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Sammanfattning 
En företagsform som diskuterats och blivit allt mer etablerad under de senaste 

decennierna är nätverk. En utveckling startade då alternativa företagsstrukturer 

förändrades från en hierarkiskt uppbyggd organisationsstuktur till en mer 

decentraliserad sådan. På dagens marknad råder en allt hårdare konkurrens och 

anpassning krävs för att som enskilt företag kunna utvecklas och behålla sin plats på 

marknaden. Ett sätt att som företag bli starkare är att samarbeta med andra aktörer och 

genom detta arbetssätt komplettera varandra och ta del av betydelsefull kunskap och 

resurser. 

 

Syftet är med utgångspunkt i studiens valda teorier inom relationsmarknadsföring 

undersöka vad arbete enligt dessa teorier, alternativt ej arbete enligt dessa, skapar för 

effekter hos flygbolag inom en allians. Detta undersöks med applicering av 

flygbranschen, vilken är en bransch där många företag arbetar enligt en 

nätverksstruktur. För att kunna utöka sin marknad och nå nya geografiska områden 

samarbetar flygbolag för att kunna erbjuda sina resenärer fler destinationer och en 

utökad service. Detta leder till föredelar både för det enskilda företaget som för hela 

nätverket. Genom att arbeta enligt denna struktur medförs att konkurrenter istället blir 

samarbetspartners. Detta undersöks genom en kvalitativ studie med intervjuer av 

anställda inom vissa av medlemsflygbolagen i Star Alliance.  

 

Slutsatserna av vilka effekter ett samarbete enligt en nätverksstruktur medför är 

huvudsakligen fördelaktiga för de undersökta bolagen. De har visat en utveckling 

inom många områden med samarbetsrelationer till andra flygbolag som den största 

tillgången. Vissa brister har iakttagits i kommunikationsflödet inom organisationen 

men övervägande visas positiva effekter av arbete inom en flygbolagsallians.  

 

 

Nyckelord: Allians, flygbolag, samarbete 
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Abstract 
During the last decades company networks have become more widespread and 

established. A change from a hierarchical structure to a more decentralized one has 

taken place. Competition has grown in the markets which has led to that companies 

have to adjust in order to survive. Cooperation with other companies is a way for 

development and to grow stronger on the market. By working in networks, companies 

are able to complement each other and share important knowledge and resources. 

 

The purpose of this study is to examine how the theories within relationship 

marketing are applicable to companies’ way of working and what effects a 

membership in an alliance leads to. An application of the flight industry is being done.  

By cooperating in a network, flight companies can expand their market and reach new 

geographical areas which leads to more destinations and an extended service.  

Applying a network structure leads to a gain of partners rather than competitors. The 

study is examined through a qualitative study through interviews of employees in 

some of the member airlinces of Star Alliance. 

 

The conclusions of the effects of cooperation in a network structure are mainly 

favourable. The observed companies have shown a development in many areas of 

collaborative relationships to other airlines as the biggest asset. Some flaws have been 

observed in the internal communication but predominantly positive effects are shown 

by working in an airline alliance. 
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1. Inledning 
 

I inledningen kommer problembakgrund och problemdiskussion presenteras med syfte 

att ge läsaren en generell uppfattning kring företagsnätverk 

1.1 Problembakgrund 

Företagsnätverk som begrepp har funnits sedan 1950-talet då det började diskuteras 

kring nätverkskontexten som organisationsform. En utveckling startade där samarbete 

och samverkan skulle få allt större betydelse.
1
 En definition av begreppet nätverk 

anges nedan:  

 

“Ett nätverk består av ett antal självständiga organisationer som tillsammans kan uppnå ett mål som 

de inte kan var för sig”
2
 

 

Från ett samhälle uppbyggt på oberoende och enskilt verkande företag har en 

förändring skett till ett samhälle till stor del baserat på samarbeten mellan olika 

företag, som bildar så kallade företagsnätverk. Det har blivit mer vanligt att avancera 

sina nätverk enligt en informell och decentraliserad struktur byggd på engagemang 

mellan involverade företag. Detta för att uppnå en utveckling i form av utbyte av idéer 

och ömsesidigt lärande. Hierarkiskt uppbyggda företag fungerade inte på ett 

tillfredsställande sätt, utan nya organisationsformer med horisontell struktur 

behövdes.
3
 

 

”Nätverk bygger på jämlikhet, medan ett företag bygger på hierarki”
4
 

 

Utveckling hos företag är en nödvändighet i och med att en allt hårdare konkurrens 

råder och på en marknad där nyskapande ständigt sker krävs att företag anpassar sig. 

Om företag samarbetar med andra kan de tillsammans bli mer framgångsrika, 

konkurrenskraftiga och därmed skapa positiva resultat för sig själva samt för 

medlemmarna inom ett nätverk.
5
 

 

Nätverks utgångspunkt är att skapa nära och långvariga relationer mellan företag, 

leverantörer, kunder och konkurrenter. Anledningen till att skapa nätverk är för att 

kunna ta vara på varandras egenskaper för att på så sätt uppnå nyskapande och 

utveckling.
6

 Genom att samarbeta med olika företag kan man uppnå en större 

                                                        
1
 Svensson, Jakobsson, Åberg, Utvecklingskraften i nätverk- om lärande mellan företag, 2001 

2
 Svensson, Jakobsson, Åberg, 2001, s. 32 

3
 Svensson, Jakobsson, Åberg, 2001 

4
 Svensson, Jakobsson, Åberg, 2001, s. 33 

5
 Svensson, Jakobsson, Åberg, 2001 

6
 Hammarkvist, Håkansson, Mattsson, Marknadsföring för konkurrenskraft, 1982 
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tillfredsställelse då en parts styrkor kan vara en annan parts svagheter och på så sätt 

kompletterar de varandra.
7
 

 

Positiv och negativ kritik har framförts angående företagsnätverks effekter. 

Fördelaktig kritik tycks vara att det genom att arbeta enligt en nätverksstruktur skapas 

ett mervärde för företagen. För att uppnå positiva resultat av samarbete krävs 

engagemang från företag som leder till en ömsesidig beroendesituation. Detta i sin tur 

medför ett ökat värdeskapande. En vilja att göra uppoffringar finns som kan gynna 

alla parter i nätverket, vilket skapar en gemenskap där de arbetar tillsammans och 

hjälper varandra.
8
 Negativ kritik som framförts angående företagsnätverk är att det i 

vissa fall kan finnas en tendens att fastna i missgynnande relationer. Detta 

resonemang grundas i att det inte alltid är enkelt att avsluta en samarbetsrelation om 

den inte fungerar väl.
9
 Ett ansvar finns gentemot övriga aktörer inom nätverket, om 

exempelvis en underleverantör presterar dåligt finns risk att även de andra företagen 

påverkas. Det gäller att förstå vikten av detta och att få alla aktörer inom nätverket så 

samstämmiga och enhetliga som möjligt för att undvika negativ uppfattning.
10

 De 

företag som beslutar att medverka i ett nätverk bör ha kunskap om hur arbetet 

fungerar rent praktiskt och att det inte automatiskt medför positiva resultat. Det är 

komplicerat att mäta effekter av nätverkssamarbete då man exempelvis inte kan mäta 

kundlojalitet på samma sätt som ekonomisk lönsamhet. Att ingå i ett företagsnätverk 

behöver inte betyda automatiskt medförd effektivitet bara för att det är ett 

uppmärksammat fenomen.
11

 

1.2 Problemdiskussion 

En annan benämning av företagsnätverk är allians som likt nätverk består av 

bestämda relationer mellan olika aktörer.
12

 En allians som har expanderat under 

senare år är flygbolagsallianser som idag är uppdelade i huvudsakligen tre allianser. 

Enligt tidigare forskning medför ett medlemskap i en flygallians flera fördelar. Detta 

gällande ekonomisk lönsamhet, ökade interaktioner och tillit mellan flygbolag där de 

kan dra nytta av varandra.  Konsumentfördelar finns även då flygbolagen arbetar för 

att underlätta för resenärerna.
13

 Vidare finns forskning som visat att det är en fördel 

att ingå i ett nätverk bestående av flygbolag då man genom detta arbetssätt når större 

                                                        
7
 Czipura, Jolly, Global airline alliances: sparking profitability for a troubled industry, Journal of 

business strategy, vol 28, issue 2, 2007, s. 61 
8
 Blankenburg, Eriksson, Johansson, Creating Value through Mutual Commitment to Business Network 

Relationships, Strategic Management Journal, vol 20, issue 5, 1999, s. 479-481 
9
 Gulati, Nohria, Zaheer, Source Strategic networks, Strategic Management Journal, vol 21, issue 3, 

2000, s. 203-204 
10

 Grönroos, Service management och marknadsföring, 2008 
11

 Svensson, Jakobsson, Åberg, 2001, s. 39 
12

 Gummesson, Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R, 2002, s. 194 
13

 Fan, Vigeant-Langlois, Geissler, Bosler, Wilmking, Evolution of global airline strategic alliance and 

consolidation in the twenty-first century, Journal of Air Transport Management, vol 7, issue 6, 2001, 

kap 4 
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geografiska områden.
14

 Medlemsbolagen i ett nätverk får även snabbare tillgång till 

internationella marknader.
15

 Slutligen är ekonomisk utveckling en ytterligare faktor 

till varför flygbolag väljer att arbeta i nätverk.
16

 

 

Det har även diskuterats huruvida medlemskapet är frivilligt eller inte. Självklart är 

det ett fritt val hos de enskilda bolagen att välja om de vill ingå i ett nätverk, men i 

vissa fall kan det vara en nödvändighet för att överleva då enskilda flygbolag har en 

begränsad marknad. Högre krav ställs på flygbolag idag då en allt hårdare konkurrens 

råder med kunder som vill ha lägre priser och nå större delar av världen.
17

 Ytterligare 

kritik som framförts mot arbete inom flygbolagsallianser innefattar konsekvenser som 

att resenärers uppfattning av ett bolag i vissa fall kan ha betydelse för hur andra bolag 

uppfattas. Detta genom att föreställningen kan överföras till övriga medlemmar inom 

alliansen.
18

 Frågan är då hur många resenärer som verkligen känner till att flygbolaget 

de reser med tillhör en allians eller om de är omedvetna om detta. Att arbeta i en 

allians kan även vara tidskrävande och svårhanterligt då många medlemmar skall 

samarbeta samt fatta beslut gemensamt. 

 

De områden studien ämnar undersöka är funktionella och kommersiella samarbeten, 

krav, möten, personal och utbildning, ekonomi samt konkurrens. Dessa områden är 

valda då de är relaterade till ämnet relationsmarknadsföring. Då nätverk utgår från ett 

relationsmarknadsföringsperspektiv har vi valt att i uppsatsen utgå från två pionjärer 

inom relationsmarknadsföring, Evert Gummesson samt Christian Grönroos och deras 

uppfattning om ämnet. Studien är gjord då det inte är möjligt att se vilka effekter ett 

alliansarbete faktiskt medför hos flygbolag och hur de använder sig av teorierna i den 

verkliga situationen utan att genomföra en studie. Hur påverkar samarbete i en allians 

medlemsbolagen? 

