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Sammanfattning 

Uppsatsens titel: SAS – Att vända förlust till vinst 

 

Seminarium: 2006-01-11 

 

Ämne/Kurs:  Strategi, Organisation och Ledarskap, Kandidatuppsats 10 p 

 

Författare:  Nina Von Platen och Carrie Carlberg 

 

Handledare: Johan Alvehus 

 

Fallföretag: SAS 

 

Nyckelord: Hyperkonkurrens, Kris, Konkurrensstrategi, Organisationsform, Omvärld  

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och undersöka om SAS har använt sig av 

samma konkurrensstrategi under 2000-talet, då hyperkonkurrens har rått som det 

gjorde på 80-talet, för att ta sig ur sina två ekonomiska kriser. Dessutom beskriva 

företagets omvärld vid de två olika kriserna och företagets förändring och 

uppbyggnad inom organisationen.  

 

 

Metod: Vi har utfört en beskrivande undersökning med hjälp av en historisk studie. Vårt 

sätt att förhålla oss till uppsatsen har varit hermeneutiskt och vårt angreppssätt 

har varit induktivt. 

 

Teori: Teori hämtades främst om konkurrensstrategi, hyperkonkurrens och kriser. Vi har 

även hämtat teori om företags omvärld och organisationsuppbyggnad. 

 

Empiri: Vi har använt oss av sekundärdata såsom tidningsartiklar och Årsredovisningar. 
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Slutsatser SAS använde sig inte av samma konkurrensstrategi för att ta sig ur de två 

ekonomiska kriserna. Dock utförde de stora strategiska förändringar för att ta sig 

ur de två olika kriserna. Genom att göra stora strategiska förändringar även under 

hyperkonkurrens lyckades företaget vända förlustsiffror till vinst. Varje kris är 

unik och sättet att ta sig ur en kris måste i detalj relateras till företagets omvärld. 

En divisionaliserad organisation tycks vara fördelaktig för att ta sig ur en kris och 

bibehålla motivationen. 
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1 INLEDNING 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I inledningen har vi börjat med en presentation av bakgrunden till vårt val av problem. 

Denna följs av en problemdiskussion som mynnar ut i en motivering av problemformulering 

och slutligen avslutas med en disposition. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.1 Bakgrund 
 

Flygtrafiken har i Sverige utvecklats mycket under de senaste åren jämfört med utvecklingen i andra 

länder i Europa.1 Många lågprisflygbolag, såsom Ryan Air, FlyMe och Sterling har tagit sig in och 

etablerat sig på den nordiska flygmarknaden. Detta har lett till en ökad konkurrens med pressade 

prisnivåer och tomma flygstolar på många bolag.  

 

Om man jämför dagens pris på flygbiljetter är de lägre än de var för fem år sedan. Många av de 

större flygbolagen har tvingats sänka sina priser på flygplansstolarna för att inte bli utkonkurrerade. 

Utbudet på flygbiljetter är större än efterfrågan på biljetter, vilket har skapat överkapacitet på 

flygmarknaden. Flygbranschen präglas av hyperkonkurrens sedan ett antal år tillbaka.2 Kraven på 

låga priser har lett till att flygbolagen måste effektivisera sig och det har blivit mycket viktigt att 

utnyttja sina resurser maximalt för att kunna behålla sina marknadsandelar.3 Studier har gjorts om 

varför SAS valt att införa lågprisbolaget Snowflake. Forskarna har kommit fram till att de främsta 

anledningarna till att SAS har valt lågprissatsning var att de uppvisade lågt resultat samtidigt som de 

andra lågprisbolagen visade bäst resultat och att staten ändrat inställning till företagets behov.4  

Flygbranschen har under de senaste åren även påverkats negativt av yttre faktorer och några av 

dessa är terrordåden i USA den 11 september år 2001, Tsunamin i Asien år 2004 samt Irakkriget.5 

                                                 
1 Luftfart och Samhälle, (2004) Flygkrisen i Sverig,, 2005-11-10 
http://66.249.93.104/search?q=cache:3nTbqd4fbQkJ:www.luftfartsstyrelsen.se/upload/Flygkrisen.pdf+flygbranschens+
utveckling+senaste+%C3%A5ren&hl=sv#12 
2 Göteborgs-Posten( 2004-11-25) Götebogrslinjen olönsam-fyra flygbolag konkurrerar om kunderna-ingen av dem kan 
redovisa vinst, s 56 
3 Affärsresenäran, (2005) Stenhård konkurrens om kunderna och stora affärsresepriset,  
4 Göransson, Joakim, Kauooi, Erik, Martinsson Lars (2004) SAS marknadsledare på en avreglerad marknad 
5 Affärsresenäran, (2005) Stenhård konkurrens om kunderna och stora affärsresepriset,  
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Analyser om flygbolagens situation efter den 11:e september har gjorts tidigare. De studier som 

genomförts visar på att terrordådet haft stor negativ inverkan på flygmarknaden. 6 

Även priset på olja har ökat mycket under de senaste åren, vilket ökar bränslekostnaderna för 

flygbolagen. I media har det länge talats om kriser för flygbolaget Scandinavian Airlines System 

(SAS) vars marknadsandelar har minskat sedan år 2001. 

 

Den 8: e november år 2005 visade SAS ett positivt utvecklingsresultat. Företaget uttalade sig om att 

man förmodligen skulle komma att visa vinst år 2005.7 Detta var inte företagets första ekonomiska 

kris utan SAS har haft en turbulent utveckling sedan det bildades år 1946. På slutet av 70-talet 

hamnade företaget i en stor ekonomisk kris som berodde på att bränslepriserna fördubblades och 

vilket i sin tur ledde till att SAS visade en ekonomisk förlust under år 1980 för första gången på 17 

år. En bidragande faktor till det dåliga resultatet var en ökad konkurrens på flygmarknaden. Denna 

kris var emellertid positiv för företaget då de ändrade sin strategi som ledde till en starkare position 

på marknaden några år senare.8 

 

1.2 Problemdiskussion 

1.2.1 Definition av kris 

 

Vad är egentligen en kris? 

 

Det finns olika benämningar på kriser såsom finansiella, personliga och valutakriser. 

En kris är en oväntad, plötslig händelse som påverkar företag, personer, utveckling på olika sätt. Då 

vi talar om kriser i arbetet syftar vi på en ekonomisk kris, som enligt Klas Fregert och Lars Jonung 

definieras som en oväntad, plötslig händelse som medför en kraftig nedgång i den ekonomiska 

aktiviteten. 9 

 

Det är vanligt att personer i allmänhet uppfattar en kris negativt, men för ett företag som befinner 

sig i kris kan det vara positivt då det är en ypperlig tid för förändring10 

 

                                                 
6 Liljergren, S, Situationen för flygbolag i och med 11:e september år 2001 
7 Pressrelease-Waymaker, SAS, 2005-11-08, sid 1 
8 Vaabengaard, Mette, (2004) Allt utom giraffer 
9 Fregert, K, Jonung, L (2003) Makroekonomi 
10 Ibid. 
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En annan definition på kris känns igen genom att de normala handlingsmönstrena ej räcker till för 

att lösa den uppkomna situationen. Oftast är en kris överraskande även om den kunnat förutses 

innan den inträffar. De som arbetar för att ta sig ur en kris känner ofta sig tidspressade, vilket kan 

förvärra situationen ännu mer. Under kriser är det ibland svårt att agera, vilket kan försvåra 

situationen . När en kris inträffar råder oftast tvivel om när krisen kommer att upphöra, vilket gör de 

rationella valen ännu svårare. Organisationens handlande bestämmer hur den ska klara av att 

manövrera krissituationen.11 

 

Darling 12 anser att hur man agerar i en kris är viktigt för antingen kan företagets situation förvärras 

ytterligare eller så kan en krishantering innebära en vändpunkt för företaget. Han anser även att det 

är omöjligt att planera för framtiden när företaget befinner sig i kris. 13 

 

Hyperkonkurrens kännetecknas av att konkurrensen är mycket mer intensiv än under vanlig 

konkurrens. Vid hyperkonkurrens gör företagen kontinuerligt snabba, irrationella och oväntade 

förändringar i sin strategi.  Enligt D’Aveni 14 är det viktigt att inte göra en stor strategisk förändring 

utan att istället hela tiden göra mindre förändringar. Uppnår företaget konkurrensfördelar är det 

medvetet om att dessa konkurrensfördelar enbart är tillfälliga, eftersom andra företag snabbt 

imiterar företagets fördelar. Det är även viktigt att inte vara förutsägbar och att alltid attackera de 

andra företagens svagheter för att själv bli kundens bästa alternativ.15 

 

Jan Carlzon, som hjälpte SAS ur krisen de hade på 80-talet har blivit känd för sitt sätt att 

hjälpa företag att ta sig ur och hantera kriser. På 80-talet förändrade han SAS från flygbolag 

till reseföretag med hjälp av en rad olika strategiska förändringar och framförallt genom att 

ändra företagets konkurrensstrategi.16 

                                                 
11 Skoglund, T, Olsson, S et Al, (1995) Att lösa kriser i företag 
12 Darling, John R, (1994), Crisis management in international business: Keys to effective decisionmaking 
13 Ibid. 
14 D’Aveni Richard, (1994), Hypercompetition: Managing the Dynamcis of strategic maneuvrering 
15Ibid. 
16 Edström, A, Nordbäck, L-E, Rendahl, J-E, (1989) Förnyelsens ledarskap,  
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1.2.2 Motivering och Problemformulering 

 
 Under de senaste åren har SAS befunnit sig i en ekonomisk kris samtidigt som hyperkonkurrens har 

rått på marknaden. Då företaget nyligen lyckats vända förlust till vinst anser vi att det är intressant 

att undersöka hur de har gått till väga. Samtidig vill vi jämföra denna ekonomiska kris med den 

ekonomiska kris som SAS befann sig i under 1980-talet. Vi är intresserade av att ta reda på vilka 

strategiska förändringar och strategiska inriktningar som SAS hade gjort under 1980-talet för att 

sedan undersöka om det fans någon möjlighet att använda samma strategiska inriktningar under 

2000-2005.   

 

Huvudfråga: 

• Använde sig Scandinavian Airlines System av samma strategiska inriktningar för att ta sig 

ur sina ekonomiska kriser under åren 1979-1984 som under 2000-2005?  

• Om SAS inte använde sig av samma strategiska inriktningar vad berodde då det på och hade 

det varit möjligt att använda sig av samma strategi? 

Bifrågor: 

• Vilka yttre faktorer har påverkat dessa strategiska inriktningar? 

• Hur har organisationen varit uppbyggd och förändrats under de två olika perioderna? 

• Vilka likheter och skillnader finns i de val av strategiska förändringar som gjorts under de 

två kriserna?   

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och undersöka om SAS har använt sig av samma 

konkurrensstrategi under 2000-talet som det gjorde på 80-talet för att ta sig ur sina ekonomiska 

kriser. Dessutom är syftet att studera företagets omvärld vid de två olika kriserna och företagets 

förändring och uppbyggnad inom organisationen.  
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1.4 Avgränsningar 
 

Vi valde att inrikta oss på SAS krisperiod under Jan Carlzons tid år 1979-1985, då den var 

betydande för företaget. I samband med den ekonomiska kris som uppstod blev SAS the 

Businessman’s airline, vilket det fortfarande är välkänt som.17  Vi har även undersökt hur SAS med 

hjälp av strategiska förändringar, omorganisering samt strategiska inriktningar har tagit sig ur den 

ekonomiska kris de upplevt under perioden 2000-2005. 

Vi har valt att koncentrera oss på SAS flygverksamhet och inte på frakt, hotellverksamhet och 

dylikt. Under hela arbetet har vi valt att belysa och undersöka det som framförallt legat till grund för 

SAS olika förändringar. 

 

                                                 
17 Edström, A, Nordbäck, L-E, Rendahl, J-E, (1989) Förnyelsens ledarskap 
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1.5 Disposition 
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1.5.1 Inledningen 

 

Här ger vi först en kort beskrivning av bakgrunden till problemet. Därefter har vi en 

problemdiskussion som mynnar ut i en problemformulering. Avslutningsvis beskriver vi uppsatsens 

syfte. 

1.5.2 Metod 

 

I detta kapitel redogör vi för och motiverar de metoder vi använt oss av.  

1.5.3 Teori 

 

Till en början för vi en teoretisk diskussion där vi diskuterar olika teorier och dess modeller samt 

beskriver vilka modeller vi valt och motiverar varför.  

1.5.4 Empiri 

 

Det material vi har insamlat under arbetets gång redovisar vi i empirikapitlet. Vi har delat in empirin 

efter de två olika krisperioderna i två olika kapitel. Dessutom finns en mindre djup analys i detta 

kapitel där vi beskriver företagets omvärldssituation med hjälp av PESTEL och en beskrivning av 

företagets organisationsuppbyggnad vid de två olika kriserna. 

1.5.5 Analys 

 

I detta kapitel analyserar vi empirin med hjälp av de teorier och modeller vi beskrivit i det 

föregående kapitlet. 

1.5.6 Slutsats 

 

Avslutningsvis redogör vi för de slutsatser vi har dragit utifrån vår studie. I detta kapitel besvarar vi 

även vår problemformulering. Vidare ger vi förslag på fortsatta studier inom forskningsområdet. 
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2 METOD  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I metodavsnittet kommer vi att beskriva den undersökningsmetod och det angreppssätt som vi 

använt oss av under arbetets gång. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.1 Beskrivande undersökning 
 

Beskrivande undersökningar riktar sig till att beskriva historiska förlopp. Eftersom vi har undersökt 

och jämfört vad som hänt inom SAS vid två olika tidsperioder är det viktigt att man gör en relevant 

och meningsfull fasindelning. Det finns två olika sätt att angripa problem som uppkommer vid 

fasindelningen. Antingen kan man ha en successiv utveckling av principer för fasindelningen (1) 

eller så har man en på förhand bestämt fasindelning (2).18 Vår fasindelning hade vi bestämt i 

förhand utifrån två olika ekonomiska krisperioder inom ett lika stort tidsintervall.  

 

 

2.2 Vetenskapligt perspektiv 
 

Det är viktigt att en forskare är väl medveten om hur han förhåller sig till det han undersöker. Detta 

beror på att forskare har olika sätt att se på vetenskap och filosofi. Vidare är det mycket viktigt att 

läsaren är medveten om på vilket sätt forskaren förhåller sig till studien för att kunna ta till sig den 

information arbetet ger på rätt sätt. Detta är viktigt då det vetenskapliga förhållningssättet till våra 

analyser och val styrs av tidigare erfarenheter.  Man skiljer på två olika vetenskapliga perspektiv; 

positivism samt hermeneutik.19 I praktiken är en kombination av det båda perspektiven ofta 

förekommande. Det är även vanligt att ställa sig mittemellan dessa två perspektiv.20   

Då vi har använt oss av sekundärdata som redan är färgad av någon annans värderingar, har det varit 

svårt att förhålla sig objektiv till de data vi använt i arbetet. För oss föll det sig naturligt att ha ett 

hermeneutiskt angreppssätt. Vi valde olika teorier genom de insamlade data vi fått fram för att 

kunna analysera våra problem.  När man utför en studie med hermeneutiskt angreppssätt är det 

ytterst viktigt att skapa sig en helhetsuppfattning om det man studerar 21  och därför valde vi att 

                                                 
18 Lundahl, Ulf, Skärvad, Per-Hugo, (1992) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer 
19 Alvesson, M, Sköldberg, K (1994), Tolkning och reflektion- vetenskapsfilosofi och kvalitativmetod 
20 Wiedersheim, Paul-F, Eriksson L-T, (1997) Att utreda forska och rapportera 
21 Alvesson, M, Sköldberg, K (1994) Tolkning och reflektion- vetenskapsfilosofi och kvalitativmetod 
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samla in information från många olika källor som beskrev samma fenomen. Med ett hermeneutiskt 

angreppssätt är man medveten om att människan påverkas av tidigare upplevelser och kunskaper 

och även vi som skriver uppsatsen har våra tidigare kunskaper som får oss att tolka det vi läser på 

ett visst sätt. Enligt Skärvad och Lundahl är personliga erfarenheter ofta nödvändiga för att uppnå 

vetenskaplig kunskap22  Och även de författares och journalisters skrifter vi har läst har varit 

influerade av deras tidigare erfarenheter. 23 När vi läst olika artiklar och böcker har vi kontinuerligt 

tolkat och försökt förstå den information vi tagit del av. 

  

2.3 Angreppssätt 

2.3.1 Induktiv metod 

 

Enligt Brymans metodbok finns det två olika sätt att studera en händelse, antingen deduktiv eller 

induktiv metod. Forskaren använder sig av en eller flera teorier i den deduktiva ansatsen för att få 

svar på sina frågor. Med den induktiva metoden fördjupar sig forskaren i det empiriska materialet 

för att kunna behandla detta utifrån lämpliga teorier. Han talar även om ett tredje sätt att angripa 

händelsen på, med hjälp av abduktion, vilket är en kombination av de två ovannämnda ansatserna. 

