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Sammendrag 

Organisasjonsidentitet er et begrep som benyttes for å beskrive «hvem vi er som 

organisasjon» basert på hva som anses å være varig, sentralt og distinkt i organisasjonen. 

Organisasjonsidentitet defineres av organisasjonens medlemmer gjennom deres samhandling 

med hverandre, og samhandling med omverdenen.  

Identitetspåstander er formulerte beskrivelser av organisasjonsidentiteten. Disse kommer til 

utrykk mer eller mindre eksplisitt gjennom samtaler, fortellinger og beskrivelser av hvem 

organisasjonen er.  

I denne oppgaven har jeg studert organisasjonsidentitet i flyselskapet SAS, og sammenlignet 

identitetspåstander i offisielle dokumenter med den kollektive forståelsen som finnes i syv 

kabinansattes beskrivelser av organisasjonen. Gjennom dette vil jeg beskrive hva som 

kjennetegner SAS, hvordan forholdet til selskapets historie kommer til utrykk, og hvordan 

endringer i ytre og indre omgivelser kan ha påvirket organisasjonsidentiteten. 
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Forord 

Arbeidet med denne oppgaven har vært en lang og spennende prosess, som for meg startet for 

flere år siden. Fra 2008 til 2015 var jeg selv kabinansatt i SAS, og denne erfaringen har vært 

et viktig premiss for gjennomføringen av oppgaven. Jeg vil derfor rette en stor takk til alle 

mine tidligere kollegaer i SAS, og spesielt til de som har stilt opp som intervjupersoner. 

Flere andre personer har også gjort gjennomføringen av denne oppgaven mulig gjennom 

støtte og oppmuntring underveis. Takk til Ivar, Kristin og Mamma. 

Den viktigste støttespilleren har uten tvil vært min gode venninne Karianne. Uten deg hadde 

aldri denne oppgaven blitt til. 

 

 

Oslo, oktober 2017 

Caroline Furru 
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1 Innledning  

1.1 Bakgrunn 

I 2008 var jeg 21 år, og startet året med å begynne å jobbe som kabinansatt i SAS. Noe av det 

som jeg selv husker best fra møtet med SAS var historiene kollegaene fortalte. De som hadde 

vært kabinansatte i mange år. Jeg opplevde at alle fortalte om hvordan det hadde vært 

tidligere. I alle sammenhenger, overalt. Mimringen. Fortellingene om fortiden, hvordan det 

hadde vært tidligere, var noe de eide og hadde sammen. Gjennom å bli fortalt disse historiene 

opplevde jeg at historien om SAS også ble historien «vår». Og at jeg gjennom disse fikk ble 

en del av en unik organisasjon. 

Men hva var det som gjorde den så spesiell? Det var så vanskelig å forklare. Jeg forsøkte flere 

ganger. Prøvde å beskrive hvem SAS var til andre utenfor organisasjonen. Til venner og 

familie. Det spesielle fellesskapet. Lojaliteten. Hierarkiet. Samtalene. Stemningen. Prøvde å 

forklare hva som gjorde oss så annerledes enn de andre. Etter syv år sluttet jeg i som 

kabinansatt i SAS, men opplevelsen av å ha vært med en del av en spesiell organisasjon hang 

igjen. Det var vanskelig å slippe dette, og ikke benytte en masteroppgave i sosiologi til å 

utforske hva dette var. 

1.2 Identitet som tema 

Identitet omhandler hvem vi er som menneske og hvordan vi identifiserer oss med andre, 

gjennom å skissere opp skiller over hva som er likt og ulikt. Identitet viser til hva som er 

gjenkjennelig med «meg» basert på tolkning og samhandling med én eller flere andre i den 

sosiale verdenen. Gjennom å se oss selv i sammenheng med et mylder av kategorier vi er mer 

eller mindre enige om, definerer vi både hva som er «meg», og hva som ligger til grunn for at 

vi er «oss».   

Organisasjonen trekker også opp skillelinje mellom «oss» og «dem». Skillelinjer som trekkes 

rundt, og innad i en organisasjon, og som er med på å forklare hvilken oppfatning 

medlemmene har om hvordan deres organisasjon kjennetegnes. I likhet med begrepet identitet 

henviser også organisasjoner til et samspill mellom flere aktører i samfunnet. Berger og 

Luckmann beskrev organisasjoner som noe som konstrueres i kommunikasjon og 
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samhandling gjennom sosiale prosesser som nettverk, forhandling og utveksling (Berger & 

Luckmann, 1966). Organisasjoner kan også defineres som «et målbevisst system karakterisert 

av koordinert handling mot et bestemt mål» (Thompson & McHugh, 2002, p. 6). Dette er en 

vide definisjoner, som også omfatter mer enn det vi legger i ordet i dagligtalen. 

1.3 Organisasjonsidentitet 

Da jeg kom over organisasjonsidentitet ble jeg raskt overbevist om dette vil gi meg 

begrepsapparatet jeg hadde jaktet på. Organisasjonsidentitet som Albert og Whetten forklarte 

som sentrale, varige og distinkte kjennetegn ved organisasjonen, som ville svare på 

spørsmålet om «hvem organisasjonen er».  

 Organisasjonsidentitet kan, som mange andre begrep, forstås forskjellig ut i fra hvilke 

«biller» man har på seg. Perspektivene gjør ulike sider av samme fenomen mer fremtredende. 

Forfattere har beskrevet organisasjonsidentitet fra ulike tilnærminger. Forfattere som har et 

institusjonelt utgangspunkt ser organisasjonsidentitet som faktiske kjennetegn som beskriver 

organisasjonen, og som er påvirket av hvilken bransje enheten tilhører. Organisasjonen blir 

ansett som én handlende sosial aktør der den også har en oppfatning om hvem den er, og en 

stemme som forteller dette. Når man skal undersøke organisasjonsidentitet gjennom disse 

«brillene» leter man etter organisasjonens kjennetegn som en «ting». Kjennetegn som vi kan 

finne beskriver organisasjonen. Tilnærminger man seg organisasjonsidentitet fra et 

konstruktivistisk perspektiv, ser man organisasjonsidentitet mer som en forståelse som ligger i 

medlemmenes samhandling. Medlemmene tolker sin forståelse av organisasjonen gjennom 

samhandling med hverandre og eksterne aktører, som danner utgangspunktet for at en felles 

forståelse som forhandles frem av medlemmene i organisasjonen. Organisasjonsidentitet blir 

gjennom denne tilnærmingen vanskeligere å få tak i og forklare, fordi den vanskelig kan tas ut 

av sammenheng med der den eksisterer. 

1.4 Samtaler og offisielle dokumenter 

Artikulert organisasjonsidentitet kan finnes flere steder og ulike dokumenter. I denne 

oppgaven har jeg brukt to ulike kilder til datamateriale: samtaleintervjuer med syv nåværende 

kabinansatte i SAS og offisielle dokumenter i form av tekst på hjemmesidene til SAS Group. 

Gjennom tolkning av samtaleintervjuer ble det tydelig at det også var hensiktsmessig å se 
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offisielle beskrivelser i sammenheng med disse. Nettopp fordi det synliggjør både like og 

ulike forståelser om hvem man er som organisasjon. 

1.5 Kabinansatte i SAS 

Luftfarten har endret seg kraftig de siste tiårene. Dette har også påvirket SAS. Fra å være et 

selskap som henvender seg til de med mest makt og penger, har SAS nå gått til å bli et 

moderne flyselskap som tilbyr lufttransport til et bredt spekter av befolkningen.  

Konkurransen er tøffere enn tidligere. Flyselskapene må kutte kostander, som også påvirker 

de som jobber i flyselskapene. For de kabinansatte innebærer dette store endringer. 

Kabinansatte opplever å ha få dårligere betingelser i form av lengre dager, lavere lønn, mindre 

fritid. Som en følge av dette kan vi anta at det er blitt mindre attraktivt å være kabinansatt i 

Skandinavia i dag enn det har vært tidligere. Vi kan også anta at de kabinansatte opplever at 

eksterne aktørers oppfatning av hvem SAS er, påvirkes av disse endringene.  

1.6 Problemstilling 

I denne oppgaven gis det innsikt i organisasjonen SAS og de kabinansattes arbeidshverdag 

gjennom mine tolkninger av deres beskrivelser om hvem organisasjonen er. Gjennom å 

studere beskrivelser om hvem organisasjonen er blir også sosiale prosesser i organisasjonen 

synlige. I denne oppgaven har jeg besvart følgende problemstilling: 

Hvordan kommer organisasjonsidentitet til SAS til uttrykk gjennom formelle 

identitetspåstander og samtaler med kabinansatte? 

For å kunne besvare denne problemstillingen er det nødvendig å vite mer om 

organisasjonsidentiteten i SAS. Hva som kjennetegner den og hvordan medlemmene 

beskriver hva som er sentralt, varig og distinkt i deres organisasjon. Problemstillingen ovenfor 

vil derfor belyses ved hjelp av følgende forskningsspørsmål: 

Hvor beskriver formelle identitetspåstander «hvem SAS er»? 

Hvordan kommer identitetsforståelser til utrykk hos kabinansatte i SAS og hvordan beskriver 

de organisasjonsidentiteten? 

Er det samsvar mellom de formelle identitetspåstandene i SAS og de kabinansattes 

identitetsforståelser? 
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1.7 Oppgavens oppbygning 

I kapittel to presenterer jeg det teoretiske rammeverket som utgjør organisasjonsidentitet, og 

således det teoretiske perspektivet for denne oppgaven 

I kapittel tre presenterer jeg hvordan forskningsprosessen har forløpt seg, og hvilke valg jeg 

gjort underveis. 

I kapittel fire presenterer jeg organisasjonen SAS, og hva som utgjør konteksten for 

oppgaven. 

I kapittel fem sammenlignes de formelle identitetspåstandene som ligger i verdiene SAS 

kaller Our DNA og tilsvarende identitetsforståelser hos de kabinansatte. 

I kapittel seks sammenlignes de formelle identitetspåstandene som ligger i SAS Corporate 

Story med oppfatninger om hvordan kabinansatte opplever at fortiden og endringer i bransjen 

gjør seg gjeldende i dagens beskrivelse av hvem SAS er.  

I kapittel syv oppsummeres oppgaven gjennom funn og refleksjon over forskningen. 
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2 Teoretiske perspektiv 

Begrepet organisasjonsidentitet står sentralt i denne oppgaven. Begrepet er satt sammen av to 

begreper vi ofte bruker, både i sosiologien og i dagligtalen. Men selv om vi kjenner disse to 

begrepene godt og kan definere de hver for seg, innebærer sammenslåingen at vi benytter et 

begrep som har oppstått for å beskrive et fenomen på individnivå til å også være gjeldende for 

en større enhet bestående av mange aktører. De ontologiske, epistemologiske og 

metodologiske spørsmålene melder seg raskt. For hvordan kan SAS som organisasjon ha 

identitet? Og i tilfellet, hvordan kommer den til utrykk? Og vil ikke forståelsen av hvordan 

den kommer til utrykk igjen legge føringer på hvordan den kan måles og beskrives? 

Disse spørsmålene og sammenhengene mellom spørsmålene danner alle grunnlaget for 

oppgavens tolkningsramme. I dette kapittelet vil jeg redegjøre for tolkningsrammen ved å 

presentere foreliggende og relevante studier, typologier og begreper.  

2.1 Organisasjonsidentitet 

Begrepet identitet stammer opprinnelig fra psykoanalysen og det freudianske begrepet 

identifikasjon. Her blir identitet hovedsakelig sett på som en egenskap ved individet. 

Sosialpsykologen Erik Erikson moderniserte begrepet. På den ene siden besto identitet av 

personlig identitet som omhandler hvordan vi tror andre tolker oss, men også av egoidentitet 

som referer til hvordan individet skaper indre sammenheng og kontinuitet (Erikson, 1968).  I 

sosiologien blir identitet sett på som et eksistensialistisk og konstruktivistisk begrep som 

binder individ og samfunn sammen (Syltevik, 2004), hvor Meads sosialidentitetsteori (1934) 

med jeg og meg har vært sentral. For vi spør oss ikke bare om «hvem vi er».  I dette 

samspillet mellom individ og samfunn spør vi også oss selv spørsmål som «hvem de andre 

er» og «hva syntes de andre om meg». Vi ønsker at andre skal oppfatte oss som attraktive. Vi 

ønsker at de skal respektere og anerkjenne oss, og etterstreber å tilhøre grupper eller 

kategorier i samfunnet som gir høy status (Colman, 2014).  

I likhet med de fleste bøker og artikler om organisasjonsidentitet startet jeg også med en 

referanse til Albert og Whettens beskrivelse av organisasjonsidentitet. Deres artikkel 

«Organisational Identity» (1985) blir ofte kreditert for å ha introdusert begrepet. De beskrev 

organisasjonsidentitet som sentrale, distinkte og varige kjennetegn ved organisasjonen. Det 
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sentrale beskriver egenskaper eller trekk ved organisasjonen som regnes som dens kjerne eller 

grunnlag for eksistens. Det distinkte beskriver egenskaper som skiller organisasjonen fra 

andre organisasjoner, gjerne konkurrenter eller organisasjoner som kan ha likhetsstrekk. 

Albert og Whetten mente også at trekkene måtte være varige for at å oppfylle kravet om 

legitimitet. Videre ble organisasjonsidentitet beskrevet som det svaret 

organisasjonsmedlemmene selv ville gi på spørsmålet «hvem er vi som organisasjon?» (Pratt, 

Schultz, Ashforth, & Ravasi, 2016), og det  

I det teoretiske landskapet er det særlig beskrivelsen av organisasjonsidentitet som noe varig 

som har blitt problematisert av andre forfattere, da det er vanskelig å se for seg at endringer 

som påvirker organisasjonen både innenfra og utenfra ikke vil påvirke 

organisasjonsidentiteten gjennom medlemmenes forståelse av «hvem vi er som organisasjon». 

2.2 Ulike tilnærminger 

Organisasjonsidentitet kan betraktes som en metafor eller som et faktisk fenomen som 

eksisterer gjennom egenskaper og trekk. Betraktes den som en metafor, og som noe som ikke 

eksisterer i seg selv, forstås organisasjonsidentitet mer som et analyseverktøy man kan 

benytte for å se enkelte strukturer eller prosesser i organisasjonen (Colman, 2014). I denne 

oppgaven anser jeg organisasjonsidentitet som et fenomen som faktisk eksisterer, som et 

sosialt fenomen. Spørsmålet hvordan organisasjonsidentitet eksisterer er derfor av større 

interesse. I seg selv, og fordi det er nært koblet sammen med hvordan organisasjonsidentitet 

kommer til utrykk i organisasjonen. 

I løpet av relativt kort tid har det utviklet seg ulike tilnærminger til forståelsen av hvordan 

organisasjonsidentitet eksisterer og kommer til utrykk. Tilnærmingene henger også sammen 

med ulike tilnærminger til forståelsen av organisasjonen og kan deles inn i tre kategorier: 

sosialkonstruktivistisk, sosial-aktør og det institusjonelle (Dennis A. Gioia, Patvardhan, 

Hamilton, and Corley (2013). Det populasjonsøkologiske perspektivet har tidligere blitt 

beskrevet som en fjerde kategori (Colman, 2014; Dennis A. Gioia et al., 2013), men 

oppfatningen om at organisasjonsidentitet oppstår og defineres av eksterne aktører utenfor 

organisasjonen skiller seg såpass fra den grunnleggende ideen om hva organisasjonsidentitet 

er, noe som har gjort at man i senere tid har gått bort fra å inkludere dette perspektivet (D. A 

Gioia & Hamilton, 2016), Det populasjonsøkologiske perspektivet ligner mer på man innen 
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organisasjonsteori kaller image eller omdømme, og som ikke kan forstås som 

organisasjonsidentitet i seg selv, men noe som påvirker og påvirkes av 

organisasjonsidentiteten i organisasjonen (Hatch & Schultz, 2002).  

2.2.1 Sosial aktør perspektivet 

I sosial aktør perspektivet betraktes organisasjonsidentitet som noe som tilhører 

organisasjonen. Organisasjonen forstås som en egen enhet, og noe mer enn aggregater av 

enkeltindivider (Whetten & Mackey, 2002). Organisasjonsidentitet forstås som noe 

organisasjonen, som sosial aktør, rent objektivt har. Identiteten består av en kjerne med et sett 

med karektiristikker som er sentrale, vedvarende og distinkte for organisasjonen (Davidi 

Ravasi & Schultz, 2006) . Ledere har sentrale roller for å synliggjøre organisasjonsidentiteten 

gjennom å vise konsistente og legitime narrativer som bidrar til å konstruere en felles 

oppfatning om hvem man er som organisasjon  (Davidi Ravasi & Schultz, 2006). Påstandene 

om hvem organisasjonen er kan medlemmene enten være enig eller uenig i (Colman, 2014). 

Ved å analysere mønstre i organisajonens formelle handlinger og dokumenter vil man finne 

organisasjonens påståtte karaktertrekk. Karaktertrekkene (eller identitetsreferentene) viser 

hvordan organisasjonen selv har bestemt at de vil fremstå i samfunnet (D. A Gioia & 

Hamilton, 2016). Karaktertrekkene for organisasjonsidentitet i SAS vil i lys av dette 

perspektivet kunne være nedfelt i organisasjonens offisielle dokumenter og være 

karaktertrekk medarbeidere opplever gir et riktig eller uriktig bilde av organisasjonen. 

2.2.2 Sosialkonstruktivistisk perspektiv 

I likhet med sosial aktør perspektivet anses organisasjonsidentitet som noe som oppstår fra 

innsiden av organisasjonen, og som er trekk eller karakteristikker som er sentrale, relativt 

vedvarende og distinkte. I det sosialkonstruktivistiske perspektivet fokuseres det på den 

selvreflekterende prosessen og hvordan medlemmene selv kollektivt former den identiteten 

som passer best i en mer dynamisk prosess (D. A Gioia & Hamilton, 2016). 

Organisasjonsidentiteten er noe som oppstår når organisasjonsmedlemmene samhandler og 

beskriver organisasjonen for seg selv og for andre gjennom å tolke egne begreper og 

kategorier  (Dennis A. Gioia et al., 2013). Identiteten er delt mellom, og felles for, 

medlemmene som forhandler og til stadighet reforhandler denne, gjennom samhandling 

internt i organisasjonen og med andre utenforstående aktører. Organisasjonsidentiteten i SAS 
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anses gjennom dette perspektivet å være noe som eksisterer blant ansatte på alle nivåer i 

selskapet, og som til stadighet forhandles og reforhandles gjennom samtaler og samhandling, 

og påvirkes fra innsiden og utsiden av organisasjonen. 

2.2.3 Institusjonelt perspektiv  

Det institusjonelle perspektivet fokuserer på hvordan institusjonelle krefter utenfor 

organisasjonen påvirker organisasjonens handlingsbetingelser og dermed 

organisasjonsidentiteten.  I likhet med både sosial aktør og sosialkonstruktivistisk perspektiv 

betraktes organisasjonsidentitet som noe som defineres av organisasjonen. Det deler 

utgangspunkt med sosial aktør perspektivet som anser organisasjonen som én handlende 

aktør, men i dette perspektivet tillegges den kontekstuelle innrammingen organisasjonen er en 

del av større vekt. Bransje eller kategori for organisasjonens virke anses å påvirke identitet til 

organisasjonen (D. A Gioia & Hamilton, 2016). Organisasjoner i samme bransje eller 

kategorier utvikler likhetsstrekk gjennom å kopiere de man ønsker å assosiere seg med for å 

oppnå legitimitet (Glynn & Abzug, 2002).  Dette perspektivet fokuserer mindre på det 

distinkte ved organisasjonen og mer på likhetstrekk eller ismorfiske aspekter (Colman, 2014). 

Ved å benytte denne tilnærmingen ses organisasjonsidentiteten i SAS i sammenheng med 

andre kategorier eller henvisninger som «vi som jobber om bord på et fly», «vi som jobber i 

flyselskap, «vi som jobber med reiseliv», «vi som jobber med service», «vi som jobber med 

sikkerhet» eller «vi som jobber i et internasjonalt miljø». Ser man på organisasjonsidentitet 

fra et institusjonelt perspektiv oppstår denne når medlemmene setter sammen institusjonelle 

elementer for å oppnå legitimitet i bransjen de tilhører. Hvordan brikkene settes sammen og 

forstås vil likevel gi organisasjonene en organisasjonsidentitet som skiller seg fra andre 

organisasjoner (Besharov & Brickson, 2016), og kan dermed anses som en institusjonell 

kollasj (Glynn, 2008) der organisasjonene etterstreber å utvikle en optimal egenart (Optimal 

dstinctiveness) (Brewer, 1991). 

2.2.4 Fra gjensidig utelukkende til gjensidig avhengige 

perspektiver 

Fra et institusjonelt ståsted anses altså organisasjonsidentiteten som noe som eksisterer og 

kommer til utrykk gjennom formelle påstander i organisasjonen, mens det fra et 

konstruktivistisk ståsted anses å være noe som ligger i til aktørenes samhandling og 
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tolkningsprosesser. Tradisjonelt har disse perspektivene blitt ansett som gjensidig utelukkende 

perspektiver (Schinoff, Rogers, & Corley, 2016). I senere tid har flere forskere likevel 

presentert tilnærminger som innebærer at sosialkonstruktivistisk perspektiv og de 

institusjonelle perspektivene (sosial aktør og institusjonelt) snarere anses å være 

komplementerende, og faktisk også gjensidig avhengige (Blake. E Ashforth, Rogers, & 

Corley, 2011; D Gioia, Price, Hamilton, & Thomas, 2010; Howard-Grenville, Metzger, & 

Meyer, 2013; Davidi Ravasi & Schultz, 2006; Schinoff et al., 2016). De institusjonelle 

påstandene og de kollektive forståelsene representerer forskjellige aspekter ved 

organisasjonsidentiteten. Gjennom å se på organisasjonsidentitet som en prosess fremfor en 

enhet, eller som Gioia og Hamilton noe pompøst sier det selv, som et gerundium som kan 

fungere som verb innenfor en del av setningen, men inngår i subjektet for hele setningen, kan 

man se på organisasjonsidet som dynamisk «scenekunst» snarere enn statisk «billedkunst» (D. 

A Gioia & Hamilton, 2016, p. 33). 

Ser man på organisasjonsidentitet fra et institusjonelt perspektiv tar man utgangspunkt 

organisasjonens formelle identitetspåstander gjennom diskursive ressurser, og hvordan disse 

er tilgjengelig når medlemmene danner en kollektiv forståelse av hva som er «oss» (Davidi 

Ravasi & Schultz, 2006). Tar man utgangspunkt i konstruktivistisk tilnærming til 

organisasjonsidentitet vil medlemmenes tolkning og konstruksjon av en felles framvoksende 

oppfatning om hva som er distinkt og sentrale trekk i organisasjonen ligge til grunn, men man 

anerkjenner også en mulig påvirkning av offisielle narrativ som ligger i organisasjonens 

formelle påstander og institusjonelle krefter når medlemmene konstruerer sin forståelse av 

organisasjonsidentiteten (Davidi Ravasi & Schultz, 2006). Flere forfattere har beskrevet disse 

prosessene i lys av «sensemaking» og «sensegiving» perspektiv (Clark & Greppert, 2011; 

Colman, 2008; D. A. Gioia & J. B. Thomas, 1996; Hatch & Schultz, 1997; Davidi Ravasi & 

Schultz, 2006).  

2.3 Organisasjonsidentitet i et «sensemaking» og 

«sensegiving» perspektiv 

Sensemaking er et begrep som benyttes for å beskrive prosessen der gitte omstendigheter 

omformes til ord og beskrivelser som gir mening og grunnlag for videre handling (Karl E 

Weick, Sutcliffe, & Obstfeld, 2005). I denne prosessen tolker aktører handlinger, erfaringer 

og omstendigheter ved å gi disse mening gjennom språk, samtaler og kommunikasjon. Dette 
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gir aktører muligheten til å forstå virkeligheten når denne er overraskende, kompleks eller 

forvirrende (Karl E. Weick, 1995). Kommunikasjon og språk blir således grunnleggende for 

forståelsen av virkeligheten. Resonnementet «How can I know what I think until I see what I 

say?” brukes av Weick for å beskrive betydningen av språk i aktørenes tolkning og forståelse 

av hva som er virkelig (Dennis A Gioia & Mehra, 1996). Organisasjonsidentitet vil påvirke 

hvordan aktørene tolker hendelser og handler ut i fra denne tolkningen. Handlingen påvirker 

hvordan organisasjonen oppfattes, noe som igjen påvirker organisasjonsidentiteten (Karl E 

Weick et al., 2005). Sensegiving omhandler prosessen der aktører forsøker å påvirke andres 

tolkning og virkelighetsoppfatning mot en bestemt retning (Dennis Gioia & Chitpeddi, 1991). 

Ledere i organisasjonen kommuniserer ofte eksplisitte verdier, normer og identitetsutsagn og 

oppfører seg på en bestemt måte for å påvirke andres oppfatning om organisasjonen (Colman, 

2014). Organisasjonens medlemmer vil tolke handlinger og utsagn fra ledere og forsøke å gi 

disse mening gjennom en sensemaking prosess. I denne prosessen vil aktørene også få innspill 

fra andre kilder og aktører, både innenfor og utenfor organisasjonen. Sensemaking og 

sensegiving er således komplekse prosesser som er selvdrevne og vanskelig å kontrollere 

(Colman, 2014). 

2.4 Organisasjonsidentitet som fortellinger i 

organisasjonen 

Flere forfattere har behandlet organisasjonsidentitet gjennom en narrativ tilnærming 

(Alvesson, 1994; A. D Brown, 2006; Chreim, 2005; Czarniawska, 1997; Humphreys & 

Brown, 2002). Organisasjoner forstås ved denne tilnærmingen ofte som «pluralistiske og 

flerstemte (polyphonic) prestasjoner der flerfoldige og forskjellige forståelser og språklige 

praksiser inntreffer simultant og sekvensielt» (A. D Brown, Humphreys, & Gurney, 2005, p. 

313). Delte historier og narrativer synliggjør og kommuniserer identitet til medlemmer i 

organisasjonen (Andrew. D Brown, Stacey, & Nandhakumar, 2008). 