1.3 Frågeställning 

Med den problembakgrund och diskussion som introducerats formuleras följande 

frågeställning: 

 

Vilka effekter skapas hos företag genom att arbeta enligt en nätverksstruktur? 

                                                        
14

 Fan, Vigeant-Langlois, Geissler, Bosler, Wilmking, Evolution of global airline strategic alliance and 

consolidation in the twenty-first century, Journal of Air Transport Management, vol 7, issue 6, 2001, 

kap 8 
15

 Iatrou, Alamdari, The empirical analysis of the impact of alliances on airline operations, Journal of 

Air Transport Management, vol 11, , issue 3, 2005, kap 1 
16

 Fan, Vigeant-Langlois, Geissler, Bosler, Wilmking, Evolution of global airline strategic alliance and 

consolidation in the twenty-first century, Journal of Air Transport Management, vol 7, issue 6, 2001, 

kap 2  
17

 Kleymann, Seristö, Maneging Strategic Airline Alliances,2004, s.7 
18

 Tiernan, Rhoades, Waguespack. Airline alliance service quality performance, Journal of Air 

Transport Management vol 14, issue 2, 2008, s. 99 
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1.4 Syfte 

Syftet med studien är att med utgångspunkt i studiens valda teorier undersöka och 

analysera vad arbete enligt dessa teorier, alternativt ej arbete enligt dessa ger för 

effekter gällande funktionella samt kommersiella samarbeten, möten, personal och 

utbildning, ekonomi samt konkurrens. 

1.5 Avgränsningar 

Undersökningen begränsas till Star Alliance och kommer enbart undersöka de 

fenomen som nämnts i syftet. Studien ämnar undersöka två flygbolag djupgående, 

SAS och Air China inom flygbolagsalliansen Star Alliance. Resterande bolag inom 

Star Alliance kommer även studeras med fokus på hur samarbeten fungerar samt vad 

de har för betydelse för de utvalda bolagen. En mindre undersökning om Swiss 

Airlines samt Turkish Airlines uppfattning angående utbildning och det funktionella 

samarbetet inom Star Alliance kommer även att genomföras.  
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2. Metod 
 

Metoden syftar till att ge läsaren förståelse för tillvägagångssättet av studien 

2.1 Forskningsansats 

Vid forskning finns bland annat två olika ansatser, deduktiv och induktiv. Vid 

deduktiv ansats utgår forskaren från teorier för att applicera dessa på empiri och 

vidare se om mönster finns. Vid induktiv ansats är istället forskarens utgångspunkt 

empirin för att utifrån den kunna skapa teorier.
19

 Vår valda ansats för studien är 

deduktiv då vi kommer att utgå från teorier och sedan använda dessa för att analysera 

vår empiri. 

2.2 Val av metod 

Främst finns fyra metoder vid kvalitativ forskning vilka är observationer, intervjuer, 

skriftliga källor samt enkäter. Genom dessa metoder samlar forskaren in data som 

används i studien.
20

 Vidare väljer forskaren om studien skall ha en kvantitativ eller 

kvalitativ ansats. Vid kvantitativ ansats samlas så kallad hård data in som består av 

variabler som kan mätas genom matematiska uträkningar. Forskarens möjligheter att 

vara flexibel är relativt liten och datan analyseras efter insamlandet genom att räkna. 

Om forskaren som alternativ använder sig av kvalitativ ansats samlar denna in mjuk 

data genom exempelvis intervjuer och observationer av fenomen. Här ges ett större 

utrymme för flexibilitet hos forskaren och tolkande av datan sker under tiden som 

insamlandet fortlöper.
21

 Vår studie är kvalitativ då vi valt personliga intervjuer vilket 

ger oss möjlighet att vara relativt flexibla och få fram informanternas åsikter, samt en 

tydligare bild av situationen enligt dem själva. Vi strävar även efter att uppnå en 

högre grad av djuphet genom denna metod.  

 

Studien är en tvärsnittundersökning då den kommer utföras under en tidpunkt, under 

mars, april och maj, 2011. Vår studie kommer att undersöka vilka effekter som skapas 

hos flygbolag då de ingår i en allians gällande samarbeten, möten, krav, utbildning, 

personal, ekonomi samt konkurrens. Data kommer att samlas in gällande dessa 

områden för att sedan jämföras med studiens valda teorier. 

 

Intervjuer kommer att genomföras med en anställd vid SAS (Informant 1) och Air 

Chinas (Informant 2) respektive huvudkontor. Totalt sexton incheckningsagenter vid 

SAS (Informant 3-18) och två representanter för Air China på Arlanda flygplats 

(Informant 19, 20) kommer även att intervjuas. Slutligen kommer två anställda vid 

Turkish Airlines (Informant 21, 22) samt två anställda vid Swiss Airlines (Informant 

23, 24) respektive biljettkontor på Arlanda flygplats att intervjuas. Samtliga intervjuer 

kommer ligga till grund för uppsatsen och kompletteras med sekundära källor. 

Semistrukturerade intervjuer med frågor utformade efter studiens teorier och syftets 

                                                        
19

 Johannessen, Tufte, 2003, s. 35  
20

 Denscombe, Forskningshandboken, 2009, s. 183 
21

 Johannessen, Tufte, 2003, s. 67-71 
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valda områden kommer att genomföras både med de anställda vid SAS och Air 

Chinas huvudkontor. Strukturerade intervjuer kommer genomföras med 

incheckningsagenter och personal vid biljettkontor. 

2.3 Datainsamling 

Datainsamlingen kommer bestå av sekundär och primär data. Den primära datan 

kommer hämtas från semistrukturerade samt strukturerade personliga intervjuer, och 

den sekundära datan kommer att bestå av tryckta källor från respektive företags 

hemsidor, årsredovisningar samt broschyrer. Den sekundära och primära datan 

kommer komplettera varandra och förstärka det empiriska materialet. För att samla in 

den sekundära datan gällande övriga medlemsbolag kommer samtliga bolags 

hemsidor studeras. Information angående Star Alliance på hemsidorna kommer att 

studeras och tolkas för att göra studien bredare och styrka övrig empiri. Här är målet 

att svara på den del av syftet som rör hur funktionella och bilaterala samarbeten 

påverkar respektive flygbolag.  

2.4 Population och urval 

Population är den grupp vilken studiens utfall är giltigt för. Vanligast inom 

samhällsvetenskapen är att denna består av människor men den kan även utgöras av 

föremål som exempelvis alla grundskolor i Stockholm. Urval innebär den grupp 

forskaren väljer att studera då det är komplicerat att studera en hel population.
22

 

 

Studiens valda population består av flygbolagsallianser, deras medlemsföretag och 

dess anställda. Sedan har ett subjektivt urval gjorts gällande Star Alliance och SAS. 

Valet av informanter vid SAS och Air Chinas huvudkontor har bestämts efter relevans 

till vårt syfte av deras position inom företagen då de arbetar med de frågor studien 

ämnar besvara. Av ett flertal utvalda informanter var det initialt enbart en informant 

som hade möjlighet och intresse av att medverka i studien. Informant 1 valdes genom 

ett subjektivt urval då denna ansågs inneha den kunskap som behövdes. Vi frågade 

Informant 1 vid SAS om han kunde rekommendera en andra informant hos Air China, 

och genom ett snöbollsurval valdes Informant 2. Vidare har intervjuer med 

incheckningspersonal gjorts då de anses komplettera studiens undersökning av 

utbildning. All incheckningspersonal hos de båda undersökta företagen är studiens 

population och gällande vilka informanter som deltog gjordes ett bekvämlighetsurval 

av den personal som arbetade just den dag undersökningen genomfördes. Ett 

bekvämlighetsurval av flygbolagen Swiss Airlines och Turkish Airlines genomfördes 

och även av de informanter som valdes. Dessa intervjuer kommer även de stärka 

undersökningen om utbildning.  

2.5 Tillvägagångssätt 

Motivet till varför vi valt att använda oss av semistrukturerade personliga intervjuer 

till Informant 1- 20 är för att vi inte ville begränsa informanternas svar och istället låta 

dem svara relativt fritt. Detta på grund av att vi ville få fram information utanför 
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7 
 

ramen av de ställda frågorna. Anledningen till valet av de strukturerade personliga 

frågorna till Informant 21-24 var på grund av att vi hade specifika frågor angående 

just utbildning. Se bifogade bilagor för studiens samtliga intervjufrågor. 

2.5.1 Personliga semi-strukturerade intervjuer 

 

Planeringen av de semistrukturerade personliga intervjuerna började med ett 

sammanställande av frågor som ansågs svara på studiens problem och syfte. Parallellt 

söktes anställda inom avdelningar som kunde vara relevanta för studien. Flertalet av 

dessa kontaktades inom respektive företag med en förfrågan om de var intresserade av 

att medverka. Positiv respons kom från en person. Via e-post bestämdes tid och datum 

för personlig intervju. Denna genomfördes på SAS kontor på Arlanda med Ulf Ingnäs, 

Director Corporate Partners (Informant 1). Vi frågade informanten om lov att spela in 

intervjun och det godkändes. Intervjun varade sammanlagt en och en halv timme och 

vi förde båda anteckningar under tiden intervjun pågick.  

 

Via telefon kontaktades informant två som gav medgivande för en intervju. Denna 

genomfördes på Air Chinas huvudkontor på Kungsgatan i Stockholm med Lennart 

Häggström som är Business Development Manager (Informant 2). Även här var 

inspelning tillåten och anteckningar fördes samtidigt som vi talade. Intervjun pågick i 

ungefär två timmar.  

 

Efter intervjuerna sammanställdes datan genom att lyssna på ljudinspelningarna och 

läsa anteckningarna. Frågorna vid de två intervjuerna hade liknande utformning. 

2.5.2 Personliga semistrukturerade intervjuer på Arlanda flygplats med personal från 

SAS 

 

Då de två första intervjuerna var sammanställda var nästa steg att formulera 

strukturerade frågor till sexton incheckningsagenter vid SAS (Informant 3-18) för att 

få mer stöd och bredd till studien. Vi valde att utföra semistrukturerade intervjuer och 

delade upp oss och utförde intervjuerna enskilt. Vi använde oss av ett 

bekvämlighetsurval då vi frågade SAS-personal på Arlanda flygplats. Vi presenterade 

oss och vår undersökning kortfattat och bad om en personlig intervju. Intervjuerna 

spelades inte in och frågorna ställdes av oss där vi sedan skrev ner svaren. Vid vissa 

frågor där vi hade föreställt oss att informanterna skulle behöva förklaring av frågorna 

hade vi förberett dessa så båda skulle svara på samma sätt. Intervjuerna vid Arlanda 

sammanställdes efteråt. 

