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SAMMANFATTNING 
Uppsatsen behandlar de traditionella flygbolagens kamp för överlevnad på en kraftigt 

konkurrensutsatt marknad. En kombination av avregleringen av flygmarknaden och en 

förändring i konsumenternas beteende har resulterat i att de traditionella flygbolagen får allt 

svårare att stå sig i konkurrensen mot lågprisflygbolagen. 

 

Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie analysera och utvärdera de traditionella 

flygbolagens förändringsprocess för att överleva den förändrade konkurrenssituationen. 

 

Undersökningen har visat att den kanske viktigaste faktorn för de traditionella flygbolagens 

överlevnad är att de lyckas pressa ned priserna till samma nivå som sina konkurrenter och bli 

av med de höga kostnader en stor organisation innebär. Lösningen blir därför en mindre, mer 

flexibel organisation med lägre kostnader och snabbare anpassning efter marknadens 

förändring. Vi har även kommit fram till att priset och medvetenhet kring varumärket lockar 

till sig kunderna medan mervärden i form av service och bekvämlighet kan få kunderna att 

välja att resa med flygbolaget upprepade gånger. Möjligheten att konkurrera med image 

bedömer vi som liten på en så priskänslig marknad som flygmarknaden. De traditionella 

flygbolagen bör följaktligen satsa främst på att sänka sina priser. Först efter detta blir det 

viktigt med övriga konkurrensfaktorer. 
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1 BAKGRUND 
Under efterkrigstiden har trafikflyget upplevt en dramatisk tillväxt. Från att ha varit praktiskt 

taget obefintligt har flyget blivit ett självklart transportalternativ för de flesta människor i i-

världen. Mellan 1960 och 1995 mer än tiodubblades antalet passagerare som reste från 

svenska flygplatser. Det finns inget som tyder på att denna utveckling kommer att hejdas. 

Bara mellan 1992 och 1998 ökade till exempel antalet utrikesresenärer från svenska 

flygplatser från 8,7 till 13,8 miljoner.1

 

Under 50-talet växte ett intresse för övriga Europa fram i Sverige. Man hade passerat de hårda 

åren under andra världskriget och gemene man hade det betydligt bättre ställt. Trots detta var 

det få som hade råd att resa och folk saknade både språkkunskaper och resvana. Med 

anledning av detta kom charterresandet att bli alltmer populärt då det innebar både trygghet 

och låga priser.2 Jetmotorns introduktion i passagerarflyget innebar en enorm effektivisering. 

Restiderna förkortades avsevärt och man kunde flyga fler passagerare. Harald Rosén 

Generalsekreterare på Svenskt Flyg menar att detta var det första steget mot ett folkflyg i 

världen.3

 

Efter 1950-talet sjönk priserna successivt och flygresandet ökade då allt fler hade råd att 

flyga. I takt med att fler flög byggdes större flygplan. Biljettpriserna sjönk ännu mer eftersom 

kostnaden per enhet sjönk i samband med att det infördes snabbare plan med högre 

passagerarkapacitet. Trots detta var det ändå en övervägande stor del av resenärerna som var 

affärsmän. Då dessa endast flög vissa tider fanns det avgångar som var svåra att fylla upp. För 

att undvika att flyga med tomma stolar infördes det i slutet på 1970-talet ett system med 

differentierade flygbiljettspriser. Idén var enligt Harald Rosén att man genom att sänka 

priserna på vissa biljetter kunde fylla planen även mitt på dagarna och under veckosluten. För 

att förhindra att affärsresenärer köpte dessa biljetter försågs de med en mängd restriktioner 

som exempelvis att man var tvungen att boka långt i förväg, inte hade rätt att boka om och att 

man var tvungen att stanna ett visst antal nätter.4      

 
1 http://www.scandinavian.net/company/ 
2 http://www.mytravel.se/default.aspx?page=http://www.mytravel.se/about/about.aspx?PAGE=about_history 
3 Intervju med Harald Rosén. 2005-08-23 
4 Intervju med Harald Rosén. 2005-08-23 
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Genom Pariskonventionen 1919 accepterades att varje stat hade full suveränitet över sitt eget 

luftrum. Tidigare hade flygtransporten karaktäriserats av avsaknad av regleringar. När länder 

nu tilläts bestämmanderätt blev luftrummet en av en deras viktigaste naturresurser varför 

inblandning från staten blev oundvikligt. Som följd på detta uppstod ett nät av bilaterala 

överenskommelser.5 På detta följde 1944 ett grundläggande regelverk för den civila luftfarten 

som fastställdes genom Chicagokonventionen, där 52 stater enades om en multinationell 

överenskommelse rörande flygtrafiken6

 

Regleringen av flygtrafiken har påverkat affärsstrategier, industriorganisation och 

marknadsstrukturer. Restriktioner rörande ägarskap ledde till att aktörerna på 

inrikesmarknaden ofta var statsägda flygbolag som var skyddade från konkurrens. Dessa 

företag utvecklade strategier som karaktäriserades av höga operationskostnader och hög 

servicekvalitet. Avsaknaden av konkurrens ledde ofta till lågt utnyttjande av 

flygplanskapaciteten och relativt generösa arbetsvillkor.7  

 

Den svenska inrikesmarknaden dominerades länge av SAS och Linjeflyg samt ett antal 

regionala flygbolag. Linjeflyg trafikerade i huvudsak de linjer som SAS hade valt att inte 

flyga på medan de regionala bolagen flög de linjer som även Linjeflyg hade ratat. SAS och 

Linjeflyg hade ett de facto-monopol på de så kallade primärlinjerna, det vill säga de linjer 

som ingick i dessa bolags inrikes linjenät. Även om det krävdes tillstånd från regeringen för 

att få bedriva linjetrafik var inte denna monopolställning lagstadgad, utan grundade sig på en 

etablerad praxis sedan lång tid tillbaka. Förankrat i lagstiftningen var däremot att SAS hade 

företräde till utrikes linjefart och cabotageförbudet, som innebar att endast svenska 

medborgare hade rätt att bedriva trafik inom Sverige. Flygbolag som fick trafikeringstillstånd 

på en lönsam linje ålades samtidigt att flyga på vissa olönsamma linjer som man från 

regeringens sida ansåg skulle trafikeras av samhällsekonomiska eller regionalpolitiska skäl.8  

 

 
5 Doganis, R. s 30. 
6 Liberalisering, regler och marknader. Statens offentliga utredningar (2005): 
   http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/37042 
7 http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/37042 
8 http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/37042 
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Under monopoltiden var prissättningen dock inte ett konkurrensmedel utan snarare ett sätt för 

flygbolagen att få ut så stor del som möjligt av resenärernas betalningsvilja. Denna så kallade 

yield managment gick ut på att de passagerare som köpte dyrare biljetter alltid gavs företräde 

och att billigare biljetter därefter såldes i mån av plats.9  

 

Sedan Sverige blev medlem i EU gäller EU:s regelverk för trafik mellan flygplatser inom 

unionen. 1987 inleddes den första delen av en liberalisering av flygmarknaden inom EU, som 

syftade till att skapa en restriktionsfri flygmarknad. Avregleringen fullbordades 1997 med det 

fjärde steget som innebar borttagandet av cabotageförbudet.10    

 

I en rapport från Luftfartsverket framgår det att det i så gott som alla branscher nu råder en 

situation där etablerade företag måste värja sig mot aggressiva nykomlingar. I tidigare 

monopolbranscher är förändringen av villkor extra tydlig. De etablerade företagen ogillar 

givetvis situationen varför de ofta drar ut på att anpassa sig tills inga andra alternativ återstår. 

Företagsjättarnas långsamma agerande kan förklaras med att de brukar ha svårt att ta till sig 

nya konkurrenssituationer. Det genomförs en del deklarationer om flexibilitet och kundnytta 

men kunderna blir sällan övertygade.11  

 

Det första lågprisflyget kom redan på 1970-talet, då Freddie Laker började flyga billigt över 

Atlanten. Budgetflyget var dock länge alldeles för opålitligt för att locka andra resenärer än 

ungdomar. Idag är situationen en helt annan. Lågprisflygbolagen har idag ofta bättre kvalitet i 

fråga om punktlighet än de traditionella bolagen.12 Detta har lett till att konkurrensen hårdnat 

och att lågprisbolagen tar allt större marknadsandelar.13 Det är alltså inte förrän nu när hotet 

upplevs som påtagligt som flygjättarna dragit igång sina reformeringsprogram.14  

 

Orsakerna till den, för de traditionella flygbolagen, krisartade situationen är många. Bland de 

viktigaste kan nämnas att avregleringen av flygtrafiken som ägde rum under 1990-talet 

möjliggjorde för privatägda bolag att inte bara flyga inom Sverige, utan även inom EU-länder. 

 
9 http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/37042 
10 http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/37042 
11 http://www.lfv.se/templates/LFV_InfoSida_70_30____36316.aspx 
12 Isaksson, P. (040120): www.affarsvarlden.se/art/61797.  
13 http://www.lfv.se/templates/LFV_InfoSida_70_30____36316.aspx 
14 Isaksson, P (040120):  www.affarsvarlden.se/art/61797.  
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Detta ledde till att nya linjer uppstod, men även att de befintliga fick konkurrens. Den rådande 

uppfattningen tycks dock vara att det var först efter terrorattacken i USA den 11 september 

2001 som lågprisflyget på allvar fick fäste. Efter terrordåden minskade flygresorna kraftigt. 

Detta i kombination med den allmänna lågkonjunkturen gjorde marknadsledarna sårbara för 

sina konkurrenter.15  En annan anledning är att de traditionella flygbolagen byggt sin 

affärsmodell på höga kostnader och höga intäkter. Harald Rosén menar att detta beror på att 

de har levt alldeles för länge i en monopolsituation och att de därför inte har varit 

uppmärksamma på sina kostnader, när det gäller exempelvis personal, avgifter och 

investeringar.16  

 

När sedan lågprisflyget börjat konkurrera har de traditionella bolagen tvingats in i en 

rationaliseringsprocess för att sänka kostnaderna och försvara sina marknadsandelar. 17

 

Monica Hedlund beskriver i Svenska Dagbladet hur prispressen på marknaden har krympt 

marginalerna till den grad att det knappast går att tjäna pengar längre. Det råder en 

överetablering på marknaden och många flygbolag har tomma säten. Samtidigt har den 

mentala krigsföringen hårdnat. Lågprisflygbolaget Ryanairs vd Michael O’Leary menar 

exempelvis att många flygbolag kommer slås ut den närmsta tiden och att endast ett fåtal 

kommer att finnas kvar om fem år.18  

 

Parallellt har det skett en attitydförändring hos resenärerna. Tidigare var själva flygresan 

något exklusivt, nu är det endast ett sätt att ta sig till resmålet.19 Undersökningar visar att 

service var det gällande konkurrensmedlet på de marknader som var reglerade men där det 

ändå fanns mer än en aktör. Denna service baserade sig på hög flygfrekvens och 

bekvämlighet.20 De låga priserna och det ökande resandet med flyg har skapat ett 

kundbeteende där man föredrar lågt pris framför bekvämlighet. Det talas även om att 

flygresor på korta och medellånga distanser blivit en lågt värderad standardprodukt.21

 
15 Littorin, H (2004): http://www.flygforsk.lu.se/files/Affarsmodeller.pdf  
16 Intervju med Harald Rosén. 2005-08-23 
17 Littorin, H (2004): http://www.flygforsk.lu.se/files/Affarsmodeller.pdf 
18 Hedlund, M. http://www.svd.se/dynamiskt/naringsliv/did_7918992.asp 
19 Intervju med Harald Rosén 2005-08-23 
20 Gonenc, R. Nicoletti, G. s 254. 
21 Littorin, H (2004): http://www.flygforsk.lu.se/files/Affarsmodeller.pdf 
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Numera innefattar prisjakten även affärsresenärerna. Harald Rosén menar att när det tillkom 

fler aktörer på flygmarknaden började konsumenterna aktivt söka det lägsta priset. På 

företagen motverkades detta till en början, delvis av de reguljära flygbolagens bonussystem, 

som gick ut på att samla poäng som sedan kunde konverteras till gratisresor eller 

uppgraderingar. Det var främst småföretagen som började söka lägre priser, men även större 

företag där resor utgjorde en stor del av budgeten fick svårt att försvara högre biljettpriser 

enkom för att samla bonuspoäng.22 De konkurrensfaktorer som tidigare utgjorde hörnstenarna 

i konkurrensen har alltså tappat kraft och de egenskaper som krävs för att effektivt möta 

marknadens efterfrågan har förändrats.  

 

2 PROBLEMDISKUSSION 
I bakgrunden beskrivs hur marknaden har avreglerats, konkurrensen ökat och kundbeteendet 

har ändrats. När flygmarknaden liberaliserades ökade konkurrensen i takt med att fler aktörer 

etablerades på marknaden. De traditionella flygbolagen har sedan monopoltiden en struktur 

och storlek som gör att de inte kan hålla lika låga priser som lågprisaktörerna. Detta är ett 

stort problem då kunderna alltmer prioriterar pris framför bekvämlighet. Den förändrade 

konkurrenssituationen och resenärernas ändrade köpbeteende kräver att de traditionella 

flygbolagen måste hitta ett sätt att anpassa sin organisation och differentiera sig på ett sätt som 

gör att de skiljer sig från sina konkurrenter. Flygbranschen karaktäriseras av stora likheter i 

kunderbjudanden, därför måste flygbolaget hitta ett sätt som får kunderna att prioritera det 

framför dess konkurrenter.  

 

3 PROBLEMFRÅGA 
Vilka faktorer är viktiga för de traditionella flygbolagens överlevnad i den förändrade 

konkurrenssituationen? 

 

 
22 Intervju med Harald Rosén 2005-08-23 
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4 SYFTE 
I Sverige är det traditionella flygbolaget SAS. Större delen av den svenska flygmarknadens 

behov har tillgodosetts av SAS, som även har en historia av statligt ägarskap. 

 

Syftet med uppsatsen är att genom en fallstudie analysera och utvärdera SAS 

förändringsprocess för att överleva den förändrade konkurrenssituationen.  
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5 DEFINITIONER 
I detta avsnitt definieras de begrepp som ligger till grund för att förstå uppsatsens 

ämnesområde.  

 

Aktör – är en term för den institution som handlar, agerar.23

 

Bonussystem - resenären erhåller poäng för varje genomförd flygresa baserat på resans längd. 

Vidare kan poäng i många fall erhållas vid köp av andra varor och tjänster tillhandahållna av 

företag som samarbetar med flygbolaget i fråga, till exempel hotell, kontokortsföretag och 

dylikt. Poäng som intjänats kan användas för uttag av bland annat bonusresa eller i samband 

med hotellvistelse, hyra av bil eller dylikt.24

 

Cabotage – Medgivandet av detta innebär att det idag är fritt för samtliga flygbolag inom 

EES-området (europeiskt ekonomiskt samarbetsområde) att bedriva trafik var som helst inom 

området.25

 

Charterresa – ordet charterresa betyder sällskapsresa.26 Resan anordnas oftast av en 

resebyrå, som i sin tur ordnar med flyg, hotell och bussanslutningar.   