Gjennom å studere organisasjonsmedlemmenes formulerte (muntlige eller skriftlige) tekster 

identifiseres ulike identitetsrelevante temaer eller diskurser i organisasjonen (Foreman & 

Whetten, 2016). Organisasjonsidentitet betraktes dermed som identitetsrelevante narrativer 

medlemmene forfatter (A. D Brown, 2006). Narrativene eller historiene om organisasjonen 

forfattes av medlemmene som en del av deres anstrengelse for å forstå de enhetene man er en 

del av eller identifiserer seg med. Organisasjonsidentitet forstås således som en diskursiv 
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konstruksjon som «bor» i historiene medlemmene forteller, enten til hverandre i samtaler eller 

forfattes inn i selskapets offisielle bedriftshistorie (A. D Brown, 2006). Brown  (2006) bruker 

et stoff som metafor for å forklare dette. Selve stoffet representerer organisasjonen, og dette 

utformes igjen og igjen, gjennom stadig utdypning, bestridelse og deling. Trådene stoffet 

består av blir ikke produsert i blinde, men blir vevet sammen av refleksive aktørers egne og 

felles ambisjoner og oppfatninger. Ser man nærmere på stoffet vil man se at det ligner et 

lappeteppe bestående av narrative episoder som er sydd sammen av samtaler. Man ser også et 

virvar av mønstre der historiene låner tråder fra hverandre. Noen av historiene ser ut til å 

fortsettes og utvides, mens andre rakner og forsvinner i virvaret. Noen av narrativene er en del 

av de store foldende i stoffet, og er tett sammenkoblet med andre historier, mens andre er en 

del av perifirien, og er kun sammenkoblet med noen få andre historier. Som et resultat blir 

stoffet noe som til stadighet utformes, der mønsteret løser seg opp noen steder, mens det 

andre steder broderes et nytt mønster over det gamle. Noen ganger ser stoffet ut til å være 

sammenhengende og konsistent, basert på felles oppfatninger om hva som er viktige 

handlinger og hendelser i organisasjonen, og andre ganger ser stoffet ut til å være frynsete, 

basert på individuelle og grupperingers konkurrerende narrativer om hva som er distinkt eller 

virkelig vedvarende i deres organisasjon (A. D Brown, 2006, p. 735) 

2.5 Organisasjonsidentitet, kultur og image 

Organisasjonsidentitet, organisasjonskultur og image er begreper som henger sammen både 

empirisk og konseptuelt (Colman, 2014). Alle begrepene benyttes for å beskrive 

organisasjonen, hva som er spesielt med den, og hvordan den skiller seg fra andre 

organisasjoner, men begrepene har også forskjellige referansepunkter, uttrykksformer og kan 

studeres forskjellig (Colman, 2014). Skillelinjene mellom disse begrepene er derfor viet 

oppmerksomhet fra forskere som studerer organisasjonsidentitet (D Ravasi, 2016).  

2.5.1 Organisasjonsidentitet og image 

I organisasjonslitteraturen henviser begrepet image til hvordan organisasjonsmedlemmene 

tror at deres organisasjon blir oppfattet av omverdenen (Dutton & Dukerich, 1991). 

Omdømme er en del av dette bildet, og beskrives som kollektive oppfatninger om 

organisasjonens fortid og forventninger til dens fremtid, og hvordan den anerkjennes i 

sammenligning med dens konkurrenter (Fombrun & Shanley, 1990). Hvilket omdømme 
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organisasjonen har angir også hvorvidt identitetspåstandene anses legitime og tiltrekkende av 

omverdenen (Whetten & Mackey, 2002). «Organisasjonsmedlemmene gir gjennom 

samhandling med omverdenen både bevisst og mindre bevisst utrykk for hva som 

karakteriserer organisasjonen» (Colman, 2014, p. 60), og vil gjerne forsøke å forme og få 

bekreftet en fordelaktig organisasjonsidentitet for å oppnå institusjonell legitimitet og få frem 

fordelaktige forskjeller mellom sin organisasjon og konkurrenter (Elsback & Kramer, 1996). 

Ledelsen er opptatt av å gi et mest mulig attraktivt bilde av organisasjonen fordi dette 

tiltrekker seg flere potensielle kunder, og store bedrifter har derfor egne avdelinger som 

ivaretar dette gjennom markedsføringsaktiviteter og kontroll av ekstern kommunikasjon. 

Fordi medarbeidere ønsker å tilhøre organisasjoner som oppfattes attraktive av omverden, og 

også lettere identifiserer seg med organisasjoner de anser attraktive  (Dutton, Dukerich, & 

Harquail, 1994) vil også organisasjoner som har et godt omdømme ha lettere for å tiltrekke 

seg de mest kvalifiserte medarbeiderne. Hatch og Schultz (1997) påpeker at grensene mellom 

medlemmer og utenforstående viskes ut mer og mer i moderne organisasjoner, noe som bidrar 

til at identitetskonstruksjonen antas å være mer avhengig av hvordan omverdenen anser 

organisasjon enn tidligere (Tienari & Vaara, 2016). 

2.5.2 Organisasjonsidentitet og kultur 

Kultur, kan i likhet med organisasjonsidentitet, defineres på ulike måter. Colman (2014) viser 

til Vaisey (2009) som forklarer kultur som det manifester seg i normer og oppfatninger om 

hvordan verden er. D Ravasi (2016) viser til organisasjonsteoretikere de senere år har sett 

kultur ut i fra Sheins (1985) beskrivelse av kultur som han beskriver som bestående av tenkte 

(ideational) og materielle elementer. De tenkte elementene er inkarnert i 

kunnskapsstrukturene som medlemmene benytter til å tolke sine organisatoriske omgivelser, 

og definere «den riktige måten å oppfatte, tenke og føle om denne virkeligheten. De tenkte 

elementene er manifestert i kulturelle symboler, historier, språk, ritualer, praksiser som enten 

kan være formelle eller uformelle som bidrar til å forme organisasjonen (D Ravasi, 2016, p. 

77). Setter man definisjonene opp mot hverandre kan man stille spørsmålstegn om hvorvidt 

organisasjonsidentitet «egentlig er organisasjonskultur utkledd som organisasjonsidentitet» 

(Alvesson, 2016, p. 169). Hatch and Schultz (2000) forklarer organisasjonsidentitet som det 

som beskriver hvordan medlemmene utvikler, uttrykker og projiserer i selvet organisasjonen, 

og at organisasjonsidentitet således kan forstås som et smalere eller mindre omfattende sett 

med mening og strukturer enn det kultur tar høyde for å forklare (D Ravasi, 2016). Hatch and 
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Schultz (1997) hevder videre at organisasjonskultur er en referent for organisasjonsidentiteten 

og utgjør konteksten der forståelsen og oppfatningen om hvem organisasjonen er. «Svaret på 

hvem vi er som organisasjon er forankret i kultur, både i kulturen i samfunnet organisasjonen 

er en del av, og i organisasjonskulturen. Kultur legger føringer på hvordan vi oppfatter oss 

selv, og hvordan vi ønsker å fremstå (Colman, 2014, pp. 55-56). Hatch og Schultz viser også 

til at der organisasjonskultur er kontekstuell, taus og fremvoksende er organisasjonsidentitet 

mer tekstuell, eksplisitt og instrumentell og at organisasjonsidentitet må forstås i relasjon til 

både kultur og image (Hatch & Schultz, 2002). Gjennom å overføre Meads 

sosialidentitetsteori til organisasjonsidentitet tydeliggjør man hvordan organisasjonsidentitet 

både påvirker og påvirkes av kultur og image. Dette skjer gjennom fire prosesser: speiling, 

reflektering, utrykking og påvirkning (Hatch & Schultz, 2002). Speiling er den prosessen der 

identitet speiler bilder andre har av organisasjonen, reflektering viser til prosessen der 

identitet forankres i kulturelle forståelser (verdier og normer), utrykking viser til prosessen 

der kultur kommer til utrykk gjennom identitetspåstander og påvirkning viser til hvordan 

utrykt identitet over hvem vi er i organisasjonen også påvirker andre utenfor organisasjonen 

(Hatch & Schultz, 2002). 

 

Figure 1The Organizational Identity Dynamics Model (Hatch & Schultz, 2002) 
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2.6 Varig eller dynamisk? 

Hvorvidt organisasjonsidentitet er vedvarende slik den først ble presentert gjennom Albert og 

Whettens introduksjon av begrepet har også blitt diskutert mye i faglitteraturen (Albert & 

Whetten, 1985; Dennis Gioia & Chitpeddi, 1991; D Gioia et al., 2010; D. Gioia & J. Thomas, 

1996; Pratt et al., 2016; Davidi Ravasi & Schultz, 2006). Selv om organisasjoner og individer 

har behov for å vite hvem de var i går, i dag og i morgen (A & Alison, 2002), er det vanskelig 

å se for seg at historiene om hvem vi er som organisasjon ikke vil forandre seg dersom 

organisasjonen endrer seg drastisk. D Gioia, Schultz, and Corley (2000) hevder at 

organisasjonsidentitet heller bør betraktes som noe usikkert og flytende, som til stadighet er 

oppe til redefinering og forhandling av organisasjonsmedlemmene (D Gioia et al., 2000). 

Identitet forstås gjennom denne tilnærmingen til å være noe som skjer i perioder, eller ved 

store endringer slik studien av amerikanske universiteter ovenfor viser (D. Gioia & J. 

Thomas, 1996).  

2.7 Identitetsforvaltere 

For å forstå organisasjonsidentitet bedre har flere forskere forsøkt å se nærmere på hvordan 

den overføres eller kommuniseres fra aktør til aktør (Blake. E Ashforth et al., 2011; Howard-

Grenville et al., 2013; Schinoff et al., 2016) og begrepet Identity Custodians har etablert seg. 

Jeg har valgt å oversette begrepet til identitetsforvaltere. Identitetsforvaltere henviser til 

organisasjonsmedlemmer som formidler organisasjonsidentitet i organisasjonen (Howard-

Grenville et al., 2013). En identitetsforvalter benytter tid og krefter på å opprettholde 

organisasjonsidentiteten i organisasjonen. Begrepet benyttes om aktører på alle nivåer i 

organisasjonen, men ledere anses å ha bedre forutsetning for å være identitetsforvaltere da de 

ofte har flere kommunikasjonskanaler tilgjengelig (Schinoff et al., 2016). 

Hvordan operer så identitetsforvaltere når de aktivt jobber for å opprettholde 

organisasjonsidentiteten gjennom å kommunisere hvem vi er? I følge Schinoff, Rogers og 

Corley kan dette gjøres på tre måter: å si hvem vi er, å vise hvem vi er og gjennom å 

iscenesette hvem vi er (Schinoff et al., 2016). 
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2.7.1 Å si hvem vi er 

Gjennom å formulere skriftlig eller muntlige budskap som kan benyttes i en-til-en møter eller 

i kommunikasjon ut mot større masser i organisasjonen, kan identitetsforvaltere kommunisere 

organisasjonsidentiteten direkte. Ved å si hvem vi er kan kategorier og merkelapper 

kommuniseres på en direkte, effektiv og lett kontrollerbar måte. Av denne grunn vil gjerne 

identitetsforvaltere benytte seg av denne formen for kommunikasjon når de vil påvirke 

organisasjonsidentiteten (Schinoff et al., 2016). Identitetsforvaltere sier hvem vi er gjennom å 

benytte narrativ eller historier i samtaler (Schinoff et al., 2016). Narrativene fremstiller ekte 

eller idealiserte representasjoner om hvem organisasjonen har vært, er, eller skal bli, og er 

avgjørende for organisasjonsidentitetens kontinuitet (https://www.jstor.org/stable/259265).  

Å si hvem vi er som organisasjon ved å spre formulerte budskap til større fora i skriftlige 

dokumenter. Dette kan for eksempel være e-post, pressemeldinger, artikler, hjemmesider eller 

utsagn om organisasjonen visjoner (Schinoff et al., 2016). I motsetning til samtaler lagres ofte 

slike skriftlige dokumenter, og fungerer ofte som en link mellom fortidens 

organisasjonsidentitet og nåværende organisasjonsidentitet (Schultz & Hernes, 2013). 

2.7.2 Å vise hvem vi er  

Identitetsforvaltere kan også kommunisere identitet ved å demonstrere dette gjennom en 

opptreden eller artefakter. Kommunikasjon gjennom demonstrasjon henvender seg i likhet 

med skriftlig eller muntlig kommunikasjon til én eller flere aktører samtidig (Schinoff et al., 

2016). Når identitetsforvaltere demonstrerer identitet gjennom å fremvise en bestemt 

opptreden, er dette gjerne fordi identitetsinnholdet er utfordrende å kommunisere verbalt 

(Schinoff et al., 2016). I organisasjoner kan aktører møte identitetsforvaltere som opptrer som 

mentorer, i formelle mentor- eller opplæringsprogram eller gjennom mer uformelle 

mentorforhold, der mentorene bevisst utviser en identitetsrelatert opptreden. Dette skjer 

gjerne ved at en av partene er på et lavere nivå og skal lære av en mer erfaren aktør i 

organisasjonen (Higgins & Kram, 2001). Identitetsforvaltere kan også vise hvem vi er 

gjennom visuelle objekter som symboliserer identitet. Dette skjer ofte på flere måter i 

organisasjonen, og kan for eksempel være gjennom klær eller uniformer (Pratt & Rafaeli, 

1997) fysisk plassering av organisasjonen (Berg & Kreiner, 1990) og bilder som representerer 

organisasjonen (Harquil, 2006). Når identitetsforvaltere viser hvem vi er gjennom objekter 

gjøres dette ofte ubevisst. Shinoff, Rogers og Corley understreker at selv om medlemmene 

https://www.jstor.org/stable/259265
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oppfatter andre som identitetsforvaltere betyr ikke det nødvendigvis at identitetsforvalterne er 

bevisst på deres formidling av identitetsinnhold. Dette gjør seg særlig gjeldende for 

toppledere og for medlemmene man jobber tett sammen med (Schinoff et al., 2016, p. 224). 

Organisasjonsmedlemmene som tilhører en egen «stamme» eller enhet vil ofte kunne påvirke 

de andre sterkere enn andre (B.E Ashforth & Rogers, 2012). 

2.7.3 Å iscenesette hvem vi er 

Schinoff, Rogers og Corley (2016) identifiserer også en tredje måte organisasjonsforvaltere 

kommuniserer identitetsinnhold. Gjennom å iscenesette spesielle kontekster kan 

identitetsforvaltere danne rammer der identitetsinnholdet lettere kan kommuniseres. Schinoff 

et al. (2016) bruker et eksempel fra et japansk legemiddelselskap der hundre ledere ble valgt 

ut til å delta i et treningsprogram for å få en førstehånds opplevelse av hvordan det var å jobbe 

på en geriatrisk avdeling. Ved å gi medlemmene muligheten til å oppleve at 

legemiddelselskapet gav menneskelig helseomsorg satte identitetsforvalterne rammene for 

hvem selskapet var, og iscenesatte dermed identitetsinnhold. Når identitetsforvaltere 

iscenesetter identitetsinnhold kan dette kommuniseres på en mer minneverdig og 

selvrefererende måte. Når dette gjøres i grupper der medlemmene tar del i en felles opplevelse 

vil det også bidra til at medlemmene enes om at innholdet er organisasjonsidentitet fordi de 

opplever det sammen (SCHINOFF, ROGERS, CORLEY 2016). 

2.8 Bevisst eller ubevisst kommunikasjon og 

forståelse av identitetsinnholdet 

For å forklare når, hvorfor og hvordan identitetsforvalterne benytter seg av de ulike 

fremgangsmåtene for å kommunisere identitetsinnhold beskrevet ovenfor (å si hvem vi er, å 

vise hvem vi er og iscenesette hvem vi er) har Schinoff, Rogers og Corley (2016) utviklet en 

typologi bestående av to faktorer. Gjennom å se nærmere på i hvilken grad 

identitetsforvalterne forstår identitetsinnholdet og i hvilken grad identitetsforvalterne bevisst 

kommuniserer identitetsinnholdet vil man kunne få en mer helhetlig forståelse av fenomenet 

(se figur 1 under). Figuren illustrerer hvordan organisasjonsinnholdet vil kommuniseres ut i 

fra hvor organisasjonsforvalterne befinner seg i figuren, ved stor eller liten grad av forståelse 

av identitetsinnholdet og ved stor eller liten grad av bevisst kommunikasjon av 

identitetsinnholdet (Schinoff et al., 2016). 
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«We don’t need to communicate who 

we are» 

 

Characteristics of organizations: 

• Mature organizations in stable 

environments 

• Organizational identity is deeply 

embedded 

 

 

How identity is communicated: 

• Identity content is primarly 

“shown” 

 

Example: Cook & Yanow, 1993 

«This is who we are» 

 

 

Characteristics of organizations: 

• Hold organizational idenity and 

identification in high regard 

• Have a particularly strong or 

ideologically driven identity 

 

 

How identity is communicated: 

• Identity content is “said”, 

“shown” and “staged” 

 

Example: Pratt, 2000 

“We don’t know who we are” 

 

 

Characteristics of organizations: 

• Changing/new organizations 

• Organizations in which strategic 

ambiguity is desirable 

• Organizations in which the 

organizational identity is not 

central to completing work 

 

How identity is communicated: 

• Identity content is not “said”, 

“shown” or “staged” 

 

Example: McGinn, 2007 

“We don’t know who we are, but will 

communicate who we might be” 

 

Characteristics of organizations: 

• New organizations 

• Organizations undergoing change 

• Organizations in which the 

organizational identity is central 

to completing work  

 

 

How identity is communicated: 

• Identity content is primarily 

“said” 

 

Example: Corley & Gioia, 2004 

 

Figure 2 A typology of organizational identity communucations (Schinoff, Rogers og Corley, 2016) 

 

2.8.1 Liten grad av forståelse av innhold og liten grad av 

bevisst kommunikasjon 

I organisasjoner der identitetsforvalterne ikke vet hvem de er og heller ikke bevisst 

kommuniserer hvem de er, er det lite sannsynlig at kommunikasjonsinnholdet blir verket sagt, 

vist eller iscenesatt. Dette gjør seg som oftest gjeldene i organisasjoner som er nye, men kan 

også forekomme i organisasjoner der det er ønskelig å oppnå tvetydighet rundt strategi for å 

High 

High 

Low 

Low Custodians’ Intentional Communication of OI content 

Custodians’ 

Clarity of 

OI content 
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få organisasjonsmedlemmene til å jobbe mot motstridene eller forskjellige mål (Schinoff et 

al., 2016). Identitetsforvalterne kan også bevisst velge å ikke kommunisere identitetsinnholdet 

fordi det man oppfatter at det ikke er noe finnes noen tydelig oppfatning om hvem vi er som 

organisasjon (Schinoff et al., 2016). Det er lite sannsynlig at organisasjoner både har liten 

grad av bevisst kommunikasjon av identitetsforholdet og i tillegg har liten forståelse av hva 

som kjennetegner organisasjonen over lang tid med mindre organisasjonen består av 

medlemmer der identiteten gjør seg mer gjeldene mot profesjon, arbeidsgruppe eller 

relasjonelle forhold (Schinoff et al., 2016). 

2.8.2 Høy grad av forståelse av innhold og liten grad av 

bevisst kommunikasjon 

I organisasjoner som preges av stabilitet kan organisasjonsforvalterne ha høy grad av 

forståelse av identitetsinnholdet, men likevel liten grad av bevisst og aktiv kommunikasjon av 

denne. Organisasjonsmedlemmene vil således være avhengig av å fange små hint for å oppnå 

forståelse om «hvem organisasjonen er» (Schinoff et al., 2016). Disse hintene vil som oftest 

være tilgjengelig ved at organisasjonsforvalterne viser hvem de er gjennom å opptre på 

bestemte måter og gjennom eksponering av visuelle objekter som symboliserer 

organisasjonsidentitet. Når organisasjonsforvalterne har en klar oppfatning om hva som 

kjennetegner organisasjonene og hvem den er, men likevel velger å ikke kommunisere dette 

bevisst, kan det være et tegn på at organisasjonsidentiteten er tydelig integrert i 

organisasjonens daglige virke og at organisasjonsforvalterne anser det som noe unødvendig å 

aktivt kommunisere dette (Schinoff et al., 2016). 

2.8.3 Liten grad av forståelse og stor grad av bevisst 

kommunikasjon 

Når organisasjonsforvalterne har liten grad av forståelse av identitetsinnholdet, men stor grad 

av bevisst og aktiv kommunikasjon av dette kan budskapene være mange, men likevel være 

motstridende eller uklare (Schinoff et al., 2016)  I denne situasjonen vil 

organisasjonsforvalterne ofte ha utfordringer med både vise og iscenesette identitetsinnholdet 

og heller ty til stadige nye (dog uklare) formulerte budskap om hvem organisasjonen er 

(Schinoff et al., 2016). Dette vil kunne gjøre seg gjeldene i organisasjoner som er preget av 

stor grad av intern uro der organisasjonsforvaltere misbruker sin rolle for å erverve seg makt 
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(Mintzberg, 1985) eller der organisasjoner har flere eller motstridene identiteter (Pratt & 

Foreman, 2000) eller der organisasjonsidentiteten fortsatt ikke er blitt tilstrekkelig definert i 

en organisasjon (D Gioia et al., 2010). 

2.8.4 Stor grad av forståelse og stor grad av bevisst 

kommunikasjon 

Når organisasjonsforvalterne har en klar oppfatning om hvem organisasjonen er og 

kommuniserer dette tydelig er dette ofte et resultat av at organisasjonsforvalterne verdsetter 

organisasjonsidentiteten høyt. Organisasjonsforvalterne vil dermed kommunisere 

organisasjonsidentitet ved å formulere den gjennom skriftlige og muntlige budskap, vise den 

gjennom å opptre på bestemte måter og ved å iscenesette kontekster der 

organisasjonsmedlemmene selv kan oppleve og erverve seg felles forståelse av hva som 

kjennetegner organisasjonen (Schinoff et al., 2016). Ved at alle formene for kommunikasjon 

anvendes vil organisasjonsidentiteten også lettere opptas av medlemmene som opplever 

konsensus rundt hva som kjennetegner deres organisasjon.  

2.9  Identity threats 

Dersom organisasjonsmedlemmenes egne oppfatninger om hva som er sentralt, varig og 

distinkt ved egen organisasjon blir avkreftet av eksterne aktører vil sannsynligheten for at 

organisasjonsmedlemmene reflekterer over egen organisasjonsidentitet øke (Albert & 

Whetten, 1985). Dette kan således utgjøre en trussel mot organisasjonsidentiteten. Ravasi og 

Schultz definerer identitetstrusler (identity threats) som de omstendigheter som motbeviser 

eller bidrar til at medlemmene stiller spørsmålstegn ved egne oppfatninger (Davidi Ravasi & 

Schultz, 2006). Petriglieri and Devine (2016) viser til at identitetstrusler også kan forstås som 

noe som får organisasjonens medlemmer til å stille spørsmålstegn ved sin egen identitet, og at 

responsen på identitetstrusselen vil være avhengig av hvorvidt det er konsensus rund 

organisasjonsidentiteten i organisasjonen. Konsensus rundt identiteten kan ente komme 

nedenfra og opp gjennom en felles oppfatning blant medlemmene, eller ovenfra og ned 

gjennom ledelsens kommunikasjon av identitet (Petriglieri & Devine, 2016). 
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2.10  Tidligere forskning 

Studier av organisasjonsidentitet utføres fra ulike ståsted og innenfor flere fagdisipliner. Av 

Albert og Whettens beskrivelse av organisasjonsidentitet som noe sentralt, distinkt og varig, 

er det sistnevnte som har blitt mest utfordret og problematisert. At organisasjonsidentitet 

besvarer hvem organisasjonen er likevel blitt stående (Foreman & Whetten, 2016). Den 

empiriske forskningen på organisasjonsidentitet gjennomføres ved ulike metoder, både 

kvantitative og kvalitative, der bruk av kvalitative tilnærminger øker mest (Foreman & 

Whetten, 2016). Flere av studiene har tatt sikte på å besvare om, og i tilfelle hvordan og 

hvorfor, organisasjonsidentitet endres. Ved å studere disse problemstillingene kan man også 

forstå fenomenet bedre. Dette fordi de også vil si noe om hvordan medlemmene forholder seg 

til organisasjonsidentitet, hvordan organisasjonsmedlemmene forholder seg til endringer 

innad i organisasjonen og sist, men ikke minst hvordan de forholder seg til en opplevelse at 

andre utenfor ser på organisasjonen (Hatch & Schultz, 2002). I kapitlene under vil jeg 

redegjøre for noen av studiene, som i likhet med denne, forsøker å finne sammenhenger 

mellom disse spørsmålene.  

2.11  Endringer i organisasjonens omgivelser og 

omdømme - en studie av New York Port Authority 

Dutton og Dukerich (1991) studerte hvordan New York Port Authority (NYPA) håndterte at 

et stort antall hjemløse personer oppholdt seg på og rundt deres områder. De ansatte i 

organisasjonen så på seg selv om en kompetent organisasjon preget av ansatte med stor 

kunnskap innenfor dem tekniske oppgaveporteføljen. De anså seg selv som en organisasjon 

med høy etisk standard, og som gjennom å ivareta New Yorks tuneller, undergrunner, 

flyplasser, bussterminaler og havner, også hadde et viktig samfunnsoppdrag. Studiet viste at 

de ansatte opplevde det problematisk når de opplevde at omverdenen mente at de neglisjerte 

de hjemløse. Dette truet deres organisasjonsidentitet som en profesjonell aktør og en viktig 

bidragsyter i samfunnet, selv om sosialarbeid i utgangspunktet ikke lå inn under deres 

samfunnsoppdrag. Dette bidro til å endre organisasjonens holdning til hvorvidt de skulle 

håndtere de hjemløse og påvirket også til at organisasjonen begynte å handle i tråd med det de 

opplevde at samfunnet forventet av organisasjonen som en profesjonell aktør med høy etisk 

standard.  
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I studiet viser forskerne hvordan de ansattes oppfatninger av hvordan samfunnet så NYPA 

bidro til å endre hvordan organisasjonen handlet. De benyttet identiteten som en veileder for 

hvordan de skulle handle i stedet når det de ansatte opplevde at det var et motstridende 

oppfatninger om hvordan samfunnet opplevde de og hvordan de var som organisasjon. 

Dutton og Dukerich påpeker videre at de ansatte i NYPA syntes det var problematisk når de 

opplevde at omverdenens bilde og omdømme av NYPA var mindre attraktivt enn de ønsket.  

2.11.1 Endringer i organisasjonens omgivelser og omdømme – 

en studie av amerikanske utdanningsorganisasjoner 

I sitt studie av strategiske endringsprosesser ved amerikanske studiesteder undersøker Gioia 

og Thomas (1996) organisasjonens tolkninger av omgivelser skaper endring i 

organisasjonsidentiteten. Da studien ble gjennomført hadde det nylig skjedd store endringer i 

utdanningssektoren. Universitetene, som tidligere hadde vært preget av stor stabilitet når det 

kom til inntekter og opptak av studenter, måtte nå handle mer som en bedrift i et 

markedsorientert landskap grunnet store økonomiske, demografiske og politiske endringer. 

Universitetene måtte tilpasse seg raskt for å kunne konkurrere om sin eksistens og legitimitet 

på det nye markedet, og toppledelsen satt fokus på å konstruere et nytt fremtidsbilde for å vise 

hvordan organisasjonen skulle være snarere enn hvem organisasjonen var.  

Gioia og Thomas (1996) fant at organisasjoner som gjør strategiske og intensjonelle endringer 

også må endre vesentlige idéer om hvem organisasjonen er. Dette viser ifølge forskerne også 

at identitet heller bør forstås som kontinuerlig og flytende, og som raskere kan endres enn den 

eksisterende oppfatningen av organisasjonsidentitet som noe mer stabilt og vedvarende som 

Albert og Whetten (1985) hadde presentert. Studien underbygde også Dutton og Dukerich 

(1991) funn om omgivelsenes og omdømmes betydning for organisasjonsidentitet, men viste 

til at det var mulig med en raskere endring av både organisasjonsidentitet og omdømme. 