2.5.3 Personliga semistrukturerade intervjuer med personal från Air China 

 

Vid intervjuer med två representanter från Air China på Arlanda (Informant 19, 20) 

använde vi oss av samma strukturerade frågor som till incheckningspersonalen vid 

SAS. Även här valde vi att använda oss av semistrukturerade frågor och att utföra 

intervjuerna enskilt. Vi använde oss av ett bekvämlighetsurval då vi intervjuade de 
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informanter som fanns tillgängliga den dag vi genomförde undersökningen. 

Ursprungligen hade vi tänkt intervjua samma antal incheckningsagenter vid Air China 

som hos SAS, men eftersom Air China inte har incheckningsagenter på plats på 

Arlanda var det inte möjligt. Vi kontaktade Air China via e-post och frågade om deras 

incheckningsagenter på deras hemmamarknad hade möjlighet att svara på våra frågor. 

Vi fick dock inget svar och valde därför att istället intervjua två representanter för Air 

China på Arlanda. Intervjuerna genomfördes per telefon, de spelades inte in och vi 

förde anteckningar under tiden. Efter intervjuerna sammanställdes dessa. 

2.5.4 Personliga strukturerade intervjuer med personal från Turkish Airlines samt 

Swiss Airlines 

 

Vid personliga strukturerade intervjuer med två representanter för Turkish Airlines 

(Informant 21, 22) samt för Swiss Airlines (Informant 23, 24) använde vi frågor 

angående utbildning som vi ställde till SAS incheckningspersonal och Air Chinas 

representanter på Arlanda. Intervjuerna genomfördes på Arlanda, svaren antecknades 

och de spelades inte in. Efter intervjuerna sammanställdes svaren. Dessa frågor 

ställdes för att styrka utbildningsaspekten i undersökningen.  

2.6 Kritik av metod, tillförlitlighet och överförbarhet 

Om tillförlitligheten för en studie är hög innebär det att samma resultat erhålls om 

studien skulle genomföras på nytt. Om forskningsinstrumentet, exempelvis en enkät 

eller intervjuer är konsekventa anses de ha hög tillförlitlighet och då ge lika svar vid 

flera upprepade undersökningar.
23

Överförbarhet handlar om i vilken grad det 

forskaren kommer fram till i sin undersökning är möjligt att överföra till andra 

situationer, det vill säga hur betydelsefull studien är utanför just den studien.
24

 För att 

vara tillförlitlig baseras studien på två djupintervjuer under cirka en och en halv- 

respektive två timmar var med två informanter som innehar högre positioner inom de 

undersökta företagen. De båda intervjuerna baserades på liknande frågor. Båda 

informanterna har lång erfarenhet inom företagen och har arbetat inom Star Alliance 

under en längre tid. Deras svar var inom flera områden liknande och styrker därmed 

tillförlitligheten. Studien kompletteras med ytterligare intervjuer av sexton 

incheckningsagenter vid SAS för att få en bredare bild av flygbolaget och vilka 

effekter som skapats genom arbete i en allians. Ytterligare intervjuer kommer 

genomföras med två representanter vid Air China, Turkish Airlines samt Swiss 

Airlines, även dessa för att komplettera studien. Denna information ger studien ett 

djup genom att se om de som arbetar ute med kunderna har samma uppfattning om 

arbetet inom alliansen och om Star Alliance visioner finns i verkligheten. 

Tillförlitligheten förhöjdes genom att vi hade förberett svar för eventuell 

förtydligande av intervjufrågorna. Från Air China hade vi enbart möjlighet att 

intervjua två anställda då de inte har lokal personal på plats i Sverige, utan bara ett 

fåtal personer. Därför hade vi svårigheter att genomföra ett lika stort antal intervjuer 

                                                        
23

 Denscombe, 2009, s. 424 
24
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som med SAS personal. Genom att använda även sekundära källor för att komplettera 

våra intervjuer och tidigare forskning får studien högre tillförlitlighet. Gällande 

överförbarhet skulle studiens resultat kunna appliceras på andra flygallianser då det 

med möjligen sker liknande samarbeten inom andra allianser, med liknande effekter. 
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3. Teoretisk referensram 
 

Denna del syftar till att ge läsaren en teoretisk referensram samt att ligga till grund 

för empiri och analys av studiens resultat 

3.1 Teoridiskussion 

Nedan följer ett antal teorier och synsätt som kommer användas för att besvara 

studiens frågeställning. Teorierna ämnar ligga till grund för utformandet av 

intervjufrågor till de valda informanterna. De valda teorierna är kända teorier inom 

ämnet relationsmarknadsföring och är valda för att testa vårt empiriska material och 

kunna utföra en analys.  

 

Nätverkssynsättet är valt för att kunna förklara vad nätverk innebär. Detta för att 

kunna uppnå en övergripande förståelse av ämnet som studien omfattar. 

Relationssynsättet är valt för att kunna beskriva hur företag arbetar i en process med 

varandra för ett värdeskapande istället för att verka med intäkter som huvudmål. 

Totalkommunikationsmodellen är vald för att påvisa väsentligheten i en väl bearbetad 

kommunikation, internt som externt i företagen. Detta för att kunna samarbeta på ett 

effektivt sätt med andra företag och kunder. Inlärningsmodellen är vald för att 

beskriva betydelsen av att företag som samarbetar har en förståelse för varandra och 

ett samstämmigt arbetssätt. Mervärde är valt för att beskriva vad det är 

företag ”vinner” genom att arbeta tillsammans enligt ett nätverk. 

3.2 Nätverkssynsättet 

Det är svårt att hitta en generell definition av begreppet nätverk då det varierar 

mycket beroende på hur verksamheten ser ut och fungerar. Dock kan man förklara hur 

begreppet används i olika kontexter. Ett nätverk är uppbyggt av flera komponenter 

som har förbindelser till varandra. Det som förenar medlemmarna i nätverket är olika 

relationer för samverkan, då dessa leder till egna framgångar men även utveckling för 

övriga. Man kan exempelvis samorganisera produktion genom att dela på leverantörer 

och personal.  Hur lång tid medlemmarna i ett nätverk samarbetar varierar och det kan 

därför vara både kort- och långsiktigt.
25

 

 

Nätverk kan ha olika grader av bindningar. Bindningar innebär den grad man inom ett 

nätverk anpassar sig till varandra och bygger ett ömsesidigt beroende.  Det handlar 

om hur pass starka relationer man binder till de andra inom nätverket, alltså är 

bindningar en funktion av nätverk. Bindningar kan vara av teknisk-, social-, 

kunskapsmässig-, organisatorisk- och ekonomisk typ. I och med bindningar mellan 

företag kan man utvecklas av varandras styrkor för att nå ett nyskapande.
26

 Alla 

bindningar handlar om att man anpassar sig till varandra. Exempel på tekniska 

bindningar är att företag samordnar bland annat maskiner och system. Sociala 

                                                        
25

 Svensson, Jakobsson, Åberg, 2001 
26

 Benndorf, Marknadsföring och planering och samordning mellan företag i industriella system, 1987 
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bindningar innebär ett förtroende mellan företagen och kunskapsmässiga bindningar 

innefattar att man kan lära av varandras kunskap och kompetens.  Organisatoriska 

bindningar innefattar rutiner gällande exempelvis order och lager samt slutligen den 

ekonomiska bindningen vilken innefattar ekonomiska medel.
27

 Det finns olika nivåer 

av struktur hos bindningar. Man är antingen löst eller hårt strukturerad. En löst 

strukturerad bindning innebär att företagen har relativt svaga bindningar och det är 

lätt att omstrukturera, medan en hård strukturerad bindning har väldefinierade 

positioner i deras nätverk och är därmed svårföränderlig.
28

 

3.3 Relationssynsättet 

Evert Gummesson, ansedd som en pionjär inom relationsmarknadsföring och 

professor vid Stockholms universitet, ger följande definition av begreppet; 

relationsmarknadsföring ”är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och 

interaktion i centrum”.
29

Synsättet syftar till att bygga långvariga relationer. 

Relationerna kan vara mellan olika företag i nätverket, leverantörer, konkurrenter och 

kunder. I relationsmarknadsföring arbetar man i process för att skapa ett så kallat 

värdeskapande för samtliga involverande aktörer. Man ser inte sina konkurrenter som 

ett hot, utan snarare som en part för ömsesidig samverkan och beroende. Det motsatta 

synsättet, transaktionsmarknadsföring, har fokus på resultat och inte 

relationsskapande. Man är i detta synsätt oberoende av andra och samverkan existerar 

ej.
30

 

 

I relationsmarknadsföring använder man sig av processtyrning vilket innebär att man 

formulerar en vision av ett framtida tillstånd som bygger på de insikter man för 

tillfället har. Sedan formulerar man ett inledande steg som efterföljs av flera i en 

process. När man har tagit stegen utvärderar man erfarenheterna och förändrar 

visionen med de nya kunskaperna. Processtyrning passar när miljön är delvis okänd 

och det finns behov av flexibilitet och nyskapande för att nå framgång.
31

 

 

Relationssynsättet kan användas inom nätverk för att bygga upp relationer och behålla 

ett förtroende mellan parterna samt skapa ett ömsesidigt beroende med lojalitet. 

Interaktion är här ett viktigt begrepp då det är väsentligt att ha en bra intern och extern 

kommunikation för att förstå varandra och kunna utvecklas i ett samproducerande 

förhållande.
32

 

3.4 Totalkommunikationsmodellen 

Totalkommunikationsmodellen omfattar alla kommunikationsinsatser såväl internt 

som externt i ett företag. Enligt modellen måste all kommunikation integreras för att 

                                                        
27

 Benndorf, 1987 
28

 Hammarkvist, Håkansson, Mattsson, Marknadsföring för konkurrenskraft, 1982 
29

 Gummesson, 2002, s. 16 
30

 Grönroos, 2008, s. 40-42 
31

 Wikström, Lundkvist, Beckerus, Det interaktiva företaget, 1998 
32

 Grönroos, Rubinstein, Totalkommunikation- analys och planering av företags 

marknadskommunikation, 1986 
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skapa överensstämmelse och därigenom en effektiv interaktion mellan olika parter. I 

ett nätverk kan man genom interaktion mellan parterna få en uppfattning om de 

förväntningar och upplevelser företagen har. Denna information kan användas för att 

förbättra den tekniska och funktionella kvaliteten av produkter och tjänster. 

Förändringarna måste kommuniceras till företagets anställda genom intern 

kommunikation. Inom varje enskilt företag bör man börja med en framgångsrik intern 

kommunikation innan man går ut med den externa. Den interna kommunikationen 

innefattar såväl kommunikationsstyrning av nya rutiner, system och tjänster samt 

attitydstyrning av personalens motivation och servicekänsla. Genom den externa 

kommunikationen byggs förväntningar upp på nya tjänster och varor som även skapar 

en upplevd kvalitet.  Man kan se att totalkommunikationen är uppbyggd likt en cirkel 

där allt återkommer. Man börjar med interaktion via den interna kommunikationen 

som ger företaget erfarenheter av varan eller tjänsten, för att sedan gå vidare med den 

externa marknadsföringen med hjälp av masskommunikationsmedel för att skapa 

förväntningar.
33

 I ett nätverk är den interna kommunikationen av stor vikt både hos 

enskilda företag och hos nätverket som helhet. Allt för att uppnå samma mål och 

kvalitet som de övriga parterna i nätverket och kunna dra nytta av varandras likheter 

och olikheter. 

