer til at påvirke deres fremtid og derfor ser det som nødvendigt at 

søge viden om hvordan de kan bidrage til at afhjælpe klimaproblemet (Mollerup, 2018). Derudover 

er den yngre generation interessant at undersøge, da de flyver mere end andre generationer (ibid). 

Valget af denne målgruppe er også taget på baggrund af at SAS selv henvender sig til den yngre 

generation med sine bæredygtige initiativer SAS engagerer sig i (Helm, 2018). Selv udtaler SAS at 
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“vores passagerer, især unge rejsende, laver nogle aktive valg, når det gælder fremme af 

bæredygtig udvikling” (ibid). Dette har vi valgt at gøre for afslutningsvis i afhandlingen at kunne 

konkludere noget mere specifikt omkring en mindre målgruppes holdninger, selvom at vi er 

bevidste om at vi på denne måde udelukker at kunne sige noget om de øvrige aldersgrupper. 

 

Vi har valgt at indsamle kommunikationsindhold fra SAS via en media content analyse som vil 

blive uddybet i kapitel 3 om afhandlingens metodevalg. I indsamlingen af kommunikationsindhold 

fra SAS har vi valgt at afgrænse os til pressemeddelelser, artikler og sociale medieopslag publiceret 

af SAS på flyselskabets hjemmesider, herunder sasgroup.com og scandinaviantraveler.com, samt på 

SAS’ Facebook side og Instagram profil. Facebook og Instagram er valgt, idet størstedelen af unge 

voksne i alderen 18-30 år benytter disse medier (Statista, 2018). Endvidere har vi afgrænset os til 

kommunikationsindhold publiceret i perioden januar 2018 til december 2019. Dette har vi gjort på 

baggrund af at SAS i løbet af 2018 begyndte at offentliggøre pressemeddelelser, artikler og sociale 

medieopslag omkring bæredygtighed i SAS.   

1.4 Præsentation af casevirksomhed  

I det følgende afsnit vil SAS kort blive præsenteret, samt flyselskabets ambitioner indenfor 

bæredygtighed. Begrundelsen og argumentationen for det specifikke valg af casevirksomhed vil 

blive uddybet i afsnit 3.1.1.2 omhandlende casevalg.  

 

Scandinavian Airlines System 

Scandinavian Airlines System, forkortet SAS, blev grundlagt i 1946, da Det Danske 

Luftfartselskab, Svensk Interkontinental Lufttrafik og Det Norske Luftfartselskap fusionerede 

(History Milestones, s.d.). SAS er ejet af SAS Group, hvor den danske, norske og svenske stat er 

blandt aktionærerne (Stoll, 2019). SAS’ hovedkontor ligger i Stockholm og herudover er 

København og Oslo de største lufthavne virksomheden opererer fra (ibid). SAS har en flyflåde på 

over 150 fly (Fleet, s.d.), med hvilke de flyver til 1300 forskellige destinationer (This is SAS, s.d.). 

I 2019 havde SAS omkring en tredjedel af markedet for Skandinaviske flyselskaber, der flyver til, 

fra og imellem de Skandinaviske lande (Stoll, 2020). I januar 2020 valgte 1.889.107 millioner 

passagerer at flyve med SAS (SAS Traffic figures, 2020). SAS’ vision er at gøre livet lettere for de 
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mennesker der ofte rejser til, fra og indenfor Skandinavien (This is SAS, s.d.). Hertil belønner de 

deres kunder for loyalitet gennem deres EuroBonus-program1 (ibid).  

 

SAS har et stort fokus på bæredygtighed og kommunikerer eksplicit om forskellige bæredygtige 

tiltag og deres øgede fokus på miljøet på alle deres kanaler. SAS beskriver på deres hjemmeside at 

bæredygtig udvikling er noget de vægter højt, hvilket bevirker flyselskabet samtidig har et fokus på 

bæredygtig rentabilitet og økonomisk vækst, miljøforbedring og socialt ansvar (Responsibility for 

Sustainable Development, s.d.). SAS’ ansvar overfor miljøet består i at overholde relevant 

lovgivning samt at sikre en så lav CO2-udledning og anden miljøpåvirkning som muligt (ibid). SAS 

går ind for det de kalder ‘polluter pays’-princippet, hvorfor SAS selv tager ansvar for deres negative 

påvirkning af klimaet (Environmental Responsibility, s.d.). Udover virksomhedens hjemmeside er 

SAS aktiv på sociale medier som Instagram, Linkedin, Twitter og Facebook, hvor de herigennem 

kommunikerer om blandt andet deres bæredygtighedsprogram og programmets tiltag.  

1.5 Begrebsafklaring  

Dette afsnit har til hensigt at præsentere og forklare begreber benyttet i afhandlingen, der kan tolkes 

forskelligt i forhold til hvilken kontekst de benyttes i. Begreberne den danske flybranche, 

forbrugere, legitimitet, bæredygtighed og greenwashing vil blive benyttet igennem hele 

afhandlingen og vi har derfor valgt at uddybe dem for at mindske misforståelser og forskellige 

fortolkninger af begreberne.   

1.5.1 Den danske flybranche  

Afhandlingen centrerer sig omkring den danske flybranche. Den danske flybranche forstås som 

bestående af luftfartsrelaterede virksomheder, såsom luftfartsselskaber og -skoler, lufthavne og 

helikopter-taxiselskaber, der letter og lander i dansk luftrum (Brancheforeningen Dansk Luftfart, 

s.d.).  

 
1 EuroBonus er et fordelsprogram alle passagerer der rejser med SAS gratis kan melde sig ind i og derigennem optjene 
point og fordele.   
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1.5.2 Forbrugere  

En forbruger forstås i denne afhandling som et individ eller en gruppe, der udvælger, køber eller 

bruger produkter, services, ideer eller oplevelser til at opfylde behov og ønsker (Solomon, Russell-

Bennett & Previte, 2013). Derfor vil forbrugere i denne afhandling være alle individer, der har 

foretaget et køb af en flybillet eller overvejer et sådant køb.  

1.5.3 Legitimitet  

Fortolkningen af legitimitet som begreb vil i denne afhandling trække på Suchmans (1995), Elsbach 

& Suttons (1992) og Reast et al.s (2013) forståelse af legitimitet. Suchman definerer legitimitet som 

“[...] a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or 

appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and definitions.” 

(Suchman, 1995: 574). Afslutningsvis anses legitimitet også for at omfatte, at en organisation kan 

tilegne sig legitimitet ved at samle tilslutning blandt sine interessenter, interne som eksterne, så 

disse accepterer og støtter organisationens handlinger, processer og mål (Elsbach & Sutton, 1992). 

Derfor påvirkes organisationens legitimitet i stor udstrækning organisatorisk af dennes interessenter 

(Reast et al., 2013).  

1.5.4 Bæredygtighed  

I denne afhandling vil forståelsen af begrebet bæredygtighed trække primært på Goodlands (1995) 

definition af environmental sustainability (overs. miljømæssig bæredygtighed). Goodland definerer 

miljømæssig bæredygtighed som: “ES [environmental sustainability] itself seeks to improve human 

welfare by protecting the sources of raw materials used for human needs and ensuring that the 

sinks for human wastes are not exceeded, in order to prevent harm to humans.” (Goodland, 1995: 

3). Goodland uddyber yderligere, at miljømæssig bæredygtighed omfatter at naturens ressourcer 

skal opretholdes selvom ressourcerne bruges (ibid). Miljømæssig bæredygtighed kræver derfor, at 

ressourcerne ikke bliver udtømt, idet ressourcerne ikke længere kan bidrage til opretholdelse af 

menneskelig velfærd (ibid). Endvidere omfatter miljømæssig bæredygtighed også at den 

pågældende aktivitet, der er tale om, kan fortsætte kontinuerligt over tid (Winther, 2017) og 

samtidig ikke er skadelig for fremtidige generationer (Goodland, 1995). Afslutningsvis betegnes 

bæredygtighed som et boundary term, da bæredygtighed er et begreb, hvor både videnskab og 

politiske overbevisninger har indflydelse på betydningen af begrebet (Scoones, 2007). Derfor kan 

der være flere definitioner af hvornår en aktivitet er bæredygtig, hvorfor vi har valgt at trække på 
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Goodlands (1995), Winthers (2017) og Scoones’ (2007) definitioner for derved at skabe en 

meningsfuld definition af bærdygtighed i denne afhandling. Fremover vil miljømæssig 

bæredygtighed benævnes bæredygtighed. 

1.5.5 Greenwashing 

Begrebet greenwashing vil i denne afhandling være baseret på at virksomheder med en dårlig 

miljøpræstation, som vælger at kommunikere positivt omkring denne, kan defineres som 

virksomheder, der engagerer sig i greenwashing (Delmas & Burbano, 2011). Hertil skelner vi 

mellem to typer af greenwashing: enten at virksomheden vildleder forbrugeren med informationer 

omkring virksomhedens miljøpræstation, der ikke stemmer overens med virkeligheden eller at 

virksomheden vildleder forbrugerne ved at informere omkring de miljømæssige fordele ved et 

produkt eller en service, der ikke stemmer overens med virkeligheden (ibid).  

1.6 Opgavestruktur  

Følgende afsnit har til hensigt at give et overblik over afhandlingens opbygning, der består af i alt 

syv kapitler med dertilhørende underpunkter. Nedenfor er afhandlingens opbygning præsenteret 

som et visuelt overblik.  

 

Første kapitel (1) i afhandlingen introducerer afhandlingens emne, problemfelt og -formulering, 

samt vores motivation for at skrive denne afhandling. I samme kapitel præsenteres afhandlingens 

afgrænsning og herefter præsenteres den valgte casevirksomhed SAS kort. I den sidste del af første 

kapitel præsenteres og forklares begreber, der benyttes i afhandlingen. I det følgende kapitel (2) 

præsenteres det videnskabsteoretiske ståsted, der danner grundlag for, hvordan afhandlingens 

problemfelt undersøges. I tredje kapitel (3) redegøres for afhandlingens metodiske udgangspunkt, 

herunder undersøgelsesdesignet, den empiriske analysestruktur, empiriindsamlingsmetoder, 

kvalitetskrav til forskningen og afhandlingens analysedesign. Herefter uddybes afhandlingens 

teoretiske ramme i fjerde kapitel (4) med inddragelse af interessentteori, framingteori, 

greenwashingteori, legitimitetsteori og issue response strategy teori. I det efterfølgende kapitel fem 

(5) analyseres den indsamlede empiri med udgangspunkt i afhandlingens teoretiske ramme. I 

afhandlingens afsluttende kapitel seks (6) diskuteres analysens resultater med det formål at give 

SAS en strategisk anbefaling til hvordan flyselskabet skal håndtere og respondere på den 

bæredygtige udvikling i den danske flybranche. Kapitel seks vil slutte af med en konklusion, der 
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besvarer afhandlingens problemformulering og arbejdsspørgsmål, og efterfølgende fremlægge 

forslag til fremtidig forskning.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Afhandlingens opbygning 
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Kapitel 2 - Videnskabsteoretisk udgangspunkt 
Det videnskabsteoretiske udgangspunkt spiller en fundamental og central rolle i forståelsen, 

vidensproduktionen og udformningen af de enkelte elementer, der tilsammen danner denne 

afhandling. Videnskabsteoriens fornemste rolle er at gøre det muligt for os at forstå, erkende og 

håndtere baggrunden for de komplekse resultater og konklusioner, der vil blive draget (Ingemann, 

2013). Dermed vil videnskabsteorien både fremstå som en eksplicit og en implicit del af 

afhandlingen, idet denne sammen med problemfeltet, metoden og designet af undersøgelsen former 

den endelige erkendelse (ibid).  

   

I det følgende kapitel vil det overordnede videnskabsteoretiske udgangspunkt for hele afhandlingen 

derfor blive gennemgået. Derudover vil et underordnet videnskabsteoretisk udgangspunkt benyttet i 

dataindsamlingen ligeledes blive behandlet i dette kapitel. I løbet af at de videnskabsteoretiske 

retninger bliver adresseret, vil retningernes indflydelse på afhandlingen ligeledes blive 

gennemgået.  

2.1 Socialkonstruktivisme 
I det følgende afsnit, vil det overordnede videnskabsteoretiske udgangspunkt blive gennemgået. Vi 

har valgt overordnet at basere afhandlingen på baggrund af det socialkonstruktivistiske 

udgangspunkt, hvorfor dette afsnit har til formål at argumentere for de videnskabsteoretiske 

overvejelser og det videnskabsteoretiske ståsted samt hvordan dette er styrende for afhandlingens 

udformning. Dog er formålet med dette afsnit ikke at fremsætte en dybdegående gennemgang af 

socialkonstruktivismen, men i stedet at begrunde hvorfor vi anser netop socialkonstruktivismen som 

relevant for vores afhandling. Som fremsat i forrige kapitel, ønsker vi i denne afhandling at 

undersøge hvordan kan SAS styrke sin legitime position i den bæredygtige udvikling i den danske 

flybranche som et grønnere alternativ til andre flyselskaber og respondere på sammenstødet mellem 

en forurenende industri, grøn omstilling og forbrugernes bevågenhed uden at blive anklaget for 

greenwashing. I den relation forstår vi eksistensen og besiddelsen af legitimitet samt kommunikativ 

respons som sociale fænomener og dermed ikke som fysisk eksisterende fænomener, hvorfor valget 

af socialkonstruktivismen som overordnet videnskabsteoretisk udgangspunkt er et oplagt valg. I 

dette afsnit vil flere teoretikere blive inddraget, idet socialkonstruktivismen er en så bredt funderet 
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videnskabsteoretisk retning at der ikke er en enkelt grundlægger af den socialkonstruktivistiske 

tilgang (Ingemann, 2013).  

 

Socialkonstruktivismens udgangspunkt i den socialt konstruerede verden står i opposition til 

realismens udgangspunkt i den objektive virkelighed, der er uafhængig fra menneskets erkendelse 

(ibid). Inddragelse af den socialkonstruktivistiske tilgang forudsætter forståelsen af at fænomener 

og virkeligheden samt viden, der produceres herom, er en social konstruktion (Juul & Pedersen, 

2012). Dermed undersøger socialkonstruktivismen, hvorledes virkeligheden er socialt konstrueret. 

Dog betragtes virkeligheden ikke som uafhængig af observatøren, idet observatøren er en del af den 

virkelighed, der undersøges (ibid). Vores ontologiske udgangspunkt er således at sociale fænomener 

er socialt konstrueret. Dette betyder for denne afhandling at vi vil undersøge de sociale 

konstruktioner af legitimitet og SAS’ besiddelse af denne i flyselskabets forsøg på at fremstå som 

det bæredygtige alternativ til andre flyselskaber. Endvidere bevirker dette at SAS’ kommunikation 

om deres bæredygtige tiltag og forbrugernes opfattelse af SAS er en social konstruktion. Idet 

virkeligheden ifølge socialkonstruktivismen konstrueres gennem fælles sociale forhandlinger, udgør 

dette grundlaget for vores forståelse af de sociale fænomener og virkeligheden, hvori fænomenerne 

opstår. Socialkonstruktivismen bevirker at viden om verden er betinget af fra hvilken vinkel verden 

undersøges og at den producerede viden om verden vil være fortolket viden, idet 

fortolkningsprocessen bygger på forskerens forforståelse, hvorfor der ikke kan produceres nogen 

neutral objektiv viden om verden (ibid). Vores epistemologiske udgangspunkt i denne afhandling er 

derfor at den viden vi producerer om de sociale konstruktioner af legitimitet og SAS’ besiddelse af 

denne i forbindelse med flyselskabets bæredygtige initiativer, samt SAS’ kommunikation om deres 

bæredygtige tiltag og forbrugernes opfattelse af SAS ikke vil være neutral, objektiv viden. Derimod 

vil den producerede viden være fortolket viden om de socialt konstruerede fænomener i den sociale 

verden, idet vores forforståelse vil være en del af fortolkningsprocessen. Dog fastholder 

socialkonstruktivismen at dens ontologi og epistemologi ikke kan separeres fra hinanden, idet den 

eksisterende virkelighed ikke eksisterer uafhængigt af vores erkendelse af den (Ingemann, 2013).  

 

Endvidere anser socialkonstruktivismen den indeværende dominerende udgave af den sociale 

verden og de socialt konstruerede fænomener for omskiftelige og midlertidige konstruktioner, idet 

forståelsen af den konstruerede sociale verden dekonstrueres og rekonstrueres (Ingemann, 2013). 

Dette bevirker at der ikke kan foreligge nogen endegyldig sandhed, der afventer forklaring 
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(Fairhurst & Grant, 2010). At der ingen endegyldig sandhed er bunder i at der kan forekomme 

mange sameksisterende, men dog forskellige gældende virkeligheder (ibid). Idet den sociale verden 

de- og rekonstrueres, vil virkelighederne kontinuerligt kæmpe om at opnå at blive mest legitim og 

den mest gængse sandhed (ibid). Dermed vil virkeligheden inden for socialkonstruktivismen 

kontinuerligt anses som et resultat af en social kontekst og det der anses for sandheden på et givent 

tidspunkt (Nygaard, 2005). Socialkonstruktivismen muliggør derfor vores undersøgelse af hvilken 

konstrueret sandhed SAS forsøger at kommunikere om sig selv og om selskabets bæredygtige tiltag, 

hvilken konstrueret sandhed de unge, voksne flyrejsende fortæller om SAS, og hvorfor SAS 

befinder sig i en legitimitetsudfordring i henhold til at udtale sig om bæredygtighed og hvornår 

noget defineres som bæredygtigt.  

 

Socialkonstruktivismen har ikke til formål at skabe sand eller endegyldig viden, men koncentrerer 

sig i stedet for hvorledes videnskabelse og -produktion forekommer (Wenneberg, 2010). Sandheder 

er inden for socialkonstruktivismen derfor ikke selvforklarende, hvorfor kritisk stillingtagen til 

selvfølgelig viden gør sig gældende (Wenneberg, 2010; Burr, 2003). Viden og information er i den 

socialkonstruktivistiske tilgang et socialt konstrueret og relativt fænomen, idet information 

udelukkende baserer sig på noget forudgående (Wenneberg, 2010). Den socialkonstruktivistiske 

tilgang søger at erfare, hvordan subjektets erkendelse bliver påvirket af den sociale kontekst, hvori 

information og viden konstrueres, dekonstrueres og rekonstrueres (ibid).   

 

Inden for socialkonstruktivismen giver det ikke mening at inddrage teori med henblik på at forklare 

fænomener (Juul & Pedersen, 2012). Teorierne skal i stedet forstås som forskerens forforståelser 

(ibid). Eksistensen af virkeligheden foregår ikke uafhængigt af teorien, men konstrueres via 

teorierne i samspil med vores andre forforståelser (ibid). I socialkonstruktivismen er teoriernes 

formål at fremsætte begreber, der bidrager til konstruktionen af den sociale verden (ibid). Dermed 

er analyseresultatet ikke en sandhed, men en ny konstruktion og forståelsesramme for det 

analyserede sociale fænomen, der er skabt ved inddragelse af udvalgte begreber (ibid). Desuden 

skal de valgte teorier kunne belyse problemformuleringen og være af videnskabelig kvalitet (ibid). 

Kvaliteten vil blive gennemgået i den kommende afsnit 3.4 Kvalitetskrav til forskning.   

 

Den socialkonstruktivistiske tilgang underkender som udgangspunkt ingen af de kendte metoder 

(ibid). Dog er vi klar over at socialkonstruktivismens epistemologiske udgangspunkt er at viden 
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skabes gennem dynamiske interaktioner mellem individer, hvorfor en undersøgelse af 

interaktionerne vil besværliggøres eller umuliggøres gennem inddragelsen af de kvantitative 

metoder. I den relation påpeger Juul og Pedersen (2012) at inddragelsen af kvantitative metoder i en 

socialkonstruktivistisk tilgang, er et spørgsmål om hvordan metoderne bruges. Derfor har vi i denne 

afhandling valgt både at inddrage interviews fra den kvalitative metode og en media content analyse 

fra den kvantitative metode i vores dataindsamling, velvidende at vores media content analyse ikke 

kan stå alene og derfor støtter sig op ad de kvalitative interviews. Dette bevirker at den bærende og 

primære metode vil være den kvalitative metode og den sekundære vil være den kvantitative 

metode. Metoden vælges ud fra dens evne til at dekonstruere og rekonstruere fænomenet, der skal 

analyseres (ibid). Derfor betegnes socialkonstruktivismen som epistemologiske pluralister, idet 

tilgangen bruger de samme metoder som andre videnskabsteoretiske retninger, men metoderne 

benyttes på en anderledes måde (ibid). Eksempelvis benyttes interview inden for det 

socialkonstruktivistiske perspektiv ikke til at få indblik i informantens indre oplevelser og følelser, 

men derimod bruges interviews til at få indblik i en enkelt informants eller en gruppe af 

informanters konstruktion af sandhed, forståelse og mening (ibid). I denne afhandling benyttes 

interviews af enkeltpersoner til at undersøge informanternes sandhed, forståelse og mening om 

socialt konstruerede fænomener. Kvantitative data bruges inden for socialkonstruktivismen ikke 

som endegyldige fakta om verden, men benyttes i stedet som et udgangspunkt for en delvis 

forklaring af fænomenet ud fra et specifikt perspektiv og indgår derfor i en subjektiv 

fortolkningsproces hos forskeren (ibid). I denne afhandling indsamler vi kvantitative data, der 

udelukkende benyttes til at kategorisere SAS’ eksternt kommunikerede frames omkring SAS selv 

og deres bæredygtige tiltag. Dette bevirker at de kvantitative data bliver grundlaget for en delvis 

forklaring af de undersøgte sociale fænomener.   

 

Modsat hvad socialkonstruktivismen giver os af muligheder, har denne videnskabsteoretiske tilgang 

ligeledes en række begrænsninger, der har indflydelse på denne afhandling. Socialkonstruktivismen 

stræber ikke efter at skabe sand viden, idet socialkonstruktivismen i sig selv er en social 

konstruktion uden at være i stand til at producere en endegyldig sandhed om den sociale verden 

(Ingemann, 2013). Endvidere, kritiseres den socialkonstruktivistiske tilgang for at sandheden er 

relativ, hvilket resulterer i spørgsmålet om hvorvidt vi selv kan skabe vores egen virkelighed og 

sandhederne omkring den (Juul & Pedersen, 2012). Idet sociale fænomener og viden herom er en 

social konstruktion i socialkonstruktivismen, kritiseres tilgangen for at det sociale reelt set ikke 
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eksisterer, hvorfor sociale fænomener og viden om disse hverken kan konstrueres eller erkendes 

(ibid). Socialkonstruktivismen kritiseres afslutningsvis for at modsige sig selv, idet 

socialkonstruktivismen på en og samme tid hævder at der ikke findes endegyldige sandheder og at 

det er en sandhed at der ikke eksisterer sandheder (ibid).   

 

Vi erkender at socialkonstruktivismen har visse begrænsninger, hvorfor vi har valgt at 

imødekomme dette ved at inddrage hermeneutikken i denne afhandling, som et komplimenterende 

udgangspunkt for dataindsamlingen. Hermeneutikken kan bidrage til at opnå en forståelse af de 

unge, voksne forbrugeres subjektive fortolkning og forståelse af fænomenerne legitimitet og 

bæredygtighed. Hermeneutikken og dens indflydelse på dataindsamlingen vil blive gennemgået i 

det efterfølgende afsnit.  

2.2 Hermeneutikken  
Som udgangspunkt for vores dataindsamling har vi valgt en hermeneutisk tilgang. Hertil har vi 

valgt at tage udgangspunkt i Hans-Georg Gadamers filosofiske hermeneutik, hvis indflydelse på 

afhandlingen vil blive gennemgået i dette afsnit.  

 

Anvendelsen af den hermeneutiske tilgang kommer til udtryk, idet vi primært har valgt at foretage 

interviews som del af vores dataindsamling. Sekundært har vi valgt at foretage en media content 

analyse for at kategorisere måden, hvorpå SAS kommunikerer om sine bæredygtige tiltag eksternt. 

Forforståelse er ifølge Gadamer (2004) menneskets fordomme og antagelser om verden, og hvordan 

disse påvirker, hvordan mennesker handler og den måde verden anskues på. I udførelsen af 

interviewene er det derfor vigtigt for os at være opmærksomme på vores egen forforståelse af det 

undersøgte emne. I denne afhandling sætter vi vores egen forforståelse på spil i forsøget på at forstå 

den enkelte informants holdning til emnet. Dette gør vi blandt andet ved at foretage 

semistrukturerede interviews, der lader informanten selv være med til delvist at influere 

interviewforløbet. Ligeledes vil vi forsøge at lytte til hvad informanterne fortæller og stille 

opfølgende spørgsmål hertil, for at få en endnu bedre forståelse af informanternes livsverden og 

forståelse af det undersøgte fænomen. Endvidere har det hermeneutiske udgangspunkt for vores 

dataindsamling bevirket at vi i vores media content analyse vil være bevidste om vores forforståelse 

af det undersøgte emne. Dette kommer til udtryk idet vi i udarbejdelsen af de emner vi ønsker at 



 

Side 21 af 118 
 

inddele SAS’ eksterne kommunikation om de bæredygtige tiltag i, vil være åbne overfor nye emner 

vi måtte støde på undervejs i indsamlingen.  

 

Det at sætte sin forforståelse på spil og på den måde at forsøge at tilegne sig ny viden karakteriseres 

i hermeneutikken som en del af den hermeneutiske cirkel (Gademer, 2004). Gadamer (2004) 

beskriver den hermeneutiske cirkel som fortolkning, der sker kontinuerligt mellem dele og helhed. I 

den filosofiske hermeneutik sker der en ontologisering af den hermeneutiske cirkel, hvilken betyder 

at forskeren selv bliver en del af cirklen (ibid). Den hermeneutiske cirkel kan beskrives som en 

fortolkning af helhed ved at undersøge de enkelte dele, og ud fra disse fortolkninger være i stand til 

at skabe en ny forståelse (ibid). Som forskere, og som en del af den hermeneutiske cirkel, tilegner vi 

os hele tiden ny viden om det vi undersøger. Dette gør vi ved at vi vil tilsidesætte vores egen 

forforståelse, og undersøge nye aspekter af det undersøgte som ved vores interviews og media 

content analysen. På den måde vil vi tilegne os en ny forståelse af det undersøgte og fortolke det på 

ny.  

 

Gadamer (2004) argumenterer for, at når forståelse anses som værende en proces, er målet med 

denne at opnå en rehabilitering af fordommene og dermed en horisontsammensmeltning. En 

horisontsammensmeltning er ikke ensbetydende med at komme til enighed, men det at kunne sætte 

sig ind i et andet menneskes situation og holdninger, og på den måde skabe en ny forståelse (ibid). 

Dette vil gøre sig gældende i vores interviews, da vi i løbet af rækken af interviews hele tiden vil 

blive klogere på informanternes fortolkning af spørgsmålene og dermed kunne tage den nye viden 

med til de efterfølgende interviews. I hvert interview vil vi følge interviewguiden, men vi vil 

ligeledes gøre det muligt at kunne ændre i måden, hvorpå vi stiller spørgsmålene på for at sikre at 

informanterne bedre vil forstå spørgsmålene på den tilsigtede måde. I vores media content analyse 

vil vi være åbne overfor nye emner vi måtte støde på undervejs. Disse nye emner har til hensigt at 

resultere i en rehabilitering af vores fordomme.  

 

I vores dataindsamling vil vi bestræbe os på at efterkomme den hermeneutiske ontologi og 

epistemologi ved at undersøge individets livsverden og den subjektive fortolkning af virkeligheden, 

samt individets fortolkning og forståelse af et meningsfuldt fænomen. Samtidigt ønsker vi en højest 

mulig grad af objektivitet igennem afhandlingen, og vi har derfor overvejet vores hermeneutiske 

tilgang og har konstateret at det ikke er muligt at opnå komplet objektivitet. Selvom Gadamer 
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(2004) argumentere for at fordomme og forforståelse ikke skal overvindes, men tværtimod er 

grundlaget for at vi kan forstå, er vi opmærksomme på at vores forforståelse ikke bliver 

forudindtaget og kommer til at påvirke resultatet af afhandlingen negativt. Dette har vi til hensigt at 

opnå ved at foretage semistrukturerede interviews, der lader informanten selv være med til at 

påvirke interviewforløbet. Ligeledes har vi til hensigt at opnå dette i vores media content analyse 

ved at lade SAS’ eksterne kommunikation om de bæredygtige tiltag være styrende for 

kategoriseringen af emnerne i SAS’ kommunikation om SAS selv og de bæredygtige tiltag. På 

denne måde søger vi at vores forforståelse og fordomme ikke bliver styrende for resultatet af 

dataindsamlingen. 
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Kapitel 3 - Metode  
Generelt omfatter metode de fremgangsmåder hvorigennem vi kan indsamle, bearbejde og 

sammenfatte information til resultater, der kan skabe viden (Andersen, 2013). Metoden er dermed 

en systematisk fremgangsmåde for hvordan virkeligheden undersøges, der gør os i stand til at 

identificere årsagsmekanismerne bag hændelser, individers meninger og disses handlinger (ibid). 

Derfor spiller metoden en afgørende rolle i produktionen af videnskabelig  

forskning (ibid).  

 

Kapitel 3 om metode vil omhandle de metoder vi inddrager til at indsamle, bearbejde og 

sammenfatte information, der i samspil med de valgte teorier kan bidrage til den eksisterende viden 

omkring bæredygtig udvikling i den danske flybranche med udgangspunkt i SAS. I metodekapitlet 

vil vi gennemgå vores metodiske tilgang, vores inddragelse af deduktiv og induktiv metode, den 

empiriske analysestruktur i afhandlingen, kvalitetskravene til forskningen og afslutningsvis 

afhandlingens analysedesign.  

3.1 Metodisk tilgang  
I dette afsnit vil afhandlingens metodiske tilgang og dennes indflydelse på afhandlingens 

udformning blive gennemgået. Inden for vores metodiske tilgang, har vi valgt at strukturere vores 

undersøgelsesdesign på baggrund af casestudie teori, idet SAS inddrages som en case, der skal 

afspejle de udfordringer SAS står overfor. Undersøgelsesdesignet bygger på Yin’s (2008) 

casestudie teori. Afsnittet vil derfor omfatte vores valg af casestudiedesign og mulighederne for 

generalisering af casestudieforskning. Derudover vil også Flyvbjergs (2010) udvælgelse af cases 

blive inddraget i afsnittet om undersøgelsesdesignet.  

3.1.1 Casestudie som undersøgelsesdesign  

Ifølge Yin (2008), opstår behovet for at benytte casestudieteori, når “[..] the desire to understand 

complex social phenomena. In brief, the case study method allows investigators to retain the 

holistic and meaningful characteristics of real-life events - such as individual life cycles, small 

group behavior, organizational and managerial processes, [..]”. Inddragelsen af Yin’s (2008) teori 

om casestudier er derfor relevant i undersøgelsen af hvordan SAS kan styrke sin legitime position i 

den bæredygtige udvikling i den danske flybranche som et grønnere alternativ til andre flyselskaber 
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og respondere på sammenstødet mellem en forurenende industri, grøn omstilling og forbrugernes 

bevågenhed, uden at blive anklaget for greenwashing, idet dette er en undersøgelse af en 

virksomheds håndtering af et komplekst socialt fænomen. Casestudieteori bliver endvidere relevant, 

når problemformuleringen søger at forklare nuværende omstændigheder (ibid), hvorfor 

problemformuleringen og tilhørende arbejdsspørgsmål i denne afhandling søger at forklare det 

komplekse sociale fænomen via hvordan- og hvorfor-spørgsmål.  

 

Inddragelsen af casestudieteori og dennes undersøgelse af komplekse sociale fænomener, 

harmonerer derfor med afhandlingens socialkonstruktivistiske udgangspunkt, idet virkeligheden og 

de sociale fænomener anses for at være socialt konstrueret gennem fælles sociale forhandlinger. 

Dette konstruerer grundlaget for vores forståelse af de sociale fænomener og virkeligheden, hvori 

fænomenerne opstår. Endvidere er Yin (2008) overvejende induktiv i sin undersøgelsestilgang, men 

anerkender også den deduktive tilgang et casestudie kan struktureres efter (ibid).  