 

Chicagokonventionen – är rättsregler för luftfart, vilka i stor utsträckning bygger på 

mellanstatliga överenskommelser. Bestämmelserna är införda i svensk rätt. 

Konventionen stadgar som grundläggande princip att varje stat har oinskränkt 

överhöghet i luftrummet över sitt territorium, samtidigt som den fastslår principen om 

luftens frihet för fredlig flygning.27 

 

Jetmotor – flygmotor som är en utveckling av gasturbinen. Det första jetmotordrivna 

flygplanet togs i tjänst i slutet av andra världskriget.28 

 
23 Microsoft Encarta Uppslagsverk (2001): ”aktör” 
24 http://www.marknadsdomstolen.se/avgoranden2001/Dom01.4.PDF. 050905. 
25 http://www.marknadsdomstolen.se/avgoranden2001/Dom01.4.PDF. 050905. 
26 Malmström, S, Györki I, Sögren, P. Bonniers Svenska Ordbok.  
27 Microsoft Encarta Uppslagsverk (2001): "lufträtt" 
28 Microsoft Encarta Uppslagsverk (2001): "jetmotor" 
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Konjunktur – förklarar ett ekonomiskt läge och ekonomiska utsikter. Konjunkturbegreppet 

förknippas främst med de växlingar mellan goda och dåliga tider som erfarenhetsmässigt 

utmärker det ekonomiska livet. Under konjunkturuppgången (högkonjunkturen) växer 

produktion och sysselsättning snabbt, under konjunkturnedgången (lågkonjunkturen) växer de 

långsammare eller sjunker.29 

 

Liberalisering – avreglering av marknaden, vilket innebär att man gör markanden friare. 

 

Monopol - marknadsform där en organisation eller ett företag behärskar utbudet av en 

vara eller tjänst. I det här fallet en mindre grupp av samverkande företag som 

begränsar konkurrensen på en marknad.30   

 

Operations/operationell kostnad – summan av särkostnad och alternativkostnad. Särkostnad 

är en kostnad som tillkommer eller bortfaller vid ett visst beslut. Alternativkostnad är det vi 

går miste om därför att vi inte använder resursen på bästa möjliga sätt.31

 

Regionala flygbolag - mindre flygbolag som bedriver reguljär inrikesflygning.32   

 

Reglering - statliga åtgärder för att styra en viss sektor av näringslivet.33 

 

Suveränitet - folkrättslig term för en stats oavhängighet i förhållande till andra stater, extern 

suveränitet, och för dess maktmonopol inom det egna territoriet, intern suveränitet. 34 

 

Yield managment – Innebär att de passagerare som köper dyrare biljetter ges företräde och 

att billigare biljetter därefter säljs i mån av plats.35

 
29 Microsoft Encarta Uppslagsverk (2001): "konjunktur" 
30 Microsoft Encarta Uppslagsverk (2001): "monopol" 
31 Kullvén, H. s. 30. 
32 http://www.marknadsdomstolen.se/avgoranden2001/Dom01.4.PDF. 050905 
33 Microsoft Encarta Uppslagsverk (2001): "reglering" 
34 Microsoft Encarta Uppslagsverk (2001): "suveränitet" 
35 Liberalisering, regler och marknader. Statens offentliga utredningar (2005): 
    http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/37042 
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Överetablering – innebär att det finns för många företag inom samma bransch, som 

konkurrerar om samma kunder.  
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6 METOD  
Under denna rubrik kommer vi att redogöra för vilka metoder och tillvägagångssätt som valts 

för att kunna besvara uppsatsens problemformulering – Vilka faktorer är viktiga för att de 

traditionella flygbolagen skall överleva den förändrade konkurrenssituationen? – samt ge  en 

kortfattad motivering av de val som gjorts.   

 

6.1 Vetenskaplig ansats 

6.1.1 Induktion och deduktion  

Det finns två typer av metoder som forskare kan använda sig av i sin vetenskapliga ansats: 

deduktiv och induktiv.36 Vi använder oss av den deduktiva metoden där vi har valt ut ett antal 

teorier som behandlar fenomen som vi anser påverka ett företags konkurrenskraft på 

marknaden. Anledningen till att vi valt den deduktiva metoden är att vi vill undersöka hur 

verkligheten antingen stämmer överens med eller skiljer sig från teorin.  

 

Skillnaden mellan den induktiva metoden och den deduktiva metoden är att den induktiva 

metoden börjar med observationer, där betraktas verkligheten och därefter formas teorier. 

Dessa teorier använder man sedan för att besvara den fråga som man har ställt. Man går från 

det speciella till det generella. Den deduktiva metoden innebär istället att man utgår från 

befintliga teorier som på olika sätt relaterar till problemområdet och som sedan jämförs med 

de empiriska resultaten.37  Den deduktiva metoden tar fasta på idén att man inte kan observera 

teorin neutralt utan att man skall börja med att forma en hypotes som är en generell 

relationssats, och sedan låta hypotesen styra vilka observationer som görs.38  

 

Fördelar med den deduktiva metoden jämfört med den induktiva metoden är att den deduktiva 

metoden är mindre sårbar för kritik gällande hur observationen skall gå till. Vid tillämpning 

av den deduktiva metoden är det även mindre risk att forskaren leds till att formulera felaktiga 

 
36 Hartman, Jan. s. 46 
37 Rienecker, L. s. 160 
38 Hartman, Jan. s. 46 
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teorier. En nackdel med metoden är att man inte på ett enkelt sätt kan använda sig av den för 

att visa att hypoteser är falska.39  

 

6.1.2 Kvantitativ och kvalitativ data 

Det finns en skillnad i vetenskaplig metod när det gäller kvantitativa och kvalitativa ansatser. 

Vi kommer i denna uppsats använda oss av en kombination av dessa två. Vi har använt oss av 

ett frågeformulär, av typen postenkäter, som är en typisk kvantitativ data. Detta har vi gjort 

för att få med ett stort antal respondenter och eftersom den information som efterfrågas är 

relativt okomplicerad. För att samla in kvalitativ data har vi använt oss av semistrukturerade 

intervjuer som ansats. Avsikten med den typen av datainsamling var att få fram tydliga 

beskrivningar av de fenomen som vi avser att undersöka. Det som skiljer dessa två ansatser 

ifrån varandra är sättet varpå informationerna omvandlas till data. Det kvantitativa 

tillvägagångssättet strävar efter att frambringa numeriska data. Kvalitativ forskning bygger å 

andra sidan på att omvandla det som observeras till skrivna ord, inte siffror.40 Fördelar med 

kvantitativa data är att de lämpar sig för mätning av undersökningen och att analysen av stora 

mängder kvantitativ data är relativt snabb. En nackdel är att kvalitén i datan kan vara 

bristfällig och att den inte alltid är vetenskapligt objektiv.41 Fördelar med kvalitativ data är att 

materialet är detaljerat och relevant och att det finns möjlighet till alternativa förklaringar som 

den kvantitativa datan inte ger. En nackdel är dock att tolkningar av den kvalitativa datan är 

nära kopplade till forskarens egna värderingar.42

 

6.1.3 Validitet och reliabilitet 

Med validitet avses att man som forskare verkligen mäter det som man avser att mäta, det vill 

säga hur bra, eller relevant, data representerar fenomenet. Reliabiliteten anger tillförlitligheten 

hos och användbarheten av ett mätinstrument och av måttenheten.43 Den anger i hur hög grad 

resultatet från ett mätinstrument eller en mätmetod påverkas av tillfälligheter, eller hur säkert 

och exakt vi mäter det som vi faktiskt mäter. Vi bör alltså i möjligaste mån se till att våra 

 
39 Hartman, Jan. s. 47 
40 Denscombe, M. s 204. 
41 Denscombe, M. s. 240-241. 
42 Denscombe, M. s. 259-261. 
43 Ejvegård, R. s. 67 och 69. 
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mätningar inte innehåller otillförlitliga förhållanden.44 Det finns olika sätt att testa datans 

reliabilitet. En möjlighet är att upprepa samma undersökning på samma grupp vid två olika 

tidpunkter. Om resultaten blir desamma är det ett uttryck för hög reliabilitet. Ett annat 

tillvägagångssätt är att flera forskare undersöker samma fenomen. Kommer de fram till 

samma resultat är det ett uttryck för hög reliabilitet.45

 

För att öka tillförlitligheten i vår undersökning har vi låtit intervjurespondenterna läsa igenom 

sammanställningen av svaren. På så sätt har vi undvikit att missförstånd lett till felaktiga 

resultat i mätningarna.  

 

6.1.4 Primärdata och sekundärdata 

Primärdata är data som insamlas i eget specifikt syfte, genom till exempel intervjuer. 

Sekundärdata är data som insamlats i annat syfte och som tidigare blivit bearbetat och 

analyserat av någon annan. Detta hindrar dock inte att man kan återanvända materialet och 

testa det på den egna problemställningen.46  

 

Sekundärdata kommer att samlas in i detta arbete för att beskriva marknad och bransch. Dessa 

sekundärdata kommer att insamlas genom skriftliga källor så som tidningar, rapporter, 

Internet etc. Vidare så kommer sekundärdata i form av årsredovisning att insamlas i syftet att 

beskriva SAS organisation och struktur. Detta för att ge en mer detaljerad inblick i företaget.  

 

För att kunna genomföra arbetet enligt syftet har vi samlat in primärdata genom intervjuer på 

företaget. Den empiriska undersökningen grundar sig också på en enkätundersökning bland 

flygresenärer. Med undantag för en Temoundersökning så utgörs hela den empiriska 

undersökningen av primärdata. Anledningen till att vi tagit med Temoundersökningen är att vi 

anser materialet vara både tillförlitligt och relevant för undersökningen.  

 

Som kompletterande material har vi även utfört en intervju med en konsult som arbetat med 

SAS varumärke och internkommunikation. Orsaken till att vi valt att lägga intervjutid på 

 
44 Andersen, I. s. 85. 
45 Ejvegård, R. s. 68-69. 
46 Saunders, m. Lewis, P. Thornhill, A. s. 200-201 
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kompletterande material är att vi när vi planerade intervjun inte hade tillräckligt god insikt för 

att kunna bedöma hur viktig konsultens insats var för vår undersökning. I efterhand bedömde 

vi dock att denna del inte hade relevans nog för att redogöras inom ramarna för empirin.  

 

En fördel med sekundärdata är att man som undersökare sparar både tid och pengar. Om data 

man utnyttjar redan är insamlad finns större utrymme för tolkning och analys i den egna 

frågeställningen, då sekundärdata ofta redan är väl bearbetad. En annan fördel med 

sekundärdata är att undersökaren kan ta del av forskning som sträcker sig över längre tid.47 

Nackdelar med att använda sekundärdata är just att informationen insamlats i annat syfte än 

det egna. En annan nackdel med sekundärdata är att den kan vara inaktuell och/eller svår och 

dyr att tillgå.48

 

6.2 Forskningsstrategier 

Det finns fem typer av strategier en forskare kan använda sig av för att få bästa möjliga 

utgångspunkt för att erhålla ett så bra forskningsresultat som möjligt. Dessa är 

surveyundersökningar, fallstudier, experiment, aktionsforskning och etnografi. Den strategin 

vi kommer att använda oss av är fallstudier.  I vår studie har vi valt att undersöka en 

undersökningsenhet, eftersom vi anser att fallet är typiskt. Det betyder att det valda fallet i 

viktiga hänseenden liknar andra fall som skulle ha kunnat väljas, och att resultatet därför 

sannolikt kan tillämpas på andra fall inom branschen. En fallstudie inriktar sig på en (eller 

några få) undersökningsenheter i syfte att erhålla en djupgående redogörelse för händelser, 

relationer, erfarenheter och processer som uppträder i den speciella undersökningsenheten.49

 

6.3 Gap-analys 

En Gap-analys används för att undersöka hur servicekvalitet skapas och vilka problem som 

finns. Det kan finnas fem olika typer av kvalitetsgap mellan ett företag och kunden; managers 

uppfattning, kvalitetsspecifikation, serviceförmedling, marknadskommunikation och uppfattad 

servicekvalitet.50  

 
47 Saunders, m. Lewis, P. Thornhill, A. s. 193-199. 
48  Saunders, m. Lewis, P. Thornhill, A. s. 200-201. 
49 Denscombe, M. s. 44-45.  
50 Grönroos, C. s. 100-106 
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I den Gap-analys vi ämnar utföra kommer vi att fokusera på gapet mellan kundernas upplevda 

service och deras förväntade service, gapet mellan den service marknadskommunikationen 

utlovar och den levererade servicen samt gapet mellan managers uppfattning om kundernas 

kvalitetsförväntningar och kundernas verkliga kvalitetsförväntningar. De kvalitetsgap vi valt 

ut kommer att undersökas med hjälp av kundenkätundersökningar och intervjuer på företaget. 

På så sätt kommer vi att försöka identifiera bristande överensstämmelse som kan förklara 

eventuella kvalitetsgap.51  

 

6.4 Datainsamlingsmetoder 

Det finns 4 typer av datainsamlingsmetoder en forskare kan använda sig av i sin forskning; 

frågeformulär, intervjuer, observation och skriftliga källor.52 Vi har valt att använda oss av 

intervjuer och skriftliga källor. Var och en av metoderna har sina speciella styrkor och 

svagheter och vid valet av forskningsmetod måste forskaren emellertid vara uppmärksam på 

att det är en fråga om att avgöra vilken metod som är den mest lämpade i praktiken och för 

uppgiften.53

 

6.4.1 Intervjuer 

Vi har valt intervjuformen eftersom den ger oss möjlighet att gå på djupet snarare än på 

bredden i materialet. Det finns många sätt att utföra intervjuer på och valet av intervju baserar 

sig till största delen på syftet med undersökningen. Tre typer av intervjuer finns att välja 

mellan beroende på avsikten; strukturerad intervju, ostrukturerad intervju och 

semistrukturerad intervju. Exempel på en strukturerad intervju är en enkät som respondenten 

fyller i själv utan hjälp utifrån. Som exempel på en ostrukturerad form av intervju kan nämnas 

samtalet.54 Vi har valt att använda oss av en semistrukturerad intervju när vi intervjuat olika 

personer inom branschen. Vid den typen av intervju har intervjuaren fortfarande en färdig 

lista med ämnen som ska behandlas och frågor som ska besvaras. Intervjuaren är emellertid 

inställd på att vara flexibel när det gäller ämnenas ordningsföljd, och man låter den 

 
51 Grönroos, C. s. 100-106. 
52 Denscombe, M. s. 101. 
53 Denscombe, M. s. 101. 
54 Denscombe, M. s. 134-135. 
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intervjuade utveckla sina idéer och tala mer utförligt om det ämne som intervjuaren tar upp.55 

Metoden passar eftersom empirin till stor del bygger på intervjusvaren och eftersom 

teorikapitlet är ganska omfattande och i viss mån innehåller element som kanske inte är helt 

lättolkade. Genom att inte ha ett fast formulär för frågorna tror vi oss också ha undvikit 

missförstånd och fått ut mer av svaren då vi kunnat ställa följdfrågor när det behövts. Vi är 

dock medvetna om att denna intervjuform har ställt lite högre krav på oss som intervjuare då 

ansvaret för att styra samtalet åt rätt har hamnat på oss. 