3.5 Inlärningsteorin 

Genom förståelse av olika fenomen uppstår lärande. Förståelse kan också vara 

skapande av ny kunskap. Ny kunskap produceras när en ny struktur uppstår som inte 

tidigare setts. I ett relationsperspektiv använder man den information man får genom 

interaktion med varandra för att lära sig mer om vad de olika parterna vill ha för att 

kunna förbättra och anpassa sina erbjudanden.
34

 Det är betydelsefullt att inlärning 

sker inom de olika parterna vid arbete inom ett nätverk, detta för att skapa förståelse 

om innebörden av samverkande relationer. Det är viktigt att inlärning sker på samma 

sätt i de olika parterna inom nätverket för att uppnå ett likvärdigt arbetssätt samt 

styrning. Här kan bland annat processtyrning vara av stor vikt, då man lär av varandra 

för att skapa den bästa möjliga lösningen vidproblem och möjliggöra utvecklande av 

produkter och tjänster. Målstyrning är inte lika vanligt inom nätverk då ett mer 

hierarkiskt arbetssätt används där mål sätts upp utan att ta del av andras synpunkter.
35

 

3.6 Mervärdesteorin 

Mervärde handlar om att erbjuda något extra utöver den verkliga produkten som leder 

till ett upplevt värde. Detta kan enbart ske genom att ha ett 

relationsmarknadsföringssynsätt. Mervärde kan antingen skapas genom 

produktutveckling eller nyskapande och omdefiniering.
36

 Då man som företag ingår i 

ett nätverk skapas ett mervärde för företagen då det är lättare att ta tillvara på resurser 

och aktiviteter. Genom omkonfigurering av verksamheten går det att uppnå 

möjliggörande och avlastning som kan skapa ett värde för alla parter inom 
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nätverket.
37

 Genom interaktion mellan aktörerna i nätverket får de information om 

varandras behov och önskemål och kan därmed genomföra förbättringar inom och 

mellan aktörerna samt utveckla tjänster. 

  

                                                        
37

 Normann, Ramírez, 1994, s. 68-70 



14 
 

4. Empiri 
 

Empirin syftar till att ge läsaren en uppfattning om den verkliga situationen  

4.1 Star Alliance 

Star Alliance är en flygbolagsallians som bildades 1997 och som sedan dess har 

expanderat och utvecklats.
38

 Star Alliance var vid 1998 en av de starkaste och största 

flygallianserna i världen vilket enligt SAS gav många fördelar.
39

 Grundtanken med 

bildandet av Star Alliance var att samarbete är nyckeln till framgång. Oavsett 

bolagens storlek är det omöjligt att täcka hela världen. Idag finns tre stora officiella 

allianser inom flygbranschen vilka är Star Alliance, SkyTeam samt Oneworld.
40

 Star 

Alliance strävar efter långvariga relationer internationellt över hela världen.
41

 Enligt 

Informant 1, Director Corporate Partners för SAS, är grundtanken med att arbeta i en 

allians att binda ihop små nätverk till ett stort.
42

 Idag, 2011, består alliansen av 27 

flygbolag.
43

 Star Alliance huvudkontor ligger i Frankfurt och har omkring 70 

anställda med personal från 26 olika delar av världen.
44

 Ett expanderat nätverk mellan 

flygbolagen har skapats i Star Alliance och en anledning till detta är att erbjuda 

enklare samt smidigare resor för resenärerna.
45

 Istället för att se varandra som 

konkurrenter bildas allianser.
46

 Ett problem med att bilda starka allianser är att det i 

vissa fall är svårt att ta vara på sitt eget bolags kärnverksamhet som exempelvis kan 

innebära flygbolagets egen kultur, synsätt och tillvägagångssätt.
47

 

4.1.1 Funktionella samarbeten 

 

Funktionellt samarbete hjälper till att bygga upp stadiga, utvecklande och tillförlitliga 

relationer mellan bolagen, som i sin tur leder till att man lättare kan skapa bilaterala 

samarbeten med utvalda bolag. Funktionella samarbeten mellan olika flygbolag har 

visat sig ha en framgångsrik effekt gällande exempelvis större trafikområden, ökade 

intäkter samt reducerade kostnader. Funktionellt samarbete innebär enligt Informant 1 

att man knyter ihop nätverk och strävar efter underlättande för resenärerna, det 

handlar inte främst om en ekonomisk vinst för de enskilda företagen utan ett gott 

samarbete för kundens vägnar. Vid resor med flera mellanlandningar där de olika 

sträckorna trafikeras av flera bolag men där alla är medlemmar i Star Alliance, är 

målet att göra resan så smidig som möjligt genom att koordinera ankomst och 

                                                        
38

 Star Alliance. Hämtad 2011-05-09 från: http://www.staralliance.com/en/about/ 
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flygavgångar. Enligt Informant 1 är en av styrkorna med alliansens strukturering att 

långsiktiga kundrelationer skapas genom att man låser kunderna till Star Alliance.
48

 

 

En annan fördel med funktionellt samarbete är att de olika bolagen är öppna med 

varandra och delar med sig av intern kunskap samt kompetens som samtliga bolag 

kan dra fördel av. Bolagen lär av varandra genom att samverka på en företagsnivå 

samt personalnivå vilket kan leda till ökade intäkter. Till exempel om United Airlines 

är kompetenta på försäljning kan SAS ta del av deras säljteknik och system, som 

annars skulle kostat mycket utan denna förmån.
49

 

4.1.2 Kommersiella samarbeten 

 

Ett kommersiellt, ett så kallat bilateralt samarbete innebär att relationer är byggda 

enligt en strävan om ekonomisk lönsamhet. Målen kan vara minskade kostnader, att ta 

vara på varandras kunskap, att sammanfoga marknader, att hjälpa varandra då 

problem uppstår. Det kan gälla exempelvis utlåning av flygplan, att ställa upp med 

personal samt att hjälpa till vid kriser. I vissa fall delar medlemmarna även 

investeringar då dessa kan medföra risker. Bilaterala samarbeten skapar fördelar för 

flygbolagen då de redan känner varandra som medlemsbolag i Star Alliance. Detta 

innebär att det är lättare att lita på varandra och att de har en viss respekt som partners. 

Bilaterala samarbetspartners väljs efter den nytta de kan dra av varandra, och på så 

sätt skapa ett mervärde. Målet med samarbetet är att få ökade intäkter och kunna ta 

del av varandras kompetens.
50

 

4.1.3 Möten 

 

För ett väl fungerande Star Alliance är det viktigt att ha ett system för beslutstaganden 

och bestämmanden.  I Star Alliance finns en organisation som är den administrativa 

motorn för att hålla ihop alla bolag som är medlemmar i alliansen samt att driva 

frågor. Det finns tre kategorier inom Star Alliance ledning för att organisera och driva 

verksamheten framåt, nivåerna är Pollux, Castor samt Wasat och inom dessa grupper 

hålls möten och konferenser. Varje medlem väljer själv vilken nivå man vill tillhöra 

och får på så sätt betala mer för den högsta gruppen, Pollux. Vid medlemskap i Pollux 

får bolaget ett ökat inflytande. Kostnaden och inflytandet minskar sedan i övriga 

grupper. Medlemskapet innefattar rättigheter, skyldigheter samt kostnader för 

flygbolagen. I den beslutande organisationen finns bland annat nätverksgrupper som 

ansvarar för destinationer, försäljning, prissättning, marknadsföring samt 

stationshantering. Alla dessa grupper har i sin tur undergrupper. Informant 1 anser det 

vara en utmaning att få organisationen att fungera med så många medlemmar i 

alliansen, det var betydligt lättare i början av Star Alliance historia då färre bolag 

behövde komma överens.
51
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4.1.4 Personal och utbildning 

 

Angående personal och utbildning berättar Informant 2 att samtliga flygbolag inom 

Star Alliance får utbildning i Frankfurt om vad medlemskapet innebär och hur 

företagen skall arbeta för att leva upp till de förväntningar och regler som utarbetats 

inom nätverket. Representanter från Star Alliance besöker även medlemmarna runt 

om i världen för att utbilda personal på samtliga bolag.
52

 

 

I personliga intervjuer med Informant 21 och 22, Turkish Airlines representanter på 

Arlanda flygplats, framgår dock att de båda intervjuade personerna anser att det finns 

vissa brister i den utbildning de lokalt anställda i Turkiet får angående Star Alliance. 

Det framgår att kurser om Star Alliance ska genomföras med bolagets personal som 

sedan fullföljas med ett prov på en utbildningssida på internet, så kallad e-learning. 

Förutom detta besöker med jämna mellanrum utbildade representanter från Star 

Alliance arbetsplatsen och håller föredrag om alliansen. Dock får enbart anställda som 

arbetar den dagen ta del av utbildningen, och därmed finns en viss brist i kunskapen 

då delar av personalen går miste om detta tillfälle. Angående hur Turkish Airlines 

hanterar sina avgångar från Arlanda flygplats framgår att bolaget anställer personal 

från handlingsbolaget Menzis. Handlingsbolag innehar personal som de hyr ut till 

företag vid behov. Denna personal tar hand om bland annat incheckning av resenärer 

och hantering av bagage för Turkish Airlines. De anställda får ingen utbildning om 

Star Alliance utan är enbart där för att hantera Turkish Airlines resenärer med fokus 

på bolagets egna värderingar, och inte Star Alliance.
53

 

 

Det framgår i ytterligare intervjuer med Informant 23 och 24, Swiss Airways 

representanter på Arlanda flygplats, liknande uppgifter gällande utbildning som från 

Turkish Airlines. Från de båda intervjuade framgår att även Swiss Airlines hyr in 

personal från Menzis, och ger dem ingen utbildning om Star Alliance.
54

 

4.1.5 Ekonomi 

 

Ett exempel på hur kostnaderna kan minskas är genom att dela på tillgångar och 

resurser. Inom Star Alliance delas resurser mellan medlemmarna som bland annat 

flygbränsle, it-system och catering. Flygbolagen delar även på underhåll av maskiner, 

flygplan samt bagagehantering. De köper även in flygstolar, cateringprodukter och 

flygplan tillsammans.
55

 

 

En ytterligare effekt av medlemskapet är att bolagen tillåts lägga sina flygkoder på 

varandras flighter, det så kallade code share vilket innebär att ett bolag kan stå som 

namn för en hel resa med flera mellanlandningar trots att dessa trafikeras av andra 