 

3.1.1.1 Holistisk single case study  

Ved valg af casestudie som udgangspunkt for undersøgelsesdesignet forudsætter dette et valg 

mellem et single case study og et multi case study, samt overvejelser omkring hvilken indflydelse 

de to designs vil have på afhandlingen. Denne problemformulering tager specifikt udgangspunkt i 

SAS’ ageren i forhold til et komplekst socialt fænomen. Derfor undersøges en enkelt case, hvorfor 

dette kan betegnes som et single case study (Yin, 2008). Et af rationalerne bag valget af et single 

case study er at undersøge en case, der er af unik eller speciel karakter, hvorfor SAS er valgt, idet 

SAS’ lancering af sit bæredygtighedsprogram adskiller dem fra andre flyselskaber i den danske 

flybranche. Dernæst har vi overvejet hvorvidt et holistisk eller indlejret casestudie vil være 

passende for undersøgelsen af problemstillingen. Vi har valgt et holistisk casestudie, idet et 

holistiske casestudie undersøger en enkelt analyseenhed, hvorfor dette passer til afhandlingens 

undersøgelsesområde.  

 

3.1.1.2 Casevalg  

I denne afhandling har vi valgt SAS som case i dette holistiske single case study. SAS er, som 

nævnt i foregående afsnit, valgt på baggrund af at denne case vurderes til at være af unik eller 

speciel karakter, idet SAS forsøger at blive en bæredygtig aktør i en branche, hvis kerneprodukt 

ikke er bæredygtigt. Konteksten, som casen indgår i, er bæredygtighed i den danske flybranche, og i 
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denne kontekst forekommer naturligvis andre cases, herunder flyselskaber, der ligeledes har fokus 

på bæredygtighed. SAS er udvalgt på baggrund af lancering af sit bæredygtighedsprogram der 

adskiller dem fra andre flyselskaber i den danske flybranche. Derfor er casen i denne afhandling 

valgt på baggrund af den type selektering Flyvbjerg (2010) betegner som en udvælgelse af en 

atypisk case. Denne type af caseudvælgelse gør det muligt at samle information, der er relevant for 

undersøgelsesfeltet i denne afhandling. Derudover kan valget af casen også karakteriseres som en 

paradigmatisk case, idet denne type case kan resultere i udvikling af mønstereksempler inden for 

casens område (ibid).  

 

3.1.1.3 Generalisering ud fra en enkelt case  

Casestudiet er udfordret af at der er en generel konsensus om at single casestudier ikke er 

generaliserbare (Flyvbjerg, 2010). Derimod mener Flyvbjerg (2010) at generalisering på baggrund 

af et casestudie er muligt, idet casestudiet er i stand til at bidrage til udviklingen af videnskabelig 

forskning. Han pointerer at styrken ved et casestudie ligger i valget af case-eksemplet på 

fænomenet, der inddrages i undersøgelsen. Yin (2008) tilslutter sig en lignende position, idet en 

case, lige som et eksperiment, kan generaliseres til teoretiske positioner på baggrund af det 

partikulærere. Dog fremhæver Yin (2008: 42), at “[..] scientific facts are rarely based on single 

experiments; they are usually based on a multiple set of experiments that have replicated the same 

phenomenon under different conditions.”. Dette understreger at single casestudier er udfordret af 

det lave antal af inddragede cases. Derfor er vi opmærksomme på at denne afhandlings resultater ud 

fra Yin (2008) og vores socialkonstruktivistiske udgangspunkt ikke kan generaliseres, men kan 

bidrage til eksisterende viden på området.  

3.2 Deduktiv og induktiv metode  
I denne afhandling benyttes primært den deduktive tilgang som metode, dog forekommer der også 

elementer fra den induktive metode. Den deduktive metode er kendetegnet ved at der tages 

udgangspunkt i generelle teorier, der efterfølgende benyttes til at analysere en konkret situation, for 

derved at skabe viden om virkeligheden (Olsen & Pedersen, 2015). I denne afhandling vil den 

deduktive metode afspejles i afhandlingens struktur, idet metode, teori, analyse, konklusion og 

perspektivering vil blive adresseret i selvstændige kapitler. Derudover vil dataindsamlingen også 

tage udgangspunkt i den deduktive metode, idet indsamlingsparametrene, herunder 
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interviewspørgsmål og tekstkoder, baseres på en teoretisk ramme. Dermed ønsker vi at teste de 

inddragede teorier på den indsamlede empiri og bidrage med ny forskning.  

 

Som nævnt, vil afhandlingen også indeholde elementer af den induktive metode, der er kendetegnet 

ved at forskeren tager udgangspunkt i den indsamlede empiri, for derefter at drage en generel 

konklusion eller teori herom (Olsen & Pedersen, 2015). Den induktive metode ses, idet vi har valgt 

at inddrage casestudieteori som vores undersøgelsesdesign. Dette betyder at vi på baggrund af 

valget af SAS som case søger at bidrage med ny viden inden for undersøgelsesområdet.  

3.3 Empirisk analysestruktur   
I dette afsnit har vi til hensigt at uddybe afhandlingens empiriske analysestruktur, herunder vores 

brug af metodetriangulering og metoderne bag vores empiriindsamling. Formålet med dette afsnit er 

at anskueliggøre hvordan vi benytter flere forskellige metoder til indsamlingen af vores empiri. De 

forskellige indsamlingsmetoder fungerer som grundlaget for vores indsamling af specifikke 

informationer, der nøje udvalgt skal danne forudsætningerne for at vi kan analysere et socialt 

konstrueret fænomen. Dette kan i afhandlingen medvirke til produktion af ny viden, der kan bidrage 

til den allerede eksisterende viden indenfor afhandlingens undersøgelsesområde.    

3.3.1 Metodetriangulering  

Metodetriangulering kan blive beskrevet som en kombination af forskellige metoder til at afdække 

en problemstilling (Creswell, 2003). Det handler om at anerkende at alle metoder har 

begrænsninger og at det derfor kan være en fordel at kombinere både kvalitative og kvantitative 

metoder (ibid). Hertil kan det være en fordel at benytte forskellige metoder, da de indsamlede data 

fra en metode kan hjælpe med udviklingen af de andre metoder (ibid). 

 

Denne afhandling vil bestå af både kvantitative og kvalitative undersøgelser. Frederiksen (2013) 

argumentere for at disse metoder kan indfange det samme forskningsobjekt og på den måde skabe 

en samlet beskrivelse af virkeligheden. Den kvantitative undersøgelse vil bestå af en media content 

analyse, som vi vil benytte til at indsamle information om hvordan SAS i sin eksterne 

kommunikation portrætterer sig selv og italesætter deres bæredygtige initiativer på deres 

hjemmeside og sociale medier. Vi er klar over at denne type af undersøgelse ligger udenfor vores 

hermeneutiske tilgang til vores dataindsamling, hvorfor vi kun bruger denne undersøgelse til at 
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danne os en generel viden om hvordan SAS italesætter sig selv og deres egne bæredygtige 

initiativer inden påbegyndelsen af vores kvalitative undersøgelser. Den viden vi opnår igennem 

media content analysen kan vi videre bruge i vores interviews, for at kunne undersøge om SAS’ 

portrættering af sig selv og deres bæredygtige tiltag korresponderer med forbrugernes portrættering 

af SAS. Hertil kan analysen bidrage til at besvare arbejdsspørgsmål nr. 1 om hvordan SAS 

portrættere sig selv i forhold til bæredygtighed sin eksterne kommunikation. Vores kvalitative 

undersøgelser vil bestå af seks interviews, hvor vi ønsker at undersøge informanternes holdning til 

SAS og virksomhedens bæredygtige tiltag. Herudover har interviewene til hensigt at undersøge 

hvem informanterne anser for at være legitime aktører, når det handler om at udtale sig om 

bæredygtighed og hos hvem de søger viden om emnet. Derfor vil kombinationen af både kvantitativ 

og kvalitativ metode bidrage til at vi på mest fyldestgørende måde kan besvare vores 

problemformulering og dertilhørende arbejdsspørgsmål.  

 

Endvidere, vil vi i afhandlingen benytte den kvalitative metode som afhandlingens primære 

indsamlingsmetode og den kvantitative metode som den sekundære metode. Begge metoder vil i de 

følgende to afsnit blive gennemgået. 

3.3.2 Kvantitativ metode - Media Content Analyse   

I dette afsnit vil vores kvantitative metode og dennes indflydelse på produktionen af empirien blive 

gennemgået. Vi har valgt at benytte den kvantitative media content analyse som den sekundære 

metode i afhandlingen. En media content analyse er en systematisk inddeling af 

kommunikationsindhold i kategorier på baggrund af et sæt af kategoriseringsregler (Riffe, Lacy & 

Fico, 2005). Statistiske metoder kan inddrages til at analysere det indsamlede indhold, men er ikke 

en betingelse for at udføre en media content analyse (ibid). Derudover benyttes media content 

analysen til at beskrive karakteristiske, typiske og særligt fremtrædende mønstre i 

kommunikationsindholdet, der undersøges (ibid). Herunder vil media content analysens population, 

samplingsmetode, bearbejdning af analyseenhederne, overvejelser i forbindelse med content 

analysen samt sammenhængen mellem vores videnskabsteoretiske udgangspunkt og media content 

analysen blive gennemgået.  

 

Media content analysen har til formål at indsamle data, der kan medvirke til besvarelse af 

arbejdsspørgsmål nr. 1 om hvordan SAS framer sig selv og sine bæredygtige tiltag i sin eksterne 
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kommunikation i forsøget på at influere forbrugernes frames om SAS som en af SAS’ vigtigste eksterne 

interessenter? Derfor anses SAS for at være et medie, hvis indhold analyseres. Denne type af 

kvantitativmetode er valgt, idet en media content analyse kan benyttes til at undersøge de 

dominerende frames i et udvalgt kommunikationsindhold (Riffe, Lacy & Fico, 2005).  

 

Vi er endvidere bevidste om at inddragelsen af en kvantitativ metode ikke fuldgyldigt er forenelig 

med den socialkonstruktivistiske tilgang, idet viden - qua tilgangens epistemologiske udgangspunkt 

- skabes gennem dynamiske interaktioner mellem individer, hvorfor en undersøgelse af 

interaktionerne vil besværliggøres eller umuliggøres gennem inddragelsen af de kvantitative 

metoder alene. Derfor vil denne kvantitative undersøgelse forekomme som en sekundær 

undersøgelse i samspil med den primære kvalitative undersøgelse. Denne kvantitative undersøgelse 

resulterer ikke i statistiske beregninger og modeller; den resulterer derimod i kategorisering og 

anskueliggørelse af større mængder af kommunikationsindhold fra SAS for derved at kunne fastslå 

hvordan SAS portrætterer sig selv og sine bæredygtige tiltag i sin eksterne kommunikation. 

Derudover skal undersøgelsen muliggøre at vi som forskere kan udtrække specifikke tekststykker 

fra SAS kommunikationsindhold, der kan tydeliggøre hvordan SAS konstruerer, dekonstruere eller 

rekonstruere måde hvorpå SAS portrætterer sig selv og sine bæredygtige tiltag.  

 

3.3.2.1 Population 

Det første skridt i en media content analysis er at definere den overordnede gruppe af enheder, der 

kan analyseres, hvorfra et antal af enheder udvælges til videre analyse (Riffe, Lacy & Fico, 2005). I 

en content analysis kan en enhed omfatte forskellige typer af indhold eksempelvis tale, tekst, 

billeder eller video, der kan kategoriseres (ibid). En population betegnes derfor som alle de enheder 

der kan indgå i content analysen (ibid). I denne afhandling er populationen kommunikationsindhold 

publiceret af SAS, hvori SAS omtaler bæredygtighed i virksomheden og aktiviteter i SAS’ 

bæredygtighedsprogram. I populationen indgår enhederne pressemeddelelser og artikler publiceret 

af SAS, samt opslag fra SAS’ sociale medie profiler, herunder Facebook og Instagram. Vi har valgt 

at afgrænse os til de sociale medier Facebook og Instagram, idet flest danskere benytter Facebook 

og Instagram dagligt og en overrepræsentation af unge voksne i alderen 18-30 forekommer 

(Statista, 2018), hvilket korresponderer med vores overordnede afgrænsning i afhandlingen. 
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3.3.2.2 Indsamlingsmetode og -periode 

Det næste skridt i en media content analyse er at udvælge en gruppe af analyseenheder på baggrund 

af populationen til videre analyse i content analysen (Riffe, Lacy & Fico, 2005). Gruppen af 

udvalgte analyseenheder, betegnes som et sample (ibid). For at sikre at de udvalgte analyseenheder 

er repræsentative for populationen benyttes en indsamlingsmetode. En indsamlingsmetode er en 

systematisk metode, hvorpå de enkelte analyseenheder udvælges (ibid). Riffe, Lacy og Fico (2005) 

præsenterer en række forskellige metoder for hvordan disse analyseenheder kan udvælges. Vi har 

valgt at benytte metoden Census, idet alle enheder i populationen inddrages i gruppen af 

analyseenheder vi undersøger, hvorfor denne anses for værende repræsentativt for den overordnede 

population. Det har været muligt at benytte metoden Census, idet den overordnede gruppe af 

enheder, herunder populationen, har været forholdsvis lille, da gruppen kun består af 63 

analyseenheder. Enhederne er indsamlet via SAS’ eksterne kommunikationskanaler, herunder via 

sasgroup.net, scandinaviantraveler.com, og SAS’ Facebook side samt Instagram profil. Enhederne 

er selekteret ud fra en række kriterier, der vil blive gennemgået senere i dette afsnit. Kriterierne er 

udvalgt, idet disse har relation til afhandlingens undersøgelsesområde og idet vi qua problemfeltet 

ønsker at undersøge hvordan SAS portrætterer sig selv og sine bæredygtige tiltag i sin eksterne 

kommunikation. Endvidere er analyseenheder indsamlet i perioden januar 2018 - december 2019. 

Indsamlingsperioden er valgt ud fra den betragtning at kommunikation, ifølge Riffe, Lacy og Fico 

(2005), sker i en løbende proces, hvorfor data omkring kommunikation indsamlet over en 

tidsperiode vil give en bedre forståelse af indholdet i kommunikationen og effekterne af denne 

(ibid). Endvidere er indsamlingsperioden valgt, idet SAS i løbet af 2018 begyndte at offentliggøre 

pressemeddelelser, sociale medie opslag og artikler, og via disse kommunikere omkring 

bæredygtighed i SAS. På SAS’ hjemmeside sasgroup.net er alle pressemeddelelserne selekteret 

efter om termerne bæredygtig, bæredygtighed, miljø og miljøvenlig indgår i pressemeddelelsen. 

Pressemeddelelser på engelsk medtages ikke i gruppen af analyseenheder, idet undersøgelsen tager 

sit udgangspunkt i det danske marked. På hjemmesiden scandinaviantraveler.com er artiklerne 

selekteret efter om termerne bæredygtig, bæredygtighed og SAS indgår i artiklerne. På SAS’ 

Facebook side og Instagram profil er opslagene selekteret efter om termen bæredygtig indgår i 

opslaget og om aktiviteter fra bæredygtighedsprogrammet omtales. Dog har SAS ikke en profil på 

de sociale medier, der udelukkende henvender sig til det danske marked, hvorfor de udvalgte opslag 

på SAS’ sociale medier vil være en blanding af engelsk- og dansksproget opslag. Alle artikler og 
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sociale medie opslag er udvalgt på baggrund af at de er publiceret i perioden januar 2018 – 

december 2019.  

 

3.3.2.5 Bearbejdning af analyseenhederne 

For at være i stand til at bearbejde analyseenhederne med henblik på at gruppere analyseenhederne i 

meningsfulde kategorier og analysere hvordan SAS portrætterer sig selv og sine bæredygtige tiltag i 

sin eksterne kommunikation, har vi valgt at benytte tekstkodningsprogrammet NVivo. Dette 

tekstkodningsprogram er valgt for at gøre os i stand til at anskue og kategorisere SAS’ eksterne 

kommunikation for derved at kunne fastslå hvorledes SAS eksternt kommunikerer om sig selv og 

sine bæredygtige tiltag.   

 

Endvidere er analyseenhederne i media content analysen blevet kategoriseret inden for en række 

koder med det formål at kunne bestemme hvordan SAS eksternt kommunikerer om sig selv og sine 

bæredygtige tiltag. Disse kategorier bygger - qua vores hermeneutiske udgangspunkt for 

empiriindsamlingen - på en række fordomme og forforståelse, der er baseret på en mindre researche 

af hvad SAS førhen har kommunikeret omkring sig selv og bæredygtighed med henblik på at opnå 

en mere objektiv content analyse. Derudover har det i løbet af bearbejdningen af empirien været 

muligt at tilføje nye kategorier, hvis formål er at bidrage til nye perspektiver for hvordan SAS 

portrætterer sig selv og sine bæredygtige tiltag. SAS’ kommunikation indhold kategoriseres 

eksempelvis ud fra om SAS portrætterer sig selv som ansvarsfuld, bæredygtig eller innovativ mv. 

og om SAS portrætterer sine bæredygtige tiltag som brændstofeffektiv, reducerer CO2 udledning 

eller CO2 kompenserer mv. (Bilag 1).  

 

3.3.2.3 Overvejelser i forbindelse med media content analysen  

Ved inddragelsen af media content analysen i afhandlingens empiriske analysestruktur havde vi en 

række overvejelser.  

  

Udover indsamlingsmetoden Census, overvejede vi også indsamlingsmetoden: Systematic 

sampling, da denne udvælger analyseenhederne ved systematisk at udvælge eksempelvis hver 

femte, 10’ende eller 20’ende enhed (Riffe, Lacy & Fico, 2005). Ved brug af systematic sampling 

som indsamlingsmetode kunne vi have udvidet populationen til at omfatte al SAS’ kommunikation 

fra 2018 til 2019 via de omtalte kanaler og have udvalgt eksempelvis hver femte enhed. Derved 
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kunne vi have undersøgt dels hvordan SAS portrætterer sig selv i sin eksterne kommunikation om 

bæredygtighed i SAS, men også hvor ofte denne portrættering bliver kommunikeret sammenlignet 

med SAS’ anden kommunikation. Dernæst har det været en udfordring at undgå at vi som forskere 

skulle have to forskellige fortolkninger af kategoriernes betydning og hvilket indhold, der skal 

kategoriseres inden for disse. For så vidt muligt at undgå dette, har vi forud for content analysen 

udformet kategorierne i fællesskab og content analysen er foretaget under forhold, der har 

muliggjort diskussion af hvordan analyseenhederne skulle kategoriseres.  

 

3.3.2.4 Videnskabsteorien og media content analysen 

Den hermeneutiske cirkel inden for den filosofiske hermeneutiske tilgang i denne afhandling har 

indvirkning på konstruktionen af media content analysen, idet vores forforståelse, bestående af 

vores fordomme og antagelser om undersøgelsesfeltet, er de parametre vi kategoriserer 

analyseenhederne efter. Kategorierne vil omfatte måden hvorpå SAS portrættere sig selv i den 

undersøgte kommunikation. I kategoriseringsprocessen vil en række kategorier bruges til at 

kategorisere det undersøgte indhold, med mulighed for undervejs i kategoriseringsprocessen at 

tilføje flere kategorier. De tilføjede kategorier har til formål at vise hvordan SAS herudover 

portrætterer sig selv og bidrage med nye forståelser og fordomme om SAS’ portrættering.  

3.3.3 Kvalitative undersøgelser - Interview  

I dette afsnit vil vores kvalitative metode og dennes indflydelse på produktionen af empirien blive 

gennemgået. Vi har valgt at benytte kvalitative interviews som den primære metode i afhandlingen.  

 

Vores socialkonstruktivistiske udgangspunkt for afhandlingen forudsætter forståelsen af at 

fænomener og virkeligheden samt viden, der produceres herom, er en social konstruktion (Juul & 

Pedersen, 2012). Vi ønsker dermed at undersøge hvordan virkeligheden er socialt konstrueret. For 

nærmere at undersøge de sociale konstruktioner af legitimitet og SAS’ besiddelse af denne i 

flyselskabets forsøg på at fremstå som det bæredygtige alternativ til andre flyselskaber, har vi valgt 

at foretage kvalitative undersøgelser i form af interviews. I denne dataindsamling vil vi stræbe efter 

at efterkomme den hermeneutiske ontologi og epistemologi ved at undersøge individets livsverden 

og den subjektive fortolkning af virkeligheden, samt individets fortolkning og forståelse af et 

meningsfuldt fænomen. Interviewene har til hensigt at gøre os klogere på hvilke aktører der af 

forbrugerne opfattes som legitime med henblik på at udtale sig om bæredygtighed og bæredygtige 
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tiltag samt forbrugernes opfattelse af SAS. Dermed skal undersøgelsen hjælpe til at rehabilitere 

vores fordomme som forskere for at opnå den ønskede viden. Vi forsøger i interviewene at opnå en 

horisontsammensmeltning, hvor vi forsøger at sætte os ind i forbrugernes situation og holdninger, 

for på den måde at skabe en ny forståelse. Interviewene er struktureret som et semistruktureret 

interview, da vi med undersøgelsen ønsker at få viden om informanternes livsverden (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Dette vil blive uddybet i næste afsnit.  

 

3.3.3.1 Det semistrukturerede interview 

Interviewene er udformet med udgangspunkt i et semistruktureret interview. Kvale og Brinkmann 

(2009) definerer det semistrukturerede interview som et interview, hvor formålet er at indhente 

beskrivelser af informantens livsverden med henblik på herefter at fortolke betydningen af de 

beskrevne fænomener. Det semistrukturerede interview udføres på baggrund af en interviewguide, 

som er mere eller mindre styrende for interviewet (Tanggaard & Brinkmann, 2010). 

Interviewguiden er opdelt i forsknings- og interviewspørgsmål (ibid). Forskningsspørgsmål søger 

en forklaring på fænomener og sammenhænge, hvorimod interviewspørgsmålene har til formål at 

spørge ind til en konkret beskrivelse af disse (ibid). Interviewspørgsmålene er udformet på en enkel 

og ligefrem måde, hvilket har til hensigt at gøre det nemmere for informanterne at besvare disse 

(ibid). Eksempelvis undersøger et af forskningsspørgsmålene informanternes holdninger til SAS’ 

legitimitet (Bilag 2). Interviewspørgsmålene søger at få en beskrivelse af dette 

forskningsspørgsmål, eksempelvis: “SAS hævder selv at tiltagene vil have en effekt på selskabets 

udledning af klimaskadelige stoffer - tror du på at SAS’ tiltag vil have en effekt?” og “er det 

troværdigt at SAS udtaler sig om bæredygtige tiltag, nu når branchen bliver beskyldt for at forurene 

meget?” (ibid). Interviewguiden til vores interviewundersøgelser er inddelt i en tabel for at 

tydeliggøre hvilke interviewspørgsmål, der hører under det enkelte forskningsspørgsmål (ibid).  

  

Vores interviewundersøgelse har taget sit udgangspunkt i indledende spørgsmål, såsom spørgsmålet 

“sidste gang du skulle ud af flyve, tænkte du så på den effekt din tur ville have på klimaet?” (Bilag 

2). Indledende spørgsmål skal muliggøre at informanten fortæller en historie om en konkret episode 

i sit liv, som kan have relation til det emne vi ønsker at undersøge (Tanggaard & Brinkmann, 2010). 

Herefter stiller vi opfølgende spørgsmål for at holde informantens fortælling i gang og hermed få 

flere dimensioner af beskrivelserne (ibid). Eksempelvis i forlængelse af ovenstående spørgsmål at 
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spørge ind til hvorfor eller hvorfor ikke de gjorde det. Herudover gør vi brug af opmuntrende 

gestusser som eksempelvis at nikke for at holde samtalen i gang. 

 

3.3.3.2 Etiske overvejelser 

I forbindelse med interviewundersøgelserne er det vigtigt, at etiske retningslinjer overholdes 

gennem hele undersøgelsen (Kvale & Brinkmann, 2009). Kvale og Brinkmann (2009) argumenterer 

for vigtigheden af dette, da man i en interviewundersøgelse søger at undersøge dele af 

informanternes privatliv og har mulighed for at lægge private informationer offentligt frem.  

 

De etiske retningslinjer, der gælder for forskere er: informeret samtykke, fortrolighed, konsekvenser 

og forskerens rolle (ibid). Informeret samtykke betyder at informanterne fra undersøgelsens start 

gøres bekendt med undersøgelsens formål (ibid). Hertil er det forskerens job at sikre sig at alle 

informanter deltager frivilligt og gøre dem opmærksom på at de til hver en tid kan trække sig ud af 

undersøgelsen (ibid), hvilket vi har gjort vores informanter opmærksomme på. Informanterne skal 

også have indblik i hvem, der vil få adgang til undersøgelsen, transskriptionen og analysen af 

dataene (ibid). I forbindelse med vores interviews, bliver alle informanter, inden undersøgelsens 

start, informeret om hvad undersøgelsen handler om og hvilke emner, der overordnet vil blive stillet 

spørgsmål til. Derudover vil informanterne blive gjort opmærksomme på at undersøgelsen vil blive 

optaget for derefter at blive transskriberet.  

  

Fortrolighed indebærer ifølge Kvale og Brinkmann (2009), at private data, der kan identificere 

informanterne ikke bliver afsløret. Alle informanterne vil før undersøgelsens start blive gjort 

opmærksom på at de vil deltage anonymt og bliver derfor ikke nævnt med navn. Dog vil alle 

informanter blive spurgt om deres alder, for at kunne sammenholde dataene med målgruppen. Som 

forsker skal man gøre sig klart hvilke konsekvenser undersøgelsen kan påføre informanten (ibid). 

Her skelnes mellem konsekvenserne undersøgelsen kan have for informanten, men også de fordele 

informanten kan forvente at opnå ved at deltage i undersøgelsen (ibid). Vi har haft disse 

overvejelser med i vores undersøgelse og har forsøgt at mindske negative konsekvenser ved at 

deltage i undersøgelsen, blandt andet ved at lade informanterne deltage anonymt. 

 

Forskerens rolle er vigtig i forhold til kvaliteten af undersøgelsen, og her skelnes mellem en 

professionel distance og et personligt venskab (Kvale & Brinkmann, 2009), hvorfor vi har valgt 
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ikke at inddrage informanterne med nære relationer til os som forskere. Dette er for at sikre 

undersøgelsens validitet, da et personligt forhold til informanterne kan præge udfaldet af 

undersøgelsen, eftersom forskeren kan komme til at se bort fra visse resultater og lægge vægt på 

andre, på bekostning af en ellers så neutral undersøgelse som muligt (ibid). Vores informanter i 

denne undersøgelse er alle fundet gennem vores perifere relationer. Dog er disse fundet gennem 

tidligere uddannelses- og arbejdsrelationer. Således har vi bestræbt os på at udvælge respondenter 

som ikke forud for interviewene er blevet informeret om afhandlingens problemfelt. Forud for 

interviewene er informanterne blot blevet informeret om at interviewene ville omhandle 

bæredygtighed og flytransport. 

 

3.3.3.3 Udvælgelse af informanter 

Overordnet har vi forsøgt at udvælge vores informanter ud fra følgende kriterier (1) deres alder, og 

(2) om de har købt en flybillet indenfor de sidste to år. Vi har udvalgt vores informanter på 

baggrund af deres alder, fordi vi har valgt at indskrænke os til målgruppen 18-30 år. Dette har vi 

gjort for at kunne sige noget mere specifikt omkring en mindre målgruppes holdninger, selvom at vi 

hertil er bevidste om at vi på denne måde udelukker at kunne sige noget om de øvrige 

aldersgrupper. Derudover argumenteres for at unge mellem 18-30 år beskrives som værende mere 

miljøbevidste og tage flere bæredygtige valg en den ældre generation (Kristensen, 2018). Dette 

udledes blandt andet af at den yngre generation er bevidste om at klimaforandringerne kommer til at 

påvirke deres fremtid og derfor ser det som nødvendigt at søge viden om hvordan de kan sænke 

deres udledning af CO2 (Mollerup, 2018). Derudover er den yngre generation interessant at 

undersøge da de flyver mere end andre generationer (ibid). Valget af denne målgruppe er taget på 

baggrund af at SAS selv henvender sig til den yngre generation af unge voksne med nogle af de 

bæredygtige tiltag de engagerer sig i (Helm, 2018). SAS har blandt andet valgt at CO2-kompensere 

for alle deres ungdomsbilletter (ibid). Selv udtaler SAS at “vores passagerer, især unge rejsende, 

laver nogle aktive valg, når det gælder fremme af bæredygtig udvikling” (ibid). Vi har valgt at 

udvælge informanter, der indenfor de sidste to år har købt en flybillet idet informanterne har en 

bedre forudsætning for at kunne besvare vores spørgsmål, og bedre vil kunne huske eksempelvis 

hvilke præmisser de valgte billetten ud fra. Inden påbegyndelse af interviewene har vi kontaktet 

potentielle informanter og spurgt ind til deres alder og deres seneste køb af en flybillet for at finde 

ud af om de kunne være interessante at interviewe. Informanterne er således hverken valgt på 

baggrund af køn, profession eller bopæl. 
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Kvale og Brinkmann (2009) argumenterer for at der i en almindelig interviewundersøgelse kræves 

omkring 15 +/- 10 informanter. Dette er bestemt af den tid og de ressourcer, der er til rådighed til at 

foretage undersøgelsen. Derudover vil undersøgelsen stoppe, når informanterne afdækker de samme 

informationer, som allerede indsamlet (ibid). Ud fra dette interviewede vi i alt seks informanter, før 

vi oplevede at informanterne afdækkede den samme viden. Nedenfor ses en oversigt over de seks 

informanter vi interviewede og deres alder. Som beskrevet i det forrige afsnit omkring etiske 

overvejelser er alle vores informanter anonyme og vil derfor ikke blive nævnt ved navn. I stedet vil 

de igennem afhandlingen blive omtalt med nummer, som eksempelvis: informant nr. 1.  

 

Informant nr. 1 29 år 

Informant nr. 2 26 år 

Informant nr. 3 19 år 

Informant nr. 4 26 år 

Informant nr. 5 29 år 

Informant nr. 6 22 år  

Figur 2: Oversigt over informanter  
 
3.3.3.4 Interviewforløb  

Grundet omstændighederne med Covid-19 virussen og de forholdsregler vi i forbindelse med denne 

måtte tage, foregik alle interviewene over enten videoopkald eller udendørs på behørig afstand 

mellem forsker og informant. De interviews vi foretog over videoopkald, muliggjorde at vi kunne 

se informanten og at de ligeledes kunne se os. Dette var vigtigt for at kunne se informanten i øjnene 

og kunne se informantens reaktioner. Begge dele for at gøre interviewet mere personligt og for at 

kunne se om informanten svarede på spørgsmålene ved hjælp af gestusser som nikken eller rysten 

på hovedet. Selvom vi forsøgte at gøre interviewene så lig med en interviewsituation, hvor vi under 

normale omstændigheder ville sidde overfor hinanden i rolige omgivelser, oplevede vi udfordringer 

ved disse. Vi oplevede blandt andet tekniske problemer som dårlig internetforbindelse, der 

påvirkede billedkvaliteten og lyden, ved at hakke og stoppe ind i mellem.  
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Nogle af interviewene valgte vi at foretage udendørs. Det positive ved disse interviews var at 

interviewene blev mere naturlige og som en flydende samtale. Derudover havde vi mulighed for 

bedre at aflæse informanternes kropssprog og reaktioner. Ulempen ved at foretage interviewene 

udendørs var at de foregik i forstyrrende omgivelser, hvor informanten og vi selv blev distraherende 

og mistede fokus, grundet noget i omgivelserne, som eksempelvis biler, der dyttede eller 

mennesker, der gik forbi. Da interviewene blev foretaget i marts måned, var temperaturen udendørs 

lav og det blev derfor koldt i længden at sidde udendørs for både informanten og os selv. Dette kan 

have påvirket koncentrationen sidst i interviewet og informanten kan have forkortet længden af sine 

svar for at påskynde afslutningen af interviewet. Optagelsen af interviewet som vi efterfølgende 

skulle bruge til at transskribere ud fra, blev også påvirket af de udendørs omgivelser, i form af larm. 

