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Sammanfattning 

Titel: Turnaroundarbete i en hyperonkurrens – en fallstudie av SAS Sverige AB 

Författare: David Jensen, Anders Juslin, Anna Rathsmann, Theodor Weithz Johansson 
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Datum: Seminarium den 11/1 2005 

Nyckelord: Turnaround, fallstudie SAS Sverige AB, hyperkonkurrens, branschanalys, 

Blue ocean strategy 

Problemområde/frågeställning: Hur vänder man ett krisdrabbat bolag i en 

hyperkonkurrens, för att sedan skapa lönsamhet på en mättad marknad? 

Syfte: Vårt syfte är att åskådliggöra SAS Sverige AB:s turnaroundarbete i en 

hyperkonkurrens. Vi vill även undersöka hur SAS har försökt återskapa lönsamhet med 

nya strategiska verktyg. 

Metod: Vi har valt en induktivt ansats med en kvalitativ metod. Som datainsamlingsmetod 

tänker vi genomföra intervjuer med frågor av diskussionskaraktär. Urvalet av 

intervjuobjekt har begränsats till de anställda inom SAS Sverige AB, samt Robin 

Mannheimer konsult HB, där Robin Mannheimer verkar. 
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Abstract 

Title: Turnaround in a hyper competitive market– a case study of SAS Sverige AB 

Authors: David Jensen, Anders Juslin, Anna Rathsmann, Theodor Wheitz 

Advisor: Per-Hugo Skärvad 

Course: FEK521 Bachelor thesis in business administration (C-level) 

Date: 11th January, 2005 

Key words: Turnaround, case study of SAS Sverige AB, hyper competitive market, five 

forces, Blue ocean strategy 

Main question: How can you change a company in crisis, in a hyper competitive market, 

to later become profitable on a full market?  

Purpose Our purpose is to illustrate the turnaround in a hyper competitive market 

concerning SAS Sverige AB. We would also like to investigate the attempts of SAS 

Sverige, recreating profitability using strategic tools. 

Methodology: We have chosen an inductive attempt with a qualitative procedure. We will 

collect our information by conducting interviews on basis of discussion. The selection of 

interviews will be limited to the top management of SAS and SAS Sverige, as well as 

Robin Mannheimer konsult HB, where Robin Mannheimer works. 
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1. Inledning 

I detta kapitel ger vi läsaren en introduktion till utredningens inriktning. Kapitlet inleds 

med en kort redogörelse av bakgrunden till ämnesområdet, som framhäver 

problemområdet. Därefter följer utredningens problemformulering, syfte och 

avgränsningar. Avslutningsvis sammanförs en övergripande disposition samt beskrivning 

av författarnas arbetsplan. 

 

 

Hämtat ur SAS gruppens årsredovisning 2000, VD har ordet: 

 

”Jag blickar emellertid inte bakåt, utan framåt och ser ett i alla avseenden 

föryngrat företag med en stark ambition till innovation och expansion, byggd 

på god lönsamhet och en robust finansiell ställning, en kompetent och 

engagerad personal, starka partners runt om i världen och lojala kunder som 

ska kunna känna stolthet över sitt SAS. Ett sådant bolag lämnar man bara inte. 

Det kommer man alltid att med sitt hjärta följa.” 

Jan Stenberg, mars 2001 

 

Hämtat ur SAS gruppens årsredovisning 2001, VD har ordet: 

 

”2001 var ett katastrofalt år för flygindustrin. Aldrig tidigare har branschens 

förutsättningar så snabbt och radikalt förändrats till det sämre. Förlusterna i 

flygindustrin som helhet blev enorma och tiotusentals anställda förlorade sina 

arbeten i flygbolagens strävanden att överleva krisen. För SAS koncernen 

slutade året med en förlust före realisationsvinster på närmare 1,8 miljarder 

SEK, det sämsta resultatet i bolagets historia.” 

Jörgen Lindegaard, februari 2002 

 

 

1.1. Bakgrund 

Sommaren 1992 avreglerades den svenska flygmarknaden. Tanken med avregleringen var 

att ge branschen ökade utvecklingsmöjligheter samt gynna konsumenterna genom ökad 
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flexibilitet och kundanpassning1. Nu var det möjligt för nya aktörer att göra entré och 

utmana på marknaden. Avregleringen fick dock inte en full effekt förrän efter 

millenniumskiftet.2 De stora traditionella bolagen som tidigare ägt en monopolistisk 

trygghet på marknaden, skulle nu få uppleva starka påtryckningar och stor press från unga 

lågprisbolag med nya strategier3. 

 

Under 2001 minskade flygtrafiken kraftigt med anledning av en svagare världsekonomi 4. 

Branschen skakades dessutom av flera världsomfattande kriser. Dåden den 11 september, 

då dödsföraktande terrorister använde trafikplan som jättebomber, blev en chock för 

världens flygindustri.5 Oron om ett långvarigt krig i Irak, samt rädslan för epidemin SARS, 

hämmade tillfrisknandet ytterligare och gav en redan blödande bransch djupa sår. De 

kommande tre åren skulle präglas av enorma konkurrenstryck, externa påtryckningar och 

ödesår för många flygbolag i branschen. 6 

 

Under slutet av 2004 började man dock se en återhämtning av branschen med ökad 

efterfråga på flygtrafik och god framtidstro hos företag. Detta kunde till stor del förklaras 

av en då rådande positiv konjunkturutveckling i världen.7 

  

Trots det förbättrade konjunkturläget präglas branschen än idag av stenhård konkurrens 

och svåra marknadsförhållanden. Att branschen i sin helhet kännetecknas av dålig 

lönsamhet med låga marginaler, hindrar dock inte att alltfler nya aktörer träder in på 

marknaden. Enligt Peter Viinapuu, Vice VD SAS Sverige, så beror detta på minskade 

inträdesbarriärer till följd av att avregleringen har slagit fullt ut, vilket i sin tur har 

inneburit att SAS inte längre innehar samma dominans på marknaden. Det råder konstant 

prispress och överkapacitet, med rivaliserande företag som kämpar för att erövra 

marknadsandelar.8  

 

På den svenska marknaden bidrog avregleringen och händelserna under 2000-talet till en 

dramatiskt förändrad konkurrensbild. SAS, som hade haft en dominerande ställning på 

marknaden under en lång tidsperiod, drabbades av stora ekonomiska svårigheter. 

Konkurrensen intensifierades, både inrikes och utrikes, i form av lågprisaktörer som slog 

                                                 
1 Luftfartsverkets konkurrensrapport, 2001-11-16, sid. 13 
2 Ibid. sid. 13 
3 Viinapuu, Peter, Vice VD för SAS Sverige, personlig intervju 2005-11-29 
4 Luftfart 2002, Luftfartsverket, 2003:1, sid. 6 
5 Svenska Dagbladet, 2004-01-05. ”Revolution i luften när budgetbolagen växer” 
6 Vinapuu, Peter, Vice VD för SAS Sverige, personlig intervju 2005-11-29 
7 Ibid. 
8 Thulin, Carl, Dagens Industri, 2005-11-09, “SAS föll trots ett vinstlyft” 
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sig in och förändrade marknaden. Konsumenternas prismedvetenhet ökade och kraven på 

service och komfort minskade.1 

 

För SAS ledde förändringarna i branschens struktur till ett behov av genomgripande 

besparingsprogram inom alla delar av verksamheten, samt till en omfattande förändring av 

organisationen. 2001 inleddes det besparingsprogram som senare skulle komma att gå 

under namnet ”Turnaround 2005”. Programmet gick ut på att spara 14 miljarder SEK.2 

Idag, 2005, visar SAS ett positivt resultat för tredje kvartalet i rad och Turnaround 2005 

går enligt planerna 3. 

 

 

1.2. Problemdiskussion 

SAS verkar i en bransch som karaktäriseras av snabba och intensiva förändringar av 

konkurrenssituationen och kunder i företagets omgivning. Ett sådant branschförhållande 

benämns som hyperkonkurrens4. Att klara av att anpassa sig till dessa förändringar och 

ändrade kundbehov är i denna marknadsform en nödvändighet för att lyckas vara 

konkurrenskraftig. En strategi som ett företag precis utvecklat kan snabbt bli inaktuell när 

en ny oförutsägbar situation uppstår. Ett bra exempel på en sådan oförutsägbar situation är 

attackerna i USA hösten 2001 som skakade hela flygindustrin och därmed även SAS. 

Konsekvenserna innebar minskad efterfråga och ökade kostnader vilket i sin tur ledde till 

undergången för flera stora flygbolag5. I SAS koncernen upplevde man det sämsta 

resultatet i företagets historia. Bolaget led stora ekonomiska och marknadsmässiga 

förluster och förlorade sin monopolliknande ställning på marknaden. Detta gav upphov till 

drastiska förändringar inom organisationen och efter stora rationaliseringsprogram går 

SAS i nuläget återigen med vinst. 

 

Genom att analysera hur SAS ser ut idag och jämföra det med hur företaget såg ut innan 

flygbranschens struktur så drastiskt förändrades, vill vi undersöka hur en organisation i 

SAS storlek anpassar sig till nya konkurrenssituationer. SAS gick från att ha haft en 

nästintill monopolliknanden marknadsställning till att lida stora ekonomiska och 

marknadsmässiga förluster under loppet av ett par år. De drabbades väldigt hårt, och hade 

                                                 
1 Johansson, Lennart, försäljningschef för SAS Sverige, personlig intervju 2005-11-29 
2 SAS Koncernens Årsredovisning 2003, sid. 9 
3 SAS Koncernens 3:e kvartalsrapport 2005, sid. 3 
4 D`Aveni, Richard A. (1995) Hyperkonkurrens: sju nya ess – strategiska principer för dynamisk 
marknadsmiljö 
5 Svenska Dagbladet, 2002-08-12, sid. 28, ”Flygbolag anar bättre tider” 
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svårt att anpassa sig till de nya marknadsförutsättningarna som skulle komma att råda. Det 

krävdes stora åtgärder och anpassningar för att överleva. 

 

 

1.3. Problemformulering 

Hur vänds ett krisdrabbat bolag i en hyperkonkurrens, för att sedan skapa lönsamhet på en 

mättad marknad? 

 

 

1.4. Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att åskådliggöra SAS förändringsarbete (turnaroundarbete) 

i en hyperkonkurrens. Vi vill även undersöka hur SAS har försökt återskapa lönsamhet 

med nya strategiska verktyg. 

 

 

1.5. Avgränsningar 

Vi kommer inledningsvis att behandla hela koncernen i vår utredning. Detta eftersom 

företagets turnaroundprogram som handlade om att få företaget på fötterna, har varit 

centralt i hela koncernen och därav omfattat samtliga affärsområden. Vi kommer att 

redogöra för bakgrunden till behovet av turnaroundprogrammet, som i sin tur har lett fram 

till bolagiseringen inom flygverksamheten, Scandinavian Airlines. 

 

Följaktligen väljer vi att fokusera oss på just Scandinavian Airlines. Flygverksamheten 

utgör företagets kärnverksamhet och är det största affärsområdet inom koncernen. 

Scandinavian Airlines har varit högaktuellt i press och media med hänsyn till årens 

händelser av flygkriser, terrordåd och lågkonjunktur. Vi misstänker därför att Scandinavian 

Airlines har påverkats mest av flygkrisen, varvid turnaroundarbetet har haft störst 

omfattning i detta affärsområde. 

 

Genom att behandla flygverksamheten kan vi efter bolagiseringen, slutligen fördjupa oss 

på affärsenheten SAS Sverige, för att se hur man konkurrerar i dag. Anledningen till att vi 

endast väljer att fokusera på ett affärsområde i Scandinavian Airlines, är att vi vill undvika 

en utredning som blir alltför bred och omfattande. Det skulle dessutom bli alltför svårt, 

tidskrävande och möjligtvis intetsägande att, enligt vår problemställning, undersöka 

samtliga affärsområden i Skandinavien.  

 



 5

SAS Sverige är den största enheten i Scandinavian Airlines och är det största bolaget i 

Skandinavien. Sverige har dessutom störst marknad och andel av inrikes och utrikesresor1. 

Det faller oss därför naturligt att välja SAS Sverige bland de övriga affärsområdena. Här 

upplever vi ett stort intervjuunderlag och hög tillgänglighet varvid vi med lätthet kan 

komma i kontakt och träffas personligen med våra respondenter.  

 

Vi anser att det går att se på den gångna förändringen, med fokus på SAS 

turnaroundarbete, genom två dimensioner; dels som en administrativ process för att hantera 

kostnadsreduktioner, dels som ett verktyg för att uppnå något. Vi var valt att använda den 

sistnämnda approachen för att analysera denna process. Turnaroundarbetet kan i detta 

avseende användas till att skapa nya affärsplaner, strategiska satsningar i de nya 

marknadsförutsättningarna, samt som ett överlevnadsverktyg som på sikt kan skapa 

lönsamhet.  

 

Vi kommer att redogöra för hur företaget sett ut från början av 1970-talet fram till hur det 

ser ut i nutid. Kunskap om förändringar och situationer vid ett tidigare skede kan därmed 

hjälpa läsaren att förstå varför organisationen var utformad som den var då och varför den 

ser ut som den gör idag. Tyngdpunkten av den empiriska forskningen kommer dock att 

behandla åren mellan 2000 och 2005. Det är under denna tid som branschen har upplevt 

radikala förändringar där behovet av omställning, förändring och kostnadsreduktion har 

varit essentiellt för överlevnad. 