                                                        
52

 Informant 2, Air China, intervju, 2011-04-27 
53

 Informant 21, 22, Turkish Airlines, intervju, 2011-05-22 
54

 Informant 23, 24, Swiss Airlines, intervju, 2011-05-22 
55

 Informant 1, SAS, intervju, 2011-04-14 



17 
 

bolag inom alliansen.
56

 Code share är för flygbolagen ett sätt att marknadsföra sitt 

varumärke som kan leda till ökad försäljning. För att resenären ska veta att det är en 

code share-flygning sätts en stjärna framför det första flygnumret. Ett exempel kan 

vara att det står *SK123, som är ett SAS-flygnummer, under det står det sedan LH321 

som är ett Lufthansa-flygnummer men det är ett flyg hanterat av SAS. Det här är 

marknadsföring för bolagen som har en påvisad ökad effekt på försäljning.
57

 

4.1.6 Konkurrent eller samarbetspartner? 

 

Då alliansen i tidigt skede under 1997 enbart bestod av fem bolag var det enligt 

Informant 1 relativt enkelt att fatta beslut tillsammans, till skillnad från idag då det är 

27 bolag som ska ta beslut och samarbeta.
58

 Med en så pass expanderad allians går det 

inte att undvika att bli konkurrent med sin partner. Alla vill se till sitt enskilda bolag i 

första hand innan de ser till Star Alliance. Världen kan inte längre tydligt delas upp i 

olika marknader och det är fler av Star Alliance bolag som är intresserade av samma 

resenär.
59

 

4.2 SAS 

4.2.1 Star Alliance inverkan på SAS 

 

Scandinavian Airlines System, SAS grundades 1946.
60

 De har under sin tid som bolag 

strävat efter kvalitet, service och konkurrenskraft. Under 1996 ville SAS utvecklas 

och expandera sin verksamhet och ingick därför i ett nära samarbete med flygbolaget 

Lufthansa, en samverkan som godkändes av den Europeiska kommissionen.
61

 Under 

senare delen av året började SAS även samarbeta med United Airlines, Thai Airways 

samt Varig. I intervjun med Informant 1 framgår att SAS trodde på idén att kunna nå 

ett bredare geografiskt område vid samarbete i nätverk med flera andra bolag. Som 

resultat av detta samarbete bestämde SAS i maj 1997 för att kalla dessa samarbeten 

mellan de olika bolagen för Star Alliance.
62

 

4.2.2 Anledning till SAS medlemskap i Star Alliance 

 

Anledningen till att SAS bestämde sig för att starta Star Alliance och ingå i detta 

nätverk var enligt Informant 1 på grund av att hemmamarknaden för Skandinavien var 

och är fortfarande relativt liten jämfört med till exempel Kinas hemmamarknad. 

Skandinavien har cirka nitton miljoner invånare, varav ungefär tio miljoner människor 

är potentiella resenärer. Detta är en liten marknad och kan inte konkurrera med Kina 

med sina 50 miljoner resenärer. Informant 1 säger att SAS är medvetna om att de 
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aldrig kommer kunna finnas över hela jorden på grund av sina geografiska 

begränsningar. Genom att de knöt samman ett samarbete med andra bolag kunde SAS 

flyga så långt det gick för att sedan lämna över resenärerna till sina samarbetspartners 

för den fortsatta sträckan. Detta gäller också vice versa, det vill säga att SAS får fler 

resenärer för att samarbetspartnerna lämnar över sina passagerare till SAS sträckor. 

Lufthansa kommer till exempel aldrig flyga lika mycket i Norden som SAS.
63

 

4.2.3 SAS och Star Alliance som ett funktionellt samarbete 

 

För SAS är målet av det funktionella samarbetet att det inte ska uppkomma några 

problem för kunder och berörda flygbolag under resans gång.  För att tydliggöra detta 

förklarar Informant 1 att det kan gälla en resa med avgång från Stockholm med SAS 

till Frankfurt, vidare med Lufthansa från Frankfurt till Bangkok, vidare till 

slutdestinationen i Melbourne med Thai Airways. Detta visar hur de olika flygbolagen 

är sammankopplade för att underlätta för resenärerna.
64

 

 

Som nämnt tidigare medför ett funktionellt samarbete en minskning av vissa 

kostnader. Som framgår i intervjuerna med Informant 3-18, incheckningspersonalen 

på Arlanda flygplats delar SAS på resurser med de övriga bolagen de hanterar. 

Resurser såsom incheckningsmaterial och incheckningsdiskar delar SAS med de 

andra bolagen de hanterar. Det vill säga, samma material används för samtliga bolag. 

För att visa att det är SAS som hanterar en flygning från Arlanda flygplats är det SAS 

varumärke som visas på boardingkorten och bagagetaggarna fast det till exempel är 

Lufthansa som flyger. Vice versa gäller på de andra flygplatserna, de bolags 

hemmamarknad som råder, är det varumärke som visas utåt.
65

 

 

Majoriteten av de intervjuade anser att sedan SAS var med och startade Star Alliance 

har arbetssättet blivit smidigare. Det finns inte lika många varierande arbetssätt att ta 

hänsyn till längre, utan det är sammanlänkat och anpassat så att det ska vara smidigt 

att checka in både resenärer och bagage hela vägen till slutdestinationen. Ett exempel 

som framkommer av Informant 5, 8, 9, 11 och 16 är det så kallade e-ticket-systemet 

som blir allt vanligare. Detta system innebär bland annat att resenärer har möjlighet 

att checka in via internet samt att de inte behöver de traditionella pappersbiljetterna. 

Med pappersbiljetter var det svårare att erbjuda en smidig resa för resenärerna.
66

 

4.2.4 SAS och dess kommersiella samarbeten 

 

Förutom de relationer som byggs upp och underhålls inom Star Alliance, har SAS 

även bilaterala samarbeten med enskilda bolag inom alliansen. Av de 27 bolag som 

ingår i Star Alliance har SAS ett bilateralt samarbete med ett femtontal av dessa. De 

bolag SAS har starka bilaterala samarbeten med är Air China, Continental Airlines, 
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Lufthansa samt United Airlines. De bolag SAS ingår bilateralt samarbete med på en 

lägre nivå är; Adria, Air Canada, ANA, Austrian Airlines, Croatia Airlines, Egyptair, 

Singapore Airlines, South African Airways, Spanair, Swiss Airlines, TAP Portugal, 

Thai Airways samt Turkish Airlines. De bilaterala samarbetena skapas enligt 

Informant 1 genom att: 

 

”SAS pratar med Lufthansa och säga att nu har vi från vår hemmamarknad möjlighet 

att skicka 10 000 resenärer per år via Frankfurt med SAS, så åker de vidare därifrån 

med Lufthansa till vidare destinationer. Men för detta vill vi ha X pengar av er. 

Antingen kommer man överens eller så gör man det inte. Man kan då få en 

procentsats för varje biljett”.
67

 

 

Ett exempel på ett bolag som SAS inte ingår bilateralt samarbete är det koreanska 

Asiana Airlines. Detta är på grund av att flygbolaget inte har någon koppling till SAS 

då SAS inte anser Korea vara en intressant destination. Det är därför svårt att hitta 

fördelar med att ingå i ett närmre samarbete med dem.
68

 

4.2.5  Möten 

 

Angående organisationsstruktur ingår SAS i den första nivån, Pollux, som har högst 

inflytande vid möten och beslutsfattande inom Star Alliance. För SAS är det mycket 

viktigt att ha denna position. Eftersom SAS är med i grupp ett behöver deras 

dotterbolag Blue1 bara vara med i grupp tre eftersom SAS meddelar informationen 

till Blue1 och talar även för deras fördel i mötena. Dock framhäver Informant 1 att 

genom ett så stort och omfattande nätverk med 27 medlemmar är det ibland svårt att 

organisera alla medlemmar och få en fungerande ledning. Det var betydligt enklare i 

början av Star Alliance då alliansen endast bestod av fem flygbolag.
69

 

4.2.6 Personal och utbildning 

 

Att ingå i en allians som Star Alliance innebär ändring för personalhantering och 

personalplacering. Då Star Alliance började verka fanns personal från 

hemmamarknaden på alla destinationer SAS själv flög till. I och med utvecklingen av 

alliansen och starkare förtroende till varandra började senare bolagen överlåta 

arbetsuppgifter till varandras personal. Exempelvis överlåter SAS ansvar till 

Lufthansas personal i form av incheckning och bagagehantering vid flygningar av 

SAS resenärer från Frankfurt. Detta har både för- och nackdelar anser Informant 1. 

Fördelar i form av att de delar på personal, incheckningsdiskar och bagagehantering. 

Faran med detta är att företagen sätter sitt varumärke i risk. Då till exempel 

Lufthansas personal bär bolagets egen uniform vid hantering av SAS flygningar kan 

SAS varumärke hotas genom att kunden blir förvirrad angående vad som faktiskt är 
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SAS eller andra bolag inom Star Alliance. Därför försöker SAS undvika att överlåta 

arbetsuppgifter som innefattar kundkontakt.
70

 Efter sammanställning av de personliga 

intervjuerna med Informant 3-18 framgår att tre fjärdedelar av de intervjuade av 

incheckningspersonalen inte anser sig ändra karaktär beroende på om de för tillfället 

arbetar med incheckning vid exempelvis en avgång för Lufthansa. Den resterande 

fjärdedelen menade att de i vissa fall ändrar karaktär beroende på vilket bolag de 

hanterar då de är medvetna om hur de olika bolagen skiljer sig åt.
71

 

 

När det gäller utbildningen för SAS anställda har SAS utvidgat lärandet från att enbart 

kunna det egna bolagets struktur, kultur och regler till att personalen även ska ha 

kunskap om Star Alliance övriga medlemsbolag.
72

 I de personliga intervjuerna med 

Informant 3-18 överensstämmer detta resonemang inte helt. Samtliga av de 

intervjuade säger att det förekommer alldeles för lite utbildning om Star Alliance. Det 

framgår att de själva behöver söka kunskap om samarbetet och de andra bolagen om 

de själva vill öka sin kännedom. Ibland besöker dock Star Alliance representanter 

flygplatsen och ger utbildning om alliansen. Detta är dock enbart en fördel för de 

personer som jobbar under det tillfället. Den resterande personalen missar den 

informationen och får på egen hand ta reda på den.
73

 

4.2.7 Ekonomi 

 

Då SAS gick med i Star Alliance 1997, steg lönsamheten jämfört med tidigare år.
74

 

Detta har enligt Informant 1 en direkt koppling till ingåendet i Star Alliance. Det 

framgår att den delade marknads- och säljorganisationen tillhörde en stor del av det 

ökade resultatet, och då främst mellan SAS och Lufthansa.
75

 Utan medverkandet i 

alliansen skulle konkurrenskraften och lönsamheten vara betydligt mer hotad. Han 

säger att det går att se dessa ökningar för många bolags första år som medlem i 

alliansen.
76

 År 1999 minskade dock resultatet
77

 men detta är enligt Informant 1 på 

grund av generella skeenden i ekonomin och inte på grund av medlemskapet i sig. I 

och med medlemskapet minskade kostnaderna bland annat genom att flygbolagen 

delar på personal, bränsle, resurser och maskiner. Ett sätt att öka intäkterna är genom 

code share. SAS flyger till fler destinationer med code share än med SAS egna 

flygnummer.
78

 I de personliga intervjuerna med informant 3-18 på Arlanda säger 

samtliga intervjuade att personalen har minskat betydligt sedan medlemskapet. Lite 

mer än tre fjärdedelar anser detta vara på grund av att mindre personal krävs efter 

medlemskapet i Star Alliance eftersom man hjälps åt mellan de olika flygbolagen, och 
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anses vara en anledning till minskade kostnader. De resterande intervjuade har ingen 

kännedom om vad som orsakat det reducerade antalet anställda.
79

 

4.3 Air China 

4.3.1 Star Alliance inverkan på Air China 

 

I december 2007 gick Air China med i Star Alliance, ett medlemskap som medförde 

stora skillnader, främst gällande geografisk täckning. Antalet destinationer för bolaget 

ökade efter medlemskapet i alliansen. Air China började under året att samarbeta med 

övriga medlemsbolag med mål att göra det enklare för kunden att flyga med bolagen 

inom Star Alliance.
80

 

4.3.2 Anledning till Air Chinas medlemskap i Star Alliance 

 

För Air China var medlemskapet ett sätt till ökad framgång och ökad stabilitet. 