Dette kan have haft en indflydelse på transskriberingen af disse interviews, da det i enkelte 

situationer gjorde det svært at høre præcist hvad, der blev sagt på optagelsen.  

 

Det er også væsentligt at reflektere over vores egen rolle som forskere i interviewsituationen. Kvale 

og Brinkmann (2009) understreger at det i en interviewsituation er helt essentielt for et veludført 

interview at lytte aktivt. Hertil uddybes at forskeren må lære at lytte til hvad der siges, og hvordan 

det siges (ibid). Vi har taget dette til efterretning og forsøgt i interviewene at lytte aktivt til hvad 

informanterne sagde og følge op med nye spørgsmål hvis det informanten sagde var interessant at få 

uddybet. Forskeren er ifølge den filosofiske hermeneutik ikke en neutral observatør, men bringer 

sine egne fordomme med i forståelsesprocessen (Juul & Pedersen, 2012). Vi har som forskere været 

opmærksomme på vores forforståelse og fordomme om emnet i interviewsituationen, og har forsøgt 

ikke at lade disse styre interviewene ved blandt andet at give informanterne mulighed for at tale frit 

om emnet. Dette gjorde vi blandt andet ved at strukturere interviewene som et semistruktureret 

interview og ved at stille indledende spørgsmål, der skulle få informanterne til at fortælle om 

episoder fra deres eget liv. Hertil brugte vi vores fordomme til at udarbejde vores interviewguide og 

har dermed set dem som en baggrundsviden for at vi i interviewene har kunnet stille relevante og 

interessante spørgsmål. Vi har dermed forsøgt at være så objektive som muligt, qua vores 

hermeneutiske udgangspunkt for interviewene. 

   

3.3.3.5 Transskribering og kodning 

Efter udførelsen af interviewene har vi valgt først at transskribere dem og herefter kode dem. 

Transskription benyttes til at oversætte den mundtlige interaktion til skrift for at kunne analysere på 
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de indsamlede data (Tanggaard & Brinkmann, 2010). Vi har valgt at transskribere vores 

undersøgelser for at kunne analysere meningsindholdet i det sagte. Der er udviklet forskellige 

transskriptionssystemer, hvoraf det bedst kendte søger at transskribere det talte sprog ved at 

medtage toneleje, tonefald, stemmevolumen og præcise angivelser af tid (ibid). I vores undersøgelse 

er vores fokus på meningsindholdet i det sagte, frem for de mindre sproglige nuancer som toneleje 

og tonefald. Transskriptionen bærer præg af dette, da falske starter og sproglige pauser som “øhh” 

og “hmm” kun er taget med, når det påvirker samtalen væsentligt. Vi transskriberede undersøgelsen 

kort tid efter den blev foretaget så det var muligt for os at huske hvad der præcist blev sagt. I 

transskriptionen er vi som interviewere omtalt forskere, hvor deltagerne er omtalt informanter 

(Bilag 3-8).  

  

På baggrund af vores hermeneutiske position for undersøgelsen har vi efter transskriptionerne af 

interviewene valgt at kode dem (Bilag 9). Dette har vi gjort for at overskueliggøre resultaterne og 

for lettere at kunne beskrive og fortolke meningsindholdet. Vi har kodet materialet på følgende 

måde: informanternes svar på det samme spørgsmål er samlet under ét, hvorefter der er foretaget en 

meningskondensering af svarene (Bilag 9). Meningskondensering betyder at den mening 

informanterne udtrykker, bliver omdannet til en kortere formulering (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Vi har i kodningen reduceret større eller mindre tekst til enkelte meningsenheder (ibid). Kodningen 

skal bidrage til at vi som forskere kan indsamle informanternes forforståelser og fordomme om 

undersøgelsesfeltet, der sammen med vores eksisterende forforståelse bevirker en rehabilitering af 

vores fordomme, jf. den hermeneutiske tilgang.  

3.4 Kvalitetskrav til forskning  
I dette afsnit vil vi evaluere om vores metoder, empiri og fortolkningen heraf er valid, pålidelig og 

om det er muligt at generalisere på baggrund af disse. 

3.4.1 Validitet  

Validitet refererer, ifølge Kvale og Brinkmann (2009), til sandheden, rigtigheden og styrken af et 

udsagn. De argumenterer for at validitet drejer sig om, hvorvidt en metode undersøger det, den har 

til hensigt at undersøge (ibid). Derfor kan vurderingen af metoden baseres på, om den kan 

frembringe empirisk materiale, der giver relevant, gyldigt og klart svar på de stillede spørgsmål i 

problemfelt og problemformuleringen (Riis, 2012). 
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Vores kvantitative undersøgelse, herunder media content analysen, benyttes kun til indhentning og 

kategorisering af kommunikationsindhold, hvorfor vi vurderer at validiteten opretholdes, idet 

analysen indsamler empirisk materiale, der er relevant i besvarelsen af afhandlingens 

problemformulering og arbejdsspørgsmål. 

 

Vores kvalitative undersøgelse har til hensigt at undersøge hvem forbrugerne anser som legitime 

aktører med henblik på at udtale sig om bæredygtighed og hvornår tiltag er bæredygtige. Herudover 

ønsker vi at forstå hvordan forbrugerne opfatter SAS og deres bæredygtige tiltag. Vores 

interviewguide har til hensigt at sikre at vi spørger ind til det vi ønsker at få svar på. Derudover har 

vi mulighed for at få vores informanter til at uddybe hvis der er aspekter ved informanternes svar vi 

ønsker yderligere viden og information om. Med udgangspunkt i afhandlingens hermeneutiske 

tilgang og interview som forskningsmetode, vil vi argumentere for at afhandlingen er tro mod 

hensigten i undersøgelsen.  

  

I fortolkningen af empirien vil vores fortolkning af interviewene fra vores kvalitative undersøgelser 

være påvirket af vores egen forforståelse, hvorfor det er optimalt at være selvkritisk, når vi fortolker 

(Riis, 2012). Det er vigtigt at skelne mellem informanternes erfaringer og holdninger, da de kan 

huske forkert eller ikke være fuldt informeret, hvilket kan påvirke fortolkningen (ibid). Eftersom vi 

med undersøgelsen ønsker at forstå informanternes holdninger til legitime aktører og SAS har vi 

ikke set det som en nødvendighed at skelne mellem informanternes egentlige erfaringer og 

holdninger. Metoderne og empirien vurderes derfor til at være valide, eftersom at vi på baggrund af 

disse opnår en bedre forståelse af informanternes holdninger, dog vil vores fortolkning være præget 

af vores egne antagelser forud for undersøgelsen, jf. den hermeneutiske cirkel. 

3.4.2 Pålidelighed  

Ifølge Riis (2012), omhandler pålidelighed om hvorvidt informationssøgningen og filtreringen er 

håndværksmæssigt korrekt udført. Det er derfor essentielt at fremgangsmåden er velbegrundet og at 

det er tydeligt hvilke informationer undersøgelsen søger og indhenter, samt hvilke der ikke findes 

relevante for undersøgelsen (ibid). Vi har forsøgt at øge troværdigheden ved vores metoder, ved at 

dokumentere, hvordan vi har udformet vores kodningsparametre til media content analysen, 

interviewguiden samt transskriptioner og fortolkning af interviews. 
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For at sikre pålideligheden ved media content analysen defineres kategorierne, indenfor hvilke 

kommunikationsindholdet kategoriseres forud for undersøgelsen (Riffe, Lacy & Fico, 2005). Dette 

muliggør at fremtidige forskere kan gentage den kvantitative undersøgelse. Dog er et kritikpunkt at 

fortolkningen af, hvorvidt det analyserede kommunikationsindhold tilhører den ene, den anden eller 

ingen af de fremsatte kategorier afhænger af forskeren, der foretager undersøgelsen. Der kan derfor 

argumenteres for at kategoriseringsprocessen præges af hvilke af os som forskere, der foretager 

kategoriseringen.  

  

I forbindelse med interviews argumenterer Kvale (2013) for at pålidelighed omhandler hvorvidt 

resultaterne er pålidelige og hvorvidt det informanterne siger er pålideligt og om de ændrer svar 

eller holdning igennem interviewet (ibid). Nogle af informanterne forventes i interviewene at 

fremstå mere pålidelige end andre, da de har klare holdninger gennem hele interviewet og ikke 

ændrer svar undervejs (ibid). Andre af informanterne forventes at ændre holdning løbende i 

interviewet og dermed ændre svar og komme til at modsige sig selv undervejs (ibid). Vi vurderer 

derfor at nogle af informanterne vil komme til at fremstå mere pålidelige end andre. 

  

Kravet om pålidelighed er dog vanskeligt at stille i en undersøgelse, som tager udgangspunkt i en 

hermeneutisk tilgang. Vores kvalitative undersøgelser er baseret på informationer indhentet og 

fortolket af mennesker (Riis, 2012). Undersøgelserne er derfor præget af informanternes og vores 

egen forforståelse, fordomme og holdninger (ibid). Det vil derfor være svært for en anden forsker at 

gentage vores undersøgelse og nå frem til identiske konklusioner. Vi vurderer derfor vores metoder, 

empiri og fortolkningen heraf til at være pålidelige i begrænset omfang, idet den sociale verden og 

viden herom rekonstrueres og dekonstrueres kontinuerligt jf. socialkonstruktivismen, hvorfor viden 

om sociale fænomener, herunder legitimitet og kommunikativ respons, er omskiftelig og ikke 

besidder en endegyldig sandhed.  

3.4.3 Generalisering   

Generalisering omhandler hvorvidt det er muligt at resultaterne af en undersøgelse kan overføres til 

en hel population eller til lignende situationer (Kvale, 2013). Kvalitative undersøgelser, såsom 

interviews, søger som regel ikke statistisk repræsentativitet, hvor stikprøven afspejler hele 

populationen (Riis, 2012). Ifølge Kvale og Brinkmann (2009), findes der indenfor kvalitative 
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undersøgelser tre forskellige former for generalisering. Vi vurderer at vores resultater kan ses som 

formen Kvale og Brinkmann (2009) definerer som analytisk generalisering. Ved at dokumentere 

vores metoder samt hvordan vi har fortolket på resultaterne fundet i undersøgelserne, gør vi det 

muligt for læseren selv at vurdere om resultaterne kan overføres til lignende situationer (ibid). 

Generalisering inden for kvalitative undersøgelser handler dermed ikke om, om resultaterne af 

undersøgelsen kan generaliseres, men om den viden der er blevet produceret kan overføres til andre 

relevante situationer (Kvale & Brinkmann, 2009). I forhold til vores kvalitative undersøgelser er det 

ikke muligt at kunne generalisere informanternes holdninger og adfærd, men vi har med 

undersøgelsen mulighed for at få et lille indblik i et større felt. Vi har ikke mulighed for at overføre 

de adspurgte informanters holdninger og adfærd til resten af den danske population, men vi har 

gennem undersøgelserne opnået en væsentlig større forståelse af dette gennem interviewene. Hertil 

har vi gennem en transparent undersøgelse gjort det muligt for læseren selv at vurdere om 

resultaterne og forskningsmetoden kan benyttes på lignende cases.  

3.5 Analysedesign  
I dette afsnit vil vi redegøre for hvordan vores socialkonstruktivistiske tilgang påvirker 

analysestrategien videre i afhandlingen. Herefter vil vi uddybe vores valgte tilgang til analysen af 

empirien. Denne tager udgangspunkt i de to fortolkningsniveauer det teoretiske forståelsesniveau 

og det kritisk common sense forståelsesniveau som begge vil blive beskrevet i relation til vores 

analyse af vores indsamlede empiri. Afslutningsvis vil vi redegøre for hvilken teori vi ønsker at 

benytte for videre i afhandlingen at kunne besvare vores problemformulering og dertilhørende 

arbejdsspørgsmål.  

3.5.1 Analysestrategien i relation til socialkonstruktivismen  

I socialkonstruktivismen omfatter analysestrategien en redegørelse af hvorledes konstruktionen af 

den sociale virkelighed finder sted via inddragelsen af specifikt udvalgte iagttagelsesledende 

begreber (Juul & Pedersen, 2012). Til forskel for hermeneutikken, hvor forskningen kun kan og skal 

medvirke til udviklingen af en forståelse af virkeligheden, mener socialkonstruktivismen at 

forskningen ikke udelukkende skal muliggøre dette, men derudover også skal kunne søge at 

dekonstruere og rekonstruere nye perspektiver, der vil bidrage til vores anskuelse og forståelse af 

den sociale verden (ibid).  
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3.5.2 Fortolkning som analysetilgang 

I denne afhandling vil tilgangen til analysen af empirien tage udgangspunkt i analysetilgangen De 

tre fortolkningsniveauer præsenteret af Kvale & Brinkmann (2009), herunder vil følgende to 

fortolkningsniveauer blive inddraget: det teoretisk forståelsesniveau og det kritisk common sense 

forståelsesniveau. Det teoretiske forståelsesniveau er karakteriseret ved at der inddrages en teoretisk 

ramme som meningen i et udsagn kan tolkes på baggrund af (ibid). Qua vores 

socialkonstruktivistiske tilgang anser vi teorierne som en del af vores forforståelse, i og med denne 

tilgang anser virkelighed som en konstruktion af teorierne i sammenspil med vores andre 

forforståelser. Teorierne har derfor til formål at frembringe en ny konstruktion og forståelsesramme 

for det analyserede sociale fænomen. Det teoretiske forståelsesniveau vil forekomme som den 

primære analysetilgang i afhandlingen, idet interviewspørgsmål og emner i media content analysen 

er struktureret efter begreber fra teorier inddraget i afhandlingen. Dermed dikterer den teoretiske 

ramme på dette niveau hvilken type af forståelse og viden, der produceres i empiriindsamlingen 

(ibid). Idet de empiriske data i denne afhandling vil blive analyseret og fortolket på baggrund af en 

teoretisk ramme, muliggør dette en vurdering af teorien i forhold til empirien og hvorvidt den 

teoretiske ramme, jf. socialkonstruktivismen, kan dekonstrueres og rekonstrueres som et nyt 

perspektiv på baggrund af den nyindsamlede viden.  

  

Derudover vil der også være elementer af det kritiske common sense forståelsesniveau. Det kritiske 

common sense forståelsesniveau er karakteriseret ved at fortolkningen af empirien søger at skabe en 

bredere forståelsesramme af et givent fænomen, der går ud over den enkelte informants oplevelser 

og meninger (Kvale & Brinkmann, 2009). Ud fra vores socialkonstruktivistiske tilgang søger vi via 

dekonstruktion og rekonstruktion at bidrage med nye perspektiver til forståelsesrammen af det 

undersøgte fænomen. Elementer af det kritiske common sense forståelsesniveau vil forekomme, 

idet vi i en del af vores interviews søger at opnå nye perspektiver, ny viden og forståelse af 

legitimitet og kommunikativ respons som socialt fænomen. Common sense niveau vil i denne 

afhandling fokusere på udsagnets indhold fremsat af en eller flere af informanterne (ibid). Ligeledes 

vil forståelsesniveauet forekomme i vores media content analyse, idet vi via analysen søger at opnå 

nye perspektiver af hvordan SAS eksternt kommunikerer om sig selv og sine bæredygtige tiltag.  
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3.5.3 Videre behandling af indsamlet empiri 

Dette afsnit har til hensigt at uddybe hvordan vi igennem den valgte teori har til hensigt at besvare 

vores problemformulering og dertilhørende arbejdsspørgsmål.  

 

Opbygningen af hvordan vi i denne afhandling vil behandle vores indsamlede empiri er bygget op 

omkring 5 emner og dertilhørende tre arbejdsspørgsmål. De fem emner omfatter: interessenter, 

framing, legitimitet, greenwashing, samt response strategier. Vi har udvalgt disse emner i samspil 

med de teorier vi har valgt at inddrage i afhandlingen. Derfor har disse emner også indflydelse på 

empirien vi har valgt at inddrage i afhandlingen, idet spørgsmål og parametre i empiriindsamlingen 

er grupperet således at disse omhandler vores fem emner.   

 

3.5.3.1 Interessenter og framing 

Vi ønsker at besvare afhandlingens første arbejdsspørgsmål, herunder ‘Hvordan framer SAS sig selv 

og sine bæredygtige tiltag i sin eksterne kommunikation i forsøget på at influere forbrugernes 

frames om SAS som en af SAS’ vigtigste eksterne interessenter?’, gennem teori om interessenter og 

framing. Ud fra interessentteorien vil vi fastlægge hvorfor forbrugerne er nogle af SAS’ vigtigste 

eksterne interessenter. Dette vil vi gøre ved at se nærmere på forbrugernes kendetegn, såsom deres 

magt over SAS, deres legitimitet og om de fremsætter krav som det er presserende for SAS at 

reagere på. Herefter vil vi se nærmere på hvordan SAS formår at portrættere sig selv igennem deres 

eksterne kommunikation til forbrugerne. Gennem framing teori vil vi besvare spørgsmålet om 

hvordan SAS portrætterer sig selv i deres eksterne kommunikation og hvilken indflydelse denne 

kommunikation har på forbrugernes holdning til SAS. Til besvarelse af arbejdsspørgsmålet vil vi 

inddrage resultaterne fra interviewene i analysen af forbrugerne som en vigtig interessent for SAS 

og resultaterne fra media content analysen til undersøgelsen af hvordan SAS framer sig selv og sine 

bæredygtige tiltag.   

 

3.5.3.2 Legitimitet    

Til at besvare afhandlingens andet arbejdsspørgsmål, herunder ’Hvorfor vurderes nogle aktører af 

forbrugeren at være mere legitime end andre hvad angår at udtale sig om bæredygtighed og 

bæredygtige tiltag?’, vil vi gennem teori omkring legitimitet undersøge hvilke typer af legitimitet 

forskellige aktører besidder og strategier for hvordan SAS kan legitimere sig selv som et grønnere 
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alternativ til andre flyselskaber. Til at besvare dette arbejdsspørgsmål vil vi benytte resultaterne fra 

interviewene for at analysere forbrugernes holdninger til legitime aktører og SAS.  

 

3.5.3.3 Response strategier, greenwashing og legitimitet 

Det tredje og sidste arbejdsspørgsmål, herunder ’Hvordan bør SAS kommunikativt respondere og 

legitimere sig selv som et grønnere alternativ til andre flyselskaber og samtidig undgå at blive 

anklaget for greenwashing?’, ønsker vi at besvare ved inddragelse af teori om response strategier, 

greenwashing og legitimitet. Vi ønsker derfor at diskutere os frem til hvilken strategi SAS bør 

bruge i deres eksterne kommunikation af deres bæredygtige tiltag. I diskussionen vil vi inddrage 

resultaterne fra interessentanalysen, greenwashing analysen og legitimitetsanalysen for at kunne 

konstruere en anbefaling af hvordan SAS kommunikativt bør respondere på den bæredygtige 

udvikling i den danske flybranche.  

 

I næste kapitel vil vi uddybe den nævnte teoretiske ramme og hertil videre uddybe, hvordan teorien 

vil blive anvendt i analysen af den indsamlede empiri.  
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Kapitel 4 - Teoretisk referenceramme  
I det følgende kapitel vil afhandlingens teoretiske referenceramme blive gennemgået. Kapitlet vil 

gennemgå interessentteori, framingteori, legitimitetsteori, greenwashingteori og issue response 

strategy teori. Løbende vil vi i kapitlet uddybe hvordan de valgte teorier vil bidrage til at belyse 

afhandlingens problemstilling og dertilhørende arbejdsspørgsmål. 

4.1 Interessentteori  

I det følgende afsnit vil der blive redegjort for Mitchell, Angle og Woods (1997) teori omkring 

kortlægning af virksomhedens interessenter. Derudover vil teorien bidrager til en besvarelse af 

arbejdsspørgsmål nr. 1. Inddragelsen af Mitchell, Angle og Woods (1997) teori benyttes for at 

kunne identificere SAS’ interessenter og herunder at kunne identificere hvorfor forbrugerne er en af 

SAS’ vigtigste interessenter. I denne afhandling vil vi primært benytte begrebet interessent, men vil 

i gennemgangen af teorien også benytte den engelske oversættelse af begrebet interessent (oversat. 

stakeholder) i forbindelse med forklaringen af teoretiske begreber, idet en oversættelse af nogle af 

de teoretiske begreber vil være meningsforstyrrende.  

 

Begrebet ’stakeholder’ (oversat. interessent) definerer Freeman (2010) som enhver gruppe eller 

individer, som kan påvirke eller blive påvirket af virksomhedens opfyldelse af sine målsætninger. 

Derved argumenterer han for at virksomhedens interessenter ikke kun er dem, der har direkte 

indflydelse på virksomhedens værdiskabelse og virksomhedens overlevelse, men også er dem, der 

på den ene eller anden måde bliver påvirket af virksomhedens aktiviteter (ibid). Det at have en 

‘stake’ eller ‘en andel’ i virksomheden kan variere fra at have en interesse i virksomheden til faktisk 

at have ejerskab over virksomheden (Cornelissen, 2014).  

4.1.1 Kortlægning af interessenter  

For bedre at kunne få et overblik over virksomhedens interessenter kan Mitchell, Angle og Woods 

(1997) teori omkring interessenter benyttes med henblik på at kunne kortlægge hver enkelt af 

virksomhedens interessenter og deres deres magt (power), legitimitet (legitimacy) og hvor 

presserende deres krav til virksomheden er (urgency). Interessenterne identificeres således på 

baggrund af om de besidder alle tre, to eller et enkelt af kendetegnene (ibid). I denne afhandling vil 

teorien omkring kortlægningen af interessenterne blive benyttet for at identificere SAS’ 
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interessenter og videre at kunne identificere hvorfor forbrugerne er en af SAS’ vigtigste 

interessenter. 

 

4.1.1.1 Interessentkendetegn  

I det følgende afsnit vil de tre interessentkendetegn blive gennemgået.  

 

Interessenternes magt (power)  

Hvor stor en magt interessenterne har, kan beskrives som at en aktør A kan få aktør B til at gøre 

noget, som B ellers ikke ville have gjort (Mitchell, Angle & Woods, 1997). Der argumenteres for at 

magt kan være vanskeligt at definere, men ikke at genkende, da magt er evnen, hos dem der 

besidder den, til at opnå de resultater de ønsker også trods eventuel modstand (ibid).  

 

Lawrence og Weber (2008) inddeler interessenternes magt i fire forskellige typer: magt til at 

stemme, økonomisk magt, politisk magt og juridisk magt. Interessenternes magt til at stemme, 

betyder at de har legitim ret til at bestemme over virksomheden (ibid). Eksempelvis har 

aktionærerne indflydelse på nogle af virksomhedens større beslutninger som eksempelvis 

sammensætningen af bestyrelsen (ibid). Forbrugere, medarbejdere og leverandører har økonomisk 

magt over virksomheden (ibid). Forbrugerne kan nægte at købe et produkt eller en service, hvis 

virksomheden handler uetisk eller ukorrekt (ibid). Medarbejdere kan nægte at arbejde ved 

eksempelvis at strejke (ibid). Leverandørerne kan tilbageholde leverancer eller nægte at håndtere 

ordrer, hvis virksomheden ikke lever op til deres kontraktlige ansvar (ibid). Regeringen har politisk 

magt over virksomheden i form af lovgivning og forordninger (ibid). Juridisk magt indebærer at 

interessenterne kan sagsøge virksomheden for skader forårsaget af virksomheden (ibid). Dette kan 

eksempelvis være forbrugere, der sagsøger virksomheden for defekte produkter eller medarbejdere, 

der sagsøger for arbejdsskader (ibid).  

 

Interessenternes legitimitet (legitimacy) 

Suchman (1995) definerer legitimitet som: “...a generalized perception or assumption that the 

actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of 

norms, values, beliefs, and definitions.” (Suchman, 1995: 574). Dermed defineres legitimitet som 

en generel opfattelse af at en aktørs handlinger er ønskværdige, korrekte eller passende i et samfund 

(ibid). Her kan der yderligere skelnes mellem en legitim status i samfundet eller legitime krav til 
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virksomheden (Mitchell, Angle & Woods, 1997). Suchman (1995) præsenterer tre typer af 

legitimitet og herunder en række undertyper. De tre typer af legitimitet omfatter Pragmatic 

Legitimacy, Moral Legitimacy og Cognitive Legitimacy (ibid). Disse vil blive uddybet senere i dette 

kapitel i afsnit 3.4 Legitimitetsteori. Legitimitet afhænger yderligere af om aktøren har magt til at 

håndhæve sin vilje eller om aktøren opfattes af virksomheden om havende et presserende krav 

(Mitchell, Angle & Woods, 1997).  

 

Interessentens presserende karakter (urgency)   

Det sidste interessentkendetegn betegnes som ‘urgency’, der defineres som et ‘krav til omgående 

handling’ (Mitchell, Angle & Woods, 1997). Hvor presserende det er at virksomheden reagerer på 

interessenternes krav, kommer an på to betingelser: (1) tidsfølsomhed og (2) kravets betydning for 

interessenten (ibid). Tidsfølsomhed henviser til i hvilken grad en eventuel forsinkelse af 

virksomhedens reaktion på en interessentens krav vil have et negativt udfald for interessenten 

(ibid). Kravets betydning for interessenten omfatter hvilken betydning interessenten tillægger kravet 

eller forholdet til virksomheden (ibid).   

 

Ud fra de nævnte tre kendetegn, kan virksomhedens interessenter inddeles i forskellige klasser 

(ibid), hvilket vil blive uddybet i næste afsnit.  

4.1.2 Interessentklasser  

Der findes syv forskellige typer af interessenter, der karakteriseres ud fra forskellige kombinationer 

af deres magt, legitimitet og hvor presserende deres krav til virksomheden er (Mitchell, Angle & 

Woods, 1997). Ud af de syv forskellige klasser af interessenter, besidder kun en klasse alle tre 

kendetegn, tre besidder to kendetegn, tre besidder kun et kendetegn og den sidste gruppe af 

interessenter besidder ingen af kendetegnene (ibid). Inddelingen af virksomhedens interessenter i 

klasser, gør det mere overskueligt at se nærmere på hvilke interessenter, der er de vigtigste for 

virksomheden at håndtere her og nu (ibid).  

 

I det følgende beskrives kendetegnende ved de syv interessentklasser og hvor vigtige de forskellige 

klasser er for virksomheden: (1) Dormant stakeholdere besidder magt over virksomheden, men har 

hverken legitimitet eller et presserende krav til virksomheden om omgående handling (ibid). Derfor 

vil denne gruppe interessenters magt forblive ubenyttet (ibid). (2) Discretionary stakeholdere 
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besidder legitimitet, men har hverken magt til at influere virksomheden eller et presserende krav til 

denne (ibid). (3) Demanding stakeholdere besidder et presserende krav til virksomheden (ibid). Idet 

denne gruppe hverken har magt eller legitimitet, anses de blot for at være en gruppe, som 

virksomheden skal være opmærksom på vis krav virksomheden ikke nødvendigvis behøver at 

efterkomme (ibid). (4) Dominant stakeholdere er både magtfulde og legitime, hvorfor det er vigtigt 

for virksomheden at efterkomme denne gruppes krav (ibid). (5) Dangerous stakeholdere har både 

magt og et presserende krav til virksomheden, hvorfor virksomheden skal være meget opmærksom 

på denne gruppe, idet gruppen vil forsøge at påvirke virksomheden med deres krav (ibid). (6) 

Dependent stakeholdere besidder et presserende krav til virksomheden samtidigt med at de besidder 

legitimitet (ibid). Derfor er denne gruppe afhængig af andre, eksempelvis andre interessenter, for at 

tilegne sig den nødvendige magt til at gennemføre deres krav (ibid). (7) Definitive stakeholdere 

besidder alle tre kendetegn (ibid). Når denne gruppes krav er presserende, skal virksomheden 

prioritere at tage hånd om denne gruppe med det samme, hvorfor virksomheden skal kommunikere 

direkte til og/eller med denne gruppe af interessenter (ibid). (8) Non-stakeholdere defineres som en 

gruppe, der ikke besidder nogle af kendetegnene og derfor ikke kan karakteriseres som interessenter 

(ibid). Dog skal virksomheder være opmærksomme på potentielle interessenter i denne gruppe 

(ibid). 

4.2 Framing  

Vi vil i dette afsnit redegøre for Verhoevens (2016) model The Corporate Framing Mediated-

moderation Model og hvordan inddragelsen af modellen medvirker til at besvare arbejdsspørgsmål 

nr. 1. Modellen danner baggrund for en undersøgelse af hvordan SAS forsøger at frame sig selv i 

sin eksterne kommunikation og påvirke måden hvorpå forbrugerne i samfundet portrætterer SAS. I 

denne sammenhæng forstås det engelsk ord frames som de ord og vendinger SAS benytter til at 

portrættere sig selv. 

4.2.1 The corporate framing mediated-moderation model  

Framingmodellen i figur 3 gennemgår 7 parametre, der influerer produktionen af frames: (1) culture 

of corporation and society, (2) culture of media organisation and sector, (3) relationship – between 

PR professionals and journalists, (4) corporate frames, (5) media frames, (6) visibility and 

credibility of PR professionals og (7) public frames (Verhoeven, 2016). Idet vi i afgrænsningen i 

denne afhandling har afgrænset til at undersøge SAS og forbrugerne i alderen 18-30 år, medtager vi 
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ikke medieperspektivet og dermed en analyse af mediernes frames. Derfor vil denne redegørelse 

fokusere på de dele af modellen, der berører virksomhedens frames, dennes forhold til PR-

medarbejdere og journalister, samt de offentlige frames fremsat af forbrugerne. 

 
Figur 3: The corporate framing mediated-moderation model (Verhoeven, 2016: 515) 

4.2.2 Virksomheden, PR-medarbejdere og journalister 

Traditionelt set har det altid været vigtigt for virksomheder at engagere sig i medierne og 

journalisternes omtale af virksomheden (Verhoeven, 2016). Især pressemeddelelser har været og er 

stadig anset for at være et vigtigt instrument, når virksomheden eksternt kommunikerer frames 

rettet mod eksempelvis journalister (ibid). Internettets fremkomst resulterede endvidere i flere 

muligheder for virksomhederne for at kommunikere om sig selv via virksomhedsejede medier som 

eksempelvis hjemmesider og sociale medier, hvorfor journalister har fået flere muligheder for at 

finde informationer omkring virksomhederne (ibid).  

 

Derudover skelner Verhoeven (2016) mellem to typer af forhold, som virksomheden kan have til 

journalister. Dependent relationship omfatter at virksomheden er afhængig af journalistens omtale 

af virksomheden (ibid). Dette forhold til journalister resulterer som oftest i færre anklager rettet 

mod journalister om forringet dækning af virksomheden, idet virksomheden er afhængig af 

journalistens omtale og idet færre nye frames introduceres af journalisten i omtalen (ibid). 

Interdependent relationship omfatter et gensidigt afhængighedsforhold mellem virksomhedens PR-
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medarbejdere og journalister, idet virksomheden er afhængig af journalisten til at kommunikere sine 

frames, mens journalisten også er afhængig af virksomheden, når journalisten skal indhente 

specifikke informationer til artikler (ibid). Virksomhedens kontrol over nyheder, der publiceres af 

journalister er som oftest betinget af pressemeddelelser, hvilket er blevet lettere for virksomheder at 

kontrollere, grundet muligheden for etableringen af online pressefora på virksomhedens 

hjemmeside (ibid). Dette bevirker en væsentlig kortere tidsramme fra virksomhedens publicering af 

pressemeddelelsen til journalistens publicering af nyheden (ibid). Derfor faciliterer hjemmesider og 

online pressefora i stigende grad et gensidigt afhængighedsforhold mellem virksomheden, dennes 

PR-medarbejdere og journalister (ibid). Dog påpeger Verhoeven (2016), at journalister, qua deres 

fortolkning af de udsendte pressemeddelelser, introducerer nye frames sideløbende med de 

eksisterende frames i pressemeddelelserne, hvorfor anklager rettet mod journalister om forringet 

dækning af virksomheden kan forekomme. Alligevel påpeger Verhoeven (2016), at virksomheder 

og PR-medarbejder som oftest har et gensidigt afhængighedsforhold til journalister.  

