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Sammanfattning 
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Syfte: Syftet med detta examensarbete är att skapa en helhetsbild av vilka 

faktorer som låg bakom bildandet av ett lågprisflygbolag inom 
SAS koncernen. Det vill säga: Vad initierade SAS att starta ett 
lågprisflygbolag? 

 
Metod: För att kunna svara på vår frågeställning valde vi ut ett par olika 

inriktningar och synsätt på strategi inom modern företagsekonomi. 
Vi applicerade sedan dessa på företaget vi valt att studera och 
analyserade händelseförloppet utifrån förutsättningarna som gavs. 

 
Slutsatser: Slutsatsen på rapporten konstaterar att det finns tre 

huvudanledningar bakom SAS lågprissatsning. Den första är det 
dåliga resultat som SAS visat upp under en tid. Lågprisflygbolagen 
är de bolag som redovisat bäst resultat under denna svacka. 
Snowflake kan kallas en processjämförelse. Den andra 
anledningen är att staten ändrat inställning till SAS och deras 
behov. Den tredje anledningen är de tidigare misslyckande SAS 
upplevt vid försök med lågprisprodukter. 
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Abstract 
 
 
Title:  What initiated SAS to form a Low-cost airline? 
 
Authors:  Joakim Goransson, Erik Kauppi, Lars Martinsson 
 
Advisor:  Professor Gösta Wijk 
 
Course:   Bachelor thesis in business administration, 10 Swedish 
  credits (15 ECTS) 
 
Date:   01-12-2004 
 
Key words:  Low-cost airlines, SAS, Competition strategies,  

The Airline Business, Snowflake 
 
Purpose: The purpose of this thesis work is to create a picture of those 

factors behind the decision by SAS to form a low-cost airline 
company. In other words: What initiated SAS to form a low-cost 
airline? 

 
Methodology: To be able to answer our main problem we picked a couple of 

different views and schools of thoughts within the area of modern 
business strategy. We applied these on the company we choose to 
study and then analyzed the chain of events within given 
conditions. 

 
Theoretical perspectives: Porters Generic Competition Strategies, Service Management, 

Military Strategy applied to business, Ansoffs growth strategies, 
The PESTEL framework, The Mckinsey matrix 

 
Empirical foundation:  SAS, Snowflake 
 
Conclusion:    The conclusion of this thesis states that there are three main 

reasons behind SAS decision to go low-cost. The first is the bad 
financial result SAS has reached lately. The low-cost airlines are 
those who managed themselves best during this down sloping 
stretch. Snowflake is a kind of benchmarking. The second reason 
is that the Swedish government changed their view of SAS and 
their needs. The third one is earlier failure in the low-cost business 
made by SAS.  
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1. Inledning 
 

 

Vi vill med vårt inledningskapitel väcka intresse och precisera vårt undersökningsområde. 

Kapitlet inleds med en bakgrund till vår uppsats för att sedan övergå till en 

problemdiskussion, som mynnar ut i uppsatsens syfte. Kapitlet avslutas med en disposition 

över uppsatsen. 

 

 

 

1.1 Problembakgrund 

Att en marknadsledare blir utsatt för nya aktörer med lågkostnadsstrategier är inget nytt 

fenomen inom företagsekonomin. Som relevant exempel kan Southwest Airlines framfart och 

framgångar på USA:s flygmarknad nämnas. Något liknande sker just nu på vår egen 

flygmarknad.  

Vidare så har Sverige sett ett antal andra marknader avreglerats under de senaste åren. Bland 

annat så har Taxi-, Tåg-, Post-, El- och Telemarknaderna blivit avreglerade.   

 

I SAS koncernen1 historia har inträdet av nya aktörer på den skandinaviska flygmarknaden 

varit reglerad/begränsad fram till 1992. Därefter har denna flygmarknad varit relativt ohotad 

för dem in på 2000-talet. Detta till stor del på grund av en kapitalintensiv bransch och en väl 

etablerad marknad i Europa. 

Nu träder nya aktörer in på den skandinaviska marknaden med linjetransporter från 

Skandinavien till destinationer i Europa. Konkurrenssituationen förändras samtidigt som 

flygmarknaden är i en nedgående fas på grund av ett flertal omvärldsförändringar, exempelvis 

terrorism och vikande konjunktur. 

 

Tidpunkten hösten 2002 sker förändringar ur konkurrenssynpunkt på flygmarknaden till och 

från Skandinavien. Nya aktörer med lågprisstrategier etablerar sig. Denna nya 

konkurrenssituation skakar grundstommarna i SAS. Vad gör SAS i detta läge för att möta 

konkurrensen? Kan SAS exemplifiera hur det är att först vara monopolist på en reglerad 

marknad för att sedan konkurrera på lika villkor som nya aktörer?  
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1.2 Problemformulering 

Huvudfrågan är det som denna fallstudie är tänkt att svara på. Stödfrågan är till för att vi vill 

kunna generalisera de slutsatser som fallstudien av SAS ger oss. 

  

Huvudfråga: Vad initierade SAS att starta lågprisflygbolag? 

Stödfråga: Vad händer med en monopolist efter en avreglering av dess marknad? 

 

Mer utförligt vill vi ställa oss frågan vad det var som orsakade en förändring i denna 

verksamhet med ca 25000 anställda2 som med helt andra konkurrensstrategier väljer att i 

projektform starta en verksamhet inom samma bransch men med helt andra strategier och 

organisationslösningar. Vilka faktorer låg bakom detta beslut?  

Vidare vill vi syna en monopolists resp. marknadsledares roll vid en avreglering, liknande den 

som trädde i kraft 1992.  

 

 

1.3 Avgränsning 

Avgränsningen för det här arbetet i tid sträcker sig från bildandet av det svenska flygbolaget 

ABA år 1918 och fram till initieringen av projektet Scandinavian Light som skedde i 

december 2002.  

 

Den vida avgränsningen är nödvändig för den företagspresentation som kommer att redovisas 

i arbetet, samt den behandling av mikromiljön som är grundläggande för att kunna besvara 

frågeställningen.  

Behandlingen av makromiljön kommer att fokuseras på tidsperspektivet före initierandet av 

Scandinavian Light projektet, vilket innebär 2001 framtill december 2002.   

Empiristudien kommer att utgå från SAS med fokus på SAS Airline. 

Vidare kommer avgränsningen marknadsmässigt att falla inom ramarna för den 

interkontinentala flygmarknaden till och från Skandinavien. 

                                                                                                                                                         
1 SAS koncernen benämns hädanefter SAS. 
2Uppgiften antalet anställda vid tidpunkten för initieringen av ett lågprisflygbolag i SAS koncernen är hämtad 
från SAS årsredovisning 2002.  Siffran avser hela SAS koncernen. 
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Vad det gäller bearbetningen av hur en monopolist förändras av en avreglering avgränsas 

rapporten till att beskriva avregleringen i Sverige med sex branscher. 

 

 

1.4 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att skapa en helhetsbild av vilka faktorer som låg bakom 

bildandet av ett lågprisflygbolag inom SAS. Detta ska bidra till att vi kan svara på den 

huvudfråga vi ställt upp under fallstudiens inledande tid samt att vi ska kunna få en bild av 

vad som händer med en före detta monopolist efter avregleringen av deras marknad. 

 

 

1.5 Disposition 

För att förenkla för läsaren så förklaras här arbetets innehåll kapitel för kapitel. Det gör vi för 

att läsaren enklare ska kunna välja ut vad han/hon av intresse vill läsa. Vår uppsats är upplagd 

enligt följande disposition: 

 

Kapitel 1 Vi vill med vårt inledningskapitel väcka intresse och precisera vårt 

undersökningsområde. Kapitlet inleds med en bakgrund till vår uppsats för att 

sedan övergå till en problemformulering som mynnar ut i uppsatsens syfte. 

Kapitlet avslutas med en disposition över uppsatsen. 

 

Kapitel 2 I detta kapitel över metoder beskrivs tillvägagångssättet och synsättet på 

utförandet av rapporten. Det visar också vilka modeller som använts för 

undersökningen och metoden för datainsamlingen.  

 

Kapitel 3 Teoridelen inom denna avhandling syftar till att ge läsaren en inblick i och 

förståelse för de olika företagsekonomiska strategier vi använder oss av i vår 

analys över arbetets problem och frågeställningar.  

 

Kapitel 4 Detta kapitel har till syfte att ge läsaren en djupare förståelse i hur SAS har sett 

ut historiskt, vilket delvis kan ge en förklaring till varför de ser ut som de gör 

idag och varför de agerar som de gör. Sedan följer en beskrivning av andra 
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lågprisprojekt som SAS tidigare ägnat sig åt. Avslutningsvis ges en bild av 

Snowflake. 

 

Kapitel 5 Denna del av arbetet utgör analysdelen. Här presenteras material som förväntas 

ge svaret på vår frågeställning. 

 

Kapitel 6  I detta kapitel presenteras svaret på frågeställningen så som vi ser det utifrån vår 

studie. Sist i kapitlet presenteras uppslag för framtida studier. 
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2. Metod 

 

 

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet och synsättet på utförandet av rapporten. Det visar 

också vilka modeller som använts för undersökningen och metoden för datainsamlingen.  

 

 

 

2.1 Vetenskapligt perspektiv 

Det är allmänt känt att forskare har olika synsätt när det gäller vetenskap och filosofi. Det är 

därmed viktigt att forskaren är medveten om vilket förhållningssätt denne arbetar efter. Likaså 

är det viktigt att läsaren får reda på vilket förhållningssätt som forskaren har för att kunna 

tillgodogöra sig informationen på ett korrekt sätt. Detta är viktigt då det vetenskapliga 

perspektivet ligger till grund för våra uppfattningar och hur våra handlingar styrs. I detta 

avsnitt kommer vi att behandla två olika vetenskapliga förhållningssätt, positivism och 

hermeneutik. Dessa är två viktiga synsätt som ligger till grund för många moderna forskares 

metoder och synsätt. 

 

 

2.1.1 Hermeneutik och positivism 

Forskning kan bedrivas på två huvudsakliga förhållningssätt. Dessa förhållningssätt benämns 

som hermeneutik och positivism. Dessa två sätt att förhålla sig till sin forskning ställs ofta 

mot varandra. 

 

Hermeneutiken menar att varje individ har en egen tolkning av vad som sker runt omkring 

henne. Teorin bygger då på att människan är subjektiv i sitt sätt att förhålla sig till saker. Med 

andra ord anser hermeneutiken att det inte går att angripa ett problem eller studera ett objekt 

utan att bli påverkad av tidigare erfarenheter och kunskaper.  

 

För att utföra en forskning på ett objekt krävs det således att forskaren har förståelse för det 

studerade objektet. Den underliggande tanken enligt hermeneutiken, är att det vid forskning är 

svårt att hålla sig objektiv och att det därför krävs förståelse för det angripna problemet. 
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Den positivistiska teorin baseras på att forskaren studerar verkligheten i situationen och 

samlar in så mycket fakta som möjligt. All insamlad data sammanställs och utifrån detta ger 

det ett mönster och samband som gör det möjligt för forskaren att dra generella slutsatser. 

Forskaren ska i detta fall agera helt objektivt och det ska vara möjligt att byta ut forskaren och 

ändå erhålla samma resultat. Forskningsresultat skall således inte påverkas av forskarens 

personliga åsikter. Verklighetsuppfattningen av forskningsobjektet bygger på de erfarenheter 

och intryck som tas in under undersökningen och är oberoende av tidigare kunskaper.  

 

I verkligheten är det vanligt att båda synsätten används vid forskning. Många väljer att ställa 

sig mittemellan de två teorierna (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1997). 

 

Denna rapport baseras främst utifrån ett positivistiskt synsätt då vi innan undersökningen ej 

hade några direkta uppfattningar om SAS strategiska val innan bildandet av ett 

lågprisflygbolag. Vartefter datainsamlingen fortskred så utformades olika strategiteorier. Vi är 

dock medvetna om att viss subjektiv bedömning förekommit efter samtal med anställda inom 

SAS koncernen. Därför ingår i rapporten även ett litet hermeneutiskt synsätt. Målet har dock 

varit att hålla ett så objektivt ställningstagande som möjligt. 

 

 

2.2 Undersökningsmetoder 

För att kunna välja metod till undersökningar måste det först beslutas om i vilken utsträckning 

undersökningarna skall göras. Är intresset att gå på djupet i enskilda fall eller gå på bredden? 

En annan dimension av undersökningen är att bestämma om den huvudsakligen är kvalitativ 

eller kvantitativ till sin karaktär (Lekvall & Wahlbin, 1993). Det finns även enligt Patel och 

Davidson (1994) två arbetssätt för att dra slutsatser och relatera teori och verklighet till 

varandra. Vi kommer att beskriva dessa ovannämnda arbetssätt under rubrikerna 2.2.1 – 2.2.3. 

 

2.2.1 Fallstudie 

Med en fallstudie menas att endast ett fåtal objekt undersöks men genom en djupare analys av 

exempelvis ett företag eller en bransch (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1997). 

 

Fördelen med fallstudie är att man kan komma åt komplexa förhållanden som inte kan 

undersökas med andra ansatser. Dessutom kan alla sorters datainsamling bearbetas i en 
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fallstudie. För att komma åt problemet i denna fallstudie var det nödvändigt att komplexa 

områden kunde analyseras. Nackdelen med en sådan studie är att endast ett fåtal objekt 

undersöks vilket medför att man oftast inte kan dra några generella slutsatser utifrån ett fall.  

 

Vidare kan det vid en fallstudie bli problem att få tillgång till nödvändig data, så kallad 

accessproblem. Detta kan bero på att den som utför undersökningen inte är tillräckligt insatt i 

den organisation eller process som ligger till grund för forskningen. Detta kan leda till 

svårigheter att: 

 

• Skilja på relevant och icke relevant data 

• Tillämpa bästa metod för insamlingen av informationen 

• Veta vilka personer som kan bistå med viktig information 

• Veta hur insamlad data ska tolkas och bearbetas 

 

Vid misstag i dessa avseende finns en risk att fallstudien leder till ett felaktigt och 

missvisande resultat. När vi utfört datainsamlingen på vårt fallföretag har vi haft alla de 

ovanstående problemen i beaktande och sorterat ut vad som är viktigt för att få fram ett bra 

och rättvisande resultat. 

 

 

2.2.2 Kvalitativt versus kvantitativt 

Den andra dimensionen som vi behandlar är om metoden i huvudsak skall vara kvalitativ eller 

kvantitativ. Dessa är olika sätt för att bearbeta insamlad data. Det som avgör valet av metod, 

vilket vetenskapligt synsätt man vill ha i arbetet, är på vilket sätt det finns möjligheter att 

bearbeta data och på vilket sätt fakta sedan ska presenteras.  

Valet mellan kvalitativt eller kvantitativt behöver enligt Wiedersheim-Paul & Eriksson inte 

vara ett definitivt val då det inte finns något konkurrensförhållande dem emellan. Då båda 

metoder bidrar till att förbättra studien är det viktigt att välja den metod som passar bäst för 

den frågeställning som bearbetas. Ofta finns det inte heller någon anledning att bara välja en 

av dessa utan de kan med fördel kombineras i en undersökning, då båda har sina svagheter 

respektive styrkor som kan komplettera varandra. 
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Vill man beskriva och bearbeta data med hjälp av statistiska bearbetnings- eller 

analysmetoder ska man använda sig av kvantitativ metod. Detta gäller data vilken kan mätas 

och kvantifieras för att i siffror ge en beskrivning av forskningsproblemet. 

 

En kvalitativ metod används för att skaffa en djupare kunskap i förhållande till den 

kvantitativa metoden i fråga om det empiriskt insamlade materialet. Målet med den kvalitativa 

metoden är att skaffa sig kunskap för att förstå och få möjligheten att analysera helheten. Vid 

denna metod är det ofta en verbal beskrivning där det inte finns möjlighet att mäta data 

(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1997). 

Vi har använt oss av kvalitativa undersökningsmetoder i vår rapport. 

 

 

2.2.3 Deduktivt och induktivt arbetssätt 

Enligt Patel och Davidsson (1994) finns det två arbetssätt för att kunna dra slutsatser och 

relatera teori och verklighet till varandra. Dessa är deduktion och induktion. 

 

Ett deduktivt arbetssätt innebär att forskaren följer bevisandets väg. Inom detta arbetssätt 

använder man sig av tidigare befintliga teorier. Ur denna teori härleds sedan hypoteser vilka 

prövas empiriskt i det specifika fallet. Den befintliga teorin får alltså bestämma vilken 

information som ska samlas in, hur den ska tolkas samt hur den ska relateras till teorin.  

 

Det andra arbetssättet, induktivt, innebär enligt Patel och Davidsson att man följer 

upptäckandets väg. Man studerar här forskningsprojektet utan att först ha förankrat denna i en 

befintlig teori viken man byggt upp undersökningen kring. Man formulerar här en teori utifrån 

de empiriska studier man gjort och utifrån denna verklighet försöker man sedan dra slutsatser. 

I och med att man inte utgår ifrån tidigare teorier arbetar man helt förutsättningslöst.  

 

För att relatera teori och verklighet har vi använts oss av det deduktiva arbetssättet.  
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2.3 Datainsamlingsmetoder 

I undersökningen har det använts två former av data, sekundärdata och primärdata. 