 

6.4.2 Tillvägagångssätt 

Den första intervjun utfördes hos Svenskt Flyg med Generalsekreteraren Harald Rosén i ett 

avskilt sammanträdesrum. Att göra en besöksintervju säkerställer i möjligaste mån att 

respondenten känner sig trygg och bekväm i sin miljö, samt att man lättare kan inta sin 

arbetsroll. Den andra intervjun genomfördes på SAS huvudkontor ute på Arlanda. Vid 

intervjutillfället närvarade Andris Zvejnieks (kommunikationsdirektör på SAS) och Ulrika 

Fager (informatör på SAS). Resultatet kan därför ha blivit påverkat, då man ofta agerar 

annorlunda när man är två som närvarar, än vad man skulle ha gjort om man var själv. Den 

tredje intervjun genomfördes på Storytellers kontor på Hornsgatan i Stockholm. Vid 

intervjutillfället närvarade Matts Heijbel. Intervjufrågorna skickade inte vid något tillfälle ut i 

förväg, vilket betyder att ingen av respondenterna hade möjlighet att fundera och förbereda 

svaren på frågorna. Intervjuerna bandades vid alla tillfällen så att vi till största möjliga grad 

kunde koncentrera oss på det som sades under själva intervjutillfällena.  

 

6.4.3 Intervjupersoner 

Harald Rosén (Generalsekreterare) som representerade Svenskt Flyg har god kännedom om 

flygbranschens historik och de viktiga fenomen som drabbat branschen under tiden efter 

andra världskriget. I SAS fall var respondenterna Andris Zvejnieks (kommunikationsdirektör) 

och Ulrika Fager (informatör). Respondenterna har båda god kännedom om SAS historik och 

är väl insatta i de strategier som används. Mats Heijbel äger och arbetar med Storytellers. Han 

har vid två tillfällen arbetat som varumärkeskonsult för SAS. Det betyder att han är väl insatt 

 
55 Denscombe, M. s. 134-136. 
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både i arbetsmetoden Storytelling och hur SAS har arbetat för att stärka sin image och sitt 

varumärke.  

 

6.4.4 Enkäter 

För att samla in data om konsumenterna har vi använt oss av enkäter, så kallade postenkäter. 

Enkäter är tillsammans med intervjun den vanligaste kvantitativa tekniken för insamling av 

verbala svar. En enkät är utformad i stil med det frågeformulär som man använder vid en 

intervju. Den enda skillnaden är sättet som datan samlas in på. Vid en intervju kan 

intervjuaren direkt skriva ner eller kryssa av svaren, eftersom denna typ av insamling sker 

ansikte mot ansikte eller per telefon. Enkäter skickas istället in, som i det här fallet när det 

gäller postenkäter, eller så samlas den in av forskaren själv.56 Fördelar med enkäter är att de är 

lätta att administrera och det krävs få medarbetare. Andra fördelar är att det inte blir någon 

intervjuareffekt och respondenterna har god tid på sig att besvara frågorna. En nackdel är att 

många respondenter inte kommer att svara.57  

 

6.4.5 Skriftliga källor 

Vi har tagit del av skriftliga källor främst i form av rapporter och SAS årsredovisning. De 

rapporter vi använt har stark anknytning till ämnet och har visat sig vara användbara som 

fördjupningsmaterial då intervjutiden ofta varit begränsad. Det hade kanske varit aktuellt att 

genomföra intervjuer om resurserna i form av tid och pengar hade varit större. Skälet till att vi 

använde oss av årsredovisningen som informationskälla var dels att den var lättillgänglig men 

också för att vi skulle få mer tid under intervjun till de frågor som var av mer komplicerad 

karaktär. 

 
56 Andersen, I. s. 163. 
57 Andersen, I. s. 164. 
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7 TEORI 
De teorier som valts ut ska tillsammans med det empiriska materialet bidra till att ge ett 

underlag att analysera och besvara uppsatsens frågeställning. Dessa teorier används sedan 

som grund till vår teoretiska referensram, utifrån vilken vi tolkat och analyserat den 

information vi samlat in. 

 

7.1 Inledning 

• Bättre avstamp i låginvolvering.  

 

Problemet vi avser belysa i denna undersökning är vilka faktorer som är viktiga för de 

traditionella flygbolagens överlevnad i den förändrade konkurrenssituationen. Flygbranschen 

har tidigare kännetecknats av regleringar och monopol, där de traditionella flygbolagen har 

verkat i en skyddad miljö, vilket har gjort att dessa företag byggt upp en storlek och en 

struktur som försvårat anpassningen till en starkt konkurrensutsatt marknad. De traditionella 

flygbolagen står nu inför en förändringsprocess där de behöver anpassa sin 

organisationsstruktur efter den externa miljö de verkar i. För att vi skall kunna undersöka 

detta kommer vi att använda oss av teorin om en organisations grundformer. Vi vill dra en 

slutsats om vilken organisationsform som lämpar sig bäst för miljön samt huruvida företaget 

motsvarar denna organisationsstruktur. Enligt Normann skall företagets inre strukturering 

vara uppbyggd så att den stödjer effektivitet i både utveckling och utbyte med omgivningen. 

Detta beskrivs i Organisationsstrukturen påverkar både utbytesprocess och 

utvecklingsprocess.  

 

Den nya marknadssituationen har lett till att lågprisflygbolagen tagit en allt större del av 

marknaden. Detta har möjliggjorts av att kunderna, som ett resultat av den ökade 

konkurrensen, kommit att ändra sitt köpbeteende. Detta tvingar de traditionella flygbolagen 

att anpassa sig efter rådande förhållanden. Vilka åtgärder företaget vidtar för att skapa 

konkurrenskraft måste till stor del bygga på vilken typ av kunder man riktar sig till, det vill 

säga om köpet genererar högt eller lågt engagemang, varför vi vill undersöka kundernas syn 

på produkten i detta avseende. Vid lågt engagemang kan inte varumärkeslojalitet garantera 

återköp utan detta stimuleras istället av igenkännande och ekonomiska fördelar. Vidare blir 
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det naturligt att skapa sig en förståelse för företagets affärsidé då denna utgör basen för hela 

verksamheten och hur man planerar för att möta konkurrens.  När det finns många 

konkurrenter och det är små skillnader mellan produkterna blir varumärket ett viktigt medel 

för att särskilja sig och binda kunderna till sig. Enligt Varumärkets olika funktioner gör ett 

starkt varumärke att företaget kan skapa en unik identitet, men även att det kan åtnjuta en rad 

fördelar ur konkurrensperspektiv. Från taktisk till strategisk management beskriver hur 

företaget skall arbeta för att bygga upp ett starkt varumärke. Slutligen ämnar vi undersöka hur 

företaget kommunicerar med anställda och kunder. I Service-värdekedjan blir den interna 

marknadsföringen viktig för att motivera anställda då detta leder till nöjda kunder. 

 

7.2 Organisationsstruktur 

Flygbranschen har konkurrensmässigt genomgått stora förändringar. Det finns sex olika 

grundformer som en organisation kan anta. Vilken som är den bästa beror på situationen 

befinner sig i. Vi tolkar detta som att stora förändringar av miljön även kan innebära att det 

krävs stora förändringar i fråga om struktur. Organisationsformen är med andra ord en viktig 

del av anpassningen varför vi tror att den är en faktor som har betydelse för de traditionella 

flygbolagens överlevnad. Företagets effektivitet är beroende av hur väl strukturen är utformad 

för att stödja omvandlandet från input till output. Företagets struktur påverkar också dess 

förmåga att utvecklas i takt med förändringar.  Med anledning av detta blir det relevant att 

analysera om flygbolagens inre struktur är lämpad för utveckling och anpassning. 

 

7.2.1 Sex grundformer av en organisation 

Huvudtesen är att en organisation måste väljas baserat på situationen företaget befinner sig i 

och sedan utformas på ett konsekvent sätt. Detta innebär att det är den rådande situationen 

som anger vilken organisationsstruktur som är lämplig. Vidare blir då organisationsstrukturen 

i sin tur bestämmande över vilka slags situationer organisationen kommer att behöva 

handskas med. Med utgångspunkt i detta resonemang identifieras sex olika 

organisationsstrukturer eller så kallade konfigurationer:58

 

 
58 Bruzelius, L H, Skärvad, P-H. s. 186. 
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Den enkla strukturen innebär att den verkställande direktören är huvudgestalt när det gäller 

beslutsfattande och kontroll av organisationen. Andra ledare eller specialister av betydelse 

saknas helt eller spelar underordnade roller. Den enkla strukturen är vanlig i mindre 

organisationer. Koordination av arbetet uppnås via direkt och personligt ledarskap.59 Den 

enkla strukturen återfinns ofta också som en del i större organisationer.60

 

Maskinbyråkratin domineras av planer, regler och rutiner. Beslutsfattandet är centraliserat och 

omfattande planeringsavdelningar står för styrning av organisationen. De viktigaste 

grundstenarna är standardisering av arbetsprocessen. Såväl den horisontella som den vertikala 

arbetsledningen är utpräglad.61 Denna typ av organisation tillämpar i regel någon form av 

löpandebandprincip och långa serier, där stordrift är en viktig parameter för att uppnå 

effektivitet och konkurrenskraft.62  

 

Den professionella byråkratin domineras av professionella som tjänar kunder utifrån 

specialkunskaper och på dessa baserade standardiserade program. Genom att de anställda 

förvärvat kvalificerade kunskaper i utbildningar före inträdet i organisationen är personalen 

självstyrd inom vissa ramar i förhållande till ledning och specifika organisationsförhållanden. 

Formen karaktäriseras av decentralisering.63

 

Den divisionaliserade organisationen är en organisation som delar upp verksamheten i olika 

underorganisationer ofta med utgångspunkt i olika affärsidéer eller kund- och 

marknadssegment. Varje sådan division kan sedan ha sin egen organisationsstruktur som till 

exempel en enkel eller maskinbyråkratisk.64

 

Den adhocratiska organisationen baserar sig på att kombinera personal i olika projektteam i 

syfte att lösa specifika arbetsuppgifter under en viss period. De anställda består till stor del av 

specialister som står till tjänst med innovativa och kreativa lösningar. Projektgrupperna bildas 

och upplöses efter hand, beroende på typen av uppgift. Normalt är arbetet nästan omöjligt att 

standardisera. Den viktigaste koordinationsfaktorn är ömsesidig anpassning 
 

59 Alvesson, M. s. 73. 
60 Bruzelius, L H, s. 187. 
61 Alvesson, M. s. 73. 
62 Bruzelius, L H, Skärvad, P-H. s. 187. 
63 Alvesson, M. s. 73. 
64 Bruzelius, L H, Skärvad, P-H. s. 187. 
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projektmedlemmarna emellan, vilket till stor del baserar sig på informell kommunikation.65 

Ofta arbetar man med avancerad teknologi som till exempel utvecklings- och 

förändringsarbete.66

 

Den missionerade organisationen är en organisationsform som mer eller mindre återfinns i 

varje modern organisation, men är kanske mer vanlig i organisationer som bygger på en viss 

typ av ideologi. Exempel är politiska och kyrkliga organisationer, men även organisationer 

med utomordentligt stark kultur.67

 

7.2.2 Organisationsstrukturen påverkar utbytesprocess och utvecklingsprocess 

Processen i vilken input omvandlas till output kallas utbytesprocessen. För att nå effektivitet i 

utbytesprocessen måste man uppnå så fördelaktiga relationer som möjligt mellan kostnaderna 

för vad som går in i produktionen och intäkterna från vad som går ut ur den. Vidare måste 

företaget utveckla mekanismer för att skydda processen mot störningar, variationer och andra 

hot som kan leda till begränsad effektivitet. Man bör sträva efter att utforma ansvarsområden, 

informationsvägar och problemlösning på ett sådant sätt att utbytesprocessen stöds. 

Effektiviteten i utbytesprocessen bestäms således dels av vilka villkor företaget lyckas uppnå 

med utbytesmiljön, och dels av hur väl företagets struktur utformats för att stödja 

utbytesprocessen. Utbytesprocessen är dock inte den enda centrala process som pågår i 

företaget. De interna förhållandena och relationerna till utbytesmiljön förändras mer eller 

mindre kontinuerligt. Denna process kallas för utvecklingsprocessen. Viktiga delar i denna är 

exempelvis upptäckt av nya affärsmöjligheter, intern teknologiskförnyelse och inlärning av 

nya mönster för bedrivande av utbytesprocesser. De flesta företag försöker styra och påverka 

även utvecklingsprocessen med rutiner och organisatoriska medel, till exempel 

långsiktplaneringssystem, utvecklingsavdelningar eller systematiskt informationssökande. 

Organisationsstrukturen påverkar därför även utvecklingsprocessen. Det är dock inte givet att 

de egenskaper i organisationsstrukturen som främjar en effektiv utbytesprocess även 

underlättar utvecklingsprocessen.68  

 

 
65 Alvesson, M. s. 73. 
66 Bruzelius, L H, Skärvad, P-H. s 187. 
67 Bruzelius, L H, Skärvad, P-H. s. 188. 
68 Normann, R. s. 27-28.   
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7.3 Konsumentbeteende 

Hur resenärernas agerande förändrats måste påverka flygbolagens strategier. De två generella 

kategoriseringar av köpbeslut som Fill beskriver kräver olika marknadsföringsstrategier från 

företagens sida.69 Det blir därför viktigt att analysera hur konsumenterna fattar sina beslut då 

detta kommer att avgöra vad som effektivt kan övertala dem till köp.   

 

7.3.1 Konsumentens beslutsprocess 

Konsumentens köpbeslutsprocess kan beskrivas utifrån två modeller; 

 

Låginvolveringsköpbeslut 

I denna modell tar konsumenten in information om varan passivt och ofrivilligt. Detta innebär 

att informationen associeras till varumärket. På grund av den låga personliga relevansen och 

den ringa risken associerade till köpet krävs det upprepning av meddelandet för att skapa 

varumärkesassociation. Dock måste meddelande vara kortare än vid köp med hög involvering. 

