
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Hållbar turismutveckling 180hp

Hållbarhet inom svensk luftfart

En studie av hur ämnet hanteras i flygbolags
kommunikation

Anna Ålander

Examensarbete 15hp

Halmstad 2017-05-30



Sammanfattning 
I denna uppsats har jag fokuserat på frågan om hur flygbolag på den skandinaviska 

marknaden verkar se på och hantera ämnet hållbarhet utifrån deras 

marknadsföringsmässiga kommunikation mot svenska folket och svensk media.  

Valda utifrån deras representativa ställning granskades SAS, Norwegians och BRAs 

pressmeddelanden och hemsidor på två olika sätt för att kunna avgöra deras syn och 

hantering av hållbarhetsaspekten för deras bransch. 

En kvalitativ innehållsanalys mätte först i vilken omfattning de alls berörde 

hållbarhetsämnet i sina pressmeddelanden. Sedan granskades de pressmeddelanden som 

visats handla om någon hållbarhetsrelaterad aspekt/åtgärd, tillsammans med hemsidornas 

hållbarhetsfokuserade innehåll, för att hitta teman och vinklingar i hur och vad de valde att 

kommunicera när de talade om ämnet. 

Resultatet visade att endast 3 av 90 pressmeddelanden under det senaste halvåret var 

marknadsföringsmässig kommunikation kring hållbarhet, och av dem stod BRA för två och 

SAS för ett. 

Hållbarhetskommunikationen var främst centrerad runt utsläppen av växthusgaser samt de 

tekniska lösningar och den resursoptimering de vidtar för att minska dessa och bli hållbara. 

Intensiteten med vilken bolagen tar sig an hållbarhetsämnet skiljer sig marknat mellan dem. 

Slutsatsen blir ändå att flyget utifrån det de visar i sin marknadsföringsmässiga 

kommunikation i pressmeddelanden och på hemsidorna, är att man ser det som något man 

behöver hantera och gör det defensivt. 

Vidare forskning krävs för att resultatet ska få ökad validitet.  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund och problemområde 
Turism är en globalt växande företeelse som ges –och tar– en alltmer markant roll i 

världsekonomin och därmed den värld vi lever i (UNWTO 2016). I Sverige är vi mycket bra 

på att arbeta med hållbarheten inom turismen (Visit Sweden, u.å). Boenden blir bedömda 

och certifierade; restauranger kan kravmärka sig och besöksmål eller aktiviteter kan genom 

organisationer som Naturens Bästa, visa upp sitt hållbarhetsarbete.  

Men förutom boende, mat och göromål kräver turism per definition också resande  

(Tillväxtverket 2016).  

Enligt United Nations World Tourims Organisation kan antalet internationella turister vara 

så många som 1, 8 miljarder år 2030, och turismrelaterade transporter tros bara fortsätta 

att öka. (UNWTO 2016) 

Flygresorna står idag för en stor del av dessa resor men är samtidigt ett mycket 

omdebatterat transportsätt ur hållbarhetssynpunkt (Luzecka 2016). Sett utifrån en vinkel av 

hållbar turismutveckling kan detta knappast sägas vara en ekvation som går ihop om man 

önskar en långsiktigt hållbar turism.  

Att få en så internationellt gränsöverskridande och komplex bransch hållbar är en 

komplicerad uppgift. Varken med konsumentmakt (Luzecka 2016), påtryckningar från andra 

branscher eller statliga ingripanden har det lyckats. Det stora flertalet innehar mer eller 

mindre en beroendeställning till industrin, och få är villiga att ta konsekvenserna av ett 

dyrare, bergänsat flygande.  

Vi går emot en framtid där denna bransch vill frigöra sig ifrån de statliga begränsningar som 

idag fortfarande till viss del existerar och bli en helt fri marknad1. Gången från en helt 

statligt ägd och reglerad marknad till en privat, avreglerad dito, har skapat en komplicerad 

struktur bland beslutsfattare och regler för och kring flyget (Andrew 2012, Goetz & Graham 

2004). Dessutom finns en oenighet internationellt i hur till exempel regler och mål kring den 

globala industrins klimatpåverkan ska utformas, och en gemensam policy för att åtgärda 

industrins negativa miljöpåverkan anses vara långt borta (Peeters et. al. 2016).  

Med bakgrund i hur dessa saker pekar på att flygindustrins hållbara utveckling till stor del 

hänger på dem själva, är det intressant att veta hur de ser på och hanterar ämnet. Därför 

handlar denna uppsats om att skapa en bild av hur flygbolagen, som den del av 

flygindustrin som har störst negativ miljöpåverkan (Goetz & Graham 2004), handskas med 

hållbarhet. 

  

                                                           
1 Se kapitel 2.2.1 Flygbolags existensvilkor 
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hållbarhetssaspekter 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats och undersökning är att skapa en bild av hur flygbolagen själva 

verkar se på och hantera ämnet hållbarhet utifrån deras marknadsföringsmässiga 

kommunikation mot svenska folket och svensk media. För att göra detta har tre 

forskningsfrågor ställts som grund i arbetet: 

Hur ofta visar de upp framsteg, åtaganden eller åtgärder de gjort som kan kopplas till deras 

hållbara utveckling? 

Vad pratar de om när de kommunicerar hållbarhet? Vilka dimensioner och vilket fokus lyfts 

fram? 

Hur presenteras ambitioner, åtgärder och kunskap om hållbarhet? 

 

 

1.3 Avgränsningar 
Skandinaviska flygbolag Jag har valt att studera tre av de största flygbolagen på den 

svenska flygmarknaden, då det ger en bra representation av 

marknadens aktörer. Det eliminerar ockå till stor del de  

eventuella kulturellt betingade skillnader som kan finnas 

mellan företagens syn på hållbarhet.   

 

Tidsspektrum  Denna globala, teknikbaserade branschs utveckling håller ett  

oerhört snabbt utvecklingstempo. Då till exempel inriktiningar, 

diskussioner, trender och tekniska lösningar fort blir 

omoderna eller ”standard” var det för syftet endast relevant 

att granska det nyaste materialet flygbolagen kommunicerat 

ut i marknadsföringssyfte. Därför avgränsades materialet till 

att innefatta material publicerat det senaste halvåret.  

 

Bara två av tre  På grund av den komplexa och praktiskt svårdefinierade 

ekonomiska aspekten av hållbarhet2 är undersökningen 

avgränsad till att bara titta på sådant knutet till ekologisk eller 

social hållbarhet. Om ekonomiska aspekter vilka av bolagen 

vill ska förstås som hållbarhets-relaterade nämns, kommer 

dessa att omnämnas i resultatet, men inte vidare behandlas 

gentemot teori och därmed inte innefattas i någon slutsats. 

 

                                                           
2 Se kapitel 2.1 Begreppet hållbarhet 
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Opinionsbildande 

kommunikation 

Marknadsförande 

kommunikation 

Marknadsföringsmaterial Då det behövs mer forskning i frågan än denna uppsats kan 

täcka3 avgränsades undersökningen av flygbolagens 

kommunikation till att enbart innefatta delar av den  

marknadsföring flygbolagen använder sig av. Avgränsningen 

gjordes med hänsyn till kommunikationens syfte. I denna 

uppsats granskas endast deras pressmeddelanden och 

hemsideinformation där syftet huvudsakligen är av reklam-

karaktär (till skillnad från en opinionsbildande dito)4.    

Viktigt att notera är alltså att pressmeddelanden under denna 

period vars innehåll främst var att klassa som 

oppinionsbildande inte undersöktes. För en uppräkning av 

dessa se bilaga 1. Samma sak gäller SAS hållbarhetsblogg 

kopplad till hemsidan, samt bolagens hållbarhetsrapporter och 

årsberättelser –de senare av skälet att de i första hand inte 

kan anses vara marknadsföringsmaterial gentemot svenska 

folket och svensk media. 

 

 

1.4 Begreppsnyckel 

Full-service-bolag Flygbolag som ofta har ett statligt arv och erbjuder kunderna en 

hög grad av service, tillgänglighet och turtäthet. (InterVISTAS, 

u.å)  

  

Lågprisbolag Flygbolag med en affärsmodell som lägger allt fokus på att skala 

av alla kostnader och lånefinansiera tillgångar till max; mänskliga 

liksom materiella. (Graham & Shaw 2008) 

 

Kommunikation där syftet är att skapa eller påverka åsikter, 

attityder eller värderingar hos målgruppen. 

(Nationalencyklopedin, u.å a) 

 

Kommunikation där syftet är att lyfta fram sitt företag eller 

produkten eller tjänsten man vill sälja. (Oxford University Press 

2017a) I denna uppsats använt som definition av att företagen 

har sig själva eller sin produkt/tjänst i centrum av det de 

kommunicerar. 

 

                                                           
3 Se kapitel 5.4 Vidare forskning 
4 Se kapitel 1.4 Begreppsnyckel 
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Greenwashing Att ett företag eller organisation sprider desinformation för att 

få andra att tro att de gör mer, eller är mer miljömässigt 

ansvarstagande, än de egentligen är. (Oxford University Press 

2017b, Cambridge University Press 2017) 

 

 

2 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Kapitlet går igenom de teoretiska utgångspunkter och begrepp som resultat, analys och 

slutsats bygger på. Det ger förståelse för det studerade materialets effekt på resultatet och 

börjar med att fördjupa sig i begreppet hållbarhet, för att sedan kartlägga flygbolagens 

nuvarande situation (innefattande deras hållbarhet) och tillslut ge en förståelse för 

kommunikationens grunder med kanalen pressmeddelandens natur. 

 

2.1 Begreppet hållbarhet 

Begreppet ’hållbarhet’ innefattar tre delar; ekonomi, miljö och sociala jämslikhetsfrågor, 

som alla ska tillgodoses så att våra behov upppfylls idag utan att framtida generationers 

möjlighet att göra detsamma äventyras. Detta är den grundläggande definition som först 

myntades i ’Brutlandsrapporten’5 1987 och de flesta av mina källor använder sig av (Jacques 

2015, Richardson 2005, Goetz & Graham 2004, Graham & Shaw 2008). Tolkningarna av de 

tre delarna och hur dessa ska tillgodoses är mer skiftande. Begreppet har kommit att bli ett 

trend-ord under 2000-talet, och trots att exakta definitioner finns i många lexikon är det 

ingen som utöver den gemensamt ”antagna” grunden kan göra anspråk på hur det rätta 

sättet att hantera begreppet är. Jacques (2015) har i sin omfattande avhandling i ämnet 

visat att det finns inneboende motsättningar i hållbarhetsbegreppet som gör att definitiva 

slutsatser om dess tillämpning inte kan dras, och Richardson (2005) framhåller hur alla som 

tar sig an begreppet utvecklar egna variabler de anser passa som indikatorer på hållbarhet.  

 

Applicerat på transport 

Applicerat på transport hänvisas det oftast till Black’s (2010) definition som är en anpassad 

version av ursprungsversionen i Bruntlandsrapporten (se ovan), och helt enkelt bara 

stoppat in ordet ’transport’ i formuleringen (Richardsson 2005, Graham & Shaw 2008), och 

det är den som, med tyngd på miljöaspekten av hållbarhet, has i åtanke när begreppet 

används här i uppsatsen.  Graham & Shaw (2008) diskuterar dock hur svårt begreppet kan 

bli att hantera när man ser på just flyget med den holistiska ram begreppet har. Å ena sidan 

bidrar de till samhällsutveckling, arbete, skatteintäkter, osv. Å andra sidan är dess negativa 

miljöpåverkan något man inte kan se som hållbart. Det svåra ligger i att holistiskt avgöra 

hurvida flygets förmodade ohållbarhet vägs upp av den sociala och ekonomiska hållbara 

utveckling det för med sig till samhället i stort.  

                                                           
5  Rapport utarbetad av FN:s Världskommission för miljö och utveckling 1987 under ordförandeskap av Gro 
Harlem Brundtland som egentligen heter Our Common Future. (Nationalencyklopedin, u.å b) 



8 
 

Med detta i åtanke är det viktigt att läsaren förstår att denna studie endast fokuserar på 

flygbranschens egen hållbarhet; inom branschen, och att yttre hållbarhtsutvecklande 

effekter de som flygoperatörer för med sig till olika delar av samhället inte kommer att 

beaktas som hållbara handlingar, då de inte rör branschens egen utveckling. 