Utifrån valda teorier behandlar man det empiriska materialet och möjligtvis ändrar man de tidigare 

valda teorierna för att lättare kunna applicera dessa på det empiriska materialet.24 

 

Vi anser att vårt arbete kan liknas vid den induktiva metoden, då vi förankrat och fördjupat oss i vårt 

empiriska material och behandlat detta utifrån de teorier som vi ansett vara lämpligast för vår 

uppgift. Detta grundar vi på att vi har använt oss av redan befintliga teorier som vi sedan applicerat 

på det empiriska materialet, för att få fram svaren på våra problemformuleringar. Vi har noggrant 

analyserat två olika processer som SAS har genomgått utifrån redan existerande teorier.25 

 

Enligt Patel och Davidsson (1994) kan man säga att forskaren följer upptäckandets väg. Forskaren 

kan då studera forskningsobjektet, utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare 

vedertagen teori, och, enligt Backman (1998) utifrån den insamlade informationen, empirin, 

formulera en teori. Den kvalitativa ansatsen är övervägande induktiv.26  

                                                                                                                                                                   
 
22 Lundahl et Al (1992), Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer 
23 Alvesson, M, Sköldberg, K (1994), Tolkning och reflektion-vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod 
24 Bryman, A (2002), samhällsvetenskapliga metoder 
25 Alvesson, Mats, Sköldberg, Kaj, (1994) Tolkning och reflektion-vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod 
26 Patel, R, & Davidsson, B,(1994) Forskningsmetodikens grunder 
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Thurén (2003) menar att induktion bygger på empiri och deduktion på logik. När de två kombineras 

får man den hypotetiskt abduktiva metoden (typiskt inom positivismen). 

Resonemanget kallas slutledning och resultatet kallas slutsats. De påståenden som leder till 

slutsatser heter premisser. Induktion innebär att man drar allmänna, generella slutsatser utifrån 

empiriska fakta. 27 

 

Det viktiga är att slå fast att vi aldrig kan vara 100 % säkra på en induktiv slutledning eftersom den 

bygger på empiri. Vi har varit medvetna om att resultatet av uppsatsen kan vara något missvisande, 

då vi har valt teorier efter att ha insamlat empirin. Detta har medfört att resultatet av studien endast 

har framställts från en synvinkel med hjälp av olika teorier och modeller. 

 

2.4 Historiska studier 
 

Historiska studier är ofta inriktade på att förklara varför en viss händelse inträffade. Orsakerna kan 

även beskrivas som komplexa orsakskedjor, det vill säga mönster av samverkande faktorer som 

bidragit till att en historisk händelse inträffat.28 

När man undersöker ett historiskt fall uppkommer ofta en konkurrerande förklaring, det vill säga 

samma händelser ger olika förklaringar. I sådant fall är det viktigt att bedöma hur rimlig, trovärdig 

och övertygande en viss förklaring är. De olika tolkningarna kompletterar ofta varandra eftersom de 

använder olika förklaringsmodeller och utförs med utgångspunkt från olika avståndsförhållanden 

och lägger tyngdpunkten på olika aspekter. 29 

 

Vi har undersökt vårt problem med hjälp av historiska studier och analyser. Då vårt problem gick ut 

på att undersöka och jämföra två olika händelseförlopp i företaget, var historiska studier ett lämpligt 

metodval. Genom detta angreppssätt var det lättare att se vilka strategiska val företaget använt sig av 

och undersöka ifall de tagit lärdom av dessa. Upprepade SAS samma val av strategi som de använde 

på 80-talet? Med hjälp av historisk analys kan man dessutom göra prognoser om vart utvecklingen 

är på väg. . Styrkan i argumentationen avgör vilka förklaringar som vi förkastar respektive 

accepterar. För att ta reda på bakgrunden till hur en aktuell situation/problem uppstått (i vårt fall 

ekonomisk kris) är en historisk analys det optimala tillvägagångssättet.30 

                                                 
27 

Thurén Torsten (2003) vetenskapsteori för nybörjare  

28 Lundahl, Ulf, Skärvad, Per-Hugo, (1992) Utredningsmetodik för samhällsvetare 
29 Ibid. 
30 Alvesson, Mats, Sköldberg, Kaj, (1994) Tolkning och reflektion-vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod 
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2.5 Datainsamling 
 

I vårt arbete har vi enbart använt oss av sekundärdata eftersom vi valt att studera tidigare händelser 

med hjälp av historiska studier och inte genomfört egna undersökningar och intervjuer. 

Primärdata utgörs av empiri som har samlats in för särskilda ändamål. Primärdata är information 

som samlats ihop av författaren för den specifika studien. Författaren måste välja vilka 

undersökningstekniker han/hon skall använda. Det finns olika undersökningstekniker såsom 

intervjuer, olika experiment, observationer och frågeformulär och dessa är alla användbara för att 

samla ihop empiri. Undersökningarna skall matchas till den miljön de skall komma att användas i. 

Författaren bör tänka på speciella saker som utformning av frågeformulär, innehåll och layout. När 

informationen är insamlad får författaren inte glömma bort att beakta frågornas giltighet och 

trovärdighet. 31 

 

Sekundärdata innebär redan bearbetad data. Exempel på sekundärdata kan vara olika rapporter, 

artiklar, böcker med mera. 32 Dessa data bygger ofta på något som har producerats för annat 

ändamål.33 Sekundärdata är empiri insamlat av andra individer än författaren själv. Vi samlade in 

information i form av tidningsartiklar från olika databaser på Lunds Universitet och Malmö 

Stadsbibliotek. Vi införskaffade litteratur från Lunds Ekonomiska Kursbibliotek samt Malmö 

Stadsbibliotek samt diskuterade med handledaren.  

 

Våra publicerade källor var sekundär litteratur och har bestått av tidningsartiklar, årsredovisningar 

samt forskningsuppsatser. För oss har det varit viktigt att hitta väsentlig information som kunde 

anknytas till vår problemformulering. Det är viktigt att vara medveten om att denna information har 

använts för en annan studie och därför kan data vara mindre relevant för den aktuella rapporten. För 

att använda så relevant information som möjligt i vår rapport studerade vi flera olika källor som 

behandlade samma information på olika sätt. Då vi valt att följa det hermeneutiska synsättet skapade 

vi ett helhetssammanhang efter att ha läst de olika artiklarna. Det är mycket viktigt att alltid ha i 

åtanke både metodik och mål vad gäller den insamlade informationen. Sekundärdata kan delas upp i 

två olika delar, intern och extern. Intern data är den fakta som går att hitta inom företaget medan 

extern data bara kan finnas utanför företaget. 34 Under vårt arbete har vi varit väl medvetna om att 

                                                 
31 Lundahl, Ulf, Skärvad, Per-Hugo, (1992) Utredningsmetodik för samhällsvetare 
32 Ibid. 
33 Alvesson, Mats, Sköldberg, Kaj, (1994) Tolkning och reflektion-vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod 
34 Kvale S, (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun  
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den interna företagsinformationen vi införskaffat eventuellt kan ha varit riktad för att visa en positiv 

bild av företaget. För att reducera risken för användandet av riktad information har vi i så stor 

utsträckning som möjligt jämfört den interna informationen med extern information. Dock har vi 

varit medvetna om att den externa informationen i vissa fall kan ha varit hämtad från den interna, 

vilket minskar relevansen för de data vi använt. 

 

2.6 Källkritik 
 

I tidskrifter finns det alltid en risk att inte riktig, eller förvrängd information ges ut. Huvudproblemet 

med tidskrifter när man använder sig av historiska studier är att finna och kontrollera källorna, samt 

att avgöra sanningshalten genom att kritisera och granska dem. Källor som är oberoende och som 

återger samma sak ökar sannolikheten för händelseförloppet. Vid studium av historiska källor är det 

nödvändigt att utnyttja källor på ett kritiskt sätt så att källorna verkligen är äkta, relevanta och 

trovärdiga. Historiska studier förutsätter att forskaren är väl medveten vad källorna kan användas till 

och vilka långtgående slutsatser som kan dras.35 Vi har använt oss av två olika sätt för att ta fram vår 

information till detta arbete. Dels har vi granskat flera tidningsartiklar och jämfört dessa för att 

försäkra oss om att vi använder så sanningsenlig information som möjligt. Det andra sättet har varit 

att försöka komma så nära originalkällan som möjligt genom att exempelvis läsa Tidningarnas 

Telegrambyrå, vilken är en nyhetsbyrå som är en distributör till andra tidningar. Tidningarnas 

Telegrambyrå delar ut löpande information om företaget och delar ut grundligare företagsanalyser 

av större företag såsom SAS en gång om året. I dessa medier förekommer även intervjuer, reportage 

där företagets ”signifikanta aktörer” lämnar värdefull information om sina företag. Till facktidningar 

hör även Dagens industri och Affärsvärlden. Vi har även använt information från SAS 

årsredovisningar från de senaste fem åren och från år 1979 till år 1984. Detta har vi gjort för att 

bilda oss en helhetsbild och lättare se de stora förändringar som skett. Vi är medvetna om att all 

information som kommer från företaget i flesta fall är positivt vinklat och därför har vi under 

arbetets gång undersökt relevansen för all fakta genom att jämföra den med andra tidsskrifter. När 

granskning av skriftliga källor görs bör man beakta till vem de är riktade och vad deras syfte är. 

Skriftliga källor är bra i det avseendet eftersom de i många fall innehåller mycket information. 36 

 

                                                 
35 Lundahl, Ulf, Skärvad, Per-Hugo, (1992) Utredningsmetodik för samhällsvetare 
36Alvesson, Mats, Sköldberg, Kaj, (1994) Tolkning och reflektion-vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod 
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3 Teorier och Modeller 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I detta avsnitt kommer vi att inleda med en teoretisk diskussion för att motivera våra val teorier och 

modeller. Därefter beskriver vi de modeller vi kommer att använda i vår analys. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.1 Teoretisk diskussion 
 

Porter anser att en konkurrensstrategi ska bestämmas utifrån hur omgivningen ser ut.37  

Ett företags omgivning kan inkludera många olika aspekter. I vårt arbete har vi enbart tänkt 

undersöka de omvärldsfaktorer som anses vara viktiga att undersöka vid val av konkurrensstrategi. 

I omgivningen anser Porter att det är viktigast att studera branschen. Anledningen till detta är att han 

anser att andra faktorer såsom tekniska och politiska ger samma konsekvenser för alla aktörer i 

branschen. Enligt Porter har företagen inom branschen mer eller mindre lätt att komma till rätta och 

anpassa sig till dessa krafter. Han anser att branschstrukturen är mest betydande för de strategier 

företaget har möjlighet att genomföra. Porter har framställt en modell vid namn Five Forces 

Framework för att undersöka företagets bransch38 Även Johnson och Scholes39 och Bowman och 

Faulkner anser att det är en viktig modell att använda sig av vid val av konkurrensstrategi.40  För att 

få mer förståelse om hur branschen var uppbyggd vid de två krisperioderna ansåg vi att en 

branschanalys skulle vara av stor vikt eftersom konkurrensstrategi beskriver hur man får bättre 

position i sin bransch än de övriga aktörerna. Eftersom företagets kris inte berott på försämrad 

situation i förhållande till hela branschen utan på andra faktorer i omvärlden, tyckte vi att det var 

intressant att studera de yttre omvärldsfaktorer som föranlett krisen då vi skulle göra en komparativ 

studie om vad företaget använt sig av för konkurrensstrategi för att ta sig ur två olika kriser.  

 

Bowman och Faulkner har utvecklat en modell som kallas PEST som de anser är bra att kombinera 

med Five Forces-modellen för få inblick i hur industrins framtid kommer att se ut. Genom att 

använda denna modell undersöker man yttre omvärldsfaktorer. 41  Då Johnson och Scholes ansåg att 

de olika faktorerna borde utvidgas framställde de PESTEL som innehåller Bowman och Faulkners 

                                                 
37 Porter, M-E ( 1994) Konkurrensstrategi 
38 Ibid. 
39 Johnson, G, Scholes, K (2002) Exploring Corporate Strategy 
40 Bowman,C, Falkner,D (1995) The Essence of competitive statgey 
41 Ibid. 
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modell och även inkluderar två nya faktorer.42 Vi ansåg att denna PESTEL modell var lämplig för 

att undersöka olika omständigheter som bidragit till krisen och kunde tänkas ligga till grund för en 

viss strategisk inriktning. 

 

Alfred Chandler däremot ansåg att strategiska val inte behöver vara styrda av omgivningen utan att 

det är de strategiska valen som ger form åt både företaget och omgivningen. Vi tycker inte att 

Chandlers teori är relevant i SAS fall, då de fick ändra sin strategi på grund av förändringar i 

omvärlden.43 

 

Porter anser att för att ett företag ska bli framgångsrikt ska det uppnå den bästa strategin och den ska 

spegla sin omvärld. För att skapa en försvarbar position anser han att det finns tre olika strategier 

som företagen kan använda sig av. Detta har beskrivits med modellen om de tre basstrategierna. 44 

 

En annan konkurrensstrategimodell är Faulkner och Bowmans Consumer Matrix. Denna modell är 

uppbyggd kring Percieved Used Value och Percieved Price. Denna modell ska användas 

tillsammans med The Producer Matrix.45 Johnson och Scholes har skapat en version av Consumer 

Matrix där man däremot använder sig av Percieved Added Value och Percieved Price. Modellen är 

uppbyggd på att företagen uppnår konkurrensfördelar genom att ge kunderna vad de önskar eller 

behöver på ett mer effektivt sätt än konkurrenterna, men som samtidigt är svårt att imitera. Johnson 

och Scholes modell riktar sig även till serviceföretag och inte enbart produktföretag.46 Eftersom det 

för SAS inom flygområdet mest handlar om att leverera en tjänst ansåg vi att denna modell var mer 

lämplig.  

 

Dessa är indelade i kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering. Enligt Porter är det 

viktigt att företaget enbart använder en av dessa strategier eftersom han anser att varje strategi 

behöver stort engagemang från organisationen som skulle försvagas ifall det fanns mer än en 

huvudinriktning. Om företagen väljer att sammanföra två olika strategier kan de gå miste om 

fördelarna som är knutna till de olika strategierna. Porter anser även att i vissa branscher kan 

företagen få hög avkastning oavsett vilken konkurrensstrategi de väljer, samtidigt som det i andra 

branscher bara finns ett alternativ vid val av konkurrensstrategi för att uppnå vinst.47 

 

                                                 
42 Johnson, G, Scholes, K (2002), Exploring Corporate Strategy 
43 Bill Paterson, (oct 1988), Still plausible stories; A review of Alfred Chandler’s classics 
44 Porter, M-E (1994) Konkurrens strategi 
45 Bowman,C, Falkner,D (1995) The Essence of competitive statgey 
46 Johnson, G, Scholes, K (2002) Exploring Corporate Strategy 
47 Porter, M-E,(1994), Konkurrensstrategi 
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Vårt problem är att undersöka vilken strategisk inriktning som SAS har använt sig av för att lyckats 

ta sig ur två olika kriser. Det har för SAS krävts ett antal strategiska förändringar för att återigen 

uppnå ett positivt resultat. När ett företag väljer att inrikta sig på en ny strategi för att ta sig ur en 

kris är det enligt Darling flera olika omvärldsfaktorer som påverkar beslutet om vilka strategiska 

förändringar som skall göras.48 För att veta vilka omvärldsfaktorer som påverkat företagets 

strategiska beslut har vi undersökt företagets makromiljö. Den modell vi har använt oss av är 

PESTEL,49 som vi anser ger en bra bild av SAS omgivning. Det är bland annat företagets 

omgivning som har lett till dess ekonomiska kriser.  

 

För att lyckas genomföra de olika strategiska förändringarna har även omorganiseringar inom 

organisationen krävts. För att ta reda på hur organisationen har förändrats har vi beskrivit de olika 

organisationsformerna som SAS har haft under de två perioderna. 

 

För att undersöka vad företaget valt för strategiska inriktningar har vi tänkt använda oss av 

Strategiska klockan.50 Med hjälp av denna teori får vi en insyn i hur SAS inriktat sig mot kunderna 

samt vilken position på flygmarknaden de intagit.  

 

3.2 Presentation av modellerna  
 

3.2.1 Five Forces 

 

Porter anser att målet med konkurrensstrategi är att finna en position i branschen, där företaget bäst 

kan försvara sig mot de olika konkurrenskrafterna, eller kan påverka dem till sin förmån. Genom att 

använda Five Forces kan man ta reda på hur konkurrensen och lönsamheten ser ut i en viss bransch. 

Rivaliteten inom den egna branschen uppstår främst när någon aktör känner sig pressad eller vill 

förbättra sin egen position. I många branscher är de olika företagen beroende av varandra och om 

rivaliteten är för hög kan alla företags situation försämras. Ofta försämras branschens läge avsevärt 

då det råder priskonkurrens. Då det är låg tillväxt ökar konkurrensen om marknadsandelar.  Även då 

nya företag etablerar sig på en marknad med viljan att vinna fler marknadsandelar finns det risk att 

lönsamheten inom branschen minskar på grund av sänkta priser eller ökade kostnader för företagen. 

Hotet i branschen för nya etablerare är olika stort beroende på hur pass stora etableringshindren är. 