Vid denna typ av köp kan även priset komma bli en viktig faktor vid produktval. Till skillnad 

från höginvolveringsköp där konsumenten har en rad faktorer att jämföra för att välja en 

produkt, är det här ofta endast om pris, förpackning och kampanjer som får konsumenten att 

pröva produkten. Genom att utvärdera kvaliteten på varan skapar sig kunden i detta fall en 

attityd till produkten först efter köpet. Upprepade köp baserar sig ofta på lojalitet till 

varumärket, upprepade reklammeddelanden samt kvaliteten på produkten. Att man är nöjd 

med produkten behöver inte innebära att man känner en stark varumärkeslojalitet, utan små 

förändringar i pris och omständigheterna runt köpet kan leda till att man köper ett annat 

märke.70

 

Höginvolveringsbeslut 

Individer som är höginvolverade i ett köp uppfattar risken med köpet som stor och är 

engagerade i det. Detta innebär att man söker mycket information om produkten och att man 

bildar en attityd till varan innan man prövar den. Informationen söks aktivt inom flera olika 

 
69 Fill, C. s. 100-103.   
70 Fill, C. s. 100-103.   
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media så som massmedia och word-of-mouth. Då individerna kräver omfattande information 

lämpar sig tryckt reklam bäst. Konsumenten jämför och utvärderar olika alternativ och 

rangordnar deras olika egenskaper. Om en produkt har en dålig egenskap behöver inte det 

leda till att man refuserar den utan snarare att man kanske tycker att den vägs upp av andra 

positiva egenskaper. Även personlig försäljning spelar en stor roll vid köp av 

höginvolveringsprodukter då det för konsumenten närmare varan. Om varans uppfattade 

kvalitet är tillfredsställande kommer det leda till köp. Om varan sedan uppfyller 

konsumentens förväntningar kommer det resultera i upprepade köp och en stark lojalitet till 

varumärket. 71

 

7.4 Företag 

Som vi beskrev i bakgrunden har de traditionella flygbolagen sedan avregleringen kämpat 

med affärsmodeller som inte är anpassade efter villkoren på dagens marknad.  När det sker 

radikala förändringar i den miljö företaget verkar i kan det även krävas att man ser över 

grunden i sitt företag; affärsidén. Vi tror att en anpassning av denna är nödvändig för att de 

traditionella flygbolagen skall konkurrera effektivt. Förutom att sätta upp traditionella 

ekonomiska mål måste de även sätta upp riktlinjer för sitt varumärke och sin image. 

 

7.4.1 Affärsidé 

Ett företags affärsidé är det övergripande målet som verksamheten vill uppnå. Affärsidén bör 

således svara på följande frågor:72

 

• Varför finns organisationen? För vem/vilka finns den till? 

• Inom vilket produkt- och/eller marknadsområde skall företaget verka? 

• Vad skall organisationen åstadkomma? 

• Vilken roll skall organisationen spela? 

• Vilka värden skall organisationen skapa? 

 

 
71 Fill, C. s. 100-103.   
72 Bruzelius, L H, Skärvad, P-H. s. 199-100. 
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En bra affärsidé har enligt Bruzelius och Skärvad utvecklats när den uppnår en hög yttre och 

inre effektivitet. Yttre effektivitet innebär i princip att man gör rätt saker och inre effektivitet 

att man gör dem på rätt sätt. I företagsstrategiska termer kan yttre effektivitet beskriva den 

strategiska position som företaget intar. Positionen är ett resultat av lönsamhetspotentialen 

inom det affärsområde som företaget verkar och av den affärsposition som företaget uppnått 

inom affärsområdet. De senaste åren har yttre effektivitet definierats som kundvärde, det vill 

säga till vilken grad företagets prestationer motsvarar kundernas krav. Inre effektivitet brukar 

å andra sidan mätas i kostnadseffektivitet och produktivitet och gäller förmågan att hushålla 

med resurser för att producera en viss produkt eller tjänst. Viktigt att poängtera är att det är 

viktigt att göra saker och ting rätt, men att det är betydligt mycket viktigare att göra rätt saker. 

Enligt PIMS (Profit Impact of Marketing Strategy) svarar den yttre effektiviteten i vissa fall 

för hela 80% av den totala effektiviteten.73

 

För att uppnå total effektivitet fordras samordning och anpassning mellan en mängd olika 

faktorer. Enligt affärsidésynsättet är dessa faktorer främst marknad, produkt och 

resurser/kompetenser. Affärsidén kan då delas upp i en yttre och en inre affärsidé. Den yttre 

affärsidén baseras på yttre omständigheter som är företagets förutsättningar och anger den 

marknad till vilken verksamheten vänder sig med sina produkter eller tjänster, och vad man 

erbjuder marknaden. Den inre affärsidén anger hur företaget utnyttjar resurser och 

kompetenser för att förädla, sälja och leverera sina produkter eller tjänster.74  

 

7.5 Varumärke och identitet 

På ett affärsstrategiskt plan kan man säga att varumärket skapar två typer av barriärer, en 

inträdesbarriär mot konkurrenter och en utträdesbarriär för lojala kunder. Ett starkt varumärke 

ger en psykologisk skalfördel. En möjlighet att hålla aggressiva konkurrenter borta genom 

etablerad lojalitet och tillit. Om varumärket inte betyder något för kunden, inte har någon 

mening, då har det heller inget värde för säljaren.75 Light (1995) har tydliggjort vad som krävs 

för att ett varumärke ska få värde och han skriver så här: 

 

 
73 Bruzelius, L H, Skärvad, s. 108. 
74 Bruzelius, L H, Skärvad, P-H. s. 111. 
75 Uggla, H. s. 28-29. 
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A trademark identifies a product, a service, a corporation. A brand 

identifies a promise. It is more than a trademark. It is a trustmark of 

enormous value. 

 

Enligt Uggla är Lights poäng ganska enkel. Han menar att om det finns ett löfte som kunderna 

kan lita på och som håller över tiden, då finns det också förmodligen goda förutsättningar att 

bygga varumärken och därmed skapa och upprätthålla viktiga värden.76 Vi har på detta 

område valt ut teorier som beskriver vilka fördelar ett starkt varumärke kan ge och hur man 

skapar ett starkt varumärke. Den hårda konkurrensen och likheten mellan flygbolagen och 

deras produkter gör att de traditionella flygbolagen måste bygga ett starkt varumärke och en 

unik image för att bli konkurrenskraftiga. En stark identitet måste också genomsyra hela 

företaget och uppfattas likadant av både företaget och kunderna för att ha en positiv effekt.  

 

7.5.1 Brand Equity 

Varumärken varierar i styrka och värde på marknaden. Ett starkt varumärke har hög Brand 

Equity (varumärkeskapital). Varumärken har hög brand equity när de har större 

varumärkeslojalitet, varumärkesmedvetenhet hos kunderna, uppfattad kvalitet, starka 

varumärkesassociationer samt andra tillgångar som patent, trademarks och relationer till 

leverantörer och återförsäljare. Hög brand equity kan ge företaget många konkurrensfördelar. 

Till exempel får företaget ett förhandlingsövertag gentemot återförsäljarna om kunderna 

efterfrågar deras vara och förväntar sig att den finns i affären. Om företaget har hög 

trovärdighet kan de också lättare göra linje- och varumärkesförlängningar (line and brand 

extensions). 77  

 

7.5.2 Från taktisk till strategisk management 

I Brand Equity-modellen för varumärkesstyrning är managern strategisk och visionär snarare 

än taktisk och reaktiv som i den klassiska modellen. Enligt modellen bör managern ta 

strategisk kontroll över varumärket och ta fram och kommunicera det som märket skall stå för 

i konsumenternas ögon. För att kunna ha denna roll bör varumärkesmanagern vara involverad 

 
76 Uggla, H. s. 29. 
77 Kotler, P. Armstrong, G. Saunders, J. Wong, V. s. 470. 
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både i att skapa affärsstrategin och att implementera den. Varumärkesstrategin skall influeras 

av affärsstrategin och skall reflektera samma strategiska vision och företagskultur. Utöver 

detta är det även viktigt att varumärkesidentiteten inte lovar något som strategin inte kan 

leverera. Ingenting är mer förslösande och skadar mer än att utveckla en varumärkesidentitet 

eller vision baserad på ett strategiskt löfte som inte uppfylls. Ett tomt löfte är värre än inget 

löfte alls.      

 

I det klassiska varumärkesmanagementsystemet var managern ofta en relativt oerfaren person 

som sällan stannade på posten mer än två eller tre år. Det strategiska perspektivet kräver att 

managern finns högre upp i organisationen, med ett långtidsperspektiv. Managern bör därför 

vara en toppexpert på marknadsområdet i organisationen. I den klassiska teorin fokuserar man 

på att styra varumärkets image och därmed på resultat på kort sikt, enligt den här modellen 

bör man enligt Aaker istället fokusera på Brand Equity, då det fungerar som en bas för 

konkurrensfördelar och vinst på långsikt. 78  

 

7.5.3 Varumärkets olika funktioner 

En viktig del i varumärkets natur är enligt Melin att det har olika funktioner beroende på ur 

vems perspektiv det betraktas. Ett varumärke kan sägas vara av intresse för fyra olika aktörer 

på marknaden och kan därför diskuteras ur lagstiftarens, märkesinnehavarens, konsumentens 

eller konkurrentens synvinkel. Eftersom vi valt att se på varumärket ur märkesinnehavarens 

synvinkel kommer vi att lägga betoning på detta. Målsättningen för märkesinnehavaren är att 

sluta avtal med så många konsumenter som möjligt under så lång tid som möjligt. Detta avtal 

grundar sig på att märkesinnehavaren erbjuder produkter av en viss typ och kvalitet, som på 

bästa sätt tillfredsställer ett specifikt behov hos konsumenten. Denna behovstillfredsställelse 

kan resultera i köptrohet från konsumentens sida, vilket manifesterar sig i märkeslojalitet.79   

 

Varumärket ur märkesinnehavarens perspektiv 

Varumärket som informationsbärare 

För märkesinnehavaren innebär varumärkets individualiserande och identifierande förmåga 

att det är en utmärkt bärare av information. Med information avses i detta sammanhang 

 
78 Aaker, D A. Joachimsthaler, E. s. 7-13. 
79 Melin, F. s. 36-37. 

27 



Södertörns Högskola  Maria Johansson 
Kandidatuppsats, FEK, vt 2005  Hillevi Romert 
 
 

                                                

konkreta fakta om produkter som rör till exempel innehåll, kvalitet och pris. Denna 

information grundar sig huvudsakligen på produktens funktionella egenskaper och framförs 

vanligen med hjälp av rationella argument.80  

 

Varumärket som identitetsbärare 

Ensamrätten till ett varumärke ger märkesinnehavaren möjlighet att bygga upp en unik 

märkesidentitet. Identitetsuppbyggnad kan sägas vara en sofistikerad form av marknadsföring 

som försöker renodla ofta subtila skillnader mellan olika märkesprodukter. Identiteten 

förmedlas genom investeringar i märkesuppbyggande kommunikation som ofta baserar sig på 

emotionella argument. Det finns ett stort antal faktorer som kan ligga till grund för en unik 

märkesidentitet, däribland produktens namn, historisk bakgrund, geografiskt ursprung samt 

reklamens form och innehåll.81

 

Varumärket som positioneringsinstrument 

Med utgångspunkt i märkesinnehavarens segmentering av marknaden kan varumärket 

användas som ett effektivt positioneringsverktyg. Detta illustreras av att ett företag kan välja 

att betjäna en marknad med ett flertal varumärken, vart och ett distinkt positionerat med 

utgångspunkt i målgruppens behov och med hänsyn tagen till konkurrerande 

märkesprodukters positioner på marknaden. Ett företag kan naturligtvis också välja att betjäna 

ett givet segment med ett flertal varumärken med likartad positionering, ett förfarande som 

kallas multibranding. Syftet med multibranding är att försöka maximera ett företags totala 

marknadsandel.82

 

Varumärket som konkurrensmedel 

En av varumärkets viktigaste funktioner är att det tillåter märkesinnehavaren att kommunicera 

direkt med konsumenten utan att gå omvägen via detaljisten. Detta göra att ett företag som 

lyckats bygga upp en bred bas av märkeslojala konsumenter har utvecklat sitt varumärke till 

ett starkt konkurrensmedel i förhållande till andra märkesprodukter, men kanske framför allt i 

förhållande till detaljisterna. Varumärkets starka ställning gör att märkesinnehavaren får en 

dominerande position i distributionskedjan, vilket innebär att förhandlingar med detaljister 

 
80 Melin, F. s. 36-37 
81 Melin, F. s. 38-39 
82 Melin, F. s. 38-39 
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kan ske utifrån en styrkeposition. Märkesinnehavarens förhandlingsposition förstärks 

ytterligare av att välkända märkesprodukter ofta har hög omsättningshastighet och god 

lönsamhet.83

 

Varumärket som tillväxtgenerator 

Ett företag med en bred bas av märkeslojala konsumenter har uppnått en viss form av 

stabilitet. Detta beror på att märkeslojalitet i allmänhet leder till goda utsikter avseende 

framtida intjäningsförmåga. Från den styrkeposition som hög märkeslojalitet ger upphov till 

kan märkesinnehavaren välja att exploatera det inneboende värdet i varumärket. Detta kan ske 

genom exempelvis märkesutvidgning eller licensiering. Varumärkets tillväxtpotential grundar 

sig på att det står för något unikt, som för konsumenterna representerar ett i något avseende 

attraktivt mervärde. Ett varumärkes inneboende potential är därför en värdefull tillgång som 

kan generera tillväxt, både på befintliga och nya marknader.84

 

7.6 Företagets kommunikation  

Den kontakt kunderna har med företaget avgör hur kunderna uppfattar produkten. Det är 

därför viktigt att man har en effektiv intern kommunikation så att alla inom företaget är 

medvetna om vilka värden som skall kommuniceras till kunden. Om de anställda inte är 

införstådda i vad som skall kommuniceras till kunden spelar det ingen roll hur bra 

varumärkesstrategier man har eftersom de stannar i ledningsgruppen. Den interna 

kommunikationen måste få alla anställda att agera med varumärket och leva upp till de löften 

det ger till kunderna.  

 

7.6.1 Service-värdekedjan (service-profit chain) 

Framgångsrika tjänsteföretag fokuserar både på sina anställda och på sina kunder. För ett 

tjänsteföretag är målet och betydelsen av marknadsföring mer komplicerat. Den externa 

marknadsföringen bör därför kompletteras med intern- och interaktivmarknadsföring.85  

 

 
83 Melin, F. s. 38-39 
84 Melin, F. s. 38-39. 
85 Grönroos, C. s. 55. 
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Extern marknadsföring omfattas av traditionell marknadsföring såsom annonsering, 

personligförsäljning, försäljningskampanjer, PR (publika relationer) och 

direktmarknadsföring. Det är genom denna typ av marknadsföring som företaget ger löften till 

kunderna.86  

 

Intern marknadsföring innebär att serviceföretaget måste investera i personalkvalitet. 

Företaget måste på ett effektivt sätt motivera och träna personalen och alla anställda som 

arbetar mot kunder måste jobba som ett team för att skapa kundtillfredsställelse. Den interna 

marknadsföringen skall föregå den externa det vill säga marknadsavdelningen måste få alla i 

företaget att utöva marknadsföring. 87   

 

Interaktiv marknadsföring innebär att den uppfattade kvalitén beror på samspelet mellan 

köpare och säljare. Den interaktiva marknadsföringens roll är att uppfylla löften till kunderna 

vid transaktioner av tjänster. Effektiv säljare- köpareinteraktion kan bidra till nöjda kunder. 