 

Vi har valt att undersöka företaget på ledningsnivå, genom intervjuer med olika chefer i 

top-management hos både SAS koncernen och SAS Sverige Det är här större delen av de 

strategier som sedan används i bolaget utarbetas. Högt uppsatta chefer har större insikt och 

bredare överblick om vad som har hänt i organisationen, vilket gör det lättare för oss att få 

tag i mer djupgående information.  

 

 

 

 

 

                                                 
1 Viinapuu, Peter, Vice VD för SAS Sverige, personlig intervju 2005-11-29 
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1.6. Disposition 

Kapitel 1 I detta kapitel ger vi läsaren en introduktion till utredningens 

inriktning. Kapitlet inleds med en kort redogörelse av bakgrunden 

till ämnesområdet, som framhäver problemområdet. Därefter följer 

utredningens problemformulering, syfte och avgränsningar. 

Avslutningsvis sammanförs en övergripande disposition samt 

beskrivning av författarnas arbetsplan. 

 

Kapitel 2 I kapitlet redogörs för hur utredningen kommer att genomföras 

samt val av undersökningsmetodik. Här förklaras och motiveras de 

val och ställningstaganden som gjorts. Med hjälp av den valda 

metoden ska primär- och sekundärdata samlas in som i ett senare 

skede ska analyseras. Dessa data kommer sedan att ligga till grund 

för att besvara problemställningen. 

 

Kapitel 3 Kapitlet redogör för data som samlats in via primära och sekundära 

källor. Fallföretaget har förändrats med fokus på den senaste 

tidsperioden i och med krisen 2001. För att förstå hur bolaget har 

agerat, kommer vi att beskriva företaget från dess bildande fram till 

idag. Empirin kommer att, från slutet av 1970 – talet, delas in i de 

olika VD-epokerna, med ett avslutande avsnitt om hur SAS Sverige 

agerar idag Detta görs i syftet att illustrera olikheter i strategi och 

ledarskap. 

 

Kapitel 4 Detta kapitel presenterar uppsatsens teoretiska referensram. Vi 

kommer att försöka skapa en djupare, men samtidigt mer 

överskådlig, bild av uppsatsens problem och frågeställningar 

genom att tillämpa ett antal företagsekonomiska teorier. Därigenom 

läggs grunden för analysen av empirin. 

 

Kapitel 5 I detta kapitel kommer vi att sammankoppla vår teoretiska 

referensram med den empiriska studien, vilket kommer att skapa 

utredningens analys. 

 

Kapitel 6 I detta kapitel presenteras utredningens synopsis av analysens 

resultat, samt de slutsatser vi har kommit fram till. Kapitlet avslutas 

med förslag till vidare forskning. 
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2. Metod 

I kapitlet redogörs för hur utredningen kommer att genomföras samt val av 

undersökningsmetodik. Här förklaras och motiveras de val och ställningstaganden som 

gjorts. Med hjälp av den valda metoden ska primär- och sekundärdata samlas in som i ett 

senare skede ska analyseras. Dessa data kommer sedan att ligga till grund för att besvara 

problemställningen. 

 

 

2.1. Fallstudie 

En fallstudie innebär att man utför en djupgående analys i syfte att undersöka ett antal 

objekt, en organisation eller en specifik situation. Fallstudier är användbara vid bland annat 

granskningar och undersökningar av processer och förändringar1. På det sättet lämpar sig 

analysen bra när man vill skapa sig en djupare förståelse av en specifik situation eller 

förändring2. En fördel med den här sortens studier är att den kan illustrera tillstånd som 

vanligtvis inte innefattas av andra teoretiska modeller. Analysens mer djupgående karaktär 

leder dock till att man utesluter ett bredare perspektiv, vilket gör det svårt för författarna att 

generalisera sina slutsatser3. Ett annat problem som kan uppstå är svårighet att få tillgång 

till nödvändig data, även kallat accessproblem. En utredare som har begränsad erfarenhet 

av det område som granskas, kommer att ha svårt för att avgöra vilken data som är 

relevant, vilka individer som sitter inne på viktig information samt hur tolkningen av den 

insamlade informationen ska ske4.   

 

Genom att utföra en fallstudie kommer vi kanske att upptäcka att de allmänna teoretiska 

modellerna har begränsningar. Arbetet med studien kommer att utveckla vår kunskap i 

området, ge oss en god insikt om hur förändringsarbetet i ett stort företag som SAS går till, 

samt hur detta överensstämmer med litteraturens strategiska förändringsteorier. 

 

 

2.2. Val av fallföretag 

SAS är Skandinaviens största flygbolag och det fjärde största flygbolaget i Europa. För 

femton år sedan var SAS praktiskt taget ensam aktör på en hårt reglerad skandinavisk 

                                                 
1 Patel Runa, Davidson Bo (2003) Forskningsmetodikens grunder, sid. 42 
2 Jacobsen, Dag (2002) Vad hur och varför? ,  sid. 31 – 35 
3 Ibid. 
4 Eriksson Lars Torsten, Wiedersheim-Paul Finn (2001) Att utreda och rapportera, sid. 25 
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marknad1. Sedan dess har kraftiga förändringar präglat branschen, bland annat i och med 

avregleringen av flygmarknaden samt de nya lågprisbolagens etablering. Detta har ändrat 

spelreglerna för samtliga aktörer och man tävlar numera på lika villkor på en väldigt 

konkurrensintensiv marknad. För att fortsätta vara konkurrenskraftig har SAS tvingats 

genomgå ett stort förändringsarbete. Detta har bestått av omfattande strukturella och 

strategiska omställningar, med kraftiga besparingsprogram och personalreduceringar. 

 

Vi har i denna fallstudie valt att inom SAS koncernen inrikta oss på Scandinavian Airlines, 

med avsikt att undersöka vad som krävs att genomföra vid kritiska förändringsbehov. 

 

 

2.3. Val av ansats 

Val av ansats bygger på två olika förhållningssätt: induktiv respektive deduktiv. Induktion 

bygger på empiri och iakttagelser där slutsatser dras utifrån empirisk fakta. Tyngdpunkten 

ligger initialt inte på begreppsliga formuleringar i form av teorier, frågeställningar och 

hypoteser. Istället utgår man från empirin och använder därefter teorier för att kunna 

analysera de iakttagelser som gjorts. Vid användandet av deduktiv ansats utgår man från 

förutbestämda teorier och hypoteser för att pröva om hypoteserna stämmer. 2 

 

Inledningsvis var vårt syfte att studera SAS organisation innan, respektive efter, den svåra 

kris som företaget utsattes för i början av 2000-talet. Med hjälp av klassiska 

förändringsteorier och ett deduktivt angreppssätt planerade vi att analysera den strategiska 

förändringsprocess som lett fram till dagens SAS. Efter att ha skaffat oss bättre kunskaper 

om vårt fallföretag och den bransch som det verkar i, insåg vi att vår ursprungliga idé 

behövde omarbetas och utökas. Det deduktiva angreppssättet övergavs och ersattes med en 

induktiv ansats. Resultatet har blivit en tredelad undersökning där den djupare förståelsen 

för vad som egentligen har skett inom SAS har gjort det enklare för oss att utforma en 

konkret problemformulering och en teoretisk referensram.   

 

 

2.4. Val av metod 

Metod är ett redskap som används för att uppnå de målsättningar man har med olika 

undersökningar i sin forskning samt hur tillvägagångssättet i arbetet ska genomföras. Man 

skiljer vanligtvis mellan två olika metodiska angreppssätt inom samhällsvetenskapen. 

                                                 
1 SAS Koncernens Årsredovisning 2005, sid 4 
2 Backman, Jarl (1998), Rapporter och uppsatser, sid. 32 
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Detta görs med utgångspunkt från vilken typ av information som undersöks, mjukdata eller 

hårddata. För att analysera mjukdata används kvantitativa metoder och för hårddata 

tillämpas kvalitativa metoder. Den kvantitativa forskningen bygger på bl.a. siffror, 

mätningar och statistiska test. Den kvalitativa forskningen är istället orienterad i tolkningar 

och ord. Eftersom vi strävar efter att skapa en välnyanserad och ingående bild av ämnet har 

vi valt att genomföra en kvalitativ undersökning för att kunna tolka de intervjuer som ska 

göras 

  

 

2.5. Metodologisk Design 

När vi började med vår utredning var vi inställda på att vi skulle använda oss av modeller 

skapade av Kotter och Tichy för att åskådliggöra en förändringsprocess som vi visste 

mycket lite om. Desto mer pålästa vi blev om flygbranschen och den förändringsprocess 

SAS har genomgått, ju mer olämpliga har dessa modeller visat sig vara. När vi insåg detta 

valde vi att söka nya teorier och modeller som bättre lämpar sig för den marknad och 

situation som SAS verkar i.  

 

I det empiriska kapitlet presenterar vi all data vi har samlat in, i form av primära och 

sekundära källor. Vi har varit tvungna att se väldigt långt tillbaka i SAS historia för att 

kunna få en bättre bild över var man befinner sig idag. Vi har dock valt att enbart redogöra 

för strategiskt viktiga händelser samt andra omvärldsfaktorer som påverkat SAS. I empirin 

presenterar vi en egenskapad modell av SAS Sveriges strategiska läge idag. Modellen har i 

syfte att underlätta förståelse hos läsaren och kommer att användas som ett verktyg i 

analysen. 

 

Nedan förklarar vi hur vi kommer att tillämpa de teorier som vi valt att använda för att 

analysera empirin. För underlätta åskådliggörandet av den förändringsprocess SAS 

genomgått de senaste fem åren, de orsaker som ligger till grund för den samt hur SAS 

arbetar idag har vi delat in analysen i tre delar:  

 

1. De marknadsmässiga skillnaderna mellan år 2000 och 2002 var stora. Genom att 

använda Porters branschanalys vill vi visa de stora skillnaderna i branschens 

struktur nu och då samt hur en nästintill monopolliknande flygbransch förändrades 

till en hyperkonkurrens. 
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2. Kraftiga förändringar i branschen har lett till att SAS måste vidta kraftiga 

ekonomiska och strukturella åtgärder i form av ett turnaroundprogram. För att 

undersöka hur detta förändringsarbete har gått till har vi valt att använda oss av 

Turnaround Management teorier av Mark R Goldston och Stuart Slatter 

sammanfattade i boken ”Revolutionens Ledarskap” skriven av Per-Hugo Skärvad 

och Hans K. Krona.   

 

3. Med hjälp av turnaroundprogrammet har SAS skapat en stabil grund för att kunna 

satsa offensivt. Genom att använda oss av W Chan Kim & Renée Mauborgnes teori 

om blåa och röda oceaner, samt Porters teori om generiska strategier kommer vi att 

analysera SAS Sveriges strategiska satsningar och dess försök till återskapandet av 

konkurrenskraften under 2004 och 2005.  

 

Nedan visas sambandet mellan de tre teoretiska indelningarna som vi valt att göra. 

 

  

 

 

 

 

2.6. Datainsamling 

I denna rapport har vi främst använt två typer av metoder för att samla in data.  Dessa 

utgörs av primärdata samt sekundärdata. Primärdata kan förklaras som data som inte 

tidigare existerat och där man tagit fram en undersökning t.ex. genom en intervju. 

Primärdata lämpar sig bäst för framtagandet av information för redan bestämda mål. 

Sekundärdata utgörs av information som redan samlats in och färdigställts för generella 

syften t.ex. kurslitteratur, modeller, teorier, årsredovisningar samt externa rapporter från 

företaget i fråga. Enligt Patel och Davidson så beror den mängd av material som måste 

samlas in på hur den gällande problemställningen, samt syfte, är formulerad och hur lång 

tid man har på sig att samla in och analysera materialet. Vidare så måste den primär- och 

sekundärdata som bearbetas inneha god validitet (vi har undersökt det vi avsåg att 

undersöka) samt god reliabilitet (bearbetningen görs på ett tillförlitligt sätt). 1 

                                                 
1 Patel Runa, Davidson Bo (2003) Forskningsmetodikens grunder, sid. 14 – 22 
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2.6.1. Sekundära källor  

De sekundärdata som har använts som underlag för denna rapport har utgjorts av två delar. 

För den teoretiska delen så har emfasen legat på studier av kurslitteratur samt anteckningar 

från kursföreläsningar. För att kunna förstå och förklara den empiriska delen av rapporten 

så har vi tagit hjälp av årsredovisningar, intern företagsdata, tidningsartiklar, Internet, 

fackpress samt branschlitteratur. Ytterligare information som har varit aktuell i studien har 

erhållits vid handledarmöten.   

 

Lotte Reinecker och Peter Stray Jörgensen menar att det kan vara svårt att avgöra 

sekundärdatas kvalitet då man inte alltid vet i vilket syfte den konstruerats och vilka 

metoder som använts under skapandet. Det är därför viktigt att man utgår från ett kritiskt 

tänkande när man tolkar sekundärdata1. I vårt fall har vi arbetat mycket med att jämföra de 

sekundära och primära källorna för att på detta sätt styrka reliabiliteten i vår undersökning. 