Gioia og Thomas hevder også at studien viser at organisasjoner også kan designe 

organisasjonsidentitet i større grad enn det eksisterende litteratur på feltet hevdet, og at dette 

er nødvendig for å kunne gjennomføre store strategiske endringer i organisasjonen.  
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2.11.2 Endringer i organisasjonens omgivelser og omdømme – 

en studie Procter og Gamble 

Golant, Sillince, Harvey og Maclean (2015) undersøkte hvordan fortid og nåtid ble satt i 

sammenheng gjennom tydeliggjøring av eksisterende identitetspåstander i sin studie av 

Procter og Gamble (P & G). P & G har siden oppstarten i 1837 vist seg å være en 

organisasjon som klarer å tilpasse seg nye markeder ved å være innovativ, og er i dag en av 

verdens største merkevareselskaper. Organisasjonen har vist tilpasningsdyktighet både når det 

kommer til utvikling av produkter og indre bedriftsprosesser, samtidig som de kjennetegnes 

ved å være tro mot sine verdier og har en tradisjon for å rekruttere ledere fra sin egen 

organisasjon. På bakgrunn av dette antas organisasjonsidentiteten å være sterk og tilgjengelig 

for forskerne som ville undersøke hvordan toppledernes utsagn satt fortid og nåtid i 

sammenheng. Organisasjonen var kjent for sin grundighet, noe organisasjonen anså som et 

viktig kjennetegn som skilte P & G fra sine konkurrenter. Stadig krav til effektivitet og 

smidighet bidro til at grundighet ble utfordret. Gjennom å studere taler fra organisasjonens 

ledere fant forskerne at lederne brukte retoriske virkemidler for å legge til en ny forståelse av 

forståelsen av grundighet. Forskerne viser til at dette støtter Gioia (2000) og Chreims (2005) 

forståelse av identitetsarbeid som en prosess der eksisterende kategorier blir benyttet og 

redefinert, men at studien viser at det nødvendigvis ikke innebærer at kategoriene blir 

omdefinert, i dette tilfellet så de at identitetsutsagnet heller ble klarere artikulert og 

tydeliggjort. Hva som lå i begrepet grundighet ble altså ikke tillagt ny mening, men snarere 

tydeliggjort for å sette dette i sammenheng med hva omverdenens krav til organisasjonens 

effektivitet.  

2.11.3 Endringer i organisasjonens omgivelser og omdømme: 

en studie av organisasjonsidentitet og nostalgi 

I sitt studiet av organisasjonsidentiteten på et fakultet ved et universitet i Tyrkia, undersøker 

Brown og Humphreys (2002) hvordan aktørene bruker nostalgi i identitetsarbeidet. 

Organisasjonen som studeres er et fakultet ved Hero Universitetet i Ankara. Fakultetet 

utgjorde tidligere Hera College som ble grunnlagt i 1934 for å utdanne kvinnelige lærere 

gjennom et toårig utdanningsprogram. Etableringen av skolen ble sett på som en del av 

president Mustafa Kemals visjon om å bygge opp staten Tyrkia som et demokrati etter vestlig 

mønster, noe som blant annet innebar at kvinner skulle ha de samme rettighetene som menn i 

samfunnet. Gjennom sin lærerutdanning skulle Hera College utdanne intellektuelle, 
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kvinnelige lærere for å sikre unge jenters fremtid og økonomisk uavhengighet gjennom 

kunnskap. I løpet av fire tiår utviklet Hera College seg til å bli en svært anerkjent 

utdanningsinstitusjon i Tyrkia, og ble gjennom sitt gode rykte førstevalget når Tyrkias 

mektigste familier skulle velge utdanning for sine døtre. Skolens ledelse ble utnevnt av 

regjeringen og hadde en særegen posisjon innen utdanningssektoren. Politiske endringer på 

60- og 70-tallet resulterte i en utdanningsreform på 1980-tallet, som førte til at Hera College 

ble lagt inn under et større universitet i Ankara. De ansatte opplevde dette dramatisk. 

Forskerne, som i utgangspunktet skulle studere arbeidslivet til de ansatte ved universitet, så 

hvordan ansatte ved dette fakultet fokuserte på sin spesielle historie.  Selv om mange av de 

ansatte ikke hadde vært ansatt og vært en del av de store endringene, satt de fortsatt seg selv i 

sammenheng med det unike samfunnsoppdraget som hadde ført til skolens etablering, 

uavhengig av at dette ikke lenger var noe som skilte fakultetet fra de øvrige avdelingene på 

Universitet eller andre utdanningsinstitusjoner i Tyrkia. Gjennom studien fant forskerne at de 

ansatte benyttet de samme temaene og historielinjene, og at dette så ut til å utgjøre en viktig 

del av organisasjonsidentiteten ved fakultetet. De fant videre at de ansattes opplevelse av 

dagens situasjon påvirket hvordan de presenterte historiene og brukte nostalgi for å forklare 

hvem de var. Aktørene så også ut til å bruke nostalgien som en emosjonell støtte når 

organisasjonen endret seg og når dagens situasjon ble utfordrende.  

2.12  Emotional labour 

I studier av kabinansatte i USA på 70- og 80-tallet utforsket Arlie Russel Hochschild hvordan 

kabinansatte måtte tilpasse egne følelser for å gi passasjerene det flyselskapet hadde lovet at 

de skulle få: smilende og trygge flyvertinner i alle situasjoner (Hochschild, 2012). Hochschild 

presenterte et nytt begrep, emotional labour, som beskriver hvordan serviceansatte ignorer 

sine naturlige følelser og heller la disse formes etter organisasjonens kommersielle interesser. 

Følelsesarbeid eller emotional work foregår i følge Hochschild i større eller mindre grad i den 

sosiale verdenen aktørene er del av også i hverdagen ved at man opplever man at man må 

«holde masken» eller «vise medfølelse». Hvor mye man kontrollerer seg varierer og den 

sosiale aktøren har ofte et valg knyttet til hvor mye man ønsker å bytte bort av sine egne 

følelser for å anerkjenne situasjonen. Dette bytteforholdet kaller Hochschild «gift exchange». 

Servicemedarbeideren har ikke samme mulighet til å regulere dette bytteforholdet. 

Servicemedarbeideren handler på vegne av organisasjonen man representerer eller «er», og 
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definerer derfor ikke situasjonen selv ut i fra egne interesser. Situasjonen styres av de 

kommersielle interessene i organisasjonen. Kunden skal anerkjennes og hylles for å sikre at 

hun også i fremtiden vil velge selskapets produkter og tjenester.  

2.13  Sammenfatning 

Organisasjonsidentitet beskriver hvem vi er som organisasjon og kan komme til utrykk flere 

steder og på forskjellige måter i organisasjonen (Davidi Ravasi & Schultz, 2006). De formelle 

identitetspåstandene i en organisasjon fremmes ofte av selskapets grunnleggere eller ledelse 

(A & Alison, 2002). Identitetspåstandene (claims) og utsagnene (statements, Ashforth and 

Mael 1996) påvirker andre organisasjonsmedlemmer oppfatning om hva som er sentralt, 

distinkt og relativt varig i organisasjonen, gjennom legitime og konsistente narrativer som 

bidrar til konstruksjonen av en kollektiv identitet i organisasjonen (Czarniawska, 1997). De 

institusjonaliserte trekkene som kommer til syne gjennom identitetspåstander påvirker 

medlemmenes konstruksjon av hvem organisasjonen er. Identitetspåstandene påvirker også 

hvordan aktører utenfor organisasjonen definerer og forholder seg til organisasjonen (Hatch & 

Schultz, 2002) . 

Å se organisasjonsidentitet kun som formelle identitetspåstander presentert av ledelsen i en 

organisasjon gir lite rom for forståelse av ytre eller indre påvirkninger (Davidi Ravasi & 

Schultz, 2006), noe som underbygges i flere empiriske studier. Organisasjonsmedlemmenes 

tolkning og samhandling med hverandre, og med samfunnet for øvrig, påvirker også deres 

forståelse av hvem organisasjonen er (Hatch & Schultz, 2002). Gioia (2000) viser til at 

organisasjonsidentitet derfor må forstås som noe som ligger i den kollektive bevisstheten i 

organisasjonen. Den kollektive bevisstheten rommer organisasjonsmedlemmenes delte 

oppfatninger og forståelse om hvem organisasjonen er basert på tolkning av handlinger 

innenfor og utenfor organisasjonen (Davidi Ravasi & Schultz, 2006). I konstruksjonen av 

identitet tolker medlemmene den sosiale virkeligheten rundt seg og tillegger den mening. 

(Fiol, 1991; Dennis Gioia & Chitpeddi, 1991; Davidi Ravasi & Schultz, 2006). 
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3 Metode: 

«Enkelt sagt er samfunnsvitenskapelig forskning en dialog mellom idéer og bevis» (Ragin & 

Amoroso, 2011, p. 57).  

Det teoretiske fagfeltet opplevdes til tider som en lukket boks jeg ikke hadde nøkkelen til. For 

å finne nøkkelen gikk jeg tilbake til felten. Boksen lot seg deretter åpne, men til min store 

overraskelse besto boksen av et uendelig antall av nye, låste bokser i forskjellige størrelser og 

fasonger. Noen var lettere å åpne enn andre, men jeg måtte likevel stadig tilbake til felten for 

å finne nye nøkler og ledetråder. I løpet av denne prosessen har både problemstilling og 

tilhørende gjennomføringsstrategi endret seg flere ganger. Flere ganger enn jeg kan tallfeste 

faktisk. Dette har bidratt til at arbeidet til tider har stoppet helt opp, men har også bidratt til å 

gjøre dette til en spennende, lærerik og kreativ prosess.    

 I dette kapittel vil jeg redegjøre for denne prosessen, og forklare hvilke valg jeg har tatt 

underveis.  

3.1 Startstreken 

Selv om veien i dette forskningsopplegget har blitt til gjennom oppoverbakker, nedoverbakker 

og blindveier, har teamet for oppgaven, organisasjonsidentitet blant kabinansatte i SAS, 

likevel ikke endret seg. Hvordan man best kunne få tilgang til, og beskrive 

organisasjonsidentiteten blant kabinansatte i SAS, har således utgjort kompasset ved alle 

veivalg i denne oppgaven. 

I det teoretiske landskapet finnes det utallige beskrivelser om organisasjonsidentitet, gitt ut i 

fra forskjellige tilnærminger og faglige perspektiver. Mitt utgangspunkt var å forstå de 

kabinansatte ut i fra deres ståsted, gjennom deres beskrivelser av hverdagen, og 

organisasjonen de tilhørte. Ved målstreken ser jeg likevel at mine forståelser av verden, er det 

som kastet lys over deres. 

 

 

 



26 

 

3.2 Valg av metode 

For å kunne forstå hva de kabinansatte i SAS opplever som sentralt, distinkt og relativ varig, 

kreves det at man opparbeider seg tilstrekkelig kunnskap om hvordan de kabinansatte i SAS 

ser på seg selv. Fordi en kvalitativ tilnærming «søker å gå i dybden» og vektlegger betydning 

(Thagaard, 2013, p. 16) anså jeg at denne tilnærmingen kunne gi meg de nødvendige 

redskapene til å gjøre nettopp dette. Jeg opplevde at jeg måtte snakke med de kabinansatte for 

å få tak i hva organisasjonsidentitet var gjennom ord. På dette tidspunktet vurderte jeg også 

hvorvidt en triangulering med deltakende observasjon ville være hensiktsmessig for å forstå 

de kabinansatte i denne konteksten. Metodetriangulering blir av Lincoln and Guba (1985) 

beskrevet som en teknikk som kan benyttes i kvalitativ forskning for å øke sannsynligheten 

for at forskningen frembringer troverdige resultater (Lincoln & Guba, 1985). Fordelen med å 

gjennomføre deltagende observasjon i dette tilfellet var muligheten til å overvære samspill 

mellom kabinansatte, og å gjennomføre samtaler mens de kabinansatte var på jobb, i uniform 

og således mer i kontakt med konteksten fenomenet skulle studeres i. Deltakende observasjon 

kunne bidratt til en bedre forståelse, men ville både vært tidkrevende og utfordrende å 

gjennomføre av praktiske årsaker. Da jeg allerede hadde god kjennskap til felten vurderte jeg 

det derfor slik at det var mer hensiktsmessig å benytte tiden til samtaleintervjuer og 

påfølgende analysearbeid.  

3.3 Samtaleintervjuer 

3.3.1 Rekruttering og utvalg 

Rekruttering av intervjupersoner startet tidlig i forskningsopplegget. I utgangspunktet ønsket 

jeg at utvalget skulle ha en viss bredde med tanke på alder, kjønn og antall år ansatt som 

kabinansatt i SAS. Det var særlig ønskelig å ha en variasjon i antall år personene hadde vært 

ansatt fordi jeg hadde en antagelse om at intervjupersonene hadde forskjellige oppfatning om 

hvem SAS er, ut i fra hvordan de selv hadde opplevd endringer i arbeidshverdagen. 

Jeg hadde også sett for meg at intervjupersonene kun skulle bestå av kabinansatte jeg ikke 

kjente ved navn. Jeg forespurte en tidligere kollega med et bredt kontaktnett i SAS om å 

hjelpe meg å rekruttere intervjupersoner jeg ikke kjente. Flere potensielle intervjupersoner sa 

ja til å la seg intervjue og samtykket til at jeg tok kontakt pr. e-post for å avtale tidspunkt. Når 
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jeg så kontaktet potensielle intervjudeltakere pr. e-post var det likevel utfordrende å finne et 

tidspunkt for å gjennomføre intervjuet. Det var vanskelig å planlegge fordi de kabinansatte 

ikke visste når de hadde fri i påfølgende måned. Fordi jeg ikke ønsket at potensielle 

intervjupersoner, som hadde blitt rekruttert av min tidligere kollega, skulle oppleve kontakten 

belastende lot jeg være å kontakte de på nytt om de ikke svarte på den første henvendelsen. 

Jeg endret derfor rekrutteringsstrategi, og tok kontakt med noen av intervjupersonene direkte. 

Det innebærer at jeg har jobbet sammen av noen av disse tidligere, men som vi skal nærmere 

inn i neste kapittel, innebærer ikke dette nødvendigvis at vi har jobbet mer sammen enn noen 

få dager. Én av deltagerne ble valgt spesifikt slik at sammensetningen av utvalget ble 

representert av personer i ulik alder. Utvalget er således en kombinasjon av kategoribasert 

utvalg og tilgjengelighetsutvalg (Thagaard, 2013, pp. 60-63).  

Utvalget er presentert i tabellen under. Intervjupersonene har også fått fiktive navn som 

benyttes i analysen. 

 

 

 

3.3.2 Gjennomføring av intervjuer og transkribering 

# Fiktivt navn Alder Kjønn Antall år ansatt 

1 Amanda 20-25 år Kvinne Under 1 år 

2 Britt 50-55 år Kvinne 25 - 30 år 

3 Charlotte 30-35 år Kvinne 10 -15 år 

4 Dag 30-35 år Mann 5- 10 år 

5 Elin 40-45 år Kvinne 10-15 år 

6 Frida 30-35 år Kvinne 5-10 år 

7 Gjermund 25-30 år Mann 5-10 år 
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Intervjuene ble gjennomført fra mars 2017 til mai 2017. Alle intervjuene tok mellom 45 og 90 

minutter. Da jeg forsøkte å legge det opp slik at intervjupersonene selv skulle bestemme hvor 

intervjuet skulle foregå ble disse gjennomført på flere forskjellige steder: på kaféer, i bil, og 

hjemme hos intervjuperson. Alle intervjuene startet med at jeg presenterte meg selv, formålet 

med intervjuene, informerte om at alle vil bli anonymisert og at de de når som helst kunne 

trekke seg, også etter intervjuene var gjennomført. Intervjudeltakerne ble også spurt om det 

var i orden at samtalen ble tatt opp på lydfil ved hjelp av båndopptaker. Alle 

intervjupersonene samtykket til dette. Jeg informerte også noen av intervjupersonene om at 

jeg ville notere litt underveis. Når jeg noterte fikk jeg inntrykk av at flere tolket dette som om 

de snakket om noe som «var riktig». Jeg ble oppmerksom på dette, og i noen intervjuer valgte 

jeg derfor å notere mindre. Jeg opplevde at noen av intervjupersonene var mer interessert i 

oppgaven enn andre, da de spurte innledningsvis hva jeg ville trekke frem fra SAS, hvorfor 

jeg trengte å gjennomføre intervjuer når jeg hadde jobbet der selv, og hva ledelsen i SAS 

syntes om at jeg gjennomførte oppgaven. Jeg svarte på spørsmålene, men informerte samtidig 

om at vi kunne prate mer om det etter intervjuet var gjennomført, da jeg ikke ønsket at mine 

inntrykk av SAS og hvorfor jeg ønsket å studere SAS, skulle farge intervjusituasjonen mer 

enn nødvendig. 

Intervjuene ble startet med enkle spørsmål om jobben og beskrivelser av arbeidsoppgaver. De 

enkle spørsmålene hadde til hensikt å være beroligende dersom intervjupersonene skulle 

oppleve intervjusituasjonen utrygg og uforutsigbar. Tilsvarende ble alle intervjuene avsluttet 

med noen enklere spørsmål (Thagaard, 2013). I de første intervjuene var jeg litt for rask til å 

skru av båndopptakeren, og jeg oppdaget etter hvert at det var mer hensiktsmessig å avrunde 

intervjuet med båndopptakeren på fordi intervjupersonene ofte kom med noen små historier 

eller digresjoner når de opplevde at intervjuet var ferdig, og det ikke var flere spørsmål på 

arket jeg hadde foran meg. 

Alle intervjuene fulgte den samme intervjuguiden, men ved gjennomgang og transkribering 

av de første intervjuene oppdaget jeg likevel at intervjuene ikke ble like. I disse intervjuene 

lot jeg intervjupersonene lede veien gjennom temaene, og hoppet derfor litt frem og tilbake i 

intervjuguiden. Fordi jeg transkriberte alle intervjuene samme dag eller dagen etter 

gjennomføring så jeg dette tydelig. Ved transkribering så jeg også at praten ofte styrte seg mot 

de samme temaene. Temaer som de kabinansatte (og også kanskje jeg) synes var mer 

interessante å prate om. I de neste intervjuene forsøkte jeg derfor å følge intervjuguiden mer 
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systematisk gjennom hele intervjuet, men noterte meg dersom det var noe intervjudeltakerne 

sa underveis, slik at jeg kunne ta det opp på riktig sted i intervjuet og således referere til et 

tidligere utsagn. Jeg justerte også spørsmål og prober noe underveis, ut i fra svarene jeg fikk i 

de første intervjuene. 

3.3.3 Forskerens rolle i intervjuene 

Alle intervjupersonene ble informert om at jeg hadde jobbet som kabinansatt tidligere, dette 

visste også flere av intervjupersonene da jeg kontaktet de, og det sto også i 

informasjonsskrivet de fikk tilsendt. Jeg forsøkte likevel å ta av meg den usynlige uniformen 

ved å ta på meg forskerdrakten. På dette tidspunktet i prosessen var jeg opptatt av å ha et 

distansert forhold til materialet, og at mitt ansettelsesforhold skulle prege oppgaven så lite 

som mulig. Gjennom arbeidet med oppgaven ble det likevel mer og mer tydelig at mine 

tidligere erfaringer, også de fra tiden som kabinansatt, var umulig å skille ut. Det var snarere 

en forutsetning for at oppgaven kunne gjennomføres. Det var særlig gjennom arbeidet med 

intervjuene at dette ble tydelig.  

Før intervjuene startet var jeg opptatt av å informere om at jeg hadde sluttet i SAS og at dette 

begynte å bli noen år siden. Jeg sa til informantene at det var fint om de formulerte svarene 

slik at en utenforstående ville forstå språket. Dette førte til mye smil og latter underveis, fordi 

begge parter opplevde det humoristisk når interne ord og uttrykk skulle forklares. I det 

transkriberte materialet fremkommer det tydelig hvordan min rolle som tidligere kabinansatt 

likevel preger intervjusituasjonen. Alle intervjupersonene har en omfattende bruk av 

«stammespråk» og bruker flere interne begreper som 2P, liggedag, passiv, aktiv, cleane, AH, 

Stockholm, wasten, roster. Disse er «oversatt» i sitatene. Ved noen få anledninger avbrøt jeg 

intervjupersonene og ba de forklare hva ord eller handlinger innebar. Dette gjorde jeg nok mer 

eller mindre ubevisst fordi jeg var opptatt av at intervjupersonene skulle svare slik de ville 

svart til en nøytral part. Like ubevisst lot jeg det også passere.  

 Intervjuene opplevedes som svært hyggelige møter, og praten gikk veldig lett. Mitt inntrykk 

er at den gode stemningen kunne settes i sammenheng med min rolle som tidligere 

kabinansatt, og at den usynlige uniformen likevel gjorde seg synlig gjennom mine reaksjoner 

og ordvalg underveis i intervjuet.  
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3.4 Informasjonsintervjuer pr. e-post 

For å kunne forstå de kabinansattes oppfatninger bedre og plassere disse inn i riktig kontekst, 

har jeg i tillegg til samtaleintervjuene gjennomført kortere intervjuer med utvalgte personer 

fra fagforeningene for å få en bedre kunnskap om organisatoriske forhold. Denne 

informasjonen benyttes i neste kapittel der jeg går nærmere inn på SAS som organisasjon. 

Disse intervjuene ble gjort via e-post der jeg kontaktet personer direkte eller kom i kontakt 

med informanter ved at e-post med spørsmål ble videresendt.  

SAS ved deres norske HR-avdeling ble informert om at jeg ville gjennomføre studien. De 

ønsket ikke å bidra med informasjon i denne forbindelse. Jeg tok også kontakt med personer 

ved andre avdelinger i SAS. Noen svarte på henvendelsene, men ingen av de jeg kontaktet 

ville svare på spørsmål om antall ansatte og fordeling av disse. 

3.5 Tekst fra hjemmesiden til SAS 

Etter hvert som det teoretiske landskapet åpenbarte seg forsto jeg også bedre hva hvilke deler 

som skulle utgjøre bakgrunnen og forståelsen, og hvilke deler som skulle zoomes nærmere 

inn og undersøkes grundigere. Tilnærmingen til organisasjonsidentitet i litteraturen var 

forskjellig, både når det gjaldt hvordan fenomenet kunne forstås, og tilhørende hvordan det 

kom til uttrykk. Som det foregående teorikapittelet viser, mente flere forskere at 

organisasjonsidentitet ofte kom til uttrykk gjennom formelle identitetspåstander (Foreman & 

Whetten, 2016). Dette gjorde meg nysgjerrig på hva de formelle identitetspåstandene som var 

tilgjengelig for meg som ekstern aktør, ville si om hvem SAS var, og hvordan det ville være å 

se disse i sammenheng med den kollektive bevisstheten jeg håpet samtaleintervjuene hadde 

gitt meg tilgang til. 

Flere forfattere henviste til organisasjonens hjemmesider der organisasjoner ofte legger ut 

beskrivelser om hvem de er under beskrivelser av verdier, kundeløfter og historien til 

selskapet (A. D Brown, 2006; Colman, 2014; Schinoff et al., 2016). Tekster som dette utgjør 

det Silverman (2011) omtaler som naturlig forekomne data, og kjennetegnes ved at materialet 

er utarbeidet uavhengig av forskeren. Innhenting av dette materialet gikk raskere. Et søk på 

hjemmesiden gjorde det klart at også SAS hadde beskrevet sin organisasjon på denne måten. 

SAS som organisasjon, har gjennom sin lange fartstid likevel mange dokumenter som 

omhandler hvem SAS er, og hvordan organisasjonen kjennetegnes. Mange av disse tekstene 
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er tilgjengelig for eksterne aktører gjennom årsrapporter, hjemmesider, tekst på sosiale 

medier, historiebøker etc. I tillegg kommer informasjon som er tilgjengelig gjennom intern 

kommunikasjon i selskapet der ledelsen kommuniserer hvem SAS er, har vært, andre 

identitetsrelevante budskap som formidles gjennom e-poster, artikler på intranettet, taler fra 

informasjonsmøter etc. Jeg måtte derfor gjøre en avgrensning, og valgte tekster som var lett 

tilgjengelig for meg som ekstern aktørn og hadde ubestridelig formål om å beskrive hvem SAS 

er. 

3.6 SAS som case 

I dette undersøkelsesopplegget er det organisasjonsidentiteten i flyselskapet SAS som 

studeres. SAS er således enheten eller caset i oppgaven. Casestudiet kjennetegnes ifølge Yin 

(2014) av studier der man undersøker en enhet ved hjelp av flere kilder. Caset setter 

fenomenet som skal studeres, organisasjonsidentitet, inn i en spesifikk organisatorisk 

kontekst. SAS, ble som nevnt tidligere valgt som case samtidig som temaet 

organisasjonsidentitet ble valgt. Selskapets historie med røtter fra de tre skandinaviske 

landene, tilgjengelige symboler som uniform, vinger og striper, og tydelig arbeidsdeling er 

spennende på flere måter, og jeg antok også at det ville fordelaktig å studere 

organisasjonsidentitet i en organisasjon der nettopp historien og symboler er tydelige definert 

og tilgjengelig. SAS, som organisasjonen befinner seg også i en spesiell situasjon fordi store 

endringer bransjen organisasjonen opererer i, krever at organisasjonen til stadighet finner nye 

kostnadseffektive løsninger. SAS er et stort, internasjonalt selskap, og det var derfor 

nødvendig å avgrense enheten som skulle studeres ytterligere. Thagaard (2013) påpeker også 

at hvilken enhet man retter oppmerksomheten for innenfor organisasjonen bør identifiseres. 

Jeg valgte å avgrense caset til å gjelde kun kabinansatte. Kabinansatte, eller flyvertinner om 

du vil, har i mange år vært et symbol for hele luftfartsindustrien. Kabinansatte er også den 

eneste av ansattgruppene i SAS som kundene «må» møte når løsningene blir mer og mer 

digitale. De jobber om bord på flyene og reiser således sammen med kundene. Pilotene, som 

også jobber om bord på flyet og er et synlig symbol på luftfart, er i aller høyeste grad også 

med på denne reisen. Pilotene er likevel ikke like synlige fordi de har lite direkte kontakt med 

passasjerene i kabinen. I tillegg er både alderssammensetning og kjønnsdeling mye tydeligere 

blant pilotene, selv om dette nå er i ferd med å endre seg. Jeg avgrenset derfor videre fra crew 

til kabin. Videre avgrenset jeg dette til å være kabinansatte som var ansatt på basen i Oslo. 
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Dette gjorde av praktiske årsaker for å lettere kunne gjennomføre intervjuer. De fleste som er 

ansatt ved Oslobasen (der arbeidsdagen starter og avslutter) er norske og bosatt i Norge, men 

det er også danske og svenske kabinansatt ansatt i Oslo, og norske kabinansatte ansatt i 

København og Stockholm. Det kan være forskjellig kjennetegn på de forskjellige basene når 

det gjelder demografi, lovverk, kollektivavtaler etc., men da de kabinansatte jobber på tvers 

av basene i Skandinavia for eksempel gjennom interkontinentale ruter, velger jeg likevel å se 

denne gruppen samlet i denne sammenheng.  