Sekundärdata består i data som redan bearbetats. Exempel på sekundärdata kan vara böcker, 

rapporter, artiklar mm. De sekundärdata som använts i rapporten innefattar strategiska teorier, 

externa rapporter/artiklar och annan skriftlig information som erhållits från SAS. Primärdata 

utgörs av de data som samlats in för specifika mål. Vid bearbetning av såväl sekundärdata 

som primärdata är det av stor vikt att källans validitet, relevans och reliabilitet bedöms 

(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1997). 

 

 

2.3.1 Sekundärdata 

Under arbetets gång har vi använt oss av en stor mängd sekundär information vilken har 

inhämtats genom litteraturstudier. För att finna relevanta källor har vi gjort litteratursökningar 

på Lunds ekonomibibliotek, Malmö stadsbibliotek, Helsingborgs stadsbibliotek, Kristianstads 

högskolebibliotek, Stockholms stadsbibliotek samt diskuterat med handledare. 

 

 

2.3.1.1 Publicerade källor 

Vi har valt att klassificera publicerade källor såsom vetenskapliga artiklar och litteratur som 

sekundärdata. Vid valet av litteratur har stor vikt lagts på att hitta relevant information vilken 

anknyter till vår problemformulering.  

 

2.3.1.2 Opublicerade källor 

Opublicerade källor såsom intern företagsinformation har använts. Informationen har använts 

för att öka förståelsen för företaget. Risken finns att materialet är vinklat, viket vi är medvetna 

om. 
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2.3.2 Primärdata - Besöksintervjuer 

Vår form av primärdata kommer att ske i form av besöksintervjuer, telefonintervjuer och e-

post kommunikation. Besöksintervjuerna kommer att riktas mot expertis och direktkälla som 

har intern koppling till företaget. 

 

Fördelarna med en besöksintervju i vår fallstudie är att frågor kan ”gå på djupet” och 

intervjuaren kan stimulera respondenten till att svara på känsliga frågor. Oklarheter i frågorna 

kan förklaras. Vidare är personliga intervjuer en bra metod för att finna förslag och ge svar på 

varför? Vid intervjun har intervjuaren möjligheten att vara flexibel och gå på djupet med 

frågor som man finner av större vikt för syftet med intervjun. Man får även den direktkontakt 

som kan ge intervjuaren signaler och tolkningsmöjligheter på ett helt annat sätt jämfört med 

en telefonintervju eller skriftliga frågor via e-post. 

 

Nackdel med besöksintervjuer är att objektiviteten kan bli avvikande. Det gäller att 

intervjuaren intar en neutral roll och tänker på det bakomliggande intresset och syftet med 

frågorna. Av vilken anledning svarar respondenten och när ger denne tillförlitliga svar? 

Exempelvis bör en företagsledare svara, angående hur dess företags produkt är, utifrån ett 

objektivt perspektiv och inte ur ett säljperspektiv.  

Annan nackdel är att det är tidskrävande. Datainsamling av detta slag hos respondenter ses 

ofta av marknadsundersökningsföretag som icke kostnadseffektiva. Antalet respondenter blir 

därav ofta få vid en insamling.  

 

Under fallstudiens gång utfördes både personliga intervjuer, e-post kommunikation och 

telefonintervjuer med personer inom SAS. All kommunikation kommer av utrymmesbrist inte 

redovisas. Det som vi anser betyda mest för syftet kommer att ges utrymme. 

För egen struktur och för respondentens bästa gavs en muntlig presentation via telefon om 

bakgrund och syfte med besöksintervjun. Därefter bifogades en översiktlig frågestruktur med 

förklaringar och syfte. Detta för att förbereda respondenten mentalt på kommande frågor. Vid 

själva intervjutillfället utgick vi från en mer detaljerad frågestruktur med mer specifika frågor 

med utgångspunkt för att besvara de övergripande frågor vi bifogat respondenten tiden innan 

intervjutillfället. 
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Strävan låg ändå att föra intervjun mer som ett informellt samtal än som en utfrågning. Syftet 

med detta upplägg är att öka kvaliteten på slutresultatet av primärdatan. Detta för att finna 

mer uttömmande och djupgående svar i en mer avslappnad intervjumiljö.  

Respondenten har även då möjlighet till egna infallsvinklar och kan själv ställa frågor, helt 

enkelt ett ökat engagemang hos respondenten.  

 

Vid intervjutillfällena användes analog diktafon som komplement till anteckningarna. Detta 

för att öka kvaliteten på efterarbetet och med möjligheten att kunna gå tillbaka och repetera 

det som tagits upp under intervjun. Den fördel som vi ansåg som övervägande var att fokus på 

intervjun behövde inte ligga på att göra anteckningar, utan man kunde mer fokusera på själva 

dialogen.  

Vikten under intervjuerna har legat på orsakerna bakom beslutet om SAS Light projektet. Det 

som senare skulle komma att resultera i Flygoperatören Snowflake.    

 

 

2.4 Källkritik 

Källkritik syftar till att kritiskt pröva materialet som samlats in. Man granskar detta materials 

giltighet (validitet) och tillförlitlighet (reliabilitet) (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). 

 

 

2.4.1 Validitet 

Begreppet validitet innebär att respektive forskare verkligen mäter det som han/hon avser att 

mäta. Fel kan alltså förekomma i undersökningens inriktning eller innehåll vilket kan medföra 

att det får en annan innebörd än vad som egentligen var meningen. Detta kan visa sig i form 

av att undersökningen inte blir fullständig genom att den inte kan ge svar på alla de frågor 

som ställts (Ejvegård, 1996).  

Detta kan bero på att uppgiften inte preciserats tillräckligt noggrant eller på fel sätt. Det kan 

bero på avvikelser i det ursprungliga syftet eller att felaktiga avgränsningar gjorts från början. 

Problem av detta slag kan man komma ifrån om man använder sig av klara mått vid sina 

mätmetoder.  

För att kunna mäta validiteten av enkäter krävs det att man har ett eller flera mått utöver det 

man mäter med som man kan göra en jämförelse med. 
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För att bedöma med källorna i ovanstående resonemang kan man utgå från följande kriterier: 

• Äkthetskrav 

• Oberoendekrav 

• Färskhetskrav 

• Samtidskrav 

 

Äkthetskravet innebär att man kontrollerar att materialet är äkta.  

Med oberoendekrav menas att man kontrollerar att källorna är oberoende och varifrån fakta 

ursprungligen härstammar ifrån. Uppgifter kan bli missvisande eller missuppfattande om de 

tagits ur sitt sammanhang eller förkortas i en resumé. Fakta som anses vara den viktigaste bör 

komma från sin primärkälla.  

Det är i allmänhet bättre att inhämta fakta från nyare källor än äldre, vilken är innebörden i 

färskhetskravet. Nyare källor bör innehålla färskare fakta som är mer relevant för arbetet. 

Betoningen på bör innebär att undantag är vanligt i vissa sammanhang.  

Samtidskravet innebär att källan bör ligga så nära i tiden som möjligt med själva händelsen. 

En källa som uppkommit en tid efter händelsen kan lida av att delar glömts bort eller att 

händelsen upplevs annorlunda ur det tidsperspektivet. Självklart finns undantag även inom 

detta kriterium (Lekvall & Wahlbin, 1993). 

 

Bäck och Halvarsson (1992) talar också om validitetsbrist. De delar däremot in det i tre 

kategorier; exklusivitetsfel, inklusivitetsfel och att det har mätts något helt annat än vad som 

avsågs.  

Exklusivitetsfel innebär att vissa delar av det som man avsåg att observera utelämnades på ett 

eller annat sätt vilket gör att validiteten på utfallet minskar. Inklusivitetsfel är motsatsen, att 

man har observerat saker vilket man inte hade för avsikt att observera. 

 

En undersökning ska också kunna uppvisa en inre eller yttre validitet.  

Om undersökningens resultat stämmer överens med verkligheten mäts den inre validiteten. 

Den yttre validiteten behandlar frågor om det finns möjlighet att dra generella slutsatser 

utifrån undersökningen och om resultatet kan överföras till andra situationer (Wiedersheim-

Paul & Eriksson, 1997). 
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2.4.2 Reliabilitet 

Begreppet reliabilitet anger enligt Wiedersheim-Paul & Eriksson (1997) tillförlitligheten och 

användbarheten hos ett mätinstrument. De poängterar att man skall vara noga med detta så att 

undersökningen visar korrekta svar. Vid enkäter föreligger det en risk att pålitligheten sjunker 

om man inte använder sig av reliabilitetsprövning av enkäten. Prövningen kan delas in i fyra 

metoder: 

• Återtestning 

• Halveringsmetoden 

• Parallellmetoden 

• Kontrollfrågor 

 

 

2.5 Granskning av primär- och sekundärdata 

En källa är en skrift eller utsaga som åberopas för en viss uppgift och utgör grunden för denna 

uppgifts auktoritet. Mot bakgrund av detta är det viktigt att kritiskt granska de källor som 

ligger till grund för ett vetenskapligt arbete. Granskningen av arbetets primär- och 

sekundärdata har utgått ifrån följande fyra hörnstenar:  

 

Observation – litteraturgenomgången som fanns i inledningen fungerade som ett led i att 

identifiera vilka källor som fanns och att utröna deras relevans för den aktuella studien. 

 

Ursprung – varifrån datan kommer och vad källan har för bakgrund. Gällande primärdata är 

det viktigt att fundera över hur tillförlitlig den information som framkommit under 

intervjuerna egentligen är. Är det som respondenterna säger sant? Kan det finnas något motiv 

för respondenterna att vinkla den information de ger? Ämnet i sig, företagets strategi, kan 

uppfattas som ett känsligt område då det kan finnas internt sekretessbelagd information 

rörande företagets framtida strategier. Detta kan ge en negativ påverkan genom att 

respondenten väljer att endast ge en del av sanningen. 

Gällande sekundärdata är det viktigt att fundera över hur trovärdiga författarna bakom det 

material som ligger till grund för sekundärdata är, samt om källan är tidsmässigt aktuell. I de 

fall då källan kommer från en elektronisk bas är det viktigt att vara medveten om att endast ett 

fåtal krav ställs på författarna för dessa publikationer. 
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Tolkning – att verkligen utröna vad budskapet och innehållet i källan är och jämföra det med 

andra källor. 

 

Användbarhet – källans inre överensstämmelse. Är det som källan säger rimligt och relevant 

sett till andra källor och är källan relevant för den aktuella frågeställningen. I början av 

uppsatsen var det trots en tydlig problemformulering svårt att avgöra vilken information som 

skulle komma att bli relevant för att uppfylla syftet. Ovanstående ledde till att delar av den 

information som samlades in senare visade sig vara mindre användbar. Strävan har dock varit 

att avlägsna överflödig information från arbetet och samtidigt komplettera med ny 

information för att fylla de informationsluckor som uppstod under arbetets gång. 

 

 

2.6 Tidsplan 

I en avhandling är det centralt med en tidsplan. Enligt Saunders m.fl. (2001) kan detta ge 

läsaren möjlighet att se genomförbarheten av forskningsförslaget. Därför är det viktigt att man 

delar in forskningsplanen i olika steg och ger idéer om vad som är möjligt under en given 

tidsplan. I denna avhandling har vi arbetat under 10 veckor enligt en viss tidsplan. Tidsplanen 

är beskriven översiktligt i bilaga 1. 
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3. Teori 
 

 

Teoridelen inom denna avhandling syftar till att ge läsaren en inblick i och förståelse för de 

olika företagsekonomiska strategier vi använder oss av i vår kommande analys över arbetets 

problem och frågeställningar.    

 

 

Teoriavsnittet är helt baserat på sekundärt material och källhänvisningar görs löpande. Vi 

kommer dock att börja varje avsnitt med en kort motivering varför vi valt att använda oss av 

respektive modell/teori. 

 

 

3.1 Service Management  

Att skriva en avhandling i ämnet strategi med SAS som fallstudie utan att nämna det speciella 

strategiperspektiv som går under namnet Service Management vore snudd på tjänstefel. SAS 

har stått som modell för denna inriktning inom olika synsätt på företagsekonomiska 

strategier. Det var i och med att SAS använde sig av denna teori som den fick internationell 

spridning (Albrecht och Zemke, 1985). Den interna analysen av förtaget kommer även att 

underlättas om läsaren är medveten om detta synsätt på serviceföretag. 

                            
                                  Figur 1. Service management och dess fem komponenter. 
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I ovanstående illustration (figur 2) visar Norrman service management konceptets olika 

beståndsdelar. Servicekonceptet är lika med företagets produkt. Servicen, produkten, består av 

kärnservice och periferiservice. Kärnservicen är den service kunden anlitar företaget för att få. 

Periferiservice är den övrig service som följer med på köpet. Vissa företag med väldigt snarlik 

kärnservice kan konkurrera på basis av deras periferiservice.  

Marknadssegmentet är företagets kunder som även kallas för Prosumenter3 då även de deltar 

vid servicens produktion och inte enbart vid konsumtionen. Marknadssegmenteringen för 

serviceföretag är lite komplexare än segmentering för tillverkande företag. 

Serviceproducenterna måste inte bara beakta kundens behov utan också hans villighet i att 

medverka till produktionen av tjänsten och på formerna av hans medverkan. 

Serviceproduktion kan ses som ett medlemskap i en klubb där övriga medlemmar måste 

motsvara prosumentens förväntningar och förhoppningar för att han ska vilja delta.  

Serviceleveranssystemet är det som inom serviceindustrin kallas för sanningens ögonblick, 

dvs. den tidpunkt servicen produceras och konsumeras. Detta ögonblick är ofta avgörande för 

hur kunden kommer att bedöma med vilken tillfredsställelse han lämnar företaget med. Därför 

är utbildning av anställda inom serviceproducerande företag vanligt och viktigt.   

Image är hur företaget uppfattas av såväl kunder som anställda.  

Kultur är de stadigvarande normer och värderingar som bör genomsyra hela företagets 

verksamhet. Detta kan även vara ett servicemanagement problem. I en ständigt föränderlig 

värld kan det ibland vara nödvändigt för ett företag att ändra strategi genom till exempel 

diversifiering. Är då kulturen djupt rotad så kan detta ställa till väldiga problem vid 

omstruktureringen (Norrman 1983).      

  

Framgångsrika företag som hänger sig åt servicemanagement har fyra specifika element. 

Kvalitets- och excellensorientering är det första. Företaget satsar stenhårt på att uppnå 

excellens inom såväl service gentemot kunderna som för allmänna företagsprestationer. Ofta 

går höga chefer förbi formella hierarkiska strukturer och ingriper direkt om de ser något 

avvikande och icke önskvärt beteende. Som företag är man bra på att plocka fram det bästa 

hos medarbetare men även bra på att tillrättavisa det som är mindre bra (Norrman, 1983).  

 

                                                 
3 Prosument står för Producent och Konsument enligt Norrman (1983) 
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Nästa element är Kundorientering. Servicemanagement företag vet att en nöjd kund är 

oersättlig och att långsiktiga relationer med kunderna är det minst kostsamma sättet att göra 

affärer på. Med en sådan kundrelation följer andra centrala funktioner som resurser satsas på. 

Behoven hos respektive kundsegment ska vara kartlagda, beteendemönster likaså och stor 

omsorg bör läggas vid leveranskvalitet (Norrman, 1983). 

 

Det tredje elementet är företagens benägenhet att investera i människor och inrikta sig på att 

ha en hög social teknologi. Servicemanagement teorierna betonar människans roll som 

tillgång i ett företag. Centralt är att identifiera och fokusera den mänskliga energi som 

uppkommer i leveransögonblicket på att hitta nya rekryteringsmodeller, effektivare 

kommunikation, reproduktion av know-how etc. Bra kommunikation mellan såväl kunder och 

anställda som medarbetare sinsemellan är väldigt viktigt inom serviceindustrin (Norrman 

1983).  

 

Litet är vackert i stor skala. Norrman vill med detta säga att framgångsrika 

servicemanagement företag är på samma gång starkt centraliserade samtidigt som de är starkt 

decentraliserade.  

Kulturen är sådan att kontrollmekanismerna är extremt strikta, d.v.s centraliserade, när det 

gäller faktorer som är av stor betydelse. Medan de för andra funktioner är väldigt lössläppta, 

d.v.s. decentraliserade.  

En grundläggande faktor för sådana företag är ett starkt synligt ledarskap som kommunicerar 

på ett eller annat sätt med alla anställda och visar företagets arena där de ska utkämpa sina 

slag om kunderna (Norrman, 1983). 

 

 

3.2 Militär strategi 

I dagens affärsklimat med den hårda konkurrenssituation som är verklighet i de flesta 

branscher räcker det kanske inte med att vara kundorienterad. En mängd företag fyller 

samma kundbehov och överkapacitet råder. Därför är det viktigt för företag att veta hur man 

attackerar men även skyddar sig mot konkurrenter. Vi valde därför att inkludera militära 

strategier här. 
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Företagsledare kan enligt militärteoretiker välja mellan fem olika anfallsstrategier:  

• Frontanfall 

• Flank- och rygganfall 

• Inringningsanfall 

• Isolering   

• Gerillaanfall  

 

Gerillaanfall innebär att man möter konkurrenterna med oväntade och annorlunda manövrar 

utan att få till ett avgörande slag. Meningen är att denna teknik ska vara resurssnål och det är 

oftast en mindre attackerare gentemot en större försvarare. Krigshistorien säger att det är 

bättre att genomföra en ständig ström av små attacker än ett par större. Beprövade metoder är 

plötsliga juridiska aktioner, intensiva reklamkampanjer och selektiv prisreducering. Andra 

tjuvknep som Durö och Sandström (1985) rekommenderar är att involvera kvällstidningar i 

kampen som ofta ställer sig på den mindre och svagares sida. De säger vidare att man själv 

ska vara bra förberedd med t ex advokater för liknande attacker mot sin egen verksamhet.   