                                                 
48 Darling, John R, (1994), Crisis management in international business: Keys to effective decisionmaking 
49 Johnson, G, Scholes, K,(2002) Exploring corporate strategy 
50 Ibid. 
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De olika aktörerna i en bransch konkurrerar även med andra branscher som erbjuder 

substitutprodukter. Ju lägre pris substitutprodukterna eller tjänsterna erbjuder desto mer tvingas 

branschens priser sänkas för att inte förlora kunder. Substitutprodukter uppfyller samma behov som 

branschprodukten. Branschens kunder konkurrerar även med branschen då de kan tvingas till 

prissänkningar, förhandla om bättre kvalitet och spela ut konkurrenterna mot varandra. Företagens 

leverantörer kan också påverka konkurrenssituationen inom branschen då de kan höja priser eller 

sänka kvaliteten på de varor och tjänster de levererar. De stora leverantörerna kan exempelvis 

reducera lönsamheten för en bransch genom att höja sina priser. 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1 FIVE FORCES52 
 

 

3.2.2 PESTEL 

 

För att undersöka vilka omvärldsfaktorer som påverkat de strategiska valen inom företaget är 

PESTEL en bra metod. PESTEL modellen tar upp sex huvudtyper i makromiljön; Political, 

Economical, Social, Technological, Environmental och Legal Factors. De faktorer som bör tas med 

i en analys varierar beroende på vad för sorts företag det är man undersöker och inom vilken 

                                                 
51 Porter M-E (2002),Konkurrensstrategi 
52 Ibid. 
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bransch det verkar. Det gäller att inte enbart titta på varje faktor var för sig utan att istället försöka 

finna den kombinerade påverkan av de medverkande krafterna och vad detta kommer att innebära. 

Vad som är viktigast är att undersöka de faktorer som är mest viktiga vid en tidpunkt. Nedan 

beskrivs de olika faktorerna samt förslag på vad som kan ingå i den. 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1.2 Förslag på olika faktorer inom PESTEL-modellen54 
 

3.2.3 Organisationsstruktur 

 

Organisationers strukturer kan vara uppbyggda på olika sätt vad gäller ansvarsfördelning nedan 

beskrivs hur en hierarkisk organisation förändras till en mer kundbaserad organisation samtidigt 

som ansvaret flyttas längre ner i organisationen.55  

 

 

 

                                                 
53 Johnson, G, Scholes, K, (2002) Exploring Corporate strategy  
54Ibid.  
55 Bruzelius L-H (2004) Integrerad organisationslära 
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3.2.3.1 Hierarkin 

 

Det är väldigt vanligt att den hierarkiska strukturen byts ut mot andra organisationsstrukturer på 

grund av att medarbetarna saknar inblick och helhetssyn i företaget. Frågor förs nerifrån och upp i 

organisationen vilket medför att det kan ta lång tid för svaren att komma tillbaka. Detta medför en 

långsam och trög organisation.56 

Hierarkin kan även vara kostsam om arbetsuppgifterna har ett litet eller inget kundvärde alls. Oftast 

är denna struktur mer inriktad på att tillfredställa chefen än kunden. När komplexa arbetsuppgifter 

utförs i en utvecklad informationsteknologi av professionella anställda är de i många fall 

självstyrande och kan mer än sin chef. På egen hand hämtar de den viktiga information som krävs.57 

Enligt Bruzelius är detta en av anledningarna varför det blir allt vanligare att pyramiderna rivs, 

organisationen vänds mot kunden och styrs horisontellt snarare än vertikalt. 58 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56  Bruzelius L-H, (2004) Integrerad organisationslära 
57  Ibid. 
58  Ibid. 
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3.2.3.2 Kundbaserat organisationsschema 

 

Fronten är de anställda som har kundkontakt. Dessa backas i sin tur upp av andra 

organisationsenheter och styrs av ledningen i organisationen. 

Pyramidens bas har vänds mot kunden. 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kundbaserat organisationsschema 60 
 

 

3.2.3.3 Divisionsorganisationer 

 

En divisionsorganisation kan liknas vid av att företaget är samordnat under en företagsledning eller 

koncernledning. Dessa grupperar verksamheten i mer eller mindre självständiga resultatenheter eller 

divisioner. I teorin ska varje division fungera som ett mindre företag i företaget. Varje division 

ansvarar för sin egen marknad, sin egen affärsidé eller sitt eget produktområde och 

divisionsledningen ansvarar för att målen uppnås via ett önskat resultat samt har oftast också ett 

ansvar för divisionens utveckling och förnyelse. Koncernledningen har huvudansvaret angående 

ekonomiska planer, godkänner budget, och beslutar även om olika investeringar som ej kan göras i 

divisionen och ställer resultatkrav för divisionerna. Koncernledningen beslutar även om 

omstruktureringar, varsel samt rekrytering av divisionschefer. Divisionalisering från koncernnivåns 

synvinkel innebär decentralisering genom att makt, befogenheter, beslutanderätt och ansvar fördelas 

                                                 
59  Bruzelius L-H (2004) Integrerad organisationslära 
60  Ibid. 
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på anställda längre ner i organisationshierarkin. Decentrialiseringsprincipen förutsätter ofta 

genomtänkta system för strategisk planering, budgetering och resultatuppföljning.61 

I boken Divisionalisering och därefter, menar författarna Edgren, Rhenman, och Skärvad, att 

anledningen till varför svenska företag divisionaliserar är på grund av att de vill försöka 

differentiera arbetsmetoderna och kulturen i den inre organisationen för att uppnå speciella krav 

som satts upp i de olika affärsområdena. Företag kan även divisionalisera sin organisation för att 

förenkla och skapa en överblick över den om organisationen blivit allt för komplex och 

byråkratiserad eller för att tillfredställa mer affärsorienterade rationaliserings- och 

utvecklingsansatser. En annan sak författarna tar upp i denna bok är att företag väljer denna 

organisationsform för att åstadkomma decentraliserad samordning i koncernen och därigenom 

kunna ha företagsenheter som hör samman affärsmässigt men ändå är fristående från varandra i 

divisioner samt för att skapa strukturell rekonstruktion av företaget. 62    

 

Varför divisionalisera företaget? 

Vilken indelning skall göras vad gäller divisionerna?  Är det kunden, produkten, marknaden, 

tekniken eller det geografiska området som skall styra? Det är viktigt att indelningen ger möjlighet 

att mäta lönsamheten för att denna organisationsform skall fungera. Divisionalisering syftar ofta till 

att öka marknadsorienteringen och affärsmässigheten. 63 

 

Det är vanligt att divisioner med samma resursanvändning vänder sig till samma kunder, vilket kan 

försvåra genomförandet av en divisionaliserad struktur. Betydligt vanligare är det därför att denna 

organisationsform används av företag med kunder som exempelvis är beroende av en speciell 

tjänst.64 

 
                                                 
61  Bruzelius L-H (2004) Integrerad organisationslära 
62  Edgren, J , Rhenman, E, Skärvad P-H (1983) Divisionalisering och därefter 
63  Bruzelius L-H, (2004) Integrerad organisationslära 
64  Ibid. 
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3.2.4 Strategiklockan 

 

Strategi klockan beskriver vad ett företag använder för strategi för att nå konkurrensfördelar på sin 

marknad. Det handlar om att tillfredställa behov bättre än vad konkurrenterna gör samtidigt som 

man gör det svårt för konkurrenterna att imitera. En del kunder önskar att priset är lågt samtidigt 

som det finns kunder som anser det mer viktigt med högt levererat värde på servicen eller 

produkten. 65  

 

 

Den strategiska klockan 66  

 

3.2.4.1 ”No frills” (1) 

 

Denna strategi kombinerar lågt pris med lågt kundvärde och används mest på priskänsliga 

marknader. Strategin kan verka oattraktiv men det finns faktiskt många företag som följer den och 

ändå är framgångsrika. Det finns ibland ett segment som väljer att köpa en produkt som inte 

levererar så högt värde eftersom de inte har möjlighet eller vill köpa dyrare produkt eller service. 67  

 

                                                 
65 Johnson, G, Scholes, K (2002) Exploring Corporate strategy 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
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3.2.4.2 Lågprisstrategi (2) 

 

Företag som använder sig av denna strategi försöker att hålla nere priserna men samtidigt leverera 

lika högt värde för kunden som de övriga konkurrenterna. Det finns två olika sätt att uppnå 

bestående konkurrensfördelar genom en lågprisstrategi på. Det första tillvägagångssättet syftar till 

att försöka identifiera och fokusera på ett marknadssegment som är oattraktivt för konkurrenterna. 

På detta sätt undviker man press från konkurrenterna som skulle sänka prisnivåerna till lägre än 

lönsamma. Det andra tillvägagångssättet är i en svårare situation där konkurrensen är baserad på 

pris. Här uppnår man konkurrensfördelar genom att taktiskt sänka priset, medveten om att 

konkurrenterna följer efter i prisnivån vilket bidrar till att hela prisnivån på marknaden sänks. 

Risken med detta är att prisnivån sjunker till en nivå som inte är lönsam för företagen, vilket då 

även gör det svårt eller omöjligt att kunna investera i att utveckla produkten eller servicen. Med 

andra ord så stannar utvecklingen. Det viktigaste för att lyckas med en lågkostnadsstrategi är att 

försöka reducera kostnaderna på ett sätt som inte konkurrenterna kan göra. 68 

 

3.2.4.3 Hybridstrategi (3) 

 

Företag som försöker uppnå differentiering till ett pris som är lägre än konkurrenternas använder sig 

av hybridstrategi. Vid denna strategi är det för att lyckas viktigt att man förstår vad kunden vill ha i 

jämförelse till vad man levererar samtidigt som man håller nere kostnaderna. Det kan för många 

verka onödigt att ha lägre pris än konkurrenterna om man levererar samma värde. Några exempel på 

situationer där det kan vara fördelaktigt att använda sig av hybridstrategi följer nedan.69 

• Om man kan uppnå större volymer än konkurrenterna och hålla marginalerna attraktiva på 

grund av en lågkostnadsinriktning. 

• Om det är möjligt att styrka huvudkompetenserna som differentieringen bygger på och sedan 

minska kostnaderna inom andra aktiviteter. 

• Där det finns ett segment med speciella behov som samtidigt önskar något lägre pris. 

• Som en inträdesstrategi på en marknad med redan etablerade företag.  

•  

Om man ska utnyttja sig av denna strategi i denna situation är det viktigt kostnadsbesparingen är 

lågprisinriktad över lag samtidigt som man redan har planerat en genomförande strategi till när man 

väl etablerat sig.70 

                                                 
68 Johnson, G, Scholes, K (2002) Exploring Corporate strategy 
69 Ibid. 
70 Ibid. 
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Enligt Faulkner and Bowman är detta den enda konkurrensstrategi som garanterat ökar 

marknadsandelarna.71 

 

3.2.4.4 Differentieringsstrategi (4) 

 

Denna strategi syftar till att erbjuda produkter eller tjänster som är unika utifrån kundens 

värderingar jämfört med de vad konkurrenterna erbjuder. Syftet med denna strategi är att inta fler 

marknadsandelar än konkurrenterna genom att erbjuda bättre produkter till samma pris eller att öka 

marginalerna genom att höja priset något. Man kan uppnå denna strategi genom att 72 

• Erbjuda en unik produkt, exempelvis utveckla produkten bättre eller designa den på ett fint 

sätt. Detta tillvägagångssätt är exempelvis mycket vanligt inom bilindustrin. Vad som är 

viktigt att vara medveten om att andra lätt kan ta efter ens idéer och då är man inte längre 

unik. 

• Marknadsföra fördelarna hos sin produkt eller service. Man betonar alltså hur bra ens 

produkt eller service tillfredsställer kundens behov. Oftast bygger en sådan strategi på att 

företaget använder sitt starka varumärke eller genom bra marknadsföring. 

• Differentiera sig med hjälp av sina kompetenser. Det blir svårt för andra företag att imitera 

dessa interna kompetenser. 

 

När ett företag använder sig av differentieringsstrategi är det av stor vikt att det är klart identifierat 

vem kunden är. I många fall kan det råda tvetydigheter angående detta. Som exempelvis för ett 

tidningsbolag - är kunden den som köper tidningen eller den som annonserar eller båda två? 

Det är även viktigt att vara väl medveten om vad kunderna värdesätter högst. Exempelvis i 

teknikföretag inriktar de sig på bra teknik när det är designen som kunderna värderar mest. Det är 

alltså viktigt att arbeta nära sin marknad och att ha förståelse för kunderna.73 

Att exakt ha klart för sig vem ens konkurrenter är också mycket viktigt. Vidare är det av stor 

betydelse att ta hänsyn till global konkurrens vid val av strategi.74 

Företag måste även se över och förändra sin differentiering kontinuerligt eftersom det annars är lätt 

för andra företag att imitera. 75 

 

                                                 
71 Bowman, C, Faulkner, D (1995) The Essence of competitive strategy 
72 Johnson, G, Scholes, K (2002) Exploring Corporate strategy 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
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3.2.4.5 Fokuserad differentiering (5) 

 

Fokuserad differentiering innebär att företaget erbjuder ett högt värde och riktar sig till ett utvalt 

segment. Antingen kan företagen differentiera sig brett på en marknad eller använda sig av en mer 

fokuserad strategi. Det är viktigt att känna till och veta vilket marknadssegment man riktar sig till, 

uttryckt i sammanhängande kundbehov. Dessa behov ska sedan bli till handling för att tillfredsställa 

kunderna. Om ett företag försöker att tillfredsställa olika marknadssegment med olika behov kan 

detta bli svårt. För varuhus kan detta vara svårt då de säljer olika varumärken till olika kunder och 

det kan vara besvärligt att hålla personalen inriktad med bra fokus inom alla märken. 

Det förekommer ofta konflikter med intressenterna när man använder sig av fokuserad 

differentiering. För att uppnå fördelar är det viktigt att man är noggrann när man fokuserar sig 

eftersom marknadssituationen snabbt kan förändras. Då kan skillnader mellan segmenten försvinna, 

vilket gör att konkurrensen ökar. Då är det viktigt att man differentierar sig ännu mer. 76 Bowman 

and Faulkner anser att fördelarna med denna strategi beror på om det finns kunder som är villiga att 

betala ett högre pris för ett högre kundvärde. De anser att det är riskfyllt att använda denna strategi 

då kundernas förväntningar ökar vilket även ökar företagets kostnader.77 

 

3.2.4.6 Mindre fördelaktiga strategier (6, 7 och 8) 

Nedan följer tre olika strategiska inriktningar som Johnson and Scholes anser vara mindre 

fördelaktiga. 78 

I steg 6 ökar man priset utan att öka värdet för kunden och där det förekommer monopol är denna 

strategi däremot användbar.  Även när det är svårt för andra företag att ta sig in på marknaden (på 

grund av ekonomiska barriärer) är detta en bra strategi. 79 Enligt Faulkner and Bowman kan denna 

strategi enbart lyckas om konkurrenterna följer samma inriktning.80 

I steg 7 befinner de företag sig som erbjuder ännu mindre värde till kunderna till samma pris.81 

Bowman and Faulkner anser att denna konkurrensstrategi kan vara användbar då utbudet är 

åtstramat. De anser dock att strategin enbart kan användas under en kortare tid.82 

                                                 
76 Johnson, G, Scholes, K, (2002) Exploring Corporate strategy 
77 Bowman, C, Faulkner, D (1995) The Essence of competitive strategy 
78 Johnson, G, Scholes, K, (2002) Exploring Corporate strategy,  
79 Ibid. 
80 Bowman, C, Faulkner, D (1995) The Essence of competitive strategy 
81 Johnson, G, Scholes, K, (2002) Exploring Corporate strategy, Harlow, Pearson education limited 
82 Bowman, C, Faulkner, D (1995) The Essence of competitive strategy 
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Att minska värdet för kunden samtidigt som man behåller prisnivån är heller inte bra (steg- 8) 

eftersom detta ökar risken för att konkurrenterna tar fler marknadsandelar.83  

 

                                                 
83 Johnson, G, Scholes, K, (2002) Exploring Corporate strategy, Harlow, Pearson education limited 
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4 Empiri 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva empirin och göra en enkel analys av den empiri vi tagit fram 

genom att applicera PESTEL och Organisations modeller som beskrivits i föregående kapitel.  