 

Qua disse to typer af forhold, vil outputtet af virksomhedens forhold til journalister ofte besidde 

sammenfald mellem de frames virksomheden kommunikerer om virksomheden, de frames 

journalister præsenterer om virksomheden og til sidst de frames, der cirkulerer i offentligheden og 

bevirker virksomhedens omdømme i samfundet (ibid).  

4.2.3 Offentlighedens frames 

Outputtet af virksomhedens forhold til PR-medarbejdere og journalister bliver at virksomhedens 

frames og journalisternes frames vil blive en del af den offentlige frame (ibid). Verhoeven (2016) 

argumenterer for at virksomheder, der portrætteres af journalister forbliver i mediernes fokus, 

hvorfor omtale af virksomheder både kan få en positiv eller negativ effekt på virksomhedens 

omdømme, troværdighed og legitimitet. Virksomhedens omdømme og modtagergruppernes 

erkendelse og adfærd bliver derfor påvirket af virksomhedens nyheder og journalister, der framer 

virksomhedsrelaterede nyheder (ibid). Denne påvirkning kan modereres ved inddragelse af en 

synlig og troværdig PR-medarbejder (ibid). Endvidere hvis virksomheden formår at eje en 

samfundsmæssig problematik eller anliggende, kan ejerskabet også influere virksomhedens niveau 

af negativ eller positiv omtale, idet virksomheden - qua ejerskabet - vil være forbundet til 

problematikken (ibid). Verhoeven (2016) pointerer, at det er muligt at genopbygge et ødelagt 

omdømme gennem ny omtale fra og om virksomheden. Dette har dog ikke altid effekt på alle 
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virksomhedens interessenter, idet interessenter med ingen eller få holdninger til virksomheden har 

let ved at adoptere negative holdninger eller idet journalister portrætterer nye frames om 

virksomheden (ibid). 

4.3 Legitimitetsteori 

I det følgende afsnit, vil der blive redegjort for Suchmans (1995) teori om typer af legitimitet og 

strategier for opnåelse af legitimitet. I afsnittet om strategier inddrages også Reast et al. (2013) med 

henblik på at uddybe mulighederne for at opnå legitimitet hos virksomhedens interessenter. 

Inddragelsen af legitimitetsteori benyttes til at undersøge arbejdsspørgsmål nr. 2, der omhandler 

hvorfor nogle aktører vurderes af forbrugeren at være mere legitime end andre hvad angår at udtale 

sig om bæredygtighed og bæredygtige tiltag. Dette med henblik på at undersøge hvilke typer af 

legitimitet SAS kan gøre brug af for at kunne legitimere sig selv som et grønnere alternativ til andre 

flyselskaber.  

4.3.1 Typer af legitimitet  

Suchman (1995) definerer legitimitet som: “...a generalized perception or assumption that the 

actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of 

norms, values, beliefs, and definitions.” (Suchman, 1995: 574). Indenfor legitimitet præsenterer 

Suchman (1995) tre typer af legitimitet og herunder en række undertyper. De tre typer af legitimitet 

omfatter Pragmatic Legitimacy, Moral Legitimacy og Cognitive Legitimacy (ibid).  

 

4.3.1.1 Pragmatic Legitimacy 

Pragmatic legitimacy tager udgangspunkt i interessenternes interesser og i hvilket omfang 

interessenterne vurderer at driften af en virksomhed gavner virksomhedens interessenter eller er i 

overensstemmelse med interessenternes interesser (Suchman, 1995). Pragmatic legitimacy danner 

derfor den første type af legitimitet, hvor Suchman yderligere definerer tre undertyper: Exchange 

legitimacy, Influence legitimacy og Dispositional legitimacy (ibid). Exchange legitimacy omfatter 

interessenternes støtte af virksomhedens politikker på baggrund af at politikkerne forventes at 

gavne virksomhedens interessenter (ibid). Influence legitimacy omhandler interessenternes støtte til 

organisationen, idet “...they see it as being responsive to their larger interests.” (ibid: 578). 

Dermed støtter interessenterne virksomheden grundet interessenternes interesser og ikke grundet 
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værdien interessenterne forventer vil være resultatet af virksomhedens politikker (ibid). 

Dispositional legitimacy omfatter at virksomheden tillægges legitimitet, idet denne anses af 

interessenteren for at "have our best interests at heart", "share our values" eller anses for at være 

"ærlige", "troværdige", "anstændige" eller "kloge" (ibid). Dispositional legitimacy er essentiel, når 

en virksomhed ønsker at opnå positiv omtale af virksomhedens ageren blandt dennes interessenter 

(ibid).  

 

4.3.1.2 Moral Legitimacy 

Den anden type af legitimitet tager udgangspunkt i bedømmelsen af en virksomheds aktiviteter og 

hvorvidt aktiviteterne evalueres af virksomhedens interessenter til at være ‘det moralsk rigtige at 

gøre’ (Suchman, 1995). Bedømmelsen af virksomhedens aktiviteter omfatter at aktiviteten af 

virksomhedens interessenter vurderes at bidrage til at øge social velfærd med udgangspunkt i disses 

socialt konstruerede værdisystemer (ibid). Moral legitimacy inddeles i fire undergrupper; 

Consequential legitimacy, Procedural legitimacy, Structural legitimacy og Personal legitimacy 

(ibid). Consequential legitimacy omfatter at virksomheden bliver vurderet og dømt på baggrund af 

de resultater virksomheden opnår, idet virksomheden udbyder sine produkter i markeder, hvor 

forbrugeren bedømmer produktet på baggrund af produktets kvalitet og værdi (ibid). Procedural 

legitimacy omhandler at virksomheder kan opnå moral legitimacy ved at implementere socialt 

accepterede teknikker og procedurer (ibid). Procedural legitimacy gør sig gældende, når der ikke er 

klare og målbare konsekvenser af virksomhedens procedure, hvorfor virksomheden søger at 

demonstrere sine gode intentioner ved at implementere socialt accepterede teknikker og procedurer 

i virksomhedens stræben efter at opnå øget moralsk legitimitet hos forbrugeren (ibid). Structural 

legitimacy berører at interessenterne anser virksomheden for at være værdifuld og værdig at støtte, 

idet virksomhedens strukturelle karakteristika placeres inde for en moralsk kategori foretrukket af 

interessenterne (ibid). Endvidere har structural legitimacy fokus på virksomhedens generelle 

karakteristika, når hele virksomhedens aktivitetssystem kontinuerligt gentages over en længere 

tidsperiode (ibid). Personal legitimacy er betinget af organisatoriske lederes individuelle 

karismatiske karakteristika (ibid). Denne personlige indflydelse besidder en lav grad af 

objektivering, eksternalisering og institutionalisering (ibid).  
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4.3.1.3 Cognitive Legitimacy 

Grundlaget for Cognitive legitimacy involverer at virksomhedens interessenter anser eksistensen af 

virksomheden som nødvendig eller uundgåelig, hvorved eksistensen af virksomheden tages for 

givet (Suchman, 1995). At virksomheden tages for givet kan resultere i positive, neutrale eller 

negative associationer eller i at virksomheden ikke evalueres (ibid). I alle de nævnte henseender vil 

eksistensen af virksomheden blive taget for givet (ibid). En virksomhed opnår Cognitive legitimacy 

primært ved at bidrage til at etablere kulturelle modeller og standarder (ibid). Derfor benævnes 

Cognitive legitimacy af Suchman (1995) som den tredje type af legitimitet, der indeholder 

Legitimacy based on comprehensibility og Legitimacy based on taken-for-grantedness. Legitimacy 

based on comprehensibility omfatter de kulturelle faktorer i et samfund, der bevirker hele eller 

delvise plausible forklaringer på en virksomheds ageren (ibid). Forekommer sådanne forklarende 

kulturelle faktorer vil virksomhedens aktiviteter virke forudsigelige, meningsfulde og velansete 

(ibid). Forekommer sådanne forklarende kulturelle faktorer ikke, vil dette have en negativ 

indflydelse på virksomheden, som oftest på grund af virksomhedens gentagende vildledende 

signaler, forglemmelser og distraktioner (ibid). For at en virksomhed opnår denne type af 

legitimitet, skal virksomheden både adressere større, gængse overbevisninger i samfundet og 

erfaringer, som forbrugerne gør sig i deres hverdag (ibid). Legitimacy based on taken-for-

grantedness beskæftiger sig med at etablere et sæt af antagelser hos forbrugeren, der bortskaffer 

muligheden for alternativer, hvorved antagelserne tages for givet (ibid). Muligheden for at noget 

kunne være anderledes bliver derfor utænkelig (ibid). Legitimacy based on taken-for-grantedness 

repræsenterer den mest subtile og stærkeste form for legitimitet, der kan opnås (ibid). Hvis 

alternativer begynder at forekomme utænkelige for forbrugeren vil udfordringer for virksomheden 

ikke opstå, hvorfor der ikke vil blive sat spørgsmålstegn ved virksomhedens konstruktion og ageren 

(ibid). Virksomheder, der befinder sig i usikre miljøer eller markeder søger i større udstrækning 

Legitimacy based on comprehensibility og Legitimacy based on taken-for-grantedness ved at 

imitere de virksomheder, der anses for at være de dominerende og sikre virksomheder i branchen 

(ibid). 

4.3.2 Strategier for opnåelse af legitimitet 

Det følgende afsnit vil omhandle tre strategier for hvordan en virksomhed kan opnå legitimitet. For 

at definere strategier for hvordan en virksomhed kan øge graden af legitimitet, tages der i dette 
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afsnit udgangspunkt i Suchmans (1995) Gaining legitimacy og Reast et al.s (2013) Legitimacy-

seeking strategies.  

 

4.3.2.1 Conform to environments 

Legitimitetsopbyggende strategier kan grupperes inden for tre typer (Suchman, 1995). Indenfor den 

første type kaldet Conform to environments, forsøger virksomheden at tilpasse sig til hvad 

modtagerne dikterer på markedet, virksomheden opererer i (ibid). Dermed positionerer 

virksomheden sig inden for de eksisterende kulturelle praksisser på markedet (ibid). Denne 

tilpasning kan opnås ved at virksomheden tilpasser sin eksterne måde at fremstå på (ibid). Ved at 

virksomheden benytter denne tilpasningsstrategi, signalerer virksomheden udadtil at være loyal 

overfor den eksisterende kulturelle praksis og giver virksomheden en fordel i form af at kunne 

undersøge hvordan virksomheden kan fremstå attraktiv inden for det nuværende miljø (ibid). For at 

opnå Pragmatic legitimacy via tilpasningsstrategien, bør virksomheden enten imødekomme flere 

forskellige modtagergruppers behov eller tilbyde dem at blive en del af beslutningsprocessen (ibid). 

Men virksomheden kan også ifølge Reast et al. (2013), etablere en forhandling mellem 

virksomheden og dens interessenter i bestræbelserne på at opnå legitimitet. Virksomheden kan 

vælge at forhandle med sine interessenter med henblik på at få disse til at overveje fordele ved at 

tildele legitimitet kontra omkostningerne og udeblivende ressourcefordele ved ikke at tildele 

virksomheden legitimitet (ibid). Derfor behøver virksomheden at forstå interessenternes motivation 

og appellere til denne, for derved at opnå at interessenterne tildeler virksomheden Pragmatic 

legitimacy og deres støtte (ibid). Virksomheden kan også tilpasse sin holdning og attitude i 

virksomhedens stræben efter Moral legitimacy (Suchman, 1995). Ved at gøre dette skal 

virksomheden dog overholde principielle kulturelle idealer og ikke udelukkende instrumentelle krav 

(ibid). Endvidere kan virksomheden opnå Moral legitimacy ved at adressere virksomhedens 

indflydelse på specifikke samfundsgrupper (Reast et al., 2013). Virksomhedens bestræbelser på at 

bevise sin villighed til at overveje, italesætte og neutralisere samfundsproblematikker, der har 

relation til virksomhedens praksis, vurderes at have en positiv indflydelse på både Pragmatic 

legitimacy og Moral legitimacy (ibid). Ønsker en virksomhed endvidere at opnå Cognitive 

legitimacy bør virksomheden tilpasse sig eksisterende standarder på markedet (Suchman, 1995). 

Vriksomheden kan opnå Legitimacy based on comprehensibility og Legitimacy based on taken-for-

grantedness ved at kopiere eller imitere prominente virksomheders måde at agere på indenfor 

samme marked (ibid). Cognitive legitimacy kan derudover opnås ved formalisering og 
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professionalisering af virksomhedens ageren indenfor den kulturelle praksis på markedet (ibid). 

Ydermere kan virksomheden for at opnå både Moral legitimacy og i nogen udstrækning Cognitive 

legitimacy etablere samarbejder og partnerskaber med nøgleinteressenter og via sådanne 

interaktioner søge at udvikle tættere og formelle samarbejdsaftaler (Reast et al., 2013). Gennem 

etableringen af samarbejder, kan virksomheden opnå en afsmitning eller overførsel af legitimitet fra 

den samarbejdende interessent til virksomheden (ibid).  

 

4.3.2.2 Select among environments 

Select among environments er den anden type af legitimitetsopbyggende strategier. Med denne 

strategi forsøger virksomheden at undersøge flere andre markeder i sin søgen efter at vælge et 

miljø, hvori tilhængere af virksomhedens nuværende praksis befinder sig (Suchman, 1995). Denne 

strategi benyttes, hvis virksomheden ikke ønsker at ændre på virksomhedens eksisterende praksis til 

fordel for det nuværende marked (ibid). Virksomheden bør derfor udvælge et marked, der vil tildele 

virksomheden legitimitet på baggrund af virksomhedens eksisterende praksisser (ibid). 

Virksomheden kan derfor fortsætte sine ellers tvivlsomme aktiviteter, der på det nye marked vil 

forekomme rigtige eller passende (ibid). Denne måde at udøve kulturel manipulation på er mindre 

kontrollerbar og ikke så almindelig (ibid). Ved at virksomheden udvælger et nyt marked på 

baggrund af markedsanalyser ved at identificere og tiltrække modtagere, der værdsætter det 

virksomheden udbyder, søger virksomheden at opnå Pragmatic legitimacy (ibid). Søger 

virksomheden at opnå Influence legitimacy, inden for Pragmatic legitimacy, kan virksomheden 

også etablere samarbejder med andre organisationer som modtagerne finder troværdige, og som 

ikke anses for at stille gennemgribende krav til ændringer af virksomhedens aktiviteter og praksis 

(ibid). Inden for at tilegne sig Moral legitimacy, er rækken af moralske kriterier virksomheden kan 

efterkomme bred og virksomhedens udvælgelse af kriterier beror på virksomhedens målsætninger 

og aktivitetsområde (ibid). Virksomheder skal opfylde høje standarder og tage ansvar for de direkte 

konsekvenser af virksomhedens kerneaktiviteter end for konsekvenser, der ikke direkte affødes af 

virksomhedens kerneaktiviteter (ibid). Cognitive legitimacy kan opnås, ved at virksomheden 

benytter målsætninger, der strategisk manipuleres og ved at identificere organisationer, der agerer 

’gatekeeper’ for at virksomheden kan få adgang til specifikke kategorier, certificeringer og 

definitioner (ibid). For at positionere en virksomhed inden for et sådant restriktivt marked, bør 

virksomheden opnå den nødvendige certificering via tilpasning til gældende formelle krav og 
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standarder (ibid). Legitimitet opnås af organisationer som oftest via strategierne Conform to 

environments og Select among environments (ibid).  

 

4.3.2.3 Manipulate environments 

Benytter virksomheden den tredje type, kaldet Manipulate environments, forsøger virksomheden at 

manipulere miljøets struktur med henblik på at etablere nye modtagergrupper med nye 

legitimerende overbevisninger (ibid). Virksomheden må derfor forsøge aktivt at skabe og 

fremlægge nye forklaringer på den sociale virkelighed, som modtagerne måtte opleve (ibid). 

Eksempelvis oplever innovative virksomheder at disse ofte må gribe ind i det eksisterende 

kulturelle miljø for at udvikle en platform, for at tiltrække tilhængere af virksomhedens praksis 

(ibid). Virksomhedens behov for kollektivt at mobilisere tilhængere øges, når de tre typer af 

legitimitet søges opnået (ibid). Pragmatic legitimacy er den letteste form for legitimitet at 

manipulere med, idet denne beror på en direkte udveksling mellem virksomheden og modtageren 

(ibid). Virksomheden kan benytte manipulation via brug af overbevisende reklamer for produkter 

og imagereklamer, der øger produktets og brandets værdi hos modtagergruppen (ibid). Derudover 

kan manipulation ske via strategisk kommunikation, der fremhæve og overdrive produktets 

indflydelse på modtagergruppen, samt via strategiske valg af medier, der passer til 

modtagergruppen (ibid). Endvidere er opnåelse af Moral legitimacy en større udfordring, idet 

virksomheden kan gøre brug af tekniske demonstrationsevents af produkter, der kan bevirke både 

øget Consequential legitimacy og Moral legitimacy (ibid). Dog fungerer demonstrationen af 

produktets tekniske succes bedst, hvis mange virksomheder over et bredt spektrum promoverer 

succeserne (ibid). Promoveringen af succeserne hjælper til at etablere en gruppe af tilhængere, der 

støtter den enkelte virksomheds praksis og sætter betingelser for den efterfølgende moralske debat 

(ibid). Ydermere oplever virksomheder delvist at opnå Cognitive legitimacy via Legitimacy based 

on comprehensibility og Legitimacy based on taken-for-grantedness ved at være vedvarende tilstede 

på markedet (ibid). Dette kan ske ved enten at øge virksomhedens popularitet eller ved 

standardisering af procedure (ibid). Popularitet kan øges ved kontinuerligt at italesætte historier, der 

illustrerer virkeligheden (ibid). Eksempler på denne strategi er lobbyisme, reklamer, sponsorater, 

retssager og videnskabelig research (ibid). Ved standardisering promoveres Legitimacy based on 

taken-for-grantedness, idet udbredelsen af en bestemt, ofte enkel praksis, har en tendens til at 

legitimere virksomhederne, der benytter praksissen (ibid).  
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4.4 Greenwashingteori 

I det følgende afsnit, vil der blive redegjort for hvordan en virksomhed kan kommunikere 

overbevisende omkring bæredygtighed og bæredygtige initiativer, og hvordan virksomheden ved 

hjælp af fire kriterier kan ændre interessenternes, herunder forbrugernes, opførsel overfor 

virksomhedens aktiviteter (Font, Elgammel & Lamond, 2017). Herudover inddrages modellen ‘A 

Typology of Firms based on Environmental Performance and Communication’, som inddeler 

virksomheder ud fra hvorledes de kommunikerer om deres miljøpræstation og hvordan deres 

egentlige miljøpræstation er (Delmas & Burbano, 2011). Inddragelsen af disse teorier benyttes til at 

besvare arbejdsspørgsmål nr. 3 om hvorledes SAS kommunikativt bør respondere og legitimere sig 

selv som et grønnere alternativ til andre flyselskaber og samtidig undgå at blive anklaget for 

greenwashing.  

4.4.1 Virksomhedskommunikation om bæredygtighed 

Virksomheder kommunikerer generelt omkring miljøpåvirkning og -præstation, bæredygtighed og 

bæredygtige tiltag i et forsøg på at skabe et positivt indtryk af virksomheden hos dennes 

interessenter (Font, Elgammal & Lamond, 2017). Målet er at påvirke interessenternes valg og 

adfærd, så disse vælger bæredygtige produkter og/eller services, hvorved virksomhedens 

forretningsmæssige målsætninger opnås (ibid). Font, Elgammel og Lamond (2017) argumenterer 

for at virksomheders kommunikation omkring bæredygtighed har en begrænset overtalelsesevne, 

grundet virksomhedens manglende kompetencer til at kunne skrive mere overbevisende omkring 

bæredygtighed og bæredygtige tiltag. I den forbindelse argumenterer Font, Elgammel og Lamond 

(2017) for at der er er fire kriterier, der skal opfyldes for at kunne ændre interessenternes, herunder 

forbrugernes opførsel. De fire kriterier er defineret som eksplicit vs. implicit, emotionel vs. rationel, 

høj vs. lav oplevelse og aktiv vs. passiv (ibid).  

 

Eksplicit og implicit henviser til måden hvorpå virksomheden vælger at kommunikere omkring 

bæredygtighed og bæredygtige tiltag på (Font, Elgammal & Lamond, 2017). Virksomheden kan 

vælge at kommunikere eksplicit omkring bæredygtighed ved eksempelvis præcist at nævne de af 

virksomhedens tiltag, virksomheden anser for bæredygtige (ibid). Bevæggrunden for at 

kommunikere omkring virksomhedens bæredygtige tiltag, er at virksomheden forventer at det vil 

have en positiv betydning for virksomhedens omdømme og image (ibid). Nogle virksomheder vil 

heller undlade at kommunikere omkring bæredygtighed og bæredygtige tiltag, der kan skabe 
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negative bekymringer hos deres interessenter, hvorfor virksomhederne vælger at nedtone 

kommunikationen og implicit fremhæver andre fordele virksomhederne mener er vigtigere for 

eksempelvis forbrugerne (ibid).  

 

Sproget virksomheden vælger at benytte til at beskrive deres bæredygtige tiltag kan defineres som 

enten emotionelt eller rationelt sprog (ibid). Især forbrugere, der er bekymrede for miljøet, er mere 

skeptiske overfor emotionelt sprog (ibid). Mange virksomheder benytter sig derfor hellere af 

rationelt sprog og udtalelser, ved at fremlægge rationelle og faktuelle beviser for hvorfor deres tiltag 

er bæredygtige (ibid).  

 

Endvidere er det mere sandsynligt at forbrugerne vil tage godt imod bæredygtige tiltag som de selv 

har mulighed for at opleve (Font, Elgammal & Lamond, 2017). Forbrugerne vil derfor være mere 

positivt stemt overfor kommunikation, der tydeligt fremhæver hvordan forbrugerne selv får noget 

ud af det bæredygtige tiltag (ibid). Virksomheden kan modsat vælge at kommunikere om 

bæredygtighed som et moralsk ansvar, forbrugeren bør forholde sig til eller påtage sig (ibid). Dette 

kan virksomheden eksempelvis gøre ved at kommunikere omkring den negative indflydelse 

forbrugerens handlinger vil have på miljøet, hvis forbrugeren ikke vælger det bæredygtige alternativ 

(ibid). Forbrugere med en stor interesse i deres miljøpåvirkning responderer bedre på 

kommunikation, der formidler en eksakt beskrivelse af miljøgevinsten, hvorimod forbrugere med 

lavere interesse for bæredygtighed og miljøpåvirkning reagerer bedre på kommunikation, hvor 

fordelene og gevinsten er tydelig for den enkelte forbruger (ibid).  

 

I virksomhedens kommunikation omkring bæredygtighed kan der skelnes imellem om denne er 

aktiv eller passiv (Font, Elgammal & Lamond, 2017). Dette indebærer at forbrugerne skal tage et 

aktivt eller passivt valg i forbindelse med virksomhedens engagement i bæredygtighed (ibid). 

Virksomheden kan kommunikere passivt omkring bæredygtighed ved at kommunikere til 

forbrugerne at deres bæredygtige valg allerede er truffet for dem (ibid). Det kan både opfattes 

positivt og negativt at lade forbrugerne tage et passivt eller aktivt valg (ibid). Ved at forbrugerne 

tager et aktivt valg viser dette vejen for andre forbrugere (ibid). Modsat kan for meget 

kommunikation om at tage det bæredygtige valg skræmme nogle forbrugere væk, idet de er 

interesseret i det reelle produkt eller service og derfor ikke har lyst til at tage stilling til 
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bæredygtighed og miljøet (ibid). Derfor kan forbrugere have tendens til at undgå disse produkter og 

services, der tvinger forbrugeren til at tage stilling (ibid).  

4.4.2 A Typology of Firms based on Environmental Performance and 

Communication  

Udover at se nærmere på hvordan virksomheder kan gøre brug af de ovenstående fire kriterier for at 

kunne ændre forbrugernes holdninger og opførsel i forbindelse med bæredygtighed og bæredygtige 

initiativer, er det interessant at se nærmere på hvordan virksomheders måde at kommunikere om 

deres samlede miljøpræstation kan karakteriseres. Nedenfor ses modellen ‘A Typology of Firms 

based on Environmental Performance and Communication’ som danner udgangspunkt for teorien 

omkring hvordan virksomheder kommunikerer omkring deres miljøpræstation (Delmas & Burbano, 

2011).  

 
 

 

 

Modellen inddeler virksomheder ud fra Communication about Environmental Performance, 

herunder hvordan virksomheder kommunikerer omkring deres miljøpræstation, og ud fra 

Environmental Performance, herunder hvordan virksomhedens egentlige miljøpræstation er 

(Delmas & Burbano, 2011). Miljøpræstation henviser til virksomhedens miljøpåvirkning, 

eksempelvis virksomhedens CO2-udslip (ibid). En virksomheds miljøpræstation kan for dem uden 

Figur 4: A Typology of Firms based on Environmental Performance and 
Communication (Delmas & Burbano, 2011: 67)  
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indsigt i dokumentationen for miljøpræstationen virke ukonkret og svær at forholde sig til (ibid). På 

baggrund af modellen, kan virksomheder kategoriseres som følgende fire typer af virksomheder: 

Greenwashing Firms, Vocal Green Firms, Silent Brown Firms og Silent Green Firms (ibid). 

Virksomheder, der kommunikerer aktivt omkring deres miljøpræstation, kan beskrives som vokale 

virksomheder, der omfatter Greenwashing Firms og Vocal Green Firms (ibid). Herimod hvis 

virksomheder vælger ikke at kommunikere omkring deres miljøpræstation, kan de beskrives som 

tiende virksomheder, der omfatter Silent Brown Firm og Silent Green Firms (ibid).  

 

Virksomheder med en dårlig miljøpræstation som vælger at kommunikere positivt omkring 

præstationen, kan defineres som Greenwashing Firms (Delmas & Burbano, 2011). Greenwashing 

defineres som enten det at vildlede virksomhedens forbrugere omkring hele virksomhedens 

miljøpræstation eller at vildlede forbrugerne omkring de miljømæssige fordele ved et produkt eller 

en service (ibid). Fordelene for virksomheden ved at kommunikere positivt omkring deres 

miljøpræstation er at kunne tiltrække de forbrugere og investorer, der er interesseret i miljøet (ibid). 

Delmas og Burbano (2011) beskriver det, de karakteriserer som ‘drivers of greenwashing’ som de 

tre niveauer: eksterne, organisatoriske og individuelle. De eksterne ‘drivers’ omfatter presset fra 

både ‘non-market’ aktører, eksempelvis NGO’er, og ‘market’ aktører, eksempelvis kunder, 

investorer og konkurrenter. De organisatoriske ‘drivers’ omfatter virksomhedens karakteristika som 

eksempelvis industri, ressourcer og størrelse (ibid). Virksomheder kan presses, hvis virksomheden 

befinder sig i en særlig industri, hvor konkurrenter engagerer sig i bæredygtighed og 

miljøpræstation, til også selv at kommunikere omkring dette (ibid). Det individuelle niveau 

omfatter den individuelle medarbejder, manager og leder i virksomheden (ibid). Disse har hver især 

begrænset mulighed for at identificere og skelne imellem hvad der karakteriseres som greenwashing 

og hvad der ikke gør (ibid). 

 

Modsat Greenwashing Firms er Vocal Green Firms. Dette er virksomheder med en god 

miljøpræstation, som vælger at kommunikere positivt omkring denne (Delmas & Burbano, 2011). 

Silent Brown Firms er de virksomheder, der har en negativ indflydelse på miljøet, men samtidig 

vælger ikke at udtale sig eller kommunikere omkring deres miljøpræstation (ibid). Silent Green 

Firms er virksomheder med en god miljøpræstation, som vælger ikke at kommunikere omkring 

denne (ibid). Dette bliver af Xavier et al. (2017) defineret som ‘Greenhushing’. Greenhushing er 

ifølge Xavier et al. (2017), at virksomheden intentionelt tilbageholder informationer fra 
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virksomhedens interessenter omkring de bæredygtige tiltag virksomheden engagerer sig i. Hertil 

argumenteres for at virksomheder benytter sig af Greenhushing for at undgå en potentiel 

uoverensstemmelse mellem forbrugernes forventninger til virksomheden og virksomhedens 

egentlige bæredygtige engagement i form af bæredygtige tiltag (ibid). Greenhushing omhandler 

derfor ikke kun at en virksomhed ikke kan leve op til interessenternes forventninger, men er en 

bevidst indsats fra virksomhedens side for ikke at kommunikere eksternt omkring virksomhedens 

bæredygtige tiltag (ibid). Greenhushing er dermed det modsatte af greenwashing (ibid). 

 

Det vil være ideelt for virksomheder, der engagerer sig i deres miljøpræstation og bæredygtige 

tiltag, at tilstræbe at være en Vocal Green Firm, idet virksomhedens kommunikation omkring 

dennes miljøpræstation ville stemme overens med virksomhedens faktiske handlinger (Delmas og 

Burbano, 2011). Virksomheden vil yderligere kunne tiltrække forbrugere og andre interessenter, og 

være i stand til at skabe et positivt indtryk af virksomheden (ibid). Der kan dog være forskellige 

grunde til at virksomheder ikke opnår at blive anset som en Vocal Green Firm (ibid). En af 

grundene kan være at presset på virksomheden kan tvinge virksomheden til at kommunikere om 

tiltag og målsætninger, der endnu ikke er helt implementeret i virksomheden (ibid).  

4.5 Issues response strategy teori  

I det følgende afsnit vil tre responsstrategier med udgangspunkt i Cornelissen (2011) blive 

gennemgået for i diskussionen at kunne inddrage teorien samt resultaterne fra interessentanalysen, 

framinganalysen, legitimitetsanalysen og greenwashinganalysen i besvarelsen af arbejdsspørgsmål 

nr. 3 og i diskussionen af hvordan SAS kommunikativt bør respondere og legitimere sig selv som et 

grønnere alternativ til andre flyselskaber og samtidig undgå at blive anklaget for greenwashing.  

 

Identificeringen og undersøgelsen af problematikker, der har forbindelse til en virksomheds 

kerneprodukt eller -ydelse, bør foregå kontinuerligt, idet virksomheden herefter kan definere en 

passende respons på problematikker (Cornelissen, 2011). Derved kan virksomheden undgå at 

problematikken får negativ indvirkning på virksomhedens legitimitet (ibid). Cornelissen (2011) 

præsenterer tre typer af responsstrategier: Buffering strategy, Bridging strategy og Advocacy 

strategy. Valget af strategi er afgørende for hvordan virksomheden kan italesætte et udfordrende 

samfundsmæssigt anliggende, hvorfor den valgte strategi vil få indflydelse på hvilke frames 

virksomheden kan kommunikere om sig selv (ibid). Samfundskultur og virksomhedsmæssige 
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kendetegn har indflydelse på de frames virksomheden kommunikerer (Verhoeven, 2016), men også 

valget af responsstrategi har indflydelse på konstruktionen af frames (Cornelissen, 2011).  

4.5.1 Buffering strategi 

Benytter virksomheden en Buffering strategi søger virksomheden at forsinke eller forhindre 

udviklingen af en problematik (ibid). Virksomheden forsøger ved eksekveringen af en Buffering 

strategi at fortsætte virksomhedens eksisterende adfærd gennem udsættelse af beslutninger og 

undgå at kommunikere noget, der vedrører problematikken (ibid). Målet med eksekveringen af en 

Buffering strategi er at afholde påstande fra interessenter og fra offentligheden fra at få negativ 

indflydelse på virksomhedens praksis og aktiviteter (ibid).  Derved søger organisationen at denne 

kan fortsætte sine aktiviteter på samme facon som før problematikken fik vækket interessenternes 

og offentlighedens interesse (ibid). Idet organisationen søger at forblive tavs ved brug af strategien, 

kommunikerer virksomheden ofte minimalt omkring sig selv og problematikken i offentligheden, 

men kommunikerer i stedet ofte sit forsvar i medier, der i forvejen støtter virksomhedens praksis, 

politik eller standpunkt (ibid).  