Isolering går ut på att vinna genom utmattning. Man utmanar konkurrenten på alla områden 

utan att slösa allt för mycket resurser och splittrar därigenom dennes krafter.  

Inringningsanfall gör man när man känner sig starkare än motståndaren och konkurrerar ut 

honom på alla de segment där han bedriver verksamhet. Man anfaller konkurrenten överallt 

och ansträngningen han måste ta till för att försvara sig förgör förhoppningsvis honom.  

Flank- och rygganfall betyder att man angriper sin motståndare där han är som svagast. 

Modern krigskonst hävdar att man ska koncentrera sig på styrkor gentemot svagheter. Inom 

marknadsföringen kan flankattacker antingen vara baserade på geografiska segment eller på 

kundsegment. Man väljer ett segment där marknadsledaren är relativt svag och satsar sina 

krafter här. Flankanfall går ut på att identifiera nya marknader och leder därför oftast till en 

bättre täckning av den totala marknadens behov än ett öppet krig (t ex priskrig) mellan två 

konkurrenter.  

Frontanfall är den strategi där man redan från början bör ha ett resursövertag gentemot sina 

konkurrenter. Vinnaren är den som är starkast och uthålligast. Här sker angreppet rakt på 

motståndarens styrka och man hoppas därigenom slå ut dem. Attackeraren konkurrerar med 

bättre pris, reklam, produkt etc. än  försvararen. Analyser av militär historiska slag säger att 
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en angripare bör ha minst tre gånger så mycket eldkraft som försvararen för att ett frontanfall 

ska lyckas (Kotler, 1991). 

 

Skärvad och Bengtsson (2001) talar även om alliansstrategier där citatet ”If you can´t beat 

them, join them” står som främsta symbol. Man satsar på fred och samarbete istället för 

attacker. Antingen så är alliansen av defensivt slag, t ex för att upprätthålla en viss prisnivå. 

Eller så är alliansen en offensiv ansträngning för att uppnå fördelar gentemot övriga 

konkurrenter.    

 

 

3.3 Porters generiska konkurrensstrategier 

Vår avhandling går ut på att analysera SAS och därigenom flygindustrin. Denna industri har 

på senare år karaktäriserats av sämre resultat och en allt hårdare konkurrens. Vi tyckte 

därför att en teori om ett företags sätt att konkurrera på var självklar och Porters var lätt att 

applicera på vår fallstudie och gav ett bra diskussionsunderlag. 

   

Enligt Michael Porter så finns det tre allmängiltiga konkurrensstrategier. De olika ansatserna 

är Kostnadsöverlägsenhet, Differentiering samt Fokusering. Schematiskt kan det beskrivas 

med följande matris:  

 

 

 

                         Figur 2. Porters generiska konkurrensstrategier.  
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1. Kostnadsledarskap – Kostnadsledarskap eller kostnadsöverlägsenhet innebär att företaget 

skall vara den på marknaden som verkar med de lägsta kostnaderna, d.v.s. man ska grunda 

sina konkurrensfördelar på att vara mer kostnadseffektiv än konkurrenterna. Man måste därför 

söka och tillvarata alla möjligheter till kostnadsreduceringar t.ex. eftersträva skal- och 

erfarenhetsfördelar, hålla en omfattande kostnadskontroll och minimera sina kostnader för 

FoU, service, försäljning och marknadsföring. Att inneha en lågkostnadsposition innebär 

vanligen att företaget tillhandahåller endast ett fåtal standardprodukter i stora volymer eller ett 

brett sortiment med snarlika produkter.  

 

Lågkostnadsföretag konkurrerar oftast med mycket lika produkter, tjänster och service. Priset 

relativt konkurrenterna är därför det enda som avgör möjligheten till att framgångsrikt kunna 

agera i branschen. Företaget bör även ha en klar och strukturerad organisation d.v.s. ansvaret 

bör vara strikt fördelat (Porter, 1980). 

 

2. Differentiering – Differentieringsstrategi innebär att företaget skall tillhandahålla 

produkter, tjänster, service, varumärkesidentitet, design mm som skiljer sig från 

konkurrenternas utbud. Kunderna ska tydligt uppfatta det unika och särskiljande och det är 

genom att göra detta möjligt som förutsättningarna för en gynnsam position skapas. 

Unikheten skapar ofta en märkeslojalitet och etableringshinder för nya aktörer. Unikheten hos 

produkten ska också innebära att kunden är beredd att betala ett högre pris för företagets 

produkt än för konkurrenternas (Porter 1980). 

 

Ett företag som vill lyckas med denna strategi bör ha en stark samordning av deras forskning 

och utvecklingsavdelning, produktutveckling och marknadsföringsinsatser. Man måste vara 

beredd att vidta åtgärder för att locka innovativa och kreativa personer till sin organisation. 

Belöningssystemen bör vara baserade på subjektiv bedömning och inte på kvantitativa mått 

(Porter 1980).  

 

3A och 3B. Kostnadsbaserad- eller differentieringsbaserad fokusering – Fokuseringstrategi 

innebär att endast en del av marknaden bearbetas, t ex en viss geografisk marknad, ett visst 

kundsegment och/eller vissa produkter. Annars är förutsättningarna desamma som vid de 

andra konkurrensstrategierna. Kostnads- och differentieringsfokus bygger på att det finns 
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betydande skillnader mellan den bearbetade marknaden och marknaden som helhet (Porter 

1980). 

 

Porter hävdar att företag som inte följer något av ovanstående alternativ lever farligt. Man bör 

välja någon inriktning annars riskerar man att hamna mitt emellan. 

 

 

3.4 Ansoffs tillväxtstrategier 

 

Ansoffs teori om tillväxt är intressant för oss då vi flera gånger under arbetets gång ändrat 

åsikt om vad företaget i vår fallstudie egentligen har gjort i och med projektet Snowflake. 

Diskussionen blir lättare att begripa om man är bekant med Ansoffs verk. 

 

Figur 4 visar, enligt Ansoff, på vilka fyra olika sätt ett företag kan uppnå tillväxt. 

 

 
              Figur 3. Ansoffs tillväxtstrategier.  

 

Marknadspenetration innebär att ett företag ökar sin marknadsandel. Förutsättningarna är 

dock att man har samma produkter och agerar på samma marknad som innan ökningen. Detta 

görs genom ökat utnyttjande av resurser och kompetenser som till exempel ökade 

marknadsföringsinsatser. Går allt enligt planerna så leder en marknadspenetration till ökad 

avkastning tack vare insatser med låg risk.  

Karaktären på marknaden spelar roll för svårighetsgraden att penetrera. Som exempel kan en 

växande marknad där marknadsledarnas absoluta försäljning ökar ge gott om utrymme åt 

mindre aktörer att öka sin andel eftersom nämnda marknadsledare kanske inte kan tillgodose 

hela den ökande efterfrågan. Det har även inträffat att marknadsledares underskattning av 
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konkurrenter har gett dessa chansen att öka sin andel av marknaden (Johnson and Scholes, 

2002). 

 

Produktutveckling inträffar när ett företag modifierar befintliga produkter eller introducerar 

ett helt nytt produktkoncept på deras nuvarande marknad. Detta kan göras på två olika sätt: 

Med hjälp av befintliga kompetenser eller så måste man utveckla helt nya kompetenser inom 

företaget. I branscher med korta livscykler är produktutveckling livsviktigt. I andra branscher 

kanske de kritiska framgångsfaktorerna för marknadsledaren relativt enkelt kan 

processjämföras. Detta leder i så fall till ett behov av utveckling av nya framgångsfaktorer.  

Framtagandet av nya produkter är oftast en kostsam process med höga FoU kostnader som 

följd. Många nya produkter lämnar aldrig prototypstadiet och många produkter når aldrig den 

genomslagskraft som det var tänkt att den skulle (Johnson and Scholes, 2002). 

 

Marknadsutveckling betyder att ett företag tar sina befintliga produkter och introducerar dem 

på nya marknader dvs. nya kundsegment. För att kunna genomföra en marknadsutveckling 

måste en eller flera av följande faktorer vara de facto. Ett nytt kundsegment med liknande 

behov, som redan befintliga kundgrupper växer fram, nya användningsområden för produkten 

upptäcks eller produkten sprids på ett eller annat sätt geografiskt genom till exempel den 

rådande globaliseringen. Johnson och Scholes nämner att man ofta måste göra smärre 

produktjusteringar och en kompetensutveckling inom företaget vid en marknadsutveckling. 

Detta för att till exempel komma till rätta med kulturella skillnader mellan den befintliga 

marknaden och den nya (Johnson and Scholes 2002). 

 

Diversifiering inträffar när ett företag träder in på en för dem okänd marknad med en för dem 

nyutvecklad produkt. Förändringar i affärsklimatet ligger ofta till grund för denna typ av 

tillväxtstrategi. En diversifiering leder förhoppningsvis till högre avkastning men det leder 

också till en mer komplex företagsstruktur för ledningen att överblicka. Det finns två typer av 

diversifiering: Relaterad och orelaterad diversifiering (Johnson and Scholes, 2002).  

 

Relaterad diversifiering innebär en produkt- och marknadsutveckling inom industrin som 

företaget agerar i. Fördelar med relaterad diversifiering är kontroll på tillgången, kontroll på 

efterfrågan, tillgång på information, kostnadsbesparingar, hävstång på existerande kompetens 

och teknologi, riskspridning, resursutnyttjande och föräldraskap. Relaterad diversifiering 

delas i sin tur in i vertikal- och horisontell integration.  
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Den vertikala integrationen innebär produktutveckling inom värdekedjan (från råvara till 

konsument) där företagets ursprungliga produkt ingår. Antingen går den vertikala 

integrationen bakåt, man utvecklar något som har med företagets input att göra, till exempel 

råvarubearbetningen, eller framåt då man utvecklar till exempel distributionskanalen för 

företagets output.  

Den horisontala integrationen går ut på att man utvecklar något som antingen konkurrerar 

med eller komplimenterar befintlig produkt (Johnson and Scholes, 2002).        

 

Orelaterad diversifiering innebär en utveckling inom okänd mark. Företaget flyttar utanför sin 

nuvarande industri och sina nuvarande värdekedjor. Fördelar med orelaterad är använda 

outnyttjade resurser och kompetenser, fly från nuvarande verksamhet, riskspridning och 

behov av att placera ut kassaöverskott   
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3.5 Mckinsey-matrisen 

Vårt mål med arbetet är att analysera skeendet innan och vad som initierade bildandet av 

Snowflake. En omfattande omvärldsanalys är därför nödvändig. Vi kommer att använda oss 

av den mängd faktorer som ligger till grund för en Mckinsey matris men vi kommer dock ej att 

konstruera en matris över SAS då Snowflake är något som redan skett och företaget behöver 

alltså inte rekommendationer eller förslag för hur de ska agera. 

   

Mckinsey-matrisen, eller The directional policy matrix som Johnson and Scholes kallar den4, 

är ett verktyg som företag kan använda sig av för att jämföra sig med konkurrenter och få 

riktlinjer inför sitt framtida agerande. Figur 5 visar en principiell bild över matrisen och de 

olika handlingssätt som är lämpliga vid olika situationer.   

 

 
                         Figur 4. Fritt efter Johnson and Scholes 2002 

 

När man använder sig av denna modell för att analysera investeringsalternativ är det enligt 

Skärvad och Bengtsson två frågor som är viktigast: Hur attraktiv är marknaden och har 

företaget vad som krävs för att lyckas på denna marknad? För att svara på dessa frågor och på 

så sätt positionera företaget/affärsenheten är det en mängd faktorer man bör iaktta. 

Affärspositionen beror på: 

• Relativ- och absolut marknadsandel 

• Storlek och kompetens på försäljningsstab 

                                                 
4 Kan även kallas The attractiveness matrix eller General Electric modellen 



 30

• Marknadsföringsinsatser 

• Distributionskanaler 

• Forskning och utveckling 

• Finansiella tillgångar 

• Kompetens hos ledarstaben 

• Kvalitet och image 

• Sortiment 

• Produktens läge i livscykeln (Introduktion, tillväxt, mognad eller nedgång) 

• Kapacitetsutnyttjande 

• Kapitalomsättning 

 

 

Marknadsattraktiviteten beror på: 

• Tillväxttakt per år 

• Antal olika kundsegment samt storleken på dessa 

• Diversifieringsgrad 

• Priselasticitet på marknaden 

• Typ av marknad ur ett nationalekonomiskt synsätt 

• Cykliska eller säsongsvariationer på marknaden 

• Leverantörers och kunders förhandlingsmakt 

• Typ av konkurrenter 

• Förändringar i marknadsföringsmixen (Pris, Distribution, Påverkan, Produkt) 

• Ny teknik 

• Grader och typ av integration 

• Marginaler för aktuell bransch och marknad 

• Stordriftsfördelar 

• Finansiella barriärer för in- och utträde 

• Patent och copyright 

• Inställning till produkten/företaget hos påtryckningsgrupper och myndigheter 

(Johnson and Scholes, 2002, Bengtsson och Skärvad, 2001, Kotler, 2003, Igelström och 

Joelsson, 2001) 

 



 31

Listan kan göras enormt mycket längre men som vid alla analyser gäller det att vara selektiv 

och att använda sig av de faktorer som verkligen har betydelse för nuvarande situation och 

användningsområdet för analysen. Rent praktiskt så väljer man ut ett antal av ovanstående 

faktorer. Faktorerna grupperas efter de två axlarna i matrisen ovan. Man viktar faktorerna 

efter deras betydelse för företaget och poängsätter sedan dem. Poängen multipliceras med 

faktorns vikt och adderas med varandra. En summa fås för respektive axel och man kan 

positionera företaget eller affärsenheten i matrisen och jämföra med konkurrenter (Durö, 

1988). 

 

Matrisen föreslår också lämpliga strategier för analyserade företag som visas i matrisen ovan. 

Skörda/avveckla betyder oftast att man ska försöka utvinna så mycket kapital som möjligt ur 

enheten innan den avvecklas (Johnson and Scholes, 2002).    

 

 

3.6 PESTEL-analys 

Vi valde att utöka faktorerna som ligger till grund för Mckinsey matrisen med PESTEL-

metodiken. Detta för att göra vår omvärldsanalys så utförlig och noggrann som möjligt. 

 

Ett företag påverkas av en mängd faktorer och det finns en rad olika metoder att analysera och 

kartlägga dessa. Detta gör man för att till exempel bättre kunna avgöra vilken strategi som är 

användbar för just de omständigheter som är rådande. PESTEL är en av dessa metoder. 

Namnet PESTEL kommer från begynnelsebokstäverna i de olika omvärldsfaktorer man tar i 

beaktande vid denna form av analys. Political, Economical, Sociocultural, Technological, 

Environmental och Legal factors. Nedan ges några exempel på vilka faktorer som kan ingå i 

en analys. Vilka olika faktorer som bör ingå är helt beroende på vilken bransch man agerar i, 

vilken typ av företag man är etc. PESTEL-analysen används för att upptäcka faktorer som 

påverkar och kommer att påverka rörelsen. Det är viktigt att inte titta på varje faktor för sig 

utan att finna den kombinerade effekten av dessa faktorer och vad detta kommer att innebära 

(Johnson and Scholes 2002). 

 

Political- Stabilitet hos sittande regering, Opposition, Skatteregler, Export- och Import 

bestämmelser och Graden på det sociala skyddsnätet 
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Economical- Affärscykler, BNP per capita, BNP trender, Räntor, Inflation, Arbetslöshet, 

Inkomstnivå  

Sociocultural- Befolkningens demografi, Inkomstfördelning, Rörlighet i de sociala 

hierarkierna, Utbildningsnivå, Konsumtionsvanor, Livsstilar  

Technological- Regeringens forskningsbudget, FoU trender hos företag, Nya uppfinningar 

Environmental- Miljölagar, Källsortering, Energikonsumtion 

Legal- Monopol lagstiftning, Anställningsskydd, Arbetsskyddslagstiftning, Produktsäkerhet 

 

3.7 Teori för intern analys 

Vi har valt att använda oss av en modifierad variant av SWOT analysen. SWOT står för 

Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. I vår interna analys kommer vi att 

använda oss av första halvan i denna analys modell d.v.s. interna styrkor och svagheter. 

Andra halvan är ej relevant här då den behandlar omvärldsfaktorer och det använder vi 

andra modeller till. 

 

Analysen av styrkor och svagheter fokuserar på interna faktorer som ger en organisation vissa 

för- eller nackdelar när det kommer till att möta behoven på sin marknad.  

Styrkor hänvisar till konkurrensfördelar eller kärnkompetenser som ger företaget fördelar när 

de ska tillgodose kundbehoven.  

Svagheter hänvisar till de faktorer inom företaget som istället för att främja verksamheten 

istället hämmar den. Vilka styrkor och svagheter man tar med i en analys beror helt och hållet 

på situationen och vilken typ av företag/bransch det rör sig om (Kotler, 1991).  
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4. Empiri 
 

 

Detta kapitel har till syfte att ge läsaren en djupare förståelse i hur SAS koncernen har sett ut 

vilket delvis kan ge en förklaring till varför de ser ut som de gör idag och varför de agerar 

som de gör. 