 

Kort beskrivning av SAS och trafikutvecklingen 

Scandinavian Airlines System är ett skandinaviskt flygbolag som bildades år 1946 då en 

sammanslagning av flygbolag i Danmark, Norge och Sverige skedde för att kontrollera den 

skandinaviska flygmarknaden. Nedan finns ett diagram som visar hur trafikutvecklingen har varit 

samt de stora händelser i omvärlden som har påverkat branschen negativt sedan 1976 fram tills idag  

 

Källa: SAS Årsredovisning 2004 

 
 

4.1 En beskrivning av SAS under perioden 1979-1985 
 

Inom Skandinavien Airlines diskuterades det om delegering. Den luftfartspolitiska utvecklingen 

var hämmande på effektiviteten i det internationella samarbetet gällande att fastställa priser för 

biljetter och frakt. Samtidigt diskuterades det i USA om prisbildningsprinciperna inom hela 
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flygindustrin. Man ville ta bort regleringar avseende flygpriser, charterverksamhet och tillträde till 

nya marknader och på sin sida hade USA även EG som tog initiativ till fri prisbildning.84 

 

Inom flygindustrin var flygbolagen medvetna om att bränslekostnaderna inom en snar framtid skulle 

stiga då hög inflation rådde i världsekonomin, vilket medförde att det blev svårt för flygbolagen att 

kompensera de stigande kostnaderna. Till följd av de ändrade förutsättningarna för flygbolagen 

ställdes bolagen inför en rad utmaningar - i framtiden behövde de modernisera sina 

flygtransportsystem och samarbeta sinsemellan. År 1979 kände sig även SAS hotat eftersom andra 

länder eventuellt skulle bli stöttade ekonomiskt av sina stater. Detta skulle göra det lättare för SAS 

konkurrenter att hålla låga priser och för SAS skulle detta komma att innebära en stor risk för de 

reguljära flyglinjerna.85 

 

Under år 1979 visade SAS för sjuttonde året i rad vinst. Intäkterna hade ökat på grund av att 

företaget infört ett nytt prisprogram som ökade utnyttjandet av kapaciteten genom differentiering av 

pris och tjänster. Företaget attraherade nya passagerare i samband med att de införde ”minipris”- 

biljetter. Genom att utnyttja den överkapacitet som företaget hade ökade företagets intäkter och även 

om företaget inte fick full kostnadstäckning för ”minirpris”-biljetterna fick de i varje fall intäkter för 

sittplatser som annars skulle vara tomma. Under hösten samma år införde SAS ”Business Class” på 

några interkontinentala linjer. För att sänka kostnaderna siktade företaget också på att anskaffa 

större och mer bränslesnåla flygplan.86 

 

För hela luftfartsindustrin var år 1980 ett tufft år på grund av avstannande inom trafiken och ökade 

kostnader. Avstanningen i trafiken berodde till stor del på den ekonomiska konjunkturen och 

biljettpris och avgiftsökningen. Kostnaderna för flygbolagen steg ännu mer än biljettintäkterna. Den 

främsta anledningen till de ökade kostnaderna berodde på de ökade bränslekostnaderna. I mars slöt 

de skandinaviska myndigheterna prisavtal med de amerikanska myndigheterna. Detta avtal skulle 

stabilisera priserna. 87  

 

Efter 17 vinstår i rad visade företaget år 1980 förlust.  Samma år hade SAS konflikter på 

arbetsmarknaden i Norge och Sverige. Inom SAS planerade ledningen att de skulle ändra om en hel 

del och bland annat skulle SAS i framtiden förändra sina tidtabeller, ruter, produktutveckling, priser 

och service. Företagets organisation skulle i och med detta förändras och präglas av en mer 

                                                 
84 Affärsvärlden, 1979 nr 4, SAS nya profil:lönsamhet genom lågpris, s7-13 
85 Ibid. 
86 SAS Årsredovisning (1980) 
87 SAS Årsredovisning (1980) 
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resultatorienterad styrningsform. Organisationen skulle även bli mer decentraliserad. I samband med 

denna omorganisering förändrades även personalstyrkan som minskades så att företaget skulle 

kunna bli lönsamt igen. Kraven på de anställdas samarbetsförmåga var stora.88 

 

År 1981 påverkade en rad olika yttre faktorer hela flygmarknaden och en av dessa faktorer var det 

stigande bränslepriset. Denna faktor påverkade hela flygbranschen genom att flygbolagen var 

tvungna att höja sina biljettpriser för att täcka bränslekostnaderna. Höjda biljettpriser medförde i sin 

tur en svagare flygmarknad, vilket skapade överetablering som medförde att konkurrensen blev 

hårdare bland flygbolagen. 89 Inte nog med det, år 1981 devalverade Sverige den svenska kronan 

vilket medförde att kostnaderna steg för SAS. 90 

 

Samma år konstaterades det inom SAS att företaget tappat ca 15 procent i marknadsandelar jämfört 

med tidigare år. Många av passagerarna som brukade flyga med SAS valde i stället att flyga med 

andra bolag. Ledningen inom SAS bestämde att företaget skulle satsa på en koncentrationsstrategi 

som skulle göra företaget lönsamt igen. 91 

 

Flygbolagets vision var att man skulle bli de skandinaviska affärsmännens reseföretag. Denna 

kundgrupp skulle göra SAS lönsamt då denna kundgrupp ansågs betalningsstark och deras behov 

var lätta att identifiera. För att SAS skulle kunna ge god service till de affärsresandekunderna var 

det viktigt för företaget att kunna ta ut ett högre pris på biljetterna och samtidigt ha en stabil 

marknad. För SAS krävdes det många nya bra idéer för att lyckas. Att stärka servicen och arrangera 

resor var nu mycket mer viktigt än att operera tyngt anläggningskapital. 92 I november år 1981 

tillträdde Jan Carlzon som Vice VD för SAS och chef för SAS Airlines. 93 Han skulle vända 

utvecklingen och infria företagets visioner med hjälp av den tidigare nämnda koncentrations- 

strategin. SAS skulle bli ”The Businessman´s Airline”. 94 

 

Som ett första steg i strategin lät Jan Carlzon inrätta en trafikservice-division som bland annat såg 

till att förbättra punktligheten i trafiken och passagerarservicen. Ett av SAS mål var att bli Europas 

punktligaste flygbolag. Jan Carlzon förändrade även den kommersiella division som bestod av en 

route-sektor (linjeområden) och en fristående fraktenhet. De olika enheterna bar själva ansvaret för 

                                                 
88 SAS Årsredovisning (1980) 
89 Månads Journalen nr1 (1983), Strategin är total service och ett starkt arbetslag, sid 90 
90 SAS årsredovisning (1980) 
91 Veckans affärer, (1981-12-02), SAS stora lyft: vinst nästa år med business airlines, s76-78 
92 Ibid. 
93 Edström, A, Nordbäck, L-E, Rendahl, J-E, (1989) Förnyelsens ledarskap,  
94 Ibid. 
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sitt område och bildade integrerade marknadsstrategier. SAS anpassade sig efter kundens behov och 

deras preferenser för att kunna investera sig ur den ekonomiska kris som de hamnat i.95 För Jan 

Carlzon var det viktigast att förändra de brister som fanns inom SAS. Han granskade problemen 

inom företaget för att kunna se vilka strategier som kunde utvecklas. En strategi som utvecklades 

var den inom personalen och SAS la stor vikt på att lyssna på de anställda och konsulter för att få 

goda idéer. 96 Ägarställningen inom SAS förändrades även under 1981 då Jan Carlzon sålde sina 

förändringsideér inom företaget och ägarställningen blev 2/7 danskägt, 2/7 norskägt samt 3/7 

svenskägt. 97  

Några viktiga strategier som Jan Carlzon utvecklade för att få företaget på fötter igen var: 

• SAS inriktade sig på den fullbetalande, frekvente, skandinaviske affärsresenären ( The 

Businessman’s Airline).  

• Marginalkapaciteten såldes till turistresenärerna. Företaget visade tydligt en klar pris- och 

servicedifferentiering mellan de två olika marknadssegmenten. 

• SAS mötte segmentets behov genom att koncentrera resurserna och utforma organisationen. 

Eftersom Businessman’s Airline inte existerade ännu, la företaget mer vikt på denna 

produkt. 

• Istället för att arbeta med olönsamma linjer försökte SAS samarbeta med andra flygbolag på 

viktiga destinationer såsom Bangkok och New York. 

• För att bli mer organiserad decentraliserades organisationen inom SAS. Alla geografiska 

linjeområden (route-sektorerna) blev lönsamma. 

• Frakt marknadsfördes genom ett nytt dörr-till-dörr koncept med mer flexibel prissättning. 98 

 

SAS målsättning var att få ett lönsamt resultat redan i flygdriften, man slutade att köpa och sälja 

flygplan för att tjäna pengar och slutade även med att leva på att köpa och förvalta 

anläggningstillgångar. Scandinavian Airlines System skulle bli ett fullservice företag för sina 

passagerare.99  

 

För att nå dessa mål använde sig SAS utav en huvudstrategi som skulle göra att SAS blev det bästa 

alternativet för flygande resenärer i allmänhet. Ett produktprogram utformades, med EuroClass och 

first BusinessClass som innebar kortare köer, längre mellan stolarna och allt vad folk som reste på 

                                                 
95 Edström, A, Nordbäck, L-E, Rendahl, J-E, (1989) Förnyelsens ledarskap 
96 Ibid.p  
97 Veckans affärer, (1981-12-02), SAS stora lyft: vinst nästa år med business airlines, s76-78 
98 Ibid. 
99 Månads Journalen nr1 (1983), Strategin är total service och ett starkt arbetslag, sid 90 
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företagets bekostnad kunde tänkas vilja ha.100 SAS satte också upp en marginalstrategi som innebar 

att sälja överblivet utrymme billigt. Denna strategi utfärdades på lågprisflyg i Norden och Europa 

men på ett oeftergivligt villkor: att den aldrig fick kräva egna investeringar eller resurser och den 

var tvungen att avvecklas om affärsresandet ökade. 101 

 

Hela programmet kompletterades med en trading-strategi för att SAS skulle kunna hålla nere 

kostnaderna.102 Detta innebar att man koncentrerade sig på färre flygplanstyper, renare linjenät och 

lönsammare linjer. Som en del i trading-strategin tog de bort sin FirstClass, vilket inte många andra 

flygbolag gjort. Detta gick bra eftersom SAS EuroClass hade ökat antalet fullprisbetalande resenärer 

och lågpriserna på Skandinavien hade stoppat nedgången i turistflygandet.103 

 

The Businessman’s airlines var uppbyggt kring att SAS skulle öka antalet direktflygningar från 

Sverige, Norge och Danmark. För affärsresenärerna var det viktigt med snabbhet, service och 

avskildhet. Turistresenärerna kunde däremot planera sina reser och föredrog billigare biljetter med 

lägre service till lägre priser. Genom att SAS satsade på affärsresenären kunde de erbjuda 

turistresenärerna lediga stolar till bra priser. Under detta stadium började optimismen prägla hela 

organisationen. Tanken var att omvandla SAS från institution till ett resultatinriktat företag.104 

 

Med bakgrund av ovanstående behövde SAS ta resenärer från konkurrenterna samtidigt som de tog 

bort de kostnader som marknaden ej var beredd att betala för. SAS skulle minska antalet anställda 

från 24 400 till 15 000. Framförallt var det linjen över Atlanten, som tidigare varit mycket lönsam 

men som nu blivit ett problem. Priserna på biljetterna över Atlanten hade sjunkit rejält. 105 

 

Några negativa konsekvenser som de strategiska förändringarna kunde tänkas få: 

SAS satsade på fler utlandslinjer eftersom affärsresenären gärna ville flyga direkt utan att behöva 

mellanlanda. Men att fylla de stora flygplan som företaget köpt (A300) blev svårt till de nya 

direktlinjerna och SAS blev tvunget att lägga ner många linjer till tredjeländer och orter av 

semesterkaraktär. En del av den flygande personalen blev övertalig, vilket ledde till att SAS  

tvingades att förhandla med piloterna om ett tjänsteledighetsavtal. Det fanns vid den tidpunkten ett 

överskott på 100 piloter. Men SAS var inte bara tvungna att förhandla med överflödig personal på 

vissa områden utan måste också investera och anställa ny personal inom andra sektioner. 

                                                 
100 Månads Journalen nr1 (1983) Strategin är total service och ett starkt arbetslag, sid 91 
101 Ibid. 
102 Ibid. 
103 Ibid. 
104 Affärsvärlden, 1979 nr 4, SAS nya profil:lönsamhet genom lågpris, s7-13 
105 Ibid. 
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Exempelvis gjorde SAS incheckningen på flygplatsen effektivare för affärsresenären. Köpenhamns 

flygplats rustades upp samtidigt som det fanns särskilda vänthallar, telefonservice och sekreterare 

som gjorde det möjligt för resenärerna att arbeta under sin väntetid på flygplatsen. 106  

 

För att göra den nya strategin ”affärsmännens flyglinje” möjlig startade SAS 65 nya projekt.  Dessa 

projekt kostade företaget 100 Mkr i investeringar och de årliga driftskostnaderna ökade med 40 

Mkr. 107 

 

Förändringarna visade sig vara bra för SAS marknadsföringsmässigt. De anställda var engagerade i 

de förändringar som hade gjorts samtidigt som de kände sig stolta över resultatet de lyckats uppnå. 

108 Varje flygplan flög 60 % mer och varje anställd tog hand om nästan dubbelt så många 

passagerare. 109 För att inte affärsresenärerna skulle välja att åka i turistklass istället var det viktigt 

för SAS att ge stor skillnad i service. På detta sätt skulle SAS med hjälp av prisdifferentiering kunna 

fylla ut planen bättre än tidigare. 110 

 

Genomförandet av dessa strategier skedde inte utan strider, externt så väl som internt. De externa 

strider som inträffade var i första hand alla uppgörelser med utländska flygbolag.111  

Många konkurrenter använde sig av olika åtgärder för att få SAS att misslyckas. Exempelvis 

försökte Air France att bojkotta EuroClass i Frankrike. Emellertid ändrade flera internationella 

flygbolag om sitt system till Euro Class och turist klass. Faktum var att SAS var det första 

flygbolaget i Norden med det nya systemet. Det sätt på vilket SAS skilde sig från konkurrenterna 

var att man inte höjde priset för den utökade produkten. Man ville med sin strategi återföra 

affärsresenärerna för att ta tillbaka de förlorade marknadsandelarna och i  samverkan med bättre 

utnyttjande av planen skulle detta öka företagets intäkter. 112  

 

De interna striderna skedde mellan anställda och Jan Carlzon och hans ledningsgrupp, vilket inte var 

så underligt då SAS skar ner sina kostnader med 200 Mkr och avskaffade 700 befattningar och lät 

nästan allt drabba administration och overhead, eftersom dessa inte var nödvändiga i en 

decentraliserad organisation. SAS startade dessutom 140 nya projekt, investerade 150 Mkr och 

satsade 60 Mkr i löpande rörelsekostnader för att öka sin servicegrad. Allt detta i ett företag som 

                                                 
106 Veckans affärer, (1981-12-02), SAS stora lyft: vinst nästa år med business airlines, s76-78 
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109 Veckans affärer, (1981-12-02), SAS stora lyft: vinst nästa år med business airlines, s76-78 
110 Affärsvärlden, 1979 nr 4, SAS nya profil:lönsamhet genom lågpris, s7-13 
111 Månads Journalen nr1 (1983) Strategin är total service och ett starkt arbetslag sid 92 
112 Affärsvärlden, 1981-12-02, ( Första ronden till Carlzon-Klarar han de återstående), s 20-22 
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redan hade visat förlust på 110 Mkr.113 År 1981 planerade SAS även en kostnadsjakt vid namn 

TRIM-82. Med detta projekt sänktes de administrativa kostnaderna med 200 Mkr. Enligt ledningen 

var det möjligt att driva företaget på lika bra sätt även med mindre organisationsresurser. I projektet 

var det viktigt att man hyrde ut 7 stora plan (Boeing 747) och 3 DC8or, vilket i kapitalkostnader 

uppgick till 100 Mkr.114 Samtidigt som SAS hyrde ut flygplanen hyrde de även ut de 100 piloter 

som man hade överskott på. 115 

 

Om projektet skulle fungera som planerat var det tvunget att företaget förbättrade sitt resultat med 

250 Mkr. Då skulle SAS ha samma lönsamhetsnivå som de haft tidigare (för tre år sedan), det vill 

säga avkastning på 9-10 procent av totalkapitalet. Det talades även om att SAS skulle vara tvungen 

att ha en uthållig vinstnivå på minst 50 procent högre för att klara nästa prövning, år 1985 –86 då 

företaget skulle behöva köpa in nya plan. Eftersom företaget skulle hålla en hög serviceinriktad 

profil var det väsentligt med moderna och säkra flygplan.116  

 

SAS gjorde förändringar i hela organisationen under början av 80-talet. SAS organisation blev mer 

resultatorienterad och ansvarsfördelningen blev decentraliserad. Företaget undersökte vilka 

kostnader som inte stämde överens med företagets strategier. Till skillnad från många andra företag 

blev inte så många anställda uppsagda utan för SAS var det istället viktigare att omplacera 

personalen och låta fler arbeta i frontlinjen för att kunna ge så bra service som möjligt. Företaget 

koncentrerade resurserna till de områden där det fanns stora pengar att tjäna. Att ge kunden värde 

för pengarna var mycket viktigt, dock behövde ingen betala för mer service än vad han eller hon 

ville ha.117  

 

Företagets övergripande mål var att vara det bästa och ända alternativet för kunden som reste ofta 

och köpte fullprisbiljetter. Affärsresemarknaden var den mest stabila marknaden inom flygbolagen 

och förväntades fortsätta att vara det. Affärsmarknaden skulle inte påverkas så mycket av 

konjunkturförändringar som kunde uppkomma i världen. 118  

 

Den tillväxt på flygmarknaden som börjat år 1983 höll i sig även under 1984. I Sverige och Norge 

ökade tillväxten markant. År 1984 visade företaget för tredje året i rad vinst.119 SAS lönsamhet 

                                                 
113 Månads Journalen nr1 (1983) Strategin är total service och ett starkt arbetslag s 92 
114 Affärsvärlden (1981-12-02) Första ronden till Carlzon-Klarar han de återstående), s 20-22 
115 Ibid. 
116 Ibid. 
117 Ibid. 
118 Ibid. 
119 SAS Årsredovisning (1984) 
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ansågs nu ligga på en rimlig nivå. 120 Att vända förlusten till vinst var bara en början och SAS nästa 

utmaningar var att hitta en form för att klara den finansiella ansträngningen som förnyelsen av 

flygplansflottan innebar, att behålla försprånget till konkurrenterna genom att fortsätta 

förbättringarna av produkten och effektiviseringen av driften samt att behålla och motivera 

personalen till fortsatta insatser.121 Företaget hade återigen blivit lönsamt samtidigt som det 

utvecklats till världens bästa flygbolag för de frekvente affärsresenärerna. 122 Samma år blev SAS 

utsett till ”The Airline of the year” på grund av den förbättrade lönsamheten.123 Krisen hade lett till 

att SAS föddes på nytt. På grund av den framtida fria konkurrensen började man nu utveckla mer 

långsiktiga mål. Målet var att i framtiden fortsätta att vara skandinavernas flygbolag. Man planerade 

att behålla The Businessman’s airline-strategin och att fortfarande erbjuda lågprisbiljetter till 

turistresenärerna. Jan Carlzon ansåg att det var tack vare individerna som företaget lyckats så bra. 