 

2.6.2. Primära källor  

I den här utredningen utgörs primärdata av intervjuer med individer som vi ansåg hade 

goda insikter i SAS historia och som på ett eller annat sätt hade haft delaktighet i företagets 

förändringsprocess. Följande fyra respondenter intervjuades: 

 

• Peter Viinapuu:  Vice VD på SAS Sverige 

• Lennart Johansson: Försäljningschef på SAS Sverige 

• Bernhard Rikardsen: Vice VD i koncernledningen för SAS gruppen.  

• Robin Mannheimer: Löntagarkonsult på uppdrag av fackförbund 

 

Peter Viinapuu och Lennart Johansson har mångårig erfarenhet av branschen och har båda 

jobbat i SAS sedan i början av 1990 talet. Bernhard Rikardsen har suttit med i styrelsen 

sedan 1993. Robin Mannheimer driver en egen konsultbyrå ”Robin Mannheimer konsult 

HB” och varit med i SAS sedan 1993. Han har arbetat nära koncernledning och styrelse, 

samt medverkat i arbetet med förändringen av bolagets struktur. Arbetet har skett på 

uppdrag av fackförbunden, med löneersättning från SAS.  

 

Intervjuerna med Peter Viinapuu och Lennart Johansson skedde i SAS Sveriges 

huvudkontor i Stockholm enligt respondenternas önskemål om tid och plats. Robin 

Mannheimer intervjuades på sitt kontor i Göteborg. Större delen av intervjuerna kunde 

                                                 
1 Reinecker Lotte, Stray Jörgensen Peter, Att skriva en bra uppsats sid. 143 
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lyckligtvis utföras relativt tidigt i uppsatsstadiet vilket vi ansåg vara positivt med tanke på 

vår induktiva ansats. Intervjuerna varade i ett avslappnat tempo och varierade tidsmässigt 

runt cirka två timmar.  

 

Fördelarna med besöksintervjuerna var många. Intervjun kunde föras i lugn och ro, vilket 

borde minska missförståelse hos bägge parter. Vi hade dessutom större möjlighet att skapa 

en djupare dialog med den som vi hade för avsikt att intervjua, än om detta hade skett över 

exempelvis telefon. Det fanns tillfälle att ställa följdfrågor, vilket gav en ökad bredd på den 

information som vi samlade in. Eventuella nackdelar kunde dock vara att intervjun blev allt 

för subjektiv, med andra ord vinklad enligt respondentens åsikter. Detta gjorde oss 

medvetna om risken att respondenten valde att svara på ett visst sätt, eller undanhöll 

information, med anledning av att den agerade i personligt eller företagsenligt 

egenintresse. 

 

Vi hade för avsikt att genomföra våra intervjuer så utförligt som möjligt för att kunna 

samla in fullständig och korrekt data. Vi behövde därför vid vissa oklarheter komplettera 

med ytterligare kontakt med våra respondenter. Denna uppföljning skedde via e-post.  

 

Inför varje intervju hade vi förberett oss genom att arbeta fram centrala teman och 

frågeställningar som vi skulle avse att använda kontinuerligt under intervjuns fortlöpande. 

Tyngdpunkten av ämnena behandlade SAS utveckling under 90-talet, orsakerna till de 

omfattande förändringarna som skulle komma till stånd under senare tid samt nuvarande 

strategier. För att få respondenten att känna sig bekväm och avslappnad med intervjun så 

strävade vi efter att skapa ett mer informellt än formellt samtal. Före intervjutillfället hade 

vi givit respondenten tillfälle att förbereda sig genom att låta denne ta del av vår utrednings 

bakgrund och problemformulering.   

 

Vid själva intervjutillfället var vi tre intervjuare inför varje respondent. En ställde initiala 

huvudfrågor och två ställde eventuellt kompletterande följdfrågor. Efter samråd med 

respektive intervjuobjekt, tilläts vi att spela in intervjuerna med en diktafon. Detta innebar 

att vi kunde koncentrera oss mer på individen vi intervjuade, än att föra anteckningar av 

dennes svar. Det skulle även underlätta i vårt efterarbete. 

 

Efter varje intervju diskuterade vi i gruppen om vad som framkommit under intervjun. 

Detta för att varje gruppmedlem skulle kunna förmedla sin egen uppfattning och möjligtvis 

kunna skapa en god interaktion inom gruppen. 
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3. Empiri 

Kapitlet redogör för data som samlats in via primära och sekundära källor. Fallföretaget 

har förändrats med fokus på den senaste tidsperioden i och med krisen 2001. För att förstå 

hur bolaget har agerat, kommer vi att beskriva företaget från dess bildande fram till idag. 

Empirin kommer att, från slutet av 1970 – talet, delas in i de olika VD-epokerna, med ett 

avslutande avsnitt om hur SAS Sverige agerar idag. Detta görs i syftet att illustrera 

olikheter i strategi och ledarskap. 

 

 

3.1. SAS fram till 80-talet 

I början av 1900-talet fanns det tre nationella flygbolag i Skandinavien. 1946 bildade de tre 

flygbolagen SAS och 1951 var SAS konsortiet1 ett faktum.2  Bolaget delades upp i 

sjundedelar där Sverige fick tre stycken, samt Norge och Danmark två vardera.3 Se figur 

3.1 i bilagan för organisationsstruktur över SAS konsortiet.  

 

I slutet av 60-talet ledde utvecklingen av mer avancerade flygplanstyper till att SAS blev 

tvungen att förnya flygplansflottan. Detta medförde ökade kostnader samt ökad kapacitet i 

form av fler flygstolar. Överkapacitet uppstod då efterfrågan inte steg lika mycket som 

utbudet ökade. Konsekvenserna av detta blev att en ekonomisk kris uppstod. SAS ledning 

blev tvungen att initiera ett effektiviseringsprogram och samtidigt utöka verksamheten med 

fler linjer för att utnyttja den kapacitet som företaget byggt upp.4  

 

Med anledningen av oljekrisen i början av 70-talet drabbades branschen och därmed även 

SAS av stora negativa genomslag. Under perioden 1969 till 1978 var Knut Hagrup 

verkställande direktör för bolaget. Strategin och de värderingar han förmedlade i 

organisationen var inriktade åt ett mer funktionellt håll vilket syftade till att fokusera mer 

på själva transporten av passagerare. Organisationen präglades av en stark byråkratisk 

centralstyrning med fokus på kostnadsreduceringar, rationaliseringar, planering och 

kontroll. Säkerhet, pålitlighet, produktivitet och kontroll framstod som dominerande 

värderingar. SAS stod för – som flera anställda skämtsamt utryckte det – ”Safe and Slow”. 

Ledningsstrukturens karaktär innebar att tekniska frågor alltid fick förtur på bekostnad av 

                                                 
1 Se Bilaga – Definitioner 
2 SAS Koncernens Årsredovisning 2003, sid. 114 
3 Mannheimer, Robin, löntagarkonsult på Robin Mannheimer konsult HB, personlig intervju 2005-12-13 
4 Edström et. al. (1992) Förnyelsens Ledarskap, sid. 23 – 25. 
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service och kommersiella frågor. Resultatet blev att SAS tappade fokus på sina kunder 

vilket ledde till missnöje både externt och internt inom organisationen.1  

 

1978 tillträde Carl-Olov Munkberg som ny VD för SAS. Han var tillskillnad från sina 

föregångare utbildad civilekonom och därmed den första icke tekniker på tjugo år att bli 

VD för bolaget. För att öka lönsamheten och förbättra servicen decentraliserade han 

verksamheten kring resultatenheter.2 

 

 

3.2. Jan Carlzon – glans och komfort 

Jan Carlzon tillträdde SAS VD-post 1981 och fullföljde, samt vidareutvecklade den 

förändring som initierades av Munkberg. Från att ha varit ett komplext tekniskt, operativt 

bolag hade SAS blivit ett kundinriktat servicebolag. Denna strategi utvecklades ytterligare 

i form av att SAS fokuserade på den fullbetalande affärsresenären, ett koncept som kom att 

kallas ”The Businessman´s Airline” 3. Inom denna strategi utvecklades en mängd olika 

kringtjänster för att underlätta kundernas resande. Detta i form av lounger på flygplatser, 

limousineverksamhet och separata incheckningsdiskar, för affärsresenärer i både hotell och 

flygterminaler4. Carlzon presenterade SAS nya företagsidentitet på följande sätt: 5 

 

”Varje detalj i vår förändringsprocess ska stödja strategin för konceptet 

Businessman´s Airline” 

 

Åren 1980 – 81 gick SAS med förlust för första gången på 17 år, men efter 

implementeringen av den nya strategin under Jan Carlzons ledning visade det ”nya” SAS 

återigen positivt resultat under 1982. 1984 fick SAS utmärkelsen ”Airline of the Year” av 

tidningen Air Transport World Magazine samtidigt och blev erkänd som ett av de 

punktligaste flygbolagen i Europa.6  

 

1985 förutspådde Carlzon att inom en tioårsperiod skulle det endast finnas kvar ett fåtal 

stora flygbolag i Europa. Han hade utformat en vision för SAS, med målet att vara en av de 

fem största aktörerna på marknaden 1995, ”one of five 95”7. SAS började inleda 

                                                 
1 Edström et. al. (1992) Förnyelsens Ledarskap, sid. 24 – 29 
2 Ibid. sid. 31 
3 Ibid. sid. 36 – 39. 
4 Maze, Edward (1996) Scandinavian Airlines 1946 – 1996, sid. 38 – 40 
5 Edström et. al. sid. 9 
6 Maze, Edward (1996) Scandinavian Airlines 1946 – 1996, sid. 40 
7 SAS Koncernens Årsredovisning 1992, sid. 1 
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förhandlingar med Austrian Air och Swiss Air och utvecklade 1990 ett samarbete under 

namnet European Quality Alliance, EQA. EQA inledde samtal med KLM under 1993 för 

att uppnå en eventuell kollaboration. För att alliansen skulle fungera effektivt med full 

nytta av synergieffekter, ville Carlzon att hela alliansen skulle marknadsföras under ett 

enhetligt varumärke och att de fyra bolagen skulle integreras i en och samma verksamhet. 

Projektet, som skulle gå under namnet Alcazar, havererade då inget av bolagen var beredd 

att avskaffa sin nationella prägel och tillhörighet.1  

 

I början av 90-talet gick Europa in en lågkonjunktur. 1991 utbröt Kuwaitkriget vilket gav 

en ökning av oljepriset med 300 %2. I början av 1992 påbörjades avregleringen av den 

svenska flygmarknaden med avsikten att införa fri konkurrens för att skapa lägre priser och 

bättre service. Regeringen ansåg dock att Arlanda inte skulle klara av att tillhandahålla den 

kapacitet som krävdes för en helt fri konkurrens. Därför tilläts bara konkurrens mellan SAS 

och Linjeflyg – ett av Sveriges största inrikesflyg. SAS anskaffade snart aktiemajoriteten i 

Linjeflyg som var helt integrerat med SAS i slutet av året. Regeringen beslutade därför den 

29 april att avreglera hela flygmarknaden.3 

 

Försvårade marknadsförhållanden i form av lågkonjunktur, krig, avreglering och en 

rådande överkapacitet på marknaden ledde till röda siffror i SAS resultaträkning. När 

styrelsen följaktligen inte kunde enas om hur  SAS skulle utveckla sina framtida strategier, 

ledde detta till Carlzons avgång under 1993. 4 

   

Efter Carlzons avgång tillsattes Jan Reinås vars roll var av förberedande karaktär för att 

hitta en permanent chef för organisationen. Hans uppgift var även att initiera ett 

rationaliseringsprogram som var designat för att skapa en lönsamhet inom SAS, med fokus 

på kärnprodukten.  Processen kom att kallas ”snu” (som betyder på norska och danska, att 

vända om eller sno runt) och målet var att spara 2 miljarder SEK till 1995.5  

 

 

3.3. Jan Stenberg – konsolidering, reinvestering, Star Alliance 

1994 tillsattes Jan Stenberg som skulle komma att leda SAS de följande sju åren. Stenberg 

hade arbetat på telecomföretaget Ericsson och var känd för att vara en erfaren strateg.  

                                                 
1 Johansson, Lennart, försäljningschef för SAS Sverige, personlig intervju 2005-11-29 
2 SAS Koncernens Årsredovisning 1992, sid. 1 
3 Luftfartsverkets konkurrensrapport, 2001-11-16, sid. 13 – 14 
4 Johansson, Lennart, försäljningschef för SAS Sverige, personlig intervju 2005-11-29 
5 Mannheimer, Robin, löntagarkonsult på Robin Mannheimer konsult HB, personlig intervju 2005-12-13 
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Under 80-talet var det vanligt för företag att sprida den finansiella och affärsmässiga risken 

genom att investera i branscher och produkter som inte tillhörde kärnverksamheten. Detta 

kännetecknade även SAS under Carlzoneran då bolaget hade satsat mycket på 

kringprodukter. Under 90-talet skulle dock denna mentalitet att förändras, vilket präglade 

Stenbergs styre. Stenbergs ledarskap karaktäriserades av ett allt striktare direktiv som 

förespråkade en mer centraliserad styrning av företaget.1 Hans uppgift var att slutföra  

Reinås påbörjade rationaliseringsprogram samt att börja fokusera mer på kärnprodukten 

flygtransport samt företagets hotellverksamhet2. SAS utökade sitt nätverk i Östeuropa och 

uppnådde 84 destinationer under 1994, jämfört med endast 12 stycken 1989. Skandinavien 

och Baltikum med omnejd, utgjorde därmed SAS hemmamarknad3.  