Kunderna kommer inte att bedöma servicekvalitén enbart på basis av den tekniskakvalitén, 

utan även på dess funktionella kvalité. Därför måste företaget även bemästra interaktiv 

marknadsföring.88  

 
 
 

Företaget 

 
Tre typer av marknadsföring i tjänsteföretag 89

 
86 Kotler, P. Armstrong, G. Saunders, J. Wong, V. s. 626 
87 Kotler, P. Armstrong, G. Saunders, J. Wong, V. s. 546-547 
88 Kotler, P. Armstrong, G. Saunders, J. Wong, V. s. 547 
89 Kotler, P. Armstrong, G. Saunders, J. Wong, V. s. 546 

Medarbetare 
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7.7 Teoretisk syntes 

För att de traditionella flygbolagen ska överleva den förändrade konkurrenssituationen, bör de 

enligt vår tolkning av teorin, fokusera på följande områden: 

 

 
Företag 

Organisationsstruktur 
anpassad efter den 
externa miljön 

Anställda 

Intern 
marknadsföring 

konkurrenskraft 

Lågt pris, 
medvetenhet  

Image, 
emotionella 
attribut  

Varumärke 

Låg-involverade 
kunder 

Hög-involverade 
kunder 
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För att de traditionella flygbolagen skall överleva den förändrade konkurrenssituation bör 

anpassa sig efter den rådande externa miljön. Beroende på vilken typ av företaget verkar i 

kommer olika organisationsformer att va

organisationsstruktur är anpassad er att uppnå det effektivaste 

arbetssättet och därmed lyckas bättre konkurrensmässigt.  

 

Varumärket är ett viktigt konkurrensverktyg för att skapa m os konsumenterna, 

varför man noga måste bevaka och planera v ärket kommunicerar ut. För att nå 

framgång i detta bör affärsstrategin ligga  för utvecklingen a sstrategin 

och varumärkesmanagern finnas högt upp i organisationen. Att ha en stark identitet är viktigt 

för företaget, eftersom det även gör att de anställda inom företaget vet vad det är företaget står 

för och vad det vill kommunicera.  

 

Identitet och eventu ngar måste genomsyra taget. Om inte alla i företaget 

arbetar åt samma håll kan det resultera i att motstridiga budskap kommuniceras och att 

strategiska beslut aldrig implementeras fullt ut. Den in munikationen är ett viktigt 

redskap för att undvika detta. Genom intern marknadsföring kan ledningen få medarbetarna 

att förstå vad det är unicera och va är. Vad företaget 

och varumärket skal a till kunderna beror på h ina beslut om köp. 

Är kunderna låg-involverade kräver det att företaget konkurrerar med pris och fördelaktiga 

kampanjer för att kunderna skall pröva varan. Detta beror på att kunden inte själv söker någon 

information och inte heller är speciellt engagerad i valet av produkt då det inte föreligger 

någon risk med köpet. I detta fall blir varumärkets funktions snarare att skapa igenkännelse 

hos kunden. Då varumärkeslojalitet int vid lågt engagemang bör arbetet 

med varumärket fokuseras på att få kunden att associera typen av vara direkt till märket. Om 

kunderna istället är hög-involverade i sin beslutsprocess innebär det att de lägger ned mycket 

tid på att utvärdera olika alternativ och skapar sig en uppfattning om varan redan innan de 

provat den. När produkterna har små skillnader kommer kunderna övertygas att pröva en vara

ra olika effektiva. Ett företag vars 

 efter marknaden komm

edvetenhet h

ad varum

 till grund v varumärke

ella förändri  hela före

terna kom

företaget vill komm

l förmedl

d varumärket inneb

ur kunderna fattar s

e garanterar återköp 

 

på grund av dess emotionella fördelar varför varumärkets image blir viktig.  
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i skall genom en fallstudie analysera och utvärdera de faktorer som är viktiga för att de 

rnas 

 Variabel 1: Organisatorisk anpassning  

ng till 

t 

. 

 

sätt att skilja sig 

från konkurrenterna. Enligt Brand Equity-teorin ökar ett företags konkurrenskraft med 

lojaliteten, medvetenheten samt den av kunderna uppfattade kvaliteten. Aker fastslår att 

företagets syn på varumärket som strategiskt verktyg påverkar varumärkets ställning. Vi har 

därför valt att undersöka relationen mellan företagets affärsstrategi och dess 

varumärkesstrategi och varumärkesmanagerns roll i företaget, samt kundernas lojalitet till och 

medvetenhet om varumärket. Genom att undersöka företagets varumärkesstyrning och hur 

7.8 Teoretisk referensram 

V

traditionella flygbolagen skall överleva den förändrade konkurrenssituationen. Denna 

kommer att utföras i form av en gap-analys där vi jämför företagets agerande med kunde

förväntningar. De variabler vi anser vara relevanta för att kunna svara på syftet är: 

organisatorisk anpassning, varumärke, intern kommunikation och kundernas involvering. 

 

7.8.1

Hur företaget styrs och är uppbyggt påverkar starkt resultatet av dess arbete. Vi har med 

anledning av detta utifrån teorierna valt att undersöka organisationsstrukturens anpassni

den miljö företaget befinner sig i. Vi vill undersöka om företaget själva arbetar med att aktiv

undersöka sin externa miljö, men också hur de anpassar sin organisatoriska struktur efter den

Beroende på vilken miljö företaget verkar i kommer olika organisationsformer vara olika 

effektiva. Företag som befinner sig i en instabil omgivning där osäkerheten är hög bör vara 

strukturerade på ett sådant sätt att de kan möta snabba förändringar. Till exempel tenderar 

maskinbyråkratin och den divisionaliserade formen att vara ineffektiva, såvida inte uppgiften 

och omgivningen är stabila. Detta beror på att dessa strukturer är baserade på kontroll och

rigiditet, vilket gör att de reagerar långsamt på förändring. Vi vill genom att analysera 

företagets externa miljö och undersöka dess organisationsform dra en slutsats om huruvida 

företagets struktur är anpassad till den externa miljön och hur detta påverkar resultatet.     

 

7.8.2 Variabel 2: Varumärke som strategiskt verktyg 

Enligt teorierna är ett starkt varumärke en stor konkurrensfördel då det är ett 
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kunderna uppfattar betydelsen av varumärket kommer vi att kunna dra en slutsats om 

konkurrenskraft på marknaden. 

igt 

l, 

en även emotionella argument som särskiljer produkten och skapar en unik identitet. Vi vill 

undersöka vilka värden man försöker förmedla via varumärket och vilka värden kunderna 

ända sitt varumärke på dessa sätt.  

h 

 

t 

.8.5 Variabel 5: Kundernas involvering 

Vi vill undersöka vad kunderna värderar och hur involverade de är för att kunna se vad som 

 skapa oss en förståelse för hur 

en få 

varumärkets betydelse för företagets 

 

7.8.3 Variabel 3: kommunicerad varumärkesidentitet 

Varumärket kan spela en viktig roll som bärare av både information och identitet. Enl

teorin kan varumärket kommunicera information som till exempel kvalitet, pris och innehål

m

uppfattar, det vill säga hur framgångsrika de är i att anv

 

7.8.4 Variabel 4: Intern kommunikation 

Vi vill titta på omfattningen av den interna kommunikationen och de metoder som används 

för att förmedla den. Vi kommer att analysera hur väl företaget kommunicerar strategier oc

förändringar till personalen då detta påverkar effektiviteten i implementeringen. Vi vill även

undersöka hur ledningen får medarbetarna att leva upp till och sympatisera med varumärke

och företaget eftersom detta påverkar hur de anställda agerar både inom företaget och emot 

kunden. För att utvärdera hur väl företaget lyckats med detta kommer vi undersöka om 

kunderna tycker sig ha fått sina förväntningar uppfyllda.  

 

7

motiverar dem till köp. Med hjälp av detta kan vi analysera och

kundernas involveringsgrad har förändrats och hur detta har påverkat vilken betydelse olika 

faktorer har vid val av flygbolag. Idén är således att med hjälp av en kundundersökning

fram vad företaget bör fokusera på för att tillgodose kundernas behov och önskningar.  
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yftet med den här uppsatsen är att analysera och utvärdera de traditionella flygbolagens 

förändringsprocess för att överleva den förändrade konkurrenssituationen. Vi har valt det 

cernen SAS som objekt för 

 för 

8.1.1 SAS Koncernen 

v tre nationella flygbolag i Danmark, Norge 

 

r 

ian Airlines Businesses, Subsidiary 

 Affiliated Airlines, Airline Support Businesses, Airline Related Businesses och Hotels.91  

8 EMPIRI 
S

svenska flygbolaget SAS som är en del av den skandinaviska kon

vår fallstudie. I kapitlet kommer vi föst göra en bolagsbeskrivning för att sedan redogöra

den information som kommit fram i undersökningen.  

 

8.1 Bolagsbeskrivning 

SAS bildades 1946 genom en sammanslagning a

och Sverige. År 2004 hade SAS koncernen ett medelantal anställda på 32 481 och en 

omsättning på 58 073 miljoner svenska kronor. Flygverksamheten bedrevs fram till 2003 som

ett enda bolag. 2003 blev flygverksamheten i Danmark, Norge och Sverige egna affärsenhete

och den 1 oktober 2004 bolagiserades enheterna och Scandinavian Airlines Danmark, 

Scandinavian Airlines Sverige och SAS Braathens blev självständiga aktiebolag.90  

 

SAS-koncernen har flera olika affärsområden – Scandinav

&

 
SAS-koncernens affärsområden 

92

 

                                                 
90 http://www.scandinavian.se  
91 SAS koncernens Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning 2004. s. 3. 
92 SAS koncernens Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning 2004. s. 3. 
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SAS koncernens styrfilosofi är att SAS ska bestå av tydliga avgränsade verksamheter 

otterbolag inom koncernen. Där varje dotterbolag har resultatansvar. Dock 

 

l av den nordeuropeiska 

ygmarknaden. Där varje enhet ska uppnå sina mål för kundnöjdhet, 

medarbetartillfresställelse och miljöpåverkan. Koncernens vision är att bli det naturliga första 

     

organiserade som d

sätter SAS koncernledning ramar för koncernens verksamheter och fastlägger övergripande

strategier, riktlinjer och policies.93

 

SAS övergripande finansiella målsättning är att skapa värden för sina aktieägare. Ett annat 

viktigt mål inom koncernen är att öka koncernens ande

fl

valet.94  

 

 

                                            
93 koncernens Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning 2004. s. 3.  
94 koncernens Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning 2004. s. 10. 
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8.1.2 SAS Sverige  

Scandinavian Airlines Sverige bildades som helägt dotterföretag den 1 oktober 2004 och 

ansvarar för affärsområdet Scandinavian Airlines Businesses verksamhet i och till/från 

Sverige. Scandinavian Airlines Sverige är Sveriges ledande flygbolag, har 2000 medarbetare, 

transporterade 5,5 miljoner passagerare under 2004 och flyger till 44 destinationer. Företaget 

har försäljningsansvar på den svenska marknaden för koncernens flygbolag och partners. 

Flygplansflottan bestod under 2004 av 47 stycken flygplan av typerna MD-80, Boeing 737, 

samt deHavilland Q400.95

 

                                                 
95 SAS koncernens Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning 2004. s. 38. 

Enkelt resande 
- flyg på riktigt 

Omtanke, pålitlighet, öppenhet, 
värdeskapande, svensk & folklig. 

 
Kommunikationen ska vara: 

sympatisk, överraskande & 
kreativt stark. 

”Vi vill ge människor lust att resa” 
”SAS koncernens huvuduppgift är att 
betjäna norra Europa med flygresor”  

”Vi ska bli Europas ledande & mest kopierade flygbolag” 
Det naturliga första valet. 

- Vi skapar valmöjligheter som möter kundernas behov (i hela 
resekedjan) så att varje människa kan flyga på sina villkor. 

- Vi bygger relationer med individ, företag & resebyrå. 

Min resa, min tid & mitt liv 
”Vi ger dig möjlighet att flyga på dina villkor” Kundlöfte 

Positionering 

”Värden” 

Mission 

Vision 

Kundstrategi 

Källa: internt informationsmaterial 

37 



Södertörns Högskola  Maria Johansson 
Kandidatuppsats, FEK, vt 2005  Hillevi Romert 
 
 
8.1.3 SAS externa miljö 

Sedan hösten 2002 utmanas SAS av Norwegian Air och på flera stora svenska inrikeslinjer 

har Fly Nordic kommit att bli en svår konkurrent. De senaste åren har minst ett 20-tal linjer 

öpp mt till och från Sverige, va en måste bli att SAS kommer att 

möta flera nya konkurrenter.96 I övrigt tycks trenden med lojalitetsprogram där kunden samlar 

flygmil vara på nedgång. Dessa ihop med ovan nämnda reglering utgjorde länge stora 

inträdesba ligt brandweek nat för en tid när de 

resenärer som reste ofta köpte flexib ra intäkter. Flygbolagen 

kom undan med höga priser och förse ar gifta med milen och 

lockades av gratisresor. Idag när lågt pris är det förhärskande konkurrensmedlet försvinner 

förutsättningarna för sådana generö 97

 

Flygmarknaden karaktäriseras av ett mycket hårt konkurrensklimat där köparna har stor 

mö att påverka flygb  innebär för 

flygbolagen att en prisnivå över konkurre  de förlorar kunderna. Om 

detta skriver Fredrik Braconier i Svenska Dagbladet. I artikeln framgår även att det startas allt 

fl n inrike a

Trots att flygbolagen i må an i alla fall 

konstatera att risken för ersättande produkter är liten. Förvisso finns det andra sätt att ta sig 

fram so en när det handlar om att ta sig från A till B kan 

gen av dem jämföras med flyget i fråga om pris och snabbhet.99

 

ktober 

 

 

                                              

nats inom, sa rför summering

rriärer. En  var samlandet av flygmil desig

la fullprisbiljetter som gav sto

ningar för att resenärerna v

sa förmåner.     

jlighet olagen då de lätt kan växla mellan olika bolag. Detta

nternas kan innebära att

sm rknad som inte växer.98  er linjer på e

nga avseenden måste kämpa för överlevnad kan m

m till exempel med bil och tåg m

in

8.1.4 Bolagisering och effektivisering 

De senaste åren har inom SAS präglats av ett arbete med att sänka kostnaderna. Den 1 o

2004 introducerades en ny koncernstruktur med bolagiserade affärsenheter. Det finns fördelar 

med att vara en stor koncern och utnyttja synergier, men stora komplexa system, som det 

tidigare totalt integrerade Scandinavian Airlines, medför också stora kostnader, vilket inte

gynnar konkurrenskraften. Målsättningen är därför att genom mindre enheter med större grad

   
 http://www.di.se/Nyheter/96  030911  

97 Beirne, M. s. 30 
98 Braconier, F.(040901): http://www.svd.se/dynamiskt/naringsliv/did_8061129.asp  

29.asp99 Braconier, F. (040901): http://www.svd.se/dynamiskt/naringsliv/did_80611  
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ilitet skapa en positiv drivkraft hos ledning och medarbetare.100 

 

bsolut 

rmen 

d varit oundvikligt att besparingarna 

åverkat antalet arbetstillfällen, så under 2004 lämnade 2 130 medarbetare koncernen.101  

aningen för att skapa total lönsamhet i 

 Där en vilja till 

edarbetarna och ett aktivt samarbete mellan ledning och fackliga 

organisationer är den viktigaste förutsättningen för att lyckas med detta.102 Syftet är att 

kraft på marknaden och därmed ligga i nivå 
103

                                                

av lokal förankring och flexib

SAS VD Jǿrgen Lindegaard säger i årsredovisningen att den nya bolagsformen skapar ökad 

transparens och mindre komplexitet samtidigt som resultatansvaret flyttas närmare den 

enskilda medarbetaren. Detta menar han skapar möjlighet till ytterligare effektivisering inom

alla områden och att SAS därmed kan agera snabbare på marknaden. SAS har alltså under de 

senare åren haft fokus på intern förändring, något som enligt Jǿrgen Lindegaard varit a

nödvändigt för att verksamheten ska kunna få ner kostnaderna. Den nya organisationsfo

är en mer kostnadseffektiv plattform med tydligare struktur.  