 

 

 

4.1 SAS bildas 

I efterkrigstidens Sverige efter Första Världskriget hade människor och landets infrastruktur 

fått utökade behov. Man skulle kunna förflytta sig på ett betydligt snabbare vis. Detta till 

destinationer inte bara inom Sveriges gränser utan även världen för övrigt.  

Det utökade behovet av snabba transporter kom först och främst från affärsresande och 

privatpersoner som kommit att uppstå från en ny form av livsstil, jetset. Denna livsstil innebar 

ett resande på ett mer gränslöst vis. Att resa över Atlanten över en helg var nu möjligt. 

Detta behov blev än mer tydligt efter Andra Världskriget. Då den tekniska utvecklingen inom 

transportflygplan var än mer tydlig. Bl.a. blev McDonnell Douglas DC-3 en stor succé.  

 

Från de nya behov och med de tekniska framsteg som gjorts under Första Världskriget 

medförde att man kunde fylla behovet genom kommersiellt flyg. 

Därigenom bildades 1918 flygbolaget ABA (Aktiebolaget Aerotransport). Det var till en 

början i bolagsformen konsortium5. ABA bildades till en början för att flyga resenärer mellan 

Nord- och Sydatlanten. Men behovet för snabba förflyttningar till övriga europeiska länder 

och även i övriga Skandinavien gjorde att linjenätet utökades avsevärt.  

Samma år uppstod konsortiet SAS (Scandinavian Airlines System). Det uppstod genom 

samgåendet av svenska ABA, norska DNL och danska DDL.  

 

Bildandet av SAS har av många ansetts som det först fungerande flygbolagsalliansen genom 

tiderna. Huvudanledningen till bildandet grundar sig i att marknadsunderlaget för respektive 

                                                 
5 Konsortium är ett samarbete mellan två eller flera företag för att genomföra ett affärsprojekt. Man brukar i ett 
konsortium reglera medlemmarnas rättigheter och skyldigheter. I SAS fall skrev man exempelvis ett tidsbaserat 
kontrakt för hur länge konsortiet ska vara. Det nuvarande avtalet utgår 2020. Det kan jämföras med ett joint 
venture samarbete. 
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land gjorde att ett samgående var en bra lösning. Detta för att kunna upprätthålla ett linjenät 

för interkontinental trafik.  

SAS var och är fortfarande inte ett bolag utan ett konsortium. Affärsidén har alltid varit 

följande: ”Vi ska göra världen tillgänglig för skandinaverna och Skandinavien tillgängligt för 

världen och på så sätt stödja vårt affärsliv, samhälle och kultur.” (SAS årsredovisning 1996) 

Grunden i SAS grundstruktur är en blandning av statligt och privat ägande, liksom det är idag. 

Då stod staten för 50 % av ägandet i respektive land. Statens intresse grundade sig till stor del 

i att få den infrastruktur som krävdes p.g.a. Skandinaviens geografiska enskildhet.   

Sverige, Norge och Danmark har var för sig ett moderbolag som kom att bli börsnoterat i 

respektive land: SAS Sverige AB, SAS Norge AS och Danmark AS.  

 

 

 

Figur 5. SAS Konsortiets ägarstruktur vid bildandet 1948 

 

Ägarfördelningen har ända från starten varit Sverige 3/7, Danmark 2/7 och Norge 2/7. Detta 

grundade sig på antalet invånare i respektive land. (Hagrup. 1975) 

Detta betydde rent praktiskt att även tjänsterna inom konsortiet skulle fördelas på dessa 

villkor. Det har funnits nationella intressekonflikter bolagen emellan var det gäller de ledande 

posternas fördelning. Det finns även kulturella skillnader som speglar ledarskapet länderna 

emellan som har resulterat i intressekonflikter. Exempelvis är danskar mer auktoritära i 

ledarskapet jämfört med en svensk som generellt sett är mer demokratisk i sin ledarstil. Denna 

fördelning har med andra ord visat att det emellanåt har varit svårt att balansera nationella 

intressen med de ekonomiska. (Intervju, L. Borg) 

 

Bolagets hub6 kom att läggas i Köpenhamn och Kastrup. Mycket tack vare sin närhet till 

övriga Europa. Medan Sverige fick stå för huvudkontoret, med placering i Bromma, 

Stockholm.  

                                                 
6 Ett flygbolags huvudflygplats, eller knutpunkt för flygtrafik brukar kallas för hub. Det går att ha fler än en hub. 

SAS Sverige AB
3/7

SAS Norge AS
2/7

SAS Danmark AS
2/7

Scandinavian Airlines System
Konsortium
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4.2 Första krisen 

De tekniska framstegen inom flygplansindustrin bäddade för en snabb uppgradering inom 

världens flygbolag. För att stå sig konkurrensmässigt var bolagen världen över tvungna att 

investera i nya modeller i den triggade utvecklingen. Detta var mycket tydligt när de 

serietillverkade transportjetplanen äntrade marknaden 1959. Alla var då i stort sett tvungna att 

uppdatera sin flotta från propellerplan till jetplan. Med det här följde alla indirekta kostnader 

som utbildning och utbyggnad. 

En kraftig överkapacitet uppstod. SAS ökade antalet stolar med 47 % under perioden 1959-

1961. Ökningen ska jämföras med att passagerarantalet enbart steg under samma period med 

12 %.  

Därmed kom också en kris som en följd av överkapacitet och kraftigt stegrade fasta kostnader. 

Konsortiets företagsledning fick för första gången skapa ett rationaliseringsprogram. Bl.a. 

utvidgade man linjenätet för att utnyttja den stora flygplansflotta man hade till förfogande. 

Man redde ut stormen och fann lönsamhet på nytt. 

Nästa kris kom i samband med första oljekrisen 1973. Det gav en bild av hur konjunktur- och 

kostnadskänsligt SAS var.  

 

Tekniken var ett signum som speglade SAS under konsortiets första tidsperiod. Många av de 

anställda hade teknisk bakgrund. De ledande cheferna hade även de oftast teknisk bakgrund. 

Civilingenjörer och piloter från flygvapnet var vanligt bland de anställda. Den tekniska 

prägeln genomsyrade hela organisationen.  

Organisationen bestod av funktionella enheter med starkt tekniska och operativa inslag. Allt 

fanns dokumenterat i manualer, checklistor, handböcker och instruktioner. I slutet av 1970-

talet var SAS konsortiet ett byråkratiskt och centraliserat maskineri. Det fanns en avdelning 

för varje detalj. T.ex. kostnadskontroll, rationaliseringar och specialisering. Denna fokusering 

på kostnadsreduceringar och rationaliseringar förstärktes än mer av att alla intäkter 

kontrollerades och beslöts av deras regeringar som i sin tur samverkade med övriga 

europeiska länders regeringar och flygbolag.  

 

Under SAS första 17 år gick aldrig verksamheten med förlust. Vinsterna investerades i nya 

flygplan och andra anläggningstillgångar.  

Men i mitten av 1970-talet stagnerade marknaden varvid man var tvungen att med hjälp av 

rationaliseringar och kostnadsjakter hålla nere förlusterna. Detta program innefattade 
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förändringar i linjenätet med dess destinationer, tidtabellerna, priserna och servicenivån. Det 

låg med andra ord en hel del nationella och regionalpolitiska faktorer bakom åtgärdsbesluten. 

(Edström et al. 1992) 

 

Värderingarna som genomsyrade SAS under tidsperioden fram till slutet av 1970-talet höll  ett 

mer funktionellt perspektiv än ett service perspektiv. Det kan påvisas genom följande citat 

hämtat från Knut Hagrup Verkställande direktör för SAS 1969-1978:  

”Vi måste få bort alla onödiga inslag i vår verksamhet och i våra produkter. 

Vi går mot en förenkling av vår tillvaro. Jag är helt övertygad om att det lyxbetonade 

flygresandet i första klass under 50- och 60- talen är slut eller måste ta slut under trycket av 

den superkris som drabbat oss. Hittills på 70-talet har en gradvis förenkling skett när det 

gäller servicen ombord. Vad som än görs så kan vi säkert utgå från att vi inte inom 

överskådlig framtid får tillbaka en motsvarighet till denna period då passagerarna i många 

avseenden blev bortskämda.   

Jag innefattar de alltför många, lyxiga måltiderna, gratis eller mycket billig sprit, film, musik, 

fria tidningar o.s.v. Vi sitter hyggligt bekvämt även i reguljärflygets ekonomiklass. Det är 

överflödigt att nämna första klass. 

Jag ser framför mig i en inte alltför avlägsen framtid välfyllda plan med alla passagerare i en 

klass, turist- eller ekonomiklass. 

Vid embarkationen har alla haft möjlighet att ta med en matlåda från en disk på flygplatsen. 

De flygvärdinnor som finns har sin flygsäkerhetsuppgift och står möjligen till tjänst med en 

servering av måltidsdrycker”. (Hagrup, 1975) 
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                     Figur 6. Den onda cirkeln i SAS konsortiet under 1970-talet 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att vid slutet av 1970-talet var konsortiet värderingar 

sådana att det var en organisation som drevs av avancerad teknik, operativa system och 

noggrann planering. Alla visste sin plats i organisationen med en strikt hierarkisk underton.  

 

Kundens betydelse var inte i fokus. De ansågs ha samma värde trots de olika prisklasserna.  

Det kan nämnas att marknadsföring och service var standardiserad. Internt florerade uttrycket: 

”Safe and slow” (Edström et al. 1992). 

”Osthyveln” är ett begrepp som anspelar på den form av kostnadsreduceringar som man 

använde sig av när det krisade. Med osthyveln menar man att man antar att intäkterna är givna 

och så skär man i kostnaderna likt med en osthyvel. 

”I den operationen försvann även sådant som kunderna ville ha och var intresserade av. Man 

skar på ett sådant sätt som försämrade konkurrenskraften, med påföljd att 

marknadsandelarna minskade.” (Carlzon, 1985) 
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4.3 Turnaround 

Vändningen på den ”onda cirkeln” kunde börja anas när en ny VD anställdes. Mannen i fråga 

hette Carl-Olof Munkberg och har i SAS historia kommit lite i skymundan för hans vice VD, 

Jan Carlzon, som kom från inrikesflygbolaget Linjeflyg 1978.   

Att byta ledning i sig kan vara en injektion för en blödande verksamhet. Det noterbara i detta 

var att för första gången i SAS historia hade personer i ledningen inte tekniska bakgrunder. 

Tidigare hade alla tidigare haft teknisk bakgrund som civilingenjörer eller motsvarande. 

 Carl-Olof Munkberg var civilekonom och kom närmast från Nyman & Schultz där han var 

VD. Innan dess hade han hunnit med att vara ekonomichef på Linjeflyg och VD för Scanair. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. SAS konsortiets nya företagsstruktur 1980/81.   

 

 

Den nya utformningen gjorde att konsortiet fick tre nya Vice VD. Varje Vice VD var chef för 

de olika divisionerna. Den mest betydelsefulla divisionen var SAS Airline. Att det blev den 

här utformningen var mycket för att Carl- Olof Munkberg ville locka över den dåvarande 

VD:n för Linjeflyg, Jan Carlzon. Carlzon hade under de senaste åren gjort goda resultat för ett 

VD 

Vice VD 

Region Sverige 

Finans Koncernstaber 

Region Danmark Region Norge 

SAS Airline Associerade företag 
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Linjeflyg som under en lång period haft lönsamhetsproblem. Jan Carlzon skulle få fritt 

utrymme att förändra flygbolaget7 SAS.  

SAS Airline skulle i sin tur uppdelas i fyra divisioner: kommersiella, flygoperativa, tekniska 

och administrativ service. 

 

När Carl-Olof Munkberg tillträdde som VD 1978 gick han strax efter ut med att han ville 

förändra verksamheten på fem områden:  

1. Ökad lönsamhet 

2. Resultatorienterad organisation Att decentralisera beslut och därigenom skapa 

ökad motivation och arbetstillfredsställelse hos de anställda. 

3. Prissättning- Låga priser och att förbättra kabinfaktorn8 

4. Bättre service- Visa mer hänsyn till passagerarna. 

5. Personal- En personalpolitik för att engagera och motivera anställda och få dem 

att känna att de arbetar i världens bästa företag och har det mest spännande arbetet i 

världen. 

 

Dessa punkter kan till synes inte ses som revolutionerande, men att fokus skulle ligga på 

mjuka värden såsom service och arbetstillfredsställelse i slutet av 1970-talet var innovativt 

(Edström et al, 1992).  

 

 

                                                 
7 I dagspress och annan publikt material benämns SAS som ett flygbolag. Detta uttryck är allmänt vedertaget, 
men bolagsformen är inte ett bolag utan ett konsortium. 
8 Kabinfaktor är ett mått som används inom flygbranschen för att mäta den grad som man utnyttjar kabinen på ett 
flygplan, d.v.s. hur många passagerare man har ombord i förhållande till maximal kapacitet. 
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4.4 Businessman´s Airline 

De riktlinjer Carl-Olof Munkberg initierat bjöd på motstånd, både i styrelsen och bland 

medarbetarna. Ursprungligen var det tänkt att processen med de nya riktlinjerna skulle gå fort. 

 

Det var inte förrän Jan Carlzon, hämtad från VD posten för Linjeflyg, som riktlinjerna började 

appliceras på allvar. Detta skedde när organisationen formellt fanns på plats. 

För att poängtera vad verksamhetens nya riktning innebar namngavs projektet 

”Businessman´s Airline”. Det som Jan Carlzon startade med var att utforma nya strategier för 

SAS Airline. Dessa betonade följande punkter: 

 

• Tonvikt ska ligga på den fullbetalande, frekvente, skandinaviske 

affärsresenären. Profileringen ska vara ”Businessman`s Airline”. 

• Marginalkapaciteten ska säljas till turistresenärer. Det ska vara en klar och 

specifik servicedifferentiering mellan dessa två kundsegment. 

• Resurserna ska koncentreras och organisationen ska utformas för att möta dessa 

segments behov. (Stor tonvikt gick till att bygga upp produkten Businessman´s airline 

eftersom det inte existerade i verkligheten.) 

• Organisationen ska decentraliseras för att bli mer marknadsinriktad. 

 

Vad som ingick i The Business Airline- strategin var utöver den ökade servicen även helt nya 

perifera tjänster, runtomkring själva grundprodukten. Orsaken till det var att man såg att 

marknaden hade stagnerat och man istället skulle produktutveckla än att marknadsutveckla. 

 

Det Jan Carlzon tillförde organisationen var framförallt sin förmåga att kommunicera de nya 

idéerna, såväl internt som externt. Ca 45 procent av hans arbetstid gick till att kommunicera 

mål, strategier och den nya organisationen. (Edström et al. 1992) 

 

Han initierade förövrigt en informationsbroschyr med titeln ”Nu ska vi börja slåss” som kom 

att delas ut till alla anställda. Boken blev sedermera kallad för ”Carlzons lilla röda”.  

Denna broschyr följdes upp året efter med ”århundradets match” där det poängterades att man 

var på rätt väg med förändringsarbetet. 
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Tidsperioden 1978-1985 blev den mest framgångsrika perioden i SAS konsortiets historia 

resultatmässigt sett. 1984 fick SAS utmärkelsen ”Airline of the Year” av tidningen Air 

Transport World och man var under denna tidsperiod det punktligaste flygbolaget i Europa. 

 

”Att gå från produktionsorientering till marknadsorientering innebär en omvälvning för hela 

företaget. Människorna på produktionssidan tappar mycket av sin gamla plattform, medan de 

som arbetar på kundsidan får en ny styrka. De inbördes relationerna förändras.” (Carlzon. 

1985)  

 

4.5 En ny kris på väg 

SAS Airlines, och för den delen hela konsortiets lönsamhet, förstärktes av den högkonjunktur 

som rådde i Europa under 1980-talet. SAS strategi var, som tidigare förklarats, att erbjuda 

affärsresenärer en produkt som innehöll god service och kvalitet.  

 

1985 började man att utvidga produkten för att leverera tjänster alltifrån resans början till dess 

slut. Därför hade man utökat rörelsen med en hotellkedja, SAS Hotel. SAS Hotel kom senare 

under 1992 att fusioneras med hotellkedjan Radisson och sedermera därefter byta varumärke 

till SAS Radisson Hotels, vilka än idag ingår i SAS konsortiet. Man satsade även på 

taxiverksamhet, detta för att kunna erbjuda kunden paketlösningar, transport från start till 

slutmålet.  

Denna strategi kallades Total Travel Concept (TTC) och var en del i målet att bli en av de 

fem9 största flygbolagen i världen år 1995. 

När konjunkturen i Sverige och Europa sjönk under början av 1990-talet, den stora 

finanskrisen, kom även SAS att drabbas av den vikande ekonomin. Satsningen på biprodukter, 

som kan liknas vid en horisontell diversifiering, visade sig inte efterfrågas av kunden i den 

grad man förväntat sig.  

 

Det som jämfört med den vikande konjunkturen ändrade spelreglerna helt för SAS var 

avregleringen av den svenska flygmarknaden som skedde 1992. Nu var det fritt fram för nya 

aktörer att göra entré på flygmarknaden. Detta ökade pressen på SAS som innan dess, 

tydligast på inrikesmarknaden, varit verksamma med en monopolställning som trygghet. En 
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flygverksamhet är en kapitalintensiv bransch som kräver höga initiala investeringar vid 

uppstart.  