3.7 Avgrensninger i tid 

I tillegg til å gjøre en avgrensning av hvem som skulle studeres var det også nødvendig å 

gjøre en avgrensning i tid. Selv om det henvises til opplevde endringer flere steder, er det den 

nåværende forståelsen av organisasjonsidentitet blant kabinansatte som studeres. Den 

nåværende organisasjonsidentiteten, den som har festet seg på tvers av de kabinansatte i 2017, 

inkluderer også en relasjon til endringene i organisasjonen, som en del av gruppens forståelse 

av hvem de. I dette forskningsopplegget er det likevel viktig å understreke at det er 

forståelsen av disse endringene, og hvordan relasjonen til disse kommer til utrykk, som er av 

interesse.  

3.8 Analysearbeid 

Som nevnt tidligere ble datainnhenting gjort i to faser, først gjennom samtaleintervjuer og 

deretter gjennom søk i formelle dokumenter. Jeg var derfor allerede godt i gang med analyse 

av intervjuene da jeg innhentet tekstene fra de formelle dokumentene. Tekstene ble således 

kodet og kategorisert inn i et system som allerede var utarbeidet i forbindelse med behandling 

av dataen fra samtaleintervjuene. 

3.8.1 Koding og kategorisering 

Etter intervjuene var ferdigstilt og transkribert brukte jeg lang tid på å tolke materialet. Jeg 

leste igjennom materialet flere ganger for å se hva jeg hadde funnet, uten å finne noe som 

helst. I flere uker vekslet jeg mellom en opplevelse av at jeg hadde spurt intervjudeltakerne 

om helt feil spørsmål og at dette var grunnen til at jeg ikke hadde funnet noe, og en 

overbevisning om at organisasjonsidentitet var et så ullent begrep som umulig kunne settes i 
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sammenheng med empiri. Jeg konsentrerte meg derfor om å åpne flere bokser i det teoretiske 

landskapet for å finne svar på spørsmålene der. I denne prosessen, hvor jeg gikk frem og 

tilbake mellom dataene og teorien, oppdaget jeg at jeg begynte å se sammenhenger. Etter 

hvert begynte jeg aktivt å merke tekstene med farger og uthevninger, noe som utgjorde 

koding av materialet. Gjennom dette arbeidet knyttet jeg mening opp mot enkelte utsnitt og 

setninger i materialet, og kodet således materialet i tråd med Corbin and Strauss (2008) 

retningslinjer. Først oppdaget jeg mønster i materialet gjennom å lese teori og tekstene om 

hverandre. Deretter gikk jeg gjennom ett og ett intervju, og så etter de sammen kodene. I 

denne prosessen fant jeg også flere koder, og gikk derfor tilbake til de første intervjuene. Etter 

hvert fant jeg også overordnede kategorier. Det var utfordrende å holde oversikten over 

materialet, og jeg tok i bruk Excel som verktøy ved å sette inn alle sitater og utsnitt fra 

tekstene inn i et regneark. Dette tok lang tid, men jeg opplevde likevel at det ga en god 

oversikt over sammenhenger i materialet da jeg kunne sortere kategoriene i regnearket 

samtidig som jeg kunne se sitater, og hvem som hadde sagt hva. Etter hvert som jeg jobbet 

med materialet slo jeg også sammen noen kategorier, og delte andre. 

3.8.2 Fremgangsmåte  

Kvale (2008) skiller mellom fem ulike tilnærminger til analyse: meningsfortetting, 

meningskategorisering, narrativ strukturering, meningsfortolkning og meningsgenering 

gjennom ad hoc-metoder. Sistnevnte beskrives som eklektisk metode der man benytter ulike 

tilnærminger og teknikker for å generere mening (Kvale, 2008). Kvale beskriver denne som 

den hyppigste brukte formen for gjennomføring av analyse, og selv om dette ikke var helt 

bevisst endte jeg også opp med denne tilnærming til materialet. Jeg så etter mening gjennom 

mange ulike briller. Jeg så etter mening i det intervjupersonene faktisk sa, mening gjennom 

det de ikke sa, mening gjennom hvem som hva, og mening gjennom hvordan det ble fortalt. 

Kvale henviser videre Miles og Hubermans (1994) som har definert tretten teknikker for å 

generere mening, der jeg har benyttet de fleste, i større eller mindre grad.  

Gjennomføringen av analysen var også preget av at jeg gikk frem og tilbake mellom data og 

teori. Denne prosessen har Ragin and Amoroso (2011) illustrert i sin modell The Interpretive 

Model som viser at forskningens representasjoner av den sosiale virkelighet, blir til gjennom 

sirkelkjede av idéer/teori, analytisk ramme, oppfatninger/bilder og bevis/data (Ragin & 

Amoroso, 2011).  
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Jeg valgte en temasentrert presentasjon av materialet, som en følge av at jeg analyserte på 

tvers. En mulig ulempe ved å velge en temasentrert tilnærming til materialet, er at teksten blir 

tatt ut av den sammenhengen den oppsto (Thagaard, 2013). Jeg var av denne grunn påpasselig 

med å gjengi spørsmålet jeg hadde stilt til intervjupersonen, særlig når sitatene som gjengis 

etter hverandre, er basert på ulike spørsmål, og hentet fra ulike steder i intervjuet. Selv om 

analysen hovedsakelig er temasentrert brukte jeg også elementer av personsentrert 

tilnærming. Dette gjorde jeg når oppdaget konflikt eller tvetydighet i utsagnene til samme 

person. Dette forekom flere ganger i ulike intervjuer. For å best få frem helheten, har jeg 

derfor enkelte steder beveget meg bort fra temaet, og rettet fokuset mot enkeltpersonen. Av 

denne grunn har jeg også valgt å merke alle sitatene ved navn 

3.9 Vurdering av forskningens kvalitet 

Gjennom hele arbeidet med denne oppgaven har jeg vært bevisst på min påvirkning både som 

tidligere ansatt i SAS, og som forsker. Som jeg tidligere har vært inne på, var det under 

intervjuene jeg så tydeligst at min erfaring som kabinansatt preget oppgaven. Det er likevel 

ingen tvil om at min erfaring fra SAS har preget alle deler av oppgaven. Fra start til slutt. 

Erfaringene jeg har med meg preger min forståelse av virkeligheten. Under intervjuene forsto 

jeg at de jeg intervjuet oppfattet meg som «en av oss» gjennom deres bruk av interne ord og 

uttrykk, og fordi de uttrykte dette mer eksplisitt ved å referere til mitt ansettelsesforhold. 

Fordi mine erfaringer dannet utgangspunktet for oppgaven har det vært nødvendig å ha et 

stort fokus på distanse og åpenhet. Dette gjennom å være bevisst på hva intervjupersonene 

faktisk sier, også når de sier noe annet enn det jeg trodde de ville si. Jeg har også vært bevisst 

på at intervjupersonene har sagt det de trodde jeg ville høre. Jeg ser antydninger til dette i 

materialet der de kabinansatte spør meg «om de svarer riktig» på spørsmålene. Det kan 

likevel tenkes at de samme personene også ville spurt en forsker uten min erfaring om dette. 

Kanskje de til og med ville stilt flere slike spørsmål fordi de intervjusituasjonen kunne 

fremstått mer usikker om det var en fremmed, en utenfra, som spurte om forhold som utspilte 

seg på innsiden. 
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3.9.1 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhet 

De ovennevnte begrepene referer til en vurdering av kvaliteten på kunnskapen forskningen 

har til hensikt å presentere. I kvalitativ forskning brukes ofte begreper som pålitelighet, 

gyldighet og generaliserbarhet (Tjora, 2012), eller troverdighet, bekreftbarhet og 

overførbarhet  (Thagaard, 2013) for å forklare disse begrepene bedre. 

“Begrepet reliabilitet referer i utgangspunktet til spørsmålet om en annen forsker som 

anvender de samme metodene, ville komme frem til de samme resultatene. Reliabilitet har i 

denne sammenheng referanse til repliserbarhet» skriver Thaargard i sin forklaring før hun 

stiller spørsmålstegn ved hvorvidt dette er et relevant kriterium i kvalitativ forskning og 

henviser til videre til alternative måter å se dette på (Thagaard, 2013, p. 202). Holstein and 

Gubrium (2004) fremhever den kvalitative prosessen mellom teori og data, og viser til at 

repliserbarhet således ikke er av betydning. Det som imidlertid anses å være viktig er å vise til 

hvordan forskningen har tatt form gjennom en grundig redegjørelse (Thagaard, 2013), slik 

dette kapittelet i samspill med det foregående og de kommende kapitlene, har til hensikt å 

gjøre. 

I dette kapittelet har jeg vist hvordan min rolle som både tidligere kabinansatt og forsker, har 

preget relasjonen til alle ledd i denne prosessen, med spesielt fokus på relasjonen til 

intervjudeltakerne. Dette er viktig fordi de øker forskningens validitet (Thagaard, 2013). Fordi 

alle tolkninger og slutninger som presenteres bør være begrunnet (Thagaard, 2013), har jeg 

avslutningsvis oppsummert det jeg omtaler som funn og forklart hvordan jeg har kommet 

frem til disse.  

Overførbarhet henviser til hvorvidt forståelsen som utvikles vil kunne være relevant i andre 

situasjoner (Thagaard, 2013). Grunnet den kvalitative studiens egenart er det mer 

hensiktsmessig å bedømme hvorvidt kunnskap fra innholdet kan overføres snarere enn 

generaliseres (Thagaard, 2013). Hvilken kunnskap, og til hvilket formål jeg mener denne 

oppgaven kan tjene, kommer jeg også tilbake til i siste del av oppgaven. 
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4 Scandinavian Airlines System (SAS) 

I denne oppgaven studeres organisasjonsidentitet i SAS. Organisasjonen SAS utgjør dermed 

konteksten for det sosiale fenomenet som studeres.  

Flyselskapet Scandinavian Airlines (SAS) har i dag om lag 800 daglige flyvninger, og frakter 

mer enn 29 millioner passasjerer årlig. SAS flyr til nærmere 120 destinasjoner i Europa, USA 

og Asia, og har en flyflåte bestående av fly fra Airbus, Boeing og Bombardier (SAS, 2017a). 

Det var pr. oktober 2016 omlag 10 710 ansatte i SAS. I finansåret 2015/2016 hadde SAS en 

omsetning på kr. 39,46 milliarder svenske kroner (Tanberg, 2017). 

SAS er organisert som et felles selskap med inndeling i områdene SAS Danmark, SAS 

Sverige og SAS Norge. Hovedkontoret ligger i Frösundavik i Stockholm og hovedbasene er 

Arlanda, Kastrup og Oslo lufthavn Gardemoen (SAS, 2017a). I Norge er det i tillegg baser i 

Stavanger og Trondheim da Braatens baser ble videreført etter at flyselskapet ble innlemmet i 

SAS i 2004. Dette innebærer blant annet at noen kabinansatte og piloter starter og avslutter 

sin arbeidsperiode på flyplassene Sola og Værnes. 

4.1 Fagforeningene 

I 2012 var det mellom 30-40 fagforeninger i SAS (Stabell, 2012). For de kabinansatte er det 

fire foreninger. Én fagforening for kabinansatte i Danmark (CAU), én for kabinansatte i 

Sverige (SCCA) og to for kabinansatte i Norge. Norsk kabinforening (NKF) organiserer 

majoriteten av kabinansatte i SAS. SAS Norge kabinforening (SNK) ble dannet når Braatens 

ble innlemmet i SAS, men har nå medlemmer fra både tidligere SAS og tidligere Braatens. 

NKF er en del av Landsorganisasjonen (LO) mens SNK er en del av Parat. 

Fagforeningskulturen i SAS anses for å være fremtredende og fagforeningene har tradisjonelt 

hatt stor makt og innflytelse (Björnelid & Thorsteinsen, 2013). Ifølge Gunilla Berg 

(finansdirektør i SAS Group, 2002-2009) er «fagforeningskulturen i SAS nærmest 

enestående» (Björnelid & Thorsteinsen, 2013, p. 237).  
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4.2 Suksesshistorien SAS 

I 2016 feiret Scandinavian Airlines 70 års jubileum. Historien om det skandinaviske 

flyselskapet går likevel enda lenger tilbake i tid. Faktisk går det helt tilbake til 1918 da Det 

Danske Luftfartselskab A/S ble grunnlagt. I 1920 ble tilsvarende organisasjon dannet i 

Sverige gjennom AB Aerotransport og tre år senere ble Det Norske Luftfartselskap A/S 

grunnlagt. I 1946 slår de tre skandinaviske landene sine selskap sammen og kaller det 

Scandinavian Airlines (SAS). I løpet av 50-tallet etablerer SAS seg med ruter til 

verdensmetropoler som New York City, Los Angeles og Tokyo. I årene som følger vokser 

selskapet og får innflytelse på det internasjonale markedet gjennom en stadig ekspandering av 

rutenett både i og utenfor Europa, etablering av en stor internasjonal hotellkjede, og er en av 

pådriverne for å danne den første internasjonale luftfartsalliansen, Star Alliance. Suksessen 

fortsetter gjennom 80- og 90-tallet. SAS danner datterselskapet Spanair i 1986 og flere andre 

flyselskap inkorporeres i SAS-konsernet, bl.a. Widerøe, Air Botnia og Estonian Air. I 2004 

blir også hovedkonkurrenten på det skandinaviske markedet Bråthens Safe en del av 

Scandinavian Airlines. (SAS, 2017b).  

4.3 En bransje i endring 

Rundt årtusenskiftet begynner lavprisselskapene å melde sin ankomst, også i markedet SAS 

opererer i. Ryanair åpner rute mellom Torp og London Stansted i 1997 (Midtsjø, 2013) og 

Norwegian lanserer sine innenlandsruter i Norge i 2002, og blir børsnotert på Norges børs året 

etter (Norwegian, 2017). SAS får konkurranse av to nye selskap, men opererer fortsatt i et 

marked med få tilbydere. Et marked med få tilbydere kalles oligopol og kjennetegnes blant 

annet ved raskt tilløp til priskrig der tilbydere priser produkter eller tjenester som innebærer 

tap for å beholde markedsandeler (Bernheim & Whinston, 2008, p. 702). De nye tilbyderne 

Ryanair og Norwegian skrur ned prisene og starter priskrig. I Europa så man at flere selskap 

gikk konkurs som en følge av priskrigen. De som vant var de selskapene med laveste 

kostnadsnivå. Disse kunne redusere prisen mest. Kundene opplevde priser ingen hadde trodd 

var mulig. Det ble plutselig billig å ta fly. (Björnelid & Thorsteinsen, 2013, pp. 225-229).  

I begynnelsen anså ikke SAS lavprisselskap som reelle konkurrenter. Björnelid som står bak 

boken «Hvordan styrte et flyselskap» mener at nettopp dette kan ha vært en av grunnene til at 

SAS faktisk ikke gikk konkurs når lavprisselskapene inntok markedet. Kostnadsnivåene i SAS 
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var skyhøye til sammenligning med lavprisselskapene, og SAS hadde derfor hatt store 

utfordringer dersom de blitt med på en priskrig (Björnelid & Thorsteinsen, 2013, p. 230). 

Kostnadene var generelt høye i SAS til sammenligning med lavprisselskapene, størst forskjell 

var det på lønnskostnader som var fremforhandlet i Skandinavia i tiår preget av suksess og 

vekst. Sammenlignet man SAS med lavprisselskapene så man store forskjeller også i 

arbeidsforholdene. Antall arbeidende timer i luften («blokktimer») kunne ligge opp mot 700 

timer pr. år pr. årsverk for flyvende i lavprisselskapene, mens kabinansatte og piloter i SAS i 

2004, lå på henholdsvis 550 og 570 timer (Björnelid & Thorsteinsen, 2013).  Det har også 

vært en stor endring i antall mannlige ansatte i kabinen. På midten av 80-tallet var i underkant 

av 5 % av de kabinansatte menn i daværende Braatens. Fra slutten av 80-tallet og frem til i 

dag har det skjedd en stor endring i fordeling av kjønn blant de kabinansatte. En kilde i 

fagforeningen antar at fordelingen i SAS i dag er rundt 40 prosent menn og 60 prosent 

kvinner, og at utjevning av kjønn har skjedd i hele bransjen. 

4.3.1 Vendepunktet i 2012 

SAS forsøker å tilpasse seg det nye markedet raskt ved å redusere prisnivået uten å gå til 

priskrig og samtidig henvende seg enda tydeligere til forretningsreisende. Lavprisselskapene 

har nemlig ikke businessklasse som gir ekstra komfort på reisen. Dette skal vise seg å bli mer 

utfordrende enn antatt, særlig fordi en ny trend i næringslivet meldte seg: businessklasse ble 

ut blant de internasjonale selskapene i Skandinavia. Det blir om å gjøre å reise på de billigste 

billettene. (Björnelid & Thorsteinsen, 2013, p. 237).  

Årene som følger er preget av knallhard konkurranse, og et tydelig skifte i markedet. I 

november 2012 holder SAS på å gå inn for landing for aller siste gang. Kreditorene vil ikke gi 

mer kreditt og aksjonærene tør ikke legge mer penger inn i selskapet. Alt som ikke var solgt 

tidligere blir nå solgt. Kun kjernevirksomheten skal være igjen i SAS. Hele 6000 ansatte skal 

ut av SAS-organisasjonen gjennom salg. Administrasjonen skal kuttes med 800 årsverk. Til 

og med gullgruven Widerøe blir solgt. Men dette er likevel ikke nok for å redde selskapet fra 

konkurs. Kreditorene sier fortsatt nei. Ingen, ikke engang de statlige eierne vil legge penger 

på bordet for å sikre over 15 000 arbeidsplasser i Skandinavia. Så får de ansatte plutselig en 

kontrabeskjed: bankene og aksjonærene har gått med på en avtale om å tilføre frisk kapital 

dersom fagforeningene går med på helt nye avtaler. Avtalene omfattet blant annet lønnskutt 

og store endringer i pensjonsbetingelser for de flyvende, noe som vil spare SAS for hele 19 
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milliarder svenske kroner i fremtidige pensjonskostnader (Landre, 2012).  Media følger saken 

tett. VG oppretter egen nettside der man kan følge situasjonen «minutt for minutt» (VG, 

2012). Piloter og kabinansatte får beskjed om å ta med egne penger på jobb for å sikre 

overnatting og hjemreise med annet flyselskap dersom SAS går konkurs mens man er på jobb. 

Flere av fagforeningene sier nei til de nye avtalene. De skisserte endringene vil ha store 

konsekvenser for medlemmenes fremtidige arbeidsforhold, økonomi og fritid. På overtid sitter 

ledelsen i møte med fagforeningene. Møtet fortsetter natten igjennom. Fagforeningene får klar 

beskjed: SAS vil gå konkurs. Til slutt signerer fagforeningene, en etter en. Bortsett fra den 

danske kabinforeningen Cabin Attendants Union (CAU). CAU er kjent for å være knallharde 

og har tidligere nektet større sparekutt på bekostning av de kabinansatte i Danmark tidligere 

(Björnelid & Thorsteinsen, 2013). I løpet av kvelden signerer også CAU. I ettertid har 

konsernsjef Rickard Gustafson uttalt at dersom CAU hadde ventet 30 minutter til med å 

signere avtalen ville ikke SAS eksistert i dag. (Rønne, 2012). 

SAS overlevde disse novemberdagene i 2012 og igangsatte tidenes spareplan. Og flere 

sparetiltak ble igangsatt de neste årene. For kabinansatte i SAS innebærer dette hovedsakelig: 

enda lengre dager, enda mindre forutsigbarhet og enda flere endringer av kommende 

pensjonsvilkår. 

4.4 En ny hverdag 

For å kunne sammenligne lønnsutviklingen i SAS med samfunnet for øvrig har jeg innhentet 

historiske lønnsdata for perioden 1987 til 2016 fra en av fagforeningene i SAS. For å kunne si 

om lønnsutviklingen i SAS har vært bedre eller dårligere enn samfunnet for øvrig har jeg 

sammenlignet utviklingen i månedslønn for kabinansatte med årslønnsstatistikk fra 

Nasjonalregnskapet hentet fra statistikkbanken til Statistisk sentralbyrå. Gjennomsnittlig 

månedslønnslønn for kabinansatte var i 1987 på ca. 9.500 kr. I 2016 var gjennomsnittlig 

månedslønn på 27.500 kr, noe som representerer en nominell lønnsøkning på ca. 189%. 

Korrigert for inflasjon representerer dette en forholdsvis stor reell lønnsøkning, noe som antas 

å henge sammen med god økonomisk vekst i Norge i samme periode. Vi må derfor se på 

utviklingen i samfunnet for øvrig for å kunne sammenligne kabinansatte mot 

gjennomsnittsnordmannen. I 1987 var gjennomsnittlig årslønn på 155.700 kr, mens den var 

528.500 kr i 2016. Dette representer en nominell lønnsøkning på 239%. Vi ser dermed at 

kabinansatte har hatt 50 prosentpoeng dårligere lønnsvekst enn arbeidstagere i samfunnet for 
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øvrig. I 2012 ble flere andre viktige betingelser knyttet til arbeidsforholdet til kabinansatte i 

SAS endret. Ansatte under 55 år mistet muligheten til førtidspensjonering fra 57 år og måtte 

gå fra en ordning med ytelsespensjon til innskuddspensjon. Alderen for normal pensjon gikk 

fra 60 til 65 år. Med disse endringene fikk de kabinansatte vesentlige dårligere betingelser 

(Hoemsness, 2012). I 1987 hadde de kabinansatte 185 fridager pr. år mens de i 2017 har 175 

fridager per pr. Dette tilsvarer én ekstra fridag hver måned (kilde i fagforeningen). En vanlig 

arbeidsdag har også blitt lenger i tillegg til at hvilen mellom hver arbeidsdag til stadighet 

kortes ned, både den man har på hotell, på flyplassen og hjemme. I 2012 gikk også de 

kabinansatte fra å ha krav på én frihelg pr. måned til å kunne jobbe seks helger på rad uten fri. 

Rekrutteringen har blitt trappet kraftig opp de siste årene. En kilde i fagforeningen viser til at 

dette kan skyldes at flere slutter, også kun etter et par år, noe få kabinansatte gjorde tidligere.  

4.5 Konteksten gjennom de kabinansattes egne 

beskrivelser 

Det er liten tvil om at flybransjen har endret seg dramatisk, og at dette har påvirket ansatte i 

SAS. Selv om endringene har foregått over flere tiår, ser man også at det har skjedd relativt 

store endringer de siste årene. I avsnittene ovenfor har jeg derfor trukket frem noen av 

endringene som har skjedd i flybransjen og for de kabinansatte i SAS. Mye av informasjonen 

omkring de senere års endringer er hentet fra media artikler, som har til hensikt å informere 

samfunnet. Vi kan av denne grunn anta at mye av denne informasjon også har påvirket 

hvordan samfunnet ser på SAS og kabinansatte, som igjen påvirker organisasjonens identitet 

gjennom opplevd image og omdømme.  

I forbindelse med dette forskningsopplegget er det likevel viktig å understreke at fakta om 

endringer ikke er av interesse i seg selv. Fordi organisasjonsidentitet er internt definert  

(Dennis A. Gioia et al., 2013), er det de kabinansattes opplevelse av endringene, og 

oppfatning om hvordan disse har påvirket identiteten og image, som er av interesse.  Av 

denne grunn avsluttes dette kapittelet med sitater fra samtaleintervjuene der de kabinansatte 

beskriver sin egen arbeidshverdag fra to ulike innfallsvinkler.  
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4.5.1 Lønn, arbeidsdager og.. forutsigbarhet 

Vi har jo hatt det fint veldig lenge altså. Jeg vet ikke når forandringen kom. 10 år 

siden, eller 15 år siden? Det skikkelige raset kom jo med Rickard Gustafson. Hvor det 

var take it or leave it. Da var det flere skikkelige nedturer. Det var veldig tøft, syntes 

jeg. Man følte seg ikke så veldig mye verdt. (Bente) 

Når jeg begynte i 2007, var det ofte slik at vi kunne fly to til tre leg i løpet av en 

arbeidsdag. Ett leg er en tur, for eksempel Oslo-London eller Bergen-Oslo, men nå 

flyr vi nok mer seks leg om dagen. En vanlig arbeidsdag nå er, ja, en kortere 

arbeidsdag er 7-8 timer. En vanlig arbeidsdag er nok mer 9-10 timer, og en lang 

arbeidsdag 12-13 timer. (Elin) 

Det verste er uforutsigbarheten. At du ikke vet når du skal jobbe og hvor du skal, før 2 

uker før. Og stand-by, det er det aller verste. Du føler deg eid, du kan ikke planlegge 

noen ting. Det er veldig negativt, og noe som veier tungt (Gjermund) 

I følge mine kollegaer har det gått veldig mye ned sammenlignet med hvordan vi 

hadde for 10 år siden (Amanda) 

Som arbeidstager vil jeg si det blir gradvis verre. Kort og greit. Lengre arbeidsdager. 

Tøffere arbeidsdager. Vi skal produsere mer. Reell lønnsøkning er ingenting. Det blir 

tøffere. Vi som skandinavere har jo også kniven på strupen fordi utenlandsk 

arbeidskraft er billigere. Deler av SAS blir jo flagget ut nå, vi skal ha inn billigere 

arbeidskraft. Jeg som arbeidstaker er ikke lønnsom, rett og slett. Jeg er for dyr. Det er 

kjipt, men det får bare gå som det går, nå står det utenfor vår makt. Man blir nesten 

litt sånn maktesløs, man får hele tiden høre at det går så dårlig. Så yter man det lille 

ekstra, hele tiden, hver gang. Men nå er ikke min vilje til å gjøre dette stort lenger 

(Dag). 

Jeg tror de fleste som er igjen nå, er det av praktiske grunner, og ikke fordi de har så 

veldig lyst til å være igjen egentlig, av de eldre altså. Noen få kanskje, synes fortsatt 

det er hyggelig, og jeg merker det raskt på folk når jeg jobber med de. Folk som har 

jobbet der lenge og som fortsatt syntes det er hyggelig å jobbe der. De er genuint 

hyggelig mot passasjerene og glad i jobben sin. Men jeg tror nok at dersom de kunne 
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velge, ut ifra hva det gjør med kroppen og sånn, så tenker jeg at de er der fordi at de 

ikke har noen særlig andre muligheter (Elin) 

Nei, hvis vi ikke hadde vært så slitne hadde vi helt sikkert gått ut og spist middag. For 

de få gangene man gjør det, så er det jo kjempehyggelig. Også er det egentlig viktig at 

man er sosial, og det er viktig å være sosial når man har fri også, men nå har det blitt 

sånn at man ikke orker at noen skal mase på deg om å ta en kaffe når jeg har fri. Jeg 

orker ikke, eller så har jeg ikke tid. Det er jo ikke bra (Bente). 