 

Flygbranschen är en personalintensiv bransch, där personalkostnaderna är den största 

utgiftsposten. Det har därför enligt Jǿrgen Lindegaar

p

 

8.1.5 Turnaround 2005 

Trots framgångar i många delar av SAS är lönsamhet i Scandinavian Airlines Danmark och 

Scandinavian Airlines Sverige den återstående utm

koncernen. Därför har koncernen genofört stora kostnadsreduktioner inom dessa enheter. 

Målet med Turnaround 2005 är att uppnå kostnadsbesparingar på 14 miljarder SEK. Vid 

utgången av 2004 var 11,9 miljarder SEK implementerade. För att kunna genomföra 

resterande 2,1 miljarder SEK har SAS utarbetat en konkret handlingsplan.

förändring hos m

långsiktigt stärka SAS koncernens konkurrens

med de mest effektiva aktörerna.

 

 

  

 

 
 Hållbarhetsredovisning 2004. s. 3. 

 Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning 2004. s. 6-7. 
100 SAS koncernens Årsredovisning &
101 SAS koncernens
102 SAS koncernens Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning 2004. s. 6. 
103 SAS koncernens Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning 2004. s. 13. 
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 roll i 

 

ngagerade medarbetare är 

rankra och 

strategier och 

8.1.6 Varumärket SAS 

SAS-koncernen har vidareutvecklat varumärkesportföljen genom att tydliggöra varje enskilt 

företags roll i koncernen och dess relation till huvudvarumärket SAS.  Alla varumärkens

portföljen bestäms av deras relation till huvudvarumärket. De primära varumärkena knyts 

hårdare till huvudvarumärkets strategi. Detta innebär större enhetlighet i varumärkesplattform,

design och 

marknadskommunikation. 

På SAS anser man att 

e

avgörande för att bygga 

starka varumärken varför 

man lägger stor vikt vid att 

fö

kommunicera vision, 

värderingar.104  
                                                SAS Brandportfölj105

 

 

                                                 
104 SAS koncernens Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning 2004. s. 12. 
105 SAS koncernens Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning 2004. s. 12. 
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8.2 Empirisk undersökning 

ar, den ger också 

S var en enda stor koncern var det tre länder som i princip var 

s om alla större beslut, vilket gjorde att det tog betydligt längre tid. 

lut som berör den svenska marknaden fattas nu inom SAS Sverige, 

tala friheten att bygga de modeller och upplägg som fungerar på 

tidigare är den externa miljön idag väldigt komplex, med en hög 

orm konkurrens. Ulrika Fager beskriver utvecklingen i branschen som 

erlig att man knappt hinner uppdatera materialet medan den tidigare 

s  långa perioder utan förändring. Andris menar att det är främst två saker som 

 är avregleringen, som han 

enar är lite av en ketchupeffekt. Den andra är Internets verkliga genombrott. Genom Internet 

rblick över flygningarna och boka sina platser 

själva. 

 
Omorganiseringen och omstruktureringen inom SAS var en följd av denna nya konkurrens 

situation. Den stora koncernen klarade inte längre av att hantera en så snabbt föränderlig 

marknad. Istället krävdes nu mindre enheter som kunde ta snabba beslut och där man hade 

bättre överblick över kostnaderna, något som krävdes för att få ner priserna. Andris säger att 

hade man fortsatt med den struktur som man hade tidigare så hade konkurrenterna sprungit 

förbi och då hade frågan varit om det skulle ha funnits något SAS kvar överhuvudtaget. SAS 

lever ju inte på några samhällsbidrag, utan på förmågan att kunna attrahera kunderna.  

 

Under året har SAS även introducerat det Nya Inrikesflyget och det Nya Europaflyget. Dessa 

system bygger på enkelbiljetter där kunden betalar olika priser beroende på vilken nivå av 

 är ytterligare ett steg mot en 

8.2.1 Bolagsstruktur  

Scandinavian Airlines Sverige är ett decentraliserat och medbestämmande bolag. Den nya 

verksamhetsstrukturen med separata juridiska enheter ger inte bara ökad transparens och ökat 

resultatansv

marknaden. Tidigare när SA

tvungna att vara överen

Alla förändringar och bes

vilket gör att man har den to

den svenska marknaden.  

 

Som vi beskrivit 

förändringstakt och en

så snabbföränd

kännetecknat  av

snabbare beslutsprocesser, eftersom besluten tas närmare 

bidragit till denna hyperkonkurrens på flygmarknaden. Den första

m

kan resenärerna på ett ögonblick på total öve

service man vill ha och vilka bokningsregler man önskar. Detta
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förenkling av flygandet med SAS. Den billigare biljettypen Economy kan ses som ett försök 

s Zvejnieks menar att detta innebär större förändringar 

n sett och att denna nya affärsmodell är rejält utmanande.106

 

erige 

 

. I SAS 

 

gt 

t som kunderna förväntar sig av varumärket. Med anledning av detta är man också 

ppmärksamma på vilka förväntningar man bygger upp hos kunderna. Det finns väldigt 

att konkurrera med lågprisflygen. Andri

än man kan tänka sig utifrå

8.2.2 Beskrivning av omgivningen 

För att kunna stå sig i konkurrensen och för att kunna hänga med i trenderna har SAS Sv

en Business Intelligence-avdelning som arbetar med omvärldsbevakning. Det är en mängd 

faktorer som påverkar flygmarknaden, däribland marknadsutveckling, konkurrenssituation 

samt naturkatastrofer och krig. Dessa faktorer bör hela tiden utvärderas för att man ska förstå 

hur företaget måste agera och anpassa sig efter situationen.107  

 

8.2.3 Varumärkeskommunikation 

SAS som koncern har enligt Andris Zvejnieks ett ansvar för hur varumärket SAS används, det

vill säga vilka värden man skall ladda varumärket med i marknadskommunikationen

Sverige är det sedan Andris Zvejnieks som ansvarar för hur det används inom Sverige. För 

detta ändamål finns en marknadsavdelning som nästan sysslar enbart med att kommunicera ut

varumärket och att koppla det till olika erbjudanden. Man är väl medvetna om att varumärket 

måste leva upp till de löften man ger och att dess styrka kan eroderas av om man går för lån

ifrån de

u

mycket starka förväntningar kopplade till varumärket varför man tillmäter det en stor roll 

inom organisationen och tror att det kan stärka banden till kunderna och öka sannolikheten att 

de vill flyga med SAS igen. Man vill inom SAS skapa en image av att det är ett flygbolag att 

lita på. Undersökningar som SAS har genomfört har visat att man till stor del lyckats med 

detta, men att många uppfattade SAS som för dyra och krångliga. Det är just detta som man 

nu försöker ändra på, man vill visa att man har kvar sina positiva egenskaper men att man nu 

även är prisvärda.  

 

                                                 
106 Intervju med Ulrika Fager och Andris Zvejnieks 8 september 2005 
107 Intervju med Ulrika Fager och Andris Zvejnieks 8 september 2005 
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or som 

knisk innovation hoppas man kunna utnyttja det känslomässiga bandet till de skandinaviska 

resenärerna. Man menar även att detta band i kombination med företagets storlek möjliggör 

S strävar efter att vara ett kopierat flygbolag är att 

n 

 vad varumärket står för 

elades av personal och ledning. Resultatet visade en stor enighet i frågan trots att man ännu 
108  

re 

 

å SAS anser man att arbete med företagskulturer är nära sammankopplat till varumärket. 

Man menar att det bästa sättet att förankra ett varumärke i organisationen är att prata om det 

och försöka relatera det till verkliga situationer. På så sätt skapas produkterna med input från 

På SAS har man visionen att bli Europas ledande och mest kopierade företag. SAS varumärke

skall stå för trygghet, enkelhet och omtanke. Man vill uppfattas som ett företag som är på 

gång men samtidigt återkoppla till gammal tradition. Genom att trycka på tidigare styrk

te

radikala strategier. Anledningen till att SA

detta tolkas som ett tecken på att man ligger i topp både hos kunder och hos konkurrenter.  

 

Man menar på SAS Sverige att inga större förändringar i kärnvärdena ägt rum även om sätte

att uttrycka dem kan ha skilt sig genom åren. När det svenska bolaget startades upp gjorde 

man exempelvis en undersökning för att ta reda på om synen på

d

inte påbörjat den interna kommunikationen av kärnvärdena.

 

8.2.4 Intern kommunikation 

SAS-koncernen har en gemensam tidning som distribueras till samtliga som arbetar inom 

SAS. Man lägger även mycket tid på möten både för enskilda delar av organisationen och 

större möten där ledarna presenterar olika idéer och strategier. Ett exempel på detta är 

frukostmöten som äger rum var sjätte till sjunde vecka. Eftersom antalet ledare inom 

organisationen uppgår till drygt 40 så måste de uppdatera varandra kontinuerligt. Med 

anledning av detta genomförs varje måndag morgon telefonkonferenser där samtliga leda

deltar oavsett vart de befinner sig. Utöver dessa kommunikationsformer använder man sig 

även av Web-TV, mail och nyhetsbrev. Andris Zvejnieks menar att mötena också är ett viktigt 

sätt att skapa en dialog inom organisationen. När man utformade det nya europaflyget lät man

fyra grupper med blandade uppfattningar utvärdera projektet för att sedan presentera sina 

åsikter. Dessa kom sedan att ligga till grund för arbetet. Genom att arbeta på detta sätt tror 

man sig ha fått en flera perspektiv på idén.  

 

P

                                                 
108 Intervju med Ulrika Fager och Andris Zvejnieks 8 september 2005 
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ör 

r 

ett. Det är främst ledarna som använt sig av historierna när de varit ute i företaget. Man 

h 

ad 

 vara en styrka i samband 

ed de nedskärningar som gjorts. Man menar att de anställda hade ett stort behov av att prata 

om stolthet, varför de var där samt varför de jobbade på SAS. Trots att storytellingen inom 

tällda så har man även fört på tal att använda den i den 

lse 

 

ch 

att välja ett flygbolag framför ett annat är lågt 

ris(ca 80%) och bekvämlighet (50%) medan image och varumärke visade sig spela liten roll.  

 

personalen och kunderna. SAS Sverige har använt sig av en metod som kallas för Storytelling. 

Storytelling går ut på att fånga upp historier och tillvarata medarbetarnas egna berättelser f

att förkroppsliga varumärket. Ulrika Fager beskriver hur man diskuterade berättelser som var 

kopplade till SAS kärnvärden och värderingar.  Denna arbetsmetod uppskattas ha gett gott 

resultat. Första gången man använde sig av storytelling var syftet just att titta på hur man 

kunde beskriva sina kärnvärden och sedan få med personalen.  Ulrika Fager tror inte att alla 

som kommit i kontakt med dessa historier har varit medvetna om att det är storytelling de ha

s

planerar att sprida dem på nytt i samband med att man lanserar det nya europaflyget och det 

nya inrikesflyget då man tror att detta kommer att resultera i diskussioner om varumärket oc

att bilden av SAS förändras. Man tror att det återigen kommer krävas att man fastställer v

som kännetecknar företaget som det kommer att se ut då, vad är egentligen kärnan och hur 

skiljer det sig från det som var förut. Storytelling visade sig även

m

SAS varit riktad främst mot de ans

externa marknadsföringen. Detta är dock inget som verkar aktuellt i dagsläget.109  

 

8.2.5 Kundernas involvering 

Enligt enkätundersökningen tillmäter hälften av respondenterna flygbolaget liten betyde

vid val av flygresa. I den andra hälften fördelades svaren jämt över ingen och stor betydelse.

På frågan om flygbolagets betydelse var större för 10 år sedan svarade ca 70% ja. Ingen av 

respondenterna svarade att de var beredda att betala mycket mer för att resa med vad de ansåg 

var ett attraktivt flygbolag. Cirka en tredjedel svarade ingenting och två tredjedelar svarade att 

de kunde tänka sig att betala lite mer. Däremot fördelades svaren jämt mellan ingen, liten o

stor betydelse på frågan om vilken betydelse varumärket har. Det som enligt 

enkätundersökningen främst får resenärerna 

p

Undersökningen visade också att det hos många finns en vilja att betala lite mer för att resa

med ett specifikt bolag men att ingen är beredd att betala mycket mer.110 Inom SAS har man 

                                                 
109 Intervju med Ulrika Fager och Andris Zvejnieks 8 september 2005 
110 Enkätundersökning 
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ser 

Enkätundersökningen pekar på att SAS varumärke främst står för säkerhet. Samtliga 

rumärket. De flesta respondenterna förknippar även SAS 

 

                                                

märkt att kunderna blivit alltmer priskänsliga men även att de trots detta fäster stor vikt vid 

den service man vant sig vid. Ulrika Fager tycker sig märka att det kan leda till ett 

uppvaknande hos kunden att prova ett lågprisflygbolag och upptäcka att servicen är sämre.111

 

SAS har idag, jämfört med för tio år sedan, något mindre attraktionskraft. Bland 

anledningarna till detta märks bland annat att kunderna tycker sig få sämre service och att 

priset är för högt i förhållande till mervärdet. Vissa påtalade även att SAS varken är exklusivt 

eller lågpris utan hamnar i en gråzon däremellan. Förväntningarna på SAS varierar men 

oavsett om dessa varit höga eller måttliga så anser sig resenärerna ha fått sina förväntningar 

uppfyllda. I de fall detta inte gällt berodde det till stor del på bristande service främst i fråga 

om förtäring ombord. Många av respondenterna tycks sakna de inkluderade måltiderna som 

tidigare ingick i biljettpriset.   

 

Enligt en Temoundersökning som utfördes 2005 på uppdrag av SAS så anser svenskarna att 

ett flygbolag som kallar sig svenska folkets flygbolag i första hand bör erbjuda bra service. 