Om de anställda inte varit motiverade hade SAS aldrig lyckats marknadsorientera sig så pass bra 

som de gjort. Att bidra till en positiv människosyn i företaget och i samhället var ett av företagets 

mål. Bolagets organisation skull ändras från vertikal organisation till en horisontell organisation. 

Tidigare hade problemen inte lösts där de uppstod utan gick upp och ner i organisationen. På detta 

sätt åtgärdades problemen ibland för sent och ibland inte alls. Genom den horisontella 

organisationen skulle problemen lösas snabbare och effektivare.124 Hela organisationen blev till slut 

ett kund- och motivationsanpassat företag precis som man önskat.125 Fortfarande var SAS 1984, 

jämfört med till exempel amerikanska flygföretag, ett personalbelastat företag, vilket berodde på det 

gemensamma skandinaviska samarbetet.  

Ägandet ledde till att de olika ländernas personal spelade ut SAS ledning genom att förhandla fram 

respektive lands förmåner.126  

                                                 
120 Affärsvärlden nr 51/52 (1984-12-19), Nästa steg ännu större utmaning för Carlzon, s 25 
121 Nyhetsmagasinet 7 dagar, nr 18, (1984-05-04) Vart flyger SAS s 6 
122 Affärsvärlden nr 51/52 (1984-12-19) Nästa steg ännu större utmaning för Carlzon s 25 
123 Bengtsson, L, Skärvad, P-H, (1988) Företagsstrategiska perspektivet, s 103 
124 SAS Årsredovisning (1984) 
125 Ibid. 
126 Nyhetsmagasinet 7 dagar, nr 18 (1984-05-04) Vart flyger SAS s 7 
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De fria drinkarna, den bra maten, det ökade benutrymmet, de separata incheckningarna var SAS ej 

längre ensam om. Företaget bestämde sig för att slå tillbaka genom att lägga om personalpolitiken 

och när detta skedde blev det inte utan konflikter.127 För affärsresenärerna förbättrades servicen 

ännu mer och bland annat erbjöds de bokningsservice dygnet runt, ökad frivikt för bagage och 

check-in på några SAS-hotell i Skandinavien. Mellan Malmö och Köpenhamns flygplats startades 

även båttrafik med SAS svävare.128 

 

4.2 PESTEL för perioden 1979-1985 

4.2.1 Politiska faktorer 

 

Under tiden som Businessman’s airlines infördes försökte andra länder, såsom frankrikes Air France 

att bojkotta EuroClass. Detta skulle leda till att SAS inte skulle kunna flyga med Businessman’s 

airlines till de destinationer där EuroClass bojkottats. När en sådan händelse inträffar finns det en 

risk att företaget förlorar marknadsandelar och tillit från kunden. Det kan även vara svårt för 

företaget att planera sin strategi långsiktigt. 

 

Det var tal om att andra länders stater skulle stötta sina flygbolag ekonomiskt. För SAS skulle detta 

kunna leda till att det skulle bli svårare att konkurrera med de andra flygbolagen genom priset. Detta 

ledde till att SAS fick högre krav på sig för att uppnå konkurrensfördelar.  

Om utländska flygbolag skulle kunna hålla nere sina priser, skulle SAS vara tvunget att differentiera 

sig på något annat sätt än genom de tekniska fördelarna som vi tidigare beskrivit i empirin. För att 

bibehålla sina konkurrensfördelar var det för SAS av stor vikt att rikta sig mot kunden. 

När andra internationella flygbolag ingrep för att svartlista EuroClass kunde SAS inte längre 

bibehålla det samarbete de tidigare haft med andra länders flygbolag. Utan detta samarbete skulle 

SAS eventuellt behöva erbjuda fler antal direktdestinationer, eftersom att man inte kunde ha 

sammanslutande flyglinjer med andra internationella flygbolag.  

 

                                                 
127Nyhetsmagasinet 7 dagar, nr 18 (1984-05-04) Vart flyger s 8 
128 SAS Årsredovisning (1984) 
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4.2.2 Ekonomiska faktorer 

 

Under dessa år hade världsekonomin präglats av en djup svacka, vilket hade medfört att det var låg 

tillväxt på marknaden. Detta ledde till en ökad konkurrens om kunderna. När det föreligger 

lågkonjunktur minskar konsumtionen, vilket innebär att allmänheten reser mindre. Även detta var en 

bidragande faktor till den ökade konkurrensen om kunderna inom flygbolagen. Företag runt om i 

världen är emellertid alltid beroende av snabba förbindelser till samarbetspartner i andra länder och 

orter och därför påverkades inte affärsresandet i lika stor mån som allmänheten av den ekonomiska 

situationen som rådde i världen. 

 

4.2.3 Sociokulturella faktorer 

 

Resandet ökade för affärsresenärerna och på grund av detta blev det alltmer viktigt för företaget 

med god service. Samtidigt som affärsresandet ökade minskade turistresandet eftersom det inte 

längre var av lika stor vikt att rikta sina resurser mot denna kundkategori. Genom det ökande 

resandet inom affärsvärlden ökade inkomstmöjligheterna för SAS i detta segment. 

4.2.4 Teknologiska faktorer 

 

Tidigare år hade företaget koncentrerat sig på den snabba tekniska utvecklingen, vilket bidrog till att 

det mest var ingenjörer som låg i spetsen för företagets utveckling. Detta i sin tur påverkade 

organisationen som tidigare var starkt tekniskt orienterad. Men under 70- talet blev det alltmer 

viktigt att sätta flygresandet i fokus istället för tekniken, vilket var en bidragande faktor till att 

företaget började omstrukturera sig mot en decentraliserad organisation. 

Det blev mer aktuellt med mindre flygplan eftersom flygbolagen ville erbjuda fler och tätare 

avgångar. Detta bidrog till att SAS valde att hyra ut de stora flygplan som man inte hade användning 

av för att minska sina kostnader.  
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4.2.5 Miljöfaktorer 

 

Under 1975-1985 befann sig Sverige i en situation med snabb oljeprisökning på grund av politiska 

regleringar i Irak, vilket påverkade SAS bränslekostnader. Bränslekostnaderna ökade mer än 

inflationen  och eftersom bränslepriset steg, blev företaget tvunget att höja biljettpriserna. 

 

4.2.6 Legala faktorer 

 

I början av  var SAS tvunget att säga upp 9400 anställda, vilket resulterade i att bolaget minskade 

sin personalstyrka från 24400 till 15000. Detta berodde på att kostnaderna ökat samtidigt som det 

inte rådde någon tillväxt på marknaden. Gällande personalen hade de tre skandinaviska länderna 

olika anställningskontrakt med olika förmåner som var baserade på de olika ländernas lagar. Detta 

ledde till att de anställda spelade ut SAS ledning och yrkade på samma förmåner som andra 

anställda inom företaget hade. Detta resulterade i att de olika förmånerna kostade SAS mycket 

pengar jämfört med konkurrenterna. Varsel om uppsägningar ledde till oro bland de anställda, vilket 

i syn tur bidrog till minskad motivation. 
  

Utöver yttre omständigheter påverkades även flygbolagens utveckling av statliga luftfartsavtal och 

av luftfartspolitiken i olika länder. Det fanns avtal som reglerade vilka destinationer som skulle 

trafikeras och vilken kapacitet som fick lov att utbjudas. Tidtabeller och biljettpriser var tvungna att 

godkännas av myndigheterna i de berörda länderna. Eftersom SAS representerade tre olika länder 

fick de en förbättrad förhandlingsposition eftersom man kunde utnyttja respektive lands förmåner. 

 

4.3 Organisationsförändringar under perioden 1979-1985 
 

På grund av den ökade konkurrensen ansåg vi att det var naturligt för SAS att omorganisera sig mot 

kunden. SAS började även decentraliseras vilket medförde att makt, befogenheter och ansvar skedde 

längre ner i organisationen. Organisationen såg sina med arbetare som viktiga resurser som skulle 

arbeta mot kunden och skapa en skön atmosfär i deras omgivning.   

 

För att SAS skulle klara sig ur sin kris 1979/80 valde man att fokusera på olika mål, bland annat på 

att skaffa nöjda kunder som skulle vara bolagets viktigaste tillgång. Det var betydelsefullt att 
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anpassa sig efter kundens behov. Detta är en del av det många anledningar till varför SAS rev sin 

organisationspyramid. SAS hade länge haft en hierarkisk organisation som bedrevs med en 

centralisering av beslutsfattandet i företaget, vilket innebar att företaget efter ett antal år blev 

kostsamt. Förlusten i företaget berodde som alltid på att kostnaderna var högre än intäkterna. För att 

kunna ändra på detta krävdes det att SAS antingen sänkte kostnaderna så att intäkterna blev högre 

eller ökade intäkterna. Företaget undersökte vilka kostnader som inte stämde överens med företagets 

strategier. Man kom fram till att kostnaderna i organisationen uppkom bland annat på grund av att 

de anställda saknade inblick och helhetssyn i företaget eftersom de inte hade kompetens eller 

befogenheter att agera. SAS var även väldigt chefsorienterat och organisationen var långsam, vilket 

till stor del berodde på att frågorna kom nedanifrån i hierarkin och det kunde ta lång tid innan svaren 

kom tillbaka ovanifrån. Detta gäller även vid beslutsfattande då det kan ta för lång tid innan viktiga 

beslutfattas. Denna organisationsform stimulerar och tillfredställer chefen mer än kunden. 

Konkurrensen ökade och kraven på företaget ökade likaså, och därför blev det bestämt att 

förändringar skulle ske genom hela företaget.  

 

Organisationen vändes nu istället mot kunden och styrdes horisontellt snarare än vertikalt. 

SAS blev även under 1980-talet indelat i fem olika driftsdivisionen- Commercial, Traffic Services, 

Technical, Operations samt Administration. För att bli marknadsorienterad och affärsmässig inom 

organisationen är en divisionalisering lämplig. Vi anser att en divisionalisering inte bara medför 

fördelar utan även nackdelar. Det finns en risk för att förvirring bland de anställda kan uppkomma 

då de olika enhetscheferna arbetar för att uppnå olika mål med hjälp av olika taktiker. Då drastiska 

förändringar görs i en organisation tror vi att kommunikationen är en mycket viktig faktor så att 

missuppfattningar kan undvikas.    

 

För att inte missuppfattning och förvirring skulle uppkomma blev den nya organisationsformen 

decentraliserad, det vill säga att ledningen inte fattade alla beslut utan ansvaret delades ut längre ner 

i organisationen. Detta gav upphov till att personalen fick mer ansvar, blev mer engagerade och 

motiverade och decentraliseringen gav större utrymme för initiativ, beslut och handling hos de 

anställda. SAS strävade åt att uppnå nöjda kunder och ville bli ett fullservice företag för sina 

passagerare. När SAS omorganiserade företaget omplacerades personalen för att fler skulle kunna 

arbeta i frontlinjen, för att därmed kunna ge så bra service som möjligt. Det är mycket möjligt att 

SAS med hjälp av en decentraliserad divisions organisation bli mer anpassningsbar till en 

föränderlig omvärld och på så sätt inte bli lika lidande vid oförutsägbara händelser som om det 

kanske skulle ha blivit om de behållit sin hierarkiska organisationsstruktur som fungerar bäst i en 

stabil miljö då den inte snabbt kan anpassa sig till en föränderlig omvärld. 
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4.4 Beskrivning av SAS under perioden 2000- 2005 
 

Flygindustrin är mycket känslig för förändringar i den samhällsekonomiska utvecklingen.129 

Under 2000-talets första år har det skett många förändringar och aldrig tidigare har det funnits så 

många nya aktörer och flygplan tillgängliga till lågt pris. Kunden har också blivit mer 

kostnadsmedveten.130 

 

För flygindustrin är det inte lätt att anpassa sin kapacitet till efterfrågan, vilket beror på långsiktiga 

investeringscykler och långa ledtider.131 

 

På 80-talet var flygbranschen reglerad då staten bestämde vart och till vilket pris flygbolagen fick 

flyga. På grund av detta konkurrerade flygbolagen enbart med service. I Skandinavien avreglerades 

marknaden 1992 och i hela Europa 1996. Denna avreglering ledde till fri prissättning. I slutet av 90- 

talet och början på 2000-talet hade nya prismodeller introducerats. Dessa var baserade på 

efterfrågestyrd prissättning och enkelresa ända fram till planet skulle avgå.132 

 

År 1998 hade SAS samarbetat med det danska flygbolaget Maerskair utan att anmäla detta till EU-

kommissionen. Då detta uppdagades var företaget tvungna att betala grova böter. För att undvika 

sådant här i fortsättningen skulle företaget fokusera mer på de olika konkurrensreglerna.133 

 

Den europeiska flygindustrin var stark under år 2000. Detta år hade flygtrafiktalen stigit kraftigt 

jämfört med tidigare år, vilket medförde att SAS utnyttjade sin flygkapacitet maximalt. Detta ledde i 

sin tur till att SAS lyckades ta fler marknadsandelar på trafiken från Skandinavien än tidigare 

Eftersom SAS hade en hög andel Business Class passagerare var ökningen av affärsresandet även en 

bidragande faktor till företagets höga intäkter. På grund av de Nordiska ländernas geografiska läge 

måste de flesta affärsresor göras med flyg. 134  

 

                                                 
129 SAS årsredovisning (2003), s 4 
130 Svenska Dagbladet (2003-09-13) SAS förbereder sig för ökad konkurrens på hemmamarknaden, s 50 
131 SAS årsredovisning (2003), s 12 
132 Svenska Dagbladet (2003-05-14) Avreglering slår olika mot statliga bolag, s 30 
133 SAS Årsredovisning (2000) 
134 SAS årsredovisning (2003), s 12 
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Många företag hade börjat ingå i strategiska allianser för att öka sina tillväxtmöjligheter. Genom att 

samarbeta kunde de erbjuda en mer komplett och sammanhållen produkt.135 

 

För att kunna erbjuda sina kunder mer frekventa och mer globala förbindelser anslöt sig SAS till en 

samarbetsorganisation, Star Alliance, som gav företaget många fördelar. SAS samarbetade även 

med regionala flygbolag i Norden och Baltikum. Med hjälp av dessa samarbeten skulle SAS bli ett 

naturligt val för dem som skulle resa till Amerika och Asien. Men det behövdes något mer än dessa 

samarbeten för att SAS skulle bli det enda naturliga valet för kunden och därför satsade SAS hårt på 

sin teknologiska utveckling för att skaffa konkurrensfördelar. SAS blev välutvecklat vad gällande 

IT, man erbjöd WAP-tjänster för biljettbokning, tidtabellsinformation via SMS, trådlöst Internet och 

e-mail ombord på flygplanen, digital TV samt SAS Corporate Card, vilket var en elektronisk 

biljett.136 Detta resulterade i att antalet bokningar som utfördes på Internet ökade markant under 

följande år. För att höja kvalitén och standarden ytterligare inom SAS ansåg organisationen att 

medarbetaren var en mycket viktig resurs som skulle vårdas och motiveras för att ge kunden 

ytterligare bättre kundbemötande och service.137  

 

SAS mål var under perioden 2000-2005 att expandera med 10 % om året. 

Tyvärr blev det inte riktigt som flygbolaget tänkt sig då bränslepriserna steg kraftigt under detta år 

och kundnöjdheten (NKI) minskade till följd av problematik då företaget bytt cateringleverantör och 

introducerat nya flygplan Q400. 138Under år 2000 växte flygtrafiken från och till Skandinavien med 

5 %.139 De stora Europeiska bolagen hade utökat trafiken till Skandinavien och lågprisbolag hade 

tagit sig in på privatresemarknaden, faktorer som hade lett till en hyperkonkurrens på 

flygmarknaden.140 Trots det hade SAS under detta år intagit fler marknadsandelar inom 

affärssegmentet än något annat flygbolag.141 

 

Villkoren för branschen hade genomgripande och snabbt förändrats till det sämre under 2001. 