Under 1990-talet förekom debatt huruvida det var riktigt att nationella flygbolag inom EU 

fick ekonomiskt stöd av sina statliga ägare. Det förekom även protester mot att EU gav bidrag 

till nya aktörer på flygmarknaden. Dessa debatter grundade sig i den nya osäkra europeiska 

flygmarknaden.  

 

Konkurrensen bestod av två kategorier. Den från mindre nationella, ofta lokala flygbolag10. 

Dessa hade lägre fasta kostnader. De kunde jämfört med SAS fritt välja lönsamma linjer. SAS 

hade och har förpliktelser jämte de nationella staterna att föra linjetrafik till ett antal orter på 

grund av regional politiska åtgärder. Detta gör att SAS i vissa fall var och är tvungna att föra 

linjetrafik på vissa rutter som inte är lönsamma.  

Den andra typen av konkurrens kom från stora och medelstora europeiska flygbolag11 som 

började trafikera Skandinavien och europeiska destinationer. Den sistnämnda 

konkurrenskategorin kom att starta en ny prispress för SAS som tidigare hade haft fritt 

spelrum att skapa en prisbild. (SAS Portalen) 

 

 

4.6 SAS på 1990-talet  

1994 tillträdde Jan Stenberg som VD för SAS koncernen. Han efterträdde en tillfälligt 

tillförordnad VD som ledde SAS i skarven mellan Jan Carlzons avgång och Jan Stenberg. 

Jan Carlzon avgick till stor del p.g.a. att han ej längre hade styrelsens förtroende. Hans vision 

om en produkt som tog kunden hela resvägen visade sig ha varit mindre lyckad. 

 

Jan Stenberg hade ett förflutet från armén och från telekomföretaget LM Ericsson. Med 

honom kom rakare linjer i beslutsfattandet och mer centralt beslutsfattande.  

SAS nya situation och krav från kunden bestod av samma service och kvalitet som under Jan 

Carlzon eran, samtidigt som man var tvungen att sänka priserna. (Intervju, L. Borg) 

 

                                                                                                                                                         
9 Strategin föregicks med slagordet ”One of Five 95”. 
10 Lokala inrikesflygbolag som dök upp i början av 1990-talet var bl.a. Malmö Aviation, Skyways och 
Norrlandsflyg. 
11 Exempel på europeiska flygbolag som började operera mellan Skandinavien och europeiska destinationer efter 
avregleringen var Ryanair och Sterling 
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Vad ett flertal stora koncerner gjorde under 1980-talet var att man utöver kärnverksamheten 

satsade på vitt spridda branscher. Exempelvis ägde Volvo koncernen dotterbolag inom 

läkemedelsindustrin och livsmedelsindustrin. Detta i hög grad för att sprida den affärsmässiga 

och finansiella risken.   

Så kan man även säga att SAS gjorde, om inte under lika tydliga förhållanden. Hotell- och 

taxiverksamhet var ett komplement till den primära produkten. Men det var ändå satsning 

utöver kärnverksamheten. 

Under 1990-talet var modet till skillnad från 1980-talets riskspridningar inom koncerner att 

man skulle satsa på sin kärnverksamhet. Exempelvis Volvo ska tillverka bilar och inte 

läkemedel. Även SAS och Jan Stenberg såg till att under 1994 att satsa på sin 

kärnverksamhet, SAS Airlines. Fokus skulle ligga på flygverksamheten. Varav ett antal 

dotterbolag såldes. (SAS Årsredovisning. 1996) 

 

Den företagskultur och de värderingar som SAS byggt upp under 1980-talet skulle under Jan 

Stenbergs ledning förstärkas och med det än mer fokusera på den frekventa resenären. Man 

ville positionera sig som The Businessman´s Airline. Hur man nu skulle gå till väga förklarar 

Jan Stenberg med följande text hämtat från boken Varför, var och hur?– Nu är det du och jag 

som ska göra verklighet av SAS strategier. Denna bok delades ut till alla SAS anställda under 

1996, under en liknande process som utfördes 1981 med ”Carlzons lilla röda ”. (Stenberg, 

1996) 

”Det är många flygbolag som idag vänder sig till affärsresenärer. Därmed har det unika i 

fokuseringen gått förlorat. Dels finns det allt fler kvinnor i affärslivet. Och de måste också 

känna sig hemma hos oss. Till sist har värderingsmönstren ändrats. På 1980-talet var 

affärsmannen ”hjälte”. Idag har de flesta av oss en mer balanserad syn på arbete och affärer 

kontra andra värden i livet. Men affärsresenärerna är även fortsättningsvis vår primära 

målgrupp. Hela vår planering, resursuppbyggnad och produktutveckling ska i första hand 

uppfylla affärsresenärernas behov. Det är vår huvudstrategi.” (Stenberg, 1996) 

  

Man såg även en utveckling som innebar en stark tillväxt inom det segment som 

privatresenärerna stod för. ”Sedan flera år tillbaka ökar privatresandet snabbare än 

affärsresandet. Det är en utveckling som väntas fortgå under överskådlig framtid. I synnerhet 

inte som det är vår primärmålgrupp, affärsresenärerna, som står för en dominerande del av 

expansionen på privatresesidan.”  (Stenberg, 1996) 
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Fokuseringen låg med andra ord fortfarande på affärsresenären. För att skapa än starkare 

kundlojalitet, en ny inlåsningseffekt, skapades under Jan Stenbergs ledning ett nytt 

bonussystem, SAS Euro Bonus. Syftet med detta bonussystem var att locka kunden att flyga 

oftare i SAS. Kunden skulle bli bunden till SAS. Business Class premierades. Detta gav 

kunden fler bonuspoäng. Bonuspoängen som kunden samlade ihop kunde sedan erhållas med 

fria flygresor.  

Euro Bonus blev en succé. Bonussystemet används än idag i en än högre utsträckning än vid 

starten. Vad som bidragit till detta är det utvidgade system av partners och alliansmedlemmar 

SAS skaffat sig under 1990-talet och hittills under 2000-talet. 

 

1997 blev man fullvärdig medlem av Star Alliance. Anledningen till alliansen var att man 

tillsammans med ett antal internationella flygbolag ville konsolidera sin verksamhet. Detta 

p.g.a. den nya konkurrenssituationen ofta med avregleringar och en ökad trend av 

globalisering. Star Allians är en strategisk allians.  

Huvudstrategin med Star Alliance var/är att få ett globalt nätverk av destinationer. Man vill 

kunna erbjuda kunden möjligheten att flyga över hela världen med samma biljetter och det 

viktigaste, kunden ska erhålla bonuspoäng med dessa bolag som ingår i alliansen. På det viset 

försöker man låsa kunden till bolagen. En form av vinna - vinna situation för alliansens 

medlemmar. Man ger och tar passagerare av och till varandra. (Intervju, L. Borg) 

 

Vid initieringen av Snowflake bestod Star Alliance av bl.a. United Airlines, All Nippon, 

Varig och Thai Airways.  

Vid tidpunkten 2002 bestod den globala flygmarknaden i stora drag av fyra allianser: 

 Star Alliance  

 One World. Lanserades 1998. Medlemmar är bl.a. Brittish Airways, American 

Airways, Finnair och Qantas. 

 Sky Team. Lanserades 2000. Medlemmar är bl.a. Air France, Delta Airlines, 

AeroMexico och Alitalia. 

 KLM/Nothwest Airlines. Dessa ingick samarbete redan 1993. Detta har utvidgats med 

Continental och Malev. 

Den globala flygmarknaden följde likt den övriga globala marknaden under slutet av 1990-

talet trenden att fusionera, eller på annat vis samverka med andra aktörer för att med storlek 

bli mer konkurrenskraftig. (SAS Portalen) 
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4.7 Avregleringen 

Juni 1992 avreglerades den svenska inrikesflygmarknaden. Detta var en konsekvens av 

Sveriges ingående i den Europiska Unionen (EU). EU hade andra lagar angående konkurrens 

än vad Sverige haft tidigare. För SAS del skedde förändring på sina primärlinjer12.  

 

 

4.7.1 Begreppet avreglering 

Enligt konkurrensverket så definieras en avreglering såsom ett offentligt ingrepp i en 

marknads funktionssätt. Som exempel kan nämnas arbets- och skattelagstiftning. Tanken var 

att avregleringen skulle ge branschen ökade utvecklingsmöjligheter samt gynna 

konsumenterna genom ökad flexibilitet och kundanpassning.   

 

För flygbolagen betydde detta att de själva fick fastställa sina priser men kravet på tillstånd 

för varje linje fanns kvar. Skillnaden var att inget enskilt bolag hade ensamrätt på en linje och 

att alla svenska flygbolag skulle få trafikera vilken linje de önskade.  

Staten räknade med mindre kostnader i och med att subventioneringar av linjer med dålig 

lönsamhet slopades eller minimerades. Förväntningarna på avregleringen var lägre priser men 

konkurrensverket hävdar att det endast var prismedvetna resenärer på de konkurrensutsatta 

linjerna som tjänade på den. På en del linjer blev biljettpriserna högre då tidigare nämnda 

subventioneringar stoppades. 

 

Konkurrensverket avslutar med att sammanfatta avregleringen som att den ledde till ökad 

konkurrens, tätare trafikering och lägre pris på vissa specifika linjer (Konkurrens på 

avreglerade marknader, 1996).  

 

 

4.7.2 SAS efter avregleringen   

SAS och Linjeflyg trafikerade största delen av alla linjer vid tidpunkten för avregleringen. 

1994 hade man 70 procent av inrikesmarknaden och året därpå var siffran 65. Direkt efter 

avregleringen fick SAS konkurrens av tre andra aktörer: Malmö Aviation, Transwede och 

Nordic European Airlines.  

                                                 
12 Flyglinjer som ingick i SAS inrikesnät.   



 46

Den förstnämnda konkurrerade genom att använda Bromma och inte Arlanda som flygplats i 

Stockholm vilket förkortade restiden in till centrum med 15-30 minuter. Man höll därför 

högre priser än SAS. De andra två bolagen konkurrerade genom att sätta sina priser väsentligt 

under de SAS erbjöd. Transwedes försök kan ses som ett direkt frontanfall mot SAS 

verksamhet då man också använde sig av Arlanda som huvudflygplats. SAS mötte detta 

genom en arsenal av inlåsningseffekter såsom rabattavtal med både kunder och resebyråer 

(Nationalekonomiska föreningens förhandlingar 2001).    

 

Senare på 1990-talet dök flygbolag som irländska Ryanair, danska Sterlings nya 

lågprisflygbolag och engelska Easyjet upp och erbjöd kunden flygresor till ett lågt pris mellan 

europeiska storstäder.  

Till en början ansågs inte de nya aktörerna som något hot för de traditionella flygbolagen, 

som SAS. De tog helt nya och ovana kunder som inte ansågs konkurrera med de traditionella.  

Det revolutionerande för dessa nya lågprisflygbolag var den kostnadsbild de hade. De hade 

låga kostnader bl.a. genom  att utnyttja flygplanens13 och besättningarnas kapacitet maximalt. 

Man skalade bort så mycket fasta kostnader som möjligt. Exempelvis ingick inte servering 

ombord och alla tillägg kostade extra. (SAS Portalen) 

 

 

4.8  Koncept under 1990-talet 

Denna väckarklocka som började ringa under 1990-talet genom lågprisflygbolagen väckte de 

traditionella flygbolagen väldigt sent, som nämnts i föregående avsnitt. Inte förrän 

lågkonjunkturen, terrorhoten och epidemierna i början av 2000-talet slog till mot SAS förstod 

man att hotet från dessa nya aktörer var större än förväntat. De nya aktörerna hade nu börjat ta 

kunder ur deras kundsegment och visade sig vara lönsamma med sin höga 

kostnadseffektivitet.  

 

Under 1990-talet startade SAS två koncept i olika omgångar där man erbjöd kunden att resa 

med SAS till ett lägre pris.  

                                                 
13 Ett flygplans kapacitetsutnyttjande brukar mätas med Block Hours. Det är en procentsats som anger hur stor 
del av den totala tiden som planet befinner sig i luften. 
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Det första konceptet innebar att flyga resenärer under begränsade tider och till orter som 

ansågs som semestervänliga. T.ex. weekendpaket till Barcelona. Sedan gick man över till att 

successivt i det senaste konceptet vända sig åt alla resenärer inom Skandinavien.  

 

Först kom SAS Jackpot under 1993. Jackpot riktade sig mot storstadsregionerna i 

Skandinavien och skulle erbjuda kunden billiga resor till större europeiska städer till ett lågt 

pris. SAS Joker positionerade sig med SAS varumärke utbyggt med en Joker. 

 

1998 lanserade man en likartad produkt, SAS Pleasure. Det liknade föregångaren med att 

erbjuda lägre priser på utvalda destinationer under vissa tider. Även här positionerade man sig 

med varumärket SAS. 

Vad som var gemensamt för SAS Joker och SAS Pleasure var att man ville höja kabinfaktorn 

på de linjer som gick utrikes. (Intervju, L. Borg) 

 

 

4.9 SAS på 2000-talet 

Första delen av 2000-talet var påfrestande på den globala flygmarknaden, i synnerhet i 

Europa.  

Faktorer som påverkade flygbolagen negativt var SARS epidemin, den rådande 

lågkonjunkturen samt hotet om terrorism. För SAS del kom ytterligare ett bakslag när ett SAS 

plan med 123 passagerare kraschade i start ögonblicket vid Linate flygplatsen i Italien. 

VD under denna tidpunkt för SAS koncernen var danske Jörgen Lindegaard. Han efterträdde 

Jan Stenberg som varit vd sedan 1994. Jörgen Lindegaard kom in i SAS i nedgångsfas och 

hans främsta uppgift blev att rationalisera organisationen. Detta utmynnade sedermera i 

rationaliseringsprogrammet ”Turn Around 2005” 14 

 

                                                 
14 Se bilaga 2. 



 48

 

4.9.1 Organisationen 

Under 2002 infördes en ny organisationsstruktur15. Den bestod av fem affärsområden. Syftet 

med affärsområdena var att öka de affärsmässiga relationerna med kunderna. Tanken var att 

öka kostnadsmedvetenheten och underlätta för intern och extern processjämförelse.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. SAS fem affärsområden under 2002. 

 

 

Vidare skriver Jörgen Lindegaard under VD har ordet i årsredovisningen 2002 att 

lågprisbolagen är ett hot SAS tar på största allvar och att man kommer att fortsätta sträva efter 

enkelhet för sina kunder vid till exempel bokningar. Teknikutveckling och Internet är något 

som man kommer att använda sig av i strävan efter högre kundtillfredsställelse. Lindegaard 

nämner problemen flygbolagen får när kostnaderna för den ökade flygsäkerheten helt läggs på 

flygbolagen (SAS årsredovisning 2002).  

 

 

4.9.2  Koncept under 2000-talet 

2001 lanserades ett koncept som hade som strategi att differentiera produkterna för kunden. 

Den skillnad som fanns mellan Economy Class och Business Class skulle bli tydligare. Bl.a. 

byggdes lounger på de största flygplatserna så att det redan där skulle bli tydligare vilken 

produkt man köpt. Konceptet kallades SAS Express.  

Detta koncept utvecklades året efter till att bli en produkt som namngavs SAS Direct. Denna 

produkt kom till för att förenkla produkten för kunden. Det var och är en trend inom 

flygmarknaden att produkten ska vara enkel. Enkelheten bestod bl.a. av enklare 

biljetthantering och enklare prissystem.        

 

SAS 
Gruppen 

SAS Airlines Relaterade 
verksamheter 

Hotell Support Dotterbolag 
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I slutet av 2002 utvecklade man SAS Direct än mer genom att med priserna öka kundvärdet. 

Man har sedan dess sänkt priserna med 30 %16.  

I och med lanseringen av det nya SAS Direct i slutet av 2002 innebar att all differentiering 

mellan de olika klasserna togs bort. Nu var produkten lika för alla. Differentieringen fanns nu 

istället i priset. Prisklasserna och differentieringen var nu istället i formen av hur flexibel 

biljetten var (hur ombokningsbar den var) och när man köpte biljetten.  

 

 

4.10 Snowflake 

Följande kapitel är tänkt att visa läsaren vad slutresultatet blev av den produkt som SAS 

initierade under december 2002. Den ska ge en övergripande bild av produkten som skapats 

för att möta den nya konkurrensmiljön och vad syftet från SAS sida var med ”Light” 

projektet.  

 

 

4.10.1 Initieringen 

Tankar på att starta ett lågpris/lågkostnadskoncept inom SAS kom på tal under våren 2002. 

Beslut av SAS Airlines ledningsgrupp under våren 2002 togs för en uppdragsbeskrivning med 

grova ramar.   

Efter det officiella beslutet hade tagits av SAS ledningsgrupp i december 2002 med 

ordföranden Sören Belin i spetsen, vilken var SAS Airlines VD under aktuell period, började 

rekryteringen av en projektgrupp för att driva den initiala idén med ett lågprisflygbolag som 

inte skulle ingå i det vanliga SAS konceptet. Projektledare var Anna-Carin Dahl och med sig 

hade hon 15 medarbetare.  

Det skulle fungera som en resultatenhet som finansierades av SAS. I de tidiga direktiven 

fanns utkast till trafikprogram, ekonomisk kalkyl samt pris och regelstruktur. 