4.5.2 Bridging strategi 

Til forskel fra Buffering strategien, søger virksomheden ved eksekveringen af en Bridging strategi 

at være åben overfor at ændre sin praksis, idet virksomheden anerkender at problematikken og dens 

indflydelse på virksomheden er uundgåelig (ibid). Baggrunden for at vælge denne strategi bunder i 

at virksomheden oplever at offentligheden og virksomhedens interessenter presser virksomheden til 

at ændre sig og tilpasse sig deres krav (ibid). Via strategien ønsker virksomheden at tilpasse sine 

aktiviteter og praksis til vigtige eksterne interessenters og offentlige aktørers forventninger og 

holdninger (ibid). Disse forventninger responderer virksomheden på ved at identificere en 

fremgangsmåde indenfor virksomhedens praksis og processer, som kan imødekomme 

forventningerne fra interessenterne og offentligheden (ibid). For at imødekomme forventningerne 

afføder dette som oftest investeringer i alternative områder, øget transparens omkring 

virksomhedens praksis, processer og rapportering af performance samt at indgå i en dialog med 

interessenterne om problemstillinger og deres forventninger (ibid). Bridging strategien omfatter til 

forskel fra Buffering strategien at virksomheden omfattende kommunikerer omkring virksomheden 

og problematikken (ibid). Kommunikationen kan foregå gennem virksomhedsorienterede 

reklamekampagner, der italesætter virksomheden positivt, gennem skabelsen af dialog mellem 
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virksomheden og dens interessenter, og ved at kommunikere fremskridt vedrørende problematikken 

(ibid).  

4.5.3 Advocacy strategi 

Ønsker virksomheden hverken at benytte sig af Buffering strategi eller Bridging strategi, kan 

virksomheden gøre brug af en tredje strategi (ibid). Ved eksekveringen af en Advocacy strategi 

forsøger virksomheden at ændre på interessenternes forventninger og den offentlige mening 

omkring en problematik gennem kampagner om problematikken og lobbyisme (ibid). Til forskel fra 

Buffering strategien, forsøger virksomheden med en Advocacy strategi ikke direkte at forsinke eller 

forhindre, ej heller at tilpasse sig til eksterne forventninger og holdninger til en problematik som 

Bridging strategien gør (ibid). I stedet benytter virksomheden Advocacy strategien til at influere 

interessenters forventninger og holdninger til virksomhedens fordel (ibid). Dette kan ske gennem 

kampagner og lobbyisme, der er orienteret omkring problematikken, i virksomhedens forsøg på at 

få virksomheden og dennes praksis, processer og værdier til at fremstå så positivt og acceptabelt 

som muligt (ibid). Virksomheden har til mål at overbevise eksterne interessenter og offentligheden 

om at virksomhedens praksis både er rationelt acceptabel og moralsk legitim inden for en 

kontroversiel problematik (ibid). Aktiviteter virksomheden kan eksekvere inden for Advocacy 

strategien omfatter politisk lobbyarbejde med henblik på egen vinding, sponsoraftaler, præsentation 

af videnskabelige uenigheder, virksomheden kan benytte til at fremme egen praksis og 

virksomhedsorienterede reklamekampagner i massemedierne, der blandt interessenterne kan så tvivl 

om hvorvidt der skal reageres på problematikken (ibid). Endvidere kan virksomheden invitere 

prominente meningsdannere inden for problematikken til ansigt-til-ansigt dialoger omhandlende 

problematikken, samt sponsorere NGO’er virksomheden anser for vigtige for at virksomheden kan 

fortsætte sin eksisterende praksis. Således kan virksomheden forsøge at ændre den offentlige 

holdning til problematikken og til hvordan virksomheden burde løse problematikken (ibid).   
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Kapitel 5 - Analyse 

I afhandlingens femte kapitel vil analysen af vores indsamlede empiri blive foretaget gennem 

inddragelsen af teorierne fra den teoretiske referenceramme. Analysen har til formål at besvare 

afhandlingens problemformulering og arbejdsspørgsmål.  

 

Den første analyse er en interessentanalyse af SAS’ interessenter med fokus på forbrugerne som en 

af SAS’ vigtigste interessenter. Herefter vil en framinganalyse af SAS’ måde at frame sig selv på i 

sine bestræbelser på at influere forbrugernes frames om SAS blive foretaget. Dernæst vil en 

legitimitetesanalyse af hvilke aktører forbrugerne tolker som mest legitime i henhold til at udtale sig 

om bæredygtighed og bæredygtige tiltag blive foretaget. Afslutningsvis vil en greenwashinganalyse 

af hvordan SAS kommunikerer eksternt omkring sine bæredygtige tiltag og hvordan SAS ved denne 

kommunikation undgår at blive anklaget for greenwashing blive foretaget.   

5.1 Interessentanalyse  

Afhandlingens analysekapitel indledes med en interessentanalyse. For at besvare arbejdsspørgsmål 

nr. 1, analyseres SAS’ eksterne interessenter for at definere hvilke interessenter, der kan 

karakteriseres som de vigtigste for SAS. Idet vi ønsker at analysere os frem til SAS’ vigtigste 

eksterne interessenter, begrænser vi os til dem vi anser for at være de mest centrale interessenter og 

relevante for besvarelsen af afhandlingens problemformulering og arbejdsspørgsmål. Vi har derfor 

valgt at fokusere på forbrugerne og undladt at gå i dybden med andre af SAS’ interessenter, idet vi i 

denne afhandling kun søger at besvare hvorfor forbrugerne er SAS’ vigtigste eksterne interessenter. 

Derfor vil SAS’ andre interessenter blot blive kortlagt.  

 

Analysen vil tage udgangspunkt i Mitchell, Angle og Woods (1997) teori omkring interessenter for 

at give et overblik over SAS’ interessenter og hvilke grupper, der vurderes som de vigtigste for SAS 

at tage hånd om samt at respondere på deres eventuelle krav til virksomheden. 

5.1.1 Kortlægning af SAS’ interessenter  

Vi anerkender at SAS har mange interessenter, der hver især har en holdning til SAS’ aktiviteter og 

som stiller krav til SAS, også endnu flere end dem vi kortlægger. Vi har valgt at kortlægge de mest 
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åbenlyse interessenter i nedenstående figur 5. Figur 5 viser et overblik over SAS’ interessenter 

fordelt i forskellige klasser.  

 

 
Figur 5: er et kort over SAS’ interessenter. Overblikket er skabt med udgangspunkt i Mitchell, 

Angle og Woods (1997).  

 

5.1.1.1 Forbrugerne  

Forbrugerne analyseres som en Definitive stakeholder for SAS (Se figur 5). En Definitive 

stakeholder karakteriseres ved at besidde både magt, legitimitet og et pressende krav til SAS.  

 

Forbrugerne besidder økonomisk magt over SAS, idet forbrugerne af forskellige årsager kan 

fravælge eller nægte at købe SAS’ produkter og services. Dette kan blandt andet være på baggrund 

af at forbrugerne mener at SAS handler uetisk eller ukorrekt. Alle seks informanter mener at det er 

meget vigtigt at flyselskaber er bevidste om deres negative indflydelse på miljøet og engagerer sig i 

bæredygtige tiltag (Bilag 9). Forbrugerne kan fravælge SAS som flyselskab hvis de ikke mener at 

virksomheden lever op til deres forventninger og kan yderligere fravælge SAS frem for 

konkurrenter; eksempelvis fortalte informant nr. 5: “...hvis jeg eksempelvis står overfor to firmaer, 

der egentligt leverer et ens produkt. Altså hvis der så står noget med at de har fokus på 

bæredygtighed i et eller andet omfang, så vil jeg da helt klart prøve at vælge den der har en eller 
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anden mere bæredygtig profil end de andre.” (Bilag 9). Udover den økonomiske magt har 

forbrugerne også en juridisk magt over SAS. Dette indebærer at forbrugerne kan sagsøge SAS 

blandt andet hvis de oplever skader forårsaget af virksomheden. Blandt andet har forbrugerne 

igennem den uafhængige tilsynsmyndighed Forbrugerombudsmanden mulighed for at indberette 

klager over SAS hvis flyselskabet bryder regler i forbindelse med eksempelvis 

markedsføringsloven, serviceloven mm. (Forbrugerombudsmanden, s.d.). Herudover har 

forbrugerne magt over de politiske beslutninger, der influerer SAS, fordi de politikere der sidder i 

Regeringen og i Folketinget er folkevalgte. Alle seks informanter påpeger at det netop er statens 

ansvar at pålægge flyselskaber at tage stilling til deres negative indflydelse på miljøet og forsøge at 

afhjælpe denne, blandt andet via lovgivning (Bilag 9). Eksempelvis siger informant nr. 3 “Øh, nej 

jeg vil hellere sige det sådan at staten skal tvinge eller lokke folk til at gøre noget.” (Bilag 9). 

Informanten mener at staten skal lovgive eller opstille retningslinjer for hvordan virksomheder og 

den enkelte borger skal engagere sig i bæredygtige tiltag for at afhjælpe klimaproblemerne. 

Endvidere beskriver alle informanterne vigtigheden af CO2-kompensation i forbindelse med 

virksomheder, der forurener meget og langt størstedelen af informanterne vil vælge et flyselskab ud 

fra om de CO2-kompensere deres flyvninger (Bilag 9).  

 

Forbrugernes krav til SAS kan defineres som presserende. Bæredygtighed er et vigtigt emne for alle 

vores seks informanter og samtlige informanter tænker over hvordan de i deres hverdag kan 

engagere sig i bæredygtighed (Bilag 9). Endvidere mener alle informanterne at det er vigtigt at 

flyselskaber selv aktivt gør noget for at mindske deres negative effekt på klimaet, blandt andet siger 

informant nr. 5 at det er “Meget vigtig. De har da et kæmpe ansvar. Det er jo dem der forurener 

helt sindssygt meget i vores verden.“ (Bilag 9). Informanterne beskriver hver især at de mener at det 

er vigtigt at handle netop nu, da de blandt andet nævner at det er vigtigt at kunne tilbyde den næste 

generation den samme levestandard som vi har i dag (Bilag 9).   

 

Forbrugerne anses som legitime overfor SAS, idet de som samlet forbrugergruppe har en legitim 

status i samfundet. Dette anskues ud fra at qua demokratiet i Danmark er det de enkelte individer, 

der er medbestemmende for hvilke politikere, der udgør Folketinget og Regeringen. Derudover 

anses forbrugerne som legitime overfor hinanden, idet informanterne i vores interviews beskriver at 

de henter information omkring bæredygtighed fra deres omgangskreds, herunder især familie og 

venner. Herudover er de inspireret af hinanden i forhold til hvordan de selv bedst muligt engagerer 
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sig i bæredygtige tiltag, eksempelvis siger informant nr. 2 “Det er min omgangskreds jeg er 

inspireret af…”, og informant nr. 4 siger “Ens omgangskreds er altid den bedste mulige måde, 

synes jeg, at få anbefalinger på…” (Bilag 9). Denne type af legitimitet kan ved hjælp af Suchman 

(1995) defineres som Legitimacy based on taken-for-grantedness. Legitimacy based on taken-for-

grantedness indebærer en usagt og uvilkårlig legitimitet blandt forbrugerne (ibid). Forbrugerne 

stoler bevidst eller ubevidst på deres omgangskreds og på at de ved bedst når det kommer til 

information omkring bæredygtighed og bæredygtige tiltag. Eksempelvis siger informant nr. 2 at 

hvis “...andre mennesker gør det så tænker jeg også at så må det jo være fordi det gør en forskel et 

eller andet sted..” (Bilag 9). Senere i dette kapitel, i afsnittet omkring legitimitetsanalyse, vil en 

uddybende analyse af hvilke typer af legitimitet omgangskredsen, familie og venner besidder blive 

foretaget. Legitimitet kan beskrives som afhængig af om interessenten har magt til at håndhæve sin 

vilje, eller en opfattelse fra virksomhedens side af at interessentens krav er presserende (Mitchell et 

al., 1997). Derfor kan der argumenteres for at forbrugerne besidder legitimitet, idet de både har 

magt til at håndhæve deres vilje ved at have en negativ indflydelse på SAS’ omdømme, hvilket kan 

lede til at andre forbrugere fravælger SAS i købsbeslutningsprocessen. Herudover besidder 

forbrugerne et krav der af SAS anses som presserende, idet forbrugernes dagsorden allerede er 

blevet prioriteret af SAS. SAS udtaler i forbindelse med deres bæredygtighedsprogram, at især den 

yngre målgruppe giver udtryk for vigtigheden af at virksomhederne engagerer sig i bæredygtighed 

og at de selv kan vælge det bæredygtige alternativ (Helm, 2018). Derfor har SAS valgt at CO2-

kompensere alle deres ungdomsbilletter (ibid).   

5.1.2 Delkonklusion  

Interessentanalysen kortlagde de væsentligste af SAS’ interessenter ud fra kendetegnende magt, 

legitimitet og hvor presserende et krav interessenterne har til SAS. På baggrund af 

legitimitetsanalysen blev det tydeliggjort at forbrugerne er en af SAS’ vigtigste interessenter, idet 

de besidder alle tre kendetegn. Forbrugerne besidder økonomisk magt over SAS, idet forbrugerne 

kan fravælge eller nægte at købe SAS’ produkter og services. Herudover har forbrugerne magt over 

de politiske beslutninger, der influerer SAS, fordi de politikere, der sidder i Regeringen og i 

Folketinget er folkevalgte. Forbrugerne mener at det er vigtigt at flyselskaber tager stilling til deres 

negative indflydelse på miljøet og hvordan flyselskaberne kan mindske deres indflydelse, idet 

forbrugerne ønsker at der CO2-kompenseres for flybilletter. Derudover anses forbrugerne som 

legitime overfor hinanden, idet forbrugerne indhenter informationer og viden om bæredygtighed fra 
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deres omgangskreds, herunder især familie og venner. Der kan derfor argumenteres for at det er 

vigtigt for SAS at handle på forbrugernes krav og ønsker til virksomheden, idet grundlaget for 

flyselskabet er bygget op omkring at forbrugerne køber deres flybilletter og services. Det er derfor 

helt essentielt for SAS at forbrugerne vælger dem frem for konkurrenterne eller andre 

transportalternativer. Slutteligt tyder SAS’ ageren på at SAS er bevidste om at netop forbrugerne er 

deres vigtigste interessenter, idet de allerede har lanceret deres bæredygtighedsprogram og CO2-

kompenserer flybilletter for netop at imødekomme forbrugernes forventninger og krav til SAS og til 

branchen.  

5.2 Framinganalyse  

I forrige analyse kunne vi konkludere at forbrugerne er en af SAS’ vigtigste og mest 

indflydelsesrige interessenter. I denne analyse vil vi derfor undersøge måden hvorpå SAS 

portrætterer og framer sig selv i sit forsøg på at influere forbrugernes holdning og opfattelse af SAS. 

Dermed ønsker vi med denne analyse og ved inddragelse af den foregående analyse at besvare 

arbejdsspørgsmål nr. 1: Hvordan framer SAS sig selv og sine bæredygtige tiltag i sin eksterne 

kommunikation i forsøget på at influere forbrugernes frames om SAS som en af SAS’ vigtigste 

eksterne interessenter?  

 

For at besvare arbejdsspørgsmål nr. 1 analyseres den indsamlede empiri ud fra Verhoevens (2016): 

The Corporate Framing Mediated-moderation Model. Grundet arbejdsspørgsmålets udformning 

afgrænses analysen fra mediernes frames af SAS og medierne vil kun blive inddraget i et begrænset 

omfang. I analysen er ‘offentligheden’ i The Corporate Framing Mediated-moderation Model 

afgrænset til forbrugere i alderen 18-30 år, der er repræsenteret ved vores kvalitative interviews. 

Derfor er det denne forbrugergruppes frames, der undersøges i denne analyse. Afgrænsningen 

bevirker at analysen primært vil omfatte en analyse af SAS’ frames og de offentlige frames i form 

af forbrugernes frames i aldersgruppen 18-30 år. Analysen undersøger derfor hvilke sandheder om 

SAS, der er den mest gængse i SAS’ frames og i forbrugernes frames i disses socialt konstruerede 

virkelighed.    

5.2.1 SAS, PR-medarbejdere og journalister 

For at indfri målet om at influere forbrugernes frames, behøver SAS at frame sig selv og sine 

bæredygtige tiltag til sin egen fordel. I undersøgelsen af SAS’ kommunikerede frames om sig selv 
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og sine bæredygtige tiltag er 63 tekster blevet undersøgt for frames, der alle er publiceret af SAS 

enten via sasgroup.com, skandinaviantraveler.com, SAS’ Instagram profil eller SAS’ facebookside 

(Bilag 1). Undersøgelsen viser at SAS primært benytter positive eller neutrale frames, når SAS 

portrætterer sig selv (ibid). De tre hyppigste frames SAS kommunikerer om sig selv er (1) at være 

innovativ eller nytænkende; “Brugen af innovative løsninger og ny teknologi er og har altid været 

den højeste prioritet for os i vores udvikling mod fremtidens rejseformer” og “Her og nu 

implementerer SAS mange innovationer, som hjælper med at reducere CO2-udledninger, bl.a. 

grønne indflyvninger, der optimerer brændstofforbruget, vægtreduktionen i flyet og brugen af mere 

effektive cateringsservicer, der reducerer affaldet.”, (2) at blive mere bæredygtig; “Og for SAS 

betyder bæredygtig udvikling en kontinuerlig forbedring. Derfor knokler vi fortsat alt, hvad vi kan, 

for at nå vores mål for bæredygtighed og overholde denne forpligtelse.” og “Samtidig er arbejdet 

for en mere bæredygtig måde at rejse på vigtigere end nogensinde – både for de rejsende og for 

SAS.” og (3) at være en frontrunner eller firstmover i branchen; “Med ordren får SAS for første 

gang fra 2023 en enhedsflåde bestående af markedets mest effektive og miljøvenlige kort- og 

mellemdistancefly.” og “Airbus & SAS flyng together into the future. We have initiated a unique 

research project on electric aircraft for large-scale commercial use. Fully hybrid-electric flights 

with up to 100 travelers could become a reality in the 2030s.” (ibid). Blandt de mindre hyppigt 

brugte frames forekommer at SAS framer sig selv som engageret, ansvarsfuld og klimabelastende 

(ibid). Endvidere viser undersøgelsen at, når SAS omtaler sine bæredygtige tiltag, er det oftest (1) 

indkøb af nye brændstofeffektive, moderne og komfortable fly; “The Vikings are coming. More fuel 

efficient, modern and comfortable than ever - the Airbus A350 will arrive at the end of November to 

Copenhagen Airport (CPH)” og “Have you been onboard one of our new A320neo aircraft? 

Modern, comfortable and thay also use 15-18% less fuel. ”, (2) reduktion af fossilt 

brændstofforbrug; “SAS sigter desuden mod, at 20 % af dets samlede brændstofforbrug i 2030 skal 

komme fra biobrændsel, hvilket svarer til flyselskabets samlede indenlandske produktion.” og 

“Airbus A320neo har 15-20% lavere forbrug af brændstof per sædekilometer end de fly, som bliver 

udfaset. Derudover kan de klimapåvirkende udslip mindskes yderligere gennem anvendelse af 

biobrændsel.” og (3) reduktion af udledningen af CO2; “At bruge biobrændstof betyder ca. 80% 

mindre CO2-udslip – og at formindske udslippet af drivhusgasser er noget, vi i SAS lægger stor 

vægt på, så vi fortsætter med vores bestræbelser på dette område.” og “Today we got delivery of 

our 25th brand new A320neo. Nokve [det nye fly] uses 15-18% less fuel helping to reduce our CO2 

emissions by minimum 25% by 2030.”, der kommunikeres og frames som overvejende positivt 
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(ibid). I gruppen af frames SAS benytter om sine bæredygtige tiltag i et mindre omfang befinder sig 

(1) reduktion af madspild ombord på SAS’ fly, (2) bæredygtighedsinitiativernes påvirkning af 

forbrugeren og, (3) indgåelse af samarbejder og partnerskaber (ibid).  

 

For at SAS kan udbrede sine kommunikerede frames, så disse influerer forbrugernes frames og 

deres opfattelse af SAS, kræves der et velfungerende forhold til journalister, der kan generere 

omtale af SAS. Fra januar 2018 til december 2019 har SAS udsendt 10 pressemeddelelser 

omhandlende bæredygtighed i SAS, hvorfor SAS må antages at henvende sig til journalister og 

andre interessenter med disse publiceringer (ibid). Udgivelsen af pressemeddelelser indikerer at 

SAS forsøger at have et forhold til journalister. Disse pressemeddelelser blev udsendt via SAS’ 

egen hjemmeside og online presseforum (SAS press releases, s.d.), hvorfor SAS må antages at 

praktisere et interdependent relationship til journalister. Dette forhold resulterer i et gensidigt 

afhængighedsforhold mellem SAS, SAS’ PR-medarbejdere og journalister, idet SAS er afhængig af 

journalisten til at kommunikere sine frames, men journalisten er også afhængig af SAS som kilde til 

indhentning af specifikke informationer, journalisten kan konstruere nyhedsartikler på baggrund af. 

Endvidere argumenterer Larsson (2009) for at det i Sverige oftest er tilfældet at der praktiseres et 

interdependent relationship mellem virksomheden, virksomhedens PR-medarbejdere og 

journalister. Dette underbygger sandsynligheden for at SAS praktiserer et interdependent 

relationship til journalister, qua den gængse antagelse om at danskere og svenskere i mange 

henseender er ens. Derudover er der intet der indikerer at SAS skulle praktisere et dependent 

relationship til journalister.  

 

Outputtet af forholdet mellem virksomheden, virksomhedens PR-medarbejdere og journalister bør 

ifølge Verhoeven (2016), resultere i at virksomhedens frames overføres som frames i 

offentligheden, herunder hos forbrugeren, via journalisters omtale af virksomheden.   

5.2.2 Forbrugernes frames i offentligheden    

SAS har udsendt 53 artikler og sociale medieopslag i løbet af perioden januar 2018 til december 

2019 (Bilag 1). Artiklerne og de sociale medieopslag antages primært at henvende sig til 

forbrugerne, idet journalister, ifølge Lariscy et al. (2009), i et begrænset omfang benytter sociale 

medier som kilder, mens flere journalister benytter hjemmesider som kilder. Derfor antages SAS at 

forsøge at henvende sig primært til forbrugerne via sine udgivelser af sociale medieopslag på sin 



 

Side 70 af 118 
 

facebookside og Instagram profil samt artikler på scandinaviantraveler.com. Resultaterne af vores 

empiriindsamling via interviews viser at størstedelen af informanterne framer SAS som et dyrt 

flyselskab sammenlignet med andre flyselskaber på det danske marked (Bilag 9). Eksempelvis 

udtrykkes dette, når informant nr. 2 udtaler: “Jeg synes at det virker som at det er et dyrere selskab 

så derfor er det også sådan lidt mere prestigefyldt at flyve med SAS tror jeg.”, informant nr. 3 siger 

SAS: “..er ikke et billigt flyselskab”, informant nr. 4 nævner at: “Jeg synes det er god kvalitet, et 

lidt dyre selskab..” og informant nr. 5 siger: “Og det jeg så også forbinder med SAS er at de nogle 

gange godt kan lægge i den høje ende af priskalaen.” (ibid). I den relation nævner informant nr. 6 

også at selvom SAS er lidt dyrt, så er det alligevel et flyselskab for mange forskellige 

forbrugergrupper: “Altså det [SAS] er for alle. Det kan både være dem der skal på forretningsrejse 

og de også har lidt mere luksus end andre [flyselskaber], men også at det er noget som alle skal 

kunne betale.” (ibid). Derudover framer en del af informanterne SAS som et kvalitetsflyselskab 

med god service, idet informant nr. 1 udtaler at: “Altså fordele, hvis man nu man tænker på.. 

kundehåndtering ikk? Så tror jeg at de altså der er de bedre og skarpere.”,  informant nr. 4 nævner: 

“Øhm jeg synes der er god service og jeg kommer altid til tiden med SAS.” og “Også hvordan 

sæderne er og hvordan personalet behandler en med at man får gratis kaffe og aviser og sådan og 

lidt god service [informanten lægger tryk på ‘lidt god service’ i sin udtale] mener jeg også.” og 

informant nr. 5 siger at “Jeg forbinder SAS med god service, det er nok det primære. Og 

punktlighed” (ibid). I den relation, viser informant nr. 4s og informant nr. 5s udtalelser at de udover 

at fortolke SAS som et flyselskab med god service, fortolker de også SAS som et punktligt 

flyselskab (ibid). Dermed framer informanterne SAS ved brug af positivt ladede ord og vendinger. 

Derudover benytter ingen af forbrugerne i interviewene selvstændigt frames om SAS, der kunne 

indikere at SAS anses som mere bæredygtigt end andre flyselskaber (ibid). Kun da forskeren i 

spørgsmål 11 præsenterer informanterne for at SAS i de sidste par år har lanceret forskellige tiltag 

for at mindske sin CO2 udledning, nævner informant nr. 4: “Altså jeg synes kun jeg har set det på 

billetten. Det der med noget biobrændstof eller noget CO2 kompensation. Ja jeg har fået nogle 

mails om at der står et eller andet med at de prøver at være mere bæredygtig…” (Bilag 9). 

Informanten modtager disse informationer qua informantens medlemskab af SAS Eurobonus (ibid). 

Forbrugernes frames anses i denne analyse som en indikation af de offentlige frames om SAS.  

 

Sammenlignes forbrugernes frames med de frames SAS kommunikerer om sig selv og 

virksomhedens bæredygtige tiltag, er der ingen sammenfald mellem SAS’ frames og de frames 
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forbrugerne præsenterer i interviewene. Sammenfald mellem frames fra virksomheden og frames i 

offentligheden kan, ifølge Verhoeven (2016), forklares med forholdet mellem virksomheden, 

dennes PR-medarbejdere og journalister. Derfor kan der stilles spørgsmålstegn ved i hvor høj grad 

SAS praktiserer et forhold til journalisterne, idet de frames SAS kommunikere om sig selv og 

virksomhedens bæredygtige initiativer, samt de frames forbrugerne i offentligheden portrætterer 

ikke korresponderer. 

    

Idet SAS dermed ikke evner at udbrede sine egne frames til forbrugerne, formår SAS ikke at eje 

denne samfundsorienterede problematik, herunder hvordan den danske flybranche bliver mere 

bæredygtig. SAS risikerer derfor at ejerskabet af problematikken hverken kan influere SAS positivt 

eller negativt, eller påvirke SAS’ omdømme, troværdighed og legitimitet, idet SAS, qua det 

manglende ejerskab, ikke formår at blive linket til problematikken. Dette pointerer Verhoeven 

(2016) ville være et udfald af ejerskabet af en samfundsproblematik for en virksomhed, hvilket SAS 

ikke opnår.  

5.2.3 Delkonklusion  

På baggrund af delanalyse to kan vi konkludere at SAS framer sig selv og sine bæredygtige tiltag 

overvejende positivt og til tider neutralt via frames såsom at blive mere bæredygtig, at være 

innovativ eller nytænkende, at være en frontrunner eller firstmover i branchen, indkøb af nye 

brændstofeffektive, moderne og komfortable fly, reduktion af fossilt brændstofforbrug og reduktion 

af udledningen af CO2. I sit forsøg på at influere forbrugernes frames, holdninger og opfattelse af 

SAS, søger SAS at praktisere et interdependent relationship til journalister og derved forsøger SAS 

at etablere et gensidigt afhængighedsforhold mellem SAS og journalisterne. Forbrugerne framer 

SAS som et dyrt flyselskab at rejse med og et flyselskab med god service, og som er punktligt med 

hensyn til ankomsttider. Disse frames korresponderer derfor ikke med de frames SAS 

kommunikerer. Ingen af de interviewede forbrugere benytter selvstændigt frames om SAS, der 

kunne indikere at SAS anses som mere bæredygtigt end andre flyselskaber. Da informanterne bliver 

gjort opmærksom på SAS’ bæredygtige tiltag, kan kun en ud af de seks informanter mindes at have 

stiftet bekendtskab med tiltagene: CO2 kompensering og brug af biobrændstof. Resten af 

informanterne har ikke hørt om tiltagene, hvorfor det er stærkt begrænset i hvor høj grad SAS’ 

hyppigst brugte frames går igen blandt de frames forbrugernes præsenterer om SAS. Derfor er det 

tvivlsomt i hvor høj grad SAS praktiserer et velfungerende interdependent relationship til 
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journalister i sine bestræbelser på at påvirke forbrugernes opfattelse af og frames om SAS, idet 

forbrugernes frames ikke korresponderer med SAS’ frames. Dette bevirker at SAS ikke formår at 

eje samfundsproblematikken omkring hvordan den danske flybranche bliver mere bæredygtig, og 

derfor går derfor glip af, at dette ville kunne have en positiv effekt på samfundets og forbrugernes 

omtale af SAS samt på SAS’ troværdighed og legitimitet. Det kan derfor konkluderes at de 

divergerende frames SAS kommunikerer og forbrugerne præsenterer udgør en væsentlig 

kommunikativ udfordring for SAS i virksomhedens søgen efter at legitimere sig som et grønnere 

alternativ til andre flyselskaber.  

5.3 Legitimitetsanalyse   

I forrige analyse kunne vi konkludere at SAS står overfor en kommunikationsudfordring, idet der 

forekommer uoverensstemmelser mellem de frames SAS kommunikerer om sig selv og de frames 

forbrugerne præsenterer om SAS. Dette bevirker at SAS ikke formår at eje 

samfundsproblematikken omkring hvordan den danske flybranche bliver mere bæredygtig, og 

derfor går derfor glip af, at dette ville have en positiv effekt på samfundets og forbrugernes omtale 

af SAS samt på SAS’ troværdighed og legitimitet. I nedenstående analyse vil vi derfor undersøge 

hvilke aktører forbrugerne finder mere legitime end andre hvad angår at udtale sig om 

bæredygtighed og hvornår tiltag er bæredygtige, samt hvilke typer af legitimitet disse aktører 

besidder. Dermed ønsker vi med denne analyse at besvare arbejdsspørgsmål nr. 2: Hvorfor vurderes 

nogle aktører af forbrugeren at være mere legitime end andre hvad angår at udtale sig om 

bæredygtighed og bæredygtige tiltag? 

 

For at besvare arbejdsspørgsmål nr. 2, analyseres den indsamlede empiri ud fra Suchmans teori om 

tre typer af legitimitet, herunder Pragmatic legitimacy, Moral legitimacy og Cognitive legitimacy. 

Grundet arbejdsspørgsmålets udformning afgrænses analysen til at omhandle de aktører, 

forbrugerne i alderen 18-30 år finder legitime hvad angår at udtale sig om bæredygtighed og 

bæredygtige tiltag. Derfor undersøger denne analyse hvilken sandhed, der er den mest gængse 

blandt forbrugerne, i forhold til hvilke aktører der er mest legitime i forbrugernes socialt 

konstruerede virkelighed.   

 

I analysen undersøges syv aktører, idet disse oftest bliver nævnt af informanterne, da forskeren 

spurgte ind til (1) hvor informanterne søger information omkring bæredygtighed og bæredygtige 
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adfærd, (2) hvilke aktører der er ansvarshavende for at det danske samfund udvikler sig i en 

bæredygtig retning og (3) hvorvidt SAS er troværdig eller ej, når flyselskabet udtaler sig om 

effekten af sine bæredygtige initiativer.  

5.3.1 Omgangskreds, familie og venner   

I interviewene nævner fire ud af seks informanter deres omgangskreds, familie og venner, som 

kilde til hvor informanterne får informationer omkring bæredygtighed og bæredygtig adfærd. Dette 

ses når informant nr. 1 nævner: “..det [viden om bæredygtighed og bæredygtige tiltag] er nok noget 

der kommer til mig igennem venner der har liket et eller andet eller gjort et eller andet”, informant 

nr. 2 fortæller at “Jeg tror sådan umiddelbart at min første indskydelse var at.. andre mennesker 

gør det så tænker jeg også at så må det jo være fordi det gør en forskel et eller andet sted. [..] Men 

ellers tror jeg det er mest sådan at.. Det er min omgangskreds jeg er inspireret af, altså sådan… 

Hvis de kan være vegetarer eller hvis de kan sortere affald, eller hvis de kan nedsænke deres 

forbrug af plastik og sådan nogle ting… Så kan jeg jo også…”, informant nr. 3 siger at “Det 

kommer an på, hvis du selv vil gøre noget kan man jo altid finde et eller andet på internettet hvad 

andre mennesker [bekendtskaber].. hvordan de gør.” og informant nr. 4 nævner at “Det er mere at 

jeg bliver påvirket af andre. [..] Ens omgangskreds er altid den bedste mulige måde, synes jeg, at få 

anbefalinger på..” (Bilag 9).   