Anledningen till den stora ekonomiska krisen var främst en markant konjunktursvacka och 

oförutsägbara händelser utanför samhällets och näringslivets kontroll.142 Den största och mest 

                                                 
135 SAS årsredovisning (2002), s19 
136 SAS Årsredovisning (2000) 
137 Computer Sweden (2001-05-18) Biljetter på nätet ett lyft för SAS- Affärsresenärer e-handlar för 5 Mkr, s 6  
138 SAS Årsredovisning (2000) 
139 Ibid. 
140 Göteborgs-Posten( 2004-11-25) Götebogrslinjen olönsam-fyra flygbolag konkurrerar om kunderna-ingen av dem kan 
redovisa vinst, s 56 
141 Ibid. 
142 Göteborgsposten 2001-09.27 1100 SAS anställda sparkas branschanalytiker spår att flygresandet kan minska med 25 
procent 
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markanta oförutsägbara händelsen var terrorattacken den 11 september 2001 som ledde till politisk 

och social oro, vilket påverkade förtroendet för flygplan som säkert färdmedel. Denna händelse 

medförde att efterfrågan på flygbiljetter minskade markant.143  Förlusterna inom branschen var 

mycket höga och många företag tvingades säga upp en stor del av sina anställda för att kunna 

överleva krisen.144 För flygindustrin var år 2001 ett mycket svårt år. Den ekonomiska krisen inom 

flygbranschen förväntades urskilja vinnare och förlorare.145 

 

Effektiviteten och säkerheten inom flygbolagen behövde förbättras, moderna produkter och en 

struktur med skalfördelar och samordning behövdes tas fram. Det förväntades en minskning av ett 

antal flygbolag på den europeiska marknaden. 146  

Myndigheterna i de olika länderna förhöll sig på olika sätt till de utmaningar som den ekonomiska 

krisen skapade för flygbolagen. 147 Olika myndigheter i olika länder stöttade mer eller mindre sina 

flygbolag, vilket ledde till en snedvriden konkurrens mellan olika flygbolag och flygplatser.148 

 

Den negativa flygutvecklingen påverkade även affärsresandet negativt och en ny 

konkurrenssituation blev mer intensiv, med behov av kostnadsstruktur och intjäningsförmåga i 

flygverksamheten. 149 

 

Det var inte bara terrorattacken den 11 september som skakade SAS, utan år 2001 omkom också 

118 personer vid en flygplanskrasch i Milano då ett av SAS flygplan kolliderade med ett tyskt 

flygplan i samband med att planet skulle lyfta. Detta var den värsta flygolyckan någonsin som SAS 

hade varit inblandad i.150 Till följd av dessa omvärldsfaktorer blev SAS tvungen att stänga ner ett 

antal destinationer och avställa totalt 21 flygplan, SAS var även tvungna att säga upp 10 000 

anställda. Företaget visade en förlust på 1,8 Mkr, vilket var det sämsta resultat någonsin i företagets 

historia. För att öka säkerheten inom SAS utbildade företaget alla sina medarbetare i hur viktigt det 

var med säkerheten. Även vid rekrytering valde de noggrant sina arbetare för att öka säkerheten. 

SAS etablerade även ett nytt rapporteringssystem gällande säkerheten för att få kunden att känna sig 

säkrare. 151 

                                                 
143 Göteborgsposten 2001-10-14 Krisen tvingar flyget att byta kurs  
144 Göteborgsposten 2001-09.25 Flygbolagens kris allt djupare besked om statlig försäkringsgaranti till svenska bolag 
förväntas uidag 
145 SAS Årsredovisning (2001)  
146 Ibid.  
147 Ibid. 
148 Tidningarnas telegrambyrå (2001-10-02) Terrorförsäkring för flyget kostar 30 kronor biljetten 
149 SAS Årsredovisning (2001)  
150 Tidningarnas telegrambyrå 2001-10-08 SAS värsta olycka 118 döda 
151 SAS årsredovisning (2001) 
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Scandinavian Airlines beslutade år 2000 att förnya och expandera den flotta som trafikerade Europa. 

Med hjälp av dessa nya flygplan fick SAS en av de mest moderna och miljöanpassade 

flygplansflottorna i Europa. Det skulle vara viktigt att minimera de miljöbelastningar som uppstod 

vid utsläpp av fossilt bränsle, likaså minimera buller. Det miljöeffekter som flygplanen gav hade 

blivit ett intresse för politikerna. Det handlade om koldioxidutsläppen som påverkade 

klimatförändringarna i världen, de bullerproblem som skapades vid många flygplatser samt utsläpp 

av försurande och övergödande kväveoxider. Under 2001 diskuterade EU att införa koldioxidskatt 

på bränslet.152 

 

Osäkerheten inför framtiden och den svaga konjunkturen ledde till minskat resande även under 

2002. Internet hade blivit mer viktigt för kunderna och de förväntade sig lättillgängliga 

bokningssystem. Kostnaderna för säkerheten hade ökat och det var flygbolagen och passagerarna 

som i slutänden fick stå för de ökade kostnaderna för säkerheten.153 De främsta lågprisbolagen i 

Europa hade klarat sig relativt bra under den ekonomiska kris som börjat under år 2001.154 

Lågprisbolagen hade både attraherat nya passagerare som använt sig av andra färdmedel tidigare 

samtidigt som de lockat till sig en del resenärer från fullserviceföretagen. Lågkostnadsflygbolagen 

förväntades att etablera sig och stanna på flygmarknaden samt erbjuda resor mellan fler 

destinationer i Europa än vad det tidigare gjort. Lågkostnadsflygbolagen satte press på 

fullkostnadsföretagen att effektivisera sig och erbjuda lågprisbiljetter. För att SAS skulle ha en 

chans att hålla sig kvar på marknaden var man tvungen att erbjuda fler och billigare resor.155 

Utvecklingen inom flygbranschen fortsatte vara svag och affärsresandet hade minskat på grund av 

den svaga konjunkturen.156 Inom flygbranschen hanterar de flesta företagen yttre omständigheter 

genom att ha en flexibel organisation. Genom att göra detta kunde de snabbt anpassa sig till 

förändringar i omvärlden. Eftersom flygbolagen själv kan påverka sin egen kapacitet genom att 

bestämma antalet tillgängliga flygplan kan det lättare reglera detta genom att hyra flygplan och 

personal.157 

 

2002 var ett år fullt av utmaningar för SAS. Även om företaget inte kunde påverka konjunkturen så 

kunde de i varje fall påverka sin konkurrenskraft. Genom att slå sig samman med Braathens och 

Spainair förstärktes koncernen. Samtidigt som de genomförde resultatförbättrande åtgärder var man 

                                                 
152 SAS årsredovisning(2001) 
153 Tidningarnas telegrambyrå (2001-10-02) Terrorförsäkring för flyget kostar 30 kronor biljetten 
154 Tidningarnas Telegrambyrå (2002-01-24) lågrpisflyget ökar trycket 
155 SAS årsredovisning (2002) 
156 Göteborgsposten Jan Gleven (2002-12-13) dystra besked i telekom tyngde 
157 SAS årsredovisning (2002),  
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tvungen att agera aggressivt på marknaden. Resultatet blev även detta år negativt, oavsett de 

åtgärder företaget genomfört. 158 

Under år 2002 kom företaget till insikt om att det skulle bli viktigt att kunna erbjuda mer flexibla, 

enkla och prisvärda produkter.159 

 

SAS skapade fyra inriktningar för att förbättra sitt resultat; Man anpassade kapaciteten till 

efterfrågan, skapade förutsättningar för resultatförbättring långsiktigt, ökade konkurrenskraften och 

implementerade en ny koncernstruktur. 160 

 

År 2002 utnyttjade företaget flygkapaciteten bättre än under 2001 vilket gjorde företaget mycket 

mer miljöeffektivt och, för att skapa förutsättningar för ett förbättrat resultat, sänkte SAS 

biljettpriserna. 161 

 

Företaget hade under detta år skapat en ny koncernstruktur som bestod av olika affärsområden. Alla 

affärsområden skulle ha bra relationer med sina kunder och leverantörer.162 

Från att tidigare ha inriktat sig på affärsresenärerna skulle SAS nu bredda sitt kundunderlag Och 

man skulle nu även rikta sig till de mer priskänsliga affärsresenärerna och privatresenärerna. SAS 

ansåg sig ha en bra position hos affärssegmentet. Dessa kunder prioriterade utbud på flera 

destinationer, frekvens och vill helst inte mellanlanda. De önskade sig även högre service och 

flexibilitet, exempelvis ville kunden kunna bestämma sig sent och var beredd att betala för den 

utökade servicen. 163 Då företaget var med i Star Alliance kunde man erbjuda sina kunder ännu fler 

destinationer och bättre service.164 

 

Fortfarande var prisnivån för affärsresenärerna väldigt hög under år 2002. För att inte förlora 

resenärer var det därför nödvändigt för SAS att sänka biljettpriserna även för detta segment.165 

Företaget satsade även på att utöka sitt utbud till privatresenärerna. SAS bemötte lågprisbolagen på 

hemmamarknaden genom att erbjuda attraktiva och prisvärda produkter till alla segmenten. 166 

För att behålla affärsresenärerna erbjöd företaget non-stop flygningar så ofta som möjligt och hade 

en ny två-klass produkt med markant differentiering mellan klasserna. 

                                                 
158 Nätverk och kommunikation (2002-02-12) Lars Wallgren På rätt kurs med SAS . Net satsning 
159 Ibid 
160 Ibid. 
161 Ibid. 
162 SAS årsredovisning (2002),  
163 Tidningarnas Telegrambyrå, (2002-02-14) SAS tar upp kamp med lågprisbolagen 
164 Aftonbladet nilkas smith (2002-06-09) SAS får nya vänner 
165 SAS Pressreleaser Waymaker (2002-03-20) SAS 
166 Tidningarnas Telegrambyrå, (2002-02-14) SAS tar upp kamp med lågprisbolagen 
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På de interkontinentala non-stop flygningarna gav SAS fullservice. Produkterna var anpassade till 

kundernas behov och kunde möta de andra flygbolagens erbjudanden.167 

SAS använde sig utav sex olika huvudkoncept:  

1. Scandinavian Airlines erbjöd de bästa förbindelserna till och från de ställen dit många i 

Norden ville resa.  

2. Man anpassade priset efter kundens krav på önskad produkt.  

3. Det var fortfarande viktigt för SAS att ge bra service. 

4. Det skulle vara enkelt och smidigt att resa med SAS. 

5. Flygresan skulle vara angenäm och komfortabel. 

6. SAS skapade långsiktiga relationer med kunderna, vilket var viktigt. 

 

SAS lade stor vikt vid maten ombord och använde sig av professionella kockar. Till BusinessClass 

erbjöd även SAS espressobar.168 

 

Efterfrågan på resor inom Skandinavien hade haft en svag utveckling samtidigt som efterfrågan på 

resorna till övriga världen ökade.169 

 

Nu kunde det uppfattas som om SAS var på väg i rätt riktning, men under 2003 inträffade det en rad 

olika oförutsägbara händelser. Den hemska SARS epidemin rådde i Asien och krig hade brutit ut i 

Irak, vilket hade lett till att flygbolagen fått överkapacitet under år 2003.170   

 

På hösten år 2003 började SAS använda sig av ett nytt bokningssystem där det skulle bli lättare för 

kunden att värdera priser i förhållande till olika avgångar. Detta genomfördes på grund av ändrade 

kundförhållanden och för att kunna erbjuda bättre service. 171  Att möta kundernas krav på priser och 

flexibilitet hade blivit alltmer viktigt. Under år 2003 hade Scandinavian Airlines störst utbud på 

lågprisresor. Genom besparingsprojektet ”Turnaround 2005” skulle företaget kunna fortsätta 

bibehålla de låga biljettpriserna. Företaget hade även lanserat ett enskilt lågprisbolag vid namn 

Snowflake. 172  

 

                                                 
167 Tidningarnas Telegrambyrå, (2002-02-14) SAS tar upp kamp med lågprisbolagen 
168 SAS Pressreleaser- Waymaker (2002-02-01) SAS 
169 Tidningarnas Telegrambyrå (2003-11-11) sämre än väntat för SAS s 1 
170 SAS Årsredovisning(2003) 
171 Ibid. 
172 Tidningarnas Telegrambyrå (2003-11-11) sämre än väntat för SAS s 1 
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Det var känt att många kunder hade börjat inrikta sig mycket mer på priset än tidigare vid val av 

flygbolag.173 Däremot hade flera undersökningar visat på att affärsresenärerna var beredda att betala 

mer för en utökad produkt. På de längre resorna ansåg många kunder att det var mycket 

betydelsefullt med komfort och SAS förändrade sina affärsmodeller för att kunna tillgodose 

kundernas behov och krav. I augusti 2003 delades Scandinavian Airlines upp i tre enskilda baser; 

Sverige, Norge och Danmark. 174 

 

Det visade sig att många företag gjorde stora förluster på grund av det höjda bränslepriset som 

fortsatte att stiga. SAS lade till ett bränsletillägg på biljettpriserna som skulle kompensera de höjda 

bränslepriserna. Vissa flygbolag erbjöd priser som var lägre än kostnaderna för flygskatter och 

avgifter. Anledningen till detta var att de ville ta fler marknadsandelar. Samtidigt som ekonomin 

hade förbättrats hade även efterfrågan på flygresor ökat och resandet på de interkontinentala linjerna 

ökade mest. Det var fortfarande hög prispress på den skandinavisk marknaden och de skandinavisk 

flygresepriserna var nu lägst i Europa. Scandinavian Airlines var den största lågprisleverantören i 

Skandinavien under detta år. 175  

 

Nya bolag hade börjat pressa SAS på trafiken mellan Stockholm, Göteborg och Malmö, som då var 

mycket lönsam. 176 

 

Affärsresorna hade minskat drastiskt under de senaste åren eftersom resenärerna inte längre tyckte 

att det var värt pengarna att åka i affärsklass, men kunden valde fortfarande att resa Business Class 

då det gällde långa sträckor. 177 

 

Under de senaste åren hade SAS präglats av att försöka förändra företaget internt för att sänka 

kostnaderna. På våren 2004 kom SAS överens med fackförbunden om att ändra kollektivavtalen. De 

nya kollektivavtalen skulle medföra längre arbetstider, lägre löner, sämre traktamenten och minskad 

bemanning på rutterna.178  Snowflake introducerades i den ordinarie verksamheten. Under år 2004 

var den nya kund- och produktstrategin implementerad. På skandinaviska flygningar erbjöds enbart 

en klass med fokus på pris och enkelhet. För Europalinjerna hade företaget delat in marknaden i tre 

olika segment, som hade olika behov som skulle uppfyllas. För att uppnå hög volym skulle SAS 

erbjuda konkurrenskraftiga produkter till dem som ville ha lågt pris, komfort och effektivitet. De 

                                                 
173 Tidningarnas Telegrambyrå (2003-11-11) sämre än väntat för SAS s 1 
174 Ibid. 
175 Tidningarnas telegrambyrå, (SAS:besparingar  ger visnt i år)2004-02-11 s 1 
176 Ibid. 
177 Göteborgsposten Ström Cg 2004-03-29 SAS med i matchen, s 23 
178 Borås Tidning(2004-03-08) SAS kan bli fyra mindre bolag s 18 
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olika klasserna som SAS skulle erbjuda hette Business, Economy Flex och Economy. När man satte 

priserna på biljetterna relaterade man till rådande konkurrenssituation och det upplevda värdet för 

kunden. Den som valde att resa med Snowflake kunde inte boka om sin biljett och betalade lägst 

pris för sin biljett. Inom alla klasserna baserade man även priset på efterfrågan. 179  

För att erbjuda rätt antal platser av varje klass arbetade SAS med att mäta betalningsvilligheten.  

Star Alliance planerade att samarbeta vid bränsleinköp, vilket skulle leda till sänkta bränslepriser. 

Företagets mål var att vara Europas punktligaste bolag och 2004 var företaget ett av de fem 

punktligaste flygbolagen i Europa. 180  

 

SAS styrelse beslutade i mars 2004 att företaget skulle delas upp i tre dotterbolag och en 

internationell sektion som skulle ingå i SAS-konsortiet. Braathens och Scandinavian Airlines norska 

flygverksamhet skulle integreras i ett dotterbolag, (SasBraathens) samtidigt som den svenska och 

den danska verksamheten skulle bilda två nya dotterbolag, SAS Sverige och SAS Danmark. Denna 

uppdelning skulle göra det lättare att anpassa avtal med personal, flygplansmodeller och linjer 

utifrån varje lands förutsättningar. Denna bolagisering skulle också öka företagets konkurrenskraft 

genom kostnadseffektiva enheter.181 

 

Sammanlagt planerade man att spara 14 MSEK och säga upp 6000 medarbetare i och med SAS 

besparingsprogram Turnaround 2005, vilket tidigare nämnts. Om SAS lyckades nå sina 

besparingsmål samtidigt som man skulle erbjuda rimliga priser skulle bolaget bli lönsamt igen.182 

 

Under år 2005 var det fortfarande överkapacitet på marknaden och bränslepriserna var fortfarande 

höga. Under år 2005 introducerade SAS trådlöst Internet på sina flygplan och de var därmed först i 

världen med denna teknologi. Med SAS behövde passagerarna inte längre ha en pappersbiljett, utan 

det räckte att använde sitt kreditkort för att flyga. För att spara tid kunde kunderna boka sin resa via 

Internet, mobiltelefon eller automat. Business och Economy Flex fick välja säte först. 

Genom Bagage drop gick det enklare och snabbare att lämna bagaget. I Stockholm, Köpenhamn och 

vissa Europeiskeuropeiska städer fick de som reste i Business och Economy Flex snabbare 

säkerhetskontroll genom Fast track Security. SAS erbjöd i samarbete med Star Alliance 575 lounger 

till sina ”Business” resenärer runt om i världen. För affärsresenärerna (Business och Economy Flex) 

var det möjligt att komma till gaten 20 minuter före avgång. Ombord fick Businessresenärerna 
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speciella måltider och större sätesutrymme. Även för Economy Flexkunderna ingick mat ombord. 