 

Stenberg ansåg inte att Europamarknaden var som en enda enhetlig marknad utan menade 

att den var uppdelad bland 23 stycken aktörer. De tre dominerande aktörerna (British 

Airways, Lufthansa och SAS) hade 30 % och de andra delade på 70 % av marknaden4. 

Stenberg betraktade de större städerna i Europa som oligopolmarknader som delades upp 

mellan två eller tre stora aktörer. SAS strategi skulle gå ut på att vara bättre än sina 

konkurrenter på de destinationer som skandinaver frekvent reste till. Stenberg uttryckte det 

på följande sätt i en intervju i tidningen ”Air Transport World” under 1995:5 

 

”…for the very good reason that if you look at the market, where is the traffic 

originating? Do you think French people travel to Scandinavia every day? No. 

But do Scandinavian people travel to Brussels, Paris, London, every day, in 

large numbers? Yes. …So it’s actually our traffic. And we take care of our 

traffic.” 

  

1995 uppnådde SAS sitt starkaste resultat någonsin med en vinst på drygt 2,6 miljarder 

SEK. SAS inledde samtal med Lufthansa, United Airlines och Thai Airways om att ingå i 

en strategisk allians.6 Det ursprungliga samarbetet inleddes mellan SAS och Lufthansa. 

Detta kunde till stor del förklaras i och med Stenbergs goda relation med Lufthansa från 

den tiden han arbetade på Ericsson. Stenberg lyckades med vad som Carlzon hade 

misslyckat med två år tidigare – att skapa en allians. Stenbergs plan var däremot att varje 

bolag skulle ta hand om den andra partens flygningar på sin hemmamarknad. Något 

                                                 
1 Johansson, Lennart, försäljningschef för SAS Sverige, personlig intervju 2005-11-29 
2 SAS Koncernens Årsredovisning 1994, sid. 1 
3 Maze, Edward (1996) Scandinavian Airlines 1946 – 1996, sid. 55 
4 Flint Perry (1995) Air Transport World (November), “There’s no Place Like Home”,  sid. 35 
5 Flint Perry (1995) Air Transport World (November), “There’s no Place Like Home”,  sid. 35 
6 SAS Koncernens Årsredovisning 1995, sid. 1 
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samägande förekom således inte. Syftet med alliansen var att med hjälp av synergieffekter 

kunna öka intäkterna och sänka kostnaderna.1 Europeiska kommissionen godkände 

samarbetet mellan SAS och Lufthansa den första januari 1996. Bolagen började integrera 

sina bonusprogram och koordinera sin trafik inom alliansen2. 

 

För att öka konkurrenskraften och kunna rätta sig efter strängare miljökrav i framtiden 

beslutade SAS att investera i flygplansflottan. Beslutet innebar en nyinvestering i åtta 

flygplan med leveransstart 1995 samt 41 stycken som skulle levereras under 19983. 

Stenberg utryckte sin belåtenhet över SAS i årsredovisningen 1995: 

 

”With a streamlined core business, one of the most competitive traffic systems 

in the world supported by our strong partners and a steady upgrade to one of 

the foremost fleets in Europe, the fundamentals pieces are now in place” 

 

SAS bedriver en väldigt kapitalintensiv verksamhet där finansieringen av stora 

investeringar är av stor vikt för den långsiktiga konkurrenskraften. Med anledningen av 

detta beslutades det 1996 att implementera ett harmoniseringsprogram som skulle minska 

skillnaderna och öka jämförbarheten mellan moderbolagen. SAS värderades indirekt av 

aktiemarknaden, genom de börsnoterade moderbolagen. Den svårgenomskådliga bolags- 

och ägarstrukturen samt olika nationella företagsekonomiska regler hade tidigare 

komplicerat och påverkat värderingen av SAS. Harmoniseringen skulle bidra till att 

underlätta analys och prissättning av aktierna i moderbolagen, men även öka möjligheten 

att attrahera riskkapital. Några steg i programmet handlade bland annat om att utveckla ett 

gemensamt bolagsnamn och utdelningspolitik, samt i hopslagna årsredovisningar och 

bolagsrapporter.4 Se figur 3.3 i bilagan för att se bild över organisationsstrukturen, SAS 

Konsortiet, 1997. 
 

3.3.1. Star Alliance 

Under 1997 utökades SAS och Lufthansas allians med flygbolagen Air Canada och Varig 

samt formaliserades under det nya namnet Star Alliance5. Det var världens största 

flygplansallians med 770 destinationer över hela världen och gick under parollen ”The 

Network on Earth”6.  Alliansen syftade till att öka komplementariteten mellan de olika 

                                                 
1 Johansson, Lennart, försäljningschef för SAS Sverige, personlig intervju 2005-11-29 
2 SAS Koncernens Årsredovisning 1996, sid. 1 
3 SAS Koncernens Årsredovisning 1995, sid. 2  
4 SAS Koncernens Årsredovisning 1997, sid. 10 
5 Ibid. sid. 14 
6 www.staralliance.com 
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flygbolagens nät vilket skulle leda till en förstärkning av bolagens ”economies of scope” 1. 

Idag täcker samarbetet 95 % av världens civila flygplatser och når ut till destinationer i 133 

olika länder2. 

 

3.3.2. Eurobonus 

Eurobonus grundades 1992 och var ett lojalitetsprogram som SAS skulle använda sig av 

för att utveckla långvariga relationer till kunderna. Det skulle även underlätta för 

passagerare som reste ofta inom Star Alliance.  

 

3.3.3. Förändringsprogram 2000+ 

1998 utmärktes av en period med hård konkurrens och låg tillväxt. De stora 

investeringarna i flygplansflottan hade lett till en försämrad bruttomarginal.3 Därför 

initierades ett sparprogram med mål att spara 3 miljarder SEK för de kommande två åren.4 

 

Under 80-talet och större delen av 90-talet kännetecknades SAS fortfarande som ett bolag 

som inriktade sig mot affärsresenärer. För att tillgodose nya behov och preferenser hos 

kunderna var det nödvändigt för SAS att inrikta sig mot en bredare kundgrupp5. Första 

steget i detta förändringsarbete, som kallades 2000+, var att omarbeta logotypen, införa 

nya uniformer samt ge flygplanen nya färger. Kundernas bemötande blev en central punkt i 

förändringsarbetet då kunderna upplevde att SAS kvalitet på service var lägre än hos 

konkurrenterna. Alla funktioner och samtliga anställda inom bolaget innefattades i arbetet.6 

 

Besparingsprogrammet fortlöpte enligt plan och vid årets slut hade en miljard av de 

ursprungliga tre realiserats.7 En omfattande investering gjordes i 22 nya flygplan. 

Leveransen planerades att ske under hösten 20018. 

 

Trots fler nöjda kunder och ett framgångsrikt förändringsprogram, blev 1999 ett svårt år 

för SAS och den europeiska flygmarknaden. Trafikmässigt var tillväxten svag och i 

kombination med att större flygplan togs i drift, skapades överkapacitet. Resultatet blev 

                                                 
1 Luftfartsverkets konkurrensrapport, 2001-11-16, sid. 8 
2 Johansson, Lennart, försäljningschef för SAS Sverige, personlig intervju 2005-11-29 
3 Se Bilaga - Definitioner 
4 SAS Koncernens Årsredovisning 1998, sid. 2 
5 Johansson, Lennart, försäljningschef för SAS Sverige, personlig intervju 2005-11-29 
6 SAS Koncernens Årsredovisning 1998, sid. 43 
7 SAS Koncernens Årsredovisning 1999, sid. 4 
8 Hill, Leonard (2001) Air Transport World  (April), ”Bosses Shouldn’t Be Forever”, sid. 46 – 50 
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prispress bland konkurrenter och ett förändrat resmönster, där allt fler resenärer valde att 

flyga i billigare flygklasser. Det var en utveckling som SAS inte hade räknat med och 

resultatet för året blev en besvikelse.  

 

Jan Stenberg avgick efter sju år som VD i maj 2001. Stenbergs tid i SAS kan sammanfattas 

med konsolidering, reinvestering samt skapandet av Star Alliance. Han kom till ett 

krisdrabbat SAS i början av 1990-talet och lyckades få det att gå med vinst sju år i rad.1 

 

 

3.4. Jørgen Lindegaard – nya förutsättningar, turnaround 

”Vi hade en agenda där den tidigare koncernchefen Stenberg hade haft som 

uppgift att under andra halvan av 90-talet ändra den strategiska inriktningen. 

Det har skett några viktiga strukturella åtgärder i en period för att förbereda 

för framtiden. Då styrelsen skulle rekrytera en ny koncernchef efter att 

Stenberg gick i pension, ville de ha en som skulle använda denna nya struktur 

för att göra en kommersiell succé och få folk att flyga med SAS – få till den 

globala alliansen med SAS på den europeiska marknaden.” 2 

Bernhard Rikardsen,  

Vice VD i koncernledningen  

 

Jan Stenberg kunde med stolthet den 8 maj 2001 lämna över SAS VD-post till Jørgen 

Lindegaard - en dansk utan kunskap och kännedom om flygbranschen3.  I koncernens 

årsredovisning för 2000 kan man läsa följande: ”Vår vision är att göra Skandinaverna 

stolta över sitt flygbolag”4. Detta var något som Stenberg hade kämpat för under sin tid i 

SAS5. Företaget hade god finansiell styrka och ljusa framtidsutsikter.  

 

Det största investeringsprogrammet i företagets historia hade precis ägt rum vid 

Lindegaards tillträdande6. Ett av de största i Sverige, enligt Robin Mannheimer7. Med 

förnyelsen av flygplansflottan ämnade man att öka sin kapacitet och skapa en av världens 

mest moderna och miljöanpassade flygplansflottor 8.  

                                                 
1 Johansson, Lennart, försäljningschef SAS Sverige, personlig intervju 2005-11-29 
2 Rikardsen, Bernard, Vice VD i koncernledningen för SAS gruppen, personlig intervju 2005-12-21 
3 SAS Koncernens Årsredovisning 2001, sid. 4 
4 SAS Koncernens Årsredovisning 2000, sid. 
5 Mannheimer, Robin, löntagarkonsult på Robin Mannheimer konsult HB, personlig intervju 2005-12-13 
6 SAS Koncernens Årsredovisning 2000, sid. 6 
7 Mannheimer, Robin, löntagarkonsult på Robin Mannheimer konsult HB, personlig intervju 2005-12-13 
8 SAS Koncernens Årsredovisning 2001, sid. 4 
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Vad som skulle komma att hända under de följande åren är svårt att förstå. Att ett så stabilt 

företag som SAS skulle kunnas hotas att slå omkull över en natt, ansågs otänkbart. 

Företagets koncernledning kunde heller inte inse detta. ”Jag är förundrad över att det tog 

så lång tid att förstå”, säger Robin Mannheimer.1. Omvärlden hade förändrats med hög 

hastighet, samtidigt som antalet passagerare och intäkter sjunkit. ”Koncernledningen och 

jag och var djupt bekymrade om huruvida bolaget skulle överleva”. 

 

Trots ett positivt förstakvartal skulle 2001 komma att bli ett katastrofalt år för hela 

flygindustrin och därmed även SAS. Förlusterna i branschen blev enorma och tiotusentals 

anställda förlorade sina arbeten. SAS koncernen visade en förlust på ca 1,8 miljarder SEK, 

det sämsta resultatet i bolagets historia. Sveriges medier kallar 2001 för SAS svartaste år2. 

Det är svårt att säga exakt vad det var som ledde fram till den stora flygkrisen och 

förändrade marknadsförhållandena. Robin Mannheimer menar att flera olika faktorer 

samverkade under en och samma tidsperiod och gav de som inte slutade flyga möjligheten 

att välja flygbolag på ett annorlunda sätt än tidigare. Enligt Bernhard Rikardsen3 har 

följande faktorer haft en avgörande roll i flygbranschens kraftiga förändring: 

 

- Extraordinära och oväntade händelser 

- Konjunkturell nedgång 

- Felaktig kostnadsbild 

- Nya resmönster  

- Nya aktörer på marknaden 

- Den tekniska utvecklingen 

 

3.4.1. Extraordinära och oväntade händelser 

Lindegaards första år som koncernchef för SAS blev en riktig utmaning. Han fick en tuff 

introduktion i företaget. Bara veckor efter hans tillträde upptäckte EU-kommissionen att en 

lagstridig marknadsuppdelning hade ägt rum mellan SAS koncernen och Maersk Air. 

Kartellbildningen mellan Maersk Air och SAS var en prisuppgörelse på tre flyglinjer. 