 

Informanternes udtalelser tyder på at forbrugere i alderen 18-30 år anser nære bekendtskaber og 

deres omgangskreds for troværdige, når forbrugerne søger informationer om bæredygtighed og 

bæredygtig adfærd. Udtalelserne vidner om at forbrugerne tildeler deres omgangskreds, familie og 

venner (1) Pragmatic legitimacy i form af Exchange legitimacy, idet forbrugerne vurderer at 

omgangskredsens, familiens og vennernes udtalelser og anbefalinger kan gavne forbrugeren selv og 

Dispositional legitimacy, idet omgangskreds, familie og venner anses af forbrugeren for at dele 

deres værdier og interesser, og dermed anses for ærlige og troværdige. Derudover tyder 

informanternes udtalelser også på at forbrugeren tildeler omgangskreds, familie og venner (2) 

Moral legitimacy i form af Procedural legitimacy, idet det blandt informanterne er socialt 

acceptabelt at spørge nære bekendtskaber og deres omgangskreds til råds og finde inspiration blandt 

dem. Derudover bærer informanternes udtalelser præg af at forbrugerne tildeler deres 

omgangskreds, familie og venner Cognitive legitimacy i form af Legitimacy based on taken-for-

grantedness, idet udtalelserne tyder på at forbrugerne antager at deres nære bekendtskaber og 
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omgangskreds vil forbrugeren det bedste og det bliver derfor utænkeligt for forbrugeren at nære 

bekendtskaber og omgangskreds ikke vil forbrugeren det bedste. Dermed vidner dette om at en stor 

del af forbrugerne i alderen 18-30 år antager at omgangskredsen, familien og vennerne er en legitim 

kilde til information omkring bæredygtighed og bæredygtig adfærd. 

5.3.2 Staten og Regeringen  

I interviewene udtrykker alle seks informanter at Staten og Regeringen bærer et stort ansvar hvad 

angår at sikre bæredygtig udvikling i Danmark (Bilag 9). Dette ses i informanternes udtalelser, når 

informant nr. 1 fortæller at “..mennesker følger altid strømmen, eller hvad man kan sige. Eller gør 

hvad andre gør. Så jeg tror helt sikkert at det er tiltag fra regeringen om ligesom det for eksempel 

de har gjort nu med at stige priserne på plastikposer ikk? Det er ligesom om at man kan stoppe folk 

i at købe plastikposer.”, informant nr. 2 fortæller da forskeren spørger ind til hvem, der har et 

ansvar for at danskerne bliver mere bæredygtige at “... jeg synes også det er politikerne der er 

ansvarlige for at… At vi skal ændre det..”, informant nr. 3 siger “Og jeg tror man skal se det med 

mere pragmatiske øjne og sige sådan at staten er nødt til at gå ind og sige… Lave nogle forskellige 

tiltag.. Måske en eller anden afgift i skat eller sætte skatten op på benzin eller sådan noget, for at 

man sådan tvinger folk til at..[træffe bæredygtige valg]” og tilføjer at “Jeg synes det er meget naivt 

at tro at man.. At virksomheder og individuelle individer selv kan løse det her klimaforandrings 

problem.”, informant nr. 4 nævner at “..jeg synes at regeringen godt kunne lave nogle tiltag så det 

var mere fordelagtigt at være bæredygtig.”, informant nr. 5 forklarer at “..men det er da klart at der 

skal jo også gives nogle rammer for at virksomhederne ligesom kan øh levere bæredygtigt og 

udvikle sig i en bæredygtig retning, der gør at de bliver mere bæredygtige og det er jo politisk at 

der skal være nogle rammer,..” og informant nr. 6 fortæller at “Jo det er statens ansvar øh og 

omlægge produktion..” (ibid). 

 

Udtalelserne tyder derfor på at forbrugere i alderen 18-30 år anser Staten og Regeringen for dels at 

besidde et stort ansvar og dels at være en troværdig aktør i henhold til at fremme udbredelsen af 

bæredygtige tiltag samt at udtale sig om hvornår tiltag er bæredygtige. På baggrund af 

informanternes udtalelser, legitimeres Staten og Regeringen inden for Pragmatic legitimacy af (1) 

Exchange legitimacy, idet det ud fra informanternes udtalelser tyder på at de mener at denne aktør 

implementerer politikker, der gavner samfundet og dens udprægede interesse i at fremme 

bæredygtig udvikling i det danske samfund, (2) Influence legitimacy, idet forbrugerne anser Staten 
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og Regeringen for at handle på baggrund af samfundets interesse indenfor bæredygtig udvikling, og 

(3) Dispositional legitimacy, idet Staten og Regeringen baseret på informanternes udtalelser anses 

af forbrugerne for at dele samfundets værdier og interesser, samt for at være troværdig. Staten og 

Regeringen besidder udelukkende disse tre typer af Pragmatic legitimacy, idet vi antager at 

politikerne i Folketinget er folkevalgte repræsentanter, hvorfor samfundets borgere og forbrugere 

har direkte indflydelse på hvilke personer, der skal varetage deres interesser. Tildelingen af 

Pragmatic legitimacy ses eksempelvis i både informant nr. 1, 2, 3, 4, 5 og 6’s førnævnte udtalelser, 

hvor informanterne nævner at der skal være nogle politiske rammer, der fremmer bæredygtige valg. 

Forbrugernes tildeling af Pragmatic legitimacy resulterer i at Staten og Regeringen opnår at blive 

opfattet som noget positivt hos forbrugeren.  

 

Endvidere legitimeres Staten og Regeringen inden for Moral legitimacy af (1) Consequential 

legitimacy, idet vi antager at Staten og Regeringen hidtil har formået at udvikle samfundet i en 

retning, der er i samfundets interesse og (2) Procedural legitimacy, idet Staten og Regeringen 

benytter teknikker og procedurer inden for at tage samfundsrelaterede beslutninger i Folketinget, 

der blandt forbrugerne er en socialt accepteret måde at tage beslutninger på i et demokratisk 

samfund baseret på informanternes udtalelser. Forbrugernes tildeling af Moral legitimacy til Staten 

og Regeringen ses i informanternes udtalelser, idet informanterne nævner at Staten, Regeringen og 

politikerne skal tage beslutninger om hvordan det danske samfund fremmer bæredygtig udvikling i 

form af implementeringen af bæredygtige tiltag, øgede priser, afgifter og skatter på ikke-

bæredygtige produkter og services.  

 

Dernæst tildeles Staten og Regeringen også Cognitive legitimacy i form af både at blive tildelt 

Legitimacy based on comprehensibility og Legitimacy based on taken-for-grantedness. Staten og 

Regeringens besiddelse af Legitimacy based on comprehensibility gør sig gældende, idet den 

kulturelle model som det danske samfund bygger på antages, på baggrund af informanternes 

udtalelser, at anses af forbrugerne for en socialt accepteret model som samfundets beslutningstagere 

kan tage beslutninger på baggrund af. Derfor giver denne kulturelle model troværdige forklaringer 

på hvorfor Staten og Regeringen handler som den gør, idet denne aktør handler på baggrund af de 

politikere og politiske overbevisninger samfundsborgerne, herunder informanterne og forbrugerne, 

har stemt ind i Folketinget. Forbrugernes tildeling af Legitimacy based on taken-for-grantedness til 

Staten og Regeringen beror på at alle informanterne i de førnævnte udtalelser udtrykker at Staten og 
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Regeringen skal iværksætte bæredygtige tiltag og tage ansvar for at fremme bæredygtig udvikling i 

det danske samfund. Dermed antager informanterne at Staten og Regeringen skal gøre noget, og det 

bliver derfor utænkeligt at denne aktør ikke skulle gøre noget for at fremme den bæredygtige 

udvikling. Ifølge Suchman (1995) er opnåelsen af Legitimacy based on taken-for-grantedness er 

den stærkeste legitimitet, der kan opnås, når en virksomhed søger at opnå momentum i samfundet, 

idet alternativer bliver utænkelige. Forbrugerne anser dermed Staten og Regeringen for en meget 

legitim aktør, idet forbrugerne tildeler Staten og Regeringen både Pragmatic legitimacy, Moral 

legitimacy og Cognitive legitimacy. 

5.3.3 Nyhedsmedier og nyhedsartikler  

I løbet af interviewundersøgelserne fortæller tre ud af seks informanter at disse får information om 

bæredygtighed og bæredygtig adfærd via nyhedsmedier og nyhedsartikler (Bilag 9). Dette antydes, 

idet informant nr. 1 fortæller at “Altså information tror jeg kommer igennem altså medierne og 

nyhederne..”, informant nr. 5 nævner at “.. så er der alligevel en del omtale af det [bæredygtighed] 

i medierne. Så man sådan støder på det løbende ikke.” og informant nr. 6 forklarer at “Det er 

igennem nyheder og ja, primært nyheder og dokumentarfilm.” (ibid).  

 

Dette indikerer derfor at en del af forbrugerne i alderen 18-30 år mener at nyhedsmedier og 

nyhedsartikler er en legitim kilde til viden omkring bæredygtighed og bæredygtige adfærd.  

 

Endvidere antyder alle tre informanter i deres udtalelser at nyhedsmedier og nyhedsartikler tildeles 

Pragmatic legitimacy af forbrugerne i form af Exchange legitimacy, idet informanterne fortæller at 

de får samfundsrelaterede informationer og nyheder via nyhedsmedier, hvilket informanterne drager 

fordel af, idet disse informeres om samfundsmæssige anliggender de ikke selv kan være 

førstehåndsvidne til. Derudover indikerer informanterne også at disse tildeler nyhedsmedier og 

nyhedsartikler Moral legitimacy i form af Procedural legitimacy, idet informanternes udtalelser 

vidner om at det er socialt acceptabelt at hente informationer via nyhedsmedier og nyhedsartikler. 

Dette antages på baggrund af at informanterne nævner at disse benytter nyhedsmedierne og 

nyhedsartiklerne til at informere sig. Derudover tyder de tre informanters udtalelser på, at det er en 

selvfølge for dem at de benytter nyhedsmedier til at lade sig informere, derved tildeler 

informanterne nyhedsmedier og nyhedsartikler Cognitive legitimacy i form af Legitimacy based on 
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taken-for-grantedness. Dermed vidner dette om at en del af forbrugerne i alderen 18-30 år antager at 

nyhedsmedierne er en legitim kilde til information omkring bæredygtighed og bæredygtig adfærd. 

5.3.4 Internettet og søgemaskiner   

I interviewene fortæller halvdelen af informanterne at disse søger informationer omkring 

bæredygtighed og bæredygtig adfærd ved at søge efter informationer på internettet. Dette 

synliggøres i informanternes udtalelser, når informant nr. 3 fortæller “..hvis du selv vil gøre noget 

kan man jo altid finde et eller andet på internettet..”, informant nr. 5 nævner at “Altså hvis jeg 

aktivt selv skal søge information ville jeg i første omgang Google det og se hvad der kommer 

frem..” og informant nr. 6 siger at ““Øhm. Altså det gør jeg via nettet..” (Bilag 9). 

 

Informanternes udtalelser antyder at en del af forbrugerne i alderen 18-30 år antager at internettet 

og søgemaskiner, såsom Google, vil forsyne forbrugerne med kvalificerede søgeresultater qua 

søgemaskinens konstruktion, der kan informere forbrugerne omkring bæredygtighed og bæredygtig 

adfærd, hvorfor forbrugerne viser tegn på at tildele internettet og søgemaskiner Exchange 

legitimacy inden for Pragmatic legitimacy. Derudover indikerer informanternes udtalelser også at 

nogle forbrugere finder det social acceptabelt at benytte internettet eller søgemaskiner, såsom 

Google, til at finde informationer omkring bæredygtighed og bæredygtig adfærd. Derved antyder 

udtalelserne at forbrugerne tildeler internettet og søgemaskiner en form for Moral legitimacy, 

herunder Procedural legitimacy.  

5.3.5 Sociale medier 

I interviewundersøgelsen nævner tre ud af seks informanter at disse tilegner sig informationer 

omkring bæredygtighed og bæredygtig adfærd via sociale medier (Bilag 9). Dette ses når informant 

nr. 1 fortæller at “Altså information tror jeg kommer igennem altså medierne og nyhederne og 

måske også lidt de sociale medier der ser man jo også mange sådan nogen Facebook videoer”, 

informant nr. 2 forklarer at “..jeg falder over en artikel eller sådan noget.. Sådan hvis man lige 

scroller igennem mit feed eller på Facebook, der synes jeg også tit der er nogen der lægger noget 

op.”, og informant nr. 4 nævner at vedkommende bliver påvirket af indholdet på de sociale medier 

og uddyber: “...men man kan bare ikke helt undgå at blive påvirket af det, synes jeg, når man er på 

sociale medier.”. Dog pointerer informant nr. 1 også at de sociale medier ikke er en troværdig kilde 

til information: ”..de sociale medier er måske ikke de mest troværdige midler, [...] men det er 
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ligesom der man er og det er der man bliver fanget i altså.. i ens hverdag det er der man sluger 

information fra..”. Også informant nr. 4 er kritisk overfor hvilke informationer, der florerer på de 

sociale medier særligt i relation til influenceres udtalelser: “… influencere skal [man] altid være 

lidt mere kritisk, men man kan bare ikke helt undgå at blive påvirket af det..” (ibid).    

 

Informanternes udtalelser om hvor de henter information om bæredygtighed og bæredygtig adfærd 

indikerer at nogle forbrugere i alderen 18-30 år anser sociale medier for et socialt accepteret medie 

at tilegne sig informationer igennem. Dog pointerer en enkelt af informanterne at ikke alle 

informationer på de sociale medier er lige troværdige. Informanternes udtalelser tyder på at de 

sociale medier i et vist omfang tildeles legitimitet blandt forbrugerne idet informanterne forventer at 

måden hvorpå sociale medier er konstrueret vil gavne dem, så de kan tilegne sig viden om deres 

netværks ageren via de sociale medier. På baggrund antages en del af forbrugerne at tildele de 

sociale medier Pragmatic legitimacy i form af Exchange legitimacy. Endvidere tildeler forbrugerne 

de sociale medier Moral legitimacy i form af Procedural legitimacy, idet informanterne i deres 

udtalelser indikerer at det er socialt acceptabelt at bruge sociale medier og legitimt at hente 

informationer om andre folk og disses ageren. Derudover tilføjer informant nr. 4 til førnævnte 

udtalelse at man ikke skal stole på alt hvad influencere siger på de sociale medier, hvorfor 

informanten må antages at anse influencere som en illegitim afsender af budskabet om 

bæredygtighed og hvornår et tiltag er bæredygtigt (Bilag 9).  

 

Tre ud af seks af informanterne tilegner sig viden omkring bæredygtighed og bæredygtig adfærd 

igennem sociale medier. Dog pointerer en enkelt informant at sociale medier ikke er så troværdige 

og en anden nævner at man ikke skal stole på hvad specielt influencere udtaler sig om på de sociale 

medier. Men på baggrund af informanternes udtalelser og ageren indikeres det at en del af 

forbrugerne i aldersgruppen 18-30 år tildeler de sociale medier Pragmatic legitimacy og Moral 

legitimacy.  

5.3.6 Virksomheder  

Blandt gruppen af informanter er der delte meninger om hvorvidt virksomhederne har et ansvar for 

at fremme den bæredygtige udvikling og omstilling blandt virksomhederne i samfundet (Bilag 9). 

På den ene side, omfatter gruppen af informanter, der mener at virksomhederne har et ansvar, 

informant nr. 1, 2 og 5. Dette ses på når informant nr. 1 fortæller at “Virksomheder skal selvfølgelig 



 

Side 79 af 118 
 

også være en del af det. Og gøre det attraktivt og vælge bæredygtighed frem for det andet.”, 

informant nr. 2 nævner at “Der er jo nogle store firmaer jeg tænker er nødt til at gå forrest.. [...] 

Altså store virksomheder tænker jeg er også nødt til at gå forrest,.. [...] jeg synes også at 

virksomheder i Danmark har et ansvar for netop også at og ehm.. være hvad hedder sådan noget 

forgangskæmpere mod det på en eller anden måde.” og informant nr. 5 nævner at “I allerhøjeste 

grad er det også virksomhedernes ansvar. Men man kan også sige at når det er mit ansvar så vil jeg 

da også hellere vælge nogle virksomheder som jeg forbruger, så vil jeg da også hellere vælge nogle 

virksomheder som er mere bæredygtige.” (ibid). På den anden side, er en gruppe af informanter der 

ikke entydigt mener at virksomheder har et ansvar eller er kritiske over virksomheders udtalelser 

om egne bæredygtige tiltag. Dette ses eksempelvis, når informant nr. 3 og 6 ikke nævner 

virksomhederne som havende et nævneværdigt ansvar og i stedet lægger vægt på at Staten og 

Regeringen i højere grad har et ansvar for at fremme den bæredygtige udvikling, idet eksempelvis 

informant nr. 3 mener at det vil være naivt at tro at virksomheder og individuelle individer alene 

kan løse klimaforandringsproblemerne (ibid). Ligeledes mener informant nr. 4 også at 

virksomheder ikke entydigt har et ansvar i henhold til at implementere flere bæredygtige tiltag, idet 

virksomhederne primært tænker på deres egne omkostninger og at drive forretning, hvorfor Staten 

og Regeringen skal lancere en række tilskudsordninger, så virksomhederne har et økonomisk 

råderum til at tage det bæredygtige valg (ibid). Dertil udtrykker informant nr. 5 også at informanten 

er meget kritisk overfor virksomhedernes udtalelser om egne bæredygtige tiltag og finder derfor 

sådanne udtalelser tangerende til utroværdige (ibid). 

 

Informanternes udtalelser og delte meninger om hvorvidt virksomhederne har et ansvar for at 

fremme den bæredygtige udvikling i det danske samfund eller ej, tyder derfor på at forbrugerne 

mellem 18-30 år ikke entydigt mener at virksomhederne har et ansvar og ej heller er udpræget 

troværdige qua virksomhedernes fokus på at drive deres forretning. Baggrunden for at forbrugerne 

ikke anser virksomheder for troværdige, er at virksomheder ikke tildeles Pragmatic legitimacy idet 

virksomheder ikke udvikler virksomhedspolitikker, der gavner forbrugeren. Forbrugeren betragter 

ikke virksomheder som lydhøre overfor forbrugerens brede interesser eller forbrugeren betragter 

ikke virksomheder som i stand til at varetage deres dybereliggende interesser, dele deres værdier 

eller som ærlige eller troværdige.  
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Dette ses eksempelvis i informant nr. 4s udtalelse om at virksomheder primært fokuserer på deres 

omkostninger (Bilag 9) og informant nr. 5s udtalelse om at virksomheder der udtaler sig om egne 

bæredygtige tiltag ikke er troværdige (ibid).  

 

Trods informanternes delte meninger om virksomhedernes ansvar, indikerer informant nr. 1, 2 og 5 

at disse anser virksomhederne for at have et moralsk ansvar for at ’gøre det rigtige’ og fremme 

brugen af bæredygtige tiltag, hvorved virksomhederne tildeles Moral legitimacy i form af 

Procedural legitimacy. Dernæst er der ikke indikationer i informanternes udtalelser for at 

informanterne anser virksomheder for at besidde nogle former for Cognitive legitimacy.  

5.3.7 SAS  

I løbet af interviewene omtaler fem ud af seks informanter at det er troværdigt at SAS udtaler sig 

om bæredygtige tiltag til trods for at flybranchen bliver beskyldt for at forurene meget (Bilag 9). 

Denne mening kommer til udtryk, når eksempelvis informant nr. 1 fortæller “Ja det tror jeg. Fordi 

netop sådan en virksomhed som faktisk sviner så meget er nødt til at stå frem og vise at de gør et 

eller andet i stedet for at øhm… At slet ikke at gøre noget fordi så det er netop slet ikke 

troværdigt!” og uddyber at hvis en stor virksomhed som SAS siger et, men gør noget andet ville det 

blive opdaget (ibid). Derudover siger informant nr. 2 at “Øh, ja det synes jeg egentlig er helt fint. 

Altså sådan jeg synes da at SAS er et ligeså troværdigt altså sådan navn eller produkt eller firma 

eller et eller andet som så mange andre der udtaler sig om det.”, informant nr. 3 antyder at 

informanten synes SAS er troværdig, da informanten omtaler at “Altså jeg tror ikke de lyver om 

hvad de gør.” og informant nr. 5 svarer at det umiddelbart er troværdigt, når SAS udtaler sig om 

effekten af sine bæredygtige tiltag og uddyber “Jeg ved ikke om der er nogle specifikke kriterier for 

hvornår man kan kalde sig selv for en bæredygtig virksomhed. Øh. Altså i forhold til en mindskning 

af CO2 udledningen man skal under for at kunne kalde sig en bæredygtig virksomhed, det ved jeg 

ikke” (ibid). Endvidere fortæller informant nr. 6 at “Altså ja det tænker jeg klart. Jeg tænker at de 

[SAS] mener det, når de siger de gør det.”, da informanten bliver spurgt om det er troværdigt at 

SAS siger at deres tiltag er bæredygtige (ibid). Informanten uddyber at der skal være nogle tydelige 

fakta og information, der vidner om at de bæredygtige tiltag rent faktisk er bæredygtige (ibid). Dog 

er informant nr. 4 lidt mere skeptisk overfor SAS’ udtalelser om sine bæredygtige tiltag, idet 

informanten nævner at det primært handler om at skabe indtjening for virksomheder: “Altså man 

kan jo håbe på at de mener det og de... Men altså man ved det jo ikke. Det er jo en virksomhed og 
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de vil jo stadig have at pengene går ind. Men det er da mere troværdig end de virksomheder der 

slet ikke gør noget.” (ibid). 

 

Derved vidner informanternes udtalelser om at størstedelen af forbrugerne i alderen 18-30 år finder 

SAS troværdig, når virksomheden omtaler sine bæredygtige tiltag som bæredygtige. Informanternes 

udtalelser tyder på at forbrugerne tildeler SAS Influence legitimacy og Dispositional legitimacy 

inden for Pragmatic legitimacy, idet SAS implementerer tiltag, der er forenelige med forbrugernes 

interesser og SAS derved viser at dele forbrugernes værdier, hvilket bevirker en øget troværdighed 

hos SAS. Derudover tyder udtalelserne også på at forbrugerne tildeler SAS Moral legitimacy, idet 

SAS aktivt gør noget for at fremme den bæredygtige udvikling i virksomheden, hvilket ifølge 

forbrugerne er ‘det rigtige at gøre’. Inden for Moral legitimacy antages forbrugerne også at tildele 

SAS Procedural legitimacy, idet eksempelvis informant nr. 1 indikerer at det at SAS gør noget i 

form af implementeringen af bæredygtige tiltag, der er alment, socialt accepteret, bevirker at SAS 

bliver mere troværdig. 

5.3.8 Delkonklusion 

Det kan konkluderes at forbrugerne vurderer at Staten og Regeringen, omgangskreds, familie og 

venner, samt nyhedsmedier og nyhedsartikler er de mest legitime aktører hvad angår at informere 

eller udtale sig om bæredygtighed og om hvornår tiltag er bæredygtige, idet de alle besidder flere 

former for legitimitet inden for både Pragmatic legitimacy, Moral legitimacy og Cognitive 

legitimacy.  

 

Staten og Regeringen vurderes at blive tildelt (1) Pragmatic legitimacy i form af både Exchange 

legitimacy, Influence legitimacy og Dispositional legitimacy, (2) Moral legitimacy Consequential 

legitimacy og Procedural legitimacy, og (3) Cognitive legitimacy herunder Legitimacy based on 

comprehensibility og Legitimacy based on taken-for-grantedness. Derfor vurderes at Staten og 

Regeringen bliver tildelt en høj grad af legitimitet. Endvidere vurderes forbrugernes omgangskreds, 

familie og venner at blive tildelt alle tre typer af legitimitet, idet disse tildeles (1) Pragmatic 

legitimacy i form af Exchange legitimacy og Dispositonal legitimacy, (2) Moral legitimacy i form 

af Procedural legitimacy og Personal legitimacy, og (3) Cognitive legitimacy i form af Legitimacy 

based on taken-for-grantedness. Derfor vurderes omgangskredsen, familien og vennerne at besidde 

en høj grad af legitimitet. Derudover vurderes Nyhedsmedier og nyhedsartikler at blive tildelt alle 
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tre typer af legitimitet. Dette bevirker at nyhedsmedier og nyhedsartikler tildeles (1) Pragmatic 

legitimacy herunder Exchange legitimacy, (2) Moral legitimacy i form af Procedural legitimacy og 

(3) Cognitive legitimacy i form af Legitimacy based on taken-for-grantedness. Dog er det kun tre ud 

af seks informanter, der nævner nyhedsmedier og nyhedsartikler som en legitim kilde til viden 

omkring bæredygtighed og bæredygtige tiltag. Derfor vurderes nyhedsmedier og nyhedsartikler at 

besidde en høj grad af legitimitet. 

 

Derudover kan det konkluderes at internettet og søgemaskiner, samt SAS anses for de næstmest 

legitime aktører ifølge forbrugeren, idet forbrugerne i nogen grad finder internettet og 

søgemaskiner, samt SAS legitime, da disse kun besidder Pragmatic legitimacy og Moral legitimacy.  

 

Internettet og søgemaskiner vurderes at blive tildelt (1) Pragmatic legitimacy herunder Exchange 

legitimacy og (2) Moral Legitimacy i form af Procedural legitimacy. Dog er det kun halvdelen af 

informanterne, der nævner internettet og søgemaskiner som en mulighed for at indhente troværdig 

viden omkring bæredygtighed og bæredygtig adfærd. Derfor vurderes internettet og søgemaskiner 

at besidde nogen grad af legitimitet. Derudover vurderes SAS at blive tildelt Pragmatic legitimacy i 

form af Influence legitimacy og Dispositional legitimacy og Moral legitimacy herunder procedural 

legitimacy. Fem ud af seks informanter nævner hertil at det er troværdigt at SAS udtaler sig om 

bæredygtige tiltag trods flybranchen bliver beskyldt for at forurene meget. Dog er informant nr. 4 

lidt mere skeptisk overfor SAS’ udtalelser om sine bæredygtige tiltag, idet informanten nævner at 

virksomhedernes primære mål er at skabe indtjening. Derfor vurderes SAS at besidde nogen grad af 

legitimitet. 

 

Afslutningsvis kan det konkluderes at de sociale medier og virksomheder anses for de mindst 

legitime aktører ifølge forbrugerne, idet disse besidder få typer af legitimitet eller direkte anses af 

forbrugeren for illegitime hvad angår at informere eller udtale sig om bæredygtighed og 

bæredygtige tiltag.  

  

De sociale medier vurderes at blive tildelt (1) Pragmatic legitimacy i form af Exchange legitimacy 

og (2) Moral legitimacy i form af Procedural legitimacy. Dog er to af informanterne kritiske overfor 

informationer på de sociale medier og en informant påpeger at man ikke skal stole på alt hvad 

influencere siger på de sociale medier. Derfor antages at nogle forbrugere anser de sociale medier 



 

Side 83 af 118 
 

og influencere som en illegitim afsender af budskabet om bæredygtighed og hvornår et tiltag er 

bæredygtigt. Derved vurderes de sociale medier at besidde en lav grad af legitimitet. Derudover 

vurderes forbrugerne at have delte meninger om hvorvidt virksomheder har et ansvar for at fremme 

bæredygtig udvikling og om virksomheder er troværdige i henhold til at udtale sig om bæredygtige 

tiltags indflydelse på virksomhedens udledning. På den ene side fortæller en del af informanterne at 

virksomhederne har et ansvar for at fremme bæredygtig udvikling og bør påtage sig dette. På den 

anden side er der en del af informanterne, som ikke entydigt mener at virksomheder har et ansvar 

eller er kritiske over for virksomheders udtalelser om egne bæredygtige tiltag. Informanternes 

udtalelser indikerer at nogle forbrugere tildeler virksomheder Moral legitimacy, mens andre af 

informanternes udtalelser bærer præg af at nogle forbrugere ikke anser virksomheder som 

troværdige, idet virksomheder ikke tildeles Pragmatic legitimacy. Derfor vurderes virksomheder at 

besidde en lav grad af legitimitet. 

5.4 Greenwashinganalyse   

I forrige analyse kunne vi konkludere at virksomheder og SAS anses for at være mindre legitime af 

forbrugerne hvad angår at udtale sig om bæredygtighed og bæredygtige tiltag. Derfor vil denne 

analyse undersøge hvordan SAS kommunikerer omkring deres bæredygtige tiltag og hertil hvordan 

denne bliver opfattet af forbrugerne. Ydermere vil analysen se på hvilke faktorer SAS netop skal 

være opmærksom på, når de kommunikerer omkring bæredygtighed, for at undgå at blive anklaget 

for greenwashing. Dermed ønsker vi med denne analyse og i samspil med diskussionen at bidrage 

til en besvarelse af arbejdsspørgsmål nr. 3: Hvordan bør SAS kommunikativt respondere og 

legitimere sig selv som et grønnere alternativ til andre flyselskaber og samtidig undgå at blive 

anklaget for greenwashing? 

 

Analysen tager udgangspunkt i hvordan SAS helt konkret kommunikerer omkring bæredygtighed 

og om deres miljøpræstation på deres eksterne kanaler. Her ses der nærmere på hvilke kanaler SAS 

kommunikerer igennem og om hvad de præcis kommunikerer om. Herefter analyseres hvordan SAS 

kommunikation omkring bæredygtighed og om deres miljøpræstation kan karakteriseres ved hjælp 

af modellen ‘A Typology of Firms based on Environmental Performance and Communication’ 

(Delmas & Burbano, 2011). Slutteligt i analysen ses der nærmere på hvordan den opnåede viden i 

vores interviews kan bidrage til at sige noget om hvad SAS skal være opmærksom på i deres 

kommunikation omkring bæredygtighed for at undgå at blive anklaget for greenwashing.  
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5.4.1 SAS’ eksterne kommunikation omkring bæredygtighed 

SAS kommunikerer omkring bæredygtighed og deres miljøpræstation på deres eksterne kanaler, 

herunder deres hjemmeside og på sociale medier. Hvert år offentliggør SAS deres 

bæredygtighedsrapport. Rapporten er at finde for alle på SAS’ egen hjemmeside. Her offentliggøres 

en oversigt over hvordan det er gået med deres bæredygtige tiltag siden året før, eksempelvis hvor 

meget deres CO2-udledning er nedsat og hvor meget biobrændsstof der blev brugt (Sustainability 

reports, s.d.). Rapporten indeholder mange eksakte tal og procenter, som skal give læseren et 

indtryk af forskellen, SAS gør for miljøet i forbindelse med deres bæredygtige tiltag (ibid). Dog er 

det for den uerfarne læser svært at finde de eksakte udregninger bag de tal SAS offentliggør i 

rapporten.   

 

Udover bæredygtighedsrapporterne publicerer SAS artikler på deres hjemmeside omhandlende de 

bæredygtige tiltag virksomheden engagerer sig i. I artiklerne publiceret på 

scandinaviantraveler.com udtaler SAS sig omkring hvilke mål de har sat sig for at gøre en forskel 

for miljøet i forbindelse med deres bæredygtighedsprogram. Eksempelvis skriver SAS “Den 

samlede CO2-udledning vil blive reduceret med 25% i 2030 sammenlignet med 2005. SAS sigter 

desuden mod, at 20% af dets samlede brændstofforbrug i 2030 skal komme fra biobrændsel…” 

(Hjelm, 2018). Disse mål kan beskrives som til en vis grad at være abstrakte og uhåndgribelige for 

læseren. Det er svært præcist at vide hvor meget CO2-udledningen mindskes og præcist hvor meget 

biobrændsel SAS agter at bruge. Hertil er det langsigtede mål idet SAS først ønsker at have opfyldt 

målene i 2030. I en anden artikel skriver SAS “Vores nye A320neo forbrænder 18 procent mindre 

brændstof end den forrige A320-model, og det har reduceret vores CO2-udslip med 22 procent pr. 

passager-kilometer siden 2005” (Scandinavian traveler, 2018). Det er ligeledes uden konkrete 

udregninger og tal for hvor meget CO2-udslippet egentlig er reduceret (ibid). 