Economykunderna kunde få mat ombord mot ett tillägg på biljettpriserna. 183  

 

SAS hade under 2005 valt att satsa stort på kundfokusering och försäljning, vilket hade lett till 

justeringar inom olika ansvarsområden inom SAS koncernledning. 184 Scandinavian Airlines ville 

också fokusera på att återerövra kundernas förtroende.185 

 

I april 2005 lanserade SAS en lågprissatsning som blev en fullträff. SAS hade i maj 2005 sålt drygt 

100 000 biljetter för 450 kr enkelresa. Lågprissatsningen innebar att det skulle finnas 10 000 stycken 

lågprisstolar varje vecka, vilket motsvarar 10 % av flygkapaciteten. SAS ville givetvis även få över 

fler passagerare från konkurrenterna med sina billiga erbjudanden.186 

För att SAS ska tjäna några pengar krävs det att en enkelbiljett kostar runt 700 kr. SAS 

förhoppningar var att kabinfaktorn, som visar hur pass välfyllda planen är, ska stiga. 187 

Några månader efter SAS lågprissatsning slogs lågprisbolagen Mearsk och Sterling samman till ett 

gemensamt bolag detta berodde på att det länge hade haft ekonomiska problem eftersom 

konkurrensen var så hård flygmarknaden.188  

 

4.5 PESTEL för perioden 2000-2005 

4.5.1 Politiska faktorer 

 

SAS fick kraftiga böter då de inte anmält samarbetet med Maersk air från 1998 till EU-

kommissionen. Den ansvarige var tvungen att avgå samtidigt som SAS styrelse valde att avgå. För 

att inte något sådant skulle upprepas inom SAS stärkte man fokus på konkurrensreglerna. När något 

sådant här händer finns det risk att kunderna får minskat förtroende och väljer att flyga med ett 

annat bolag. År 1992 hade flygmarknaden i Sverige avreglerats helt och hållet vilket ledde till fri 

pissättning. På grund av detta konkurrerade företagen inte lika mycket med service utom på de 

längre rutterna där service fortfarande var viktigt.189 
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4.5.2 Ekonomiska faktorer 

 

Flygbranschen kännetecknas av priskänslighet. Lågkonjunktur och prispress präglade marknaden 

under de två första åren. När en lågkonjunktur råder minskar konsumerandet, vilket även påverkar 

flygresandet. Detta ledde till hyperkonkurrens om kunderna mellan de olika flygbolagen. 

År 1992 hade flygmarknaden i Sverige avreglerats helt och hållet vilket ledde till fri pissättning. På 

grund av detta konkurrerade företagen inte lika mycket med service. På de längre rutterna var det 

dock fortfarande viktigt med hög service. 

 

4.5.3 Sociala faktorer 

 

Förtroendet för flyget hade försvagats på grund av olika katastrofer runt om i världen. Detta 

medförde oro bland kunderna och färre resande på grund av förändrade resvanor inom affärsklassen. 

Det blev inte bättre när ett SAS-plan störtade i Milano, en incident som bidrog till att SAS position 

som säkert flygbolag ifrågasattes. 

 

Koncernledningen inom SAS la stor vikt vid effektivisering bland sina medarbetare och syftet var 

att utveckla och ta vara på deras kompetens för att nå ut till kunden och försöka få tillbaka det 

säkerhetsförtroende de en gång haft.  

 

4.5.4 Teknologiska faktorer 

 

Samtidigt som teknologin ständigt utvecklas, ökas även kraven på flygbolagen. Det ökade Internet- 

och mobilanvändandet ledde exempelvis till önskad tillgänglighet för kunden även på flygplanen.  

Flygbolagen kunde nu även använda sig av flygplan som var mer bränsleeffektiva och därmed 

miljöanpassade. 

 

4.5.5 Miljöfaktorer 

 

Miljökatastrofer såsom SARS och Irakkriget påverkade flygbranschen negativt. Många valde att 

inte resa utomlands på grund av rädsla för att råka ut för olika naturkatastrofer.  
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På grund av Irakkriget och i samband med att oljan börjar bli en bristvara har priset på bränsle stigit 

kraftigt. Detta ledde för flygbolagen till ökade bränslekostnader vid flygturerna. 

Det politiska intresset av miljöfaktorerna ökade kraftigt angående flygtrafiken och dess olika 

miljöeffekter, exempelvis skulle krav på certifiering av de nytillverkade flygplanen vad gäller buller 

införas. 

 

EU hade som mål att minska avfallsmängden och detta skulle genomföras genom att förebygga 

uppkomst av avfall, prioritera återanvändning och energiåtervinning. EU ville också minska 

deponeringen av organiskt avfall. Detta skulle för SAS innebära att minskning av avfallsmängder 

och källsortering nu skulle komma att bli ekonomiskt motiverat. 

 

4.5.6 Legala faktorer 

 

Fackförbunden var för SAS svåra att samarbeta med. För att SAS skulle kunna bli 

konkurrenskraftigt och kostnadseffektivt skulle det bli svårt att behålla de, ur de anställdas 

synvinkel, fördelaktiga anställningsavtalen. Många tvister med facket angående de försämrade 

avtalsvillkoren fanns. Tidigare rådde en mer monopolistisk marknad och numera kännetecknades 

marknaden av fri konkurrens. 

 

4.6 Organisationsförändringar under perioden 2000-2005 
 

Att fler konkurrenter tagit sig in på marknaden bidrog till överkapacitet och att lönsamheten 

minskade. Det var både utomstående faktorer och kontrollerbara faktorer som påverkat. Företaget 

försökte utöka flexibiliteten inom organisationen ännu mer än vad det hade gjort under 1980-talet 

för att verksamheten skulle kunna anpassa sig efter en föränderlig miljö så snabbt som möjligt. 

Under 2000-talet decentraliserades SAS ytterligare och ansvaret gick längre ner inom 

organisationen, vilket ökade motivationen bland de anställda. För SAS ansågs de anställda 

fortfarande vara företagets viktigaste resurs eftersom det var de som levererade service till 

kunderna. Genom decentralisering, då motivationen ökas, är chanserna större för att de anställda 

levererar högre service. Vid bättre stämning på arbetsplatsen bli de anställda på bättre humör vilket 

även påverkar kundupplevelsen och uppfattad servicekvalitet. Detta kan tänkas bidra till att fler 

kunder ser SAS som det naturliga valet av flygbolag. 
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SAS kan idag fortfarande ses som en divisionsorganisation eftersom företaget är samordnat under 

en koncernledning och har skapat mindre enheter eller divisioner under sig. Koncernledningen 

anger resultatkrav för divisionerna, de godkänner divisionernas budgetar samt andra ekonomiska 

planer. Koncernledningen fördelar även investeringsmedel, beslutar om investeringar över en viss 

storlek, beslutar om eventuella omstruktureringar samt vid behov anställer och avsätter 

divisionschefer. 

 

I SAS fungerar varje division som ett eget företag i koncernen där divisionsledningen har ansvar för 

sin egen marknad, att enhetens resultat mål uppnås samt ansvar för utveckling och eventuell 

förnyelse inom divisionen. SAS har ett divisionaliserat synsätt då makt, befogenheter, beslutande 

rätt och ansvar har fördelats på personal längre ner i organisationen. 

 SAS ses även som en kundbaserad organisation precis som under 80-talet, där stor del av 

organisationsmedlemmarna har betydelsefull kontakt med kunden. Dessa anställda stöds av 

organisationsenheter som styrs av ledningen.  

 

Ett av SAS främsta mål är att sätta kunden i fokus genom att bland annat kunna erbjuda ett stort 

produktutbud efter kundens behov och betalningsvilja samt att tillfredställa och utveckla 

medarbetarna. Under de båda krisperioderna valde företaget att rikta sig mot kunden. De 

decentraliserade sig även vid de båda kriserna.  

 

Skillnaden inom organisationen var att SAS under perioden 2000-2005 arbetat för en mer flexibel 

organisation för att kunna anpassa sig till en mer föränderlig miljö. De anställda ansågs vara viktiga 

resurser för företaget under de båda perioderna. 
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4.7 Likheter och skillnader 

4.7.1 Likheter och skillnader med hjälp av PESTEL 

Likheter                              Skillnader 

PESTEL 1979-1984 & 2000-2005 1979-1984 & 2000-2005 

Politiska  • Under periodem1979-1985 var 

marknaden reglerad till skillnad från 

2000-2005 då den avreglerats. 

Ekonomiska  • Konjunktur svacka  

• Låg tillväxt 

• Ökad konkurrens 

 

Sociala • Minskat resande  

• Under perioden 1979-1985 var det 

främst turistresandet som minskades. 

Under perioden 2000-2005 minskade 

både resandet för affärsresenärerna 

och turistresenärerna.  

• Under perioden 2000-2005var det fler 

oroligheter i världen, såsom 

sjukdomar, krig och terrordåd,vilket 

påverkade flygbranschen negativt 

Teknologiska  • Ökat intresse för teknologisk 

utveckling under perioden 2000-2005.  

Miljö • Höjda 

bränslepriser 

 

• I och med EU: s lagar var det under 

perioden 2000-2005 för flygbolagen 

mycket viktigare att tänka på miljön 

och bränsleförbrukningen. 

Legala  • Under år 2000-2005 engagerade sig 

andra länders myndigheter vilket ledde 

till snedvriden konkurrens mellan 

flygbolagen, vilket inte hände under 

åren 1979-1980. 
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4.7.2 Organisationens uppbyggnad 

 

Likheter                           Skillnader 

• De anställda 

ansågs vara 

viktiga resurser 

för företaget 

under de båda 

perioderna. 

• Skillnaden inom organisationen var att 

SAS under perioden 2000-2005 arbetat 

för en mer flexibel organisation för att 

kunna anpassa sig till en mer föränderlig 

miljö.  

 

• SAS 

decentraliserade 

sig vid de båda 

kriserna. 

 

• Under de båda 

krisperioderna 

valde SAS att 

rikta sig mot 

kunden. 
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5 Tolkning och analys av insamlad empiri 

kopplad till teorin 
________________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer vi att göra en djupare omvärlds analys med hjälp av Porters five forces-

modell och Jonson and Scholes modell strategiska klockan, därefter följs ett analysavsnitt där vi 

diskuterar samt resonerar om implementering av den strategiska inriktning som SAS använde sig av 

under perioden 1979-1985   

 

_____________________________________________________ 

 

5.1 Branschanalys med hjälp av Five Forces 
 

Vi har valt att gör en analys som beskriver branschen vid de olika kriserna.  

 

1. Konkurrensen inom branschen 

Vid de två olika kriserna var tillväxten låg vilket ökat konkurrensen om marknadsandelar. På 1980-

talet då flygmarknaden var reglerad av staten fanns färre flygbolag på marknaden vilket förbättrade 

branschsituationen. Det låga antalet flygbolag gjorde det lättare för flygbolagen att hålla reda på de 

andra flygbolagens styrkor och svagheter för att enklare kunna ta fram olika konkurrensfördelar.  

SAS som var marknadsledande i Skandinavien konkurrerade med service och ville erbjuda en 

differentierad produkt. Under krisen år 2000-2005 var marknaden avreglerad, vilket ledde till att 

det fanns fler aktörer på marknaden. När det är fler företag i en bransch blir det svårare att utläsa de 

andra företagens styrkor och svagheter. För flygbolag uppstår de stordriftsfördelar då kostnaden per 

säte minskar med utnyttjandet av kapaciteten. Branschen drabbas lätt av överkapacitet och idag 

ännu mer då det finns fler flygbolag. Att lägga ned flygverksamhet är inte lätt, då flygplan köpts 

eller leasats på en viss period är det svårt att göra sig av med dessa.  Detta kan leda till att företag 

som visar förlust fortsätter att driva sin verksamhet, vilket leder till att överkapaciteten på 

marknaden fortsätter. Idag tycks även de olika flygbolagen vara mer beroende av varandra då 
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allianssamarbeten ökat. Vid samarbete mellan de olika flygbolagen kan företagen öka 

tillgängligheten för kunderna.190  

 

2. Hot för nya etablerare 

Risken att nya företag etablerar sig på marknaden anser vi är relativt låg då det krävs mycket kapital 

när man ska starta upp ett flygbolag. Då det idag är lättare och billigare att leasa flygplan är risken 

dock större att nya flygbolag etablerar sig på marknaden än det var på 80-talet. Inom flygbranschen 

minskar företagen sina kostnader med hjälp av stordriftsfördelar. Ju fler passagerare ett flygplan har, 

desto lägre är företagets kostnader för varje passagerare. Även genom att använda integrerad 

verksamhet ökar stordriftsfördelarna. När kunder väljer vilket flygbolag de ska åka med väljer de 

troligtvis ett välkänt flygbolag som är känt för sin säkerhet. För nya flygbolag tar det troligtvis lång 

tid att bygga upp kundförtroende och detta gör det svårare för nya etablerare att ta sig in på 

marknaden. På grund av den tekniska utvecklingen och de förbättrade flygplanen anser vi att det 

idag troligtvis är mindre viktigt för kunderna vilket flygbolag de åker med. Då flygmarknaden på 

80-talet var reglerad var risken ännu mindre för att nya etablerare skulle kunna ta sig in på 

marknaden.191 

 

3. Hot från substitut 

De substitut vi anser finns till flyg är bil, tåg, båt och buss eftersom de kan användas för transport 

över längre sträckor på relativt kort tid. Dessa olika transportmedel är dock mest utbytbara inom 

Europa, då inte många väljer att ta något av de andra alternativen när de ska resa till andra 

världsdelar. För affärsresenärer var det under 80 talet och fortfarande idag viktigt att transporten inte 

tar för lång tid. På grund av detta anser vi att substitutprodukter inte utgör något gällande hot 

affärsresenärerna. Turistresenärer kan dock tänkas välja något av de andra alternativen då har mer 

tid och kan planera sina resor lång tid i förväg och samtidigt inte prioriterar komfort lika mycket. 

 

4. Kundernas förhandlingsstyrka 

 Då det finns fler aktörer på dagens avreglerade flygmarknad kan kunderna ställa högre krav på de 

olika flygbolagen. Idag anser vi att kunderna är mer priskänsliga än de var på 80-talet. Detta kan 

bero på att man har fler alternativ att välja mellan vid val av flygbolag. Idag är det även lättare att 

undersöka de olika företagens priser genom Internet. Även detta bidrar till att kunderna kan ställa 

högre krav gällande priser. När det gäller lågprissegmentet är servicen idag odifferentierad, erbjuder 

                                                 
190 Porter M-E (2002),Konkurrensstrategi 
191 Porter M-E (2002),Konkurrensstrategi 
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något annat flygbolag lägre biljettpris, väljer de det flygbolaget istället. Även detta gör att kunderna 

kan ställa högre krav på flygbolagen.192 

 

5. Leverantörernas förhandlingsstyrka 

Vi anser att flygbolagen har två stora leverantörer nämligen, de som säljer eller hyr ut flygplan samt 

oljeförsäljarna. Att det idag finns många flygbolag att leasa till ett lågt pris tyder på att 

leverantörernas förhandlingsstyrka försämrats. En fördel med detta är att företagen inom 

branschen kan sätta högre krav på leverantörerna vad gäller kvalitet och pris än de kunnat tidigare. 

Genom sänkta priser vid köp och hyrning av flygplan sänker företaget sina kostnader vilket kan öka 

lönsamheten för flygbolagen. Då olja är en vara som idag anses vara en bristvara kan 

oljeleverantörerna höja priserna. Även staten påverkar priset genom att införa skatter baserad på 

oljeförbrukningen. Flygbolagen är beroende av olja till bränsle och detta gör situation svårare för 

alla flygbolag.193  

 

5.2 Konkurrensstrategianalys med hjälp av Strategiska 

klockan för perioden 1979-1985 
 

På grund av de olika omvärldsfaktorer som påverkat SAS under åren 1978-85 blev Scandinavian 

Airlines System tvungna att förändra sin dåvarande strategi för att upprätthålla sina 

konkurrensfördelar och därmed behålla sina marknadsandelar.  

 

5.2.1 Fokuserad differentiering 

 

Företaget valde att främst inrikta sig på ett segment den så kallade affärsresenären. Deras mål med 

denna differentiering var att de skulle bli det nya Business man’s airline.  Företagets 

konkurrensstrategi utifrån den strategiska klockan kan liknas vid fokuserad differentiering. Eftersom 

företaget fokuserade på en viss marknad och ett speciellt segment, nämligen affärsresenärerna i 

Skandinavien. Affärsresenärerna som SAS valde att tillfredsställa var inte så priskänsliga vilket var 

förutsättningen för att företaget skulle kunna uppnå lönsamhet och attrahera sitt segment. Vi anser 

att SAS koncentrerade sina resurser rätt, vilket är viktigt enligt Johnson and Scholes vid fokuserad 

differentiering. Anledningen till att vi anser att det utnyttjat sina resurser riktigt beror på att de 

                                                 
192 Ibid. 
193 Ibid. 
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riktade sina främsta resurser på sina differentieringsmål som exempelvis var att bli det punkligaste 

flygbolaget i Europa. För att undvika att andra flygbolag eventuellt skulle imitera SAS strategi, 

valde företaget att göra förändringar inom hela organisationen. Detta medförde att SAS blev något 

bättre på alla områden istället för att enbart bli mycket bra på ett specifikt område. Under år 1983-

1984 var SAS inte längre ensamma om sin service. Konkurrenterna erbjöd samma goda service som 

SAS, vilket medförde att företaget var tvunget att förändra den interna personalpolitiken.  