Miljömässig hållbarhet och hållbarhet som berör sociala jämlikhetsförhållandens rent 

konkreta innebörder är relativt enkla att sätta ord på (till exempel ”inte släppa ut mer än 

man tar bort”, ”goda arbetsvillkor oavsett sociodemografisk bakgrund” och ”fair trade”) 

och man är överlag överens om dessa tolkningar. Ekonomiska hållbarhetsaspekten är mer 

komplext. Begreppet ekonomisk hållbarhet har två vitt skilda tolkningar som används; den 

ena med tydliga drag ifrån Bruntlandsrapportens grundläggande hållbarhetsdefinition (se 

ovan), den andra där begreppet likställs med ekonomisk tillväxt. Många forskar väljer 

därmed att inte använda sig av begreppet. (KTH 2015) Vallström (2014) för också ett 

resonemang kring den ekonomiska hållbarheten vilken tolkas som att det i samhället, 

utanför den teoretiska forskningen, är ett likställande mellan begreppet och ekonomisk 

tillväxt som oftast tillämpas.  

 

2.2 Flygbranschen 

För att kunna urskilja och förstå de ramar som ligger till grund för flygbolagens 

kommunikation samt de åtgärder och synsätt flygbolagen visar upp i undersökningen, 

behöver man förstå hur denna bransch fungerar; vad flygbolagen har att utgå ifrån. I detta 

kapitel ges en beskrivning av den verklighet flygbolagen existerar i, och vilka ramar denna 

existens har.  

 

2.2.1 Flygbolags existensvillkor 

Liberalisering som tagit dem rakt in på en tuff marknad med överkapacitetsproblem och 

konstant dålig lönsamhet.  

Flygmarknaden fungerar si sådär. Den kan sägas ha fastnat i ett mellanting mellan att vara 

en fri, global marknad (som till exempel bilindustrin) och att vara den statligt styrda 

angelägenhet den en gång var (Doganis 2005). Anledningen är att de själva strävar efter att 

bli en fri marknad (IATA 2011; Doganis 2005) samt dess komplexitet och 

nationsöverskridande natur.  

 

Avreglering och marknadsliberalisering 

Den historiska aspekt som främst ligger till grund för marknadens funktion idag är den 

avreglering och liberaliseringsprocess flygmarknaden genomgått sedan sjuttio- och 

åttiotalet. Processen har transformerat de flesta flygbolag (alla inom västvärlden)  från 

statlig egendom till privatägda företag (Goetz & Graham 2004; Doganis 2005). De flygbolag 

som idag har en så kallad full-service-modell är ofta de som tidigare var ett nationellt flyg 

och lyckats stanna kvar på den nya marknaden. Lågprisbolag har startats upp allteftersom 

privatisering och liberalisering fortgått och är därför mer anpassad för den fria marknadens 

spelregler. Ingen av bolagstyperna har det dock lätt ekonomiskt. 
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Den ekonomiska situationen för flygbolag 

Flygsektorns ekonomi går i cykler som är tydligt kopplade till världsekonomin; vanligtvis 3-6 

år där det går bättre, följt av 4-5 sämre år. Men även under de bra åren spelar man med en 

låg marginal och många flygbolag visar röda siffror i bokslutet. Luftfarten (och då speciellt 

flygbolagens marknad) kan alltså sägas vara i ett tillstånd av ekonomiskt kaos (Assaf & 

Josiassen 2012). Det här visas också genom att flygbolag har/har haft ett stort behovet av 

statligt ekonomiskt stöd för att överleva genom åren (Doganis 2005, Doganis 2009). Detta 

kan kopplas till den inneboende trenden av överkapacitet i branschen: Tillgången är nästan 

alltid större än efterfrågan. 

 

Överkapacitet 

Sedan de liberala marknadsvärderingarna även började gälla flygbolagen har problemet 

med överkapacitet i relation till konsumenternas efterfrågan bara växt (Alderighi  et. al. 

2012, IATA 2011). Takten på nya flygbolag som äntrar marknaden har kommit att överstiga 

marknadens totala tillväxttakt, även om tillväxten alltjämt fortskrider. Oturligt nog är det 

lättare att ta sig in på marknaden än att dra sig ur, bland annat på grund av den 

ofullständiga avregleringen. En annan bidragande faktor till överkapaciteten är att 

flygmarknaden är en mycket svår bransch att göra prognostisering inom (IATA 2011).  

Investeringar i nya plan görs därmed på osäker grund då leveranstiden är mycket lång, och 

överkapaciteten med andra ord ofta är ett faktum när alla flygbolag som kan vill uppdatera 

sina flottor även om de äldre planen fortfarande är funktionsdugliga och därmed hamnar 

någon annanstans på marknaden. Ytterligare en faktor till överkapaciteten hävdar Doganis 

(2005) är att delar av världens nationer fortfarande ger ekonomiskt stöd till ”sina” flygbolag 

så att de överlever även om de egentligen, enligt den fria marknadens ”naturlag”, borde gå 

i konkurrs och därmed lämna utrymme på marknaden.  

Kontentan blir därför att den naturliga kapacitetsreglering en fri marknad vanligtvis har inte 

fungerar inom flyget.  

Det finns även ett annat problem med själva marknaden flygbolagen lever med: Det är en 

fri marknad som aldrig kommer att kunna fungera lika smärtfritt som andra fria marknader. 

 

Den fria flygmarknadens ramar 

Flyget är, till skillnad ifrån andra globala verksamheter, mycket känslig för alla de yttre 

påverkningar som inom ekonomi och marknadsföring benämns Porter’s five forces6 (Kotler 

et. al. 2008). Vanligtvis är det bara ett fåtal faktorer som påverkar en bransch i någon större 

utsträckning. Flygbolag är alltså pressade både av leverantörers förhandlingsstyrka, kunders 

förhandlingsstyrka, hot om att kunder ska välja ett substitut för varan eller tjänsten, 

konkurrens från nya aktörer samt konkurrens mellan befintliga aktörer (Ramón-Rodríguez 

et. al. 2011). Detta är ett anmärkningsvärt fenomen som har en oerhört stor påverkan på 

flygaktörernas beteende. (Doganis 2005; IATA 2011; Ramón-Rodríguez et. al. 2011). 

                                                           
6 Se figur 1 på nästa sida 
 
 



10 
 

 

 

Kontentan av flygbolagens existensvillkor 

Kontentan av liberaliseringen och marknadssituationen är alltså att flyget gått ifrån att ha 

varit beroende, och högst kontrollerat av, staten, till att nu ha börjat konkurrera på samma 

sätt som resten av de globala branscherna gör, trots att marknaden ännu inte är helt 

avreglerad (Doganis 2005): En situation som är mycket påfrestande på aktörerna och spelar 

en stor roll för att de lägger stor energi på att överleva. 

 

2.2.2 Flyget och hållbarheten 

 

2.2.2.1 Flygmarknaden expanderar –konstant 

Flygmarknaden växer alltjämt, med drivkraft ifrån tre mycket stora processer knutna till 

världsekonomin och den globala samhällsutvecklingen. Det är svårt att se ett slut på dessa 

processer och därmed är omfattningen av flygresorna tills vidare på stadig uppgång.  

Den första mest inflytelserika, och tillika svårstyrda, drivkraften för flygmarknadens tillväxt 

är globaliseringen. Flyget och globaliseringen är starkt sammanbundna genom att 

utvecklingen inom flygtrafiken är en drivande förutsättning för att globaliseringen ska 

existera och fortsätta att drivas framåt, samtidigt som globsliseringen i sig kan sägas vara 

nyckeln till de stora förändringar som flygindustrin och dess marknad genomgår (Goetz & 

Graham 2004). Därmed kan det sägas att flygmarknaden är sin egen motor och har hamnat 

i en slags spinn-effekt. 

Den andra drivkraften för tillväxten är den marknadsliberalisering som sakta men säkert 

pågår (tidigare nämnd i föregående kapitel). Med en fri(are) marknad finns det inte längre 

några begränsningar för uppstart av nya aktörer och ett ökat utbud.  

Kopplat till liberaliseringen har en tredje pådrivande effekt tillkommit som delvis inbakad i 

liberaliseringen, men också på egen hand genom sin affärsmodell, ser till att marknaden 

hela tiden växer och utökas: Lågprisbolagen. Genom att rikta in sig på mindre flygplatser 

ökar de tillgängligheten för potentiella flygresenärer och späder på idén om att det borde 

Figur 1: Porter's five forces ac-

cording to Kotler et. al. 2008 
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investeras mer och byggas nya flygplatser/expandera de befintliga hos de som ser 

ekonomiska nyttan av flygets närvaro. Till detta kan läggas att deras affärmodell går ut på 

att tillhanahålla billig mobilitet och alltså främja en ökning av flygresandet (dessutom 

företrädesvis på kortare sträckor). (Graham & Shaw 2008, Goetz & Graham 2004) 

Enligt rådande forskning har denna varaktiga marknadstillväxt ett högt pris. Det priset anses 

av forskning att döma främst vara av ekologisk karaktär, men nedan tas även den sociala 

hållbarhetens betalande pris upp då även denna aspekt enligt rapporter går åt fel håll. 

 

2.2.2.2 Den sociala hållbarheten 

För den sociala hållbarheten i samhället kan flyget vara positivt i rollen som drivkraft för 

ekonomisk tillväxt och en viktig faktor för import, export och turism. Sett till aspekten inom 

branschen, är dock resultatet inte lika muntert: 

Undersökningar visar hur tidigare bra arbetsvillkor och arbetsmiljö blir sämre, och många 

forskare kopplar fenomenet till lågprisbolagens prispressande arbetsmodell som gjort 

flygresenärerna priskänsliga och därmed sätter hård press på marknadens alla företag att 

skära ner på sina kostnader –och i den personalkrävande flygbranschen innebär det ofta 

just att dra ner på sina personalkostnader. Just lågprisbolagen har flera gånger blivit 

kritiserade för deras dåliga arbetsvillkor och arbetsklimat för de anställda; till exempel vad 

gäller hantering av facklig verksamhet och anställningstrygghet (O'Sullivan & Gunnigle 

2009; Hunter 2006; The Nordic Page 2013). (Hunter 2006) 

 

2.2.2.3 Den miljömässiga hållbarheten 

Det finns ett ofrånkomligt faktum på detta område, och det är att det finns en inneboende 

motsättning mellan det nuvarande flygandet och hållbarheten (Graham & Shaw 2008). En 

av de främsta delarna av detta är kanske den oförenlighet som ligger i att den affärsmodell 

som en fri flygmarknad gynnar, lågprisbolagens dito, också är den som aldrig kommer att 

lämna utrymme för miljömässigt hänsynstagande. Och när marknadens avreglering och 

liberalisation fortskrider, är det denna typ av flygbolag som tar över på marknaden. 

Förutom denna grundläggande aspekt av den miljömässigt hållbara utvecklingen för flyget, 

är det fyra stora problem som diskuteras inom forskningen på ämnet ekologisk hållbarhet: 

Bullernivåer, (luftburna) utsläpp, landburna föroreningar samt marknadens tillväxttakt 

(Goetz & Graham 2004). Den allmänna miljödebatten rörande flygets påverkan har gått 

ifrån att på 80-talet främst beröra bullernivåerna till att idag ha ett övervägande fokus på 

utsläppen (Goetz & Graham 2004). Då ny teknik har minskat bullernivåerna avsevärt (från 

varje enskilt flygplan) och medvetenheten kring, samt påverkan av, klimateffekterna 

samhället upplever visar att denna svängning är helt naturlig.  

Det finns många forskningsrapporter om flygets klimatpåverkan, utsläpp, bränsleförnyelse, 

och dylikt. De flesta är dock eniga om att den viktigaste faktorn som påverkar flygets 

ekologiska hållbarhet är det ofrånkomliga faktum att flygmarknaden fortsätter att växa 

(Goetz & Graham 2004). Och med den ökande trafiken ökar utsläppen; både växthusgaser 

så som koldioxid och dikväveoxid liksom partiklar (Adriansson 2016, Peeters et. Al. 2016). 
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Det beräkningssystem som av berörda mydigheter eller organ används idag tar inte hänsyn 

till andra utsläpp än koldioxidditot, varför skeva rapporter kring flygets miljöpåverkan  

förekommer (Peeters et. Al. 2016). Förutom detta finns ett mycket allvarligt förbiseende av 

att klimateffekten i runda tal dubbleras vid förbränning på hög höjd (Adriansson 2016). 

Alltså kan man inte jämföra flygets klimatpåverkan med till exempel landburen transport 

även om sträckan är densamma.  

Flygindustrin själva har valt att, efter internationella riktlinjer, beräkna utsläppen genom att 

utgå ifrån hur mycket bränsle som tankas i landet och vilket utsläpp av växthusgaser den 

mängden motsvarar (Adriansson 2016). Något som alltså av forskningen inte anses ge ett 

med sanningen överensstämmande resultat av flygets utsläppspåverkan. 

 

2.2.2.4 Lösningarna på prolemet? 

Så vad säger forskningen om en framtida lösning av problemet med flygets klimatpåverkan? 