Konsekvenserna blev utdömandet av kraftiga böter, att den ansvarige för uppgörelsen – 

dåvarande vice koncernchefen Vagn Sörensen – fick lämna koncernen samt att styrelsen 

                                                 
1 Mannheimer, Robin, löntagarkonsult på Robin Mannheimer konsult HB, personlig intervju 2005-12-13 
2 Finanstidningen, 2001-11-06, ”SAS svartaste år - Stort intresse inför dagens rapport”  
3 Rikardsen, Bernard, Vice VD i koncernledningen för SAS gruppen, personlig intervju 2005-12-21 
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valde att avgå. SAS koncernen med Lindegaard i spetsen fick uppleva hård kritik i 

samhällets medier. Vid extra bolagsstämma den 6 november utsågs därmed en ny styrelse.1 

 

Flygindustrin drabbades hårt av den kraftiga nedgången i konjunkturen under sommaren 

2001. Men det var inte det enda som skulle skaka om branschen. Den 11 september, 

inträffade de oförutsägbara dåden i USA, där terrorister använde trafikplan som 

jättebomber. Knappt en månad senare inträffade den största flygkatastrofen i företagets 

historia på Linateflygplatsen i Milano, då ett SASplan på väg från Milano till Köpenhamn 

havererade och 118 personer omkom2. Trots att utredningar friade SAS från att ha någon 

skuld i olyckan, så hade uppmärksamheten en tydligt negativ påverkan på företaget och 

den redan neråtgående trenden i flygbranschen. En politisk och social oro skulle komma att 

prägla samhället och därmed förtroendet för flyget som ett säkert transportmedel.  

 

Flygtrafiken fortsatte under 2002 att minska efter den markanta nedgången från 

terrordåden den 11 september. Återhämtningens inbromsning var huvudsakligen orsakad 

av det låga konjunkturläget. Den allmänna prognosen var således att den svaga 

trafikutvecklingen skulle komma att brytas i takt med en förbättrad konjunktur. Trots en 

betydligt lägre efterfrågan på flygresor hade biljettpriserna höjts anmärkningsvärt. Efter 

terrordåden i USA hade biljettpriserna stigit med åtta procent fram till årsskiftet3. Skälet 

var ökade kostnader för säkerhet, samt höjda försäkringspremier. Luftfartverkets höjning 

av sina avgifter på flygplatser skulle komma att belasta de redan påtagliga jätteförlusterna 

hos majoriteten av branschens flygbolag. 

 

En annan aspekt som också hämmade branschens tillfrisknande, var osäkerheten kring ett 

långvarigt krig i Irak4. Flygtrafiken påverkades initialt kraftigt negativt efter att USA 

förklarat krig mot IRAK den 20 mars 2002. Samma dag som Irakkriget bröt ut halverades 

antalet flygbokningar i Sverige jämfört med föregående år. Läget började dock snart att 

återhämta sig en del under året, men kriget hade ändå varit ekonomiskt smärtsamt för 

flygbolagen5. I Asien hade flera fall av sarssmittor upptäckts och bidragit till nedgång på 

de marknader som tidigare varit ganska opåverkade av världsläget. 

 

                                                 
1 SAS Koncernens Årsredovisning 2001, sid. 4 
2 Borås Tidning, 2001-10-10, ”SAS tappar passagerare efter flygolyckan” 
3 Gyllander, Varg, Borås Tidning 2002-04-28, sid. 20, ”Konkurrensen tvingar flyget sänka priset”  
4 Luftfart 2002, sid 6 
5 Davidsson, Maria, Svenska Dagbladet, 2003-03-28, ”Kriget slår hårt mot resandet - Nytt slag mot 
flygbranschen” 
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3.4.2. Felaktig kostnadsbild 

När det irländska flygbolaget Ryan Air kom in ordentlig på marknaden var dess 

kostnadsbild 60 % lägre än SAS. Även de flygbolag som SAS konkurrerade med i första 

hand (exempelvis Lufthansa och KLM), hade 30 % lägre kostnader än SAS1. Det rådde en 

felaktig och omodern kostnadsbild i företaget. Bernhard Rikardsen förklarar det på 

följande sätt:  

 

”Tidigare när vi skulle göra en lönehöjning, la vi det direkt på priset för 

flygbiljetten. Affärsresenären betalade den prislapp som satt på biljetten utan 

att tänka efter.” 2 

 

3.4.3. Nya resmönster 

Bortsett från att folk flög i en allt mindre utsträckning bestod den betydande minskningen 

av passagerare hos SAS av fullbetalande affärsresenärer. Bara under mars månad 2002 

tappade man 24 % av dessa. En av orsakerna var att de resande företagen hade börjat se 

över sina resekostnader och därmed slutade flyga i affärsklass. När flygplanen flög in i 

World Trade Center fick resenärerna helt plötsligt upp ögonen för vad det var de betalade 

för. Hur ”tjusigt” ett företag än var, kunde man inte övertyga människor att betala SAS 

höga priser. ”Flygvärdinnor med guldknappar som serverar champagne som på Jan 

Carlzons tid gick inte längre hem”3.  Eftersom affärsresenärerna utgjorde det absolut 

viktigaste kundsegment för SAS såg man allvarligt på detta.4  

 

Bernhard Rikardsen5 förklarar situationen som följande: 

 

”Vi såg också kundernas reaktion mot våra traditionella business- och 

ekonomiklasser, olika från land till land, men mest uttalat här i Sverige. Det 

blev nästan en ”tvärtemoteffekt” mot hur det varit tidigare. Förr skulle du vara 

stolt över att du satt framför det skynket som avskärmade affärsresenären från 

ekonomiresenären. Nu blev det nästan en sport att istället inte åka business 

och göra det som är mest ekonomiskt. Det var en extrem förändring i 

kundernas och marknadens beteende.” 

 

                                                 
1 Mannheimer, Robin, löntagarkonsult på Robin Mannheimer konsult HB, personlig intervju 2005-12-13 
2 Rikardsen, Bernard, Vice VD i koncernledningen för SAS gruppen, personlig intervju 2005-12-21 
3 Mannheimer, Robin, löntagarkonsult på Robin Mannheimer konsult HB, personlig intervju 2005-12-13 
4 Rikardsen, Bernard, Vice VD i koncernledningen för SAS gruppen, personlig intervju 2005-12-21 
5 Ibid. 
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3.4.4. Nya aktörer på marknaden 

Det hade skett en utveckling av flygindustrin. De nationella bolagen som tidigare hade haft 

en dominerande ställning i hemlandet var nu omoderna på den marknad som under 2000-

talet i praktiken hade blivit fri1. Skillnaden mellan ett nätverksbolag2, såsom KLM, 

Lufthansa och SAS, och ett lågkostnadsbolag såsom Ryan Air och Easy Jet hade blivit 

enormt stora. 

 

Under 2002 började de etablerade bolagen på allvar inse ett av den nya branschens stora 

hot, nämligen branschens lågkostnadsbolag, LCC- Low Cost Carriers, med Ryan Air i 

spetsen: 

 

”Lågprisbolagen plågade SAS samtidigt som Ryan Airs VD O´Leary hela tiden 

vred om näsan på SAS så fort vi försökte göra något.” 3 

Robin Mannheimer 

Löntagarkonsult 

 

I Sverige hade lågkostnadsflyget mer än fördubblats mellan 2002 och 2003, detta skedde 

på krympande marknad4. Dessa nystrategiska bolag kännetecknades bland annat av låga 

enhetskostnader, minsta möjliga administration och utnyttjande av flygplatser med låga 

avgifter. Det var dock främst på utrikessidan som lågkostnadsflygets volym var betydande. 

SAS koncernen mötte tidigare konkurrens från dessa bolag på främst linjer till London och 

Sydeuropa. Numera hade konkurrensen även nått allt större delar av de europeiska och 

skandinaviska marknaderna5.  

 

”Sträckan Stockholm – Göteborg som vi tidigare var ensam aktör på, beflygs 

nu av fyra bolag. För att ett flygbolag ska överleva på en sträcka fungerar det 

bara med en, högst två aktörer”.6  

Robin Mannheimer 

Löntagarkonsult 

 

                                                 
1 Inside, nr. 11, 2005-12-20, "Bransch i omvandling – kräver fler förändringar i koncernen" 
2 Se Bilaga – Definitioner 
3 Mannheimer, Robin, löntagarkonsult på Robin Mannheimer konsult HB, personlig intervju 2005-12-13 
4 Luftfartsverket, Luftfart och Samhälle, Rapport 2004:2 
5 SAS Koncernensårsredovisning 2002, sid 41 
6 Mannheimer, Robin, löntagarkonsult på Robin Mannheimer konsult HB, personlig intervju 2005-12-13 
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Krisen för de etablerade flygbolagen hade på många sätt bäddat för lågprisflygets 

framgångar. I den då rådande lågkonjunkturen och bland dyra biljetter, kunde bolag som 

Ryanair och Easyjet erbjuda marknadens kunder enkla lösningar till konkurrenskraftiga 

priser1. När de stora bolagen tvingades att koncentrera sig på stora interna 

kostnadsbesparingar, kunde de nya bolagen med sina snäva kostnadsstrukturer fokusera på 

att erövra marknadsandelar.  

 

3.4.5. Den tekniska utvecklingen 

Den tekniska utvecklingen med fokus på Internet hade skapat transparens på marknaden 

som tidigare inte funnits i samma utsträckning2. Till skillnad från tidigare kunde man på 

bokningssajter lätt jämföra bland de olika flygbolagens priser. Att biljetter bokas på 

Internet var idag givet och att jämföra priser en självklarhet.  Callcenters och resebyråer 

började därför läggas ned. Kunderna hade blivit mer priskänsliga, lättrörliga, kunde 

bestämma sig sent och ville paketera sina egna resor3.  

 

Givetvis valde många de billigaste biljetterna som marknaden kunde erbjuda, vilket 

påverkade SAS i högsta grad då man var en av de dyraste aktörerna. Robin Mannheimer 

menar dessutom att SAS var väldigt sena med att följa trenden att skapa en egen 

bokningssajt. I och med detta anser han att man förlorade många marknadsandelar till sina 

konkurrenter. 4 

 

3.4.6. Nya marknadsförutsättningar 

Skillnaderna mellan marknadsförutsättningarna -00 och slutet av -01 var markanta. De 

faktorerna som angivits ovan, där terrordåden satte ”spiken i kistan”, fungerade dock bara 

som utlösande faktorer för att slå hål på en marknad som blivit upphaussad på obefintliga 

ekonomiska grunder5.  

 

Bernhard Rikardson talar om hur flygbranschen befann sig i en ”bubbla” och förklarar 

situationen i följande citat:6  

 

                                                 
1 Helsingborgs Dagblad 2002-02-15, ”SAS tar upp kampen med lågprisbolagen” 
2 Mannheimer, Robin, löntagarkonsult på Robin Mannheimer konsult HB, personlig intervju 2005-12-13 
3 Inside nr 11, 2005-12-20, "Bransch i omvandling kräver fler förändringar i koncernen" 
4 Mannheimer, Robin, löntagarkonsult på Robin Mannheimer konsult HB, personlig intervju 2005-12-13 
5 Rikardsen, Bernard, Vice VD i koncernledningen för SAS gruppen, personlig intervju 2005-12-21 
6 Ibid. 
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”Vad som hände från -99 fram till den 11:e september var att vi byggde upp en 

latent situation som briserade, först och främst, genom terrordåden. Det rådde 

en frenetisk situation i affärsvärlden och flygbranschen genomsyrades av en 

slags the-sky-is-the-limit - mentalitet. Ta lönenivån som ett exempel: sommaren 

2001 så utformade vi ett avtal med våra piloter om en 20 % löneökning, i USA 

var det löneökningar ända upp till 30 %. Marknaden blev mer och mer 

upphettad och ”ballongen” blåstes större och större. Hade inte händelsen i NY 

inträffat så hade det hänt något annat som hade spräckt ”ballongen” och 

utlöst de här reaktionerna. Nu var det just händelserna 9/11 som gjorde det. 

Det skedde otroligt snabbt med en väldigt stor impact.” 

 

Även SAS koncernens VD Jørgen Lindegaard menade att flygbranschen hade präglats av 

överkapacitet och omstruktureringsbehov långt före den 11 september 2001. Händelserna 

hösten 2001 hade däremot tydliggjort och förvärrat de lönsamhetsproblem som branschen 

haft tidigare.1  

 

För den svenska marknaden innebar händelserna 2001 att avregleringen som skett 1992 nu 

fick sin fulla effekt.  Peter Viinapuu uttrycker det på följande sätt2: 

 

”Avregleringsprocessen gick att jämföra med ketchupen i en 

Heinzketchupflaska. All ketchup kommer på en gång när man minst anar det. 

Avregleringen har fått ett ordentligt fotfäste vilket har lett till att vi under 

loppet av ett år gått från att ha verkat i en närmast monopolistisk ställning till 

att idag verka i en hyperkonkurrens.” 

 

Lågprisbolagens allt tuffare konkurrens hade ökat utbudet, sänkt priserna och förändrat 

resvanorna. Allt fler företag började därför bli allt mer medvetna om att de måste anpassa 

sig till marknadens nya villkor. De unga bolagens framgångar satte press på Scandinavian 

Airlines och andra fullserviceflygbolag att effektivisera sina verksamheter och försöka 

kombinera det bästa hos lågkostnadsbolagen med det bästa från fullservicebolagen.3  

  

Både Robin Mannheimer och Bernhard Rikardsen betonar SAS tröghet att agera 

långsiktigt då det verkligen krävdes. Rikardsen förklarar det hela med att SAS såg 

                                                 
1 SAS Koncernens Årsredovisning 2001, sid. 9 
2 Viinapuu, Peter, Vice VD för SAS Sverige, personlig intervju 2005-11-29 
3 SAS Koncernens Årsredovisning 2001, sid 9. 
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händelserna som så akuta att man tvingades att ta ner flygplan med omedelbar verkan för 

att folk slutade resa1.  