Högt rangordnades även att man behandlar sina resenärer väl och att man håller så låga pri

som möjligt.112   

 

tillfrågade angav att de kände till va

med högt pris men många angav också att de förknippar det hög service. Dock var det få som

tyckte att varumärket SAS stod för bekvämlighet. Ca en tredjedel uppger att de reser oftast 

med SAS medan ca 14% angav flera flygbolag bland vilka SAS fanns med.113

 
111 Intervju med Ulrika Fager och Andris Zvejnieks 8 september 2005 
112  Temo: Arne Modig. (2005-02-23): s. 10 
113 Enkätundersökning 
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anpassning 

r att 

ring 

t 

ar i miljön och på marknaden. Av det empiriska materialet kan 

an se att SAS-koncernens struktur mest liknar den divisionaliserade organisationsformen 

sen. Den tidigare organisationsstrukturen var ett hinder för effektiv 

onkurrens, då den medförde stora kostnader och inte möjliggjorde anpassning till respektive 

n har 

Medvetenheten om SAS varumärke är enligt enkätundersökningen mycket hög då samtliga 

respondenter sade sig känna till det. En tredjedel av respondenterna angav att de oftast reste 

med SAS, vilket kan tolkas som att de är lojala mot varumärket. Vad gäller den av kunderna 

uppfattade kvaliteten är andelarna som svarade dålig, bra och mycket bra lika stora. Detta 

skulle kunna sammanfattas som att kvaliteten är ganska god då 2/3 är nöjda.     

 

Enligt vår tolkning av teorin ökar ett företags konkurrenskraft när man ser varumärket som ett 

edvetenhet 

ade kvaliteten kan därför vara ett resultat av att man 

9 ANALYS 

9.1 Organisatorisk 

Flygbolagsmarknaden har på senare år präglats av stora förändringar. SAS har fö

bekämpa sina höga kostnader, introducerat en ny koncernstruktur som innebar ett 

bolagiserande av affärsenheterna. Detta har medfört en decentralisering som förkortar 

beslutstiden och underlättar anpassningen till respektive landsmarknad. En annan förbätt

som följt av att varje land nu utgör ett eget bolag är att man nu har en tydligare struktur vilke

effektiviserar arbetet då resultatansvaret flyttas närmare medarbetarna. För att hålla sig 

uppdaterade har SAS Sverige även en specifik så kallad Business Intelligence-avdelning med 

uppgiften att bevaka förändring

m

där SAS Sverige utgör en egen affärsenhet. 

 

Enligt vår tolkning av teorin bör organisationens struktur främja både utbytes- och 

utvecklingsproces

k

landsmarknad. Bolagiseringen var nödvändig för att kunna konkurrera effektivt, då de

lett till en organisationsform som är betydligt bättre anpassad till rådande marknads- och 

konkurrensförhållanden.   

 

9.2 Varumärke 

strategiskt verktyg. Detta bör resultera i hög Brand Equity, det vill säga lojalitet, m

och kvalitet. Den av kunderna uppfatt
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inom SAS ger varumärket en hög ställning. Det visar sig i att stora resurser läggs på att 

na i varumärket. Eftersom det är SAS koncernledning som drar upp 

Sverige bundna att följa dessa. Detta innebär i 

ier som utformats av koncernledningen, men att 

m 

n av 

.3 Kommunicerad varumärkesidentitet 

ärket och 

 för att 

 

 att man nu även är prisvärda. SAS agerande tyder på att de i 

nlighet med teorin arbetar med brand equity och försöker skapa konkurrenskraft genom 

 I stort sett alla respondenter förknippar SAS med säkerhet 

 40% uppfattar dock att SAS hyser omtanke om sina resenärer. 

.4 Intern kommunikation  

n. 

engagera medarbetar

riktlinjerna för varumärket SAS är man på SAS 

praktiken att man är bunden att följa de strateg

man inom SAS Sverige själva kan utforma varumärkeskommunikationen på ett sätt so

passar den inhemska marknaden.  

 

SAS Sverige betraktar varumärket som ett potent strategiskt verktyg då man tror att det kan 

öka sannolikheten att resenärerna väljer att flyga med SAS igen. Enligt teorin bör 

varumärkesmanagern återfinnas högt upp i hierarkin vilket passar väl in på beskrivninge

varumärkesstyrningen i SAS då strategin utformas av ledningen. Man kan även se att 

varumärkets kärnvärden är nära kopplade till vision och affärsstrategi. 

 

9

SAS Sverige har en marknadsavdelning som arbetar med att kommunicera ut varum

koppla det till olika erbjudanden. Enligt teorin kan varumärket fungera som ett verktyg

bygga upp en unik identitet.  På SAS menar man att det är viktigt att vara medveten om vilka 

förväntningar man bygger upp hos kunderna och att dessa också infrias. De värden man vill 

förmedla till kunderna är trygghet, enkelhet och omtanke. Man vill återkoppla till tradition

samtidigt som man vill visa

e

byggande av varumärkesidentitet.

och trygghet. Endast ca

Enkätundersökningen visar att respondenterna anser att priset är högt i förhållande till det 

mervärde som SAS levererar. Även om många är nöjda med servicen är det alltså få som 

tycker att detta motiverar prisnivån, som man anser är hög. 

 

9

Man kan utifrån empirin konstatera att SAS har omfattande intern kommunikation då det 

anses viktigt för att få medarbetarna att sympatisera och agera med varumärket. Men även att 

det är viktigt för att motivera de anställda och få dem att känna sig delaktiga i organisatione
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ed 

r att 

ärnvärden till de anställda. Då SAS använder sig av 

mfattande intern kommunikation skall de enligt teorin ha anställda som agerar i enlighet med 

 de flugit 

.5 Kundernas involvering 

Med anledning av att större delen av respondenterna i undersökningen anser att lågt pris och 

mer deras beteende bäst överens 

åtal 

n 

Kommunikationen sker genom bland annat frekventa möten, interntidningar, 

telefonkonferenser.  SAS sätt att arbeta med intern kommunikation stämmer väl överens m

teorin. Man arbetar med intern kommunikation för att motivera personalen. I detta avseende 

har storytelling spelat en stor roll bland annat genom att det har använts vid 

personalnedskärningarna. Storytelling har enligt SAS även visat sig effektivt när det gälle

förmedla företagets självbild och k

o

företaget och därmed lever upp till förväntningar hos kunderna. Kundundersökningen visar 

också att 70% av respondenterna tycker sig ha fått sina förväntningar uppfyllda då

med SAS.  

 

9

bekvämlighet är en viktig faktor vid val av flygbolag stäm

med den typiskt lågengagerade individens. Detta märks även på att en flygbiljett inte är en 

komplex produkt. Trenden går snarare mot allt enklare regler och köpmetoder för 

flygbiljetter. Eftersom 70% av respondenterna anser att flygbolagets betydelse minskat de 

senaste 10 åren kan man konstatera att resenärerna inte längre väljer flygbolag lika noga 

vilket antyder att de var mer involverade i köpet för 10 år sedan. Då i stort sett alla 

respondenter värderade lågt pris som en viktig faktor vid val av flygbolag och endast ett f

ansåg att servicen var avgörande kan man även konstatera att det inte är kvaliteten på vara

som är avgörande för valet. Detta pekar på att de inte är höginvolverade i köpet då de enligt 

teorin i så fall skulle värdera produktens kvalitet högre och priset lägre.  
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gens 

ässigt varit en nödvändig åtgärd då de flesta kunder anser att ett lågt pris är 

iktigt vid val av flygbolag. En annan anledning till att ändra bolagsstrukturen har varit att det 

atet kräver en mindre organisation, kapabel att fatta 

ar ställt krav på den interna kommunikationen. Dels 

h 

ått 

lats, 

 SAS 

till ett flygbolag bara 

äller så länge deras pris är likvärdigt konkurrenternas. Detta innebär också att kunderna 

enligt teorin är låg-involverade då denna fastslår att en nöjd kund inte innebär en lojal kund. 

Enligt enkätundersökningen var större delen av respondenterna nöjda med sina SAS-resor, 

trots detta innebär det alltså inte att de bara kommer resa med SAS. Efter pris är det service 

och bekvämlighet som värderas högst av kunderna, vilket också tyder på en låg grad av 

involvering då priskänslighet är ett typiskt låg-involveringsattribut. 

  

 

10 RESULTAT 
I resultatkapitlet syftar till att redogöra för det resultat som uppsatsens undersökningar lett 

fram till.  Syftet med denna uppsats är att utvärdera de traditionella flygbola

förändringsprocess för att överleva den förändrade konkurrenssituationen.  

 
Resultatet av vår undersökning pekar på att SAS på senare år fokuserat på att anpassa sin 

organisationsform efter den rådande konkurrensen och att man vidtagit åtgärder för att 

kostnadsreducera sin verksamhet i syfte att kunna erbjuda lägre prisnivåer. Detta har 

konkurrensm

v

nya snabbt föränderliga konkurrensklim

snabba beslut. Denna omstrukturering h

har kostnadsreduceringen inneburit svåra tider av personalnedskärningar och dels har 

företaget förändrats. Den interna kommunikationen har alltså fungerat både motiverande oc

informerande.  

 

Enligt undersökningen ser SAS varumärket som ett strategiskt verktyg, varför varumärket f

en stor roll i organisationen. Detta kan man se genom den roll som Andris Zvejnieks tillde

men också genom den strategiska planering och styrning av varumärkets värden som

tillämpar. Genom varumärket strävar man efter att skapa mervärde, eftersom man på SAS 

anser att detta kan skapa ökad konkurrenskraft och lojala kunder. Dock visar 

enkätundersökningen att kunderna är relativt låg-involverade i köpet av flygresor varför lågt 

pris är en viktigare faktor än image. Resultatet visar därför att lojaliteten 

g
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OCH DISKUSSION 

tuationen - 

t. I kapitlet 

ranskas även valet av metoder och ges förslag på vidare forskning. 

s 

 lägre 

 

munikationen få en betydande roll som både för att informera de anställda om 

rändringar och för att motivera dem att arbeta i samma riktning som företaget.  

e 

n istället för att 

an 

n 

i som liten på en så 

iskänslig marknad som flygmarknaden. De traditionella flygbolagen bör följaktligen satsa 

ämst på att sänka sina priser. Först efter detta blir det viktigt med övriga konkurrensfaktorer.  

 

11 SLUTSATS 
I detta kapitel kommer vi att ge en lösning på undersökningens problem – vilka faktorer är 

viktiga för de traditionella flygbolagens överlevnad i den förändrade konkurrenssi

och dra allmänna slutsatser om det som framkommit i analysen och resultate

g

 

11.1  Slutsats 

Den kanske viktigaste faktorn för att de traditionella flygbolagens överlevnad i den 

förändrade konkurrenssituationen är att de lyckas pressa ned priserna till samma nivå som 

sina konkurrenter. För att sänka priserna måste man bli av med de höga kostnader en stor 

organisation innebär. Lösningen blir därför att anpassa organisationen efter de krav som ställ

av den externa miljön, det vill säga att skapa en mindre, mer flexibel organisation med

kostnader och snabbare anpassning efter marknadens förändring. I en sådan situation kommer

den interna kom

fö

 

Resultatet har visat att kunderna är mindre involverade i köpet varför man kan sluta sig till att 

varumärkets roll blir annorlunda. Detta innebär att dess emotionella attribut spelar en mindr

roll och det viktiga blir istället att varumärket skall skapa medvetenhet och igenkännelse. 

Detta beror på att den låg-involverade kunden väljer något han/hon känner ige

aktivt söka information och utvärdera alternativens egenskaper. Efter pris värderar kunderna 

bekvämlighet och service högst varför vi tror att dessa faktorer är de som på sikt skapar 

konkurrenskraft och lojalitet. Detta betyder att när priserna är lika, det vill säga så länge m

håller en prisnivå i linje med de konkurrerande lågprisaktörerna, är det främst bekvämlighet 

och service som kommer att få kunderna att föredra ett flygbolag framför ett annat. Slutsatse

är att priset och medvetenhet kring varumärket lockar till sig kunderna medan mervärden i 

form av service och bekvämlighet kan få kunderna att välja att resa med flygbolaget 

upprepade gånger. Möjligheten att konkurrera med image bedömer v

pr

fr
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Resultatet visar alltså att SAS har en hög-involveringsstrategi där syftet är att skapa lojala 

 de försöker konkurrera med hjälp av 

n 

 

on 

as tycke, 

t 

lutsatsen pekar på att omorganisering är en förutsättning för kostnadsreducering och 

 

ang 

r 

å 

kunder med hjälp av varumärket. Detta samtidigt som

priset. Slutsatsen blir därför att SAS är fel ute med sin hög-involveringsstrategi eftersom ma

vid låg-involveringsprodukter endast kan öka medvetenheten och inte lojaliteten med hjälp av 

varumärket. Dessutom skapas förvirring kring imagen när man samtidigt använder sig av

priskonkurrens som är en typisk lågprisstrategi.   

 

11.2  Diskussi

Trots att de traditionella flygbolagen kanske fortfarande, åtminstone inte i resenärern

ligger helt i nivå med lågprisbolagen prismässigt har de en fördel i att de ofta har ett mer 

välkänt varumärke. För att detta skall kunna utnyttjas krävs dock att man lyckas tvätta bor

stämpeln som ett dyrt och omodernt alternativ. Det framgick exempelvis av 

enkätundersökningen att det finns en syn på SAS som varken exklusivt eller prisvärt vilket 

tyder på att de inte lyckats fullt ut. Detta hänger med största sannolikhet ihop med 

traditionella organisationers svårighet att förändra sig.  

 

S

anpassning. Annan forskning tyder dock på att förmågan till förändring i denna typ av 

organisationer är mycket marginell. Detta skulle kunna vara förklaringen till att SAS uppvisar

en något schizofren identitet. Man står med ena benet i kvalitetsflygbolagskategorin med 

strategiskt styrt varumärke och hög servicenivå och det andra i lågprisflygkategorin med 

enkla villkor och priskonkurrens. Denna strategi att både ha kakan och äta den kommer 

troligen att försvåra vägen till lönsamhet. Då vår undersökning tyder på ett lågt engagem

hos kunderna blir satsningar på image och emotionella attribut ineffektivt då det är kostsamt 

och i detta fall generar ett blygsamt resultat.  

 

Intressant är även att flera av respondenterna i enkätundersökningen spontant nämnde att nä

de upplevde missnöje med ett flygbolag så berodde det ofta på avsaknaden av 

flygplansmåltiderna. Detta skulle kunna innebära att införande av måltider som standard p

samtliga flighter skulle höja servicen betydligt i kundernas ögon. Att det ofta går att köpa 

förtäring på plats ombord innebär inte att kunderna upplever samma tillfredställelse som när 
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t.    

ttes 

ån a till b varför man inte lägger 

ka mycket energi på att utvärdera för- och nackdelar med olika alternativ. De traditionella 

flygbolagen lever fortfarande med arvet av de förväntningar de byggde upp innan 

 leder till att kunderna i viss mån förväntar sig den service de fick 

 

gna arbetet 

å vår studie bygger på en fallstudie med endast ett objekt är undersökningen relativt 

e fler 

iktiga 

rer 

de 

 resurser som SAS lagt ner i form av 

ternkommunikation lett till en förbättrad förståelse och motivation. Dock tycker vi att valet 

t har gjort att 

nd 

 

måltiderna är inkluderade. Vi tror att anledningen till detta är att det för kunden blir mer 

kännbart att betala direkt ur fickan på plats än det är med ett marginellt pålägg på biljettprise

 

Orsaken till att kunderna är mindre involverade i köp av flygresor idag kan tänkas vara att det 

tidigare hölls en högre prisnivå och att man inte reste lika ofta vilket gjorde att valet tillmä

en större betydelse. Idag handlar flygresandet om att ta sig fr

li

lågprisflygets tid. Detta

tidigare samtidigt som de inte vill betala mer än de gör för en lågprisbiljett. Lågprisaktörerna 

har inte detta problem då de inte lovar någonting förutom förflyttning från en plats till en 

annan och resenärerna blir inte heller besvikna eftersom de inte förväntar sig något annat än

detta.  