För att komma tillrätta med miljöproblemet skulle man kunna hoppas på att den tekniska 

utvecklingen ska lösa det. Goetz & Graham (2004) liksom Graham & Shaw (2008) betonar 

det faktum att tekniska framstegen faktiskt har förbättrat varje enskilt flygs miljöpåverkan, 

men att denna förbättring är långt ifrån tillräcklig. Eftersom marknaden växer så tar antalet 

flygresor och antalet flygplan i luften ut de teknologiska framstegen som görs för varje 

enskilt plan. 

Goetz & Graham (2004) drog 2004 slutsatsen att global flygindustri inte på något sätt 

kommer att vara hållbart i längden på grund av just marknadstillväxtens omintetgörande av 

teknikframstegen, samt ansåg att ett alternativt bränsle inte är uppnåbart. 2017, över ett 

decennium senare, ser biobränslelösningar ut att vara en väntad verklighet kanske redan 

tidigare än 2050, men Adriansson (2016) på Naturvårdsverket betonar att biobränsle inte är 

någon universal lösning på flygtrafikens negativa klimateffekter då höghöjdseffekten av 

dubblerad klimatpåverkan kvarstår oavsett vad som förbränns. Denna syn hade Åkerman 

(2005) redan 2005 där han ansåg att flygningar måste ske på längre höjd med lägre fart för 

att det ska gå att nå utsläppsmål som är hållbara. 

Andra lösningar som diskuterats inom forskningen är att det skulle gå att minska 

marknadens tillväxttakt och därmed låta teknikens framsteg ”hinna ifatt” (Åkerman 2005). 

Åkerman (2005) anser att det dock behövs stora samhälleliga förändringar i till exempel 

betoningen av ekonomisk tillväxt, en mindre stressad livvstil och en hög efterfrågan på 

miljömässig hållbarhet för att lyckas med detta. Både Doganis (2005) och IATA (2011), 

flygbranschens egna företrädare, föreslår en fortsatt liberalisation av marknaden som 

lösningen på problemet. Det, hävdar man, skulle lösa problemet med den stora 

överkapaciteten och den ojämnlika konkurrensen (pga t.ex staliga stöd) och i förlägningen 

innebära att flyget kan fokusera på att möta efterfrågan på (miljömässig) hållbarhet när de 

inte längre måste lägga all sin energi på att överleva ekonomiskt.  

Slutsatsen av foskning kring hur –eller om– flyget ska bli miljömässigt hållbart ser mörk ut 

för flygbolagen: 

Det anses krävas mycket stora investeringar i tekniska lösningar, och de investeringar där 

som görs av bolagen idag når inte upp till den nivån av innovativt nytänkande som behövs 
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för verklig förändring. Åkerman (2005) ser en uppenbar brist på synliga incitament för 

branschens aktörer att ta en så hög ekonomisk risk som stora investeringar i oprövad teknik 

skulle utgöra på denna hårda marknad. Därtill är lösningen alla talar om en styrning till 

minskad efterfrågan, något som även det skulle innebära kännbara ekonomiska 

komplikationer för dessa företag (Goetz & Graham 2004, Åkerman 2005).    

 

2.3 Kommunikation (ur ett marknadsföringsmässigt perspektiv) 

PR och marknadsföring har sedan internets intåg blivit komplexare än någonsin (Brown 

2009). Det finns en uppsjö av sätt på vilka man kan välja att kommunicera med 

konsumenter (Brown 2009) och dessutom behöver man i varje enskilt fall veta vilken ton 

man vill hålla i vilken kanal; till vem man riktar sig, i vilket syfte och vilken image man vill ha 

eller fortsätta att bygga på i mottagarens ögon (Dahlqvist & Linde 2009). Företag hanterar 

detta genom att upprätta så kallade kommunikationsstrategier, där de planerar dessa 

saker.  

Marknadsföringsmaterial är aldrig skrivna i syfte att ge en objektiv bild av aktörernas 

verklighet, utan ämnade för att skapa mervärde för avsändaren och lyfta fram det positiva 

med denne eller bilda/förstärka opinionen till dennes agendas fördel. De olika ”attributen” 

uppräknade ovan lyser igenom olika mycket i det kommincerade budskapets karaktär 

beroende på typen av kommunikation som sker (Dahlqvist & Linde 2012). 

Idag är marknadsföring via internet de flesta företags mest naturliga kommunikations-

kanaler i marknadsföringssyfte; och hemsidan den mest grundläggande kanalen där som i 

hög grad används som plattform för information om, och säljkanal för, företaget och dess 

produkter. (Dahlqvist & Linde 2009)  

 

2.3.1 Pressmeddelanden som kommunikationskanal 

Pressmeddelanden är en text som är skriven i form av en nyhetsartikel där innehållet, i alla 

fall av avsändaren, anses vara nyhetsstoff. Företaget (avsändaren) talar om sig själv i 

tredjeperson och tonen i meddelandet påskiner objektivitet även om den det finns en 

spänning mellan det öppet erkända i kommunikationen, och den underförstådda reklamen i 

det: Två funktioner som ur en professionell synvinkel kan anses ligga i konflikt (Jacobs 1999, 

Catenaccio 2008).  

Syftet med pressmeddelanden är tvådelat: Det första är den manifesta anledningen som är 

att sprida information och fakta med nyhetsvärde som pressen kan vara intresserad av att 

skriva om. Det andra syftet är den underliggande meningen, vilken generellt kan sägas vara 

att sprida positivt konnoterande företagsinformation till media –och genom dem; till 

allmänheten. (Catenaccio 2008) Dock har detta syfte delvis kommit att förändras sedan 

pressmeddelandenas fördelse på 1800-talet: Scott (2007) framhåller i sin bok riktad mot 

företagare (avsändarna för meddelandena) att meddelandena alltid varit en mycket viktig 

kanal direkt till köpare (och då syftar han främst på bolagens aktieköpare). Med internets 

intåg gjordes pressmeddelanden dessutom tillgängliga för det vanliga folket; direkt utan 

mediafiltret.  

Pressmeddelanden publicerade direkt på internet är i högre utsträckning mer 
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marknadsförande av företaget som skrev dem, än de som skickas direkt ut till media i syfte 

att bli nyheter. I de senare hålls tonen mer allmänn då chansen är större att det upptas av 

journalister. 

Förutom marknadsföring finns även ett ytterligare användningsområde och syfte för vissa 

företag: För de som är börsnoterade i Sverige finns regler kring motverkandet av olaglig 

insiderinformation. Dessa måste sprida och offentliggöra information som kan påverka 

aktiekursen, vilket förutom med finansiella rapporter, sker med bland annat 

pressmeddelanden (Nasdaq u.å).   

 

 

3 METOD 
I detta kapitel redogörs för hur undersökningarna genomförts, vilka urval och beaktanden 

som gjorts, resultatets förväntade giltighet och vilken vetenskaplig utgångspunkt som ligger 

till grund för arbetet.  

Sammanfattande för detta kapitel kan sägas vara att denna uppsats är en kvalitativ studie 

med metoden innehållsanalys, som tagit tillvara på både ett underliggande 

helhetsperspektiv såväl som manifesta värden i det undersökta materialet för att uppfylla 

uppsatsens syfte med en god trovärdighet. 

 

3.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 
Uppsatsen har sin kunskapsteoretiska utgångspunkt i hermeneutiken med sin drivkraft att 

vilja förstå och beskriva upplevelser av, i det här fallet, den hållbara utvecklingen (Eklund 

2016). Hermeneutiken har betydelse i undersökningen på så vis att jag alltid beaktade 

materialet med utgångspunkt i vilket syfte det skrevs, samt hur det var samstämigheten 

mellan delarna och helheten som var viktig (Eklund 2016). ”Ju fler delar eller texter som 

stöder forskarens tolkning, desto rimligare blir den.” (Eklund 2016: 1) Hermeneutiken 

förordar även att man stödjer en kvalitativ tolkning med kvantitativ mätning av hur ofta 

något förekommer, varför den passade mycket bra som forskningsansats för denna 

uppsats. 

Som ontologisk utgångspunkt för arbetet valde jag att hålla mig inom ramarna för kritisk 

realism. Den kritiska realismen anser att det finns en objektiv verklighet oberoende av 

människors kunskap eller tro om den. Samtidigt tar denna ontologi hänsyn till att vi har en 

upplevelse av tingen som spelar in (Hylmö 2007). Denna verklighetsteoretiska uppfattning 

ansåg jag vara en tillgång till studiens kvalitativa meteodologi genom dess balans mellan ett 

erkännande av en konkret värld och ett medgivande av att människors uppfattning om 

saker, inte alltid behöver ge en sanningsenlig bild över hur det betraktade faktiskt är eller 

fungerar. 

Jag tog på så sätt hänsyn till det faktum att undersökningens resultat färgades av 

flygaktörernas tankesätt kring hållbarhet, men att detta inte betydde att den var 

överensstämmande med den verkliga situationen (som då ansågs baseras på den 
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vetenskapssyn som ser hållbarhet (främst den ekologiska delen) som ett objektivt faktum; 

obeeroende av vem som tolkar den).  

 

3.2 Val av metod 

I denna uppsats ville jag skapa mig en bild av flygbolags syn på och hantering av 

hållbarhetsrelaterade aspekter. Resultatet togs fram utifrån ett induktivt tillvägagångssätt 

och då det rörde sig om en forskningsfråga som skulle ta reda på hur denna syn och 

hantering såg ut, var en kvalitativ metod bäst lämpad att använda. 

Innehållsanalys som metod borgade för att studien kunde genomföras med ett brett urval; 

ge en bredare bild av det undersökta och på så sätt stärka resultatet. Den kunde användas 

både kvalitativt och kvantitativt och på så sätt, precis som vi i kapitlet ovan kunde 

konstatera att hermeneutiken förordar, stödja den kvalitativa tolkningen med kvantitativ 

mätning samtidigt som arbetssättet följde ett likartat mönster (ett förfarande även bland 

annat Eliasson (2006) stödjer).  

Andra kvalitativa metoder som beaktades var också intervjuer, analytisk induktion och 

grundad teori (grounded theory), men dessa valdes bort på grund av syftets och 

frågeställningens karaktär, undersökningens tidsdisponering samt, i den grundade teorins 

fall, fokus på skapandet av nya teorier på en djupare nivå (Bell & Nilsson 2006: 30, Bryman 

2013, Altheide 1996).  

Det reflexiva sättet att arbeta inom grundad teori inspirerade mig dock i mitt arbetssätt, 

och jag höll mig mycket öppen för revideringar av materialets kategorisering; vad som ska 

klassas som ett hållbarhets-berörande ämne, även för den kvantitativa mätningen. 

 

3.2.1 Innehållsanalys som metod 

Innehållsanalys är en bred metod som går att tillämpa på de flesta typer av texter, medier 

och områden (Bryman 2013, Neuendorf 2017). Trots dess omnämnande som tidigare fast 

rotad i den kvantitativa forskningen (Bryman 2013, Hijmans 1996), är det som kom att 

utnyttjas just i denna studie dess egenskap att både kunna användas kvalitativt och 

kvantitativt inom ramen för kvalitativ forskning (Neuendorf 2017). Den kvantitativa 

innehållsanalysen är fokuserad på att se den generella, övergripande bilden av det 

undersökta (Neuendorf 2017), medan den kvalitativa innehållsanalysen (som i många 

litterära källor hänvisas till som ’Etnografisk innehållsanalys’) lägger betoningen på de 

djupare aspekterna av materialet (Neuendorf 2017, Bryman 2013, Altheide 1996). 

Användningen av denna metod kan te sig enkel om man inte satt sig in i dess komplexitet 

(Neuendorrf 2017). Både Neuendorf (2017), Bryman (2013) och Krippendorff (2013) talar 

om hur viktig noggrann kodning är och hur mycket studiens reliabilitet kan påverkas om det 

felas redan i detta moment av undersökningen. Då kodningen för både den kvalitativa och 

kvantitativa undersökningen i denna uppsats utfördes manuellt (se nästkommande 

delkapitel) samt undersökte ett begrepp med mycket kvalitativa egenskaper, var mina 

förkunskaper, uppfattning och tolkning något som ofrånkomligen påverkat resultatet 

(Krippendorff 2013). För att minimera denna påverkan gjordes dock kodnings- och 
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analysproceduren så genomskinlig, strukturerad och tydlig som möjligt, så att denna 

påverkan minimerades.  

 

Innehållsanalysen som kvantitativt instrument i denna uppsats 

Det första steget i studien var att skaffa en generell överblick över i vilken omfattning den 

svenska flygindustrins pressmeddelanden berörde ämnen som miljö/natur, arbetsmiljö eller 

andra ämnesområden som kunde anses ha betydelse för hållbarheten i branschen. 

Den kvantitativa innehållsanalysen är summerande och har en genraliserande hållning, och 

lämpade sig därmed bra för detta moment (Neuendorf 2017). 