Genom samarbete med lämpliga partners som håller en hög kvalitet och har samma 

mål kan bolagen knyta ihop sina flygnätverk. Att Air China blev medlem i Star 

Alliance 2007 och inte tidigare beror enligt Informant 2 på flera saker, bland annat 

hur snabbt de kunde uppfylla de hundra krav som är obligatoriska för att bli medlem i 

Star Alliance. Kraven berör områden som säkerhet, service och teknik. När Air China 

stod inför valet av vilken allians de ville tillhöra undersöktes de tre största allianserna 

inom flygbranschen. Detta för att se vilken som var mest lämplig för dem. De kunde 

konstatera att Star Alliance var den bästa då de ansåg den vara den största alliansen, 

den ansågs vara mest i framkant samt den mest heltäckande. Den bilaterala samverkan 

med Lufthansa spelade även en stor roll då de redan inlett ett samarbete som 

fungerade tillfredsställande. Bolaget blev sedan inbjudet att ingå i Star Alliance sedan 

de uppnått de krav som ställs och det stod klart att de blivit medlem.
81

 Enligt 

Informant 2 anser Air China att det var ett bra beslut att gå med i Star Alliance då 

man når och kan sälja resor till nästan hela världen. Genom medlemskapet får Air 

China tillgång till destinationer i Europa de inte tidigare hade. En kund kan köpa en 

resa med exempelvis Air China, Lufthansa samt SAS till Europa som inte var 

genomförbart längre tillbaka i tiden. Hela världen ska täckas in inom Star Alliance 

och det är möjligt genom samarbete mellan flygbolagen då dess destinationer görs 

tillgängliga för övriga medlemmar.
82

 

4.3.3 Air China och Star Alliance som ett funktionellt samarbete 

 

Det funktionella samarbetet mellan Air China och Star Alliance fungerar på samma 

sätt som mellan SAS och Star Alliance, det vill säga att erbjuda en så smidig resa som 

möjligt för resenärerna. I intervjuer med Informant 19 och 20, Air Chinas 

representanter på Arlanda framkommer att de i Sverige har nära samarbeten med SAS 
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då de delar resurser som exempelvis flygplan, incheckningsdiskar, material och 

personal. På Arlanda är det även SAS som hanterar Air Chinas flygningar då de inte 

har incheckningspersonal på plats. Det framgår även att det sker samarbeten på Air 

Chinas hemmamarknad i form av att Air China hanterar medlemmar från Star 

Alliance avgångar och ankomster.
83

 

4.3.4 Air China och dess kommersiella samarbeten 

 

Air China har ett starkt bilateralt samarbete med Lufthansa, vilket tidigare nämnts 

även tillhör Star Alliance. Air China har bilaterala samarbeten med flygbolag som står 

utanför allianser, lokala inrikesbolag i Kina samt vissa mindre bolag i övriga Asien. 

Samarbetena finns inom olika områden, exempelvis genom prisavtal. Sträckorna 

kostar en viss summa för bolagen då de trafikeras av andra flygbolag inom alliansen, 

vad sträckan kostar för Air China varierar beroende på vad de avtalar för pris. Det 

finns även ett marknadsföringsvärde att ingå i alliansen för Air China då deras 

resenärer får resa med nya bolag och förhoppningsvis få en god uppfattning om dessa 

och vilja resa med dem igen i framtiden.
84

 

4.3.5  Möten 

 

Air China har valt att tillhöra den andra nivån, Castor, som har näst högst inflytande 

vid möten och beslutsfattande inom Star Alliance. Enligt Informant 2 kan företagens 

bilaterala samarbetspartners ibland tillhöra en annan nivå som på så sätt kan driva 

vissa frågor som sedan det enskilda bolaget kan dra nytta av, utan att behöva befinna 

sig i den högre nivån inom ledningen. Genom dessa möten knyts mer personliga band 

då man känner varandra och får en närmare relation till övriga medlemmar än om 

man inte träffades personligen.
85

 

 

4.3.6 Personal och utbildning 

 

Gällande personal och dess utbildning menar Informant 2 att det är viktigt för Air 

China att alliansens budskap sprids internt så att hela organisationen för ut samma 

budskap till sina kunder och andra intressenter. Alla ska känna till vad Star Alliance 

står för och all personal som arbetar i de olika bolagen är även representanter för Star 

Alliance utöver sitt eget företag de är anställda vid. Kommunikationsflödet inom Air 

China varierar och det är inte alltid all personal har kunskap om vad som sker i 

alliansen. Enligt Informant 2 finns vissa brister internt i kommunikationen som han 

anser är det allra viktigaste. Därför hålls möten inom Star Alliance där företagen 

uppdaterar varandra och uppmärksammar vad som fungerar tillfredsställande och vad 

som inte gör det, vilka förbättringar som måste ske samt hur det skall gå tillväga. Air 

China anser att det är viktigt att kunna ta till sig kritik för att sedan åtgärda det. Tas 
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viktiga beslut på möten är det sedan viktigt att dessa kommuniceras för att kunna följa 

dem, något som skulle kunna förbättras enligt Informant 2.
86

 Som framgår av de båda 

intervjuade, Informant 19 och 20, sker inte mycket utbildning för personalen om vad 

Star Alliance innebär och om det arbete som sker.
87

 

 

4.3.7 Ekonomi 

 

Gällande ekonomin för Air China fick de ett högre redovisat resultat efter 

medlemskapet i Star Alliance.
88

 Till detta resultat kan det enligt Informant 2 dras 

paralleller till medlemskapet i alliansen. Att ingå i Star Alliance innebär för Air China 

därför en stor ekonomisk fördel. I och med medlemskapet ökade intäkterna genom att 

man bland annat delar materiella tillgångar. Air China använder sin även av code 

share som ökar försäljningsintäkterna.
89

 

4.4 Samarbeten hos övriga medlemsbolag i Star Alliance 

Följande avsnitt har hämtats från samtliga flygbolags hemsidor och en generell 

tolkning kommer att redovisas. Som tidigare beskrivits i studiens empiri är Star 

Alliance en funktionellt arbetande allians. Därför anses det vara intressant att 

undersöka huruvida det går att finna en generell uppfattning av samtliga Star Alliance 

medlemsbolag samverkan inom alliansen.  

 

Generellt för majoriteten av flygbolag inom Star Alliance är att de beskriver vad 

medlemskapet i alliansen har inneburit för bolaget. Största delen av de undersökta 

flygbolagen anser sig ha fått en större bekräftelse utifrån med en ökad status. Den 

ökade statusen tordes bero på att bolagen uppfyller kraven om bland annat säkerhet, 

teknik, kvalitet och effektivitet som är en del av de krav som måste uppfyllas för att få 

ingå i Star Alliance.  

 

En annan betydelsefull faktor för större delen av medlemsbolagen är att 

medlemskapet tillåtit dem nå större delar av världen med ett mer obegränsat 

flygschema till och från fler destinationer än tidigare samt minskade väntetider på 

grund av ett fungerande samarbete. Flygbolagen framhäver också hur medlemskapet 

har givit dem fördelar i form av smidigare bilaterala relationer med de andra 

medlemsbolagen i Star Alliance i form av bland annat code share-system och 

sammanlänkade flygningar, så kallade joint flights som innebär att koordinering vid 

mellanlandningar och byte av flygplan sker smidigare. 

 

Det framgår även att det förekommer smidigare incheckning av bagage och 

passagerare hela vägen vid mellanlandningar. Förutom de funktionella samarbetena 

som automatiskt medförs då bolag blir medlemmar i Star Alliance finns bilaterala 
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samarbeten. Samtliga bolag har dessa relationer med medlemsbolag inom alliansen, 

och majoriteten har även bilaterala samarbeten med bolag utanför Star Alliance. Detta 

sker främst i form av code share.
90
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5. Analys 
 

I denna del av uppsatsen analyseras empirin utifrån den teoretiska referensramen  

 

Med utgångspunkt i de valda teorierna kommer vi visa hur dessa går att applicera på 

de studerade flygbolagens arbete då de arbetar enligt teorierna alternativt inte arbetar 

enligt dessa. Vi kommer redogöra för vilka effekter arbetet medför inom områdena 

funktionella samt kommersiella samarbeten, möten, personal och utbildning, ekonomi 

samt konkurrens. 

5.1 Nätverkssynsättet 

Arbete enligt nätverkssynsättet förekommer hos de undersökta flygbolagen. De 

funktionella samarbetena inom Star Alliance påvisar arbete enligt synsättet och dess 

bindningar, då studien har funnit att dessa förekommer i Star Alliance. 

Nätverkssynsättet förklarar det funktionella samarbetet i form av medlemmarnas 

samverkan och förbindelser till varandra. Förbindelserna mellan företagen inom 

alliansen kan kopplas till nätverkssynsättets olika bindningar, tekniska-, sociala-, 

organisatoriska-, kunskapsmässiga- samt ekonomiska bindningar. De tekniska 

bindningarna visas i form av delade resurser av exempelvis maskiner och it-system. 

Dock framgår av Informant 21-24 att de inte delar resurser på Arlanda med övriga 

medlemsbolag, utan deras resurser kommer från ett handlingsbolag.  De sociala 

bindningarna visas i form av förtroende mellan medlemmarna då dessa arbetar inom 

samma allians och att flygbolagens arbete gynnar både dem själva och övriga 

medlemmar. De organisatoriska bindningarna i teorin framgår genom de lagar som 

satts upp för Star Alliance funktionella samarbete. Som framgått i de båda 

intervjuerna visas de kunskapsmässiga bindningarna genom att flygbolagen tar del av 

varandras kunnande då vissa bolag kan inneha specifik kunskap som inte de andra har. 

Då kan denna delas inom medlemsbolagen i alliansen så övriga får ta del av den. 