Ledningsgruppen i SAS Airlines var styrgrupp för projektet, vilket innebar att de 

koncentrerade sig på inriktningen och de stora övergripande ramarna medan de löpande 

besluten togs av projektets deltagare (Inside, nr 7 2003).  

Det fanns en tydlig målsättning att produkten skulle vara klar den 30 mars 2003. Till en 

början gick projektet under namnet SAS Light. (Intervju, M.Tiveus) 

                                                                                                                                                         
15 Den legala strukturen för SAS bifogas i bilaga 3. 
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Vad man ville skapa var ett lågprisflygbolag med samma kvalitet och säkerhet som SAS, men 

med samma prisbild som ett lågkostnadsbolag. ”Take the best of a low fare airline, then add 

the quality and the safety standards of SAS.”  (Snowflake Magazine. Nr 3. 2003) 

 

 

4.10.2 SAS anledningar till SAS Light 

Grundtanken var att ett flygbolag skulle skapas som skulle komma att vara fristående och 

drivas på helt andra grunder än SAS Airline. Projektet skulle till stor del ses som ett ”växthus” 

åt hela organisationen. Man ville d.v.s. ta fram lösningar och använda sig av resurser på helt 

nya sätt för att sedan kunna applicera det i grova drag på hela organisationen. Växthuset 

skulle ses som ett projekt på obestämd tid.  

Av den marknadsanalys som utfördes under våren 2002 och som låg till grund för 

ledningsgruppens uppdragsbeskrivning bestod av tre huvudanledningar. En av dessa var att 

man ville finna nya kostnadslösningar för att effektivisera organisationen i stort, 

växthuseffekten.  

Den andra var att man ville ta del av den nya marknad som uppstått under senare delen av 

1990-talet. Man ville ta del av det nya trafikflöde som uppstått genom de nya aktörerna på den 

skandinaviska flygmarknaden där flygbolag erbjöd kunden resor till ett lågt pris till olika 

städer i Europa med en enklare produkt. 

Den tredje anledningen var att man ville uppfylla sitt huvudsegments önskningar. Det betydde 

att de frekventa affärsresenärerna som erhöll många bonuspoäng av SAS inte fann de 

alternativen att utnyttja dessa fullt önskvärda. T.ex. ville man inte resa till Frankfurt på sin 

semester när man pendlat Stockholm-Bryssel under året. Man ville hellre åka till en 

destination som erbjöd sol och bad. (Intervju, M. Tiveus) 

 

 

4.10.3 Legal form 

Det som senare skulle komma att bli Snowflake är med i Star Alliance eftersom Snowflakes 

bolagsform är helägt av SAS. Snowflake är liknandes en självständig resultatenhet som 

finansieras av SAS. I SAS organisationsschema finnes Snowflake som en egen avdelning. 

                                                                                                                                                         
16 Avser prissänkningen i genomsnitt inom SAS Directs nätverk mellan november 2002 och september 2003. 
SAS Directs nätverk innefattar flyglinjerna inom Skandinavien, d.v.s. inom Sverige, Norge och Danmark och 
mellan dessa länder.  
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Detta medför att de legala skyldigheter och krav som SAS Airline har, delar även Snowflake. 

Det gör bl.a. att det 24 timmars återköpsregel som SAS står för har även Snowflakes kunder 

rätt till. Detta jämfört med exempelvis Sterling och Ryanair som inte har någon form av 

återköp. Vidare medför detta även att man erhåller SAS Euro bonus poäng vid resa med 

någon av deras avgångar.  

 

Det definitiva beslutet om Snowflakes vidare existens kommer att tas under 2004. Vid 

eventuell fortsatt existens kommer även ett beslut om legal struktur att tas. Den legala struktur 

som använts har setts som provisorisk och en del i projektet. (SAS Portlaen) 

 

 

4.10.4 Strategi 

Vad man kallar Snowflakes strategi internt är utmanarstrategi. Man är ny på marknaden där 

andra har hunnit etablerat sig. SAS har tidigare varit den som utmanats och aldrig den som 

utmanat tidigare.  

I de styrramar som ledningsgruppen lagt fram till SAS Light projektet fanns material från en 

marknadsanalys i vilken man studerat befolkningsstrukturen i Skandinavien. Där fann man ett 

segment som tidigare inte tillmötesgått av marknaden, det ”etniska segmentet”.  

 

Detta följdes upp med en beskrivning av en produkt som man tidigare aldrig erbjudit. Denna 

riktade sig även mot segment som man tidigare inte satsat på. Snowflake inriktade sig mot 

följande segment: 

 

1. Etniskt segment – Detta segment står för invandrare från Europa som idag lever i 

Skandinavien. Där ibland finnes destinationer som Beirut, Belgrad, Istanbul, Sarajevo 

och Pristina.  

2. Sol och bad – Ett segment som syftar på konsumenter som vill resa till orter som 

erbjuder sol och bad, men inte har behov av charterresa. Detta segment vill hellre bara 

köpa själva resan och finna boende och kringliggande produkter på egenhand. 

3. City Breaks – Den grupp av människor som önskar resa bort på ”minisemester”. 

Exempelvis resa till sydeuropeiska städer över en helg. Segmentet är ofta människor 

från storstadsregionerna som befinner sig i sin karriär och vill ha kortare och 

intensivare semester. (Intervju, M. Tiveus) 
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4.11 Övriga avreglerade branscher 

Beträffande taximarknaden som avreglerades 1990 så hade man ej någon enskild aktör med 

monopolställning. Priser och nyetableringar var det som reglerades. Efteravregleringen så 

uppvisade branschen ett ökat utbud och ökade valmöjligheter för kunderna. Det negativa var 

att en osäkerhet beträffande kvalitets- och service nivån infann sig. Förväntningarna på 

kortare väntetider och lägre priser infriades dåligt. 

 

Telemarknaden har en liknande bakgrund som flygmarknaden och den avreglerades 1993. 

Konkurrensverket beskriver händelseförloppet såsom att marknaden gick från oreglerat 

monopol till reglerad konkurrens. Efter det offentliga ingripandet så har fortfarande den före 

detta monopolisten Telia en stor del av marknaden men konkurrensen har ökat och priserna 

fallit något.  

 

Ur konkurrenssynpunkt så är Postmarknaden den marknaden som förändrats minst efter den 

avreglerades 1993. Posten har fortfarande över 90 procent av marknaden och äger 75 procent 

av deras största konkurrent Citymail. I övrigt så består konkurrensen av ett trettiotal lokala 

operatörer.  

 

Elmarknaden avreglerades 1996 med syftet att ge konsumenterna bättre valmöjligheter och ett 

bättre resursutnyttjande i och med en ökad kostnadsmedvetenhet hos producenter och 

återförsäljare. Marknaden karaktäriseras av att det är väldigt lätt att byta leverantör och att 

produkten är väldigt svår att differentiera. Priset är därför det enda som aktörerna konkurrerar 

med. Priset kan dock bara påverkas marginellt och därför sker byte av leverantör sällan. 

Konkurrensen har dock ökat. Elmarknaden var precis som taximarknaden inget monopol utan 

elleverantörerna var reglerade så att de hade ett visst bestämt geografiskt område att leverera 

el till. 

 

Tågmarknaden var precis som Tele-, Flyg- och Postmarknaden ett monopol. Den avreglerades 

1996 men lite har inträffat sedan dess ur konkurrenssynpunkt. SJ har fortfarande en 

dominerande ställning (Avreglering- Erfarenhet från tre marknader, 2001, Konkurrens på 

avreglerade marknader, 1996).    
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5. Analys 

 

 

Kapitlet Analys är den del av arbetet som vi med egna medel har tolkat information och data 

som bl.a. redovisats i föregående kapitel. I analysen har olika former av teoretiska perspektiv 

tillämpats. Detta för att finna struktur och resonans i materialet. Som hjälpmedel att 

strukturera analysdelen har vi delat upp det i mikro resp. makromiljö.  

Analysen är nödvändig för att senare kunna bilda sig en uppfattning om svaren på 

frågeställningen. 

 

 

 

5.1 Analys av SAS mikromiljö 

Den interna analysen ämnar analysera den mikromiljö SAS befann sig i under tidsperioden 

vid initierandet av ett lågprisflygbolag. Mikromiljöns förutsättningar och utformning gällande 

företagskultur, företagsstruktur, strategier, mål och affärsidé påverkas av dess historia. Vi 

kommer med hjälp av en internanalys belysa SAS Airlines styrkor och svagheter. Analysen 

vill påvisa SAS Airlines faktorer som är till deras fördel och de faktorer som kan stjälpa dem. 

 

 

5.1.1 Styrkor  

SAS koncernen har alltid varit en organisation som visat att deras anställda är en resurs. Den 

företagskultur och personalpolitik som Jan Carlzon- eran under 1980-talet byggde upp är en 

egenskap som ska ses som en kritisk framgångsfaktor. Att som i den krissituation SAS befann 

sig i slutet av 2002 är en situation som i de flesta verksamheter skulle skapa missförhållande 

internt i organisationen. För individen i en verksamhet som lider av ekonomisk kris skapas en 

otrygghet. Denna otrygghet kan leda till än sämre prestationer. Men den företagskultur och 

attityd som SAS byggt upp under 1980-talet kan visa sig vara en kritisk framgångsfaktor. Man 

har från alla delar i organisationen tagit ansvar för situationen och visat att man är villig till 

förändringar för att skapa lönsamhet igen.  

Även den ledarskapskultur som skapats, med grundvärderingen att man för en öppen dialog 

med medarbetarna, är en styrka idag.  
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5.1.2 Svagheter 

SAS är ett flygbolag med en stark skandinavisk prägel. Profileringen av varumärket SAS är 

det skandinaviska gällande värderingar, design och kultur. ”It´s Scandinavian” 

Den skandinaviska kulturen med dess värderingar positioneras med att skandinaver är öppna, 

ärliga, trevliga och gästvänliga. Designen är typiskt skandinavisk, enkel och funktionell. 

Det som är styrkan med det skandinaviska kan även vara svagheten för SAS. När man talar 

om det skandinaviska talar man om den generella och gemensamma kulturen och 

värderingarna som tre länder delar, d.v.s. Sverige, Norge och Danmark. Givetvis finns det 

kulturella och värderingsmässiga skillnader mellan dessa länder.   

Den fördelningsnyckel som använts inom SAS sedan bildandet av konsortiet, Sverige 3/7, 

Danmark 2/7 och Norge 2/7, har under alla år medfört intressekonflikter inom organisationen. 

Den nationella subjektiviteten har bidragit till interna motsättningar inom alla delar av 

organisationen, såväl på ledningsnivå som inom enskilda avdelningar. Vanlig 

konfliktskapande faktor har varit den policy vad det gäller tillsättning av chefsposterna med 

gällande fördelningsnyckel. 

Denna nationella intressentskapande faktor kan vid den krisfyllda tidpunkt SAS befann sig i 

vid initierandet av ett lågprisflygbolag bidragit till att man hamnat i, eller förstärkt den 

negativa ekonomiska situation SAS var och är i. 

 

 

5.2 Analys av SAS Airlines makromiljö 

Denna analys med hjälp av Mckinsey matrisens mall och PESTEL-ramen har till syfte att 

finna de orsaker i makromiljön som initierade SAS Airline att starta ett lågprisflygbolag. 

Viktigt att notera är att denna analys är utförd med fokus på december 2002.  

Motiveringen till vald tidpunkt är att Scandinavian Light, sedermera Snowflake, initierades 

januari 2003. Beslutet om Scandinavian Light togs perioden årsskiftet 2002/2003. Att vi 

väljer december 2002 är att vi då finner den tidpunkten mest aktuell för att finna 

förutsättningarna till det som skapade orsakerna till initierandet av ett lågprisflygbolag.  
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5.2.1 PESTEL-analys 

Syftet med PESTEL-analysen är att ge läsaren en översikt över hur olika faktorer spelade in 

på SAS tiden innan Snowflake startade.  

 

 

5.2.1.1 Politiska faktorer 

Den stora flygkoncernen SAS har under sin 57 åriga tillvaro förändrats kraftigt. Men ingen 

förändring har varit så stor som den företaget just nu är inne i. ”Det handlar om att förvandla 

ett nordiskt och politiskt projekt till ett normalt börsbolag vars tidigare statliga 

stödpengar kunnat bygga upp ett imperium och agera som monopolister.” (DI, 20030328)  

 

Staten har sedan bolagsstarten 1946 haft ett stort inflytande på SAS. Inom de tre 

medlemsnationer har staten stått för 50 % av ägandet. Subventionerna har gjort att SAS 

riktlinjer, strategier, mål och visioner alltid påverkats av denna situation. Balansgången 

mellan statliga intressen och de rent marknadsmässiga intressena har medfört komplikationer. 

 

Infrastrukturen är viktig i ett väl fungerande samhälle. Detta är tydligt i Skandinaviens fall där 

det är en geografisk avskildhet gentemot övriga Europa och dess höga export. Därav är det än 

viktigare för de skandinaviska staterna att ha en väl fungerande funktion för transport av 

människor och gods in- och utrikes. Därför har SAS agerande inte alltid följt grundläggande 

ekonomiska tankar som att utbud bör matcha efterfrågan. 

 

Det är en av anledningarna till att SAS under många år har trafikerat destinationer som aldrig 

har varit lönsamma.  

Men i och med det nya konkurrensförhållandet med avregleringar sedan 1992 har SAS 

situation hårdnat kraftigt. På ena sidan måste man agera strikt marknadsmässigt på samma 

villkor som övriga konkurrenter och andra sidan har man förpliktelser gentemot staten (som 

ägare) med subventioner och krav på trafikering av sträckor av regionalpolitiska skäl. 

 

”Nu tar staten sin nya osynliga och stjälpande hand ifrån SAS.” (Svenska Dagbladet 

20030709 Fredrik Braconier) Detta är ett uttalande av den danske SAS gruppen. Citatet visar 

hur de ser på den svenska statens transportpolitik.  
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missgynnar därigenom sitt eget bolag. 

Den dubbla roll SAS länge spelat är ohållbar i längden, särskilt när man som bolag blir 

motarbetad av sin ägare. Regeringen här i form av Ulrika Messing säger: ”SAS har också ett 

eget ansvar och då kan man inte bara ropa på hjälp från politikerna.” (DI, 20030313) 

 

Runt om i världen, främst i USA och Asien, skyddas nationella flygbolag genom regleringar 

och stödåtgärder. Exempelvis har de amerikanska skattebetalarna stått för de ökade 

säkerhetskostnaderna i USA till skillnad från Skandinavien där flygbolagen och resenärerna 

fått betala de stigande kostnaderna. Göran Lindegaard har offentligt uttalat sitt missnöje över 

detta. Dessutom har Sverige en rad statliga avgifter som missgynnar den svenska flygtrafiken.   

 

SAS är inte och kan aldrig bli ett lågprisbolag, ty SAS är ett "fullserviceföretag", vilket bl.a. 

de svenska politikerna beslutat. Är servicemanagement något som gått in i sin nedgångsfas?  

I och med SAS beslut om att starta ett lågprisflygbolag verkar det som om det åtminstone är 

så för flygindustrin. När SAS funderade på att starta ett lågkostnadsflygbolag så innebar det 

att företaget funderade på att omkullkasta de fem stöttepelare inom servicemanagement-teorin 

som man under 20 års tid byggt upp. Kulturen som genomsyrar de anställdas inställning, och 

som utvecklats genom kostsamma utbildningsinsatser, skulle ändras totalt. Servicekonceptet 

d.v.s. företagets produkt ändrades vilket innebar en helt ny produktionsprocess.  

Inom servicebranschen innebär detta även en förändring för kunden då denna deltar i 

produktionsprocessen. För SAS fall spelar denna faktor mindre roll för man syftade även att 

byta kundsegment. Det nya segmentet kan antas vara vana vid den typ av service som erbjuds 
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vid lågkostnadsresor och därför spelar förändringen av produkten mindre roll. Man valde att 

rikta sig till nya kunder med en ny produkt. SAS måste även tänkt över det faktum att deras 

image kan komma att ändras i och med deras nya satsning.  

 

Andra politiska händelser som ytterligare påverkar SAS negativt är den oro som världen 

befinner sig i. Med anledning av krigsrisken i januari 2002 i Mellanöstern så terminssäkrade 

SAS 90 procent av sitt bränslebehov jämfört med vanligtvis 40-60 procent. Eftersom SAS 

bedömde att risken var så pass stor att krig skulle utbryta så tog de det säkra före det osäkra. 

Priset de får betala per kubik var naturligtvis dyrare men den lägre dollarkursen balanserade 

bränsleprisökningen. (Nyhetsbyrån Direkt, 20030116, Mats Torgander) 

 

 

5.2.1.2 Ekonomiska faktorer 

SAS beskrev i sin årsredovisning 2001 läget som flygdelens “värsta kris någonsin”. 

Gemensamt för alla bolag, är att de nämner terrorattackerna mot USA och uppbyggd 

överkapacitet under 1990-talets bubbelekonomi som orsaker. Talar man om effekter av 

bubbelekonomi så bör nämnas att SAS planerade att öppna en daglig förbindelse mellan 

Köpenhamn och San Francisco, där världens IT-centrum Silicon Valley ligger. Detta var en 

vecka efter elfte september men två år efter bubblan spruckit. Lägg därtill en kapitalintensiv 

industri och man får förluster för industrin som helhet förra året slukade de sammanlagda 

vinsterna under 1990-talet. (DI, 20020815. DI 20010919).  