 

På SAS’ facebookside og Instagram profil er teksten i opslagene begrænset. Her poster SAS derfor 

billeder, der henviser til deres bæredygtige tiltag eller miljøpræstation med en kort tekst, der 

uddyber dette (Bilag 1). Mange af opslagene der findes på SAS’ facebookside er billeder af fly fra 

SAS’ nye flyflåde, hvor de skriver en kort beskrivelse af at de byder nye, mere brændstof effektive 

fly velkommen til deres flyflåde (Bilag 1). Herudover er der opslag, der omhandler SAS’ CO2-

kompensation af billetter, hvor der kort bliver gjort opmærksom på at SAS engagerer sig i CO2-

kompensation (ibid). De fleste af opslagene på Facebook har et link der henviser til de artikler SAS 
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har skrevet om samme emne på deres hjemmeside scandinaviantraveler.com. På SAS’ Instagram 

profil er teksten endnu mere begrænset og her skal billederne tale deres eget sprog, eksempelvis 

med billeder af fly fra deres nye flyflåde (ibid). Det kan derfor argumenteres at det ud fra SAS’ 

opslag på Facebook og Instagram er svært at gennemskue udregningerne bag SAS’ bæredygtige 

tiltag og hvor stor en forskel de gør. Dog er dette forståeligt i betragtning af den begrænsede plads 

til tekst der gør sig gældende i opslag på disse medier.  

 

I forbindelse med vores media content analyse fandt vi, at ud af de 63 analyseenheder, bestående af 

artikler og sociale medieopslag fra SAS vi indsamlede og analyserede, nævnte kun lige under 

halvdelen begrebet ‘bæredygtighed’ (Bilag 1). Dette kan være udtryk for at SAS ikke ønsker at 

sammenholde tiltagen med det at være bæredygtig eller engagerer sig i bæredygtighed, hvilket kan 

være for at mindske forventningerne til virksomheden fra interessenterne. Yderligere viste analysen 

at SAS hovedsageligt portrætterer sig selv som innovative eller nytænkende eller som frontrunner 

eller firstmover, når de beskriver hvilke bæredygtige mål de har sat sig og hvilke initiativer de 

engagerer sig i (ibid). Dette kan være et tegn på at SAS selv mener at de er et af de første 

flyselskaber i flybranchen til at engagere sig i tiltag som disse.  

 

Selvom det ud fra SAS’ hjemmeside og sociale medie profiler giver et indtryk af at SAS 

kommunikerer omfattende omkring deres bæredygtige tiltag og miljøpræstation, er det ikke noget 

SAS benytter i deres markedsføring. Den seneste kampagne fra SAS hed “What is truly 

scandinavian” og omhandlede i stedet hvordan vi, når vi rejser rundt i verden, inspirerer hinanden 

landene imellem og tilfører ting til vores egen kultur, som vi har fundet i andre lande (SAS Group, 

2020). En tidligere kampagne har hertil omhandlet, at det at rejse ændrer os som mennesker og 

skaber verden som den er i dag, alt dette under sloganet “We are travellers” (SAS Group, 2018). 

Der kan ud fra dette argumenteres for, at interesserede interessenter selv skal finde frem til den 

ønskede information omkring SAS’ engagement i bæredygtige tiltag og informationer omkring 

deres miljøpræstation. Interessenterne skal aktivt gå ind på SAS’ hjemmeside eller deres sociale 

medie profiler for at opnå denne viden. Informant nr. 4 beskriver at have modtaget mails omkring 

SAS’ bæredygtige tiltag i forbindelse med medlemskab af SAS’ Eurobonus (Bilag 9). Det kan dertil 

tyde på at SAS kommunikerer denne type af informationer ud til en begrænset gruppe, og en gruppe 

der allerede er engagerede i SAS på baggrund af deres Eurobonus medlemskab. Hertil kan dette 
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være et billede på at SAS endnu ikke til fulde ønsker at markedsføre sig selv som et bæredygtigt 

flyselskab.    

5.4.2 Klassificering af SAS 

Ud fra SAS’ eksterne kommunikation omkring bæredygtighed og kommunikation omkring deres 

miljøpræstation er det muligt at klassificere hvilken type virksomhed SAS er ud fra modellen ‘A 

Typology of Firms based on Environmental Performance and Communication’ (Delmas & 

Burbano, 2011). Modellen inddeler virksomheder ud fra hvordan de kommunikerer omkring deres 

miljøpræstation og hvordan deres egentlige miljøpræstation er (ibid). Da det er svært ud fra SAS’ 

eksterne kommunikation at vurdere deres reelle miljøpræstation, vurderes denne ud fra hvordan 

forbrugerne opfatter SAS’ kommunikation omkring bæredygtige tiltag. Det er derfor med forbehold 

for at forbrugerne ikke har anden indsigt i SAS’ reelle engagement i bæredygtige tiltag og 

miljøpræstation end den, de på forhånd har fra SAS’ eksterne kommunikation. Ud fra dette kan der 

argumenteres for at SAS kan klassificeres som placeret midt imellem en Silent Green Firm og en 

Vocal Green Firm (ibid). Et Silent Green Firm er karakteriseret ved at have en god miljøpræstation, 

men som ikke vælger at kommunikere omkring denne (ibid). Endvidere karakteriseres en Vocal 

Green Firm som en virksomhed med en god miljøpræstation, som aktivt kommunikerer omkring 

denne (ibid). Det vurderes at SAS anses for at have aspekter af begge på baggrund af måden hvorpå 

SAS kommunikerer om deres miljøpræstation og bæredygtige tiltag, og hvordan forbrugerne 

opfatter denne kommunikation.  

 

SAS anses som et Green Firm på baggrund af at SAS’ engagement i bæredygtige tiltag og deres 

miljøpræstation opleves af forbrugerne som sandfærdig og god. Størstedelen af informanterne 

mener ikke at de bæredygtige tiltag SAS engagerer sig i og deres udtalelser om deres 

miljøpræstation skulle være ukorrekte eller usande (Bilag 9). Selvom informanterne er skeptiske 

omkring hvorvidt tiltagene kan gøre en forskel alene, er der ingen af informanterne der nævner at de 

mener der kan være en sandsynlighed for at de bæredygtige målsætninger og tiltag ikke opfyldes 

eller at SAS positivt overdriver deres miljøpræstation (ibid). Informant nr. 1 mener at det er 

troværdigt at SAS engagerer sig i bæredygtighed og udtaler sig herom, netop fordi SAS anses for at 

være en virksomhed der forurener meget (ibid). Derudover uddyber informanten “netop sådan en 

virksomhed som faktisk sviner så meget er nødt til at stå frem og vise at de gør et eller andet i stedet 

for at øhm… At slet ikke at gøre noget fordi så det er netop slet ikke troværdigt! (ibid). Hertil siger 
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informanten “Og det tror jeg ikke der er nogen virksomheder som går ud og siger noget og de så 

ikke gør det..” (ibid). Informanten har tiltro til at virksomheder ikke udtaler sig om noget, de ikke 

har i sinde at opfylde (ibid). Hertil tilføjer informanten at skulle SAS udtale sig usandt om 

bæredygtige målsætninger og tiltag, ville det blive opdaget. Helt konkret siger informanten “...De er 

jo opdaget med det samme! Så alle de der ting som de har remset op som at de gerne vil gøre… Det 

kunne man heller ikke bare sige at man gjorde uden at det ville blive opdaget hvis ikke man gjorde 

noget!” (ibid). I samme dur siger informant nr. 3 “Altså jeg tror ikke de lyver om hvad de gør” for 

at understrege at informanten mener at SAS udtaler sig sandfærdigt om deres bæredygtige tiltag 

(ibid). Baseret på forbrugernes holdning til SAS’ kommunikation omkring bæredygtige tiltag og om 

deres miljøpræstation kan SAS karakteriseres som et Green Firm.  

 

Det vurderes at SAS anses for at have aspekter af både at være et Silent og Vocal Green Firm ud fra 

deres kommunikation omkring deres miljøpræstation og bæredygtige tiltag. SAS anses som et 

Vocal Firm idet SAS fremlægger information omkring deres bæredygtige tiltag og om deres 

miljøpræstation på deres eksterne kanaler som hjemmeside og sociale medier.  

 

Samtidigt ud fra resultaterne af både media content analysen og interviewene kan der argumenteres 

for at SAS benytter sig af aspekter fra greenhushing som vil definere dem som et Silent Firm. 

Greenhushing er defineret som det at virksomheden intentionelt tilbageholder informationer 

omkring deres miljøpræstation og bæredygtige tiltag (ibid). Selvom der kan argumenteres for at 

SAS kommunikerer omkring deres miljøpræstation og bæredygtige tiltag på deres eksterne kanaler, 

har fem ud af de i alt seks informanter intet hørt omkring de bæredygtige tiltag som SAS engagerer 

sig i (Bilag 9). Eksempelvis siger informant nr. 4 “Jeg vidste det ikke og jeg har købt billetter der. 

Altså med at de gør nogle ting for at være mere bæredygtig.” (ibid). Informanten er derfor på intet 

tidspunkt i købsprocessen blevet gjort opmærksom på de bæredygtige tiltag SAS engagerer sig i. 

Informant nr. 1 siger i overensstemmelse med ovenstående: “Ja for hvis jeg går ind og køber en 

SAS flybillet eller køber en fra Norwegian der er jo ingen forskel altså.. Hvor står der nogen steder 

at det er grønt? Altså det står der jo ikke nogen steder?” (ibid). Informanten sammenligner SAS 

med flyselskabet Norwegian, og understreger at det ikke er tydeligt for vedkommende at SAS’ 

billetter skulle være et grønnere alternativ til andre flybilletter (ibid). Dette tegner et billede af at 

forbrugerne ikke søger information omkring SAS’ bæredygtige tiltag og om deres miljøpræstation, 

når de køber en flybillet hos SAS. Det kan derfor antages at SAS vælger at tilbageholde en del af 
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den ønskede information, ved ikke at tydeliggøre nok hvor forbrugerne kan finde denne. Hertil 

nævner flere af informanterne at de savner reelle udregninger og tal for effekten af de bæredygtige 

tiltag og at effekten af tiltagene heller ikke er kommunikeret tydeligt nok ifølge informanterne 

(ibid). Enkelte af informanterne gør endvidere også opmærksom på at målsætningerne kan virke 

meget langsigtede og derfor svære at gennemskue med hensyn til om disse vil blive opnået (ibid). 

Dette kan også anses som et tegn på at SAS tilbageholder information som forbrugerne kunne ønske 

at kende til, i form af reelle udregninger, som også er i overensstemmelse med greenhushing. 

Bevæggrunden for at SAS engagerer sig i aspekter af greenhushing vuderer vi er for at undgå en 

potentiel divergens mellem forbrugernes forventninger til SAS og SAS’ egentlige miljøpræstation 

og engagement i bæredygtige tiltag. Risikoen ved en potentiel distance imellem forbrugernes 

forventninger og SAS’ reelle ageren vil være en potentiel risiko for at SAS vil opleve negativ 

omtale blandt forbrugerne og i værste fald at forbrugerne vil fravælge SAS på baggrund af dette.  

5.4.3 Greenwashing 

Ud fra denne klassificering af SAS kan der på nuværende tidspunkt kun være en begrænset 

sandsynlighed for at SAS vil blive anklaget for greenwashing. Selvom SAS’ kommunikation 

omkring bæredygtighed er begrænset, virker SAS hos forbrugerne som en troværdig afsender og de 

tror på at SAS vil opfylde de mål virksomheden har sat sig (Bilag 9). For at opnå at kunne 

legitimere sig selv som et grønnere alternativ til andre flyselskaber kan der argumenteres for at SAS 

skal kommunikere endnu mere omkring deres bæredygtige tiltag og om deres miljøpræstation. 

Blandt de adspurgte informanter er der et ønske om mere information omkring SAS’ bæredygtige 

tiltag (ibid). Informanterne ønsker generelt en mere tydelig og eksplicit måde at blive orienteret 

omkring tiltagene på, blandt andet via reklamer der kun omhandler dette og som uddyber hvad SAS 

reelt gør i forbindelse med de forskellige tiltag (ibid). Informanterne ønsker konkrete tal på den 

forskel SAS ønsker at gøre og hvad SAS reelt opnår ved tiltagene (ibid). Informant nr. 5 foreslår 

“hvis de vil have den her grønne profil eller bæredygtige profil så synes jeg helt klart at de skal 

markedsføre sig tydeligere omkring det her. Tydeliggøre hvilke fly de har fået som nedbringer CO2 

eller har mere bæredygtig brændstof” (ibid). Informanten ønsker at SAS i hele købsprocessen 

tydeliggører hvilke flyvninger og fly der er mere bæredygtige, end blot at sige at det er noget de 

overordnet engagerer sig i (ibid). I takt med presset fra forbrugerne om mere specifik 

kommunikation fra SAS omkring de bæredygtige tiltag og om deres miljøpræstation, vil der skabes 

en større chance for at SAS vil gå fra at være et Vocal Green Firm til et Greenwashing Firm. Dette 
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vil være sandsynligt idet SAS vil opleve yderligere interesse fra virksomhedens interessenter og 

dermed større forventninger til virksomhedens reelle præstationer.  

 

For at kunne legitimere sig selv som et grønnere alternativ i takt med den øgede kommunikation og 

samtidigt undgå at blive anklaget for greenwashing, kan der være forskellige aspekter SAS bør 

overveje. Informanterne giver udtryk for at grunden til at SAS på nuværende tidspunkt virker som 

en troværdig afsender af kommunikation omkring bæredygtighed, er at forbrugerne generelt ikke 

ved nok om de bæredygtige tiltag og om SAS’ reelle miljøpræstation (Bilag 9). Eksempelvis 

fortæller informant nr. 2 “For de fleste af os der snakker om det er alt jo bare hele tiden skønt, fordi 

vi ved ikke nok om det eller ikke ved mere om det…” (ibid). Informanten henviser her til, at det at 

SAS engagerer sig i bæredygtighed er positivt og troværdigt, grundet informantens begrænsede 

viden omkring SAS’ bæredygtige tiltag og miljøpræstation (ibid). Derudover er det svært for alle 

informanterne at sætte ord på hvad der definerer en bæredygtig virksomhed, hvilket også kan være 

en af grundene til at informanterne på nuværende tidspunkt alle oplever SAS som bæredygtig og 

som troværdig afsender af kommunikation omkring bæredygtighed (ibid). Eksempelvis siger 

informant nr. 5 “Jeg ved ikke om der er nogle specifikke kriterier for hvornår man kan kalde sig 

selv for en bæredygtig virksomhed.” (ibid). Holdningen blandt informanterne er at en virksomhed er 

bæredygtig hvis denne engagerer sig i bæredygtige tiltag (ibid). Herudover pointere informanterne 

at der nok skal sættes reelle udregninger og tal på hvordan bæredygtighed udregnes, men ingen af 

informanterne er bekendt med disse (ibid). Der kan derfor være en sandsynlighed for at 

forbrugernes holdning til SAS som en bæredygtig virksomhed vil ændre sig i takt med at 

forbrugerne får mere indsigt i hvad der definerer en bæredygtig virksomhed og i SAS’ reelle tiltag 

og målsætninger.  

 

For at kunne legitimere sig selv som et grønnere alternativ til andre flyselskaber, kan der 

argumenteres for at denne legitimitet ligger til grund for forbrugernes holdning til hvorfor SAS 

engagerer sig i bæredygtighed. Informanterne har alle den samme holdning til hvorfor SAS 

engagerer sig i bæredygtighed og bæredygtige tiltag (Bilag 9). Alle informanterne svarer at SAS gør 

dette for at blive mere konkurrencedygtige og for at gøre sig attraktive for forbrugerne i deres valg 

af flyselskab og flybillet (ibid). Eksempelvis siger informant nr. 3 “Nu er det måske lidt kynisk, men 

på grund af reklame. Flere kunder… Hvis de ikke fik noget ud af det SAS, sådan profitabelt, så tror 

jeg ikke de ville have gjort det.” (ibid). Informanten gør det dermed klart at SAS udelukkende 
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engagerer sig i tiltagende, idet at det vil være profitabelt for virksomheden (ibid). Hertil uddyber 

informanten “Men jeg tror de kan måske lokke kunder til, med ligesom at brande sig selv som et 

bæredygtigt firma til forbrugerne. Forbrugerne vil så hellere flyve med dem i stedet for nogle andre 

flyselskaber.” (ibid). Informanten mener at det vil være profitabelt for SAS, idet virksomheden vil 

være attraktiv for fremtidige forbrugere der ønsker at købe en flybillet (ibid). Denne holdning 

blandt forbrugerne kan påvirke at de kan være ekstra opmærksomme på om SAS opfylder deres 

bæredygtige målsætninger, og ikke blot kommunikerer omkring bæredygtighed for at opnå profit og 

omtale.  

 

Afslutningsvis er det interessant at se på hvordan forbrugerne mener at SAS kan legitimere sig selv 

som et grønnere alternativ, og samtidig undgå at blive anklaget for greenwashing. I den forbindelse 

kommer informanterne med forskellige ideer til tiltag (ibid). I tråd med at informanterne ikke mener 

at SAS tydeliggør udregningerne bag de konkrete tal i forbindelse med deres bæredygtige tiltag 

foreslår informant nr. 5 “...man kunne lave en grøn hale eller en grøn snude på, hvad ved jeg, så 

den ligesom blive stemplet med at jeg er bæredygtig eller jeg er...Jeg bruger x antal procent mindre 

brændstof end andre fly.” (Bilag 9). Informanten mener at et bæredygtigt symbol eller stempel ville 

tydeliggøre at den valgte flybillet er mere bæredygtig end andre (ibid). Informanten ønsker at det 

tydeliggøres for forbrugeren hvilke billetter der er bæredygtige frem for andre og at et visuelt 

symbol ville tydeliggøre dette (ibid). Hertil siger informant nr. 3 “Jeg tror hvis man lavede en 

hjemmeside der kunne regne ud hvor meget man ligesom forurenede på den her flyrejse. Fordi hvis 

man kunne få et tal på det, som hvor mange tons CO2 eller kg CO2 der blev udledt på den her 

flyrejse…” (ibid). Informanten mener at hvis det bliver tydeliggjort og nemmere for forbrugerne at 

forstå præcist hvor meget CO2 der bliver udledt på en flyvning, så ville forbrugerne sandsynligvis 

hellere vælge det bæredygtige alternativ (ibid). Eksempelvis et eksakt tal på hvor meget CO2, der er 

udledt på den rejse forbrugeren ønsker at foretage (ibid).  

5.4.4 Delkonklusion 

Ud fra SAS’ eksterne kommunikation omkring bæredygtighed og kommunikation omkring deres 

miljøpræstation er det muligt at klassificere SAS som midt imellem et Silent Green Firm og et 

Vocal Green Firm. SAS anses som et Green Firm på baggrund af at SAS’ engagement i 

bæredygtige tiltag og at deres miljøpræstation opleves af forbrugerne som sandfærdig og god. Ingen 

af de adspurgte informanterne tvivler på at de bæredygtige tiltag SAS engagerer sig i og deres 
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udtalelser om deres miljøpræstation skulle være usand. Hertil vurderes det at SAS anses for at have 

aspekter af både at være et Silent og Vocal Firm. SAS anses som et Vocal Firm idet SAS 

fremlægger information omkring deres bæredygtige tiltag og om deres miljøpræstation på deres 

eksterne kanaler som hjemmeside og sociale medier. Hertil kan der argumenteres for at SAS 

benytter sig af aspekter fra greenhushing som vil definere dem som et Silent Firm. Selvom SAS 

fremlægger ønsket information på eksterne kanaler, har ingen af de adspurgte informanter viden om 

tiltagene eller effekten heraf. Det kan derfor anskues sådan, at SAS vælger at tilbageholde en del af 

den ønskede information, ved ikke at tydeliggøre nok hvor forbrugeren kan finde denne. Hertil kan 

der argumenteres for at SAS tilbageholder de reelle udregninger der ligger til grund for effekten af 

de bæredygtige tiltag. 

  

Det kan konkluderes at der på nuværende tidspunkt er minimal sandsynlighed for at SAS vil blive 

anklaget for greenwashing, idet forbrugerne giver udtryk for at SAS er en troværdig afsender af 

kommunikation omkring bæredygtighed og at forbrugerne tror på at SAS vil opfylde de mål 

virksomheden har sat sig. Med et stigende ønske fra forbrugerne om mere information omkring de 

bæredygtige tiltag fra SAS, anses dette som en mulig vej til at legitimere sig selv som et grønnere 

alternativ til andre flyselskaber. Ved at kommunikere mere omkring dette er der en sandsynlighed 

for at SAS vil gå fra at være et Vocal Green Firm til et Greenwashing Firm, da SAS sandsynligvis 

vil opleve en større interesse fra virksomhedens interessenter og dermed større forventninger til 

virksomhedens reelle præstationer. SAS bør være bevidst omkring forbrugernes holdning til hvorfor 

de engagerer sig i bæredygtighed, idet alle de adspurgte informanter mener at grunden til dette er 

konkurrencedygtighed og profit. For SAS kunne det være værd at overveje at benytte sig af 

eksempelvis et logo eller symbol, der kunne symbolisere en bæredygtig flyvning eller andre tiltag, 

der ville tydeliggøre hvor meget CO2 en specifik flyvning udledte. Disse tiltag kunne være med til 

at legitimere SAS som et grønnere alternativ til andre flyselskaber og samtidigt gøre det nemmere 

for forbrugerne at vælge det grønne alternativ.  

 

  



 

Side 92 af 118 
 

Kapitel 6 – Afrunding  

Dette kapitel vil fungere som en afrunding på denne afhandling og vil starte med en strategisk 

diskussion af hvordan SAS bør respondere og legitimere sig selv som et grønnere alternativ til 

andre flyselskaber og samtidig undgå at blive anklaget for greenwashing. Herefter vil en anbefaling 

på baggrund af diskussionen blive præsenteret. Efterfølgende vil afhandlingens bidrag til 

forskningsfeltet blive uddybet. Afslutningsvis vil afhandlingens hovedkonklusion blive draget og 

forslag til fremtidig forskning præsenteret.   

6.1 Strategisk diskussion  

I forrige analyse om greenwashing kunne vi konkludere at øget kommunikation omkring SAS’ 

bæredygtige tiltag, anses som en mulig vej for SAS til at legitimere sig selv som et grønnere 

alternativ til andre flyselskaber. En øget kommunikation omkring SAS’ bæredygtige tiltag vil øge 

sandsynlighed for at SAS vil gå fra at være et Vocal Green Firm til et Greenwashing Firm, da SAS 

sandsynligvis vil opleve en større interesse fra virksomhedens interessenter og dermed større 

forventninger til virksomhedens reelle præstationer.  

 

I den strategiske diskussion vil resultaterne fra greenwashinganalysen og resultaterne fra 

interessentanalysen, framinganalysen og legitimitetsanalysen bidrage til at kunne besvare 

arbejdsspørgsmål nr. 3 og herunder diskutere: hvordan SAS kommunikativt bør respondere og 

legitimere sig selv som et grønnere alternativ til andre flyselskaber og samtidig undgå at blive 

anklaget for greenwashing. Diskussionen er struktureret med udgangspunkt i Cornelissens (2011) 

tre issues response strategier og resultaterne fra analyserne vil i løbet af diskussionen blive 

inddraget. Cornelissens (2011) tre issues response strategier omfatter følgende strategier: Buffering 

strategi, Bridging strategi og Advocacy strategi.  

6.1.1 Buffering strategi  

Ved at benytte en Buffering strategi har SAS mulighed for at kunne fortsætte deres primære 

forretningsområde, uden at engagere sig i bæredygtige tiltag eller at engagere sig i at forbedre SAS’ 

miljøpræstation. På den ene side ville strategien muliggøre at SAS ville kunne mindske 

opmærksomheden fra forbrugerne og deres forventninger til SAS. Hvis SAS bevidst vælger ikke at 

engagere sig i bæredygtighed, og kommunikere herom kan SAS mindske at påstande fra 
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forbrugerne og offentligheden fra at få en negativ indflydelse på SAS’ primære forretningsområde. 

Ved ikke at sætte sig bæredygtige målsætninger og kommunikere eksternt omkring disse, kan SAS 

mindske interessenternes fokus på om de reelt formår at opnå disse målsætninger. Dette ville samlet 

set mindske sandsynligheden for at SAS ville blive anklaget for greenwashing, idet SAS vil 

mindske sandsynligheden for at komme til at vildlede virksomhedens interessenter i forhold til 

deres miljøpræstation eller deres engagement i bæredygtige tiltag. SAS ville dermed kunne 

defineres som et Silent Brown Firm, idet de ville vælge ikke at udtale sig eller kommunikere 

omkring deres dårlige miljøpræstation (Delmas & Burbano, 2011). Vores analyse har vist at SAS 

kommunikerer eksternt omkring deres nuværende bæredygtige tiltag på deres hjemmeside og 

sociale medier. Hvis SAS valgte at benytte sig af Buffering strategien ville de kunne mindske 

eventuelle omkostninger ved denne kommunikation, idet de helt ville kunne undlade den. Ved at 

forblive tavs omkring emner som bæredygtighed og bæredygtige målsætninger, har SAS mulighed 

for at frame sig selv på andre ønskede måder. SAS kan frame sig selv ud fra andre præmisser de 

anser som vigtigere for interessenterne. Eksempelvis viste interviewundersøgelsen at forbrugerne 

vægter prisen højt i valget af flybillet (Bilag 9). SAS har dermed mulighed for at placere fokus et 

andet sted, som eksempelvis at fokusere på at reducere omkostninger og flyve så billigt som muligt, 

som andre konkurrenter i branchen fokuserer på.  

 

På den anden side ville brugen af Buffering strategien medføre at SAS ikke ville have mulighed for 

at frame sig selv som innovativ og nytænkende i forbindelse med deres engagement i bæredygtige 

tiltag. Vores framinganalyse af hvordan SAS framer sig selv, viser at SAS netop omtaler sig selv på 

denne måde på nuværende tidspunkt. Yderligere ville SAS miste muligheden for at kunne influere 

dagsordenen for den bæredygtige udvikling i flybranchen, hvormed det må antages at en anden 

aktør eller konkurrent vil søge at sætte dagsordenen for bæredygtighed i flybranchen. SAS ville 

miste muligheden for at komme med løsninger til hvordan flybranchen i fremtiden kan mindske sin 

udledning af CO2 og andre klimaskadelige stoffer, hvilket de på nuværende tidspunkt gør, idet SAS 

medvirker til et forslag om en klimaafgift på alle flyrejser fra Danmark.  

 

Ved eksekveringen af en Buffering strategi, vil SAS ikke være i stand til at opnå Cognitive 

legitimacy, hvilket vi i legitimitetsanalysen fandt frem til er den type af legitimitet SAS ikke tildeles 

af forbrugerne. Derved ville SAS ikke have mulighed for at legitimere sig selv som et bæredygtigt 

alternativ til andre flyselskaber blandt de unge, voksne forbrugerne i alderen 18-30 år. 
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6.1.2 Bridging strategi 

Ved at benytte en Bridging strategi anerkender SAS at den bæredygtige udvikling og dennes 

indflydelse på den danske flybranche er uundgåelig. Derfor skal SAS være åben overfor at 

implementere ændringer afhængigt af interessenternes forventninger til SAS’ bæredygtige 

udvikling.  

 

Bridging strategien vil på den ene side give SAS mulighed for at modsvare et pres fra SAS’ 

interessenter om at SAS skal tilpasse sig deres forventninger og krav til virksomheden. 

Interessentanalysen viser at forbrugerne kan defineres som en af SAS’ vigtigste interessenter, idet 

de besidder både magt, legitimitet og har et presserende krav til SAS. Yderligere spiller forbrugerne 

en helt essentiel rolle for SAS’ forretning, da SAS er afhængig af at forbrugerne vælger deres 

flybilletter og services frem for konkurrenternes og alternative transportmidler. Interessentanalysen 

viser endvidere at der blandt forbrugerne er en øget interesse for hvordan de selv kan agere mere 

bæredygtigt, tage de bæredygtige valg og engagere sig i bæredygtige tiltag. Det antages derfor at 

forbrugerne i nær fremtid vil begynde at udvælge virksomheder på baggrund af om de engagere sig 

i bæredygtige tiltag. De udførte interviews giver et tydeligt billede af at forbrugerne på nuværende 

tidspunkt ikke mener at der er nok information og kommunikation omkring SAS’ 

bæredygtighedsprogram, da ingen af informanterne har hørt om bæredygtighedsprogrammet. SAS 

kan derfor benytte Bridging strategien til at respondere på forbrugernes forventninger til 

virksomheden ved at SAS kommunikerer omfattende omkring virksomhedens 

bæredygtighedprogram og de dertilhørende bæredygtige tiltag samt effekten af disse. Dette ville 

kunne klassificere SAS som et Vocal Green Firm, hvilket vil være ideelt, idet SAS vil kunne 

benytte kommunikationen omkring deres bæredygtighedsprogram til at appellere til forbrugerne og 

markedsføre sig som et grønnere alternativ til andre flyselskaber. Strategien muliggør også at SAS i 

denne kommunikation kan frame virksomheden som et bæredygtigt alternativ til konkurrerende 

flyselskaber på baggrund af deres bæredygtighedsprogram. Derudover kan SAS fortsat frame sig 

selv som nytænkende og innovativ, hvilket vores framinganalyse viser at SAS gør på nuværende 

tidspunkt.  

 

På den anden side ville en eksekvering af Bridging strategien medføre at SAS udover at skulle 

tilpasse sine aktiviteter til forbrugernes forventninger og krav, også medføre at SAS  skal øge 

transparensen omkring deres aktiviteter og ekstern kommunikere omkring dette. Interviewene viser 
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at forbrugerne på nuværende tidspunkt ikke mener at der er nok information omkring effekten af 

SAS’ bæredygtige tiltag, hvorfor de ønsker reelle udregninger og tal på hvordan SAS agter at gøre 

en forskel. Bridging strategien ville omfatte at SAS skal øge denne kommunikation, eksempelvis 

gennem en virksomhedsorienteret reklamekampagne, der italesætter den reelle forskel SAS gør for 

miljøet ved at engagere sig i bæredygtige tiltag, der skal sænke SAS’ udledning af CO2. Øget 

kommunikation omkring bæredygtighed vil samtidig øge muligheden for at blive beskyldt for 

greenwashing. Denne risiko vil skabes på baggrund af et øget fokus fra forbrugerne om hvorvidt 

SAS formår at leve op til de bæredygtige målsætninger SAS sætter for sig selv i 

bæredygtighedsprogrammet. Der er dermed større sandsynlighed for at SAS tilsigtet eller utilsigtet 

kan vildlede forbrugerne omkring udfaldet af deres bæredygtige tiltag og give forbrugerne et forkert 

informationsgrundlag at træffe sine bæredygtige valg ud fra. Eksekveringen af Bridging strategien 

øger dermed risikoen for at der skabes en negativ holdning til SAS blandt interessenterne.  

 

Ved at benytte Bridging strategien ville SAS kunne inddrage den legitimitetsopbyggende strategi 

Conform to environments, idet SAS ved denne strategi forsøger at tilpasse sig til forbrugernes øgede 

fokus på bæredygtighed i flybranchen. Derudover vil det på en ene side være muligt for SAS at 

styrke sin eksisterende Pragmatic legitimacy via strategien Conform to environments, idet SAS’ 

hensigt ved Bridging strategien er at imødekomme forbrugernes behov (ibid). SAS vil også kunne 

styrke sin eksisterende Moral legitimacy ved at udvise villighed til at italesætte og arbejde på at 

fremme SAS’ bæredygtige udvikling, hvilket forbrugerne mener er det rigtige at gøre. På den anden 

side gør Bridging strategien det ikke muligt for SAS at opnå Cognitive legitimacy som vi kunne 

konkludere i legitimitetsanalysen er den type af legitimitet forbrugerne ikke tildeler SAS. SAS kan 

ikke opnå Cognitive legitimacy, idet der endnu ikke findes nogle standarder og retningslinjer for 

hvornår flyselskabernes bæredygtige tiltag reelt set er bæredygtige i den danske flybranche.   