Ja, forutsigbarheten. Lønna også selvfølgelig, den har jo forandret seg, Men det jeg 

merker mest er forutsigbarheten. La oss si du har standby. Alt kan skje i løpet av de 

fem dagene. Det er ikke sånn at man kan vite om man er ferdig til klokken 18:00 eller 

ikke. Det spiller ingen rolle lenger for «vi eier deg så lenge du har hatt standby». «Vi 

eier deg hele tiden vi». Og om du har fått en slinge (arbeidsperiode på 2-5 

arbeidsdager) så kan de forandre den til noe helt annet. Plutselig. Ingen garantier. Så 

du kan liksom ikke legge opp fritiden din hjemme heller. (Bente) 

Man hadde det kanskje litt for godt før, men nå har man det litt for dårlig. Et sted 

skulle det ha stoppet. Lønnsmessig, før tjente man kanskje litt for mye, men nå tjener 

man litt for lite. De som blir ansatt i dag har en annen lønnskala enn den jeg er på. 

Det er veldig synd, det gjør jo at man skaper et skille mellom ansatte også, og det er jo 

ikke heldig. De første lønnstrinnene er like, men så stopper det opp for de som ble 

ansatt de siste årene. (Gjermund) 

Våre arbeidsforhold har vi fått kortere pauser, lenger dager, flere flyvninger, fullere 

fly, noe som er veldig bra for passasjerene betaler jo lønnen vår. Samtidig gjør det 

deg ganske sliten. Når du har fløyet syv flyvninger med smekkfulle fly hele dagen.. Når 

jeg begynte gikk det nesten ikke en slinge uten at vi var ute å spiste én dag. Nå er jeg 

kanskje ute og spiser 2-3 ganger i løpet av året. Delvis fordi vi har kortere stopp og 

delvis fordi jeg er så sliten. 

Det er blodig alvor for oss som jobber her og risikerer å miste jobben. Så fikk jo SAS 

offentlig hjelp i 2012 når man var på konkursens rand, og det var det ikke alle som 

syntes var like greit kanskje? Jeg er nå mest irritert fordi jeg får mer informasjon fra 

media om hva som foregår med SAS enn det jeg gjør fra egen arbeidsgiver. (Dag) 
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4.5.2 Ingen dag er lik, du vet aldri hva som venter deg.. 

Jeg ville anbefalt det dersom noen er ute etter litt eventyr og å få reist litt (Amanda) 

Det er hyggelig arbeidsmiljø, kollegaer, man har det så gøy på jobb, det er så lett 

stemning. Uforutsigbarheten med det, du vet aldri hva som skjer. Man er på reise hele 

tiden. Det liker jeg veldig godt (Dag) 

Jeg har hatt utrolige mange morsomme turer. Møtt mange rare passasjerer og reist på 

tur med de, drukket meg full i fremmede byer og hatt det kjempegøy! Gått på fjellturer 

og ikke minst de menneskemøtene jeg har hatt (Elin). 

Det beste med å jobbe i SAS er den følelsen man har når man er på jobb om at ingen 

dager er like. Man har ofte fløyet den samme strekningen mange ganger før, men man 

har nye passasjerer, nye kollegaer. Det er variasjon. Det tror jeg er det beste: du vet 

aldri hva som møter deg på jobb (Gjermund). 

Første sommeren jeg fløy var jeg prekestolen. Jeg har gått mye turer på Svalbard. 

Blant annet en tur til Trollsteigen. Også er det jo noen ganger at man har hatt det så 

hyggelig at crewet nesten ikke vil si hadet og man ender opp på Strarbucks etter siste 

flyvning, selv om man har vært sammen i fem dager. For man vet at det man har, det 

er så flyktig. Det er der og da, de tre eller fire kollegaene som har vært sammen de 

siste dagene, er sammen. Akkurat den sammensetningen kommer antageligvis ikke til å 

skje igjen, og det kan gå år til man ser noen av de igjen. Kanskje. Så man lærer å 

verdsette de øyeblikkene (Charlotte) 

Det at det er dynamisk og at man er i bevegelse. Man er hele tiden på vei ett eller 

annet sted. Det blir en livsstil. Man blir også veldig rask sammensveiset som crew når 

man reiser sammen, blir kjørt i samme crewbil sent på kvelden, kanskje tar man en øl 

sammen, så blir man hentet igjen dagen etter for å reise videre. Det er en slags 

bevegelse. En dynamikk som jeg liker veldig godt. Det er jo ikke en normal “åtte til 

fire” jobb. Det er litt vanskelig å forklare faktisk. (Elin) 
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5 Kjernen 

Empirien i denne oppgaven baserer seg tekstlige formuleringer om hvem SAS er som 

organisasjon basert på offisielle tekster som har til hensikt å beskrive dette på hjemmesiden 

til SAS, og tekster hentet fra samtaleintervjuer med kabinansatte som er ansatt i SAS. Det tas 

således utgangspunkt i identitetsinnhold kan komme til utrykk flere steder. Utgangspunktet 

understøtter både en institusjonell og konstruktivistisk tilnærming til organisasjonsidentitet, 

noe flere forfattere har ansett hensiktsmessig de senere år (D. A Gioia & Hamilton, 2016; 

Davidi Ravasi & Schultz, 2006; Schinoff et al., 2016). Ravasi og Shultz begrunner det slik: 

«Sammen foreslår sosial aktør perspektivet og det sosialkonstruktivistiske perspektivet 

hvordan organisasjonsidentitet kommer til utrykk gjennom en sensemaking og sensegiving 

prosess der medlemmene periodisk rekonstruerer kollektive oppfatninger og reviderer 

formelle påstander om hva organisasjonen er, og hva den står for» (Davidi Ravasi & Schultz, 

2006, p. 436). 

Tekstene er hentet fra kategorien This is SAS på hjemmesiden til selskapet. Vi kan således gå 

ut i fra at de er konstruert for å beskrive hvem SAS er, og at de er utarbeidet av, eller på vegne 

av ledelsen i SAS. I dette kapittelet undersøkes det hvorvidt de formelle identitetspåstandene 

om kjernen i organisasjonen også fremkommer i de kabinansattes kollektive bevissthet om 

hvem organisasjonen er. 

5.1 Our DNA 

Identitetspåstander formidles av identitetsforvaltere på flere måter. Schinoff, Rogers and 

Corley viser til tre kategorier for kommunikasjon av identitetsinnhold: å si det, å vise det og 

iscenesette det (Schinoff et al., 2016). For meg som sto utenfor organisasjonen var det 

naturlig å søke gjennom materialet som var skriftlig formulert, altså der identitetsforvaltere 

hadde sagt det. Det var også en forutsetning at materialet var tilgjengelig for meg som ekstern 

aktør.  

På hjemmesiden gis det en sentral plass til det SAS omtaler som Our DNA, men som også 

minner om det andre organisasjoner referer til som verdier eller kjerneverdier i virksomheten. 

Organisasjoner formulerer og kommuniserer ofte verdier for å fortelle hvem de er som 

organisasjonen, både til sine egne medlemmer og til omverdenen (Colman, 2014). SAS, som 
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velger å hovedsakelig benytte betegnelsen Our DNA fremfor verdier har delt inn disse i: 

safety, punctuality og care. 

Det at SAS velger å kalle disse Our DNA er i seg selv interessant. For det første indikeres det 

at disse verdiene utgjør selve kjernen og grunnlaget i organisasjonen. Det er rett og slett noe 

som ikke kan skilles fra organisasjonen fordi det faktisk utgjør den. For det andre er det 

interessant fordi det tar opp den historiske tråden. Ved å kalle det Our DNA henviser SAS til 

en utvikling eller en prosess. De har gått fra noe, til noe. I denne prosessen har Safety, 

Punctuality og Care blitt så sentrale i organisasjonen at de har blitt en del av den. Safety, 

punctuality og care ligger i arvestoffet som videreføres fra en generasjon til generasjon. 

Punktene, som jeg fra nå referer til som verdier, ligger tilgjengelig flere steder på 

hjemmesiden under fanen This is SAS.  

I dokumentet Code of Conduct er verdiene også spesifisert med et kort avsnitt med mellom 

23-74 ord.  

“Safety. Safety is always the top priority in all SAS operations. When it comes to flight 

safety, all flights must be made using safe aircraft, safe equipment and qualified 

personnel and in accordance with the applicable laws and regulations. All employees 

have a responsibility to report deviations from the specified standards, rules and 

procedures in order to ensure that necessary action is taken and to contribute to the 

continual improvement of our safety work.” 

“Punctuality. All staff in each relevant SAS function have a duty to contribute actively 

to achieving the targets set for punctuality and reliability” 

“Care. Every promise made to a customer is a commitment that we must deliver on in 

all situations. Care broadens the issue of our customers’ experience to include more 

care, affection and concern. You should always protect the integrity of our customers. 

SAS has an ongoing dialog with our customers and we continuously measure and 

monitor customer satisfaction.” 

5.2 Safety first!  

 «Vi er tryggere her enn vi er noe annet sted» er noe jeg selv har sagt til passasjerer som har 

sett på meg med skrekkslagne øyne mens de vurderer panisk om de skal forlate metallrøret før 
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det er for sent. Som kabinansatt møter du denne frykten hver eneste dag. Noen sier det med 

ord, at de er redde for fly, mens de fleste følger deg bare med blikket. Prøver å finne svar i 

øynene dine når turbulensen virker for kraftig til å være normal, og ser etter tegn på hvor 

dramatisk det egentlig er når pilotene slumser litt med ordvalget og annonserer «det er litt 

dårlig sikt, men vi skal prøve å lande». 

Det finnes mye statistikk som viser at det trygt å fly. Hvor få ulykker det er, sammenlignet 

med hvor mange fly som tar av og lander hver eneste dag. Blant annet har det blitt beregnet at 

kun 2,4 ulykker vil oppstå pr. én million flytimer. Av disse 2, 4 ulykkene vil kun 8 % 

innebære dødsulykker (Civil Aviation Authority, 2008). At det er trygt å fly har både blitt og  

gjengitt så mange ganger at flyskrekk ikke lenger kan begrunnes rasjonelt (Oakes & Bor, 

2010) 

Det er flere årsaker til at mennesker er redd for å fly, hvordan frykten kommer til utrykk og i 

hvilken grad man opplever at frykten påvirker en (Oakes & Bor, 2010). Hvor stor andel som 

er redd for å fly varier ut i hvordan man definerer flyredd. Forskning har anslått at 2,5 % av 

den voksne befolkning har kliniske fobier relatert til å fly (Fredrikson, Annas, Fischer, & 

Wik, 1996), mens tallene stiger betraktelig om man også inkluderer de som opplever en 

moderat engstelse for å fly. I 2000 fant en nederlandsk studie at hele 35-40 % av befolkningen 

følte en moderat engstelse når de skulle fly (Van Gerwen & Diekstra, 2000). I en 

undersøkelse utført på vegne av flyprodusenten Boeing fremkom det at én av seks voksne 

amerikanere var redd for å fly, noe som i 1982 utgjorde 25 millioner mennesker. De som var 

redde for å fly fløy kun en tredjedel sammenlignet med de som svarte at de ikke var redd for å 

fly (Dean & Whitake, 1982). Setter man dette i sammenheng med at den mest iøynefallende 

taktikken for beherske flyskrekk er å unngå å fly (Oakes & Bor, 2010), ser man at 

flyselskapene har et stort incentiv om å unngå hendelser og ulykker som bidrar til at passasjer 

oppfatter de som et utrygt selskap. Fremstår de som et tryggere selskap enn sine konkurrenter 

blir de også det foretrukne selskapet for de passasjeren som er redde for å fly, men som 

likevel gjør det.  

Sikkerhet er SAS’ første verdi. I Code of Conduct spesifiserer det hva selskapet legger i dette: 

“Safety. Safety is always the top priority in all SAS operations. When it comes to flight 

safety, all flights must be made using safe aircraft, safe equipment and qualified 

personnel and in accordance with the applicable laws and regulations. All employees 
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have a responsibility to report deviations from the specified standards, rules and 

procedures in order to ensure that necessary action is taken and to contribute to the 

continual improvement of our safety work.” 

Av dette kan vi se at SAS beskriver seg selv som et flyselskap som er svært opptatt av 

sikkerhet. Sikkerhet går foran alt, det blir prioritert først. Det ligger i alle deler av 

virksomheten og det er satt i system. SAS vil også etterstrebe og finne løsninger som bidrar til 

at de blir enda sikrere. SAS hevder at de er et flyselskap der alle er opptatt at sikkerhet. Det 

beskriver hvem man er som organisasjon. 

Alle intervjuene ble innledet med at de kabinansatte ble bedt om å beskrive en vanlig 

arbeidsdag på jobb. Samtlige beskrev en arbeidshverdag bestående av sikkerhetsrelaterte 

oppgaver. Det var oppsiktsvekkende for meg hvor mye av materialet som var preget av 

sikkerhet. Sikkerhetsreferanser fremkommer i flere andre temaer som blir presentert. Det var 

tydelig at dette var noe de kabinansatte opplevde som en viktig del av arbeidsdagen. Dette 

bekrefter den formelle identitetspåstanden man finner i verdien sikkerhet. De kabinansatte 

opplever også at SAS er et flyselskap der alle er opptatt av sikkerhet. Det beskriver hvem man 

er. Dag oppsummerer det slik: 

Det er jo først og fremst på grunn av sikkerheten vi er der, ikke serveringen, som 

mange tror. Det er veldig mange som tror vi bare går rundt og serverer kaffe, og de 

gjør vi jo for så vidt også, men det er jo ikke derfor vi er der. Det er bare noe vi gjør i 

tillegg. Vi passer på sikkerheten. (Dag) 

5.3 Kaffe, te og Care 

Kjerneoppgavene i jobben, det er, for veldig mange kanskje, service. Sikkerhet og 

service, det er to faktorer her. (Elin) 

Når intervjudeltakerne innledningsvis beskrev hvordan en vanlig arbeidsdag ble gjennomført, 

la samtlige størst vekt på sikkerhetsaspektet ved jobben, og nevnte kun servicedelen raskt i 

slutten av en bisetning som «så serverer vi» eller «og i lufta serverer vi». Når 

intervjupersonene ble spurt om å tidfeste hvor lang tid de brukte på hver oppgave gav de 

minuttbeskrivelser på sikkerhetsoppgaver, men gav vage svar på hvor lang tid man brukte på 

servicedelen om bord. «Den varierer jo så mye» og «serveringen er forskjellig fra rute til 
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rute» var svar som kom dersom intervjudeltakerne ble utfordret med oppfølgingsspørsmål på 

dette emnet.  

Det var først når intervjupersonene fikk spørsmål om endring av servicekonsept, hva som 

skulle til for å passe inn i SAS, og når de fortalte om forskjeller mellom SAS og andre 

flyselskap, at det likevel ble tydelig at service anes som en viktig del av jobben.  

Jeg husker da jeg startet. Da hadde vi jo ordentlig businessklasse på 

Europaflyvninger. Jeg elsket å jobbe i Business, vi serverte jo med sølvbrett. Det var 

porselen og dessertsjokolader man danderte pent. Vi serverte avec på et brett, serverte 

drinker og pyntet med hvite tøyduker og friske sitroner. Røyken fra tørrisen sev rundt 

brettet, og man var veldig stolt over å kunne tilby noe man syntes var veldig bra. Men 

nå er det jo bare plussklasse, som det nå heter på Europaflyvningene. Der får 

passasjerene en pappeske med noe mat og noe plastbestikk til, men vi har heldigvis 

ordentlig glass da. Også har vi fått champagnen tilbake! For den forsvant jo plutselig, 

men da kom reaksjonene fra oss i kabinen, kan du tro! Det går jo fortere med 

serveringen nå som du tilbyr mindre, men det er så synd likevel. Og avisene som vi 

delte ut! Du får jo fortsatt aviser, men nå er de på iPad, som jo sikkert er både 

praktisk og miljøvennlig. Men da får du jo ikke den hands-on følelsen av å dele ut 

avisen. «Velkommen, vær så god, her har du avisen din». (Charlotte) 

I Charlottes fortelling over om hvordan det var jo å jobbe på businessklasse på 

Europaflyvninger for noen få år tilbake, fremkommer det at det er viktig for den ansatte å 

kunne yte god service gjennom å by på drinker, sjokolade og dele ut aviser. Charlotte 

henviser til en egen følelse av å kunne dele ut avisen til passasjerene og ønsker gjerne å gi så 

god service som mulig, selv når dette er tidkrevende og krever en ekstra arbeidsinnsats fra 

henne som kabinansatt. I fortellingen ser man også at Charlotte henvises til at dette ikke kun 

gjelder henne selv. Ved å referere reaksjonen som kom fra «oss i kabinen» på at champagnen 

plutselig ble borte på Europaflyvninger, ser man at Charlotte oppfatter at dette også er 

gjeldende for de kabinansatte som gruppe. Charlottes fortelling kunne hatt overskriften 

«Service og ivaretagelse av passasjer kjennetegner oss som organisasjon». 

Flere av intervjupersonene henviste til andre flyselskap når de beskrev sin egen opplevelse av 

hva som kjennetegnet SAS som selskap. Dette svarer til Albert og Whettens (1985) 

beskrivelse av organisasjonsidentitet som noe som anses å være distinkt for organisasjonen. 
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Gjennom sammenligning med andre ser aktørene seg selv bedre, og hva det er som skiller seg 

«oss i SAS» fra andre flyselskap. Når de kabinansatte ble bedt om å beskrive hva som skiller 

SAS fra andre selskaper beskrev flere hvordan de skilte seg ut på nettopp sikkerhet og 

ivaretagelsen a passasjer. I sitatet under ser vi at Frida trekker frem at SAS har et bedre 

serviceopplegg enn hovedkonkurrenten Norwegian, og således bruker sammenligning for å 

beskrive hvordan ivaretagelse av passasjerene kjennetegner SAS som organisasjon.  

Norwegian har ikke servering på innenlandsruter mellom for eksempel Oslo og 

Trondheim. Så når skiltet med setebeltet slukkes så er ikke de kabinansatte så synlig i 

kabinen som vi er. Vi drar jo ut vognene og serverer kaffe og te, og selger snacks, selv 

på 30 minutters tur til Kristiansand. Det servicepopplegget der, det kjører ikke 

Norwegian. (Frida) 

I Elins beskrivelse kommer også dette frem: 

Jeg tror vi har en annen holdning til passasjerene. Vi strekker oss lenger. For det har 

vært i SAS veldig, veldig lenge. Du skal gjøre mye for passasjerene. Det tror jeg er litt 

annerledes i Norwegian, som har startet som et lavprisselskap med en annen holdning 

til det. Men vi har nok kommet litt dit siden vi er blitt lavpris, eller mer lavpris hvert 

fall, men den holdningen om at vi skal yte veldig god service og strekke oss langt for 

passasjerene, det tror jeg sitter ganske godt igjen likevel. (Elin) 

I sitatet ovenfor ser vi at Elin viser til at SAS er en organisasjon som kjennetegnes ved at man 

strekker seg langt for å ivareta passasjerene, og at dette ikke er noe som har endret seg selv 

om bransjen har endret seg.  Elin bruker formuleringen «vi skal strekke oss langt». Her ligger 

det en mulig antydning til at man også strekker seg litt lenger enn det man tenker er rimelig, 

men som man likevel utfører og opplever som naturlig i settingen man befinner seg i.  
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De kabinansatte bekrefter også at SAS kjennetegnes som en organisasjon som ivaretar 

passasjer når de beskriver hva som skal til for å passe inn SAS. Alle de syv intervjudeltakerne 

bruker ordet serviceminded eller serviceinnstilt i løpet av den første setningen når de skal 

beskrive dette. Britt beskriver dette slik og setter servicebegrepet i sammenheng med andre 

kvaliteter. 

Ja, du må hvert fall være serviceminded, ja, du må være veldig serviceminded faktisk, 

syntes jeg. For du må vise omsorg og empati. Det syntes jeg er viktig. Man må kunne 

sette seg inn i hvordan andre har det. Se de forskjellige passasjerene og hvilke behov 

de forskjellige har. (Britt) 

I beskrivelsen kan man se at Britt setter service i sammenheng med omsorg og empati. På 

denne måten legges det mer til forståelsen av service enn å kunne glede passasjerene med 

materielle ting som champagne og aviser. Flere utsagn bekrefter dette gjennom uttalelser som 

«et håndlag med medmennesker kan være veldig greit å ha i og med at du er fryktelig tett på 

passasjer», «vi må jo ivareta alle enten de er blide, sinte, sure eller lei seg» og «du må evne å 

se den enkelte».  

“Care. Every promise made to a customer is a commitment that we must deliver on in 

all situations. Care broadens the issue of our customers’ experience to include more 

care, affection and concern. You should always protect the integrity of our customers. 

SAS has an ongoing dialog with our customers and we continuously measure and 

monitor customer satisfaction.” 

Beskrivelsen av kjerneverdien Care henviser også til ivaretagelse av passasjerer. Det engelske 

ordet Care kan oversettes med omsorg, pleie, ivaretagelse og bekymring, og i likhet med de 

kabinansatte henviser heller ikke kjerneverdien til utelukkende til materielle ting. SAS 

beskriver seg om en organisasjon som overholder sine forpliktelser i alle situasjoner. 

Ivaretagelsen av passasjeren er viktig. Det er særlig gjennom setning «Care broadens the issue 

of our customers’ experience to include more care, affection and concern” at det blir tydelig at 

omsorgen strekker seg langt utover en kaffekopp, aviser eller dessertsjokolader. Passasjerene 

skal føle omsorg, kjærlighet og at de ansatte er oppriktig interessert i deres velbehag. I neste 

setning rettes fokuset direkte mot de ansatte «du skal alltid beskytte integriteten til våre 

kunder». Dette understrekes gjennom å være formulert som en ordre til den ansatte.  
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I teksten henviser SAS til at det er kunden som definerer situasjonen. Kunden skal få bekreftet 

sin integritet gjennom at SAS strekker seg lenger enn det som er forventet av en profesjonell 

aktør. Gjennom teksten kan vi lese at SAS sier: det er din jobb å sikre at kundene våre 

opplever det slik. I neste setning kan vi også lese «SAS har en pågående dialog med kundene 

våre, og vi måler og monitorerer kundetilfredsheten kontinuerlig». Denne setningen kommer 

rett etter setningen som ble rettet direkte mot de ansatte, og vi kan således se det i 

sammenheng. Vi måler og monitorerer hvordan dere utfører dette arbeidet. 

I studier av kabinansatte i USA på 70- og 80-tallet undersøkte Arlie Russel Hochschild  

(2012) hvordan kabinansatte måtte tilpasse egne følelser for å gi passasjerene det flyselskapet 

hadde lovet kundene sine; smilende og trygge flyvertinner i alle situasjoner (Hochschild, 

2012). Gjennom følelsesarbeid ignorerer serviceansatte sine naturlige følelser og lar disse 

heller formes etter organisasjonens kommersielle interesser. Når SAS beskriver seg som en 

organisasjon der passasjer skal oppleve kjærlighet og omsorg vil de kabinansatte være en av 

ansattgruppene som må sikre dette gjennom å tilpasse sine egne følelser. Dette bekreftes i 

intervjuene med de kabinansatte. Charlotte beskriver hvordan hun kan vise omsorg og 

omtanke for passasjerer under: 

Også er vi jo omsorgspersoner da, i tillegg til at vi ivaretar sikkerheten. Vi opplever 

ofte å ivareta personer som søker oppmerksomhet eller noen å prate med. Det kan 

være enker som nettopp har mistet mennene sine og gjerne vil fortelle om det, eller 

andre som har vært gjennom andre traumatiske hendelser og føler for å dele det med 

noen som står litt utenfor. (Charlotte) 

Av sitatet ovenfor kan vi lese at Charlotte tenker på seg selv som en omsorgsperson, og at det 

å være der for passasjerer, uavhengig av hva det skulle være, også anses som en del av hvem 

SAS er.  

Noe som ofte trekkes frem når det gjelder SAS, og som vi ofte får tilbakemelding på fra 

gjestene våre, så er det jo at vi har litt personlighet. At vi kan tøyse med folk. Vi kan 

være litt avslappet. Vi får lov til å ha litt mer personlighet, enn du for eksempel får lov 

til i Emirates eller Ethiad. Der skal du passe inn i en mal. (C) 

Charlotte viser til at man i SAS «får lov» til å ha litt personlighet, og at dette er noe som 

kjennetegner SAS. Dette viser hun til ved å sammenligne SAS og to andre flyselskap. Her ser 
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man også at Charlotte velger to andre selskap å sammenligne seg med enn det de to andre 

intervjudeltakerne gjorde ovenfor. Emirates og Ethiad er i motsetning til Norwegian, og i 

likhet med SAS, ikke definert som et lavprisselskap, men som et nettverksselskap. Man gjør 

altså sammenligninger med flere flyselskap i forskjellige kategorier. SAS strekker seg lenger 

for passasjerene enn det man gjør i lavprisselskap som Norwegian, men i SAS har vi litt mer 

personlighet enn det man får lov til i nettverksselskap i Midtøsten. 

5.4 «Du skal ikke være et minutt forsinket» 

“Punctuality. All staff in each relevant SAS function have a duty to contribute actively 

to achieving the targets set for punctuality and reliability” 

I kjerneverdien som omhandler punktlighet kan vi lese at SAS er et flyselskap som 

kjennetegnes av at man er punktlig. Alle medarbeidere i selskapet skal aktivt bidra til at SAS 

er punktlig. Dag bekrefter dette i sitt utsagn der han forklarer hva som skal til for å passe inn i 

SAS: 

Så er det veldig viktig at man er presis. Det kjennetegner oss i SAS. Du skal ikke være 

et minutt forsinket! (Dag) 

I utsagnet ovenfor bekrefter Dag identitetspåstanden om at SAS kjennetegnes som et selskap 

som er punktlig. Når Dag skal beskrive hva som skiller SAS fra andre flyselskap kommer han 

igjen inn på tid, men denne gangen settes punktligheten i sammenheng med konkrete 

målinger av hvorvidt SAS tar av og lander i henhold til oppsatt rutetid.  

Vi var jo en av verdens mest punktlige selskap, det er vi ikke lenger. Vi har falt veldig 

på den skalaen. Vi er ikke så punktlig lenger. Jeg er ikke rett mann til å svare på 

hvorfor, men et stikkord kan jo være konkurranse, ganske hard konkurranse også. Nå 

må vi effektivisere og kutte hjørner, og da blir det ikke like mye kvalitet over det. 

(Dag) 

Dag er den eneste som setter fokuset på tid i direkte sammenheng med oppsatt rutetid ved å 

kommentere at SAS de senere år har sunket i målinger om hvilke flyselskap som er mest 

punktlig. SAS hevder likevel å være et selskap som kjennetegnes av punktlighet. Dette 

bekreftes av flere andre. Elin forklarer at dette som en «sosial norm» i sin beskrivelse under: 
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Dette med å komme for sent. Det er jo ingen lov i SAS, det er ikke skrevet ned noe sted 

at du blir straffet om du skulle komme forsinket til én pick-up (når crewet blir hentet på 

hotellet før en flyvning) eller noe sånt, men det er en sterk sosial norm føler jeg, det 

gjør du bare ikke. Folk kan faktisk bli veldig sint på deg, hvis du skulle være litt 

forsinket. Det blir slått hardt ned på. Det er ikke lov. (E) 

Elin viser at hun har lagt merke til at tid er viktig i SAS. Det er viktig for de som jobber der. 