Angående de ekonomiska bindningarna framgår i intervjuerna att dessa finns i form 

av att medlemmarna delar tillgångar inom alliansen så som maskiner, personal, 

incheckningsdiskar, cateringprodukter och flygstolar.  

 

Nätverkssynsättet går även att tyda inom de kommersiella samarbetena som bolagen 

har. Som framgår förekommer samarbeten mellan medlemsbolagen i Star Alliance 

samt med bolag utanför nätverket. På denna nivå sker också bindningar men enbart 

mellan de berörda bolagen. Som framkommit i intervjuerna med Informant 1 och 2 

har de ekonomiska bindningarna en central roll i samarbetet då bolagen vill uppnå en 

högre lönsamhet. Denna ekonomiska bindning från nätverkssynsättet och strävan om 

ekonomisk utveckling kan appliceras på samtliga medlemsbolag som väljer att ingå i 

ett bilateralt samarbete.  

 

En tydlig ekonomisk bindning från nätverkssynsättet kan härledas då flygbolagen 

använder sig av code share som ökar marknadsföring av bolagens varumärken vilket 
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leder till ökad försäljning. Som även framkommit kan det gynna företagen 

ekonomiskt sett att dela materiella tillgångar mellan medlemsbolagen, som 

exempelvis bränsle, maskiner och personal. Detta arbetssätt, precis som i synsättet, 

förenar medlemsbolagen och får dem att anpassa sig till varandra för att passa bättre 

ihop och komplettera varandra.  

5.2 Relationssynsättet 

Arbete enligt relationssynsättet sker tydligt i Star Alliance. Då alliansen arbetar enligt 

ett funktionellt samarbete leder detta till goda relationer och förståelse för varandra 

med ett mål att behålla långvariga relationer, vilka är relationssynsättets grundprincip. 

Genom de funktionella samarbetena medförs effekter som långsiktiga relationer till 

övriga flygbolag inom alliansen. Detta uttrycks i medlemsbolagens tro om en 

ömsesidig samverkan och beroende av varandra. För samtliga bolag är detta en 

princip för att få vara medlem i Star Alliance. Inom Star Alliance och dess 

funktionella arbeten används relationssynsättet som grund då samarbetet är likt en 

process för att uppnå värdeskapande. Majoriteten av de undersökta bolagen inom Star 

Alliance betonar vikten av samarbetet och relationsskapande vilka ger dem positiva 

effekter som företag. 

 

Ytterligare ett exempel på hur alliansen arbetar enligt relationssynsättet sker inom 

Star Alliance mötesgrupper. I dessa träffas flygbolagen fysiskt och lär känna varandra 

på en personlig nivå vilket gynnar relationer mellan bolagen som kan leda till långa 

och gynnsamma sådana. Att arbeta enligt detta synsätt medför för Star Alliance ett 

enklare samarbete med personal de redan känner och har träffat personligen.  

5.3 Totalkommunikationsmodellen 

Från totalkommunikationsmodellen kan man se hur arbetet i alliansen kommer till 

uttryck genom kommunikationsansatser. Modellen kan appliceras på arbetet i de olika 

mötesgrupperna i Star Alliance. De bolag som tillhör den högsta mötesgruppen Pollux 

överför ofta information och beslut som tagits under möten till de andra flygbolagen 

som ingår i de lägre grupperna Castor och Wasat. Som framgått i det empiriska 

materialet sker denna informationsöverföring mellan SAS, som är medlem i Pollux, 

och Blue1 som är SAS dotterbolag och tillhör Wasat. För Air China som är medlem i 

Castor får de även information genom sina bilaterala partners som befinner sig i den 

högsta gruppen Pollux. Detta visar exempel på hur flygbolagen använder sig av en 

god intern kommunikation inom de enskilda bolagen samt inom Star Alliance. Detta 

för att senare kunna föra ett gemensamt budskap utåt genom den externa 

kommunikationen till kunder. Här är alltså god kommunikation av största intresse för 

att på ett smidigt sätt kunna dela med sig av sin kunskap och information. 

 

Arbete enligt totalkommunikationsmodellen har visat effekt på utbildning av personal 

inom Star Alliance. Varierande information om huruvida utbildningen kommuniceras 

inom bolagen och alliansen har framkommit i intervjuerna. Enligt Informant 1 och 2 

sker utbildning om Star Alliance regelbundet och detta är enligt informanterna en väl 
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fungerande aspekt inom organisationen. Denna utbildning ger de anställda kunskap 

om hur det funktionella samarbetet fungerar och vad som är viktigt då man arbetar 

inom en stor allians. Lärandet om Star Alliance organisation och inte enbart de 

enskilda bolagen är viktig kunskap hos personalen. Denna kunskap sprids genom 

utbildningar och kommunikation på en intern nivå. Andra åsikter har dock 

framkommit i intervjuerna med Informant 3-24. Det framgår att personalen är 

missnöjd med den begränsade utbildning de får och att om de vill utveckla sin 

kunskap måste de själva ta reda på informationen. Angående utbildningen uppfattas 

denna olika mellan Informant 1 och 2 på huvudkontoren, och Informant 3-20 som har 

kundkontakt. Här förekommer en brist eftersom utbildningen bör spridas via det 

interna kommunikationsflödet på alla nivåer och hos samtlig personal inom alliansen. 

Samma missnöje angående utbildningen framgår till stor del av Informant 21-24, av 

Turkish- samt Swiss Airlines personal, dock framgår att utbildning sker till viss del 

via internet.   

 

Arbete enligt totalkommunikationsmodellen kan även appliceras beträffande vilken 

effekt alliansmedlemskapet medför angående företagens ekonomiska situation. För att 

ekonomisk lönsamhet skall uppnås är det nödvändigt att ha en fungerande intern 

kommunikation genom hela organisationen. Detta för att kunna nå ut med ett externt 

budskap som uppfyller de förväntningar resenärer har på Star Alliance som i sin tur 

kan leda till ökad försäljning. 

5.4 Inlärningsteorin 

Inlärningsteorin kommer till uttryck i Star Alliance genom deras arbetsstruktur då 

bolagen arbetar enligt processtyrning. Från det empiriska materialet framgår att Star 

Alliance arbetar enligt ett funktionellt samarbete gemensamt med alla bolag inom 

alliansen. Arbete inom processtyrning innebär att företag arbetar gemensamt för att 

lösa problem med mål att skapa en samstämmig vision för att nå utveckling av 

alliansen. Detta sker i Star Alliance. Effekter av arbetssättet är att flygbolagen har 

möten ihop samt att de tar del av varandras idéer och kunskap vid arbete gemensamt i 

process. 

 

Arbete enligt inlärningsteorin ger effekter på de kommersiella samarbeten som råder 

inom Star Alliance, samt med vissa bolag utanför alliansen. Här använder sig bolagen 

av ett målinriktat arbetssätt som härleds från teorin, till skillnad från processtyrning 

som härleds från det funktionella samarbetet. Bolagen som ingår i bilaterala relationer 

med andra bolag strävar främst efter en ekonomisk lönsamhet som mål. Här är för de 

involverande bolagen målet det centrala snarare än processen för hur de uppnår målet. 

I likhet med teorin ser flygbolagen som ingår i de bilaterala relationerna till sitt eget 

bästa i första hand.  

 

Inlärningsteorin används också i utbildningen av personal inom Star Alliance. Som 

framkommer enligt Informant 1 och 2 sker utbildning för bolagen inom alliansen i en 

process då det framgår vara av stor vikt att all personal inom organisationen är 
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medvetna om vad som eftersträvas och att arbetet sker i en process där samtlig 

personal är delaktig i inlärningen. Detta framkommer inte av de resterande 

informanterna då utbildning inte når dem så att de kan arbeta enligt en process.   

5.5 Mervärdesteorin 

Mervärdeteorin framgår tydligt i vissa av de effekter Star Alliance arbetssätt medför. 

Det framgår i intervjun med Informant 1 gällande kommersiella samarbeten att bolag 

kan föreslå en överenskommelse, till exempel flygtrafik där ena parten kan erbjuda ett 

visst antal säkra resenärer som skickas via partnerns hemmamarknad, i utbyte mot en 

summa pengar. Detta skapar för de involverade parterna ett mervärde. Mervärdet 

visas främst i form av ekonomisk lönsamhet, men andra mervärden så som nära 

samarbeten då de kan dra nytta av varandras kunskap förekommer även. Ett 

ytterligare mervärde som framgått i empirin är ökad respekt och tillit mellan parterna. 

  

Mervärdesteorin kommer även till uttryck i de funktionella samarbetena då ett nära 

samarbete mellan medlemsbolagen sker. Det framgår att medlemmar i Star Alliance 

måste se till alla medlemsbolags framgång inom alliansen, vilket leder till ett 

mervärde då man ser övriga bolag inom alliansen som samarbetspartners istället för 

konkurrenter. Enligt det empiriska underlaget framgår dock ett förlorat mervärde då 

alliansen blivit så pass omfattande att svårigheter uppstår istället för ett underlättande 

i samarbete. Vidare kan arbete enligt mervärdesteorin noteras i de funktionella 

samarbetena då dessa genererar positiva effekter såsom stabila och tillförlitliga 

relationer, att bolagen får ta del av varandras resurser, personal, system och kunskap 

som i sin tur skapar ömsesidigt värde för Star Alliance medlemsbolag. Detta 

framkommer hos studiens samtliga undersökta bolag. 
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6. Slutsats 
 

I denna del av uppsatsen härleds de slutsatser som är möjliga att dra utifrån 

frågeställningen, syftet och analysen  

 

Generellt kan vi svara på vår frågeställning och dra slutsatsen att genom att arbeta 

enligt teorierna nätverkssynsättet, relationssynsättet, totalkommunikationsmodellen, 

inlärningsteorin samt mervärdesteorin skapas effekter inom områdena funktionella 

samt kommersiella samarbeten, möten, personal och utbildning, ekonomi samt 

konkurrens.  

 

Den frågeställning studien ämnat besvara var;  

Vilka effekter sker hos företag genom att arbeta enligt en nätverksstruktur? 

 

Det syfte uppsatsen ämnat besvara var att; 

Syftet med studien är att med utgångspunkt i studiens valda teorier undersöka och 

analysera vad arbete enligt dessa teorier, alternativt ej arbete enligt dessa ger för 

effekter gällande funktionella samt kommersiella samarbeten, möten, personal och 

utbildning, ekonomi samt konkurrens. 

 

De effekter som visats genom undersökningen då nätverksteorin applicerats på 

arbetssättet är hos det funktionella samarbetet då samtliga bindningar i teorin kommer 

till uttryck. Angående de kommersiella samarbetena är de ekonomiska bindningarna 

centrala då dessa leder till ökad lönsamhet för de aktuella företagen. Gällande den 

ekonomiska situationen för de undersökta flygbolagen har code share nämnts som en 

betydande faktor för ekonomisk framgång.  