 

SAS måste även brottas med det faktum att lågprisflygbolagen, som t ex Ryanair blir 

subventionerade av kommunerna de verkar i, exempelvis Nyköpings kommun med Skavsta 

som flygplats. Staten slutar ge SAS skattepengar samtidigt som deras nya konkurrenter får 

kommunalskattepengar som stöd i deras verksamhet. De blir kommunala intressen mot de 

statliga intressena. (Analyskritik, 20031123)  

Vilka alternativ hade då SAS gentemot sina konkurrenter? Eftersom de står som utmanare och 

ska in på en ny marknad finns det ett antal olika. Beslutet som SAS tog i och med projekt 

Snowflake ser vi som ett frontanfall. I och för sig så använder de sig inte alltid av samma 

flygplatser som konkurrenterna men man valde att konkurrera där de övriga aktörerna är som 

starkast och hoppas därigenom slå ut dem.  
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Ett gerilla anfall är bäst lämpat då konkurrenterna är större och har starkare resurser. SAS får 

väl räknas som jätten på den skandinaviska marknaden så då verkar alternativet frontanfall 

bättre. SAS måste ha varit medvetna om sin relativa styrka då de fattade beslutet att starta 

Snowflake 

 

SAS pressade ekonomiska situation innebar att kreditvärderingsinstitutet Moodys nyligen 

flaggade för att bolagets kreditbetyg skulle sänkas. 

Förlusten för fjärde kvartalet 2002 på 683 Mkr och fortsatt låg passagerarstatistik i början av 

året har tvingat SAS till ett omfattande krispaket. Fler flygtimmar för personalen. Piloterna 

ska vara 65 procent mer i luften än tidigare. För kabinpersonalen handlar det om 50 procent 

mer flygtid. Arbetet på marken, ledningen pekar på att det finns mycket att vinna 

där, bland annat vad det gäller underhåll av flygplan och annat dubbelarbete. (DI, 20030308)  

 

Genom att ingå i en allians kan de samarbetande flygbolagen tillsammans erbjuda kunderna 

en mer fullständig och sammanhållen produkt än vad de kan prestera var för sig och inte att 

förglömma kan de samarbetande företagen minska deras kostnadsmassa. Alliansen ger de 

olika flygbolagen tillgång till en mängd hubs som de annars inte haft. Dessa är knutpunkter 

som normalt sett lågprisflygbolag undviker på grund av högre kostnader, längre turnaround, 

längre inflygningstider etc. Ofta så får lågprisflygbolagen inte tillgång till dessa centrala 

flygplatser heller. Snowflake har därigenom en fördel för de kan erbjuda mer centralt och 

lättillgängliga avresedestinationer.   

 

Om man tittar på SAS ur ett militär-strategiskt perspektiv så har företaget alltid varit en 

allians mellan flygbolagen i de skandinaviska länderna. I och med medlemskapet i Star 

Alliance så ingick man i ytterligare en allians. Flygbranschen är så pass kapitalintensiv och 

omgärdad av en mängd regleringar och lagar att allianser gynnar för det mesta sina 

medlemmar. SAS hade samma alternativ när idén om deras lågprisflygbolag föddes. Skulle 

man ingå allians med befintlig aktör eller skulle man starta eget? Man valde att starta eget. 

Varför det?  

Som vi ser det så hade SAS bättre förutsättningar rent kapitalmässigt. Man har plan, personal, 

know-how, tillgång till flygplatser etc. Att ingå samarbete med någon som har sämre 

förutsättningar på de flesta punkter verkar som ett dåligt alternativ. SAS varumärke är en av 

deras stora fördelar. Märkeskännedomen hos den skandinaviska befolkningen angående SAS 

är väldigt hög. Därför kan det vara en konkurrensfördel för SAS att starta detta projekt på 
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egen hand. Vid en eventuell allians med befintlig aktör hade gett denna en grattisskjuts 

gällande rykte och image. 

 

När Southwest airlines på 70-talet gick in på geografiskt för dem nya marknader bidrog detta 

inte till att de stal marknadsandelar från de andra flygbolagen. Antal flygpassagerare ökade 

totalt. Lågprisflygbolaget hade tagit kunder från andra transportmedel och flygmarknaden 

ökade sin andel av resemarknaden. Detsamma inträffade i början av 90-talet i och med 

Ryanairs och en del andra lågprisaktörers intåg på marknaden. Historiskt sett så har alltså 

lågprisflyget ökat antalet flygresenärer. (Doganis. 2001)  

 

 

5.2.1.3 Social/kulturella faktorer 

Varumärket SAS står sig starkt på den svenska marknaden. Det visade en undersökning som 

gjordes i december 2002 av konsultföretaget Resurs. SAS toppade varumärkesmätningen före 

British Airways och Lufthansa. Övriga svenska flygbolag visade upp betydligt sämre värden. 

(Resumé. 20021212)  

Undersökningar har visat att den delen av befolkningen som tenderar att resa väldigt billigt 

bryr sig lite om vart de åker. De är ute efter att komma bort ett par dagar till en så låg kostnad 

som möjligt. Destinationen spelar mindre roll än själva prislappen (Doganis. 2001). Detta 

vinner de som har det absolut lägsta priset på. 

 

Om man tittar ur ett rent konkurrensmässigt perspektiv så har SAS valt att följa en slags mix 

av Porters konkurrensstrategier. Man väljer att satsa på lågkostnadsfokus, utan att vara den 

absolut billigaste, samtidigt som man differentierar sig från de andra lågkostnadsflygbolagen. 

Detta gör man genom att erbjuda extra service jämfört med vad som är kutym inom 

branschen. Som exempel kan nämnas ett citat från Snowflake magazine som vi tidigare 

berört: ”Take the best of a low fare airline, then add the quality and the safety standards of 

SAS.”   

Porter hävdar att detta är bland det farligaste ett företag kan göra. Det är ju även avsaknaden 

av service som gör att ett lågprisflygbolag kan hålla de låga priser som de gör. Som vi ser det 

så valde SAS att profilera sig annorlunda än de andra lågkostnadsflygbolagen. Varför gör man 

detta när det säger emot teorin som en av de mest inflytelserikaste ekonomerna har utvecklat?  

En anledning kan vara alla de fördelar som Snowflake får jämfört med konkurrenterna i och 

med deras samarbete med SAS. Man kanske tänker att ett högre pris motiveras av att de 
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använder en mer centralt belägen flygplats. Folk sparar in på transportkostnaden från och till 

flygplatsen och vinner även tid.   

 

De tre lågprisprodukterna som SAS erbjöd kunden under 1990-talet var en följd av 

avregleringen 1992. Att SAS valde att satsa på lågprisprodukter var en följd av att 

prissättningen nu var fri. Tidigare hade det reglerats och krävts godkännande av det offentliga 

organet Luftfartsmyndigheten.  

Vad lågprissatsningarna medförde var att man på dessa flygningar erbjöd kunden olika 

produkter med en inte alltför tydlig differentiering. Business Class, Economy Class och 

Joker/Pleasure/Direct. 

Tanken med de olika lågpriskoncepten under 1990-talet var att man skulle utnyttja 

produktionen genom att höja kabinfaktorn. Med andra ord erbjöd man kunden att köpa en 

flygbiljett till ett lägre pris på linjer där man hade få passagerare på flygningarna.  

Eftersom produktdifferentieringen inte var tillräckligt tydlig ledde det till att kunden föredrog 

den billigare produkten. Detta eftersom den dyrare inte gav det mervärde som skiljde priset åt.  

Det uppstod kannibalism genom detta produktutbud. Man konkurrerade med en 

lågprisprodukt med en fullserviceprodukt på en och samma gång. Detta ledde alltså till att 

man tog kunder från sig själv. 

  

Under Jan Stenbergs tid som ledare för SAS konsortiet föranleddes med mottot att ”göra 

skandinaverna stolta över sitt flygbolag”. Denna varumärkesuppbyggnad har skett fortlöpande 

sedan dess att betona det skandinaviska. SAS slogan var också under 2002: ”It´s 

Scandinavian”.  

Denna nationella känsla och den tanke att den skandinaviska kunden ska premiera SAS i sitt 

resval har förändrats. De negativa skriverierna med bl.a. kartellaffärer och flygkrascher har 

gjort att känslan för sitt ”eget lands flygbolag” har sjunkit.  

Den ökade globaliseringen och det ökade informationsflödet i samhället har gjort att 

möjligheten för gemene man att jämföra produkter med varandra förenklats. Detta leder i sin 

tur att nationalitetssamhörigheten med SAS har sjunkit. 

 

Den positionering SAS har haft och hade framtill bildandet av Snowflake som 

affärsreseflygbolag har medfört att destinationer och produktutbud har formats efter 

affärsmannens behov. 
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Första- andra och tredje generationen invandrares transportbehov till sina hemländer har inte 

funnits med i SAS strategi. Detta segment har vuxit betydligt sedan 1960-talet och är nu ett av 

skälen till bildandet av Snowflake. .  

 

Bilden av en affärsresenär har förändrats. Under 1980-talet när ”The Businessman´s airline” 

konceptet initierades var en flygresa något exklusivt och premierat. Att resa då var mer laddat 

med status och SAS Euroclass blev symbolen för en framgångsrik affärsman. En av 

grundtankarna inom servicemanagement teorin är att folk som köper samma typ av service 

vill känna sig som medlemmar i en och samma klubb, i detta fall ”The Businessman´s club”. 

Ingvar Kamprad kan nog räknas till en av dem som motarbetat detta medlemskap i den fiktiva 

klubben och istället fokuserat på kostnadsreduceringar. Eftersom dessa reduceringar är 

livsviktiga i dagens hårda affärsklimat har bilden av en framgångsrik affärsman ändrats. Vem 

har mest status i dagens samhälle, en affärsman som flyger första klass och på så vis minskar 

företagets vinst eller en som flyger lågprisflyg och därigenom bidrar till att aktieägarnas vinst 

ökar. En subjektiv bedömning men vi tror ändå att dagens kostnadshets bidrar till en 

förändrad syn.   

 

 

5.2.1.4 Teknologiska faktorer 

SAS har valt att satsa på en ny och miljöanpassad flygplansflotta. Man vill hålla hög standard 

och kvalitet på sin flotta. Sedan 1995 har SAS beställt nya flygplan till ett sammanlagt värde 

av cirka 4 miljarder USD. Beställningar har lagts hos flygplanstillverkarna Boeing, McDonnel 

Douglas (köpt av Boeing 1997), Bombardier och Airbus. Southwest Airlines, det amerikanska 

flygbolag som stått förebild för lågprisflygbolagen har under största delen av sin existens 

endast haft en typ av flygplan. SAS har 10 olika flygplansmodeller i sin flotta, av dessa tio 

flygplansmodeller finns för varje ett flertal olika utföranden och typer av motorer. Detta 

bidrar till större kostnader vid underhåll, utbildning och lagerhållning (Doganis, 2001).  

 

Under slutet av 1990-talet gjordes stora investeringar inom IT på SAS. SAS IT var ett 

dotterbolag som i den IT expansionen skulle producera lösningar till SAS Airlines och även 

externt konkurrera med IT-konsultverksamheter. Satsningen på IT gjorde att många lösningar 

skapades, varav många var kostsamma och onödiga. Ett exempel är SAS satsning på att via 

mobiltelefonens WAP kunna boka och beställa flygbiljetter.  
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5.2.1.5 Miljöfaktorer 

Terrordåden den 11 september 2001, Milanokraschen samma år samt SARS epidemin 2002 

gjorde att den redan konjunkturkänsliga flygbranschen kommit i större gungning.  

 

Miljömedvetenheten hos människor ökar hela tiden. Att färdas med flyg inverkar mindre på 

miljön än om alla passagerare skulle färdats samma sträcka med bil. Detta finns generellt sett 

i kundens medvetande. Under 2002 var flygpriserna så pass låga i genomsnitt att nivån till 

priserna för tågresor var marginell, vilket medför att de miljöaspekter som tågresan har fördel 

av jämfört med flyg blir marginell. Så flygets miljöpåverkan kan konkurrera med biltransport. 

Miljöaspekterna för SAS är generellt sett av mindre betydelse när det gäller vad som 

initierade SAS att starta ”Light” projektet.  

 

 

5.2.1.6 Lagar/normer 

Efter avregleringen av den svenska flygmarknaden 1992 så har lågprisaktörerna kommit in på 

den svenska marknaden och konkurrerar med SAS. SAS har inte den monopolställning de 

hade tidigare.  

Efter den 11 september 2001 har SAS mött de skärpta krav från de amerikanska 

myndigheterna, t.ex. skickar de i förväg en lista på passagerarna.  Rutterna som går mellan 

Europa och USA är omgärdade med större säkerhetskrav och regleringar än de inom Europa 

som lågprisflygbolagen i Europa huvudsakligen trafikerar. 

Detta medför att det blir mer kostsamt att flyga transatlantiskt tack vare de ökade 

säkerhetskraven från amerikanska myndigheter. Med andra ord, att flyga inom Europa kräver 

mindre resurser gällande säkerhet. De transatlantiska linjerna för SAS har historiskt sett varit 

lönsamma. 
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5.3 Analys med Mckinsey matrisen som mall  

Som vi tidigare nämnt kommer vi ej att genomföra någon matris utan endast använda de 

faktorer som rekommenderas vid uppförandet av en sådan. Dessa faktorer hoppas vi kunna 

hjälpa till att mer noggrant motivera SAS beslut att starta ett lågprisflygbolag.  

   

 

5.3.1 Affärsposition 

SAS Airlines marknadsandel av inrikesflyget var fjärde kvartalet 75 %17.  På de 

intraskandinaviska linjerna var siffran 90 %18 och på de interkontinentala linjerna var det 

betydligt lägre. Distributionskanaler som SAS använder sig av är resebyråer som utgör 79 % 

av SAS Airlines totala intäkter19, elektroniskt genom www.scandinavian.net  och per telefon 

genom eget callcenter. Många av lågprisflygbolagen använder sig endast av biljettförsäljning 

via internet och callcenter. På så vis slipper de resebyråernas avgifter. Detta utgör en del av 

den kostnadsöverlägsenhet som lågprisbolagen visar upp gentemot mer traditionella 

flygbolag. 

 

SAS Airlines övergripande mål är: 

• Finansiella mål – SAS Airline skall årligen fram till 2005 öka omsättningen med 5 %. 

• Kundmål – SAS Airline har utvecklat ett Nöjd Kund Index, NKI, som avser att spegla 

hur väl företaget möter kundernas förväntningar och hur företaget bedöms i 

förhållande till det ideala flygbolaget. För 2002 var NKI-målet 72 % och utfallet blev 

69 %. 

• Kvalitetsmål – att vara Europas punktligaste flygbolag. 

• Personalmål – att kontinuerligt förbättra arbetsklimatet inom SAS Airline och därmed 

öka företagets attraktion som arbetsgivare på lång sikt. 

• Miljömål – strävan att vara ett av de ledande företagen inom branschen gällande 

miljöanpassning av verksamheten.  

Biljettbokning via SAS hemsida, scandinavian.net, är och var vid tidpunkten december 2002, 

väldigt invecklat. Bokningen försvårades av en mängd olika priskategorier. För att höja dess 

                                                 
17 http://www.konkurrensverket.se/bestall/pdf/rap_2002-4_kap11.pdf 
18 SAS årsredovisning 2002 
19 Ibid 
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NKI så hade en enklare hemsida antagligen hjälpt. Detta är något som till exempel Ryanair 

tagit fasta på vid utformningen av deras hemsida.    

 

SAS Airline har valt att uttrycka sina övergripande strategier i tre prioriteringar: säkerhet, 

punktlighet och service. Dessa tre skall genomsyra all verksamhet och ligger till grund för 

affärsområdets strategier som är följande: 

• Kund- och produktstrategi – SAS Airline utgår från tre kundgrupper. Kunden som 

flyger med SAS Airline och betalar resan personligen. Den kund som flyger med SAS 

Airline och det företag eller den organisation som betalar resan. 

• Distributionsstrategi – SAS Airlines produkter skall vara tillgängliga genom de 

kanaler som de prioriterade kundsegmenten väljer att hämta sin information från. 

• Trafiksystem – SAS Airline skall vara det ledande flygbolaget i Skandinavien 

• Partnerstrategi – syftar till att skapa fler och effektivare förbindelser samt andra 

resefördelar som SAS Airline annars inte skulle kunna erbjuda sina kunder.  

 

SAS läge i produktlivscykeln är mognadsfasen vilket innebär enligt Kotler att det 

kännetecknas av hög konkurrens där det är viktigt för företag att kostnadseffektivisera 

organisationen. Eftersom det är vanligt förekommande med både imitation av produkter från 

konkurrenter och lägre prisklasser gäller det för företag att genom förbättrade marginaler 

tillgodogöra sig de intäkter som genereras av försäljningen. Tittar man på SAS agerande från 

den synvinkel Ansoff använder sig av när det gäller företags tillväxt så valde SAS att 

genomföra en diversifiering. Man tog en för företaget ny produkt och försökte etablera den på 

en ny marknad. Varför gjorde man detta?  