 

”Vi trodde allt skulle falla tillbaka igen, som innan kraschen mot World Trade 

Center. Det var panik en stund, folk slutade flyga, men sen trodde vi de skulle 

komma tillbaka. Vi förstod inte tillräckligt snabbt att det som hände var så 

omvälvande och av temporär karaktär att det skulle komma att förändra hela 

branschen”. 

Bernhard Rikardsen 

 

Att marknaden såg annorlunda ut nu än vad den gjorde i slutet av 90-talet hade inte undgått 

någon. Konkurrensen hade kommit att bli förödande och samtidigt som många aktörer 

konkurrerades ut på marknaden, tillkom ständigt nya2. Kunden hade helt ändrat sina 

resvanor och frågor som ”hur mycket är kunden egentligen villig att betala?” skulle 

komma att prägla det framtida arbetet3. 

 
 

3.5. Turnaround 2005 

De svagare konjunkturerna och den hårdnande konkurrensen medförde att samtliga 

flygbolag i SAS koncernen och främst Scandinavian Airlines tvingades anpassa sig till en 

ny omvärldssituation med nytt kundbeteende. Det stora behovet av att reducera kostnader 

initierade SAS koncernen att skapa två resultatförbättringsprogram inom ramen för vad 

som senare skulle kallas Turnaround 20054. Huvudmålsättningen var att öka 

konkurrenskraften och stärka lönsamheten genom kraftigt minskade kostnader och ökad 

produktivitet. Turnaroundprocessen användes som ett strategiskt verktyg för att kunna få 

till den strategiska agendan5. Utformningen av programmet styrdes av önskad 

enhetskostnad, och bröts ned i delmål och aktiviteter inom samtliga områden.  

 

Programmet uppgick till ett slutligt totalbelopp på 14 miljarder SEK och bestod av: 6 

– Kortsiktiga åtgärder  

– Strukturella långsiktiga åtgärder 

                                                 
1 Rikardsen, Bernard, Vice VD i koncernledningen för SAS gruppen, personlig intervju 2005-12-21 
2 Mannheimer, Robin, löntagarkonsult på Robin Mannheimer konsult HB, personlig intervju 2005-12-13 
3 Rikardsen, Bernard, Vice VD i koncernledningen för SAS gruppen, personlig intervju 2005-12-21 
4 SAS Koncernens Årsredovisning 2001, sid 9 
5 Rikardsen, Bernard, Vice VD i koncernledningen för SAS gruppen, personlig intervju 2005-12-21 
6 SAS Koncernens Årsredovisning 2003, sid 11 
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Koncernen hade vid planeringen av Turnaround 2005 tagit fram flera kostnadsdrivande 

faktorer som var viktiga för implementering och utvärdering i arbetet. Dessa anges i 

tabellen nedan:1 

 

 

3.5.1. Kortsiktiga åtgärder 

Flygbolag är väldigt kapitalintensiva med ett stort kapitalbehov. En stark soliditet och 

likviditet är därmed av största vikt. Under dåliga tider, när inkomsterna sinar måste 

ledningen därför fråga sig hur och varifrån man ska få mer pengar?”. ”Hur länge till har vi 

råd, var något vi tampades med varje dag”, berättar Robin Mannheimer i intervju2. 

 

Den mycket negativa trafikutvecklingen, med förändrade resvanor, färre resenärer och nya 

konkurrenssituationer, medförde att den närmaste tiden skulle kännetecknas av kraftfulla 

rationaliseringsåtgärder. I november 2001 presenterade SAS koncernen de omfattande 

resultatförbättringar där åtgärder av både intäktshöjande och kostnadssänkande karaktär 

skulle ingå. SAS ville starkt framhäva att sin planerade utveckling utgjordes av en offensiv 

och expansiv strategi. De kortsiktiga åtgärderna skulle ske i största del i bolagets 

flygverksamhet och implementeras under slutet av 2001 och 20023. Åtgärderna beräknades 

uppnå ett belopp på 6 400 MSEK och skulle omfatta främst marknadsföring, 

administration och personal inom koncernen (Se bilaga). 

 

                                                 
1 SAS Koncernens Årsredovisning 2001, sid 9 
2 Mannheimer, Robin, löntagarkonsult på Robin Mannheimer konsult HB, personlig intervju 2005-12-13 
3 SAS Koncernens Årsredovisning 2001, sid. 26  

• Utnyttjandegraden av flygplansflottan. 

• Besättningsutnyttjandegrad uttryckt i blocktimmar per kategori per år för piloter och 
kabinpersonal. 

• Försäljningskostnader som andel av intäkterna. Kostnaden ska reflektera en hög andel 
försäljning över Internet, bästa möjliga mix av distributionskanaler samt effektiva callcenters. 

• Tekniskt underhåll med konkurrenskraftiga priser per flygtimme. Priset förutsätter t.ex. 
kritisk massa per flygplanstyp, hög grad av säsongs-/dygnsanpassning, effektiv planering av 
flygplansunderhåll samt optimal storlek och placering av tekniska baser. 

• Stationstjänster med konkurrenskraftiga priser per landning. Priset förutsätter t.ex. hög grad 
av automatisering, korta tider för att vända flygplan och hög grad av flexibilitet. 

• Administrationskostnader som andel av totala rörelsekostnader. Det förutsätter en 
administration med ”rätt fokus på rätt saker”. 
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World Trade Center katastrofens konsekvenser av reducerad efterfråga och hot om 

terrorism hade inneburit att samtliga flygbolag i branschen tvingats att vidta omedelbara 

åtgärder. Scandinavian Airlines svarade med att reducera kapaciteten med 21 flygplan, 

stänga flera destinationer och minska frekvenserna1 . Detta innebar i synnerhet att man 

blev tvungen att säga upp många av sina anställda. Då det ständiga inflödet av 

biljettinkomster plötsligt uteblev, fanns det inga medel till att betala löner och 

leasingavgifter för flygplan2. Neddragningarna innebar följaktligen att närmare 3 500 

heltidstjänster bedömdes till att bli överflödiga i koncernen.  

 

SAS koncernen genomförde även en stor fastighetstransaktion med GE Capital och 

Nordisk Renting med försäljning av fastigheter till ett värde av 3 miljarder3. Detta för att 

kunna frigöra kapital och reducera koncernens totala kapitalbindning. För att kunna täcka 

höjda försäkringskostnader och ökade kostnader för säkerhetsåtgärder, införde SAS 

Airlines en avgift på 4 USD per passagerare/resa4. 

 

3.5.2. Långsiktiga åtgärder 

De långsiktiga åtgärderna berörde främst områden inom Scandinavian Airlines. 

Implementeringen beräknades ske under slutet av 2002, med full effekt under 2003 och 

2004. Man identifierade huvudsakligen fyra strategiska strukturella områden som 

behandlade: 5 

 

– Affärsmodeller och styrning  

– Distribution  

– Produktion  

– Produkt och service. 

 

Till en början uppgick åtgärderna till ett belopp av 4 000 M SEK, men då 

koncernledningen inte ansåg detta var tillräckligt, utökade man ambitionsnivån till 6 400 

M SEK6. Under 2003 skulle nivån utökas ytterligare en gång. Ytterligare 2 miljarder skulle 

krävas för att uppnå koncernens mål. 

 

                                                 
1 SAS Koncernens Årsredovisning 2001, sid. 4 
2 Aftonbladet, 2002-09-11, ”Attacken träffade USA rätt i hjärtat” 
3 SAS Koncernens Årsredovisning 2001, sid. 21 
4 Ibid. sid. 26  
5 Ibid 
6 Ibid. sid. 27 
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Ökad styrbarhet 

SAS koncernens strategiska inriktning, som påbörjades 2001, ledde till flera konkreta 

handlingar. Man gjorde en successiv anpassning av varumärkesarbetet, med strategin att 

skapa mer oberoende verksamheter, som incitament för en förbättrad lönsamhet. En ny 

koncernstruktur, som bestod av fem affärsområden, infördes i juli under 2002. Dess syfte 

var ”att öka transparens, tydliggöra resultatansvar och främja affärsmässigt tänkande, samt 

förenkla benchmarking både internt och externt”1. Se figur 3.5.2 i bilagan för SAS 

koncernens organisationsstruktur. 

 

Då SAS var uppdelat på tre länder var det väldigt svårt att analysera företaget. En 

gemensam aktie skapades. Detta innebar att aktieägarna i de tre moderbolagen erbjöds att 

byta sina aktier mot samma antal nyemitterade aktier i SAS AB. Detta underlättade för 

analytiker och finansiärer att bedöma flygbolaget samt göra jämförelser om det var så att 

man skulle behöva be om mer pengar från aktieägarna. Resultatet blev en större likviditet i 

aktien, bättre möjligheter att utöva jämförelser mellan andra flygbolag, samt ett större 

intresse från analytiker och investerare. Det ämnade även bidra till en ökad delaktighet hos 

de anställda, då dessa lättare skulle kunna erbjudas att bli delägare i företaget, i takt med ett 

ökat resultat. 2 

 

SAS koncernen hade vidare stärkt sina marknadspositioner genom strategiskt förvärv av 

norska Braathens och avtal om en ökad ägarandel i Spanair. Braathens var ett flexibelt 

företag som anpassade sig till den rådande efterfrågan och kunde därmed utgöra en viktig 

del i Scandinavian Airlines hemmamarknadsstrategi. Det viktiga nu var att ta vara på 

synergieffekter, värna om de värdefulla egenskaperna samt skapa en effektiv infrastruktur. 

Förvärvet av en ökad aktieägarandel i Spanair innebar både strategiska och finansiella 

fördelar. Genom att medverka till en bättre resurskoncentration på Spanairs 

hemmamarknad, ville SAS stärka dess konkurrenskraft, både på hemmaplan och i Europa. 

Spanair skulle därmed komma att behandlas som ett dotterbolag i SAS koncernen. 3 

 

Den första oktober 2004 bolagiserades SAS. Flygverksamheten Scandinavian Airlines 

delades upp i fyra olika affärsområden: Sverige, Norge, Danmark och Interkontinental. 

Den nya strukturen ämnade tydliggöra redovisning av hela koncernens verksamhet och 

därmed synliggöra den mångfald av verksamheter och värden som fanns inom SAS 

                                                 
1 SAS Koncernens Årsredovisning 2001. sid. 4 
2 Ibid. sid 6 
3 SAS Koncernens Årsredovisning 2001, sid. 5 – 7 
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koncernen1. Genom att lämna en centralstyrd organisation för en modell med mer 

självständiga regionala enheter, strävade man efter att skapa en flexibel verksamhet med 

tydligt resultatansvar, samt med större närhet och kortare ledtid till marknaden.  Den nya 

affärsstrukturen skulle även ha för avsikt att säkerställa genomförandet av Turnaround 

2005. De fyra enheterna blev tilldelade mandat för att kunna styra bolaget efter egna 

förutsättningar, menar Lennart Johansson2. 

 

Produktion 

Produktion utgjorde initialt det största området där de strukturella åtgärderna skulle 

implementeras3. SAS koncernens önskade avkastningsnivå på kapital, CFROI, var över 17 

%. För att kunna nå detta skulle man fokusera på att sänka sina produktionskostnader. En 

viktig strukturell kostnadsdrivare i detta avseende var flygplansutnyttjande. Scandinavian 

Airlines utnyttjade sina flygplan i omkring sju timmar per dag, medan lågkostnadsbolag 

kunde komma upp till en utnyttjandegrad på 12 timmar. Man började därför utvärdera 

bolagets produktionsstrategi. Ambitionen var att öka utnyttjandegraden för att kunna bli 

mer kostnadseffektiv. En annan utmaning handlade om att reducera dagens komplexitet, 

samt att öka flexibilitet och skalbarhet för kunna anpassa sin produktion till tillfälliga 

efterfrågevariationer och produktionsstörningar. Det nya produktionskonceptet som 

introducerades i oktober 2002, innebar bland annat förbättringar om ökat 

flygplansutnyttjande, minskad turnaround-tid, samt ökad produktivitet genom effektivare 

utnyttjande av flygplanen inom de olika linjeområdena4.  

 

För att fastställa koncernens krav för effektiv flygdrift analyserade SAS koncernen sina 

marknader, trafikflöden och konkurrenssituation. Resultatet översattes till krav på 

konkurrenskraftig enhetskostnad5. Turnaroundprogrammet hade för avsikt att initialt sänka 

Scandinavian Airlines enhetskostnad med 20 % under 2002. I slutet av 2004 hade man 

erhållit tydliga effekter, med en total reduktion på 26 % (justerat för ökade bränslepriser 

och valutaeffekter.)6. 