Kodandet av de texter man studerar kan ske både manuellt och med datorprogram 

(Neuendorf 2017). I denna studie kodades datan manuellt eftersom det inte i förväg gick att 

avgränsa sökningen till enskilda begrepp eller ord, utan det vid varje meddelande fick göras 

en avvägning om innehållet kunde sägas beröra en hållbarhetsåtgärd utifrån den valda 

definitionen av hållbarhet7. På så sätt smög sig även det kvalitativa tillvägagångssättet in i 

den kvantitativa delen av arbetet: Att tillåta kodningen att byggas upp efter hand, istället 

för att ha ett klart set av specifika ord eller innehåll man eftersöker redan från början 

(Bryman 2013). Detta sätt att arbeta påvisar också den inspiration från grundad teori-

metoden som nämnts tidigare8. 

 

Innehållsanalysen som kvalitativt instrument i denna uppsats 

Den andra delen av studien var i syfte att titta närmare på vad och hur man i 

pressmeddelandena och på hemsidorna talade om olika åtgärder/aspekter som hade med 

branschens hållbarhet att göra. Den kvalitativa innehållsanalysen med dess syfte att hitta 

bakomliggande teman (Bryman 2013) ansågs därför vara den rätta metoden. För att på 

bästa sätt kunna hantera materialet frrån hemsidorna och det som framkom i den 

kvalitativa innehållsanalysen kombinerades den med metoden ’emperistyrd tematisk 

analys’ som har en mycket likartad process (Karolinska institutet, u.å). Strukturen som 

användes för att ta fram teman och se mönster i den kvalitativa undersökningen utgick ifrån 

Altheides (1996) modell för kvalitativ innehållsanalys (tillsammans med den empiristyrda 

tematiska analysens ”analysprocess”). Den innebar i korthet att innehållen ifrån varje 

separat källa kokades ned till ett antal kategorier eller teman, som sedan kunde analyseras.  

 

3.3 Urval 

3.3.1 Pressmeddelanden och hemsidor som datakälla 

I denna uppsats söktes svaret på hur flygbolagen ser på och hanterar hållbarhetsfrågan 

utifrån information där de själva har fått uttrycka sig kring ämnet. Intervjumetoden 

beaktades, men istället valde jag att granska två av företags mest egenstyrda 

kommunikationskanaler med marknadsföringssyfte9, där innehållet är bredare än vid en 

                                                           
7 Se kapitel 2.1 Begreppet hållbarhet 
8 Se kapitel 3.2 Val av metod 
9 Se kapitel 2.3 Kommunikation (ur ett marknadsföringsmässigt perspektiv) 
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målinriktad intervju men det fortfarande är flygbolagens egenformulerade ord.  

Pressmeddelanden visar ofta upp faktiska handlingar och handlingsresultat, och hemsidor 

är den kanal företag friast kan välja vad de vill fokusera på och kommunicera10. Med tanke 

på den prefererade omfattningen av, och tidsramen för, studien ansågs det rimligt att 

granska pressmeddelanden som publicerats under en halvårsperiod. I och med branscchens 

utvecklingstakt valde jag att förlägga denna period till det senaste halvåret. 

 

3.3.2 De granskade flygbolagen 

De utvalda företagen är några av de största aktörerna inom den skandinaviska flygindustrin 

och valdes utifrån de representativa affärsmodeller och inriktningar de innehar. Urvalet 

strävar inte efter att fungera som garant för statistiska slutdragningar och generaliseringar 

gällande flygmarknaden utanför Skandinavien, utan har gjorts med sikte på teoretisk 

generalisering och den kvalitativa data som är av intresse för forskningsfrågan. 

En kort presentation av de utvalda flygbolagen 

SAS (Scandinavien Airlines) är, sett till destinationer och flygplansflotta, vårt största 

flygbolag här i Skandinavien. Det har en affärsmodell som kallas ”full-service”11 och är det 

enda av bolagen i undersökningen som är börsnoterat i Sverige och till hälften ägs av 

staten. (SAS: This is SAS 2017) 

 

Norwegian är ett norskt lågprisbolag som under de senaste åren kommit att bli en av SAS 

största konkkurenter (Veckans affärer 2014) och nyligen gått om SAS i antal passagerar per 

år (Norwegian med en passagerartillväxt 2017, SAS traffic figures 2017). 

BRA (Braathens Regional Airlines) bildades i början av 2016 när många av de lokala, svenska 

inrikesbolagen gick ihop. Därav har de fortfarande en mycket lokalanknuten image och är 

ett litet bolag i förhållande till SAS och Norwegian. (BRA: Om oss, u.å) 

 

3.4 Genomförandet 

• Forskningsfrågan för det första steget i studien preciserades noggrant, i enlighet med 

vad som sig bör vid kvantitativa arbetsmetoder (Bryman 2013, Neuendorf 2017). Målet 

för del I av undersökningen var att svara på frågan ”Hur ofta talar flygbolagen om, för 

deras bransch, hållbarhetsrelaterade åtgärder eller aspekter i sina 

pressmeddelanden?” 

 

• Innan arbetet med själva innehållsanalysen(-erna) tog sin början såg jag till att vara väl 

förtrogen med dokumenttypens (det vill säga pressmeddelandens) natur/kontext; 

uppläggen, dess mening, avsedda mottagare, m.m. samt vilka värdegrunder/vilket 

fokus i arbetet min valda ontlogiska grund sa att jag skulle ha vid genomförandet: Allt i 

enlighet med forskningsteori från både Bryman (2013), Neuendorf (2017) och Altheide 

(1996).  

 

                                                           
10 Se kapitel 2.3 Kommunikation (ur ett marknadsföringsmässigt perspektiv) 
11 Se definition i kapitel 1.4 Begreppsnyckel 
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• För att sedan få fram en bra kategorisering användes en metod för kvalitativ 

innehållsanalys (Altheide 1996) som innebar att jag först läste igenom SAS och 

Norwegians tre senaste pressmeddelanden och utifrån dessa sedan strukturerade upp 

olika meddelandekategorier.  

Därefter fortsatte genomsökningen av det urval pressmeddelanden som gjorts där 

kategorierna fick vara öppna för revidering, eller tillägg av nya kategorier fick göras, 

alllt eftersom bredden av det som sades i meddelandena diversifierades. 

 

• Den kvantitativa genomgången av pressmeddelandena för perioden sammanställdes 

till ett resultat. 

 

• Tolkning, kodning och analys av pressmeddelandena som visat sig ha ett 

hållbarhetsfokus, samt flygbolagens hemsidor genomfördes (se följande kapitel). 

 

3.4.1 Tolkning, kodning och analys 

• Jag gick igenom de pressmeddelanden som i undersökningens första del visat sig ha 

ett hållbarhetstema, samt de tre flygbolagens websidor som på deras hemsidor 

kunde kopplas till hållbarhet och skapade tema-etiketter för varje stycke de skrev 

något hållbarhetsrelaterat i. 

 

• Alla dessa etiketter gicks igenom och kategoriserades in under gemensamma 

kategoriska rubriker för att skapa en överblickbarhet.  

 

• Temana fick sedan nya, gemensamma namn, när jag lättare kunde se mönsterna. 

 

• Sammanfattningen av dessa teman och vad vad de innehöll presenterades som 

resultatet för den kvalitativa undersökningen i denna uppsats. Innehållet för de 

stycken och teman jag urskiljt gick jag hela tiden tillbaka till källan och 

dubbelkollade frasning och detaljer för. Just denna sammanställning till 

resultatkapitlet var en mycket cirkulär process. 

 

• Analysen utfördes genom att den teoretiska referensram som presenterades i 

denna uppsats andra kapitel, jämfördes med flygbolagens uttalanden och de 

mönster som framkommit i undersökningens resultat och att slutledningar sedan 

drogs utifrån dessa jämförelser.  

Jag tillät mig att också använda min egen kunskap om marknadsföring och lägga till 

en mindre dimension för det analyserade, vilket dock inte hade någon inverkan på 

resultatet och därmed inte spelade någon roll för undersökningens reliabilitet.  
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3.5 Giltighet 
Jag har i denna uppsats valt att undersöka ett ämne ur en något komplex synvinkel. Jag ville  

veta svaret på hur flygbolagen ser på och hanterar hållbarhetsfrågan, men inte utifrån den 

mest direkta kanalen. Genomför du tre intervjuer med flygbolagen och frågar dem om det, 

har du tre källor att utgå ifrån när du ska analysera och försöka se igenom den förmodat 

vinklade information du fått. Jag valde istället att granska två kommunikationskanaler  

–båda vilka är deras egna ord, men vilka med sin bredd och omfattning gav mig möjlighet 

att se mönster, upptäcka vinklingar i informationen och därmed få ett mer trovärdigt 

resultat. Tillsammans med den genomskinlighet tematiserings- och analysprocessen 

försökts presenteras med anser jag att uppsatsen i helhet besitter en god validitet. 

Det som kan diskuteras är avgränsningen kring det material jag valt att studera. Ur 

resultatsynpunkt kan den tyckas snäv, och detta är en negativ faktor som kan anses  

påverka slutresultatet. Dock har detta inte kunnat kringgås på grund av de ramar för 

omfattningen som fanns för studien. Samtidigt är öppenheten runt att denna uppsats bara 

är ett första steg i den forskning som behövs för att kunna dra de slutgiltiga slutsatserna 

kring ’flygbolags syn på och hantering av hållbarhetsfrågan genom tolkning av deras 

kommunikation’, något som till viss del väger upp nämnda materialavgränsning.  

Kvantitativt sett var uralet av pressmeddelanden inte grund nog till en vidare generalisering 

av branschens hållbarhetskommunikation. Då kommunikationen kan antas spegla 

omvärldshändelser borde det varit mer rättvisande att ta stickprov under ett mycket längre 

tidsspann, och kanske inte under en sammanhängande period, för att uppnå högre validitet 

i det kvantitativa resultatet.  

 

4 RESULTAT 
Kapitlet är indelat i två delar utifrån den metod som använts. Del I innefattar den 

kvantitativa undersökningen av i vilken utsträckning flygbolagen lyfter fram hållbarhet i sina 

pressmeddelanden.  

I del II presenteras resultatet av den kvaliativa innehållsanalysen av hållbarhetsanknutet 

material på deras hemsidor samt de pressmeddelanden där hållbarhet behandlades. 

4.1 Del I: Mängden kommunicerad hållbar utveckling 
I denna första del av undersökningen eftersöktes ord som tydde på att pressmeddelandet 

kunde beröra hållbarheten för flyget. Orden reviderades och fylldes på efter hand12 och 

blev tillslut följande ord (inklusive deras böjningar): 

Miljö- 

Bränsle- 

                                                           
12 Se den beskrivna metoden, kapitel 3.4 Genomförandet 
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Klimat- 

Utsläpp 

Hållbarhet 

Som ses, är alla dessa ord enbart knutna till den ekologiska aspekten av hållbarhet. Detta 

kan förklaras av att inget pressmeddelande nämnde någon social aspekt, varför sådana ord 

aldrig tillkom i listan.  

De pressmeddelanden som granskades var totalt 90 stycken, publicerade från november 

2016 till och med april 2017. Av dessa tillhörde 39 stycken SAS, 28 stycken Norwegian och 

23 stycken BRA (se diagram 1). 

 

 

Siffran för det totala antalet meddelanden som kommunicerade ut hållbarhetsåtgärder/-

aspekter i flygbolagen blev totalt tre stycken (3.3 %). Två stycken från BRA och ett från SAS.  

En stor andel (12 st) av de resterande meddelandena som inte klassades som direkt 

kopplade till hållbarhet innehöll ändå allt ifrån något ord, upp till två meningar, berörande 

miljöaspekter (se diagram 2). Dessa var till stor del fall där inköp av nya flygplanstyper 

beskrevs med ord som ’bränslesnålare’, ’miljövänligare’, och ’[minimerad] klimatpåverkan’ 

(se bilaga 1). Fyra stycken av denna typ av meddelanden var i miljö-fras-avseende identiska,  

Diagram 2 Totalt antal pressmeddelanden uppdelat på respective flygbolag 

Diagram 1 Pressmeddelandenas andel hållbarhetsrelaterat innehåll 

43%

31%

26%

Totalt antal pressmeddelanden

SAS

Norwegian

BRA
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då Norwegian i dessa avslutade flera pressmeddelanden med att tala om deras förnyelse av 

sin flygplansflotta och avslutade med en fras som säger att deras flygplansflotta är ” bland 

de mest moderna och miljöanpassade i världen” (NOR: 7, NOR: 12, NOR: 22, NOR: 28). 

Pressmeddelandena där miljörelaterade ord återfanns utan vidare hållbarhetsfokus 

publicerades av BRA och Norwegian. 