6.1.3 Advocacy strategi  

Endvidere hvis SAS ikke skulle vælge at benytte en Buffering strategi eller en Bridging strategi, 

kan SAS benytte en Advocacy strategi. Ved eksekveringen af en Advocacy strategi kan SAS 

forsøge at ændre på forbrugeres forventninger og holdning til hvordan flybranchen bliver mere 

bæredygtig gennem eksekveringen af reklamekampagner om SAS og den bæredygtige udvikling, 

samt ved at bruge lobbyisme.  
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Denne strategi giver på den ene side SAS en mulighed, som ved Bridging strategien, for i større 

udstrækning at frame sig selv i sin eksterne kommunikation til de unge, voksne forbrugere som et 

innovativt og nytænkende flyselskab, et flyselskab med fokus på bæredygtighed og som en 

frontrunner i branchen. I analysen kunne vi konkludere at det er disse frames SAS benytter om sig 

selv. Derved kan SAS forsøge at influere de unge, voksne forbrugers forventninger og holdninger 

til SAS’ fordel. På den anden side, ved at SAS øger sin kommunikation omkring sig selv og sine 

bæredygtige tiltag, øges også sandsynligheden for at SAS anklages for greenwashing af 

forbrugerne. Dette bliver en risiko, idet den øgede kommunikation skaber et større fokus på SAS fra 

forbrugerne og på om SAS opnår deres målsætninger sat i forbindelse med deres 

bæredygtighedsprogram. Hvis forbrugerne anser SAS’ kommunikation som misledende eller usand 

kan der skabes en negativ holdning til SAS blandt forbrugerne. I værste fald kan forbrugerne 

fravælge SAS på baggrund af dette i deres købsbesluningsproces. For at mindske risikoen for at 

blive anklaget for greenwashing så meget som mulig, kan SAS forsøge at indgå et samarbejde med 

Staten om at udvikle specifikke standarder for hvornår et tiltag i den danske flybranche er 

bæredygtigt. På den ene side vurderes dette at være hensigtsmæssigt, idet vi i legitimitetsanalysen 

kunne konkludere at forbrugerne fortolker Staten som den mest legitime aktør i deres sociale 

virkelighed med hensyn til at udtale sig om bæredygtighed og hvornår et tiltag er bæredygtig. 

Fordelene for SAS ved at indgå i et samarbejde med Staten er, at SAS kan fremstå som en ekspert 

og en innovativ frontrunner i den danske flybranche, der medvirker til at fremme den bæredygtige 

udvikling i branchen. Derudover kan SAS samtidig præge udformningen af standarderne, så disse 

kommer SAS til gode og bliver inden for SAS’ rækkevidde på kortsigt at opfylde qua SAS’ 

nuværende bæreygtighedsprogram. Ved at opfylde standarderne vil dette blive en 

konkurrencemæssig fordel for SAS. Standarderne kan påvirke forbrugernes holdninger til hvornår 

et tiltag er bæredygtig eller tildele forbrugerne en holdning hertil. Endvidere vil standarderne være 

en hjælp til forbrugerne, så disse lettere kan træffe det bæredygtige valg, når købsalternativer skal 

evalueres og købesbeslutningen om en flybillet skal tages. Derudover er SAS ejet af SAS Group, 

hvor den danske, norske og svenske stat er blandt aktionærerne som nævnt i afsnittet: Præsentation 

af casevirksomhed. På den anden side, kan SAS risikere ved at henvende sig til Staten (1) at Staten 

ikke vil forhandle med SAS om standarder for hvornår bæredytige tiltag er bæredygtige, (2) at 

Staten og SAS ikke kan blive enige om rammerne for standarderne og (3) at Staten på egen hånd 

fremsætter standarder som SAS ikke kan få lov at influere og i værste fald ikke kan leve op til. Der 

er derfor en risiko for at SAS vil blive fremstillet som utroværdig eller hyklerisk, hvis SAS ikke 
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lever op til de fremsatte standarder og til de forventninger SAS måtte have etableret hos 

forbrugeren. Dette er særligt problematisk for SAS, idet SAS på nuværende tidspunkt, som nævnt i 

problemfeltet, har fremsat nogle mål og eksekveret bæredygtige tiltag med udgangspunkt i SAS’ 

bæredygtighedsprogram.  

 

Ved at SAS inddrager lobbyisme som et værktøj til at influere politiske beslutninger, så resultatet af 

beslutningerne falder ud til SAS’ fordel, benytter SAS den strategi Suchman (1995) benævner 

Manipulate environments til at øge sin legitimitet. Til forskel fra den legitimitetssøgende strategi 

Conform to environments, der tidligere blev nævnt, hvor SAS ikke havde mulighed for at opnå 

Cognitive legitimacy, idet der på nuværende tidspunkt ikke eksisterer standarder at tilpasse sig i den 

danske flybranche for hvornår en flyvning eller et flyselskab er bæredygtig. Derfor kan SAS ikke 

opnå den stærkeste form for legitimitet, herunder Cognitive legitimacy. SAS kan opnå Cognitive 

legitimacy ved at implementere strategien Manipulate environments, idet SAS via lobbyisme kan 

forsøge at manipulere og influere Statens strukturelle beslutninger om standarder for bæredygtighed 

i flybranchen. Dette vil endvidere være i tråd med SAS’ tidligere tiltag, idet SAS tidligere har 

bidraget med forslag til en afgift på flybilletter med afgang fra danske lufthavne, som nævnt i 

problemfeltet.  

 

Efter vedtagelsen af standarderne, kan SAS ved eksekveringen af den førnævnte Bridging strategi 

og den legitimitetssøgende strategi Conform to environments søge at opnå Cognitive legitimacy, 

idet der nu eksisterer standarder i den danske flybranche for hvornår et tiltag er bæredygtig, som 

SAS kan tilpasse sig til. Derved sker en formalisering og professionalisering af SAS’ ageren i den 

danske flybranche, idet SAS kan benytte den kulturelle praksis i form af opfyldelse af standarderne, 

der er socialt accepteret i det danske samfund. Ved at efterleve de fremsatte standarder i den danske 

flybranche, kan SAS styrke SAS’ besiddelse af den sidste type af legitimitet benævnt Cognitive 

legitimacy, som legitimitetsanalysen kunne konkludere SAS ikke bliver tildelt af forbrugerne i 

alderen 18-30 år. 

6.1.4 Delkonklusion  

På baggrund af diskussionen kan vi konkludere at SAS ved brug af en Buffering strategi på den ene 

side vil muliggøre at SAS kan fortsætte deres primære forretningsområde, uden at engagere sig i 

bæredygtige tiltag og kommunikationen herom. SAS vil yderligere kunne mindske 
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opmærksomheden fra forbrugerne og deres forventninger til SAS om deres engagement i den 

bæredygtige udvikling. SAS vil dermed defineres som et Silent Brown Firm, idet SAS ikke vil 

kommunikere om deres dårlige miljøpræstation. I stedet vil eksekveringen af denne strategi gøre det 

muligt for SAS at frame sig selv ud fra andre præmisser som de anser for vigtige for forbrugerne. 

På den anden side ville eksekveringen af Buffering strategi medføre at SAS ville miste muligheden 

for at komme med løsninger til hvordan flybranchen i fremtiden kan mindske sin udledning af CO2 

og andre klimaskadelige stoffer. Endvidere vil SAS ikke være i stand til at opnå Cognitive 

legitimacy, hvilket vi i legitimitetsanalysen fandt frem til er den type af legitimitet SAS ikke tildeles 

af forbrugerne. Derved ville SAS ikke have mulighed for at legitimere sig selv som et bæredygtigt 

alternativ til andre flyselskaber blandt de unge, voksne forbrugerne i alderen 18-30 år. 

 

Endvidere kan vi konkludere at SAS ved at benytte en Bridging strategi på den ene side vil 

muliggøre at SAS kan respondere på forbrugernes forventninger til flyselskabet ved at øge sin 

kommunikation om SAS’ bæredygtighedprogram og de bæredygtige tiltag, effekten af disse og 

forsyne forbrugerne med reelle udregninger og tal for hvordan SAS’ bæredygtighedsprogram 

mindsker SAS’ CO2 udledning. Dette ville kunne klassificere SAS som et Vocal Green Firm, 

hvilket vil være ideelt, idet SAS vil kunne benytte kommunikationen omkring deres 

bæredygtighedsprogram til at appellere til forbrugerne og markedsføre sig som et grønnere 

alternativ til andre flyselskaber. Derudover ville SAS fortsat kunne frame flyselskabet som et 

nytænkende, innovativt og et bæredygtigt alternativ til konkurrerende flyselskaber. Gennem den 

øgede kommunikation ville SAS løse flyselskabets kommunikative udfordring ved at influere 

forbrugernes frames om SAS, så SAS’ og forbrugernes frames korresponderer. På den anden side, 

vil SAS’ øgede kommunikation omkring bæredygtighed øge risikoen for at SAS ville blive anklaget 

for greenwashing, idet den øgede kommunikation ville øge forbrugernes fokus på om SAS formår 

at leve op til de bæredygtige målsætninger SAS sætter for sig selv i bæredygtighedsprogrammet. 

Derudover ville SAS gennem Bridging strategien og den legitimitetsopbyggende strategi Conform 

to environments være i stand til at opretholde SAS’ eksisterende Pragmatic legitimacy og Moral 

legitimacy. Dog ville SAS med en Bridging strategi ikke være i stand til at legitimere sig selv og 

blive tildelt Cognitive legitimacy af forbrugerne, idet der ikke eksisterer standarder som SAS kan 

tilpasse sig til for hvornår et tiltag er bæredygtig i den danske flybranche.   
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Derudover kan vi konkludere at SAS ved at benytte en Advocacy strategi på den ene side kan 

mindske risikoen for at SAS bliver anklaget for greenwashing så meget som mulig ved at forsøge at 

indgå et samarbejde med Staten om at udvikle en række standarder for hvornår et tiltag i den danske 

flybranche er bæredygtig. Fordelene for SAS ved at indgå i et samarbejde med Staten er, at SAS 

kan fremstå som en ekspert og en innovativ frontrunner i den danske flybranche, der medvirker til 

at fremme den bæredygtige udvikling i branchen. Samtidig har SAS mulighed for at præge 

udformningen af standarderne, så disse bliver inden for SAS’ rækkevidde på kort sigt at opfylde. 

Derudover vil standarderne fungere som en hjælp til forbrugerne, så disse lettere kan træffe det 

bæredygtige valg, når købsalternativer skal evalueres og købesbeslutningen om en flybillet skal 

tages. På den anden side vil der være en risiko for at Staten vil fastlægge standarder for flybranchen 

uden at inddrage SAS i beslutningsprocessen, hvorfor standarderne potentielt ville blive svære for 

SAS at opfylde. Derfor vil SAS få svært ved at frame sig selv som det bæredygtige alternativ til 

andre flyselskaber. Derudover vil SAS gennem Advocacy strategien og den legitimitetsopbyggende 

strategi Manipulate environments være i stand til at influere de politiske beslutninger om 

bæredygtighedsstandarder for flybranchen via lobbyisme og derved bidrage til udbredelsen af en 

bestemt praksis i branchen.  

 

Vi kan derfor konkludere at det ville være mest fordelagtig for SAS at benytte en Bridging strategi 

og/eller en Advocacy strategi med henblik på at oplyse forbrugerne om SAS’ 

bæredygtighedsprogram og programmets indflydelse på SAS’ CO2 udledning samt at legitimere sig 

selv som et grønnere alternativ til andre flyselskaber. Dette vil blive uddybet i næste afsnit, hvor en 

anbefaling til SAS bliver præsenteret.  

6.2 Anbefaling til SAS  

På baggrund af afhandlingens analyser og diskussion af analyseresultater, anbefaler vi SAS at 

benytte en kombination af en Bridging strategi og en Advocacy strategi med henblik på at SAS 

kommunikativt formår at respondere på en måde, hvorpå SAS formår at legitimere sig selv som et 

grønnere alternativ til andre flyselskaber uden at blive anklaget for greenwashing. 

 

Bridging strategien vil medføre at SAS skal tilpasse sine aktiviteter til forbrugernes krav og 

forventninger til SAS. Som konkluderet i greenwashinganalysen ønsker forbrugerne mere 

information omkring SAS’ bæredygtighedsprogram og herunder de enkelte bæredygtige tiltag. SAS 



 

Side 100 af 118 
 

kan imødekomme disse ønsker fra forbrugerne ved at øge deres kommunikation og informationen 

omkring SAS’ bæredygtige tiltag. Vi anbefaler at dette kan gøres via en virksomhedsorienteret 

reklamekampagne, der italesætter SAS’ bæredygtighedsprogram og den reelle forskel de 

bæredygtige tiltag gør. Kommunikationen har til formål at ændre forbrugernes opførsel og overtale 

dem til at tage det bæredygtige valg, uden at kommunikationen bliver en løftet pegefinger til 

forbrugerne, men en måde hvorpå SAS kan vise forbrugerne at SAS imødekommer forbrugernes 

forventninger til flyselskabet. SAS bør kommunikere eksplicit omkring bæredygtighed, ved at 

nævne de reelle udregninger og tal bag effekten af de bæredygtige tiltag samt ved at benytte sig af 

et rationelt sprog og udtalelser, der fremlægger rationelle og faktuelle beviser for tiltagenes effekt. 

Endvidere vil det være en fordel hvis SAS benytter sig af kommunikation, der tydeligt fremhæver 

forbrugernes fordele ved de bæredygtige tiltag. Eksempelvis kan SAS oprette en kundeklub i tråd 

med SAS’ eksisterende Eurobonus klub eller som et supplement hertil, der kunne tilbyde 

forbrugerne at optjene point, når de vælger bæredygtige flyvninger. Disse point vil kunne bruges på 

eksempelvis rabatter til nye flyvninger eller gaver fra en eventuel gaveshop. Med denne form for 

kommunikation vil det være muligt for SAS både at henvende sig til forbrugere med en stor 

interesse for at mindske deres miljøpåvirkning og forbrugere med en lavere interesse for deres 

miljøpåvirkning, der i stedet vil vælge de bæredygtige flybilletter på baggrund af kundeklubbens 

fordele. Hertil er det vigtigt at pointere at informationen omkring bæredygtighedsprogrammet skal 

gøres letforståelig, ved at tydeliggøre den reelle forskel de bæredygtige tiltag gør for forbrugerne. 

Dette kan eksempelvis gøres via infografikker. Derved kan SAS styrke sin eksisterende Pragmatic 

legitimacy, idet SAS imødekommer forbrugernes behov. SAS vil også kunne styrke sin 

eksisterende Moral legitimacy ved at udvise villighed til at italesætte og arbejde på at fremme SAS’ 

bæredygtige udvikling, hvilket forbrugerne mener er det rigtige at gøre. Ved brug af Bridging 

strategien kan SAS ikke opnå cognitive legitimacy, idet der endnu ikke findes nogle standarder for 

hvornår flyselskabernes bæredygtige tiltag reelt set er bæredygtige i den danske flybranche. 

 

Som påpeget i greenwashing analysen markedsfører SAS sig på nuværende tidspunkt ikke som et 

bæredygtig alternativ til andre flyselskaber, hvilket vi anbefaler de bør gøre ved brug af Bridging 

strategien. De seneste to år har SAS lanceret kampagnerne “What is truly scandinavian” og “We 

are travellers” som ikke omhandler SAS’ bæredygtighedsprogram eller de bæredygtige tiltag. 

Lanceringen af disse kampagner tyder på at SAS har ressourcer og budget til at lancere omfattende 

virksomhedsorienteret reklamekampagner. Dette tyder det på at SAS ikke benytter denne form for 
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kommunikation til at informere om deres bæredygtighedsprogram og de bæredygtige tiltag grundet 

at der ville være en større risiko for at SAS vil blive anklaget for greenwashing. Denne risiko skal 

SAS stadigvæk være opmærksom på, hvorfor vi anbefaler at Bridging strategien kombineres med 

Advocacy strategien. 

 

For at mindske risikoen for at blive anklaget for greenwashing og gøre det muligt for SAS at opnå 

den sidste type af legitimitet kaldet Cognitive Legitimacy, anbefaler vi at SAS inden for Advocacy 

strategien benytter lobbyisme. SAS bør benytte lobbyisme, idet SAS bør forsøge at indgå et 

samarbejde med Staten om udvikling af standarder for hvornår en flyvning kan kaldes bæredygtig i 

den danske flybranche. Hvis dette ikke er muligt kan SAS forsøge at påvirke Statens 

beslutningsproces omkring udviklingen af standarderne. Vi anbefaler dette for dels at fremme SAS’ 

interesser, dels for at sikre at SAS kan efterleve standarderne og dels kan hjælpe forbrugeren til at 

tage det bæredygtige valg i deres købsbeslutningsproces. Vi foreslår endvidere at SAS i samarbejde 

med Staten udvikler et statskontrolleret bæredygtighedsmærke i stil med andre statskontrollerede 

‘mærker’, såsom Ø-mærket og Dyrevelfærdsmærket, som producenter af fødevarer, der efterlever 

specifikke krav, frivilligt kan mærke sine produkter med. Dermed foreslår vi et statskontrolleret 

bæredygtighedsmærke som flyselskaber, der efterlever en række standarder, frivilligt kan mærke 

sine bæredygtige flybilletter og flyvninger med. Formålet er at gøre det lettere for forbrugeren til at 

tage det bæredygtige valg og skelne bæredygtige flybilletter fra konventionelle flybilletter på 

baggrund af nogle klart definerede standarder. Derudover kan det være hensigtsmæssigt at lave en 

graduering af bæredygtighedsmærket i form af forskellige farvevariationer af 

bæredygtighedsmærket, der skal kommunikere til forbrugeren om flybilletten er lidt, medium eller 

meget bæredygtig. Denne graduering skal gøre det lettere for forbrugeren (1) at skelne flyselskaber, 

der er gøre noget for at være bæredygtige fra dem der ingenting gør for at være bæredygtige, og (2) 

at skelne de flyselskaber, der gør lidt for at de bliver mere bæredygtige fra de flyselskaber, der gør 

meget for at være bæredygtige. Denne anbefaling vurderes at være kvalificeret, idet SAS tidligere 

har forsøgt at influere en politisk belslutning om klimaafgifter på flybilletter ved at foreslå et 

konkret afgiftsbeløb.  

 

Efter implementeringen af standarderne for hvornår et tiltag er bæredygtig i den danske flybranche, 

kan SAS gennem Bridging strategien og den legitimitetsopbyggende strategi Conform to 

environments forsøge at efterleve de specifikke standarderne, og dermed opnå Cognitive 
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legitimacy, der er den eneste type af legitimitet som forbrugerne ikke tildelte SAS, jf. 

legitimitetsanalysen. Ved implementeringen af standarderne samt SAS’ opfyldelse af standarderne, 

minimere SAS risikoen for at blive anklaget for greenwashing, idet SAS efterlever 

statskontrollerede standarder. Derved opnår SAS Cognitive Legitimacy, hvorfor SAS’ legitimitet 

styrkes og SAS har dermed mulighed for at legitimere sig sig som et grønnere alternativ til andre 

flyselskaber.  

6.3 Bidrag til forskningsfeltet   
Ud fra den viden vi har opnået i analyserne og ud fra diskussionen af en anbefaling til SAS ønsker 

vi at klarlægge hvordan denne afhandling kan bidrage til det eksisterende forskningsfelt. Formålet 

med afhandlingen er at undersøge hvordan SAS bliver en mere legitim aktør med fokus på at blive 

bæredygtig i en industri, der ellers er stærkt forurenende, og hvorledes SAS kommunikativt bør 

respondere på dette. Afhandlingens resultater kan bidrage til at få indsigt i hvordan den bæredygtige 

udvikling påvirker flybranchen i Danmark og hertil hvordan flyselskaber kan respondere på denne. 

Yderligere giver resultaterne en forståelse af at der er en øget interesse i den bæredygtige udvikling 

blandt forbrugerne i alderen 18-30 år, at forbrugerne er en vigtig interessent for flyselskaber og at 

flyselskaberne bør tage stilling til forbrugernes forventninger og krav til branchen. Herudover kan 

resultaterne tilføje en ny konstruktion og forståelse af fænomenet legitimitet, idet afhandlingen 

undersøger hvilke aktører forbrugerne tillægger legitimitet i den bæredygtige udvikling i 

flybranchen. Den opnåede viden i afhandlingen konstruerer en virkelighed, der afspejler at der er 

delte meninger blandt forbrugerne om hvorvidt virksomheder har et ansvar for at fremme den 

bæredygtige udvikling og hvorvidt forbrugerne anser virksomheder som legitime, når disse udtaler 

sig om hvornår et tiltag er bæredygtig. Disse resultater bidrager derfor med en forståelse af en af de 

sandheder, der florerer om hvilke aktører, der har et ansvar for den bæredygtige udvikling i det 

socialt konstruerede danske samfund.  

 

Vi er bevidste om at denne afhandling ikke kan tjene som neutral objektiv viden om fænomenerne 

bæredygtighed og legitimitet qua afhandlingens socialkonstruktivistiske tiltag, idet den viden, der er 

produceret i afhandlingen er fortolket viden, da fortolkningsprocessen bygger på vores, som 

forskeres, forforståelse. Den viden der opnås i afhandlingen kan anses som at afspejle en social 

kontekst og derfor anses for at være sandheden på nuværende tidspunkt. Vi vurderer herimod at 

afhandlingens resultater kan tjene som inspiration til andre flyselskaber eller virksomheder, der står 
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overfor samme problemstilling som SAS og som ønsker et indblik i hvordan en virksomhed kan 

respondere på den bæredygtige udvikling. 

6.4 Hovedkonklusion  
Som beskrevet indledningsvis har afhandlingen til formål at undersøge SAS’ forsøg på at fremme 

bæredygtighed i flyselskabet og samtidig kommunikere herom på en måde forbrugerne opfatter som 

legitim. Dette betyder at vi i afhandlingen i henhold til socialkonstruktivismen undersøger hvilke 

sandheder, der florerer blandt forbrugerne i alderen 18-30 år om hvilke samfundsaktører 

forbrugerne i deres sociale virkelighed fortolker som havende et ansvar for at fremme bæredygtig 

udvikling i den danske flybranche. Yderligere undersøger vi i afhandlingen hvordan SAS i 

forbrugernes sociale virkelighed kan rekonstruere sandheden om sig selv og legitimere sig selv som 

et bæredygtig alternativ til andre flyselskaber. For at kunne indfri formålet har vi forsøgt at besvare 

følgende problemformulering: 

 

Hvordan kan SAS styrke sin legitime position i den bæredygtige udvikling i den danske flybranche 

som et grønnere alternativ til andre flyselskaber og respondere på sammenstødet mellem en 

forurenende branche, bæredygtig udvikling og forbrugernes bevågenhed uden at blive anklaget for 

greenwashing? 

 

Vi kan konkludere at forbrugerne er en af SAS’ vigtigste interessenter, idet forbrugerne både 

besidder magt, legitimitet og et presserende krav til SAS. Dette konkluderes på baggrund af at 

forbrugerne både besidder økonomisk magt, Cognitive legitimicy overfor hinanden i gruppen af 

forbruger og fremsætter et presserende krav til SAS om at tage ansvar for at fremme den 

bæredygtige udvikling i SAS. Derfor er det en væsentlig udfordring for SAS at de frames SAS 

kommunikerer om sig selv og sit bæredygtighedsprogram ikke korresponderer med de frames 

forbrugerne præsenterer om SAS, idet forbrugerne ikke kender til bræedygtighedsprogrammet og 

tiltagene heri. Derfor bliver flybillettens bæredygtighed ikke en præmis for forbrugerne, når 

forbrugerne skal vælge om de skal købe en SAS flybillet eller ej. Vi kan dermed konkludere at SAS 

ikke formår at gøre bæredygtighedsprogrammet til en konkurrencemæssig fordel, hvorfor SAS ikke 

bliver et grønt alternativ til andre flyselskaber.  
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For at løse SAS’ kommunikative udfordring, efterkomme forbrugernes krav til SAS om at fremme 

bæredygtig udvikling, legitimere sig selv som et grønnere alternativ til andre flyselskaber i en 

forurenende branche og samtidig undgå at blive anklaget for greenwashing, anbefaler vi at SAS 

eksekverer en kombination af en Bridging strategi og en Advocacy strategi.   

 

Ved eksekveringen af en Bridging strategi anbefaler vi at SAS (1) øger sin kommunikation omkring 

SAS’ bæredygtighedsprogram og de bæredygtige tiltag, samt effekten af disse med henblik på at 

respondere på forbrugernes forventninger til flyselskabet og forsyne forbrugerne med reelle 

udregninger og tal for hvordan SAS’ bæredygtighedsprogram mindsker SAS’ CO2 udledning. I den 

øgede kommunikation anbefaler vi endvidere at SAS benytter sig af kommunikation, der tydeligt 

fremhæver forbrugernes fordele ved de bæredygtige tiltag. Eksempelvis kan SAS oprette en 

kundeklub i tråd med SAS’ eksisterende Eurobonus klub eller som et supplement hertil, der kan 

tilbyde forbrugerne at optjene point, når de vælger bæredygtige SAS flyvninger, som kan indløses 

til fordele hos SAS. Med denne strategi vil det være muligt for SAS at blive det grønnere alternativ, 

idet SAS både vil henvende sig til forbrugere med en stor interesse for at mindske deres 

miljøpåvirkning og forbrugere med en lavere interesse for deres miljøpåvirkning, der i stedet vil 

vælge de bæredygtige flybilletter på baggrund af kundeklubbens fordele. Derudover anbefaler vi at 

SAS (2) i sin øgede kommunikation framer SAS som et nytænkende, innovativ og et grønnere 

flyselskab, idet SAS vil kunne benytte kommunikationen omkring sit bæredygtighedsprogram til at 

appellere til forbrugerne og markedsføre sig som et grønnere alternativ til andre flyselskaber. 

Endvidere anbefaler vi at SAS (3) benytter Bridging strategien, idet eksekveringen af Bridging 

strategien og den legitimitetsopbyggende strategi Conform to environments kan opretholde SAS’ 

eksisterende Pragmatic legitimacy og Moral legitimacy.  

 

Ved at SAS benytter en Bridging strategi løser strategien SAS’ kommunikative udfordring, men 

skaber samtidig andre udfordringer. Den første udfordring er at SAS’ øgede kommunikation 

omkring bæredygtighed vil forstærke risikoen for at SAS vil blive beskyldt for greenwashing, idet 

den øgede kommunikation vil øge SAS’ interessenters fokus på om SAS formår at leve op til de 

bæredygtige målsætninger SAS sætter for sig selv i bæredygtighedsprogrammet. Den anden 

udfordring er at SAS med eksekveringen af en Bridging strategi ikke formår at legitimere sig selv i 

den bæredygtige udvikling i flybranchen og blive tildelt Cognitive legitimacy af forbrugerne, idet 



 

Side 105 af 118 
 

der i den danske flybranche på nuværende tidspunkt ikke eksisterer standarder for hvornår et tiltag 

er bæredygtig som SAS kan tilpasse sig til.  

 

På baggrund af de to udfordringer anbefaler vi at SAS eksekverer en Advocacy strategi.  

Ved eksekveringen af en Advocacy strategi anbefaler vi at SAS med inddragelse af den 

legitimitetsopbyggende strategi Manipulate environments (1) benytter lobbyisme til at influere 

Statens beslutningsproces om at fastlægge standarder for hvornår et tiltag i den danske flybranche 

er bæredygtig. Dette med henblik på at fremme egne interesser, så SAS lettere kan opfylde 

bæredygtighedskravene og fremstå som en ekspert og en innovativ frontrunner i den danske 

flybranche. Denne anbefaling baseres på at vi kan konkludere at Staten og Regeringen ifølge 

forbrugerne er de mest legitime aktører hvad angår at informere eller udtale sig om bæredygtighed 

og om hvornår tiltag er bæredygtige. I forlængelse af Statens beslutningsproces om at fastlægge 

standarder anbefales SAS at (2) samarbejde med Staten om at konstruere et statskontrolleret 

bæredygtighedsmærke i stil med Ø-mærket og Dyrevelfærdsmærket, der visuelt og tydeligt 

kommunikerer til forbrugeren forskellen mellem bæredygtige flybilletter og konventionelle 

flybilletter. Dog er der en risiko for at Staten vil fastlægge standarder for bæredygtighed i 

flybranchen uden at inddrage SAS i beslutningsprocessen, hvorfor der er en risiko for at 

standarderne vil blive svære for SAS at opfylde og SAS vil få svært ved at frame sig selv som et 

bæredygtigt alternativ til andre flyselskaber. 

 

Ved at SAS eksekverer en Advocacy strategi og bidrager til etableringen af standarder for 

bæredygtighed i den danske flybranche, kan SAS øge chancen for at SAS ikke bliver anklaget for 

greenwashing. Efter vedtagelsen af standarderne, kan SAS gennem Bridging strategien og den 

legitimitetssøgende strategi Conform to environments forsøge at opnå Cognitive legitimacy, idet 

der nu eksisterer standarder i den danske flybranche for hvornår et tiltag er bæredygtig som SAS 

kan tilpasse sig til. På baggrund af dette kan SAS legitimere sig selv, styrke SAS’ besiddelse af 

Cognitive legitimacy og undgå at blive anklaget for greenwashing. 

 

Således kan SAS styrke sin legitime position i den bæredygtige udvikling i den danske flybranche 

som et grønnere alternativ til andre flyselskaber og respondere på sammenstødet mellem en 

forurenende branche, bæredygtig udvikling og forbrugernes bevågenhed uden at blive anklaget for 

greenwashing. 
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6.5 Forslag til fremtidig forskning 

Under afhandlingsprocessen er vi blevet opmærksomme på en række interessante perspektiver, der 

kan være relevante at undersøge i fremtidig forskning.  

 

Som supplement til afhandlingens resultater kunne det være interessant at udarbejde en 

undersøgelse af hvordan bæredygtighedsmærket ville fungere i praksis hos SAS. Herunder hvordan 

det vil influere forbrugernes købsbeslutningsproces og om det reelt ville få flere forbrugere til at 

købe en bæredygtig flybillet frem for en konventionel flybillet.  

 

Grundet den valgte afgrænsning har afhandlingen udelukkende indsamlet viden omkring 

forbrugergruppen 18-30 år. Det kunne derfor i en fremtidig undersøgelse være interessant at 

udarbejde samme undersøgelse af andre forbrugergrupper, for at få et indblik i om den samme 

holdning til bæredygtighed og legitimitet gør sig gældende hos andre forbrugergrupper. I 

forlængelse heraf kan det være interessant at foretage en komparativ analyse af to forskellige 

forbrugergruppers holdning til bæredygtighed for derved at anskueliggøre hvordan SAS bør 

kommunikere til de forskellige forbrugergrupper med henblik på at få dem til at vælge bæredygtige 

flybilletter frem for konventionelle flybilletter.  

 

Dette casestudie har kun omhandlet flyselskabet SAS og det kunne derfor være interessant at 

foretage et multiple case study for at kunne sammenligne hvordan forskellige flyselskaber 

kommunikativt forholder sig til den bæredygtige udvikling og branchens store udledning af CO2. 

Inddragelsen af andre cases ville kunne bidrage til at få et større indblik i flyselskabernes 

forskelligartede måder at respondere på den bæredygtige udvikling i flybranchen.   

 

Yderligere kan det være interessant at anvende en anden metodisk tilgang, end den benyttet i denne 

afhandling. Dette kan eksempelvis være ved fokusgruppeinterviews med henblik på at undersøge 

hvordan meningsdannelsen sker i informanternes sociale interaktion med hinanden og hvordan den 

sociale interaktion påvirker informanternes forståelse og mening af bæredygtighed og legitimitet. 

En anden metodisk tilgang kan endvidere være at benytte spørgeskema som 

empiriindsamlingsmetode for derved at kunne drage mere generelle konklusioner på baggrund af 

resultaterne fra en større forbrugergruppe. 
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