 

De effekter som framkommit genom arbete enligt relationssynsättet visas genom 

funktionella samarbeten som medför starka och tillförlitliga relationer mellan samtliga 

flygbolag som skapar ett värde. Ytterligare effekter av arbete enligt detta synsätt 

kommer till utryck i de mötesgrupper som finns inom organisationen. Att fysiskt lära 

känna övrig personal hos medlemsbolagen leder till ett enklare samarbete då en ökad 

tillit byggs upp genom att fysiskt träffa varandra. 

 

Effekter som framkommit efter arbete enligt totalkommunikationsmodellen visar 

betydelsen av en väl fungerande kommunikation mellan de mötesgrupper som finns 

inom alliansen. Vissa grupper mottar väsentlig information via kommunikationsflödet 

mellan de olika grupperna. Dock sker detta enbart mellan vissa grupper som 

exempelvis mellan SAS och deras dotterbolag Blue1, då det är till fördel för SAS att 

Blue1 är framgångsrikt. Varierande synpunkter gällande effekter hos personal och 

utbildning har framkommit i intervjuerna då viss brist finns inom 

kommunikationsflödet av utbildningen inom Star Alliance. Olika information har 

framkommit från personalen beroende på var inom organisationen de är anställda. Det 
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framgår att utbildningen inte når incheckningspersonal på ett tillfredsställande sätt, 

trots att informanterna vid huvudkontoren utrycker att det sker. Enligt 

totalkommunikationsmodellen ska intern kommunikation genomsyra hela 

organisationen så den externa kommunikationen kan uppnå det budskap som satts upp 

internt. Dock kan inte slutsatsen dras att detta faktiskt sker inom alliansen då delade 

meningar har framkommit i undersökningen och någonstans brister kommunikationen. 

 

Arbete enligt inlärningsteorin visas inom Star Alliance genom dess funktionella 

samarbeten med användande av processtyrning. Genom detta arbetssätt kan 

flygbolagen dela idéer och kunskap med varandra och bli starkare som bolag 

gemensamt. Angående kommersiella samarbeten har ett målinriktat arbetssätt kunnat 

tolkas med ekonomisk lönsamhet som mål. Då flygbolagen arbetar enligt 

inlärningsteorin visas effekter hos personal och utbildning. Det framkommer delade 

åsikter mellan informanterna om vilken utbildning alliansen ger. Här kan vi dra 

slutsatsen att både process- och målstyrning sker inom organisationen, dock skulle en 

processtyrd allians vara fördelaktigt då så pass många bolag arbetar tillsammans. 

 

Arbete enligt mervärdesteorin uttrycks inom alliansen genom kommersiella 

samarbeten då parterna i samarbetet kommer överens om avtal som gynnar båda 

involverande bolag. Dessa avtal sker främst med mål om ekonomisk lönsamhet. 

Vidare visas effekter av mervärde hos det funktionella samarbetet då tillförlitliga och 

stabila relationer framkommer tydligt där bolag delar resurser. Ett mervärde i form av 

att bolagen ser varandra som samarbetspartners istället för konkurrenter har 

framkommit i undersökningen, dock är detta mervärde diskuterbart då en så pass 

omfattande allians kan föra dem tillbaka till en konkurrenssituation.  

6.1 Avslutande diskussion 

Vi har genom vår studie sett att tidigare forskning som togs upp i inledningen 

stämmer överens med det resultat vi kommit fram till. Den främsta fördelen med 

flygbolags arbete inom en allians är den ökade geografiska täckningen bolagen kan ta 

del av då de samarbetar med andra. De får även snabbare tillgång till internationella 

marknader. Då flygbolag samarbetar skapas ökad interaktion vilket leder till högre 

tillit där bolagen kan dra nytta av varandra och dess kunskap. Alla dessa effekter av 

medlemskapet skapar mervärde för flygbolagen inom alliansen. I likhet med tidigare 

forskning behöver inte samarbete endast leda till fördelar vilket även vi kommit fram 

till under studiens gång. Negativa aspekter som framkommit inom tidigare forskning 

är att arbetet i vissa fall kan bli tidskrävande då många bolag ska komma överens och 

samarbeta, liknande resultat har även vi kommit fram till. Med hjälp av krav och 

uppsatta mål kan dessa negativa aspekter reduceras. Studien visar att ekonomisk 

lönsamhet kan skapas genom samarbetet då medlemmarna delar resurser mellan 

varandra. Vi kan avslutningsvis se att många av de resultat vi kommit fram till i 

studien överensstämmer med tidigare forskning som gjorts angående 

flygbolagsallianser. 
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6.2 Eventuellt fortsatt forskning 

Vår studie kan vara ett betydelsefullt bidrag till vidare forskning inom ämnet 

relationsmarknadsföring och flygbolagsallianser. Fortsatt forskning skulle kunna 

genomföras inom området vilka effekter ett alliansmedlemskap innebär. Möjligen 

skulle en studie kunna genomföras med djupare fokus på ett flertal bolag inom Star 

Alliance. Det skulle även vara intressant att utföra en studie som undersöker andra 

områden än vad just denna studie gjort eller en jämförelse mellan olika allianser samt 

dess effekter på medlemsbolagen. Detta eftersom det inte finns någon sådan forskning 

ännu.  
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8. Bilagor 

8.1 Intervjufrågor Ulf Ingnäs, SAS 

 

1. Kan du berätta om vad medlemskapet i Star Alliance har inneburit för SAS? 

 

2. Vad är skillnaden för SAS mellan att ingå i nätverket Star Alliance och sedan 

de mindre så kallade bilaterala nätverken mellan enskilda bolag, till exempel 

Lufthansa och SAS och SAS och Thai? 

 

3. Anser ni att relationerna är nära och vänskapliga mellan samtliga 

medlemsbolag i Star Alliance? 

 

4. Vilka ingår SAS bilaterala samarbeten med? 

 

5. Finns det regler för hur man måste arbeta för att få vara med i Star Alliance 

och krav man måste uppfylla? 

 

6. Vilka andra bolag har ni bilaterala samarbeten med? 

 

7. Finns det regler för hur man måste arbeta för att få vara med? I sådana fall 

vad? 

 

8. Hålls årliga möten? Vilka medverkar? 

 

9. Vad anser du vara för- och nackdelar av medlemskapet? 

 

10. Hur gör ni med era resurser. Delar man tillgångarna mellan bolagen som är 

medlemmar i Star Alliance? T. ex flygplan, incheckningsdiskar, 

bagagehantering. 

 

11. Hur tas nya flygbolag in i alliansen? 

 

12. Vilka planer finns för samarbeten framtiden? 

 

Ekonomi 

 

13. Resultatet har ökat från 1997 till 1998 då ni gick med i(bildade) Star Alliance. 

Beror denna ökning enligt dig på SAS medlemskap? 

 

14. En minskning skedde sedan under år 1999. Vad beror detta på? Har detta att 

göra med samarbetet? 

 

15. Har lönsamheten påverkats av medlemskapet? Hur? 
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16. Har SAS fått minskade kostnader i till exempel form av att man delar på 

personal?  

 

Personal 

 

17. Har arbetssättet förändrats? I så fall på vilket sätt? 

 

18. Har den utbildning ni ger till era anställda ändrats för att passa in i Star 

Alliance? 

 

19. Får era anställda förmåner inom Star Alliance som inte fanns innan? Vilka är 

dessa? 

 

8.2 Intervjufrågor Lennart Häggström, Air China 

 

1. Kan du berätta om vad medlemskapet i Star Alliance har inneburit för Air 

China? 

 

2. Hur kommer det sig att Air China inte gick med i Star Alliance förrän år 

2007? 

 

3. Var det ni som ville gå med, eller blev ni tillfrågade? 

 

4. Anser ni att det var ett bra beslut att gå med i Star Alliance? 

 

5. Vilka andra bolag har ni bilaterala samarbeten med? 

 

6. Finns det regler för hur man måste arbeta för att få vara med? I sådana fall 

vad? 

 

7. Hur gör ni med era resurser? Delas tillgångarna mellan bolagen i Star 

Alliance? T. ex flygplan, incheckningsdiskar, bagagehantering. 

 

8. Hålls årliga möten? Vilka medverkar? 

 

9. Vad anser du vara för- och nackdelar av medlemskapet? 

 

10. Vilka planer finns för samarbetet i framtiden?  
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Ekonomi 

 

11. Har lönsamheten påverkats av medlemskapet? Hur? 

 

12. Har Air China fått minskade kostnader i till exempel form av att man delar på 

personal?  

 

Personal 

 

13. Har arbetssättet förändrats? I så fall på vilket sätt? 

 

14. Har den utbildning ni ger till era anställda ändrats för att passa in i Star 

Alliance? 

 

15. Får era anställda förmåner inom Star Alliance som inte fanns innan? Vilka är 

dessa?

 

8.3 Intervjufrågor incheckningspersonal på Arlanda, SAS

 

1. Delas resurser mellan flygbolagen? (Biljetter, bagage-tags)  

2. Har arbetssättet förändrats? I så fall på vilket sätt? 

3. Får ni utbildning om Star Alliance? (Medlemsbolagens varumärke och vad 

bolagen står för) 

4. Har antalet anställda hos SAS minskat eller ökat sedan medlemskapet? Är 

detta relaterat till den ekonomiska situationen?  

5. Har du märkt förändring av tekniska system? (Incheckningssystem, 

biljettsystem som e-ticket)  

6. Känner du dig ibland förvirrad angående om du arbetar på SAS eller något 

annat bolag inom Star Alliance eftersom ni hanterar olika bolags 

passagerare?  

7. Hur viktigt är det för Er att anpassa Ert bemötande av passagerare vid 

hantering av andra bolags passagerare? Uppför ni Er fortfarande som ni 

arbetar för SAS eller ändrar ni karaktär? 
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8.4 Intervjufrågor representanter på Arlanda, Air China 

 
1. Delas resurser mellan flygbolagen? (Biljetter, bagage-tags)  

2. Har arbetssättet förändrats? I så fall på vilket sätt? 

3. Får ni utbildning om Star Alliance? (Medlemsbolagens varumärke och vad 

bolagen står för) 

4. Har antalet anställda hos Air China minskat eller ökat sedan 

medlemskapet? Är detta relaterat till den ekonomiska situationen?  

5. Har du märkt förändring av tekniska system? (Incheckningssystem, 

biljettsystem som e-ticket)  

6. Känner du dig ibland förvirrad angående om du arbetar på Air China eller 

något annat bolag inom Star Alliance eftersom ni hanterar olika bolags 

passagerare?  

7. Hur viktigt är det för Er att anpassa Ert bemötande av passagerare vid 

hantering av andra bolags passagerare? Uppför ni Er fortfarande som ni 

arbetar för Air China eller ändrar ni karaktär

 

8.5 Intervjufrågor representanter Swiss Airlines, Turkish Airlines, Arlanda 

 
1. Får ni utbildning om Star Alliance? (Medlemsbolagens varumärke och vad 

bolagen står för) 

2. Har arbetssättet förändrats? I så fall på vilket sätt? 



   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