Sett till andelen meddelanden med detta hållbarhetsfokus var BRA något bättre med 2/23 

än SAS (1/37) och Norwegian (0/28). Därmed var det alltså en övervägande del på 83.3 % 

(75 st meddelanden) som inte hade ett enda ord som kunde kopplas till hållbarhet under 

det studerade halvårets publicerade meddelanden. Dessa meddelanden återfanns hos alla 

aktörerna, men SAS var klart överrepresenterad genom att bara ha ett meddelande av sina 

37 st som berörde hålbarhet. Dock var meddelandet helt fokuserat på en hållbarhetsåtgärd 

de genomfört (SAS: 27), medan Norwegian i kontrast stod för åtta meddelanden där 

hållbarhetsord hittades men där ingen artikel var dedikerad till någon hållbarhetsåtgärd (se 

bilaga 1).  

 

4.2 Del II: Hållbarhetsteman i kommunikationen 
I den andra delen av undersökningen var syftet att finna teman kring det flygbolagen 

framhöll när de kommunicerade hållbarhet; dels via de pressmeddelanden som studerats i 

den kvantitativa delen av undersökningen, och dels på flygbolagens hemsidor. Samtidigt 

belystes det hur de talade om dessa teman; med vilken utgångspunkt och på vilket sätt 

hållbarhetsåtgärderna och -aspekterna behandlades. 

För att göra undersökningsresultatet för detta överskådligt presenteras först de 

huvudteman som var övervägande gemensamma för bolagen med separata underrubriker. 

Därefter följer andra framträdande teman hos de enskilda bolagens hållbarhetsinformation. 

Värt att notera är att det visade sig vara relativt stora skillnader när det kom till 

omfattningen av hemsidornas fokus på hållbarhet. Medan SAS, det största bolaget, hade en 

mycket omfattande avdelning för hållbarhetsfrågor, valde Norwegian att nästan inte nämna 

dem alls utan lägga in lite övergripande information kring miljörelaterade och 

arbetsmiljörelaterade ämnen under fliken ”Företagsansvar”. BRAs hållbarhetsrelaterade 

hemside-del var förhållandevis kort men mycket kärnfull och informativ. 

 

4.2.1 Utsläpp och föroreningar 

Det klart överlägsna temat i kommunikationen kring branschens hållbara utveckling var 

miljöaspekten kring utsläppen. SAS och BRA visade båda upp en insiktsfull ärlighet kring att 

de med sin verksamhet bidrar till dessa och framhöll fakta och statistik om dem. Alla tre 

bolag har också valt att visa upp sina satta mål för minskningen av problemet. Dock är dessa 

ambitioner olika mellan företagen: Medan BRA talar om tydliga mål för sin egen 

verksamhet, säger Norwegian bara i slutet av ett stycke att de vill ”bidra till att göra 

luftfarten koldioxidneutral till 2050” (författarens kursivering) (Norwegian: Miljö 2017).  

Alla tre flygbolagen talade om samma lösning på utsläppsproblemet: Ny teknik och en 

effektivisering/optimering av resurserna de förbrukar och sättet de utför sina tjänster på. 
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De sätter också alla utsläppen i relation till land- eller sjöburna transporter. 

BRA är dock ensam om att även lägga vikt vid flygbolagets arbete med att minska utsläppen 

från de markbundna transporter de använder sig av inom företaget liksom dem de erbjuder 

sina kunder. 

SAS är ensam om att visa på en medvetenhet om att deras verksamhet även förorenar 

genom partiklelutsläpp (och då främst vid flygplatsen) och erbjuder läsaren lättare statistik 

över fenomenet samt en sammanfattande åtgärdsbeskrivning:  

”... arbetet handlar om att använda fler eldrivna fordon och utrustning som går på ström, 

introducera fjärrstyrd igångsättning av motorerna på planen, öka mängden en-motors-

taxering och öka medvertenheten hos de anställda.” (SAS: Work environment at the airport 

2017) 

Förutom utsläppen nämner alla tre buller-problemet, men även här på helt olika nivåer. 

Norwegian nämner det bara som i förbigående i en sista, separat mening på sin sida om 

miljö: ”Våra nya flygplan avger mindre buller och förbättrar boendemiljön kring 

flygplatsen.” (Norwegian: Miljö 2017) 

BRA har ’Buller’ som rubrik och visar i det stycket prov på medvetenhet kring dess negativa 

påverkan samt vilken strategi de har för att arbeta för att problemet ska minska. Strategin 

är övergripande hållen. SAS uttalar att bullerföroreningen tillsammans med utsläppen, som 

sker vid användning av fosila bränslen, är civilflygets största miljömässiga komplikation. De 

har dock, till skillnad från BRA, ett uppsatt mål för bullerminskningen men ingen strategi de 

valt att visa upp. Det framgår dock inte om de procenttal de anger att bullret vid take-off 

ska minskas gäller generellt eller per plan. 

 

4.2.2 Ny teknik 

När det kommer till temat Ny teknik, verkar alla flygbolagen som sagt vara överens om att 

det är den som innehar en av huvudrollerna för att få flyget hållbart. Norwegian lägger fram 

statistik och förklarar hur deras investeringar i nya plan med nya tekniska detaljer bidrar till 

deras minskade miljöpåverkan. SAS å sin sida lägger inte bara tyngden på de nya flygplanen 

i sig, utan också på att sträckor flygs med flygplan i rätt storlek; att kapacitetsutnyttjandet 

optimeras. BRA glorifierar inte den nya tekniken på sin hemsida, men lyfter fram den desto 

mer i ett av deras två pressmeddelanden som hade hållbarhets-fokus (BRA: 2). Där är det 

framför allt de nya flygplansmodellernas bränsleeffektivitet som framhålls.  

BRA och Norwegian uttrycker (BRA i ett av pressmeddelandena och Norwegian på sin 

hemsida) att just förnyelsen av flygplansflottorna är ett mycket viktigt steg för att minska 

deras miljöpåverkan. Norwegian formulerar sig till och med såhär: ”Det viktigaste ett 

flygbolag kan göra för att minska miljöpåverkan är att investera i nya flygplan och på så sätt 

minska utsläppen avsevärt” (Norwegian: Miljlö 2017).  

SAS och BRA betonar också till viss del åtgärder och aspekter på temat Förnyelsebar energi. 

De har var sitt pressmeddelande (BRA: 7, SAS: 27) tillägnat deras framsteg och åtgärder 

med biobränsleanvändningen. SAS har därtill en längre artikel på sin hemsida med fakta om 

det; varför det inte används i högre utsträckning och en beskrivning av hur de verkar för att 

användningen ska bli ekonomiskt ”hållbar” för flygbolagen.  De har också valt att betona att 
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detta är en nyckel för branschens hållbara utveckling (SAS: Renewable energy in the wings 

2017). BRA har istället valt att på sin hemsida fokusera mer på förnyelsebar energi i form av 

framhållandet av miljövännligare marktransporter; till exempel uppstarten av en 

anslutningsbuss i deras regi som betonas gå på el (se bild 1 nedan). 

 

Bild 1 BRAs fokus på förnyelsebar energi, urklipp från deras förstasida. 

 

4.2.3 Utsläpsskompensation 

SAS hade en sida med en stor utsläppskalkylator man som resenär kunde använda. Efter 

uträkning kunde du genom en direktlänk komma till deras ”koldioxid-neutrala” projekt där 

det gick att kompensera det framräknade koldioxidutsläppet genom sätta in motsvarande 

summa i projektportfolion. Portfolion innehöll två olika vindkraftprojekt i fattiga provincer i 

Indien och Kina, och man kunde få kortfattad information om dessa projekt.  

BRA framhåller, både på sin ”förstasida” för hållbarhetsrelaterat material samt under tipsen 

för vad den enskilda resenären kan göra för att minska sin klimatpåverkan, deras samarbete 

med Fly Green Fund genom den korta meningen ” Flyg med oss på biobränsle – köp en 

biobiljett!” (BRA: BRA Hållbarhet, u.å.) och länk till fondens sida. Där framgår att fonden är 

en ekonomisk förening utan vinstsyfte där all administration betalas av samarbetspartnerna 

(flera flygbolag, inklusive BRA) och där företags och privatpersoners finansiella support till 

fonden till 75 % går till att köpa in biobränsle (och därmed stötta den omogna marknaden 

för det) och 25 % till stöttning av olika projektinitiativ för tillverkning av biobränsle i 

Norden. (Fly Green Fund: Vad är Fly Green Fund?, u.å) 

 

4.2.4 Social hållbarhet 

Inom denna kategori fanns det endast ett ämnen som framlyftes av flygbolagen: 

Hanteringen av de anställda. BRA berörde inte ämnet överhuvud taget.  

Norwegian hade en mycket kort text under rubriken ’Arbetsförhållanden’ där man uttryckte 

stöd till grundläggande synsätt som de männskliga rättigheterna och ”ILO-

konventionernas13 grundläggande principer och rättigheter i arbteslivet” (Norwegian: 

Arbetsförhållanden 2017) samt att man förordade jämställdhet. Man framhöll också att 

”Alla på Norwegian har ett gemensamt ansvar att skapa en god arbetsmiljö och utveckla en 

                                                           
13 Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. 
(Mänskliga rättigheter, u.å.) 
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sund företagskultur som kännetecknas av öppenhet och tolerans.” (författarens 

kursivering) (Norwegian: Arbetsförhållanden 2017). SAS fokuserade sin kommunikation på 

temat på att tala om sitt ansvar att ta hand om de anställda och att flygbolaget tar avstånd 

ifrån dåliga anställningsavtal och därmed bryter mot den trendande ”outsourcingen” av 

arbetare bland företagen i branschen (SAS: SAS takes it social responsibility seriously 2017).  

En något oklar punkt inom denna kategori var hurvida SAS bryr sig om att de tjänster och 

produkter de köper in är tillverkade/utförs under bra förhållanden. Följande går att läsa på 

deras sida om socialt ansvar: 

”Som inköpare använder sig SAS av många underleverantörer och bidrar därigenom till 

ekonomisk och social välfärd i de företagens länder och samhällen. 

Som leverantör har SAS ett ansvar i att leverera produkter och tjänster som säkerställer 

konsumentens hälsa pch säkerhet, och är tillförlitliga, miljömässigt anpassade, 

producerande under anständiga förhållanden, etc.”  

    SAS: Social responsibility, 2017 

Å ena sida verkar det som att SAS anser att de bara genom sin existens som inköpare bidrar 

till en social och ekonomisk hållbarhet. Å andra sidan säger sig ha ett ansvar att se till att de 

produkter och tjänster de i sin tur levererar till sina kunder är producerade under bra 

villkor. Trots en viss tvetydighet tolkas detta som att de endast tar socialt ansvar för de 

inköp som används ut mot kund, och där material eller tjänster så som till exempel 

hotellövernattningar för deras personal, flygplansmaterial och dylikt inte behöver uppfylla 

kraven på social hållbarhet. 

 

4.2.5 Övriga teman 

Övriga teman som återfanns var följande: 

Policyer   SAS hade ett mycket tydligt, genomgående tema i sin 

hållbarhetsfokuserade del av hemsidan: Policyer. Totalt 

framhöll de fem olika policyer14 kopplade till ämnet samt att 

de hade ett miljöledningssystem (ISO 14001).  

Fokus på resenärens insats SAS och BRA valde att framhäva resenärernas bidragande roll 

till utsläppen genom att hänvisa till olika sätt att kompensera 

för dem. SAS hade en sida med en utsläppskalkylator, och BRA 

en stor sida med tips och fakta kring hur resenären kan minska 

sin mijöpåverkan; både hemma, på jobbet och på resan. 

 

Fokus på ekonomin SAS hemside-del där de talar om hållbarhet hade ett 

övergripande tema som lyste igenom allt och som de själva 

redan från början var tydliga med att uttala:  

                                                           
14 Dessa var: Miljöpolicy, arbetesmiljöpolicy, mångfaldspolicy, inköpspolicy och kvalitetspolicy (SAS: 
Sustainability policies 2017) 
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Det som prioriteras, och målet med hållbarhetsarbetet, är att 

ge företaget hållbar lönsamhet och ekonomisk tillväxt. Deras 

hållbarhetsarbete är ”fokuserat på att minimera 

hållbarhetsrelaterade risker och fånga potentiella chanser att 

undvika onödiga kostnader och säkra potentiella besparingar” 

(författarens översättning) (SAS: Responsibility for sustainable 

development 2017). 

 

Humanitär hjälp Både Norwegian och SAS visar fram deras humanitära 

hjälpaktioner och samarbeten. Norwegian lyfter i ett 

pressmeddelande hur de varje år skickar ett plan med 

biståndsmaterial till behövande, och både i pressmeddelanden 

och i deras hållbarhetsrelaterade del av hemsidan markerar de 

deras samarbete med UNICEF ”på grund av organisationens 

fokus på barns rättigheter” (författarens kursivering) 

(Norwegian: Företagsansvar 2017, NOR: 11).   