Det vises ikke til hvorfor. Når hun blir bedt om å utdype dette og forklare hva som skjer når 

dersom man kommer for sent svarer hun: 

Det kan være ulikt. Noen kabinsjefer er jo sånn at dersom noen kommer akkurat til 

pick- up tid blir de oppriktig opprørt Det går ikke an, man skal være minst fem 

minutter for tidlig og stå utenfor hotellet. Noen er ganske rigide og blir stresset hvis 

ikke disse sosiale reglene overholdes. (Elin) 

Punktlighet anses som viktig for de ansatte og det kan se ut til at det kjennetegner hvem man 

er, også uavhengig hvorvidt flyselskapet faktisk er punktlig. Når jeg spør Elin hva hun har tatt 

med seg fra SAS inn i livet som privat person henvises det til at hun har blitt opptatt av 

klokker. Dette underbygger en slutning om at tid og klokker er en sentral del av hvem SAS er: 

Jeg har hvert fall aldri drevet med klokker før jeg begynte i SAS, og nå er det en sånn 

helintegrert del av meg. Jeg er blitt veldig glad i klokker. Og det har med SAS å gjøre. 

Helt åpenbart. (Elin) 
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6 Arvestoffet 

Flere forskere har påpekt sammenhenger mellom organisasjonens historie og hvordan 

organisasjonsidentiteten endres og utvikles (Anteby & Molnar, 2012; Dennis A. Gioia et al., 

2013; Howard-Grenville et al., 2013; Suddaby, Foster, & Trank, 2016).  Historien brukes som 

et identitetskompass for å vurdere hvorvidt man handler «i tråd med seg selv» (D Gioia et al., 

2010), men hvordan fungerer dette når både organisasjonen har endret seg så dramatisk som 

de har gjort i SAS?   

I dette kapittelet ser vi derfor nærmere på hvordan de kabinansatte setter historien i 

sammenheng med hvem de er i dag. Dette gjøres ved å se på det SAS referer til som sin 

Corporate Story og ved å blant annet se på hvordan de kabinansatte forholder seg til 

endringene i selskapet. 

6.1 Historien 

I en studie av Chreim (2005) undersøkes det hvordan kontinuitet og endringer blir håndtert 

diskursivt i narrativer som omhandler organisasjonen. Ved å se på hvordan toppledere i en 

canadisk bank håndterte identitetsutfordringer relatert til store organisatoriske endringer, så 

man at identitetsforvaltere strategisk plukket elementer fra organisasjonens fortid, nåtid og 

fremtid for å forme identitetsdiskursen i selskapet. Ved at historien ble brukt selektivt kunne 

identitetsdiskursen gå fra «utdatert og uønsket» til «moderne og attraktive». 

Under fanen This is SAS på hjemmesiden ligger det en kort historie på 618 ord (vedlegg) som 

forteller om hvem SAS er. I denne teksten vises det blant annet til egen historie.  

In SAS’ long history we have been defining megatrends in the industry. In the 1950’s 

SAS was the first airline to cross the North Pole with a commercial flight. Since then, 

we’ve played an important role in forming alliances across the globe, giving more 

people more reliable connections to more destinations throughout the world. Not to 

mention establishing the perks of punctuality as a measure of reliability and customer 

satisfaction for the entire industry. 

I avsnittet over ser man at SAS innleder avsnittet med en konklusjon om at de har hatt en 

sentral rolle i global luftfart i lang tid. Dette understrekes med å vise til at de var det første 
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selskapet som fraktet passasjerer over Nordpolen, og med dette leser man at SAS var 

innovative allerede fra starten. De var også trygge, og hadde kunnskap om luftfart: de fikk til 

noe andre ikke hadde fått til tidligere. Videre forteller de at de har vært med å danne 

samarbeidsavtaler med andre flyselskap. Dette har igjen bidratt til at mennesker har kunnet 

bevege seg rundt omkring i verden. Med dette viser de til at de er en av de store selskapene 

som er med i allianser med andre flyselskap. Det er forbundet med bonuspoeng og 

interkontinentale reiser, noe som fortsatt kan antas å ha et snev av eksklusivitet over seg. I 

siste linjen ber SAS om vår oppmerksomhet som leser. «For å ikke glemme (not to mention) 

etablering av punktlighet som måleenhet for pålitelighet og kundetilfredshet gjeldene for hele 

(luftfart)industrien.» Her ser man tydelig hvordan SAS plukker strategisk fra sin historie slik 

Chreim (2005) viser til i sin studie. For selv om SAS har rangert høyt på listene over verdens 

mest punktlige flyselskap, begynner dette å bli noen år siden de selv kunne referere til seg 

selv som «Europas punktligste flyselskap» (Glesnes, 2010). Identitetspåstanden vi er et 

punktlig flyselskap flettes likevel elegant inn i teksten. Og ikke nok med, det er faktisk SAS 

som har fått hele bransjen til å innse hvor viktig dette er for passasjerene.  

Gjennom hele historien ser man hvordan identitetsforvaltere strategisk bruker fortiden til å 

overbevise interessenter om hvem de er i dag. Dette kaller Suddaby, Foster og Quinn-Trank 

for rhetorical history (2010). Historien brukes for å underbygge identitet ved at tidligere 

hendelser og erfaringer tillegges mening gjennom hukommelse og erindring. Når retorikk og 

historie settes i sammenheng skapes det en oppfatning om et fellesskap som er koblet 

sammen, og avhengig av, strategisk og kreativ rekonstruksjon av historiske narrativ. Denne 

prosessen kaller Suddaby, Foster og Quinn Trank (2016) kaller re-membering.  

I et annet avsnitt i den samme historien leser vi: 

But the aviation industry is a rapidly changing playing field. Low cost carriers have 

pushed the boundaries of how and on which terms to compete, and many traditional 

carriers are responding by outsourcing their short haul or starting their own low cost 

carrier businesses. People continue to travel but that growth is met with intensified 

competition from both regional and global carriers increasing or shifting capacity, 

which in turn leads to tremendous price pressure. It’s a consilidation and an 

elimination race that will leave only the most profitable and lean players to survive. 
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I avsnittet over settes fortid i sammenheng med nåtid og fremtid. SAS understreker at de er et 

selskap som har vært der, og som de senere årene har kjempet for sin eksistens når andre 

(lavpris) selskap har kommet på banen og presset grensene. Det er bare de beste som klarer 

det. SAS er tilpasningsdyktige. De er dynamiske. I avsnittet under understreker de dette med å 

vise til at de benytter seg av LEAN prinsippet i hele organisasjonen: 

The approach to change, improvement and development in SAS is linked to the Lean 

process. By accelerating the rollout of Lean in the whole organization, we will meet 

competition with a commitment to continuous improvements in effiency and 

productivity.  

Det er ikke overraskende at SAS benytter historien til sin fordel når de skal skrive om seg 

selv, særlig når disse publiseres på websider som er tilgjengelig for både ansatte, kunder og 

andre interessenter. Det er vanlig at bedrifter utarbeider strategiske fortellinger om hvem de er 

på sine hjemmesider (Delahaye, Booth, Clark, Procter, & Rowlinson, 2009). Suddaby, Foster 

og Quinn Trank (2010) hevder at dette er noe ledere i bedrifter alltid har gjort for å vise til 

stabilitet og legitimitet. Suddaby, Foster og Quinn Trank hevder likevel at historien i større 

grad enn tidligere brukes i organisasjonen som «et retorisk virkemiddel til å manipulere, 

rekonstruere og ironisk nok, skape autentisitet» (Suddaby et al., 2010, p. 157).  

6.2 Nostalgia 

Gjennom historier bindes fortiden, nåtid og fremtid sammen. Men hvordan opplever de 

kabinansatte å høre om fortiden? Og hvordan settes historien i sammenheng med nåtidens 

krav til stadige kostnadskutt? For å se nærmere på dette, må det undersøkes hva «corporate 

histories and web sites gloss over?» (A. D Brown, 2006, p. 744). For selv om ledere i 

organisasjonen anses å ha bedre tilgang på kommunikasjonskanaler operer 

organisasjonsforvaltere på alle nivåer i organisasjonen, noen ganger også uten å være klar 

over det selv (Schinoff et al., 2016). 

Fokuset rettes derfor mot den kollektive bevisstheten og hvordan forholdet til fortiden 

reflekteres i samtaler med de kabinansatte. 
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Alle kabinansatte ble spurt om de opplevde at kollegaer fortalte historier fra fortiden og 

hvordan de opplevde å høre kollegaene fortelle historiene. Ingen av de som ble intervjuet 

hadde behov for nærmere forklaring på hva jeg mente med historier fra fortiden, og alle 

bekreftet at de hadde hørt historier fortalt fra «eldre» kollegaer. 

Frida, som har vært ansatt i SAS i over seks år beskriver også hvordan de kabinansatte 

snakker om hvordan det var før, og kobler dette direkte mot egne erfaringer om endringer. 

Nå har jeg jobbet her i seks år og uansett hvem jeg snakker med av folk som har 

jobbet lenger enn det, så vil de fortelle om hvordan det var før. At man hadde kanskje 

to hele dager i en by kontra én som kanskje er maks nå. Så man hører alltid om at det 

var mer rom for å gjøre ting, at det var bedre før. Men jeg opplever også at på de seks 

årene jeg har jobbet her, at det faktisk VAR bedre før. At jeg hadde.. Det er noe med 

det å ha lengre stopp (overnatting/hvile), at du blir bedre kjent med kollegaene dine, 

at man er sammen over lenger tid og derfor.. Nå føler jeg at jeg henger meg veldig 

opp i dette her med det sosiale med kollegaer på stopp da, men det er jo da man på en 

måte for muligheten til å snakke sammen. Vi har ikke den samme muligheten lenger. 

(Frida) 

Dag, som har vært ansatt i nærmere syv år, forteller hvordan han opplever å høre om det han 

selv referer til som «glansdagene». 

Om «glansdagene», i anførselstegn? Selvfølgelig gjør jeg det. Det er alltid morsomt å 

høre om den tiden. Kanskje litt fordi jeg er interessert i å høre om historien til SAS, 

om hvordan det var å jobbe der for 30 år siden. Nei, de forteller jo om en hverdag der 

de fløy verden rundt, bokstavelig talt. Man var utestasjonert de mest eksotiske steder, 

mange, mange dager av gangen. Kunne være på stopp i Bangkok i opp mot 10 dager, 

tror jeg. Flybilletter var ikke for mannen i gata, men for de med mer penger. Og det 

var mye luksus. Det var kaviar og champagne. Det var en godt betalt jobb. Det var til 

dels et statusyrke også. Det var vel blant annet fordi man tjente godt. Det var også 

mange søkere om få arbeidsplasser så det var dyktige folk som ble ansatt, folk som var 

verdensvante som kunne snakke tre språk flytende. Sånn er ikke hverdagen nå lenger. 

Nå sliter man med å finne nok folk som er egnet, rett og slett. (Dag) 

Charlotte, som har vært ansatt i SAS i rundt ti år forteller hvor historiene blir fortalt:  
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Ofte om bord, og på klappseter, der blir det litt mer «hands on». Du serverer business 

og det blir lett sånn «åh, jeg husker da vi fløy til dit eller dit» eller når man planlegger 

om man skal gå ut på stopp og man regner på om man har nok tid til å ta ett glass. Vi 

har jo et veldig strengt alkoholreglement. Og da går det fort over i «åh, jeg husker når 

vi hadde 72-timers stopp i Bangkok». Men nå er det jo færre og færre av de som har 

opplevd dette som er igjen. Så da får vi overta da, snakke om da vi hadde liggedager. 

Sånn ting. Jeg har ikke hatt det på over seks år, men det hender jeg hører om at noen 

har fått det fortsatt (C). 

Amanda, som har vært i SAS i underkant av ett år beskriver hvordan hun opplever å høre 

historier som fortelles av andre kollegaer: 

Jeg syntes det er spennende. Det påvirker ikke meg og hvordan jeg jobber, men jeg 

syntes det veldig spennende å høre hvordan det har vært. Det går nok litt på for 

eksempel tv-serien PanAm. Jeg syntes jo den var veldig spennende å se på, hvordan de 

går bortover og føler seg så fjonge. Det er jo veldig artig å høre på historiene fra 

virkeligheten, men samtidig tenker jeg jo at man gikk glipp av noe. Samtidig vil jo de 

som kommer senere enn meg gå glipp av det jeg er med på. Det blir jo alltid sånn. 

Men det er gøy å tenke på hvordan det kunne ha vært eller hvordan det har vært i SAS. 

(Amanda) 

Når Amanda blir spurt om å utdype hva historiene går ut på svarer hun følgende: 

Jeg husker ikke nødvendigvis hvem som har fortalt historiene. Men jeg husker 

scenarioene. Og mange av det de som har jobbet her en stund forteller om, går på 

hvordan galley så ut, at man hadde porselenskopper for eksempel. Det er veldig gøy å 

høre de fortelle om. Mange forteller om sånne ting. Og når man spør selv, for det er 

mye i galley som ikke har en funksjon for oss nå, men som har hatt det tidligere. Også 

spør jeg hva det er, da vil de gjerne fortelle om hvordan det var før. (Amanda) 

Alle intervjudeltakerne beskriver hvordan kollegaer forteller historier om hvordan det var å 

jobbe i SAS tidligere. Samtlige setter også dette i sammenheng med endringene i bransjen. 

Amanda, som er den eneste av intervjudeltakerne som har vært ansatt i SAS under seks år, er 

også den eneste som ikke setter historiene direkte i sammenheng med endringer hun opplever 

som negative. Når hun blir spurt hvordan hun opplever de som forteller historiene utdyper 
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hun likevel og bekrefter det samme som de andre intervjudeltakerne henviser til: historiene 

blir fortalt for å sette fortiden i sammenheng med nåtiden gjennom å belyse hvordan alt var så 

mye bedre før. 

De er veldig misfornøyd med retningen SAS går i. De hadde det jo bedre før, kortere 

dager, lengere stopp. Hyggeligere stopp. Flere destinasjoner hvor de hadde stopp. Det 

er det mange av de som har jobbet her en stund som forteller om det (Amanda). 

Flere av intervjudeltakerne forteller at historiene har begynt å avta mer og mer. Det blir færre 

historier som blir fortalt. Britt, som har vært ansatt i SAS i overkant av 25 år, bekrefter først at 

historier om hvordan det var før i tiden blir fortalt, men på spørsmål om hva historiene går ut 

på om svarer hun: 

 Nei, de snakker ikke så mye om akkurat den glamourtiden lenger.. Nei, den «før i 

tida» har de heldigvis slutta å gnåle om. (Britt) 

Jeg spør deretter Britt om hun mener at historiene har avtatt, noe hun bekrefter. Gjermund 

som var ansatt i overkant av seks år utdyper dette, og kommer med mulige forklaringer på 

hvorfor historiene om hvem man pleide å være har avtatt: 

Men det vil jeg si har avtatt de siste to årene. Når jeg begynte var det veldig mye av 

det. Jeg tror det har avtatt litt grunnet resignasjon. For noen kan det vel være en vond 

påminnelse på hvor mye som er endret seg i forhold til før. Alderssammensetningen 

har jo endret seg veldig. Før var det jo bare eldre mennesker som hadde jobbet der, 

minimum 10 år, ofte 20-30 år, men nå har de jo ansatt ekstremt mange nye, som er 

helt ned i 19-års alderen. (Gjermund) 

I sitatet ovenfor ser vi at Gjermund viser til to mulige forklaringer på hvilke endringer som 

har ført til at historiene ikke fortelles i like stor grad som tidligere:  

1. Fordi endringene har vært så store at det er vanskelig å sette fortid i sammenheng med nåtid 

uten at det blir en vond påminnelse om hvordan man har hatt det. De kabinansatte har derfor 

resignert. 

2. Fordi det har vært stor utskiftning av ansatte og at det derfor er færre igjen til å fortelle om 

hvordan det var tidligere. 
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Flere av intervjudeltakerne støtter også en forklaring på nedgang i antall fortellinger fordi 

endringene har vært for tøffe for de ansatte. Elin forteller at de som har valgt å bli selskapet 

har gjort et bevisst valg i å ikke fortelle om hvordan det var tidligere for å skåne andre: 

Jeg tror det er mindre historier om hvordan det var før enn det er nå. Fordi veldig av 

mange av de purserne som jobber i selskapet i dag, de valgte å bli i selskapet i stedet 

for å slutte da ting ble tøffere. Så de som er igjen er veldig påpasselige på at de ikke 

skal henge seg opp ved å fortelle de historiene fordi de skal skåne de som er nye ved å 

ikke fortelle om ting som var bedre før. (Elin) 

Når jeg spør Elin om hva hvordan hun tror dette har vært for de ansatte svarer hun: 

Jeg tenker at for noen så har dette vært veldig tøft. Og det merker du på de fordi de 

har en viss bitterhet ved seg. Men mange har sluttet. Men så har du også noen som er 

veldig tilpasningsdyktige. Der tenker jeg vi mennesker er forskjellige. Det er noen som 

klarer å holde på de gode minnene, men som tenker at, ja, ting forandrer seg. Og nå, 

det er her og nå det, så da får man heller prøve å gjøre det beste ut av det. (Elin) 

Jeg spør Elin om hun forteller historiene i kabinen: 

Ikke historier, men det hender jeg nevner at «ja, det var litt annerledes da jeg begynte 

å fly. Det var ganske annerledes på tanke på hvor mye hvile vi fikk, og det var litt 

hyggeligere. Vi hadde mer tid til å gjøre hyggelige ting når vi var ute og fløy da. (Elin) 

Alle intervjudeltakerne som har vært ansatt i SAS i mer enn seks år (seks av syv 

intervjudeltakere) henviser også til stor utskiftning av ansatte, og setter dette i sammenheng 

med historier om hvordan det var å jobbe i SAS tidligere. Dag forklarer:  

Ja, når jeg startet for noen år siden var det nesten ingen unge. Det var kun eldre og de 

snakket veldig mye om hvordan det var før og hvordan det hadde utviklet seg. Nå er 

det mange flere yngre enn eldre så da blir det ikke så mye snakk om gamledager og 

nåtid versus fortid. Historiene blir ikke fortalt like mye mer. Jeg tror nok jeg forteller 

litt historier om hvordan det var da jeg startet. Jobben er jo stort sett ganske lik som 

da jeg begynte. Det er det rundt som har forandret seg mest (Dag) 

På den ene siden kan vi se at Dag mener at historiene ikke blir fortalt like hyppig som de ble 

tidligere, men sier samtidig at han nok «forteller litt historier om hvordan det var når han 
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startet». Det samme ser vi Charlotte bekrefter i sitt utsagn under. Charlotte påpeker også at 

historiefortelling har vært viktig for å formidle identitet i etterkant av sammenslåingen av 

SAS og Braatens i 2004.  

Folk elsker å fortelle, og jeg elsker å høre på disse historien om hvordan det var i 

gamle dager, og gjerne riktig gamle dager. Jeg har jo faktisk vært der så lenge nå at 

jeg også kan trekke frem, «jeg husker da vi serverte varme kokotter på business innad 

i Skandinavia». Det var mer av de historiene når jeg startet. Sammenslåing hadde jo 

skjedd før jeg begynte, men selv etter flere år fikk vi høre om hva de hadde gjort i SAS 

eller hvordan de hadde løst oppgaven bedre i Braatens, gjerne på hver eneste slinge 

(arbeidsperiode). «I SAS pleide vi alltid..» Det kunne være enkle ting som å knyte hvite 

servietter på vognene når de var tomme, nei, det var for øvrig en Braatens greie, tror 

jeg. Men det skjer det nesten ikke i det hele tatt lenger, og det tror jeg skyldes av at vi 

har fått så mange nye som aldri har jobbet i SAS eller Braatens, kun i SAS, og man 

har ikke noe forhold til dette skillet. (Charlotte) 

Fagforeningen bekrefter at det har blitt ansatt veldig mange de siste fire årene sammenlignet 

med tidligere rekruttering i selskapet som en følge av at flere har gått av pensjon eller sluttet. 

Det kan således sies å ha vært et generasjonsskifte i SAS, noe alle intervjupersonene som har 

vært der mer enn ett år også henviser til flere steder i intervjuene. De kabinansatte som har 

vært ansatt i mer enn seks år opplever at historiene blir mindre fortalt som en følge av dette. 

Samtidig fremkommer det at de selv forteller historier om hvordan det var tidligere til «de 

nye» i selskapet. Dette kan også tilsi at historiene fortsatt blir fortalt, men at det ikke legges 

like godt merke til når en selv er forfatter. Amanda, som har vært ansatt i SAS i underkant av 

SAS opplever å bli «fortalt hele tiden om hvordan det var tidligere», og Britt som har vært der 

i overkant av 25 år mener de heldigvis har slutta å snakke om «den før i tida». 

Det er vanskelig å si noe om historiene som fortelles har endret seg i innhold eller omfang ut i 

fra hva de kabinansatte sier om dette. Det kan likevel se ut til at historier om fortiden har vært, 

og fortsatt er, en del av livet i kabinen. Det kan også se ut til at de ansatte liker eller har likt å 

høre historiene, men at det også minner en på endringer og at dette «gjør vondt».  
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6.3 Vis oss hvem vi er 

Shinoff, Rogers og Corley (2016) viser identitetsinnhold ikke bare kan fortelles om, men også 

kan kommuniseres gjennom å vise og iscenesette hvem organisasjonen er.  

6.3.1 Uniformen 

Ansatte som møter passasjer ansikt til ansikt bærer uniform i SAS. Det er på uniformen du 

skiller dine egne fra de andre når du beveger deg gjennom flyplassen. Uniformene 

representerer hvilket flyselskap man tilhører og er således et visuelt objekt 

organisasjonsmedlemmene blir eksponert for daglig (Schinoff et al., 2016). Uniformen viser 

hvem SAS er.  

Uniformen er også et symbol på organisasjonen. Symboler viser til, og forstås som «ting» 

(hendelser, objekter, relasjoner etc.) som viser til en mening (Pratt & Rafaeli, 1997, p. 864), 

og er blitt studert av flere forskere som har bidratt til forståelsen og betydningen av symboler 

både i samfunnet og i organisasjoner (Geertz, 1973; Goffman, 1959; Linstead & Grafton-

Small, 1992; Manning, 1987).  

Intervjuedeltakerne ble ikke spurt direkte om forholdet til uniformen, men viste likevel 

gjennom andre utsagn at uniformen var en viktig del av det å jobbe i SAS. Intervjudeltakerne 

snakker om uniformen to sammenhenger:  

1. Hvordan flyvertinneyrket var glamorøst tidligere med «de flotte uniformene på 60, 70, og 

80-tallet»  

2. Hva som representerer SAS 

Charlotte viser i sitt sitat under at hun forbinder uniformen med den glamorøse historien: 

Jeg syntes den er fin i fargene, men jeg hadde heller sett at vi hadde gått tilbake til en 

av de flotte uniformene fra 60, 70 eller 80-tallet der man hadde ordentlige 

kvalitetsuniformer. Da var det jo flotte designere som Calvin Klein og Dior som 

designet. (Charlotte) 

Gjermund viser hvordan uniformen trekkes frem når han beskriver hvordan det er å se en 

kollega tilfeldigvis på gaten: 
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Det kommer an på hvordan personen ser ut og hvordan personen bærer uniformen. 

Om det er en god representant eller ikke. Jeg syntes det er viktig at man bærer 

uniformen bra siden det er så tydelig hvilket selskap man kommer fra. Hvis personen 

bærer uniformen bra får jeg gode følelser når jeg ser kollegaen. (Gjermund) 

Frida forklarer også at hun forbinder uniformen med den identiteten man har i SAS er og at 

det «er litt vanskelig» om den blir endret på til noe «vi ikke liker så godt». 

Det blir jo litt sånn at uniformen vi bærer blir en del av den identitet jeg tar på seg når 

jeg går på jobb. Så hvis den blir endret på, særlig til noe vi ikke liker så godt eller til 

noe vi syntes ser litt billig eller dumt ut, så synes jeg det blir litt vanskelig. Jeg syntes 

absolutt merkevaren har vært veldig fin. Veldig klassisk (Frida) 

6.3.2 70-års jubuliumet  

I 2016 feiret SAS 70 år og markerte dette både internt og eksternt. Intervjudeltakerne fortalte 

at det ble hengt opp postere av gamle uniformer på basene, kabinansatte fikk gå med gamle 

uniformer på jobb og det ble avholdt flere store fester for de ansatte i hangaren på 

Gardemoen. Samtlige opplevde feiringen som noe positivt. 