 

11.3  Metoddiskussion och kritik av det e

D

begränsad, vilket gör att vissa delar av resultatet kan vara tillfälligheter. Eventuellt had

objekt behövt undersökas för att säkerställa våra antaganden om vilka faktorer som är v

för att de traditionella flygbolagen ska överleva dagens hårda konkurrens. Vi hade då kunnat 

jämföra vårt objekt med andra objekt, vilket hade lett till bättre grundade resultat och 

slutsatser.  Andra aspekter som kan ha påverkat resultatet är det begränsade antalet resenä

vi intervjuat. Dessutom kan man tänka sig att alla inte är fullt medvetna om i vilket mån 

påverkas av varumärke etcetera varför djupintervjuer och analyser kanske gett ett annorlunda 

resultat. Det hade även varit önskvärt att intervjua personalen på SAS för att få en bättre 

helhetsbild och för att se om det arbete och de

in

av respondenter inom SAS ger en hög validitet eftersom de intervjuade var väl insatta och 

kunniga inom området. Vid alla intervjutillfällen använde vi bandspelare, vilke

vi kunnat ta tillvara på all den information som kommit fram. Vi är dock medvetna om att 

våra respondenter kanske inte velat ge oss all den information de besitter eller att de på gru

av lojalitet till företaget kan ha förskönat informationen.  
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råkas 

et möjligt att resultatet skulle kunna bli annorlunda om andra forskare skulle göra om samma 

ara 

 

 

t 

r dessa gör för att etablera sig som nya på marknaden.  

 

Vid utformningen av intervjufrågorna har vi utgått ifrån de faktorer som enligt oss föresp

av teorierna, vilket medför att vår tolkning i viss mån har påverkat undersökningen. Därför är 

d

undersökning. Detta på grund av de kan välja att ställa andra intervjufrågor, men också för att 

de kan tolka svaren annorlunda.  

 

11.4  Förslag på vidare forskning 

Under arbetets gång har många intressanta infallsvinklar dykt upp bland annat skulle det v

intressant att undersöka kostnadsreducering ur ett finansiellt perspektiv eller att undersöka hur

personalen påverkas vid den här typen av förändringsprocesser. En annan aspekt som man

skulle kunna ta upp är konkurrens ur lågprisbolagens perspektiv. Där skulle det vara intressan

att se hu
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13 BILAGOR 

13.1 Bilaga 1 

13.1.1 SAS koncernen 

ar för koncernens verksamheter och fastlägger övergripande 

jer och policies. SAS koncernen ställer krav på verksamheterna i form av 

spektive bransch och jämförs med konkurrenter och bidrar därmed till koncernens 

 reflekterar en effektiv produktionsplattform. Styrningen säkerställs genom 

oncernledningens representation i verksamheternas styrelser. Det finns fördelar med att vara 

ynergier. Koncernens erfarenhet är dock att stora komplexa 

tegrerade Scandinavian Airlines, har medfört ökade 

indre enheter med större grad av lokal förankring och flexibilitet 

kapa en positiv drivkraft hos ledning och medarbetare. Uppdelningen i affärsenheter ska ske 

elar inom specifika 

mråden. Dessa tas främst tillvara inom shared service-enheter. 

3.1.2 SAS koncernens styrfilosofi 

• SAS styrfilosofi bygger på att resultatansvar befrämjar affärsmässighet, 

värdeskapande och motivation. 

• SAS ska bestå av tydliga avgränsade verksamheter organiserade som dotterbolag inom 

koncernen, med resultatansvar. 

• Varje dotterbolag ska vara konkurrenskraftigt inom sin bransch. 

• Interna affärsrelationer ska präglas av professionalism och vara grundade på 

affärsmässiga avtal. 

 

SAS koncernledning sätter ram

strategier, riktlin

tillväxt-, resultat och avkastningsmått för sysselsatt kapital. Styrmåtten anpassas till 

re

värdeskapande. För koncernens flygbolag har den operativa styrningen fokus på nyckeltal 

som

k

en stor koncern och utnyttja s

system, som det tidigare totalt in

kostnader och därmed inte varit en konkurrensfördel. 

 

Målsättningen är att genom m

s

utan att förlora det gemensamma varumärket och koncernens stordriftsförd

o

 

1
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• Koncernen ställer krav på dotterbolagen, styr och samordnar inom de områden där 

koordinationsbehov föreligger. 

• Kulturen i SAS koncernen ska präglas av våra gemensamma värderingar. 

 

13.1.3 Årets resultat 

3% 

raktär förbättrades med 408 

MSEK och uppgick för helåret till –1 813 (–2 221) MSEK. 

 9% (7%). 

Resultat per aktie  

nen blev –11,38 (–8,60) SEK för helåret. Eget 

kapital per aktie uppgick till 67,84 (79,84) SEK. 

 

Enhets

en januari-december 2004. Justerat för ökade 

vartalet 2002 har 

lepriser. 

 

synergier och 

Årets omsättning  

• Omsättningen för helåret uppgick till 58 073 (57 754) MSEK, en ökning med 0,6%. 

För jämförbara enheter och valutaeffekter ökade omsättningen under helåret med 3,

eller 1 892 MSEK. 

 

Resultat  

• SAS koncernens totala antal passagerare ökade med 4,4% till 32,4 miljoner 

passagerare. 

• Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) uppgick 

för helåret till 4 383 (3 761) MSEK. 

• Resultat före realisationsvinster och poster av engångska

• Resultat efter finansiella poster uppgick till –1 945 (–1 470) MSEK. 

• Resultat efter skatt uppgick till –1 872 (–1 415) MSEK. 

• CFROI för tolvmånadersperioden januari-december 2004 blev

 

• Resultat per aktie för SAS koncer

kostnad  

• Den valutajusterade totala enhetskostnaden minskade med 11% för Scandinavian 

Airlines Businesses under period

bränslepriser minskade enhetskostnaden med 14%. Sedan fjärde k

enhetskostnaden sjunkit med 26%, justerat för valutaeffekter och ökade bräns
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Utd

• ing till SAS AB:s aktieägare ej lämnas 

Turnaround 2005  

ber 2004 hade antalet medarbetare reducerats med 4 580, 

e 76% av den totala reduktionen. Genomförda aktiviteter motsvarande 11,9 

 

2005  

• Fortsatt stor osäkerhet om utvecklingen i flygbranschen ger anledning till försiktighet, 

n baserat på oförändrad yield och positiv trafikutveckling samt att inga väsentliga 

 2005. 

 

Mil n

• r för Scandinavian Airlines till 76 (78) 

elning  

Styrelsen föreslår till bolagsstämman att utdeln

för verksamhetsåret 2004. 

 

• Per den 31 decem

motsvarand

miljarder SEK har implementerats, vilket motsvarar 85% av de totala åtgärderna. 

me

förändringar sker i omvärlden visar lagda affärsplaner ett positivt resultat för

jöi dex  

Miljöindex för 2004 förbättrades med 2 enhete

och med 4 enheter för Braathens till 82 (86). 
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N
Om 58 073  57 754

E 4 383  3 761

EBITDAR-marginal 7,50% 6,50%

 904 – 881

E ,5%

C

EBT, resu

R

Investeringar, MSEK 3 769 4 488

edelantal anställda 324 811114 345 4411

T

A

Ant

K

Kväveoxider (NOx), 000 ton 21,6 21

  

N
A 32 354 4,40%

RPK, milj. 32 838 8,00%

ASK, milj. 51 532 7,60%

Kabinfaktor, linjetrafik 63,70% 0,2 p.e.115

Yield, SEK 1,12 –11,5%

Enhetskostnad, SEK 0,73 –11,8%

   

   

Nyckeltal - SAS koncernens aktie, SEK 2004 2 003
Resultat per aktie -11,38 -9

Börskurs vid årets slut 60 68

Utdelning (förslag för 2004) 0 0

Direktavkastning, genomsnittskurs 0% 0%

 

                                                

 
yckeltal 2004 2003

sättning, MSEK 

BITDAR, MSEK 

EBIT, MSEK –

BIT-marginal –1,6% –1

FROI 9% 7%

ltat efter finansiella poster, MSEK –1 945 –1 470

esultat före poster av engångskaraktär –1 813  –2 221

M

otalt antal flygplan 297 302

ntal dagliga avgångar, genomsnitt     1 445  1 377

al destinationer 146 130

oldioxid, 000 ton 5 951 5 597

 

yckeltal trafik och kapacitet - flygverksamheten 2004 Förändring
ntal passagerare, 000 

 
114 Varav kvinnor 42% och män 58% 
115 Förändring i procentenheter.  
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13.2

13.2.

Sen tusenårsskiftet har Corporate Storytelling - eller Storytelling i Organisationer som

också kallas - uppmärksammats i Sverige. Journalisten, författaren och socialantropologen 

Matts  är den mest erfarne Corporate Storytellern i Sverige. Han ar att var

företa  och utvecklas med hjälp av sina berättelser. Det 

vill sä e mentala bilderna av den e lighe

Berätt r och kan ibland faktiskt helt ersätta siffror, diagram och o

juridis . 

 

Berättelserna är en del av organisationens kulturkapital. De finns alltid ch de ka d 

fördel skördas, förpackas och användas både i varumärkesbyggande, interninforma

marknadsför n betraktar exempelvis företaget som en 

stam, m de sanna affärsstödjande, 

samm nisationsutvecklande berättelserna och använder dem sen

utvecklingen av organisationen. Detta är effektivt och användbart, in t i mål

vision

 

Storytelling - SAS och tsunamin  

SAS i Sverige har redan 2004 använt sig av corporate storytelling för att befolka sitt 

varum rke med bilder av verkliga händelser i företaget. Då saml des, i semi arieform, en rad 

värde l. Våren 2005 var det flodvågsberättelserna 

som levererades. Det är berättelser från de medarbetare som var med i luftbron i samb

med t d uppdraget: Hämta hem dom! 

 Bilaga 2 

1 Storytelling 

 det 

 Heijbel  men je 

g och varje organisation hålls samman

ga de sanna berättelserna om och d gna verk ten. 

elserna komplettera lika 

ka framställningar

där o n me

tion, 

ing och i rekryteringssammanhang. Ma

en tribe eller en by, med ett visst uppdrag. Man letar fra

anhållande och orga  i 

te mins - och 

sarbetet. 

ä a n

ringsspeglande berättelser in av Matts Heijbe

and 

sunamin som for me

Flodv  enligt Matts Heijbel om det intensi betet som S-ågsberättelserna handlar alltså va ar  SA

medarbetarna hade i anknytning till själva transporterna. Inte om själva förödelsen som de såg 

på plats i Thailand. Berättelserna skildrar själva uppdraget och vad det innebar för dem som 

var inblandade i aktionen. Matts Heijbel säger så här: 

Det är djupt gripande och engagerande berättelser om teambuilding, 

arbetets mening, nära passagerarkontakter, gränsöverskridande 
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samarbete och den uppfinningsrikedom som krävdes för att arbeta 

under dessa extraordinära förhållanden. 

Berättelserna ska nu främst användas internt för att se vilka energier och insikter från luftbron 

som kan föras in i SAS-vardagen. De kan säkert komma att bli goda diskussionsunderlag i 

samband med ledarskapsfrågor och i den lärande organisationen. 

De som deltog i luftbron har berättat om vad de lärde sig under den vecka då aktionen pågick 

och deras berättelser blir nu en del av SAS kulturkapital. 

Matts Heijbel samlade in berättelserna vid två tillfällen i seminarieform med de sammanlagt 

cirka 80 frivilliga som deltog i luftbron. Efter dramaturgisk bearbetning arbetar de nu med att 

fylla varumärket SAS och förhoppningsvis bidrar de till organisationsutveckling i företaget.116

                                                

 

 
torytellers.nu/txt/archives/2005/07/corporate_story.html116 http://www.s  
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13.3 Bilag

Kvinna 

a 3 

13.3.1 Frågeformulär till SAS resenärer 

 
Ålder:  
 

  Man  
 
Sysselsättning: 
 

 Student 
 Arbetar inom privat sektor 
 Arbetar inom offentlig sektor 
 Arbetssökande 
 Annat   Vad:___________ 

Vilket flygbolag reser du oftast med? ______________________________ 
 
När jag flyger gör jag det oftast: 
 

 

 Privat 
 Inom jobbet 
 Annat   Vad:____________ 

 
Hur ofta reser du? 
 

 0 gånger om året 
1-2 gånger om året 
 3-4 gånger om året 
 5 gånger om året  
 Fler    Antal:____________ 

 
Vilken betydelse har flygbolaget när du köper en flygresa?  
 
Ingen betydelse   Liten betydelse  Stor betydelse 
                        
      
 
Hade flygbolaget större betydelse för 10 år sedan än vad det har idag? 
 

 Ja              
 Nej          

 

63 



Södertörns Högskola  Maria Johansson 
Kandidatuppsats, FEK, vt 2005  Hillevi Romert 
 
 
Hur mycket mer är du beredd att betala för att resa med ett för dig attraktivt bolag?  

Ingenting   Lite mer   Mycket mer 
 

                                 

ad får dig att välja ett flygbolag framför ett annat? (välj ett eller flera alternativ) 
 
V
 

 Lågt pris  
 Imag  e 
 Service 
 Bekvämlighet 
 Känt varumärke 

 
Hur stor betydelse har varumärket vid val av flygbolag?  
 
Ing Liten betydelse Stor betydelse 
     

en betydelse  
                              

 
Känner du till flygbolaget SAS? 
 

 Ja 
 Nej 

 
Om ja gå vidare i formuläret. Om inte, tack för hjälpen! 
 

u tt  du kvalite n hos SAS i

        Bra      Mycket bra 

H r uppfa ar te dag? 
 

ålig   D
                          
 
Hur uppfattade du kvaliteten hos SAS för 10 år sedan?  
 
              Bra         Mycket bra 
     

Dålig   
                                       

 
 Hur tycker du att SAS har förändrats under de senaste 10 åren? 

________ __________ _______ ________
_____________ _______ __________ __ _ _________  

m du har rest med SAS. Levde de upp till dina förväntningar? 

 
______________ _ ______________ _____________
_ _ _ _____ __ __ _____
 
O
 

 Ja Hur: _____________________________________________ 
 
  Nej Va __ __ _ _rför: ____ _________ _________ __________ _____ 
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Känner du till det här varumärket?  
  

 
 

 Ja 
 Nej 

 
Om råga. Annars tack för hjälpen! 
 

ad tycker du att varumärket SAS står för? (väl ett eller flera alternativ) 

 ja gå till nästa f

V
 

 Säkerhet/trygghet 
 Lågt pris 
 Be ä ig  kv ml het/enkelhet
 Service 
 Omtanke 

 
 
Tack för hjälpen! 
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