Dessa saker lyftes fram under parollen att flygbolaget gör det 

mer eller mindre som en hållbarhetsåtgärd. 

 

 

5 ANALYS OCH SLUTSATSER 
 

Denna studie gjordes i syftet att försöka skapa en bild av hur flygbolagen ser på och 

hanterar hållbarhet genom att studera hur deras kommunikation kring den såg ut.  

Då undersökningen och resultatet genomfördes och presenterades i två steg, är även 

följande analys upplagd i två steg. 

 

5.1 Analys och slutledning av del I 
Den första delen av resultatet, där mängden kommunicerade pressmeddelanden kopplat 

till hållbarhet mättes, visade oss att dessa flygbolag under den undersökta halvårsperioden 

signalerade mycket få (egentligen bara ett) tydligt tillfälle där flygets hållbara utveckling 

blev utförligt hanterad i relation till handlingen (BRA: 2).  

Orden för identifieringen av pressmeddelanden som nämnde hållbarhet, handlade alla om 

den ekologiska aspekten av begreppet, och ett relativt litet spann inom detta. Av det drar 

jag slutsatsen att det främst är den ekologiska hållbarheten med klimat- och utsläppsfrågan 

i täten som flygbolagen fokuserar på. 

Resultatet i del I säger oss att det finns en indikation på att flygbolagen inte prioriterar 

ämnet hållbarhet i sin marknadsföringsmässiga kommunikation ut till svenska medier. 

Undersökningen är med kvantitativa mått mätt endast ett stickprov och alltför liten för att 

dra några egentliga slutsatser i frågan. För att göra detta behöver kompletterande 
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undersökningar göras för att säkereställa flygbolagens kommunikationsstrategiska mål 

rörande kanalen pressmeddelanden (exempelvis för att kunna veta om de ser ett intresse i 

att föra ut deras hållbarhetsarbete via nyhetsmedia) samt utökade undersökningar med ett 

mer anpassat urval gjort över längre tid.  

 

5.2 Analys och slutledning del II 

Resultatet av undersökningens andra del visade oss vad flygbolagen valde att fokusera på 

och tala om när deras marknadsföringsmässiga kommunikation handlade om hållbarhet.  

Att det mest omtalade temat i bolagens marknadsföringsmässiga 

hållbarhetskommunikation handlade om utsläppen av växthusgaser, var förväntat i relation 

till vad forskningen säger15. Att deras lösning på problemet dessutom helt var inriktat på en 

tilltro till ny teknik och en optimering av resurserna var också överensstämmande med vad 

forskningen på området kommit fram till16. Intressant var att se hur de visade på hur deras 

utsläpp minskat och hur de alla satte utsläppen (per passagerare eller passagerarkilometer) 

i relation till land- eller sjöburna transporters utsläpp för samma enhet. Då vi i teorikapitlet 

tidigare i denna uppsats fick veta att den typ av beräkningar som görs av flyget av 

forskningsvetenskapen anses vara gravt missvisande. Att dessa missvisande siffror 

dessutom försökte sättas i relation till transportmedel som vi också fick veta 

utsläppsmässigt inte går att jämföra flygresor med, anser jag att informationen är att klassa 

som direkt greenwashing17.  

Något annat jag klassar som nästintill greenwashing är SAS försök att samla ”gröna poäng” 

genom sitt sätt att låta kundernas eventuella kompensering för flygresan gå till icke 

flygrelaterade projekt i delar av världen där SAS över huvud taget inte verkar. Det visar på 

hur de istället för att aktivt försöka förändra sin egen bransch och verksamhet, investerar i 

(med ett rimligt antagande om att det ger dem avkastning) projekt som förvisso är 

klimatpositiva men ligger långt ifrån deras varksamhet –både bildligt och bokstavligt talat. 

Detsamma gäller både Norwegians och SAS framhållande av deras insatser med att varje år 

skicka ett plan med humanitär hjälp till behövande. Detta är helt orelaterat till den 

hållbarhet som berör deras egen bransch och kan snarare klassas som en good-will-

gärning18, än ett hållbarhetsarbete (men vilket de vill påskina att det är). 

Positivt är att BRA däremot hänvisar sina kompensationsvilliga resenärer till en en fond 

aktivt arbetande för att göra Nordiskt biobränsle till en standardprodukt för flyget att tillgå. 

Trots att forskningen säger att biobränsle inte kommer att ta bort den negativa klimateffekt 

som sker av höghöjdsflygning19, får det ändå anses som en handling i rätt riktining. Mycket 

intressant i sammanhanget är att det via Fly Green Fond (biobränslefonden nämnd ovan) 

                                                           
15 Se kapitel 2.2.2.3 Den miljömässiga hållbarheten 
16 Se kapitel 2.2.2.4 Lösningarna på problemet? 
17 Vid förklaring av begreppet: se kapitel 1.4 Begreppsnyckel 
18 ”Good will” är ett begrepp som inom marknadsföring används med avseende på ett abstrakt värde för 
företaget baserat på rykte och kundlojalitet (Doyle (red.) (2016)). Det kan till exempel ökas genom stöd till 
hjälporganisationer eller genom andra ”goda handlingar”. 
19 Se kapitel 2.2.2.4 Lösningarna på problemet? 
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framkom att även SAS var samarbetspartner och därmed medfinansiär till denna, vilket de 

av okänd anledning valt att inte nämna på sin hemsida. 

Ett av de tydligaste intrycken av den kvalitativa innehållsanalysen var skillnaden mellan de 

tre bolagens upplägg av sin kommunikation och hur innehållet, i alla fall läst av en 

marknadsförare, tydligt genomsyrades av vilka deras kunder var; vilken målgrupp de hade 

för avsikt att kommunicera med och vem informationen var ämnad för. 

Norwegian hade man utan föregående bakgrundhistoria eller kunskap ganska lätt kunnat 

klassa som ett lågprisbolag utifrån deras kommunikation. Deras minimala fokus på 

hållbarhetsfrågor och miljöaspekter var mycket talande, precis som att de var de som 

tydligast tog upp arbetsmiljö-relaterade frågorna –kanske just för att, som forskningen 

tidigare visade oss, deras affärmodell kritiseras hårt för just hanteringen av dessa aspekter. 

Deras sätt att hantera hållbarhetsämnet var just ”inte mer än ytterst nödvändigt”. Detta 

stämmer väl in på vad forskningen säger om lågprisbolagen och deras affärsmodell som på 

inget vis lämnar utrymme för externa ansvarstaganden.20 

SAS är det största och enda av de studerade flygbolagen som är statligt delägda och 

börsnoterade i Sverige21, vilket kan antas bidra till deras oerhört finansfokuserade 

kommunikation. Förutom de krav på aktiekurs-påverkande information de måste 

tillhandahålla genom till exempel sina pressmeddelanden22, signalerar hela deras 

hållbarhetskommunikation  en uppbygnad riktad till investerare, aktieköpare- och ägare. 

Det kan antas att det formella, finansiella kommunikationen sticker ut i jämförelse med de 

andra flygbolagen i studien, då SAS valt att ha sin hållbarhetsinformation på deras officiella, 

engelskspråkiga sida för moderbolaget SAS Group. Man är benägen att tro att de håller en 

mer ”resenärsfokuserad” ton i kommunikationen i sina svenska, mer ”lokala” kanaler.  

Deras sätt att hantera hållbarhet var mycket trydligt genom policys och styrdokument; det 

vill säga också det mycket formellt hållet. 

BRAs image som ett inrikesflyg med lokala anknytningspunkter till flera mellanstora städer i 

landet lös igenom även i deras kommunikation. De var det bolag som på det mest 

avskalade, kärnfulla sättet kommunicerade hållbarhet till sina kunder. Deras sätt att 

hantera ämnet hållbarhet var, i alla fall rent kommunikativt, på ett sätt som jag skulle vilja 

likna vid talesättt ”att ta tjuren vid hornen”. De valde att presentera sin fakta och åtgärder 

på ett mycket rakt sätt, även om det vid närmare granskning visade sig vara vilseledande 

uppgifter. Att de inte presenterar någon information relaterat till social hållbarhet kan 

antas bero på att deras lokalt starka anknytningar i Sverige går i god för att de ser sådant 

som bra anställningsvillkor som en självklarhet, vilket delvis kan styrkas av att det i 

pressmeddelanden (BRA: 2, BRA: 19) framgick att de skulle starta upp en ny lokal pilotbas i 

Östersund.  

 

                                                           
20 Se kapitel 2.2.2.3 Den miljömässiga hållbarheten 
21 Se kapitel 3.3.2 De granskade flygbolagen 
22 Se kapitel 2.3.1 Pressmeddelanden som kommunikationskanal 
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5.3 Slutsatsen 

Utifrån denna analys kan vi dra slutsatsen som svarar vår inledande frågeställning: Hur 

verkar flygbolagen se på, och hantera, ämnet hållbarhet utifrån deras 

marknadsföringsmässiga kommunikation i pressmeddelanden och på sina hemsidor? 

Det korta svaret utifrån de granskade pressmeddelandena är att de vill hantera det så lite 

som möjligt. Bolagens hemsidorna ger ett till synes mer varierat svar, men består sist och 

slutligen till största delen av vackra ord där man betonar ny teknik och flygets förmodat 

avgörande roll för  samhällsutvecklingen. Det för bort uppmärksamheten på flygbolagens 

faktiska, miljöpåverkande roll och visar en syn på hållbarhet som en ansträngande aspekt 

man måste hantera –men inte mer än så. 

Vad vi kan notera är att flygbolagen hanterar ämnet hållbarhet på det sätt som kan 

förväntas ifrån pressade företag: De riktar in sin kommunikation och sitt huvudsakliga fokus 

på de områden de kan, vill och (av andra intressen än ren godhet inför framtiden) ändå 

tänkt eller behöver investera i, samtidigt som de kan dra ekonomisk vinning av dem.  

Sett till resultatet från den kvantitativa mätningen av hur ofta de aktivt väljer att föra fram 

hållbarhetsrelaterade åtgärder, eller hanteringsaspekter, drar jag två slutsatser: 

Det första är att studien skulle kunna ge en indikation på att de åtar sig mycket få 

hållbarhetsåtgärder som de faktiskt själva ser som relevanta och viktiga nog att aktivt föra 

ut till omvärlden. 

Det andra är att avsaknaden av aktivt kommunicerade hållbarhetsåtgärder/-aspekter kan 

tala för att de studerade flygbolagen är mer defensiva i sin hållbarhetskommunikation och 

sina hållbarhetsinitiativ än de är offensiva. 

Resultatet av den kvalitativa mätningen stärker dessa teser genom att de teman som visat 

sig kommuniceras delvis inte alls har att göra med branschens egen hållbara utveckling eller 

inte berör kärnan i det egentliga problemet, dels görs på felaktiga grunder och därmed är 

att likna vid greenwashing, och dels görs på ett sådant sätt (till exempel undangömt som på 

Norwegians hemsida) att bara den som aktivt söker efter informationen kommer att se den. 

Alltså styrker den tesen om att de generellt är defensiva i sin hantering av ämnet hållbarhet 

och är relativt passiv när det kommer till att ta tag i den hållbara utvecklingen för deras 

bransch.  

Och slutsatserna stämmer bra med det SAS öppet börjar med att säga på sin hemsida om 

hållbarhet: 

“Det övergripande syftet för SAS att idka hållbarhet är att skapa långsiktig värdetillväxt för 

våra ägare och hjälpa SAS nå sina mål, under tiden som hållbarhetsrelaterade aspekter 

tryggas.” (författarens översättning) (SAS Sustainability 2017)  

Alltså: Hållbarhet ses som något man behöver hantera och defensivt ”trygga” nivån av, men 

som det därutöver inte är motiverat att offensivt jobba mot. 
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5.4 Vidare forskning 

Viktigt att observera är att denna undersöknings syfte endast inriktat sig på 

marknadsföringsmässig kommunikation ifrån flygbolagen. Detta innebär att det krävs 

ytterligare forskning kring den oppinionsbildande kommunikationen de för kring hållbarhet. 

Denna information kan antas tillföra mycket i fråga om tillförlitlighet till syftet att skapa en 

bild av hur de verkar se på och hantera ämnet hållbarhet, som denna uppsats endast börjat 

på genom att titta på just den marknadsföringsmässiga kommunikationen. 

Vad vi kan slå fast som grund för vidare forskning: 

- Att dessa flygbolag kanske inte i första hand använder sig av pressmeddelanden för 

att kommunicera sin syn på hållbarhetsfrågan. Andra kanaler kräver också fortsatt 

undersökning i frågan för att det ska gå att skapa en helhetsbild av skandinaviska 

flygbolagens syn på hållbarhetsutvecklingen.  