 

Målsättningen för flygande personal, var att öka produktiviteten för kabinpersonal och 

piloter. Antalet blocktimmar för piloter och kabinpersonal uppgick till 550 respektive 570 

timmar under 2004 och understeg det utsatta målet om 700-750 blocktimmar/år. Detta 

                                                 
1 SAS Koncernens Årsredovisning 2003, sid 6 
2 Johansson, Lennart, försäljningschef för SAS Sverige, personlig intervju 2005-11-29 
3 SAS Koncernens Årsredovisning 2001, sid 27 
4 Ibid, sid. 23 
5 SAS Koncernens Årsredovisning 2003, sid 11 
6 SAS Koncernens Årsredovisning 2004, sid 13 
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berodde främst på en hög grad av omskolning och basuppdelning av piloter. För att 

förbättra sina förutsättningar om att nå målet uppdelades därför Scandinavian Airlines i tre 

produktionsbaser med full implementerad resursallokering på respektive bas. 1 

 

Distribution 

Distributionskanalerna är en central del av SAS konkurrenskraft. Genom att bygga upp en 

effektiv distribution skapas både kort- och långsiktiga kundrelationer, som i sin tur 

påverkar marknadsandelsutvecklingen. Scandinavian Airlines arbetar kontinuerligt med att 

marknadsanpassa sin distributionsstrategi genom en förändrad försäljnings- och kanalmix, 

för att sänka kostnaderna ytterligare.2 

 

Den nya Skandinaviska distributionsstrategin som infördes under 2003 skulle öka SAS 

effektivitet och marknadsandelar genom en ny transparent affärsmodell via resebyråer. 

Detta för att minska distributionskostnaderna och höja intäkterna. Strategin skulle bidra till 

ett fortsatt fokus på biljettlöst resande och en aktivt ökad försäljning via elektroniska 

kanaler och Internet, som skulle ge klara fördelar för användaren. Detta kunde förstärkas 

av en förenklad callcenterstruktur, där antalet callcenters reducerades. Man lanserade även 

ett nytt distributionskoncept där man införde nettopriser och sänkte priserna med det tidiga 

provisionsbeloppet. 3  

 

Produkt och service 

Nu när en mer kostnadseffektiv plattform och tydligare struktur höll på att etableras i SAS, 

ville man öka fokus på kommersiella satsningar med kunden i centrum. Pristransparens 

och lyhördhet var nyckelorden.  

 

SAS hade under 2002 utvecklat flera nya reskoncept för privat och affärsbruk, samt resor 

för långdistans. Syftet var bland annat skapa ett bredare kundunderlag, tvätta bort stämpeln 

som ”the Businessman´s Airline” och tydligt adressera det mer priskänsliga affärs- och 

privatresandet.4 Scandinavian Direct introducerades på destinationer i Skandinavien och 

fokuserade på enklare resande och flexibel prisstruktur. SAS var det första flygbolaget i 

världen att införa check-in via Internet. Scandinavian Light var ett nytt privatresekoncept 

som lanserades 2003. Nya långdistansflygplan introducerades på interkontinentala linjer 

                                                 
1 SAS Koncernens Årsredovisning 2004. sid. 13 
2 SAS Koncernens Årsredovisning 2001, sid 26 
3 SAS Koncernens Årsredovisning 2002, sid 24 
4 Ibid. sid. 40 
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under 2002 och lyckades ge SAS priset som bästa interkontinentala flyg i Business 

Traveller Magazine1.  

 

Det fattades vidare beslut som syftade till att förbättra servicen för sina kunder. 

Exempelvis, slöt man avtal med Telia och amerikanska Tenzing Communications Inc. om 

samarbete kring trådlös Internet och email ombord på flygplan. Man inledde dessutom en 

pilotstudie för att kunna erbjuda sina flygresenärer flyginformation direkt i mobiltelefonen, 

genom Bluetooth-teknologi. En undersökning som gjordes i slutet av året visade att SAS 

kunder numera ansåg att image var den viktigaste faktorn vid valet av flygbolag. SAS 

påbörjade därför arbetet med att bestämma den nya varumärkesstrukturen. De 

verksamheter som skulle verka under varumärket SAS skulle följa företagets 

kärnvärderingar: pålitlig, professionell, progressiv och omtänksam. 2 

 

Införandet av affärsmodellen LCC+ var avsedd att hantera olika servicenivåer i 

produktportföljen avseende marktjänster och processer inom det tekniska området. Den var 

mindre resurskrävande än en fullserviceprodukt och målsättningen var att hela värdekedjan 

skulle spegla detta. Plustecknet betydde att utöver det låga priset så skulle det finnas extra 

produktdimensioner för de kunder som ville betala mer för vissa aspekter, såsom att slippa 

behöva tänka på sitt bagage och kunna boka om vid förseningar. Det var en basprodukt 

med tillvalsprodukter. Det var viktigt att kunna identifiera sina kunder, veta vad de 

efterfrågade och hur mycket de ville betala extra för produktfördelarna.  

 

Fackavtal och anställda 

Förhandlingar med fackföreningar där man diskuterade löner inom SAS skulle komma att 

bli en avgörande del i koncernens kostnadsutveckling och strävan efter högre produktivitet. 

SAS koncernen hade påbörjat kollektivavtalsförhandlingar med samtliga personalgrupper 

inom Scandinavian Airlines med målsättningen att säkerställa löner, förmåner och 

pensioner på marknadsnivå i förhållande till sina konkurrenter. En stor del av den 

återstående kostnadseffektiviseringen på cirka 2 miljarder inom Turnaround 2005 skulle 

därmed uppnås.3 

 

Nytt trafikprogram, basuppdelning och framförallt förändrade kollektivavtal gav 

förutsättningar för en betydande effektivisering inom Scandinavian Airlines. Nya 

                                                 
1 SAS Koncernens Årsredovisning 2002, sid. 40 
2 Ibid. 
3 SAS Koncernens Årsredovisning 2003, sid. 9 
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kollektivavtal med piloter och kabinpersonal under 2004 gav möjlighet att öka 

produktiviteten med cirka 40 % från 700-750 timmar från 470 respektive 530 blocktimmar 

under 2003. 1 I Sverige och Danmark slöts nya avtal för callcenters som innebar 

lönereduktion för försäljningspersonal mot att all callcenterverksamhet behölls i 

Skandinavien2. 

 

Införandet av den nya affärsmodellen LCC+ hade inneburit en väldigt komplex situation 

för SAS. Den nya affärsmodellen innebar att man behövde gå ner på en allt lägre 

kostnadsnivå. I slutet av 2003 och i början av 2004 satte man sig ned med samtliga 39 

fackliga organisationer och lyckades till slut reducera och frysa de anställdas löne- och 

arbetsvillkor. Detta innebar en fortsatt effektivisering och gav förutsättningar till den nya 

affärsmodellen. 3 

 

De omfattande omstruktureringarna gav dock inte endast positiva effekter i form av en 

trimmad verksamhet i SAS. Rationaliseringar inom samtliga affärsområden resulterade i en 

kraftig nedbantning av de anställda. Turnaround 2005 hade i slutet av 2004 identifierat en 

övertalighet på totalt 6 000 heltidstjänster i SAS, med klar majoritet inom Scandinavian 

Airlines4. Drygt 4 000 arbeten hade hittills rationaliserats bort.  

 

 

3.6. SAS koncernens strategiarbete 

”Till en början trodde vi kunden ville fortsätta betala 5000 kronor extra för att 

dricka kaffe i loungen, men vi hade fel, det är den dramatiska förändringen 

som vi kanske inte var snabba nog att uppmärksamma och ta in… det ändrade 

kundbeteendet... Turnaround 2005 har varit avgörande för SAS och innebar att 

man kunde ta fram de strategier och affärsplaner som man nu använder sig 

av.” 5 

Bernhard Rikardsen 

 

                                                 
1 Viinapuu, Peter, Vice VD för SAS Sverige, personlig intervju 2005-11-29 
2 SAS Koncernens Årsredovisning 2004, sid. 13 
3 Inside, nr 11, 2000-12-05, ”Resultatet av de tidigarelagda förhandlingarna - Inga garantier ges” 
4 SAS Koncernens Årsredovisning 2004, sid. 14 
5 Rikardsen, Bernard, Vice VD i koncernledningen för SAS gruppen, personlig intervju 2005-12-21 
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3.6.1. SAS Sveriges strategier idag 

"Vi ser nu behoven och vad som händer med marknaden under nya 

förhållanden och efter alla förändringar på ett bättre sätt".1 

 Peter Viinapuu,  

Vice VD SAS Sverige 

 

Bolagiseringen av SAS Airline har lett till att de olika affärsenheterna har kommit närmare 

marknaden och dess kunder. Detta innebär att det är lättare kan känna av nya trender, 

kundbehov och intensifierad konkurrens. Lennart Johansson förklarar hur man kom fram 

till den nya affärsmodellen2: 

 

”Strax innan Lucia förra året (dvs. 2004) pin-pointade vi folk från olika delar 

av organisationen. Vi skapade 5 grupper med 10 personer i varje.  Vi i 

ledningen i SAS Sverige gav gruppmedlemmarna frihet och självständighet att 

själva spåna på idéer angående en ny affärsmodell som marknaden krävde; 

prissättning, in-flight service, marknadsföring m... En bättre affärsidé med 

andra ord. 5 affärsidéer blev slutligen en, och det är den vi använder oss av 

idag.”   
 

SAS Sverige har följaktligen valt att fokusera enligt tre viktiga koncept: 

 

– Att rikta sig mot ”the frequent flyer” 

– Att vara det svenska folkets flygbolag 

– Att vara Europas ledande och mest kopierade flygbolag 

 

Genom att kombinera dessa tre koncept med ett starkt varumärke vill man bli 

marknadsledande (ML) i Sverige och på den europeiska marknaden3. Vi har genom en 

egenskapad modell försökt klargöra läget.  

 

                                                 
1 Johansson, Lennart, försäljningschef för SAS Sverige, personlig intervju 2005-11-29 
2 Ibid 
3 Viinapuu, Peter, Vice VD för SAS Sverige, personlig intervju 2005-11-29 
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Figur 3.6.1: Modell för att illustrera SAS Sveriges strategiska läge idag. 

 

3.6.2. The frequent flyer, TFF 

"Att vända sig till 45 % av marknaden är idiotiskt, vi har valt den resenären 

som reser ofta som viktigaste kunden, då denne fyller alla de tre parametrarna. 

Den som reser ofta har olika behov i olika situationer och detta skapar 

möjligheter för den som inte reser ofta. Exempelvis fyller vi tomma stolar med 

billiga studenterbjudanden".1   

Peter Viinapuu 

 

När SAS Sverige bildades stod bolaget inför vägvalet att fortsätta rikta sig mot enbart 

affärsresenärer eller att vidga sin produktbredd. Genom att analysera marknaden, kunderna 

som verkar på den och dess resmönster, kunde man komma fram till flera slutsatser. Cirka 

45 % av resenärerna sökte ett tidseffektivt resande, vilket liknade situationen under 90-

talet, 45 % ansåg priset som den viktigaste parametern och mindre än 10 % kunder 

prioriterade glans och komfort, som hade kännetecknat SAS under 80-talet.2 För att kunna 

tillmötesgå samtliga tre parametrar fokuserar man sig därmed först och främst på "the 

frequent flyer” - den som flyger ofta, i arbetet eller privat. SAS Sverige är idag ett 

                                                 
1 Johansson, Lennart, försäljningschef för SAS Sverige, personlig intervju 2005-11-29 
2 Viinapuu, Peter, Vice VD för SAS Sverige, personlig intervju 2005-11-29 
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nätverksbolag, har ett Eurobonus program och är med i Star Alliance för att tillgodose den 

frekvente resenärens behov.1 

 

3.6.3. Svenska folkets flygbolag SVFFB 

”Människor vill gärna flyga med SAS. Det visar de undersökningar vi gjort. I 

den meningen är vi svenska folkets flygbolag”.2 

Anders Ehrling 

VD SAS Sverige 

 

SAS Sverige vill vara det svenska folkets flygbolag genom att tillhandahålla det största 

utbudet på bästa möjliga sätt. Man vill vara det moderna lågprisflyget men ändå ett 

effektivt affärsflyg3.  För att tydliggöra sin position som det svenska folkets bolag 

använder SAS Sverige en strategi som vilar på en lågkostnadsplattform. Denna plattform 

kan byggas upp med hjälp av de produkter och tjänster som kunderna efterfrågar och 

upplever vara prisvärda4. 