Som nämnts tidigare så var SAS ”The Businessman´s Airline” och satsade på att ge sina 

kunder service utöver det förväntade. Skulle man välja att enbart utveckla en ny produkt och 

introducera den på sin befintliga marknad, d v s en produktutveckling, så kanske kunderna 

bytt flygbolag. I och för sig måste lågkonjunkturen som Sverige och övriga Europa befinner 

sig i lockat SAS att endast utveckla en ny produkt. Detta då en mängd företag väljer att spara 

in på just kostnader i samband med tjänsteresor.  

 

Skulle SAS endast ha gjort en marknadsutveckling så hade projektet antagligen inte blivit så 

långlivat. Vem förutom affärsmän vill eller har råd att betala för den service som SAS 

tillhandahåller på deras Euroclass?  
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Det tredje alternativet som Ansoff förespråkar är Marknadspenetrering. Men i enlighet med 

den ekonomiska situation som näringslivet befinner sig i och den rådande oroligheten världen 

över så tror vi att de fått mycket svårt att klara att genomföra en lyckad penetration. Vi tror 

man valde att diversifiera sig dels för att man sett väldigt lyckade projekt med just 

lågkostnadsflyg under de senaste åren samt att det helt enkelt inte fanns någon vinstgivande 

marknad för deras befintliga produkt.  

 

SAS hade fjärde kvartalet 2002 en kabinfaktor inom inrikesflyget på 62 % och på 

utrikeslinjerna 68,1 % (Årsredovisning 2002). En beprövad tumregel för att få en lönsam 

flygresa är att ha en kabinfaktor på 70 %. Lägre kostnader d.v.s. en ny produkt, en 

koncentration på lönsamma rutter samt en fokusering på en ny kundgrupp än tidigare är 

faktorer som kan bidra till ökad kabinfaktor. 

 

 

5.3.2 Marknadsattraktivitet 

SAS olika kundsegment är följande: affärsresenärer (vilket är deras största segment), 

privatresenärer (det snabbast växande segmentet), seniorresenärer, ungdomsresenärer, 

familjeresenärer och grupp- och idrottsresenärer. För tillfället verkar det som om alla segment 

prioriterar låg kostnad på biljetten framför hög service ombord. 

 

Lönsamheten för SAS varierar under året beroende på resande och/eller intäkter och följer ett 

starkt säsongsmönster. Vintermånaderna november – februari är generellt svaga då antalet 

passagerare är färre och aktiviteten är låg. Mars – juni är SAS starkaste period. Under 

sommarmånaderna juli – augusti sjunker intäkterna något och i augusti – oktober blir det en 

liten stegring. 

 

SAS Airlines har en väldigt stor makt att förhandla med leverantörer, eftersom SAS är så pass 

stora vill många leverantörer vara med i matchen. 

Kundernas förhandlingsmakt ökar allteftersom de får ett större utbud att välja mellan. I och 

med avregleringar och lagen om offentlig upphandling så har utbudet växt enormt sedan 

nittiotalet. 

 

SAS konkurrenter delas in i lågpriskonkurrenter och ”vanliga” konkurrenter. Bland 

lågpriskonkurrenterna finns ex. Sterling, Ryanair, Easyjet och Virgin. De ”vanliga” 
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konkurrenterna är ex.  KLM, Finnair, British Airways och Air France. Av dessa två 

konkurrenssegment så är det lågprissegmentet som för tillfället växer snabbast. 

 

Förändringar i SAS marknadsföringsmix ändras genom att priset skall bli mera 

konkurrenskraftig. Platsen är svårt att förändra, SAS flyger till huvudflygplatserna vilket är en 

fördel gentemot lågprisbolagens mindre och mer avlägsna flygplatser. Påverkan av 

exempelvis terrorattackerna gör att SAS får lägga om vissa rutter och satsa mer pengar på 

säkerhet. Produkten är den stora förändringen. Människor och företag blir mer 

kostnadsmedvetna vilket gör att de undviker businessclass och vill bara köpa en färd från A 

till B. 

 

Hörnstenen i SAS Airlines partnerstrategi är medlemskapet i den globala flygbolagsalliansen, 

Star Alliance. För SAS Airline, som för många andra aktörer inom branschen, har allianser 

blivit ett logiskt strategiskt val i syfte att stärka sin position på marknaden. Fördelarna med 

medlemskapet i alliansen har hittills varit betydande för SAS Airline främst gällande 

tillväxten i antal passagerare.  

 

Eftersom SAS ägs till en väldigt stor del av svenska staten d.v.s. gemene man så tror vi att det 

finns en nationalistisk känsla för flygbolaget. Som vi tidigare nämnt så bidrar globaliseringen 

och den fria konkurrensen på att denna känsla minskar. Man talar dock om svenskt 

kvalitetsflyg och varumärket SAS uppfattas väldigt positivt. Man brukar ju säga att det första 

en ny stat skaffar sig är en armé, en valuta och ett flygbolag.  

 

 

5.4 Analys avreglerade marknader 

För att analysera de tidigare reglerade marknaderna har vi tittat på resultaten av 

avregleringarna och vilken typ av produkt det rör sig om. Ur de generaliseringar vi funnit har 

vi skapat två variabler. Dessa variabler är de som påverkar en avreglerings resultat i stort. 

Variablerna har vi döpt till Komplexitet och Regleringsgrad. Dessa variabler bildar en matris 

som vi hoppas kunna användas för att förutspå situationen för en marknad efter en 

avreglering. 
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5.4.1 Komplexitet 

Komplexiteten avser hur pass komplex produkten, den aktuella marknaden och branschen är. 

Exempelvis är ett flygbolag en komplex verksamhet på alla dessa avseenden. Produkten är 

komplex genom att differentieringsgraden är stor. Marknaden är också komplex för att det 

oftast kräver storskalighet genom att det krävs en stor del stödfunktioner (ex. markpersonal). 

Detta leder till höga initiala kostnader vid eventuell uppstart av en verksamhet. 

I jämförelse med flygbolagets höga komplexitet finnes exempelvis elmarknadens låga 

komplexitet. Differentieringsgraden är låg. Det går i stort sett bara att differentiera sig genom 

priset. Marknaden och branschen har också en låg komplexitet. Detta genom att 

elleverantören inte behöver producera energin själv och alla leverantörer får hyra in sig på 

elnätverket hos aktuell kommun. Detta medför att det inte kräver storskalighet. De initiala 

kostnaderna är heller inte höga. 

Att leverera post kan ses som en enkel produkt med en komplex marknad och bransch. 

Produkten är enkel genom att differentieringsgraden är låg. Priset och leveranstid är i stort de 

enda differentieringsmöjligheterna. Men det kräver storskalighet och ett komplext nätverk för 

att finna lönsamhet.  

 

 

5.4.2 Regleringsgrad 

Med reglingsgrad avser vi på hur hårt reglerade respektive marknad är.  Denna variabel har en 

betydande roll i det kommande scenariot i en avreglering. Det mest extema regleringsgraden 

är de facto monopolism. Den formen medför en position för företaget som ensam aktör på den 

aktuella marknaden. 

Exempelvis befann sig SAS, SJ, Linjeflyg och Televerket i denna ställning innan 

avregleringarna trädde i kraft i början av 1990-talet. I motsatt regleringsgrad fanns taxi och 

elmarknaden. Taxi reglerades genom pris och inträde till marknaden medan el reglerades 

genom att en viss aktör blev tilldelad ett geografiskt område. 
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5.4.3 Regleringsgrad/Komplexitet matris 

 

 

Matrisen är tänkt att användas för att prediktera den troliga utgången av en avreglering på en 

viss marknad. Insättandet av de sex marknader som vi undersökt ger följande utfall: 

 

1. Flygmarknaden 

2. Telemarknaden 

3. Elmarknaden 

4. Taximarknaden 

5. Tågmarknaden 

6. Postmarknaden  
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6. Slutsats 
 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som vi anser vara mest relevanta för att besvara vår 

frågeställning. Slutsatserna bygger på den information vi fått, dels från teorierna vi utgått 

ifrån, dels från vår empiriska studie.  Avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning.  

 

 

 

6.1 Orsaker till initierandet i mikromiljön 

Flera av orsakerna till vad som initierade SAS att starta ett lågprisflygbolag kan man finna i 

dess dryga 50 åriga historia. 

Historien har präglats av statligt inflytande som bidragit med subventioner och framtill 1992, 

en nästintill monopolställning i Skandinavien. Det statliga inflytandet och marknadsreglering 

har bidragit till att SAS många gånger har tagit kunden för givet. Detta har lett till att SAS 

blivit ett stort, ibland trögt, ”maskineri” som har haft svårt att anpassa sig efter de nya 

kundbehoven och konkurrensen. 

 

SAS målgrupp har alltid varit affärsmannen, så även under tiden vid initierandet av ett 

lågprisflygbolag. Affärsmannens betydelse präntades in än tydligare i organisationen under 

Jan Carlzons ledning. Detta lever kvar än idag. Nu har det visat sig att affärsmannen inte har 

behov av samma produkt idag som under 1980-talet. Enkelhet och flexibilitet är nya behov. 

Fokusen på affärsmannen är en faktor som bidragit till initieringen Snowflake. 

 

Under 1990-talet dök tre nya produkter från SAS upp som erbjöd kunden billiga resor på 

begränsade tider och orter. Dessa tre produkter låg nära SAS. Så pass nära att kunden inte 

uppfattade de nya lågprisprodukterna som något annat än ”affärsresebolaget” SAS. Detta 

ledde till kannibalism och man tog kunder ifrån sig själv. Vad man med Snowflake bl.a. ville 

uppnå var en lågprisprodukt som var differentierad från ”affärsresebolaget” SAS. 
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6.2 Orsaker till initierandet i makromiljön 

Det rådande konjunkturläget var en av orsakerna till SAS initierade att starta ett 

lågprisflygbolag. Lågkonjunkturen medförde färre affärsresenärer vilket resulterade i lägre 

intäkter. Detta i förhållande till höga fasta kostnader med exempelvis avbetalningar på en helt 

ny flygplansflotta gjorde att man var tvungen att tänka om helt. Nya lösningar krävdes för att 

komma ur krisen. En av dessa lösningar var rationaliseringsprogrammet ”Turnaround”, en 

annan var initierandet av lågprisflygbolaget Snowflake. 

 

Förutom den dåliga konjunkturen så har flygbranschen som sådan haft andra problem. 

Oroligheter i världen, terrorism och krigshot gör att många människor tänker sig för en extra 

gång innan de flyger. En del väljer att inte flyga alls. Specifikt för Sverige har varit att staten, 

som är en av huvudägarna till SAS, till följd av avregleringen lyft sin skyddande hand från 

bolaget och lämnat dem med ett antal olönsamma linjer. Bolaget förväntas trafikera en mängd 

sträckor med undermåligt passagerarunderlag. Detta för att upprätthålla landets infrastruktur. 

Tidigare har staten hjälpt SAS med kapital för att täcka dessa förluster men har på senare tid 

börjat tänka mer och mer marknadsinriktat. 

  

Med avregleringen av flygmarknaden 1992 kom ett antal nya konkurrenter in på marknaden 

som i jämförelse med SAS hade en helt annan kostnadsbild. De kunde med hjälp av enkla 

lösningar hålla nere kostnaderna och erbjuda kunden flygresor till ett lågt pris. Denna 

kostnadsbild kommer aldrig SAS i sin nuvarande form kunna uppnå. SAS initierade därför ett 

helt nytt projekt som var tänkt att med helt nya idéer och med hjälp av processjämförelser 

skapa en produkt med liknande kostnadsbild. Detta skulle även ses som ett ”växthus” till 

övriga organisationen, varav man kunde ta del av de bästa lösningarna.   
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6.3 Avreglering 

Detta kapitel kommer att redovisa de slutsatser som vi fattat om vad som händer med en 

monopolist efter en avreglering av dess marknad? 

Detta har vi gjort genom att jämföra de sex branscherna som vi har behandlat i empiri och 

analys.  

  

 

A. Hög komplexitet/Låg regleringsgrad. För denna kvadrant saknar vi empiri för att 

kunna dra en generalisering. 

B. Hög komplexitet/Hög regleringsgrad. Verksamheter som uppfyller dessa krav bör  

efter en avreglering hamna  i en konkurrenssituation där de fortfarande besitter en 

stark ställning, d.v.s.  deras position som marknadsledare kvarstår. 

 

C. Låg komplexitet/Låg regleringsgrad. Efter en avreglering hamnar verksamheter inom 

denna kvadrant på en marknad som kommer att utvecklas till att bli en marknad där 

perfekt konkurrens råder.  

 

D. Låg komplexitet/Hög regleringsgrad. Likt kvadrant C kommer marknader som 

uppfyller kvadrant D:s mått utvecklas till  perfekt konkurrens. Detta p.g.a att innan en 

eventuell avreglering så finns det en efterfrågan som är stark samtidigt som utbudet är 

reglerat. Efter avregleringen kommer på grund av den låga komplexiteten och det 

uppdämda utbudet nya aktörer kunna etablera sig på marknaden. 
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Avslutningsvis bedömer vi att den viktigaste faktorn för att prediktera en marknads 

utveckling efter en avreglering är komplexiteten på produkten. Är produkten enkel så är 

det lättare för marknaden att nå ett tillstånd med bra konkurrens.     

 

 

6.4 Sammanfattning 

Vi anser att SAS tidigare lågprisförsök på 1990 talet, SAS Direct, SAS Pleasure och SAS 

Joker ledde till kannabalism. Detta bör varat den absolut viktigaste faktorn vid initierandet. 

Med Snowflake vill man positionera sig så att man slipper denna stöld av kunder ifrån sig 

själv. 

 Vi tror även som vår matris föreslår att SAS än så länge besitter en för stark ställning på den 

svenska flygmarknaden för att konkurrenterna ska vara upphov till Snowflake. Hela 

flygmarknaden går dåligt men man har processjämfört sig till viss del med de segment som 

gått minst dåligt. 
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6.5 Förslag till fortsatta studier 

 

• Prognostisering av Snowflake. Detta förutsätter att Snowflakes legala form ändras, 

inte att det existerar som en avdelning inom SAS Airline. 

 

• Porters konkurrensstrategier. Följa upp hur det gått för Snowflake. Betoningen ska 

ligga på om det går att lyckas när man väljer ett mellanting mellan kostnadsledarskap 

och differentiering.  

 

• Varumärkesstrategi. Snowflake vill ej förknippas med SAS, ändå har de deras logga i 

varumärket. Fördel eller nackdel? 

 

• Positionering. Utveckla/bevisa regleringsgrad/komplexitets matrisen genom att 

undersöka andra avreglerade marknader till exempelvis i andra länder.   
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Vecka 51: Uppsatsskrivande 

 

Vecka 52: Uppsatsskrivande 

 

Vecka 1: Färdigställande av analysen och färdigställande av slutsats. 

 

Vecka 2: Justering av arbetet, intern korrekturläsning, extern korrekturläsning för att få 

konstruktiv och användbar kritik, förberedelse av presentationen samt förberedelse för 

opponering på kurskamraters kandidatarbeten. 
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Bilaga 2 

 
 

SAS koncernens ”Turnaround22 2005” 

Flygbranschen har präglats av överkapacitet och omstruktureringar innan 11 september 2001. 

Händelserna hösten 2001 (11 september i New York och 8 oktober i Milano) tydliggjorde och 

förvärrade de lönsamhetsproblem som SAS tidigare hade.  

Konjunkturen som blev svagare och hårdare konkurrens gjorde att SAS var tvungen att 

anpassa sig till en ny omvärldssituation med nytt kundbeteende. Mot denna bakgrund startade 

SAS ett resultatförbättringsprogram 2001. Huvudmålsättningen för resultatförbättrings-

programmet var att säkerställa SAS långsiktiga konkurrenskraft och lönsamhet vid effektiv 

flygdrift. Åtgärderna ska förenkla och effektivisera flygbolagets arbetssätt. Programmet skall 

genomföras i olika plan och börjar med plan A följt av Turnaround 2005.  

 

 

Plan A 

Implementeringen av plan A startade hösten 2001 och är fullt genomförd och avslutad och 

visade på en kostnadsbesparing på cirka 2,4 miljarder SEK. 

 

 

Turnaround 2005 

Implementeringen av Turnaround 2005 startade hösten 2002 och skall vara avslutade år 2005 

och kunna visa en kostnadsbesparing på cirka 14 miljarder SEK. Åtgärderna inom 

programmet är att: 

 

• Förenkla lednings- och beslutsprocesserna genom större självständighet för baserna i 

Köpenhamn, Oslo och Stockholm med eget resultatansvar och ansvar för planering 

och drift av flygverksamheten på respektive bas. 

• Öka utnyttjandet av flygplan och besättningar. 

• Reducera antal flygplanstyper per bas. 

• Förenkla och förnya servicekoncepten ombord. 

                                                 
22 Namnet Turnaround används som begrepp för hur lång tid det tar, för ett flygplan från det landar tills att det är 
i luften igen.  
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• Effektivisera underhåll, marktjänster, försäljning och distribution. 

• Minska overhead och supportkostnader. 

• Minskad turnaroundtid med cirka 5- 10 minuter. 

 

 

Uppföljning av Turnaround 2005 
Turnaround 2005 följs upp genom noggrann bevakning av fyra kriterier: inarbetning i interna 

budgetar och affärsplaner, uppföljning på operativa nyckeltal, uppföljning på operativa 

nyckeltal och genomförda aktiviteter. 
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Bilaga 3 
 
 
Den legala strukturen för SAS år 2002. Tagen från SAS årsredovisning 2002. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