- Att det finns skillnader i hur flygbolag lägger upp sin kommunikationsstrategi. 

Baserat på vad som framkom när jag gick igenom materialet anser jag att det finns 

en grund för hypotesen att flygbolags arbetsmodell (lågpris vs full-service) och 

storlek ligger till grund för deras val av kommunikationskanaler liksom deras fokus 

på hållbarhet. Detta bör bekräftas genom ytterligare studier av flygbolagen för att 

befästa eller avfärda denna tes och därmed eventuellt påverka den analys som 

gjorts av hanteringen av kommunikationen i denna uppsats. 

  



30 
 

6 KÄLLFÖRTECKNING 

6.1 Litteratur 
Alderighi M, Cento A, Nijkamp P, Rietveld P. 2012. Competition in the European aviation 

market: the entry of low-cost airlines. Journal of Transport Geography vol. 24: 223–233 

Altheide D.L. 1996. Qualitative media analysis. Thousand Oaks, Calif: Sage. 

Andrew B. 2012. Institutional policy innovation in aviation. Journal of Air Transport Man-

agement vol. 21: 36–39 

Assaf A. G, Josiassen A. 2012. European vs. U.S. airlines: Performance comparison in a dy-

namic market. Tourism Management vol. 33 (2): 317–326 

Bell J. & Nilsson B. 2006. Introduktion till forskningsmetodik. 4 uppl. Lund: Studentlitteratur 

Black W R. 2010. Sustainable Transportation: Problems and Solutions. New York:  

Guilford. 

Brown R. 2009. Public relations and the social web: how to use social media and web 2.0 in 

communications. Philadelphia: Kogan Page Limited. 

Bryman A. 2013. Samhällsvetenskapliga metoder. 2 uppl. Malmö: Liber. 

Catenaccio P. 2008. Press releases as a hybrid genre: Addressing the informative/promo-

tional conundrum. Pragmatics vol. 18: 9-31 

Dahlqvist U. & Linde M. 2009. Reklameffekter: strategi, utformning och medieval : en bok 

för dig som arbetar med eller vill arbeta med kommunikation och reklam. 3 uppl. Malmö:  

Liber. 

Dahlqvist U. & Linde M. 2012. Reklam och PR som ger effekt. Malmö: Liber. 

Doganis R. 2009. Flying off course. 4 uppl. New York: Routledge.  

Doganis R. 2005. The airline business. 2 uppl. New York: Routledge. 

Doyle C. (red.) A dictionary of marketing. 4 uppl. Oxford: Oxford University Press. 

Eliasson A. 2006. Kvantitativ metod från början. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Goetz A.R , Graham B. 2004. Air transport globalization, liberalization and sustainability: 

Post-2001 policy dynamics in the United States and Europe. Journal of Transport Geography  

vol. 12 (4): 265–276 

Graham B. & Shaw J. 2008. Low-cost airlines in Europe: Reconciling liberalization and sus-

tainability. Geoforum vol. 39 (3): 1439-1451 

Jacques P. 2015. Sustainability: The basics. New York: Routledge. 



31 
 

Jacobs G. 1999. Preformulating the news: An analysis of the metapragmatics of press re-

leases. Amsterdam: John Benjamins. 

Kotler P, Wong V, Saunders P, Armstrong L. 2008. Principles of marketing. 5 uppl. Upper 

Saddle River, USA: Prentice Hall  

Krippendorff K. 2013. Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. 3 uppl. Beverly 

Hills: Sage. 

Luzecka P. 2016. “Take a gap year!” A social practice perspective on air travel and potential 

transitions towards sustainable tourism mobility, Journal Of Sustainable Tourism, 24 (3):  

446-462 

Neuendorf K. 2017. The content analysis Guidebook. 2 uppl. Los Angeles: Sage. 

O'Sullivan M, Gunnigle P. 2009. Bearing All the Hallmarks of Oppression: Union Avoidance 

in Europe's Largest Low-cost Airline. Labor Studies Journal 34 (2): 252-270 

Peeters P, Higham J, Kutzner D, Cohen S, Gössling S. 2016. Are technology myths stalling 

aviation climate policy?, Transportation Research Part D vol. 44: 30-42 

Richardson BC. 2005. Sustainable transport: analysis frameworks, Journal Of Transport Ge-

ography vol. 13: 29-39  

Ramón-Rodríguez A B, Moreno-Izquierdo L, Perles-Ribes J F. 2011. Growth and internation-

alisation strategies in the airline industry. Journal of Air Transport Management vol. 17 (2):  

110–115 

Scott, D.M. 2007, The new rules of marketing and PR: how to use news releases, blogs, pod-

casting, viral marketing, & online media to reach your buyers directly, Hoboken, N.J: John 

Wiley & Sons. 

Vallström, Mikael (red). 2014. När verkligheten inte stämmer med kartan: Lokala 

förutsättningar för hållbar utvekling. Lund: Nordic Academic. 

Åkerman J. 2005. Sustainable air transport –on track in 2050. Transportation research Part 

D vol. 10 (2): 111-126 

 

6.2 Websidor 

Adriansson E. 2016. Flygets klimatpåverkan. Naturvårdsverket. 

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-

berakna-klimatpaverkande-utslapp/Flygets-klimatpaverkan/ (Hämtad 2017-05-26) 

BRA [u.å.] BRA Hållbarhet https://www.flygbra.se/bra-hallbarhet/ (Hämtad 2017-05-25) 

BRA [u.å] Om oss. https://www.flygbra.se/generell-info/om-bra/ (Hämtad 2017-05-26) 



32 
 

Cambridge University Press. 2017. Greenwashing. Cambridge dictionary. http://diction-

ary.cambridge.org/dictionary/english/greenwash (Hämtad 2017-05-26) 

Fly Green Fund [u.å] Vad är Fly Green Fund?. http://www.flygreenfund.se/tjanster/ 

(Hämtad 2017-05-25) 

KTH [Kungliga Tekniska Högskolan]. 2015. Ekonomisk hållbarhet. 

https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-

utveckling/verktygslada/sustainable-development/ekonomisk-hallbarhet-1.431976 

(Hämtad 2017-05-25)  

Metod-doktorn. 2012. Reliabilitet. Mälardalens högskola. 

http://www.mdh.se/student/minastudier/examensarbete/omraden/metoddoktorn/metod

/reliabilitet-1.29074 (Hämtad 2017-05-25) 

Metod-doktorn. 2014. Validitet. Mälardalens högskola. 

http://www.mdh.se/student/minastudier/examensarbete/omraden/metoddoktorn/metod

/validitet-1.29071 (Hämtad 2017-05-25) 

Männskliga rättigheter. [u.å]. ILO. Regeringskansliet. 

http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/ilo  

(Hämtad 2017-05-25) 

Nasdaq. [u.å]. Frågor och svar: Offentliggörande av information. 

http://business.nasdaq.com/list/Rules-and-Regulations/European-rules/nasdaq-

stockholm/faq/swedish/index.html (Hämtad 2017-05-25) 

Nationalencyklopedin. [u.å]a. Bruntlandsrapporten. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/brundtlandrapporten (Hämtad 

2017-05-25) 

Nationalencyklopedin. [u.å]b Opinionsbildning. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/opinionsbildning (hämtad 2017-

05-26) 

Norwegian. 2017. Arbetsförhållanden. https://www.norwegian.com/se/om-

oss/organisation/foretagsansvar/arbetsforhallanden/ (Hämtad 2017-05-25) 

Norwegian. 2017. Företagsansvar. https://www.norwegian.com/se/om-

oss/organisation/foretagsansvar/ (Hämtad 2017-05-25) 

Norwegian. 2017. Miljö. https://www.norwegian.com/se/om-

oss/organisation/foretagsansvar/miljo/ (Hämtad 2017-05-25) 

Norwegian. 2017. Norwegian med en passagerartillväxt på 15 procent i april. 

http://www.mynewsdesk.com/se/norwegian/pressreleases/norwegian-med-en-

passagerartillvaext-paa-15-procent-i-april-1950936 (Hämtad 2017-05-26) 

Oxford University Press. 2017a. Marketing. English Oxford living Dictionaries. https://en.ox-

forddictionaries.com/definition/marketing (Hämtad 2017-05-26) 



33 
 

Oxford University Press. 2017b. Greenwash. English Oxford living Dictionaries https://en.ox-

forddictionaries.com/definition/greenwash (Hämtad 2017-05-26) 

SAS. 2017. Renewable energy in the wings. http://www.sasgroup.net/en/renewable-

energy-in-the-wings/ (Hämtad 2017-05-25) 

SAS. 2017. Responsibility for sustainable development. 

http://www.sasgroup.net/en/responsibility-for-sustainable-development/  

(Hämtad 2017-05-25) 

SAS. 2017. SAS takes it social responsibility seriously. http://www.sasgroup.net/en/sas-

takes-it-social-responsibility-seriously/ (Hämtad 2017-05-25) 

SAS. 2017. This is SAS. http://www.sasgroup.net/en/this-is-sas/ (Hämtad 2017-05-26) 

SAS. 2017. SAS traffic figures – April 2017. http://www.sasgroup.net/en/sas-traffic-figures-

april-2017/ (Hämtad 2017-05-26) 

SAS. 2017. Social responsibility. http://www.sasgroup.net/en/social-responsibility/  

(Hämtad 2017-05-25) 

SAS. 2017. Sustainability policies. http://www.sasgroup.net/en/sustainability-policy/ (Häm-

tad 2017-05-25) 

SAS. 2017. Work environment at the airport. http://www.sasgroup.net/en/renewable-

energy-in-the-wings/ (Hämtad 2017-05-25) 

The Nordic Page. 2013. Trade unions say no to Ryanair on domestic routes in Norway. 

http://www.tnp.no/norway/economy/3475-trade-unions-say-no-to-ryanair-on-domestic-

routes-in-norway (Hämtad 2017-05-25) 

Veckans affärer. 2014. Case: Norwegian vs SAS. 

https://www.va.se/nyheter/2014/01/07/case-norwegian-vs-sas/ (Hämtad 2017-05-25)  

 

6.3 Web-publicerat material 
Eklund G. 2016. Hermeneutik som forskningsansats. [pdf] 

https://www.vasa.abo.fi/users/geklund/Hemsida%20dokument%202016-

17/Hermeneutik.pdf (Hämtad 2017-05-26) 

Hylmö A. 2007. Från ontologi till ideologi. [pdf] 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1322761&fileOId=1322

762 (Hämtad 2017-05-26)  

IATA. 2011. Vision 2050. [pdf] 

http://www.iata.org/pressroom/facts_figures/Documents/vision-2050.pdf (Hämtad 2017-

05-26) 

 



34 
 

 

InterVISTAS. [u.å]. Module 4: Airline business models. Istanbul Technichal University. [pdf] 

http://aviation.itu.edu.tr/%5Cimg%5Caviation%5Cdatafiles/Lecture%20Notes/Avia-

tion%20Economics%20and%20Financial%20Analysis%2020152016/Readings/Mod-

ule%2007/Airline%20Business%20Models.pdf (Hämtad 2017-05-25) 

Karolinska institutet. [u.å]. Kvalitativ metod. [pdf] 

https://pingpong.ki.se/public/pp/public_courses/course10796/published/1367237613160/

resourceId/8732453/content/db445ba2-5373-48a0-b4a7-

9a94742962bb/Kvalitativ%20metod%20(P.%20Langemar).pdf (Hämtad 2017-05-26)  

Tillväxtverket. 2016. Turismens begreppsnyckel. [pdf] 

https://tillvaxtverket.se/download/18.a48a52e155169e594d38dd/1465393421794/Info_06

39_webb.pdf (Hämtad 2017-05-25) 

UNWTO. 2016. Tourism highlights. [pdf] http://www.e-

unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284418145 (Hämtad 2017-05-25) 

Visit Sweden. [u.å]. Hållbarhet: En tillgång för Sverige. [pdf] 

http://partner.visitsweden.com/Global/Om%20oss/H%C3%A5llbarhet/VISIT_hallbarhet_10

1119.pdf?epslanguage=sv (Hämtad 2017-05-26) 

 

6.4 Bilder 

Bild 1: BRAs hemsida [u.å.], [utskuren printscreen] https://www.flygbra.se/  

(hämtad 2017-05-25) 

 

  



35 
 

Bilaga 1 – Genomgågna pressmeddelanden och dess innehåll 
I bilaga 1 listas de genomgångna pressmeddelandena med rubrik och ett angivet ID i fallande 

kronologisk ordning grupperade efter flygbolag. 

 

SAS 
ID Rubrik Publiceringsdatum Hållbarhet? 