Når ledelsen i SAS arrangerer en stor fest for de ansatte for å feire sin egen historie 

iscenesetter de budskap om identitet. Historien knyttes til nåtiden og organisasjonen blir 

minnet på hvem de er gjennom hvem de har vært. Identitetsinnhold som iscenesettes vil 

oppleves mer minneverdig for de ansatte, og fordi de ansatte blir eksponert samtidig og på lik 

måte, vil man også ha lettere for å enes om innholdet som kommuniseres (Schinoff et al., 

2016)  

Intervjudeltakerne ble spurt om flere spørsmål tilknyttet til jubileet og hvordan dette ble 

markert. For å avdekke hvorvidt intervjudeltakerne hadde fått med seg markeringen, og hva 

man feiret ble intervjudeltakerne først spurt om hvor lenge de trodde SAS hadde eksistert. Her 

var det stor variasjon hos de kabinansatte. Charlotte hadde ikke tatt del i markeringen, men 

gav likevel en detaljert beskrivelse av historien: 

Det ble opprettet i, jeg mener det var i mai, 1946. Og jeg tror faktisk det var her i 

Oslo. Toppledere som møttes, og det så lenge ut som de ikke ville komme til enighet, 

men så til slutt så skrev de under og SAS ble født. Det ble satt sammen av det det 
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danske luftfartsselskap, det norske luftfartsselskap og det det danske luftfartsselskapet 

(Charlotte) 

Fem av sju intervjudeltakere visste at SAS nå var over 70 år. De to som ikke visste eller 

husket hvor lenge SAS hadde eksistert hadde begge deltatt på jubileumsfeiringen. Alle 

intervjudeltakerne utrykte at de syntes det var positivt at ledelsen hadde markert feiringen ved 

å arrangere en fest for de ansatte, men var sprikende når det kom til spørsmål som omhandlet 

hvorvidt ledelsen var opptatt av å fortelle historien til SAS, om det var riktig historie som ble 

fortalt og hvordan dette kom til utrykk. Flere av deltakerne svarte at de syntes det virket som 

at ledelsen var opptatt historien og syntes dette kom til utrykk nettopp gjennom markeringen 

av 70-års jubileet. Ingen av intervjupersonene kunne komme på andre eksempler der historien 

var blitt trukket frem tidligere. Frida forteller: 

Det er kanskje mer nå etter SAS ble 70 år. Det var mindre fokus på det før jubileet. Nå 

er kanskje jeg litt over middels interessert og har lest mye om SAS. For meg har det 

alltid vært tydelig at SAS har en lang og fin historie, men hva ledelsen er opptatt av, 

det er jeg ikke sikker på. (Frida) 

Amanda, som har vært ansatt i SAS i underkant av ett år opplever at både fagforeningen og 

ledelsen i SAS er opptatt av historien: 

Jeg vet jo at kabinforeningene har satt litt fokus på historien. Også har vi de store 

bildene på crewrommet. Der ser du liksom SAS og uniformen fra ulike år. Det tror jeg 

er veldig viktig for ledelsen. De viser det frem. Og det har de gjort med det SAS-bladet 

eller Scandinavian Traveller. Der har de liksom vist SAS-uniformen gjennom tidene, 

og det har vært veldig spennende. Og populært blant passasjerene. (Amanda) 

Charlotte som har vært ansatt i SAS i nærmere 10 år forklarer også at ledelsen har vært 

opptatt av historien i forbindelse med jubileet, men opplever at den skulle vært brukt «mer 

aktivt i hverdagen»: 

De var hvert fall opptatt av jubileet, for ved jubileet i fjor hadde vi masse flott bilder og 

SAS historien ble trukket frem. Det ble lagt ut bilder på nettet hvor du kunne gå inn å 

søke. Men utover det føler jeg at vi kunne brukt historien mye mer aktivt i hverdagen, ikke 

bare når det er jubileum. Nå bruker de heldigvis egne ansatte i reklame for SAS igjen. Det 

tror jeg er kjempepositivt. For da viser ledelsen at «Vi ser dere». (Charlotte) 
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I sitatet over ser vi også at Charlotte forbinder historien med å bli sett og anerkjent som 

medarbeider. Når identitetsinnhold iscenesettes eller vises slik det gjøres i forbindelse med 

jubileet kan dette være fordi det er identitetsinnholdet er utfordrende å kommunisere til 

medlemmer gjennom ord (Schinoff et al., 2016). Når de kabinansatte beskrev fortellingene fra 

kabinen, altså historier som ble fortalt fra kabinansatt til kabinansatt, viste det seg at det så ut 

til at de kabinansatte mente disse hadde en undertone av «det var så mye bedre før i tiden». 

Samtidig utrykte de også at de likte å høre historier om fortiden, likte å feire historien, og så 

seg selv i sammenheng med denne gjennom uniformer og bilder av hvordan det var tidligere.  

Dette kan tyde på at det er mer utfordrende for identitetsforvaltere i SAS å snakke om fortiden 

enn det er å vise eller iscenesette den.  

6.4 Vi som går i unform 

«If you are not serving the customer, your job is to be serving someone who is.»  

Jan «Janne» Carlzon 

I sin studie av ansatte og pasienter ved en rehabiliteringsenhet på et sykehus, undersøkte Pratt 

og Rafaeli (1997) betydningen av klesdrakt som symbol, og hvordan organisasjonsidentitet 

kommer til utrykk gjennom den symbolske betydningen av uniform i organisasjon. I studien 

finner forskerne at den symbolske betydning av uniform i organisasjonen blir viktig når 

medlemmene håndterer flere identiteter samtidig, og at uniformen således kan brukes for å 

vise hvor de står i identitetskonflikter.  

I samtaleintervjuene kom det også frem at de kabinansatte ikke hadde en klar oppfatning om 

hvem ledelsen i SAS var. 

Frida beskriver dette under: 

Jeg føler ikke at jeg har noe forhold til noe ledelse i SAS.  Ledelsen i SAS, det er kun to 

personer jeg kan tenke på i ledelsen, og det er Rickard Gustavson og Eyvind Roald. 

Utover det så har jeg en manager som jeg forholder meg litt til. Hvem som er min 

managers sjef, det aner jeg ikke. Hvordan styringslinjene går oppover videre, det er 

jeg heller ikke kjent med. Så får man jo mail med litt forskjellig informasjon her og 

der, men jeg tenker ikke så mye mer på det. (Frida) 
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Dag sier «Som arbeidstaker får jeg ingen ting av ledelsen. Ingen hilsener på noen som helst 

måte. Kundene betaler lønnen min». Når jeg ber han utdype sitt forhold til ledelsen sier han at 

han har lite kontakt med ledelsen, og at han ikke vedkjenner «det som en del av SAS» og at 

kollegaene er «de som går med uniform»: 

Når man jobber i SAS, hvert fall jeg, så har man lite forhold til ledelsen. Hva de tenker 

om ting. For meg er SAS hverdagen min, kollegaene jeg jobber sammen med. 

Ledelsen, er noe som sitter helt andre steder, i Stockholm. De bytter ut ledere hele 

tiden. Jeg har bare valgt, vel, det er ikke en del av SAS. Ledelsen betyr ingen ting for 

min opplevelse av SAS egentlig. De er ikke en del av SAS i min hverdag. For meg er 

SAS mine kollegaer, de som går i uniform (Dag). 

Noen av de kabinsatte anså heller andre i uniform som en del av «sitt» SAS. Frida som 

akkurat har vært på fest for hele Avinor, der også ansatte fra andre selskap var tilstede, 

reflekterte over dette: 

For meg er SAS de flyvende. Pilotene og vi flyvertinnene og flyvertene som jobber ute 

på linjene. Jeg var på en Avinorfest nå i helgen. Da møtte jeg mange SAS-folk som 

jobber på bakken. Ground handling, teknikere, gatepersonell, altså veldig mange 

andre SAS folk. Da tenkte jeg faktisk på det, hvem er SAS for dem? Og du har jo så 

mange mennesker som jobber i hele SAS-systemet at de må jo også tenke at det er de 

som er SAS. Som gjør alt forarbeidet på bakken før vi kan ta imot passasjerene. Så jeg 

har kanskje fått et litt annet syn på hvem som er SAS nå den siste uken. Det er faktisk 

ganske interessent å se hvor mange vi faktisk er (Frida) 

6.5 Påvirkning utenfra 

Jeg er utrolig glad i SAS. Når jeg for eksempel overhører en samtale der andre prater 

om SAS så blir jeg utrolig interessert i å høre hva de har å si. Oppmerksomheten min 

blir vekket og jeg lurer på hva de har å si om SAS. Jeg er veldig stolt av å jobbe i SAS. 

(Amanda) 

Organisasjoner omhandler ofte med omverdenen i større eller mindre grad. SAS, som 

flyselskap, har tett kontakt med samfunnet gjennom å ha sin kundemasse i store deler av 

befolkningen, og er ett av få selskap som tilbyr flyreiser i Skandinavia. Hvordan omverden ser 
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på SAS svarer til organisasjonens omdømme. Omdømme beskriver omverdenens 

oppfatninger og tolkninger av organisasjonen gjennom tilgjengelig informasjon som kommer 

fra organisasjonen selv, media eller andre steder omverdenen mottar informasjon som settes i 

sammenheng med organisasjonen (Fombrun & Shanley, 1990). Oppfatninger om 

organisasjonen går fra individuelle oppfatninger til å kollektive oppfatninger, og preges av 

oppfatninger om bransjen organisasjonen er en del av (DiMaggio & Walter, 1983). 

Organisasjonsmedlemmenes oppfatninger om organisasjonens omdømme, påvirker 

organisasjonsidentitet, og i hvilken grad medlemmene identifiserer seg med organisasjonen 

(Dutton et al., 1994). I samtaleintervjuene var samfunnets oppfatning av SAS ett av temaene. 

Intervjudeltakerne tolket spørsmål om SAS til også å gjelde deres yrke som kabinansatt, og 

viste til oppfatninger om hvordan samfunnet så på yrket kabinansatt, kabinansatt i SAS, SAS 

som organisasjon og bransjen for øvrig. Seks av sju henviste til endringer. Unntaket var 

Amanda som hadde jobbet i SAS i mindre enn ett år. Amanda viste likevel til endringene 

kollegaene hadde opplevd, som hun bekreftet at hun fortalte om til andre utenfor 

organisasjonen. 

Det har vel endret seg en del nå, i løpet av de årene jeg har vært i SAS. Når vi begynte 

for nesten 10 år siden ble det fremdeles sett på som glamour og jeg kunne få spørsmål 

om jeg fikk reist og sett verden. Folk har nok innsett at det heller dreier seg om ganske 

mye hard jobbing, så det har nok vært et stort statusfall, fra det glade 60-tall og frem 

til nå helt klart, men folk synes fortsatt det er morsomt at du er flyvertinne og at det 

virker som en morsom jobb. (Charlotte) 

En del tilbakemeldinger jeg får er sånn «åh, Gud, det ser så slitsomt ut, «det ser så 

trangt ut, det må være så trangt”, “blir du ikke lei av alle passasjerene?», «lei av å 

være om bord i den lille maskinen i så mange timer». Så en del ser nok ikke på det som 

noe glamorøst lenger. Men samtidig så opplever jeg også at noen sier «du er så fin i 

flyvertinneuniformen» og» du tar deg så godt ut som flyvertinne». Jeg vet ikke, det er 

litt sånn todelt. Det ser slitsomt ut, mens så er det litt stilig også da. (Elin) 

Intervjupersonene delte samme oppfatning om hvordan samfunnet så på de kabinansatte i 

SAS og det var liten variasjon i hvordan de kabinansatte beskrev dette. De viste til endringene 

og mente oppfatningen var delt mellom å se på de som «kafevertinner» eller «serviceansatt på 

en bensinstasjon eller en café» og noe litt mer «stilig» og «morsomt». Samtlige konkluderte 
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med at samfunnet fortsatt hadde en positiv oppfatning av hvordan det var å jobbe som 

kabinansatt i SAS, selv om dette kom til utrykk i mindre grad nå enn tidligere.  

Jeg tror det har blitt mye mindre skille på SAS og..  Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal 

svare på det. Det er kanskje litt ekstra status med SAS fortsatt, men for meg så virker 

det som det er i ferd med å forsvinne. (Dag) 

Dag tror ansatte i SAS hadde høyere status tidligere. Han viser til et skille mellom SAS og 

andre, men utdyper ikke hvem eller hva han henviser til. Han uttrykker at han syntes dette er 

vanskelig å svare på. Jeg utfordrer han likevel og spør om han kan utdype og beskrive hvorfor 

han tror det er slik: 

Det var nok mye mer status å jobbe i SAS tidligere fordi det var et selskap som 

henvendte seg til det europeiske markedet. Vi har jo mange forretningsreisende og vi 

har jo alltid fløyet interkontinentalt. SAS plukket også kanskje folk ut på en litt annen 

måte enn de andre flyselskapene før også, så vi hadde nok høyere status tidligere, men 

jeg tror det er i ferd med å forsvinne. Nå er jo Norwegian til og med blitt større enn 

SAS. SAS er under hardt press, de har holdt på å gå konkurs.  Det har blitt veldig 

allemannseie å fly. Og man blir, ja, fra å være flotte folk som snakket tre språk 

flytende som det kanskje var i gamle dager, til å bli en arbeider som utfører en mer 

maskinell tjeneste. (Dag) 

Dag peker på flere mulige forklaringer på hvorfor han tror samfunnet har endret oppfatning 

om SAS som organisasjon, og hvordan omverdenen nå ser på ansatte i flyselskap som 

utførere av «en maskinell tjeneste». 

1. SAS var tidlig ute med å fly interkontinental. Konkurrenter (Norwegian) flyr nå også 

interkontinentalt. 

2. SAS rekrutterte andre ansatte enn konkurrenter (Norwegian). Dag mener dette har 

endret seg. Han går ikke nærmere inn på hvorfor dette har endret seg. 

3. SAS har holdt på å gå konkurs. Dag mener dette kan hå påvirket samfunnets 

oppfatning av SAS 

4. Dag oppfatter at Norwegian har blitt større enn SAS og at dette kan prege samfunnets 

oppfatning. 
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5. Flere reiser med fly. Det har blitt allemannseie å fly. 

Jeg tror nok den oppfatningen som var før, som SAS som noe glamorøst og veldig 

flott, har endret seg. Det var vanskelig å få de jobbene og folk så veldig opp til deg 

med en så flott jobb. Det tror jeg har endret seg litt i takt med utviklingen I bransjen. 

Det er mye utflagging, man har gått mye ned i lønn, gått med på mye lenger 

arbeidsdager og helt andre betingelser enn det vi jobbet under før. Og det gjenspeiles 

i at det har blitt så billig å fly. Folk betaler jo nesten ingen ting for det lenger, men 

forlanger mye mer for de billige setene, opplever jeg.  Jeg tror nok at den holdningen 

om at det er en sånn veldig kul og glamorøs jobb, den er nok avtatt i tråd med 

utviklingen i bransjen, tenker jeg. (Elin) 

I sitatet av Elin over ser vi at forklaringene til Dag går igjen. Det var vanskelig å få jobb i 

SAS tidligere, det har vært store endringer i bransjen som gjør at det har blitt mindre lukrativt 

å jobbe der og det har blitt mer vanlig å fly.  

Jeg spør Elin hvordan hun tror dette påvirker de som jobber i SAS. 

Jeg tror nok vi kjenner på at vi ikke har den samme stoltheten lenger. Stoltheten over 

selskapet og yrket. Men dette er noe jeg tror, ikke sant, jeg har ikke sett noe forskning 

som viser dette her, men jeg tror jo at det påvirker en. Og det at man går såpass mye 

ned i lønn, at man har såpass mye lenger arbeidsdager og sånn. Jeg vil jo tro at det 

gjør noe med hvordan man opplever sin egen arbeidsplass. (Elin) 

Elin blir også spurt om hun er stolt av å jobbe i SAS. Hun viser til at hun er mindre stolt av 

jobben sin nå enn hun var tidligere, og legger frem en alternativ årsak til dette utover de hun 

nevner ovenfor. 

Jeg vet ikke. Det kan være en habitueringsprosess hvor man blir litt vant til jobben 

man har. At det alltid er stas når man får en ny jobb, og så blir man vant til den. For 

eksempel kan det jo være veldig stas med en gang man kommer inn på ett vanskelig 

studie, men så etter to år så er det blitt vanlig også. Så det kan jo handle litt om det 

også. Men ja, jeg er kanskje litt mindre stolt enn det jeg var i begynnelsen, men jeg er 

fortsatt stolt av jobben min. Jeg syntes fortsatt SAS er flott. (Elin) 



70 

 

Flere av de andre intervjupersonene viser også til sammenligning når de skal forklare dette. 

Dersom intervjudeltakerne ikke selv sammenlignet spurte jeg gjerne om de trodde samfunnet 

hadde en annen oppfatning om SAS enn konkurrenter. 

Charlotte og Frida beskriver hva de tror omverdenen tenker om forskjellene: 

Men jeg tror også at folk vet at de i SAS hvert fall har mer ordnede arbeidsforhold enn 

de har i Ryanair eller andre lavprisselskap. (Charlotte) 

Det er mye businessfolk som pendler i jobb. Så vi har nok mye mer dresskledde 

passasjerer enn konkurrentene, og dermed fremstår SAS også som litt mer eksklusivt. 

SAS har jo også flere lounger i Europa og Norge, som tilbyr gratis mat og drikke til 

passasjerer før de skal ut å fly med oss. SAS er jo ikke et lavprisselskap som de andre 

som opererer innenlands i Norge (Frida). 

I sitatet ovenfor beskriver Frida at SAS oppfattes mer eksklusivt en konkurrentene. Hun peker 

på tre grunner til dette. 

1. SAS har flere forretningsreisende  

2. SAS har lounger og tilbyr gratis mat og drikke til noen av passasjerene 

3. SAS oppfattes ikke som et lavprisselskap 

Elin og Gjermund viser også til at SAS har flere forretningsreisende: 

Jeg tenker det er en forskjell med tanke på hvilke passasjer vi har. At det er nok en litt 

annen passasjerpopulasjon, som flyr med Norwegian. (Elin) 

Jeg tror nok vi i SAS har en større andel forretningsreisende. Det kan jo være en 

fordel og en ulempe. Fordelen er at de er mer smidige om bord, men de kan også 

kreve mer av oss. Fritidsreisende kan være litt mer styr, mer håndbagasje, mer styr, 

men de kan også være hyggeligere fordi de skal på ferie. Passasjerene er nok den 

største forskjellen. Jeg tror vi i SAS føler oss litt selvgode, at vi jobber for det beste 

selskapet. (Gjermund) 
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Samtlige viste til endringen i bransjen, når de snakket om samfunnets oppfatninger. Amanda, 

som ikke henviste til endringer direkte omtalte disse mer subtilt når hun fortalte om sin 

kontakt med andre utenfor SAS. 

Ja, som sagt jeg husker ofte ikke hvem som har fortalt historiene, men jeg forteller det 

gjerne videre til min familie og mine venner. Litt sånn før så var det sånn og sånn, 

men nå så har vi det bare sånn. Jeg har en veldig nysgjerrig familie. Så de lurer jo 

veldig på hva jeg gjør og hvem jeg er sammen med. Også har jeg venner og kjæreste 

som jeg forteller mye til. De er veldig oppdatert, på Snap og hele pakka. (Amanda) 

Hatch og Schultz (1997) påpeker at grensene mellom medlemmer og utenforstående viskes ut 

mer og mer i moderne organisasjoner gjennom for eksempel medieinteresse og 

kundeprogrammer, og at dette kan bidra til at organisasjoner finner det problematisk å 

opprettholde organisasjonsidentiteten. I avsnittet over ser vi hvordan Amanda viser til at hun 

deler livet fra innsiden i SAS med andre utenfor. Dette var også noe flere intervjuedeltakere 

henviste til, og flere enn Amanda henviste til sosiale medier. Av avsnittet under kan vi se at 

Dag opplever at det er mange utenfor organisasjonen føler «et slags eierskap til SAS». 

Jeg tenker det er en sterk merkevare, som veldig mange mener noe om. Både positivt 

og negativt. Jeg tror veldig mange føler et slags eierskap til SAS, enten de er ansatt 

eller er en vanlig mann i gata. Den lille prosenten som er statseid gjør at man føler 

seg berettiget til å si sin mening om SAS. (Dag) 

Organisasjonsmedlemmenes oppfatning om organisasjonens image eller omdømme ser ut til å 

påvirke hvordan organisasjonsmedlemmene ser på egen organisasjon. Når de kabinansatte 

opplever at samfunnet endrer sin oppfatning av SAS som organisasjon påvirkes også hvordan 

SAS ser på seg selv som organisasjon.  

6.6 De “yngste” og de “eldste» 

Alle de kabinansatte ble spurt om de opplevde SAS hierarkisk og hvordan de forholdt seg 

dette. Flere av de kabinansatte ønsket at jeg skulle forklare hva jeg mente med hierarkisk. 

Fordi jeg opplevde at spørsmål i seg selv var ledende, beskrev jeg dette mer teknisk ut fra 

hvordan makten i organisasjonen var fordelt: «En hierarkisk organisasjonsstruktur innebærer 

at makten i organisasjonen er fordelt i forhold til hverandre, mens en flat struktur innebærer at 
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makten er mer jevnt fordelt i organisasjonen». Ingen av de kabinansatte satt dette i 

sammenheng med organisasjonsstrukturen i SAS. Samtlige svarte på spørsmålet ved å vise til 

hierarkiet blant de flyvende i selskapet, uavhengig av annen organisasjonsstruktur og formell 

ledelse i selskapet. Når de kabinansatte snakket om hvordan de forholdt seg til hverandre gav 

flere av de kabinansatte uttrykk for at de ønsket bekreftelse av meg på at det de sa var riktig. 

Tenker du for eksempel på at det vi som er nye skal vente til purseren har håndhilst på 

kapteinen før vi gjør det? Tenker du på at de som er øverst på crewlisten skal velge 

arbeidsposisjon først og sånn? Er det det sånne ting du mener? De kabinansatte brukte også 

stammespråket i større grad enn tidligere når de snakket om dette. 

Det er veldig hierarkisk. Kapteinen er på toppen, og han er Gud. Det er han som 

bestemmer absolutt alt når man er ute og flyr. Det er han som har ansvaret for alt. 

Også er det 2P’en (forkortelse for annenpilot eller styrmann), han kommer etterpå, så 

er det purseren, og sånn går det kronologisk. Etter hvem som er ansatt når. Den som 

er ansatt sist har minst å si. Den som er ansatt sist har minst å si ja (Elin) 

Elin forklarer dette og henviser til et hierarki blant de flyvende som viser både til rang og 

ansiennitet. Frida forklarer dette i begynnelsen av intervjuet når hun skal gjengi hvordan en 

vanlig arbeidsdag ser ut: 

Du sjekker flighten du skal på, og da sjekker du også crewlisten for å se hvem du skal 

reise sammen med. Den er oppført i en bestemt rekkefølge, øverst er pilotene, så 

purser og deretter etter hvem som «eldst» i selskapet. Du får raskt kunnskap om hvem 

som er «yngst» i crewet ditt. (Frida) 

Gjennom crewlister blir hierarkiet synlig. Andre steder i intervjuene kommer det også frem at 

de kabinansatte er bevisste på symboler på dette som striper og vinger. Når jeg spør hvordan 

de oppdaget hierarkiet og hvordan det kommer til utrykk viser de kabinansatte til mange av de 

samme eksemplene. Charlotte forklarer at hierarkiet også har blitt bekreftet gjennom praksiser 

som styres av andre enn de flyvende: 

I alle år har det vært sånn at den som har jobbet kortest er den som skal være aktiv 

(jobbe ombord). De eller den som har jobbet lengst, skal få fly passivt (sitte som 

passasjer) dersom Trafikk (Crew control i Stockholm som styrer bemanningen på 

flyene) enten trenger flere aktive crew, eller det er for få passasjerseter ledige. Så jeg 
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har jo jobbet aktivt i alle år, fordi det tok jo lang tid etter jeg begynte til det kom noen 

nye. Det ansettes jo mange nye hvert år nå, men ikke da. Men nå har det blitt sånn at 

hvem som sitter som passasjer er tilfeldig. Så nå hender det at én som har vært der i 

tyve år blir satt til å jobbe aktivt, mens én som har vært der i to måneder får sitte og 

hvile. Og da er det faktisk folk som har ringt til Stockholm og sagt at «ja, men hør nå 

her» og insistert på at de nye skal jobbe så de får sitte. (Charlotte) 

Amanda beskriver hvordan hun fikk beskjed om å vise ydmykhet for de som hadde vært i 

selskapet lengre på det forberedende kurset alle kabinansatte i SAS må bestå før de blir ansatt. 

Lærerne på kurset er ofte tidligere kabinansatte i SAS. Jeg spør henne også hvorfor hun tror 

det er slik: 

Vi gikk gjennom det på kurset. At ut i fra respekt, så skal man når man kommer på 

hotellet.. så skal kapteinen sjekke inn først. Så skal purser sjekke inn, og så går det 

etter ansenitet, men nå er det jo ikke så mange som følger det likevel, men vi fikk 

beskjed om det. Men jeg prøver jo å vise respekt for de som har høyere ansenitet, men 

det skal jo gå begge veier. Jeg tror det er forventet fra de litt eldre, at de har litt mer 

autoritet. Det kanskje en litt sånn uskreven regel. Man er jo ofte litt forsiktig når man 

er litt ny. Men jeg vet at det er mange av de litt eldre som har en forventning om at alt 

det de sier er bibelen. Så om de sier at «sånn skal det være» så må de nye følge det. 

(Amanda) 

I motsetning til Amanda mener Charlotte at denne «regelen» er gjeldende i «aller høyeste 

grad». Charlotte, som også har blitt informert om dette på kurset, nærmere 10 år før Amanda, 

viser også til at hun har teknikker som bidrar til situasjonen fremstår mer naturlig: 

Men det er forventet at du som ny skal være ivrig. Og du skal ikke være den første som 

setter deg ned med avisen. Det er også en viss grunnregel, som jeg vil si at i aller 

høyeste grad er gjeldende, at kapteinen sjekker inn først når du kommer på hotellet. 

Veldig ofte vinker kapteinen de andre først eller hvis det er én som skal ekstra tidlig 

opp, er man flinke til å si «sjekk inn først du som skal tidlig opp i morgen». Men det er 

forventet at det følger ansenitet fortsatt. Så hvis jeg kommer først, hvis jeg får 

bagasjen min først ut av bilen, og kommer først til resepsjonen, så pleier jeg å studere 

et skilt eller, altså ett eller annet, slik at jeg ikke sjekker inn først. Så jeg lar de andre 

få muligheten med mindre jeg er eldst selv. Da går jeg rett inn og sjekker inn. Men det 
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tenker jeg er en hyggelig gest, men det er jo også noe vi ble informert om på kurs. 

Hvis ikke hadde jeg nok ikke tenkt på det i det hele tatt, tror jeg. (Charlotte). 

Amanda viste til dette som en uskreven regel de kabinansatte ikke snakker om. Charlotte viste 

til hvordan hun bidrar til at det ikke blir synlig. Det kan av denne grunn se ut som de 

kabinansatte opplever dette som unaturlig, men fordi det ligger til forventningene til 

samhandlingen og således danner et slags regelsett, er det også vanskelig å bryte mønsteret. 

Elin også viser også til samme eksempelet når hun skal forklare hierarkiet:  

På kurset, så lærte vi det at når vi kom på hotellet, så skal kapteinen få nøkkelkortet 

sitt først, så er det 2P’en, så er det purseren og vi som er ansatt sist til slutt, vi skal 

være veldig ydmyke og gå forsiktige helt bakerst. Sånn var det. Det er jo løsnet litt opp 

i, men jeg merker jo det at noen er litt sånn fortsatt. Jeg merker at det henger litt igjen 

i meg selv, men jeg forsøker å motarbeide det fordi jeg syntes det er veldig unaturlig 

dersom jeg henter bagen min først ut av crewbilen, hvis jeg kom sist inn, så er bagen 

min først ut av bilen, så skal jeg liksom stå ute i 20 minusgrader og vente på at 

kapteinen går først inn. Det syntes jeg er en veldig tøysete regel. Jeg prøver å løsrive 

meg veldig fra det. Det er noen sånne regler som henger igjen da. (Elin) 

Elin syntes dette er en «tøysete» regel og at det er unaturlig, men uttrykker også at det er 

utfordrende for de flyvende å løsrive seg fra det. Gjermund viser at han kjenner godt til 

hierarkiet, men anser dette som «mer naturlig»: 

Det går jo på det hierarkiet da. Pilotene først og så rang nedover. Man tenker ikke så 

mye på det egentlig. Det er mer naturlig. Det er der fortsatt, men det skjer mer smidig. 