Vid fokuserad differentiering kan en risk finnas att företaget fokuserar så mycket på ett segment att 

de inte följer med omvärldens utveckling. 

 

5.2.2 Lågprisstrategi 

 

Överflödet på flygstolar erbjöd företaget till de så kallade turistresenärerna. Detta segment föredrog 

biljetter med lägre service till lägre priser. Eftersom SAS erbjöd sina turistresenärer flygbiljetter 

med standard service och lågt pris kunde denna strategiska inriktning liknas vid strategiklockans 

lågprisstrategi. Företaget sänkte taktiskt sina priser för att kunna nå ut till det nya segmentet på 

marknaden samtidigt var det mycket viktigt att inte låta denna lågprisstrategi kosta företaget pengar. 

Turistresenärerna var inte ett lika prioriterat segment för SAS som affärsresenärerna, därför 

koncentrerade inte företaget sina resurser på turistresenärerna. Tanken var att företaget 

huvudsakligen skulle rikta sig mot affärsresenärerna och att turiststrategin aldrig skulle vara 

beroende av egna investeringar eller resurser. Enligt Johnson and Scholes lågprisstrategi var det 

viktigt att denna strategiska inriktning inte blev kostsam. Anledningen till att SAS strategi inte 

kostade så mycket pengar berodde på att SAS hade så många fullpris betalande passagerare som 

täckte största delen av kostnaderna för turistresenärerna. Detta medförde att det blev det svårare för 

konkurrenterna att hålla samma låga priser. Om affärsresandet skulle öka, skulle en snabb 

avveckling av denna strategi ligga nära till hands.  

 

SAS lyckades uppenbarligen med sin nya konkurrensstrategi då det tog sig ur den ekonomiska kris 

de tidigare befunnit sig i. Företaget var mycket beroende av affärssegmentet, vilket vi anser inte var 

helt riskfritt. Det fanns exempelvis en risk för blockering av Business Class i vissa länder i Europa, 

vilket skulle kunna leda till att de skulle förlora kunder och i sin tur minska lönsamheten. För att 

inte locka affärsresenärerna till att resa i turistklass var det viktigt att ge stor skillnad i den service 

de erbjöd. Företaget valde att fokusera på affärssegmentetet eftersom det främst var det segment 

som inte minskade resandet under lågkonjunkturen. Men vad skulle hända om de betalande 

företagen påverkades så pass mycket av konjunktursvackan att de inte längre skulle ha möjlighet att 
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betala dyra flygbiljetter? Vilken strategisk inriktning skulle då vara lämplig för SAS och hur 

anpassningsbar skulle SAS kunna vara i denna situation? 

 

 

5.3 Strategiska klockan för perioden 2000-2005 
 

SAS har idag tre olika konkurrensstrategier för att tillfredställa tre olika segment på marknaden. Det 

första segmentet tillfredsställs genom en differentieringsstrategi. SAS andra segment tillfredsställs 

genom strategiklockans ”hybrid” strategi då de erbjuder en differentierad produkt till något lägre 

pris. Det sista segmentet kan liknas vid en ”no frills” strategi då de erbjuder kunden lågt pris med 

relativt låg service eftersom inte kunden i detta fall prioriterar servicen särskilt högt. 

 

5.3.1 Differentieringsstrategi  

 

Business segmenten är inte priskänsliga. De önskar som ovan nämnts hög kvalitet och service. SAS 

differentierar sig genom att framförallt erbjuda hög service genom snabbhet och punktlighet. SAS 

profilerar sig även som ett säkert flygbolag, bland annat genom att erbjuda moderna flygplan. 

Företaget var först i Europa med att erbjuda Internet till resenärerna under flygresan. Genom att vara 

först med Internet ombord skulle förtaget ha något konkret att visa sin unikhet till kunderna, vilket 

är viktigt vid differentiering.. Men hur länge skulle de vara ensamt flygbolag om att erbjuda 

Internet? Då tekniken fanns skulle de övriga flygbolagen troligtvis även kunna erbjuda detta inom 

en snar framtid. Detta segment ger högst yield (intäkt/flygstol). 

 

5.3.2 Hybridstrategi 

 

Genom EconomyFlex biljetter erbjuder SAS en differentierad produkt till ett något lägre pris. 

Segmentet som SAS tillfredsställer med hjälp av denna strategi har speciella behov vilket främst 

består av tidsbesparande. Segmentet önskar även billigare biljetter. Om man jämför sättet att 

tillfredsställa detta segment med sättet man tillfredsställer business segmentet finns det många 

likheter. Personligen undrar vi om skillnaderna mellan dessa två olika biljjettyper är tillräckligt stor. 

Om skillnaden inte är tillräckligt stor föreligger risk för att företagets businessresenärer möjligtvis 

väljer att resa med EconomyFlex då blir billigare. 
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5.3.3 No Frills 

 

Till de priskänsliga kunderna erbjuder SAS biljetter till konkurrenskraftiga priser. I biljettpriset 

ingår inte mat och dryck ombord, men basprodukten kan utökas vid betalning ombord. Genom 

denna strategi erbjöd SAS inget utöver standarden. Eftersom resenärerna blivit alltmer priskänsliga 

är det av stor vikt att erbjuda lågprisbiljetter. Inom Economy erbjöd SAS även biljetter med 

Snowflake som var ett enskilt bolag som ägdes av SAS. Basprodukten med Snowflake var den 

samma som Economy.  

 

Enligt Porter är det viktigt att man inte väljer fler än en konkurrensstrategi samtidigt. Uppenbarligen 

har SAS använt sig av flera olika konkurrensstrategier för att tillfredsställa olika kundgrupper.  Vi 

anser att det kan vara lite förvirrande med deras olika biljetttyper. Om de nu vill vara välkänt som 

ett företag som erbjuder hög service, varför erbjuder de då även en basprodukt. Samtidigt skulle 

företaget förmodligen inte bli lönsamt om de enbart erbjöd en biljettyp. Lågprisbiljetterna ger 

exempelvis inte höga intäkter per biljett. Att bilda det enskilda lågprisbolaget Snowflake har 

företaget troligtvis gjort för att minska de nya aktörernas möjligheter att inta fler marknadsandelar 

Vad vi anser är bra med tre olika biljetter är däremot att företaget kan utnyttja sin kapacitet bättre. 

Risken att de får tomma säten minskar därmed. Om företaget enbart skulle fokusera sig på 

affärssegmentet som de gjorde på 80-talet skulle andra lågprisbolag vinna marknadsandelar. När 

lågprisbolagen sedan har lyckats med sina mål att öka sina marknadsandelar genom sin 

lågprisstrategi skulle de kanske erbjuda en differentierad produkt till affärsresenärerna till ett lägre 

pris än vad SAS kan erbjuda. 

 

5.4 Analys om strategisk förändring under hyperkonkurrens 

 

Då konkurrensen ökade på flygmarknaden och mindre flygbolag etablerades tappade SAS 

marknadsandelar och till följd av detta hamnade SAS i en ekonomisk kris. För att kunna ta sig ur 

denna ekonomiska kris och för att kunna vinna tillbaka sina marknadsandelar var SAS tvungna att 

agera snabbt för att inte gå i konkurs. SAS ändrade sin strategiska inriktning samt sin 

konkurrensstrategi markant för att hålla sig kvar på marknaden.  

 

Hade SAS gått i konkurs om de inte hade gjort en radikalförändring eller hade de kunnat överleva 

med många små strategiska förändringar? 
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Med små strategiska förändringar tror vi att SAS hade förlorat ännu fler kunder eftersom 

lågprisflygbolagen redan hade sin strategiska inriktning via sina låga biljettpriser och där med 

vunnit den priskänsliga kunden.  Det hade eventuellt tagit för lång tid för SAS med små strategiska 

förändringar att förändra sig för att vinna tillbaka kunderna.  

 

Då D’Aveni påstår att det inte är gynnsamt att göra stora strategiska förändringar vid 

hyperkonkurrens, ifråga sätter vi hans påstående, då SAS uppenbarligen har använt sig av radikala 

strategiska förändringar då det har ändrat sin konkurrensstrategi. Vi anser att en drastisk stor 

strategisk förändring som hyperkonkurrens kan slå ut andra konkurrenter då de får svårt att hinna 

med att imitera det företaget. Då SAS är ett väletablerat och välkänt företag blir det enklare för SAS 

att vinna tillbaka förlorade marknadsandelar vid en radikalförändring i jämförelse med andra mindre 

välkända flygbolag, eftersom de redan har kundernas förtroende. 

 

Att  Maersk och Sterling slogs samman till ett bolag för att bibehålla sin konkurrenskraft under 

hyperkonkurrensen, är ett tecken på att SAS konkurrensstrategiförändring var bra för företaget. Om 

SAS inte hade ändrat sin konkurrensstrategi radikalt hade de troligtvis inte lyckats återuppta 

marknadsandelar och återigen visa vinst. 

 

 

5.5 Eventuell implementering av samma strategiska 

inriktningar som under ekonomiska krisen år 1979-1984 
 

Vad hade hänt om SAS skulle använt sig av fokuserad differentiering under perioden år 2000-2005?  

 

Fokuserad differentiering kännetecknas av högre kundvärde till ett högre pris. För SAS hade det inte 

varit möjligt att ta ut ett högre pris än konkurrenterna eftersom kunderna hade blivit betydligt mer 

priskänsliga. Att använda sig av fokuserad differentiering på en reglerad marknad är enklare, 

eftersom staten då reglerar utbudet på företagens destinationer och priser. På 80-talet var därför 

konkurrensen om pris inte lika hög, vilket medförde att affärsresenärerna inte var lika priskänsliga 

som de är nu under 2000-talet då fri konkurrens råder.  

Under 2000 riktade SAS många av sina konkurrensfördelar på tekniken, till exempel 

bokningssystem och Internet på flygplanen, vilket skulle vara lätt för andra flygbolag att imitera. 

När ett företag använder sig av fokuserad differentiering är det viktigt, som tidigare nämnts, att inte 

andra företag kan imitera konkurrensfördelarna. 
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Hade en lågprisstrategi varit ett bra alternativ till ”No Frills”? 

 

På 2000-talet valde SAS att erbjuda basprodukten ”No Frills”. För den som ville ha en produkt som 

kunde likna lågprissegmentets produkt på 1980-talet, var det möjligt att betala extra för att få det. 

Exempelvis kunde resenärerna få mat ombord på planet mot ett pristillägg. Om SAS hade valt att 

tillfredsställa turistresenärerna med en lågprisstrategi istället för ”No Frills strategi” hade deras 

varumärkesposition som serviceföretag förstärkts eftersom servicen i så fall skulle vara högre till 

lågprissegmentet än konkurrenternas. Samtidigt skulle det finnas en risk att antalet passagerare 

minskade, vilket skulle medföra en överkapacitet och SAS flygplan skulle inte vara utfyllda, vilket 

skulle minska lönsamheten. Det skulle då även finnas risk att företaget tappade marknadsandelar.  

 

Att tillfredsställa kundsegmenten med olika konkurrensstrategier kunde tänkas orsaka förvirring 

angående SAS varumärke eftersom SAS var ett fullbordat serviceföretag och ändå erbjöd tjänster 

med låg service. Hur skulle då kunderna förknippa SAS som det mest serviceinriktade företaget, 

något som man utger sig för att vara?. 

 

Hyperkonkurrens 

Under perioden 2000-2005 råder hyperkonkurrens vilket gör situationen för SAS mer komplicerad 

då användningen av fokuserad differentiering är lättare då marknaden var reglerad av staten. 
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6 Slutsatser 
 

Genom att diskutera och reflektera över vår analys önskar att vi förtydliga de slutsatser som vi 

kommit fram till i vår studie. Därefter ger vi förslag på fortsatta studier inom forskningsområdet. 

 

Scandinavian Airlines använde sig inte av samma strategiska inriktningar för att ta sig ur sina 

ekonomiska kriser under de båda perioderna. Under perioden 1979-1984 använde sig SAS främst av 

fokuserad differentiering, men även av lågprisstrategi till att fylla ut överkapaciteten. Under 

perioden 2000-2005 använde sig SAS av tre strategiska inriktningar; differentiering, hybrid strategi 

och No frills-strategi. Förmodligen hade det idag inte varit möjligt att använda en 

fokuseringsstrategi till affärsresenärerna och lägga mindre vikt på de andra segmenten. Vi ha 

kommit fram till att kriserna under 1979-1985 och 2000-2005 har varit likvärdiga då samma 

faktorer utlöst krisen vid båda tillfällena. Den största skillnaden mellan SAS ekonomiska kriser har 

varit att marknaden styrts på olika vis, på 80-talet befann sig SAS på en reglerad marknad vilket 

gjorde att antalet etablerade flygbolag var färre då än nu då hyperkonkurrens råder på 

flygmarknaden. När det har kommit in fler bolag på marknaden har priskonkurrensen och kraven på 

företagen ökat. Dock har SAS återigen lyckats uppvisa vinst under hösten trots att företaget använt 

sig av tre olika konkurrensstrategier vilket Porter inte anser vara lämpligt. Detta tyder på att Porters 

teori kan ifrågasättas, då SAS har lyckats vända förlust till vinst med hjälp av fler än en 

konkurrensstrategi. 

 

Trots att många anställda sagts upp vid de två olika kriserna har SAS personalstyrka arbetat med 

hög motivation och engagemang. Om inte personalen levererat hög service, hade SAS förmodligen 

både idag och på 80-talet förlorat många affärsresenärer. Orsaken till den höga motivationen kan ha 

berott på att SAS har divisionaliserat organisationen och blivit mer flexibel och anpassningsbar. 

Samtidigt har organisationen blivit mer decentraliserad, vilket medfört att beslut snabbare har 

kunnat fattas och att personalen känner sig mer engagerad och delaktig i förändringporcessen.   

Då vi jämfört två av SAS stora ekonomiska kriser visade sig att dessa kriser var mer likvärdiga än 

vad vi trott. Samma yttre omvärldsfaktorer så som höga bränslekostnader, konjunktursvackor och 

hemska oförutsägbara händelser som påverkat mänskligheten till den grad att de valt att ta sig fram 

på andra sätt än med flyg påverkade SAS under båda perioderna och medförde att företaget 

hamnade i en ekonomisk kris. Vi fann det intressant att analysera dessa förändringar för att sedan 

göra jämförelser med hjälp av olika teorier.  
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Varför använde sig inte SAS av samma strategiska val 2000-2005 som det använde under 1979-

1985? Det lyckades ta sig ur den första ekonomiska krisen varför inte utnyttja samma strategiska 

inriktning igen? Kan det ha berott på att människan blivit mer priskänslig och mer prismedveten än 

tidigare eller har standard servicen på SAS flygplan blivit så hög att människa inte längre behöver 

det lilla extra i samma mån som tidigare? Har konkurrensen på flygmarknaden övergått till 

hyperkonkurrens under 2000-talet då fler lågprisflygsbolag etablerat sig på marknaden och tvingat 

ner priserna?  

 

Det vi har kommit fram till är att det har stor betydelse vilken konkurrensstrategi som företag väljer 

och det är även av stor vikt att noggrant analysera företagets omvärld vid val av strategisk 

inriktning, eftersom de olika konkurrensstrategierna är mer eller mindre fördelaktiga beroende på 

omvärldssituationen. Något alla företag bör beakta är att varje krissituation är unik och måste lösas 

på sitt speciella vis. Vi anser att det därför är som SAS inte använde samma strategiska inriktning 

vid de båda krisperioderna.  

 

Vid hyperkonkurrens har vi kommit fram till att det kan vara fördelaktigt att ändra sin 

konkurrensstrategi drastiskt precis som SAS gjorde och genom denna strategiska förändring öka 

sina marknadsandelar. Vad vi vill poängtera är att D’avenis påstående om att företag endast bör göra 

små strategiska förändringar för att öka eller behålla sina marknadsandelar inte stämmer gällande 

Scandinavian Airlines Systems i ekonomisk kris. Men det är mycket möjligt att SAS hade följt 

D’avins teori om inte en ekonomisk kris i företaget hade uppstått, men detta är något som vi bara 

kan anta. 

 

6.1 Vidare studier inom forskningsområdet 
 

Vi tycker att det skulle vara intressant att undersöka hur de drastiska strategiförändringarna påverkat 

de anställda. Många anställda har blivit uppsagda och hur har detta påverkat samarbetet och 

motivationen.  Något annat som hade varit intressant att studera är hur viktigt det är för kunderna att 

resa med ett välkänt flygbolag. Det har varit en del katastrofer och oroligheter i världen och hur har 

detta påverkat kunderna när de väljer att flyga? Vidare hade det varit intressant att undersöka vad 

likvärdiga flygbolag såsom British Airways och Air France har använt sig av för 

konkurrensstrategier under de senaste åren. Har de i andra länder också behövt erbjuda 

lågprisbiljetter för att behålla lönsamhet, eller är det enbart i Sverige och vad är i så fall anledningen 
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till detta? Då vi kommit fram till att SAS lyckats öka sina marknadsandelar vid rådande 

hyperkonkurrens då de ändrat sin konkurrensstrateg tycker vi att det skulle vara intressant att 

undersöka om det även inom andra branscher är möjligt att genomföra större strategiska 

förändringar vid hyperkonkurrens. 
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