SAS: 1 SAS finances 7 Boeing 737 2017-04-28 Inget 

SAS: 2 SAS uniform policy  2017-04-27 Inget 

SAS: 3 SAS launches new year round route between 
Helsinki and Malaga 

2017-04-21 Inget 

SAS: 4 SAS introduces new route to Eliat 2017-04-20 Inget 

SAS: 5 SAS Fact Book 2015/2016 2017-04-12 Inget 

SAS: 6 SAS traffic figures – March 2017 2017-04-07 Inget 

SAS: 7 SAS launches first part of a new food and bev-
erage concept 

2017-03-29 Inget 

SAS: 8 SS transfers two landing and take-off rights 
(“slot-pairs”) at London Heathrow and gener-
ates a positive earnings impact of MUSD 75 

2017-03-27 Inget 

SAS: 9 Scandinavian Airlines: Let the summer begin 2017-03-24 Inget 

SAS: 10 Regional Jet OÜ takes over ATR production for 
SAS 

2017-03-23 Inget 

SAS: 11 The European Commission has revised its ear-
lier decision and has once again fined eleven 
airlines for breaches of air freight competition 
rules 

2017-03-17 Inget 

SAS: 12 SAS traffic figures – February 2017 2017-03-08 Inget 

SAS: 13 SAS Interim Report November 2016 – January 
2017 

2017-03-08 Inget 

SAS: 14 Resolutions approved by the 2017 Annual Gen-
eral Shareholders’ Meeting of SAS AB (publ) 

2017-02-22 Inget 

SAS: 15 SAS signs new deal with Statoil 2017-02-21 Inget 

SAS: 16 SAS traffic figures – January 2017 2017-02-07 Inget 

SAS: 17 SAS complements its production with a new air 
operator certificate (AOC) and bases outside 
Scandinavia 

2017-02-01 Inget 

SAS: 18 SAS Annual Report 2015/2016 2017-02-01 Inget 

SAS: 19 CEO remuneration – comment from the Chair-
man of SAS, Fritz Schur  

2017-02-01 Inget 

SAS: 20  SAS finances six additional Airbus A320neo air-
craft through Sale and leaseback 

2017-01-27 Inget 

SAS: 21 Mikkeller Beer for SAS Awarded Monocle 
Travel Top 50 Award 

2017-01-27 Inget 

SAS: 22 SAS launches new direct summer route to Ibiza 
from Stockholm 

2017-01-26 Inget 

SAS: 23  SAS enters agreement to sell Cimber and 11 
CRJ900s 

2017-01-24 Inget 

SAS: 24 SAS AB (publ) announces notice to the Annual 
General Meeting on 22 February 2017 

2017-01-18 Inget 
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SAS: 25 Traffic figures – December 2016 2017-01-11 Inget 

SAS: 26 SAS bland världens 20 säkraste flygbolag 2017-01-10 Inget 

SAS: 27 SAS lyfter med biobränsle från Arlanda 2017-01-03 Ja: Fokus. 

SAS: 28 Mats O. Eklund to join SAS and strengthen digi-
tal development 

2016-12-19 Inget 

SAS: 29 SAS year-end report, November 2015–October 
2016 

2016-12-13 Inget 

SAS: 30 SAS finances five additional Airbus A320neo air-
craft through Sale and leaseback 

2016-12-12 Inget 

SAS: 31 SAS traffic figures – November 2016 2016-12-07 Inget 

SAS: 32 SAS finances five Airbus A320neo aircraft 
through Sale and leaseback 

2016-11-29 Inget 

SAS: 33 SAS finances eight aircraft 2016-11-09 Inget 

SAS: 34 SAS traffic figures – October 2016 2016-11-07 Inget 

SAS: 35 Play chess with Magnus Carlsen up in the air 2016-11-01 Inget 

SAS: 36 SAS’ financial calendar 2016/2017 2016-10-25 Inget 

SAS: 37 Summer Program: SAS opens 15 new routes 2016-10-11 Inget 

SAS: 38 STAR ALLIANCE AND JUNEYAO SEAL PARTNER-
SHIP 

2016-10-10 Inget 

SAS: 39 SAS traffic figures – September 2016 2016-10-07 Inget 

 

Norwegian 
ID Rubrik Publiceringsdatum Hållbarhet? 

NOR: 1 Norwegian med passagerartillväxt och 
negativt resultat i ett säsongsmässigt svagt 
första kvartal 

2017-04-27 Inget 

NOR: 2 Norwegian lanserar ny direktlinje till 
Singapore 

2017-04-20 Inget 

NOR: 3 Norwegian lanserar direktflyg till Seattle 
och Denver 

2017-04-06 Inget 

NOR: 4 Norwegian med en passagerartillväxt på 12 
procent i mars 

2017-04-06 Inget 

NOR: 5 Nobelpristagaren Gustaf Dalén ny hjälte på 
Norwegians flygplan 

2017-03-21 Inget 

NOR: 6 Fyra miljoner passagerare har rest med 
Norwegians interkontinentala linjer 

2017-03-15 Inget 

NOR: 7 Norwegian med en passagerartillväxt på 12 
procent i februari 

2017-03-06 Ord: 
’miljöanpassade’ 

NOR: 8 Norwegian lanserar 10 nya transatlantiska 
linjer 

2017-02-23 Ord: ’utsläpp’, 
’CO2-utsläppen’, 
’tystare motorer’ 

NOR: 9 Norwegian lanserar Dublin, Lissabon och 
Zagreb – direkt från Stockholm. Dessutom 
utökas antalet avgångar till populära 
sommardestinationer. 

2017-02-22 Ord: ’miljövänliga’ 

NOR: 10 Norwegian med ett årsresultat på drygt 1,1 
miljarder norska kronor för 2016 

2017-02-16 Inget 

NOR: 11 Norwegian och UNICEF flyger ned nödhjälp 
till Mali 

2017-02-09 Inget 
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NOR: 12 Norwegian med en passagerartillväxt på 20 
procent i januari 

2017-02-06 Ord: 
’miljöanpassade’ 

NOR:13 UNICEF och Norwegian utvidgar 
samarbetet 

2017-02-02 Inget 

NOR: 14 Norwegians passagerare skänkte fem och 
en halv miljoner kronor till UNICEF under 
2016 

2017-01-07 Inget 

NOR: 15 Norwegian med nytt passagerarrekord: 
närmare 30 miljoner resenärer under 2016 

2017-01-05 Inget 

NOR: 16 Norwegian lanserar direktflyg till Milano 
och Montpellier från Stockholm samt till 
Split från Göteborg 

2016-12-22 Inget 

NOR: 17 Norwegian lanserar ny linje mellan 
Stockholm och Skellefteå 

2016-12-21 Inget 

NOR: 18 Norwegian Reward når fem miljoner 
medlemmar 

2016-12-19 Inget 

NOR: 19 Rekordmånga resenärer under julen 2016-12-15 Inget 

NOR: 20 Norwegian lanserar nya linjer från Tyskland 2016-12-13 Inget 

NOR: 21 Norwegian har fått sin första Airbus 
320neo 

2016-12-09 Ord: ’bränslesnåla’, 
’bränsleeffektivt’ 

NOR: 22 Norwegian med en passagerartillväxt på 16 
procent i november 

2016-12-06 Ord: 
’miljöanpassade’ 

NOR: 23 Norwegian.com utsedd till världens bästa 
webbplats bland lågprisbolag 

2016-12-04 Ord: ’miljövänliga’ 

NOR: 24 Norwegians EU-bolag får amerikanskt 
flygtillstånd 

2016-12-03 Inget 

NOR: 25 Norwegians resenärer spenderar miljarder 
i Sverige och bidrar till att tusentals nya 
jobb skapas 

2016-11-21 Inget 

NOR: 26 Norwegian utsett till Europas bästa 
lågprisbolag – för fjärde året i rad 

2016-11-14 Inget 

NOR: 27 Norwegian välkomnar signering om US 
Preclearance på Arlanda – Det här är bra 
för Sverige, säger Norwegians koncernchef 
Bjørn Kjos 

2016-11-04 Inget 

NOR: 28 Norwegian med en passagerartillväxt på 16 
procent i oktober 

2016-11-04 Ord: 
’miljöanpassade’ 

 

 

BRA 
ID Rubrik Publiceringsdatum Hållbarhet? 

BRA: 1 Rekordstort intresse för gotlandsresor i 
sommar – BRA växlar till större flygplan 

2017-04-20 Inget 

BRA: 2 Premiär för BRA:s nya flygplan i Östersund 
– minskar klimatutsläppen med 35 
procent 

2017-03-24 Ja: Fokus. 

BRA: 3 Premiär för bonuspoäng för flygande 
hundar 

2017-03-17 Inget 
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BRA: 4 Högt tryck på resor till Åre/Östersund från 
Malmö 

2017-02-17 Inget 

BRA: 5 Rekordår för BRA på Gotland 2017-02-03 Inget 

BRA: 6 Rekord för BRA i Åre/Östersund 2017-02-03 Inget 

BRA: 7 BRA visar vägen mot ett fossilfritt 
inrikesflyg – sänkte utsläppen med 67% på 
flygning mellan Bromma och Umeå 

2017-02-01 Ja: Fokus. 

BRA: 8 Rekordår för BRA i Sundsvall 2017-01-30 Inget 

BRA: 9 Rekord för BRA i Kalmar 2017-01-27 Ord: 
’bränslesnålare’, 
’miljövänligare’ 

BRA: 10 BRA börjar flyga lördagar till och från 
Växjö 

2017-01-26 Inget 

BRA: 11 Rekordmånga reste med BRA till och från 
Ronneby 2016 

2017-01-25 Inget 

BRA: 12 Rekord för BRA i Halmstad 2017-01-19 Inget 

BRA: 13 Rekordmånga reste med BRA till och från 
Ängelholm under 2016 

2017-01-19 Inget 

BRA: 14 Sen med julförberedelserna? - BRA flyger 
till och från Kalmar på julafton 

2016-12-13 Inget 

BRA: 15 Sen med julförberedelserna? - BRA flyger 
till och från Sundsvall på julafton 

2016-12-13 Inget 

BRA: 16 BRA startar lördagsflygningar till och från 
Halmstad 

2016-12-12 Inget 

BRA: 17 BRA startar ny linje-knyter ihop Gotland 
och Jämtland 

2016-12-08 Inget 

BRA: 18 BRA startar ny linje- knyter ihop Jämtland 
med Gotland 

2016-12-08 Inget 

BRA: 19 BRA satsar på större flygplan i Östersund 2016-12-05 Ord: ’utsläpp’, 
’klimatpåverkan’ 

BRA: 20 BRA utökar sitt lojalitetprogram med ny 
hyrbilspartner 

2016-12-03 Inget 

BRA: 21 Rekordmånga avgångar till årets julfirande 2016-12-01 Inget 

BRA: 22 BRA satsar på större flygplan i Umeå 2016-11-30 Ord: 
’miljöeffektiva’, 
’klimatpåverkan’ 

BRA: 23 BRA tecknar avtal med Atlas Copco AB 2016-11-29 Ord: 
’hållbarhetsarbete’ 

 

Pressmeddelanden vars huvudsakliga syfte var opinionsbildning och inte 

marknadadsföring. 
(Ej medräknade i någon statistik). 

ID Rubrik Publiceringsdatum 

SAS: O1 SAS välkomnar flygstrategi men är kritiska till en 
flygskatt med stora negativa samhällseffekter 
och minimal eller en negativ effekt på klimatet. 

2017-01-26 

NOR: O1 Norwegian mestadels positiv till regeringens 
flygstrategi 

2017-01-26 
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Norwegian mestadels positiv till regeringens 
flygstrategi 

NOR: O2 Regeringens flygskatt – en straffskatt på resor 2016-12-01 

BRA: O1 Flygskatten hotar 52 arbetstillfällen i Blekinge 
län. 

2017-03-17 

BRA: O2 Flygskatten hotar 624 arbetstillfällen i Skåne 
län. 

2017-03-17 

BRA: O3 Flygskatten hotar 333 arbetstillfällen i 
Västerbottens län. 

2017-03-16 

BRA: O4 Flygskatten hotar 87 arbetstillfällen i 
Västernorrlands län. 

2017-03-16 

BRA: O5 Flygskatten hotar 29 arbetstillfällen i Halland 2017-03-15 

BRA: O6 Flygskatten hotar 1 480 arbetstillfällen i Västra 
Götaland 

2017-03-15 

BRA: O7 Flygskatten hotar 44 arbetstillfällen i Kronoberg 2017-03-15 

BRA: O8 Flygskatten hotar 53 arbetstillfällen i Kalmar län 2017-03-15 

BRA: O9 Flygskatten saknar reell klimateffekt och 
försvårar för flygbranschen att uppnå 
ambitionen om halverade utsläpp för 
inrikesflyget till 2030 

2017-03-15 

BRA: O10 BRA säger nej till flygskatt - men ja till ett 
hållbart flyg 

2017-03-02 
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