Smidighet er vi gode på! (Gjermund) 

Dag blir også spurt hvorvidt han tenker at SAS er hierarkisk og hvordan han opplever dette:  

Vi har distinksjoner, og det er ikke så mange yrker som har det. Så sånn er det, og det 

er fint. Da vet jeg hva jeg har å forhold meg til. Det er purseren som er sjef i kabinen, 

som jeg forholder meg til. Og så er det kapteinen, som er øverstkommanderende, og 

som har siste ordet uansett. Og det er bra det, for skulle det skje noe så må vi ha det 

hierarkiet fastlagt (Dag) 
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Dag syntes dette er enkelt å forholde seg til. Han viser også til at det er synlig gjennom 

visuelle symboler som distinksjoner og setter det i sammenheng med nødsituasjonen. Når jeg 

spør Britt, som er purser og har vært ansatt i nærmere 25 år svarer hun: 

Nei, jeg spør bare hvem som vil gjøre hva. Tenker du på for eksempel på at den som er 

eldst skal snakke først eller sånn? Nei, det tenker jeg ikke. Det er sikkert noen som 

tenker sånn, men det har jeg aldri vært borte i. (Britt) 

 «Tenker du på for eksempel på at den som er eldst skal snakke først eller sånn?» spør Britt 

meg, før hun raskt konkluderer med at dette er noe hun «aldri har vært borte i». Britts 

spørsmål henviser til en konkret situasjon. En situasjon hun vet jeg kjenner fordi jeg har 

jobbet der. Brits spørsmål til meg røper at det ikke stemmer helt at hun aldri har vært borte i 

dette. Hun kjenner til det, og hun vet også at jeg kjenner til dette fordi hun henviser til en 

konkret situasjon som ikke utenforstående vil kjenne til.  

Frida henviser også til eksempelet Britt omtaler i sitt spørsmål, og forklarer hvordan denne 

situasjonen utspiller seg daglig under forberedelsene som gjøres i forkant av en avgang 

(briefing): 

Jeg kan huske fra da jeg var ny. Da var det sånn at når pilotene kom mot crewet ventet 

vi på tur med å hilse på kapteinen. Du lot purseren hilse på kapteinen først. Noen 

enkle ting som det. Og når du kommer til hotellet så står du og venter høflig og gir 

tegn til at kapteinen skal hente nøkkelen til sitt rom først.  Jeg husker at dersom det 

var nye som ikke hadde fått meg seg det ble de sett litt rart på. Man fikk ikke beskjed 

om at man hadde gjort feil, men det ble litt sånn, jeg vet ikke, merkelig stemming, 

kanskje? Det er litt det samme dersom man sitter ved briefing og du blir spurt hvilken 

posisjon du vil være. Det er ikke noe feil med det, men dersom du er førstemann til å si 

«2L» (arbeidsposisjon) blir de andre litt sånn «ja, se der ja! Du var raskt ute!» I stedet 

for å være ydmyk og spørre de andre hva de vil være først. Man skal ikke være 

førstemann til å velge, man skal være litt tilbakeholden og vente på tur. Kjenne sin 

plass. (Frida) 

Frida viser til flere av de samme eksemplene som de andre intervjupersonene trakk frem og 

det kan derfor se ut til at dette er situasjoner med klare spilleregler. Frida forklarer også at det 
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vil utløse «en merkelig stemning» dersom noen utfordrer reglene. Dette forklarer også flere av 

de andre: 

Hadde jeg hatt med én som var helt ny kunne jeg jo sagt at det er normalt at kapteinen 

sjekker inn først. Jeg har jo hørt noen som ikke.. som har vært veldig unge, som har 

sjekket inn først fordi de hadde så mange «veldig viktige ting de måtte gjøre», og det 

har ikke blitt så positivt mottatt akkurat. (Charlotte) 

Charlotte sier at hun dersom hun hadde med en som var helt ny kunne hun fortalt hvordan 

systemet fungerer. Charlotte som har jobbet i SAS i flere år ordlegger seg på en måte som 

tilsier at hun ikke har sagt ifra tidligere, men at hun opplever at hun kunne ha gjort det.  

Amanda forklarer hva reaksjonen vil være dersom man bryter «de uskrevne reglene»: 

Det vil jo at de skal følge hvordan de gjør det. Hvis du begynner å bryte de uskrevne reglene 

så kan du få noen blikk, og kanskje noen kommentarer. (Amanda). 

Jeg spør de kabinansatte hvorfor de tror det er slik. Gjermund svarer: 

Det har nok noe å gjøre med hvor tydelig man kan se hvor lenge folk har vært der. 

Men jeg opplever at det har vært en stor endring på dette de siste årene. Det har blitt 

ansatt så veldig mange nye de siste 3-4 årene. Da er man plutselig ikke ny lenger fordi 

man har 500 «bak seg» etter kort tid. Jeg følte jeg var «ny» i to år, men nå er man kun 

“ny” i to uker. Har man flydd i to uker er man nesten gammel. Man kan jo jobben sin 

etter to uker, men det er jo greit å være litt ydmyk fordi det er en del situasjoner du 

ikke har bort i etter to uker. De som har jobbet like lenge som meg har jo opplevd litt 

mer, og da er det greit å være litt ydmyk. Noen er ydmyke og noen er det ikke. (G) 

Gjermund påpeker at han tror dette kommer til utrykk fordi «hvor tydelig man kan se at folk 

har vært der». Gjermund bruker ordet ydmyk som en beskrivelse for hvordan det forventes at 

de med lavest ansenitet skal oppføre seg. Dette går igjen hos flere av intervjupersonene: 

Man bør være ydmyk om man er ny. Hvis du er ny i selskapet bør du være ydmyk. Og 

det er kanskje den med lavest ansenitet også som jeg syntes bør være litt ekstra ydmyk. 

Når du er ny i selskapet forventes det også at du er ny og lærevillig, og der har det 

kanskje vært en interessekonflikt med alle nyansettelsene som har vært de siste årene. 



77 

 

De er blitt så mange. Og det savner vi som har vært her noen år kanskje litt også, den 

ydmykheten. Den som hvert fall jeg mener vi hadde da jeg begynte. (Dag) 

Gjermund og Dag sier at de opplever at også dette har endret seg i de siste årene fordi det har 

vært så mange «nyansettelser». Elin forklarer hvordan hva hun forventer av de yngre. Elin 

henviser til endring når hun sier «de unge i SAS i dag», og beskriver de videre som umodne. 

Feil arbeidserfaring og lav utdanning brukes for å forklare hvorfor de ikke skjønner «hva 

slags hierarkisk kultur som har vært i dette selskapet lenge»: 

De har en helt annen holdning til arbeidet og til jobben og til alt. Det forventer jeg 

også. For det første så er mange av de som er veldig unge. Mange av de er veldig 

umodne. De har ikke studert noe, de kommer fra Seven-Eleven. De kommer fra, altså.. 

Jeg tenker at en egenskap ved de unge i SAS i dag er at de er ganske umodne for 

alderen. Ikke alle, men en del. Og dette er kanskje én av de første jobbene de har hatt 

og de skjønner ikke hva slags hierarkisk kultur som har vært i dette selskapet lenge. 

Og de er litt sånn.. ja, de har kanskje en sånn litt «indifferent» holdning til jobben da, 

enn det de eldre setter pris på, tenker jeg. (E) 

Jeg spør Elin hvordan hun reagerer dersom noen utfordrer hierarkiet: 

Jeg føler ikke at det er så mange som utfordrer det egentlig, men dersom det kommer 

veldig unge personer, som har jobbet der veldig kort tid, og begynner å fortelle meg 

hvordan jeg skal gjøre jobben min og jeg ikke syntes de er noe flinke, da blir jeg 

ganske irritert. Da tenker jeg at de trenger en god dose ydmykhet. Hvert fall hvis de 

skal inn i dette selskapet som er ganske hierarkisk i forhold til andre selskaper. Men 

hvis de er nye og flinke, og kommer med smarte løsninger, da tenker jeg, da blir jeg 

imponert. Da tenker jeg det var bra, det var en god idé. Men om jeg merker om det er 

noen nye, som er litt sånn tverre, som ikke helt vil innrette seg eller gjøre jobben sin, 

som skal begynne å fortelle meg hvordan jeg skal gjøre jobben min, da kan jeg bli 

ganske irritert. (Elin) 

Når jeg spør Elin tidligere i intervjuet hvordan hun forholder seg til hierarkiet svarer hun: 

Jeg prøver å gjøre mitt for at det ikke skal være sånn. Hvis jeg for eksempel skal kjefte 

litt på pilotene, noe jeg ikke er så veldig redd for å gjøre, så pleier jeg å gjøre det når 

ikke purseren hører på, fordi purseren har jobbet der veldig lenge og har disse 
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hierarkiske greiene godt integrert. Og for at han eller hun skal slippe å bli satt helt ut, 

så kan jeg kjefte litt på pilotene uten at purseren vet det. Fordi jeg har ikke den 

autoritetsangsten som mange andre har. Eller som de eldre har. De har det i 

ryggmargen. (Elin) 
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7 Avslutning 

7.1 Diskusjon 

7.1.1 Identitetspåstander og kollektiv forståelse av hvem vi er 

De kabinansatte opplever at både sikkerhet og ivaretakelse av passasjerer kjennetegner deres 

arbeid. Dette samsvarer med de formelle identitetspåstandene som fremkommer gjennom 

identitetspåstander i Our DNA. Det fremkommer også, at sikkerhet anses som det som alltid 

skal komme først. Det er med andre ord, stor enighet mellom de formelle identitetspåstandene 

og hva de kabinansatte forstår som viktige kjennetegn for deres organisasjon: 

1. SAS kjennetegnes som en organisasjon som setter sikkerhet først  

2. SAS kjennetegnes av en organisasjon som ivaretar passasjerer.  

De kabinansatte bekrefter også identitetspåstanden om at SAS kjennetegnes som en 

organisasjon «som kjennetegnes av man er punktlige». I materialet fremkommer likevel ikke 

dette like tydelig som de to ovennevnte. Det står mindre om hva SAS legger i punktlighet i 

beskrivelsen av verdien, mindre enn det gjør om både sikkerhet og ivaretakelse. Kabinansatte 

ble heller ikke stilt spørsmål som gikk direkte på punktlighet eller tid, men det fremkom 

likevel at flere av intervjupersonene satt dette i sammenheng med hvem SAS er i beskrivelser 

som omhandlet andre temaer.  

7.1.2 Identitetspåstander eller beskrivelse av bransje 

Det er kanskje ikke overraskende at SAS som et flyselskap, har en organisasjonsidentitet der 

sikkerhet, ivaretakelse og punktlighet står sentralt. Disse identitetspåstandene vil antageligvis 

også kunne ses hos andre flyselskapers beskrivelser av hvem de er. Dette underbygger det 

teoretikere ut i fra et institusjonell tilnærming har påpekt tidligere: organisasjoner i samme 

bransje eller kategorier utvikler likhetsstrekk gjennom å kopiere dem man ønsker å assosiere 

seg med for å oppnå legitimitet (Glynn & Abzug, 2002). 
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7.1.3 Fortid, nåtid og fremtid 

Gjennom forholdet til historien kan man se at de formelle identitetspåstandene ikke 

sammenfaller like enkelt. Både gjennom samtaler med kabinansatte og gjennom de formelle 

identitetspåstandene kan vi se tendenser til det Chreim (2005) påpekte i sin studie: 

organisasjonsmedlemmer plukker strategisk elementer fra organisasjonens fortid og plasserer 

disse inn slik at -  i vårt tilfelle -  SAS kan fremstå mer «moderne og attraktivt» snarere enn 

«utdatert og uønsket». Dette fremkommer tydeligst i de formelle identitetspåstandene i SAS 

Corporate Story. I denne kan vi spore identitetspåstander som beskriver SAS som et 

innovativt selskap. Disse identitetspåstandene var fraværende i samtaler med de kabinansatte.  

7.1.4 Nostalgi som emosjonell støtte 

Brown og Humphreys (2002) studie viser til hvordan aktørene bruker nostalgi og mimring i 

identitetsarbeidet. Dette ser man både i de formelle identitetspåstandene der SAS beskriver 

hvordan de var første flyselskap til å fly over Nordpolen, men tydeligst fremkommer dette i 

samtalene med kabinansatte. Det ser ut til at fortellinger om hvem vi har vært  eller er,  er 

svært utbredt. Det fremkommer også at de kabinansatte gjerne tar i bruk referanser til tidligere 

tider når de skal fortelle hvem de er i dag 

Det kan også se ut til at de kabinansatte ikke legger like godt merke til hvordan de selv 

forteller historiene, som de gjør når andre forteller disse. Det kan likeledes se ut til at disse 

historiene tjener som emosjonell støtte, slik Brown og Humphreys også fant i sin studie, og at 

de er viktige bindeledd for å sette fortid i sammenheng med nåtid slik Anteby and Molnar 

(2012) fremhever.  

7.1.5 Identitetsforvaltere i kabinen 

Det kan se ut til at de andre kabinansatte fungerer som identitetsforvaltere i SAS, noe som 

kommer til utrykk gjennom fortellingene de forteller hverandre i kabinen. Flere viser til at de 

har liten kontakt med ledelsen i SAS og at de således lettere lar sin forståelse forme når det 

kommuniseres i ens umiddelbare nærhet (Schinoff et al., 2016) og kommer fra ens egen 

arbeidsgruppe eller «stamme» (B.E Ashforth & Rogers, 2012).  
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7.1.6 Omdømme 

Det kan se ut til at de kabinansatte opplever at omdømmet til organisasjonen har endret seg de 

senere årene gjennom endringer i bransjen. Det kan også se ut til at de kabinansatte som ble 

intervjuet har en lavere opplevd sosial status. Hvorvidt dette fører til endring i organisasjonen 

slik Dutton og Dukerich (1991) fant, er det vanskelig å si noe om, men de kabinansatte ser ut 

til å oppleve at endringene har ført til statusfall, og økende grad av gjennomtrekk og en del 

andre kvalifikasjonskrav for ansettelse enn tidligere.  

7.1.7 «Organisasjonskultur utkledd som 

organisasjonsidentitet» 

Som diskutert i teorikapittelet er det teoretiske fagfeltet preget av en diskusjon rundt hva som 

er organisasjonsidentitet versus hva som er kultur. I delkapittel 6.6. diskuteres forholdet de 

kabinansatte har til hverandre gjennom et hierarki som er dannet gjennom rang og ansiennitet. 

Det fremkommer at dette er noe de kabinansatte ikke snakker om direkte, men at det snarere 

kommer til uttrykk i praksis – i deres adferd og samhandling med hverandre . Dette utgjør 

således beskrivelser av deres kultur, og gjengir ikke uttrykk for organisasjonsidentitet direkte. 

Jeg mener likevel at dette utgjør en viktig referent for organisasjonsidentiteten, som 

underbygger Hatch og Schultz`(2002) modell der organisasjonsidentitet forstås i relasjon til 

både kultur og image/omdømme. Det kan for eksempel tenkes at disse praksisene som 

fremkommer i beskrivelser om hierarkiet, påvirker hvordan organisasjonsidentitet forhandles i 

organisasjonen. 
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7.2 Konklusjon 

Når organisasjonsidentitet formuleres som det svaret medlemmene har på spørsmålet «hvem 

er vi som organisasjon», kan det ligge en forventning til at svaret organisasjonsmedlemmene 

gir også vil være likt  (Petriglieri & Devine, 2016). Petriglieri og Devine viser til at forskning 

likevel har vist seg å motbevise dette, og organisasjonsidentitet må derfor ses på som noe som 

kan bestå av forskjellige oppfatninger, men som henger sammen og er overlappende. Hva 

som oppleves som mest sentralt, distinkt og varig i organisasjonen varierer gjerne ut i fra 

hvilken del av organisasjonen du tilhører (Petriglieri & Devine, 2016).  

Gjennom denne oppgaven ser det likevel ut til at det kan være store likhetstrekk mellom hva 

ledelsen i SAS mener beskriver sentrale trekk ved organisasjonen, og hva de kabinansatte 

forstår som det som kjennetegner dem som gruppe. Dette fremkommer når man 

sammenligner identitetspåstander fra de offisielle dokumentene og de forståelser av kollektiv 

identitet som uttrykkes gjennom samtaler med kabinansatte. Tydeligst ser man dette gjennom 

å sammenligne identitetspåstandene i Our DNA og med hvordan de kabinansatte opplever at 

SAS kjennetegnes som organisasjon. Ulikheter mellom identitetspåstander fra de offisielle 

dokumentene og forståelser av kollektiv identitet gjennom samtaler med kabinansatte, 

kommer best til uttrykk gjennom forholdet til selskapets historie.  

7.3 Refleksjoner over studien og egen forskerrolle 

Utgangspunktet for oppgaven baserer seg på mine egne erfaringer som kabinansatt i SAS. Når 

jeg bestemte for å studere organisasjonsidentitet i SAS ble disse erfaringene satt i 

sammenheng med et begrep det var vanskelig helt å begripe. 

Når jeg nå oppsummerer min påvirkning og min erfaring som tidligere kabinansatt i SAS, 

opplever jeg at det er like viktig å trekke frem hvilke muligheter denne erfaringen har gitt meg 

i arbeidet med denne oppgaven. Møtet med SAS gav meg tilgang til å oppleve 

organisasjonsidentitet, i en organisasjon der den kollektive identiteten var sterk. Møtet med 

SAS gav meg også muligheten til å se sosiale prosesser utspille seg tydelig, i en kontekst som 

var preget av spesielle praksiser, symboler, endringer og fascinerende lojale medarbeidere 

som sammen dannet et like fascinerende fellesskap. Det er ikke opp til meg å bedømme 

hvorvidt denne oppgaven gir troverdige fremstillinger av organisasjonsidentiteten i SAS. Det 

jeg derimot er helt sikker på er, er at oppgaven vil kunne tjene som vindu og gi innsikt i en 
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spennende organisasjon. Dette vinduet kan gi andre muligheten å kikke inn. Eller ut, om du 

vil. Men viktig å ha i mente: Du får et glimt og mange fine fargespill - men du kan ikke se 

hele himmelen ut gjennom ett av vinduene i en flykabin… 
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SAS Corporate Story 

Aviation is a vital part of Scandinavian infrastructure and SAS is proud to keep the region 

connected. We connect smaller regional airports with larger hubs. We maintain the highest 

frequency of departures to and from Scandinavia and, as a part of Star Alliance we fly our 

customers to more than 1300 destinations worldwide. 

But the aviation industry is a rapidly changing playing field. Low cost carriers have pushed 

the boundaries of how and on which terms to compete, and many traditional carriers are 

responding by outsourcing their short haul or starting their own low cost carrier businesses. 

People continue to travel but that growth is met with intensified competition from both 

regional and global carriers increasing or shifting capacity, which in turn leads to tremendous 

price pressure. 

It’s a consilidation and an elimination race that will leave only the most profitable and lean 

players to survive. 

Embracing the challenges – because easier travel 

matters to our customers 

SAS’ top priority is to secure the long-term competitiveness and profitability of our company. 

To that end we have three strategic objectives: We must continue to increase our operational 

efficiency, we must win the battle of Scandinavia’s frequent travelers and we must continue 

to invest in our future. 

The approach to change, improvement and development in SAS is linked to the Lean process. 

By accelerating the rollout of Lean in the whole organization, we will meet competition with 

a commitment to continuous improvements in effiency and productivity. We fight for our 

customers by delivering quality and a clear focus on those who have the greatest demand for 

easier travel, the millions of Scandinavians who fly frequently – whether for business or 

pleasure. 
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Everything we do, every day is about making life easier for Scandinavias’s frequent travelers, 

and every single one of our employees is motivated by the notion that travelling with SAS 

makes a difference. We are loyal to our customers and passionate about rewarding those who 

value us; with SAS you become part of a community experiencing easy, joyful and reliable 

services, delivered the Scandinavian way. 

Meeting the demands and expectations of Scandinavia’s frequent travelers means investing in 

our future: Our network, our fleet, our loyalty program and our people. We continuously 

review our network, adding destinations to reflect the travel preferences of our core 

customers. We have placed orders for more than 60 new aircraft, both short haul and long 

haul and we are expanding our EuroBonus program. But most importantly, we are committed 

to providing our employees with the leadership and motivation to keep making all the 

difference for our customers. 

Scandinavian by name and Scandinavian by nature 

In SAS’ long history we have been defining megatrends in the industry. In the 1950’s SAS 

was the first airline to cross the North Pole with a commercial flight. Since then, we’ve played 

an important role in forming alliances across the globe, giving more people more reliable 

connections to more destinations throughout the world. Not to mention establishing the perks 

of punctuality as a measure of reliability and customer satisfaction for the entire industry. 

Everything we do reflects our Scandinavian DNA – simplicity, functionality, quality, 

reliability and a quiet pride in going that extra mile to show our loyalty. SAS’ employees 

make the difference, and we pride ourselves on being easy and informal, meeting everyone at 

eye level. And regardless of whom you meet at SAS you can be sure that safety, punctuality 

and care for our customers are their top priorities. 

At SAS, we will continue to push the boundaries to develop aviation, shaping our company 

and our industry to make it easier for all those to whom every journey is an important part of 

life. That’s a promise.  

 

(https://www.sasgroup.net/en/this-is-sas/ 24.oktober 2017) 

https://www.sasgroup.net/en/this-is-sas/
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Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 

 «Organisasjonsidentitet blant kabinansatte i SAS» 
 

Bakgrunn og formål 

Som en del av masterstudiet i sosiologi skriver jeg en masteroppgave om organisasjonsidentitet blant 

kabinansatte i SAS. 

I denne oppgaven ønsker jeg å finne svar på spørsmål jeg selv har lurt på da jeg var ansatt som 

flyvende i SAS fra 2008-2015; Hvem er vi i SAS som organisasjon? Hva kjennetegner oss, og hva 

skiller oss fra andre organisasjoner? Har vi samme oppfatning om hvem vi er? Tror vi at jobben vår 

betyr mer for oss en for andre, og har dette endret seg de siste årene? Ved å besvare flere slike 

spørsmål vil man kunne skissere organisasjonsidentiteten til kabinansatte i SAS. 

Organisasjonsidentitet er et begrep som brukes i blant annet i sosiologi for å beskrive medlemmenes 

egne oppfatninger av kjennetegn og trekk ved organisasjonen. I motsetning til individuell identitet 

beskriver organisasjonsidentitet en felles oppfatning av hvordan gruppen ser på seg selv, som en eller 

flere kollektive enheter.  

 

Oppgaven er en masteroppgave (60 studiepoeng) i sosiologi ved Universitet i Oslo, og er planlagt 

ferdigstilt våren 2017. 

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

For å kunne undersøke organisasjonsidentitet i SAS vil det gjennomføres 10-12 intervjuer med 

nåværende kabinansatte i SAS. Intervjuene vil ha en varighet på ca. 1 time. Ingen vil gjengis med eget 

navn i oppgaveteksten. Intervjuene vil tas opp på diktafon og innhold gjengis tekstlig. Ved 

ferdigstillelse av oppgaven vil dette materialet destrueres.  

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn. 

Oppgaven har ingen tilknytning til andre undersøkelser som gjøres i regi av SAS eller andre.  

HR-avdelingen i SAS er informert om gjennomføringen av oppgaven. 

  

 

Dersom du har spørsmål til studien, ta kontakt med; 

 

Masterstudent:      Veileder ved Universitet i Oslo:  

Caroline Furru      Arvid Fennefoss 

Tlf: 41207675       Tlf: 22857602 

E-post: carolinefurru@hotmail.com    E-post: arvid.fennefoss@sosgeo.uio.no 

  

 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Caroline Furru 
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Intervjuguide 

Fase 1: 

Rammesetting 

Vi starter med kaffe/vann og uformell prat 

 

• Repeterer tilsendt informasjon 

• Introdusere megselv 

• Bakgrunn og formål med samtalen og oppgaven 

• Varighet på intervjuet (60 minutter) 

• Informere om taushetsplikt og anonymitet 

• Informere om at man når som helst kan trekke seg - også uten å oppgi begrunnelse 

• Informere om båndopptaker og videre behandling av lydopptakene – spørre om 

samtykke 

• Starte opptak! 

 

Fase 2: 

Introduksjon 

Vi starter båndopptak og lener oss fremover på stolen 

 

1. Kjønn 

2. Ca. alder 

3. Antall år ansatt 

4. Hvorfor begynte du å jobbe i SAS? 

 

Fase 3: 

Arbeids-

hverdag 

Vi går over på beskrivelser av arbeidshverdagen 

 

1. Kan beskrive en vanlig arbeidsdag? 

2. Hvordan vil du beskrive kjerneoppgavene i jobben du gjør? 

3. Hvor mye tid bruker du anslagsvis på hver oppgave? 

 

Fase 4: 

Eksterne 

aktører 

Vi går over til å snakke mer om eksterne aktørers oppfatning av SAS 

 

1. Hvordan opplever du at samfunnet ser på SAS? 

2. Hvordan opplever du at andre i samfunnet ser på flyvertinne/flyvert/purser yrket? 

3. Hvordan opplever du at media ser på SAS? 

4. Hvordan opplever du at andre i samfunnet ser på jobben du gjør i et 

samfunnsmessig perspektiv? 

• status 

• bransje/konkurrent 

• symboler 

• fremmede/bekjente tenker når du sier du jobber som flyvende i SAS? 

• fremmede/bekjente tenker forskjellig om det å jobbe SAS og eventuelle andre 

flyselskap i Norge? 

 

Fase 5: 

Historiene  

Dreier samtaler over historien til SAS 

 

1. Hvor lenge har SAS eksistert? 

2. Hva tenker du om selskapets historie? 

• Hvordan kommer dette til syne? 

• Hvordan kommuniseres det? 

• Er det riktig historie som fortelles? 

 

3. Har du opplevd noe i forbindelse med jobb som husker som spesielt gode minner? 

• Hvor var dere da? 

• Var stoppene lenger 

• God stemning, god mat og drikke 

 

4. Har du fortalt andre om disse minnene?  

• Familie/venner 

• Andre kollegaer (når evt.) 
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5. Forteller kollegaer om sine minner og historier fra fortiden? Og hva forteller de? Er 

det noen historier du husker spesielt godt?  

• Når fortelles historiene? Om bord, på stopp, osv.? 

• Forteller du historiene videre? 

 

Fase 6: 

Endringer i 

bransjen 

Hva har skjedd de siste årene? 

6. Hvordan tenker du at det var å jobbe som flyvertinne i SAS på 60-tallet? 

7. Hvordan tenker du at det var å jobbe som flyvertinne i SAS for 25 år siden? 

8. Opplever du at det har vært endringer i bransjen i løpet av tiden du har vært der? 

 

Fase: kultur Hvordan er det å jobbe sammen andre kollegaer i SAS 

1. Opplever du at SAS er hierarkisk? 

• Hvordan da? 

• Eksempler 

2. Kan du fortelle litt om hvordan det var å begynne å fly etter kurset?  

3. Var det slik du så for deg at det ville være i løpet av kurset? 

• Hva var i tilfelle annerledes 

4. Kan du se at du har forandret deg? Klær, smykker, hår, språk? 

5. Hvilke egenskaper syntes du det er viktig å inneha som flyvertinne i SAS? 

6. Hvilke råd ville du gitt til degselv hvis du skulle begynne å jobbe i SAS 

 

 

Avslutning Vi avslutter 

Oppsummering: 

 

Oppsummerer viktige funn – få bekreftelse på at jeg har forstått informanten riktig? 

Gi informanten mulighet til å legge til det han/hun ønsker. 

Takk for intervjuet! 

 

 

 