 

3.6.4. Europas ledande och mest kopierade flygbolag ELMKF 

"Genom att våra konkurrenter kopierar oss är det ett betyg på att vi är bra och 

efterfrågade av kunderna. Det enda sättet att överleva idag är att ligga steget 

före. När konkurrenterna senare härmar oss har vi redan något nytt i 

kikaren.”5 

 Lennart Johansson, 

 Försäljnings och marknadsansvarig SAS Sverige 

 

SAS Sverige strävar att alltid ligga steget före sina konkurrenter och gärna bli imiterade av 

dessa.6 SAS var som nätverksbolag exempelvis först med att skapa och använda 

envägspriser. Det skapade reaktioner internt i bolaget och ute i branschen. Det dröjde inte 

länge förrän började andra flygbolag skulle härma SAS. Ryan Air presenterade konceptet 

bara en vecka senare, med hade stora helsidesannonser i färg, mycket liknande SAS.7  

 

                                                 
1 www.scandinavian.net 
2 Pressmeddelande från SAS, 2005-03-16 ”Billigare och enklare att flyga med SAS” 
3 Viinapuu, Peter, Vice VD för SAS Sverige, personlig intervju 2005-11-29 
4 www.scandinavian.net 
5 Johansson, Lennart, försäljningschef för SAS Sverige, personlig intervju 2005-11-29 
6 Ibid. 
7 Johansson, Lennart, försäljningschef för SAS Sverige, personlig intervju 2005-11-29 
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Det nya Inrikesflyget 

”Vi ger kunderna något som våra konkurrenter inte kan matcha”. 1 
Anders Ehrling 

 

Utvecklingen på den svenska marknaden har medfört att det krävs nya tag för ett bolag att 

uppnå konkurrenskraft. Anders Ehrling menar att SAS hade lyckats möta den svenska 

hyperkonkurrensen med en kraftfull offensiv när man tog ett rejält kliv på den svenska 

inrikesmarknaden med introduktionen av det nya Inrikesflyget den 30 mars 2005. 

Konceptet utgjordes av tre biljettyper: Fix, Flex och Full Flex. Tanken med de nya 

biljetterna var att göra resandet enklare, billigare och mer flexibelt, med enkelresor som 

kunde kombineras fritt på en lättanvänd webbplats för biljettbokning2. Det nya 

inrikesflyget blev direkt en succé och efterfrågan överträffade förväntan. Efter tre veckor 

var 100 000 av de billigaste biljetterna sålda och de övriga priskategorierna sålde även de 

bra.3   

 

Det nya Europaflyget 

”Med det nya Europaflyget kan vi ge kunderna något som ingen av våra 

konkurrenter kan matcha: ett modernt lågprisflyg och samtidigt ett effektivt 

affärsflyg.” 4 
Anders Ehrling 

 

Efter framgångarna med det nya Inrikesflyget lanserades den 1 september 2005, det nya 

Europaflyget. Den viktigaste förändringen var att ett nytt prissystem infördes med 

enkelbiljetter som slopade regler som tvingade resenärer att behöva boka biljett för både 

tur och retur och därmed stanna borta en natt eller helg5. Precis som för inrikesflyget fanns 

det tre olika typer av biljetter att välja mellan: Economy, Economy Flex och Business. 

Detta prissystem ger passageraren full frihet att själv bestämma om det viktigaste är pris, 

flexibilitet eller komfort. Se figur 3.6.4 i bilagan för bild av SAS reklamkapanj för det nya 

Europaflyget 

 

                                                 
1 www.webfinanser.com, 2005-08-18,”Billigare att flyga med SAS”,  
2 Pressmeddelande från SAS, 2005-03-16, ”Billigare och enklare att flyga med SAS” 
3 Pressmeddelande från SAS, 2005-04-26, ”Över 100.000 biljetter sålda”  
4 www.webfinanser.com, 2005-08-18, ”SAS lanserar nya Europaflyget” 
5 Rikardsen, Bernard, Vice VD i koncernledningen för SAS gruppen, personlig intervju 2005-12-21 
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3.6.5. Varumärket SAS, VM 

”När ett flygbolag inte har ett rykte och varumärke som SAS, måste de köpa till 

sig marknadsandelar genom att ha ett lågt pris. Vi ser därför SAS varumärke 

som en konkurrensfördel”.1 

Peter Viinapuu 

 

Varumärket SAS har sedan länge varit positivt laddat och är ett välkänt alternativ för 

flygresenärer. SAS styrka har varit att kunna erbjuda resor till fler destinationer med en 

högre frekvens än andra bolag. Ett viktigt mål med den senaste kampanjen och lanseringen 

av det nya Inrikes- och Europaflyget, var att förändra prisbilden i SAS. Detta för att kunna 

föra fram SAS som ett modernt lågprisflyg som samtidigt kan fortsätta vara ett effektivt 

affärsflyg, med andra ord, ett lågkostnadsbolag med det lilla extra.2 Betydelsen av det 

starka varumärket stämmer överens med den nya strategin. ”Vårt varumärke är starkt och 

står för en trygghet vilket skapar en konkurrensfördel för SAS”, säger Gunilla Berg i SAS 

gruppens koncernledning. 3 

 

                                                 
1 Viinapuu, Peter, Vice VD för SAS Sverige, personlig intervju 2005-11-29 
2 Ibid. 3

 Svenska Dagbladet 2005-05-16, ”Varumärket som står för trygghet”  
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4. Teoretisk referensram 

Detta kapitel presenterar uppsatsens teoretiska referensram. Vi kommer att försöka skapa 

en djupare, men samtidigt mer överskådlig, bild av uppsatsens problem och 

frågeställningar genom att tillämpa ett antal företagsekonomiska teorier. Därigenom läggs 

grunden för analysen av empirin. 

 

 

4.1. Branschers marknadsform 

Grunden till hur företag konkurrerar i en bransch beror på dess branschstruktur, även 

kallad marknadsform. Många studier menar att olika branscher kan uppnå olika nivåer av 

lönsamhet, med stor anledning av skillnader i branschstrukturer. Genom att undersöka de 

principiella strukturella särdragen i en bransch, är det möjligt att kunna förutspå företagens 

konkurrensbeteenden och branschens lönsamhetsnivå.1 

 

4.1.1. Perfekt konkurrens och monopol 

Inom läran om industrial organisation economics finner vi två olika branschstrukturer, 

perfekt konkurrens och monopol2. Dessa skiljer sig åt kraftigt med avseende på konkurrens, 

kunder och lönsamhet. I en perfekt konkurrens råder låga marginaler, maximal konkurrens 

och starka kunder. Monopol är raka motsatsen till perfekt konkurrens. I denna 

marknadsform upplever ett företag istället låg konkurrens och stora vinster till en 

fokuserad kundgrupp. Företaget står för hela utbudet, vilket leder till högre priser och lägre 

producerade kvantiteter. Monopolföretagen ser inte heller priset som givet och istället 

bestämmer de själva priset. De är till skillnad mot ett företag som verkar i en fri 

konkurrens inga pristagare, utan endast prissättare. Monopolisterna sätter priset på högsta 

möjliga nivå, för att kunna uppnå maximala vinster. Ren konkurrens och monopol är dock 

väldigt sällsynta. I verkligheten existerar istället ett antal mellanting. Oligopol innebär att 

marknaden domineras av ett fåtal större företag, som inom vissa ramar kan bestämma 

priser. En annan modell är s.k. monopolistisk konkurrens där många små eller stora företag 

kan komma in på en marknad utan inträdeshinder. De försöker skaffa sig en egen nisch 

genom att knyta kunden till just sin typ av produkter genom bland annat reklam och 

rabatter.  

                                                 
1 Grant, Robert M. (2005) Contemporary Strategy Analysis, sid. 70 
2 Ibid. sid. 72 – 73  
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4.1.2. Hyperkonkurrens 

Hyperkonkurrens kännetecknas av en miljö som befinner sig i en stark förändring, där 

aggressiva och kreativa företag tränger sig in på marknaden och försvagar fördelarna för 

stora etablerade företag1. D`Aveni har utvecklat en teori som förklarar hur ett företag som 

befinner sig i hyperkonkurrens bör agera för att kunna överleva.  Teorin handlar om att 

skapa en snabbföränderlig konkurrensstrategi. Han menar att man bör inrikta sig på att 

utveckla en serie tillfälliga konkurrensfördelar i stället för bestående konkurrensfördelar2.  

 

Eftersom hyperkonkurrens karaktäriseras av korta perioder med konkurrensfördelar 

rekommenderar D`Aveni därför en offensiv strategi. Det kommer alltid att finnas ett behov 

att utveckla nya produkter och konkurrensfördelar då livscyklerna för produkterna ständigt 

minskar. Författaren anser att de konkurrensteorier som finns idag inte lämpar sig för att 

fungera i dagens snabbföränderliga samhälle. För att ett företag ska kunna överleva i en 

hyperkonkurrens, måste det vara flexibelt och ständigt kunna anpassa sig till sin 

omgivning. 

 

Det är viktigt för företag att finna och söka nya konkurrensfördelar för att inte riskera att 

fastna i det tillstånd som företaget för tillfället befinner sig i: ”Att försöka behålla en fördel 

är en skördestrategi snarare än en tillväxtstrategi”3. Författaren menar även att det kan 

vara skadligt för ett företag att använda en inaktuell konkurrensfördel, då den förbrukar 

resurser som skulle kunna behövas för utveckling inom bolaget. Det bjuder in till angrepp 

från konkurrenter som kan inse att företaget slagit sig till ro. Konkurrenterna får därmed tid 

att hinna ifatt i forskning och utveckling samt möjlighet att stärka sina positioner.  

 

En anledning till ökad konkurrens i en bransch är att företagen får allt svårare att bevara 

sina företagshemligheter och konkurrensfördelar i och med den ständiga utvecklingen av 

informationssamhället. Vid situationer där konkurrensen mellan företag inte intensifieras 

kan istället företagen lätt anpassa sin organisation till omgivningen. Detta leder till att man 

kan inrikta sig på den interna anpassningen inom organisationen och försäkra sig om att 

alla delar samarbetar på ett målinriktat sätt. 

 

 

                                                 
1 D`Aveni, Richard A. (1995) Hyperkonkurrens: sju nya ess – strategiska principer för dynamisk 
marknadsmiljö, sid. 27 
2 Ibid. 
3 Ibid. sid. 32 
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4.2. Branschanalys 

Det är många faktorer som spelar in på konkurrensintensitet och lönsamhet i en bransch. 

Michael Porter har utvecklat en analysmodell, Five Forces, som används för att 

klassificera och analysera dessa faktorer. Den utgörs av fem konkurrenskrafter som i olika 

avseenden påverkar företagets förmåga att vara konkurrenskraftig. Modellen tar både 

hänsyn till horisontell och vertikal konkurrens inom branschen1. En strategisk manager 

som ämnar skapa ett försprång gentemot sina konkurrenter, kan använda sig av detta 

ramverk för att bättre förstå sin omvärld och den bransch man verkar i2.  

 

4.2.1. Konkurrensintensitet 

I traditionell mening innebär perfekt konkurrens att vinsterna pressas ner till ett nollbelopp. 

Men i verkligheten är inte konkurrensen perfekt och prissättning är ingalunda idealisk. 

Istället strävar företag efter att uppnå konkurrensfördelar. Konkurrensintensiteten hos de 

befintliga företagen är i de flesta branscher allmänt den faktor som avgör lönsamhetsnivån. 

Några faktorer som spelar en viktig roll för att utvärdera denna omfattning är:3 

 

• Koncentration – Antal och storlek på de företag som konkurrerar på en marknad. Ett 

vanligt mätetal är koncentrationsgrad4. En hög koncentrationsgrad ger ett 

monopolliknande konkurrensklimat. Låg koncentrationsgrad kännetecknas av hög 

rivalitet, där inget företag har en signifikant stor marknadsdel.  

 

• Diversifiering – Likheter bland konkurrenter. Ju större likheter bland konkurrenter, 

med avseende för exempelvis organisationsstruktur, strategier och kostnader, desto 

större priskonkurrens. Samma princip gäller för företagens produktdifferentiering.  

 

• Överkapacitet och utträdesbarriärer – Outnyttjad kapacitet vid exempelvis ekonomisk 

recession uppmuntrar företag till att reducera sina priser för att kunna sprida sina fasta 

kostnader över större försäljningsvolymer.  

 

• Kostnadsstruktur – Om ett företags fasta kostnader är höga relativt dess rörliga 

kostnader, tvingas man att försöka uppnå skalfördelar med låga enhetskostnader, som i 

sin tur intensifierar konkurrensen. 

                                                 
1 Holm, Caroline et. al. Strategiska alliansers påverkan, uppsats 10850, sid. 22  
2 www.quickmba.com 
3 Grant, Robert M. (2005) Contemporary Strategy Analysis, sid. 78 
4 Se Bilaga – Definitioner 
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4.2.2. Hot från substitut 

Det pris som kunder är villiga att betala för en produkt beror delvis på tillgängligheten av 

substitut att tillfredställa det aktuella behovet1. Hotbilder uppkommer när en produkts 

efterfråga utsätts för prisförändringar från ett substitut. En produkts priselasticitet påverkas 

av antalet substitut: ju fler substitut som uppkommer, desto mer elastisk blir efterfrågan 

eftersom kunderna får fler alternativ2. Ett nära substitut förhindrar företag från att göra 

prishöjningar och hämmar således branschattraktiviteten.  

 

4.2.3. Kunder och leverantörers förhandlingskraft 

Ett företag i en bransch är verksam inom två typer av marknader, input och output. På 

inputmarknaden köper företaget råmaterial, komponenter och service av leverantörer. På 

outputmarknaden säljer man sina produkter och service till kunder (distributörer, 

konsumenter, tillverkare m.m.). I båda fallen skapar dessa transaktioner ett värde för både 

köpare och säljare. Deras relativa ekonomiska styrka avgör hur värdet, med andra ord 

lönsamheten, ska fördelas. Två faktorer påverkar detta utfall: 3 

 

• Priskänslighet – Hur känslig en part är för det pris som sätts av företaget i en bransch. 

Detta påverkas bland annat av produktens betydelse i form av totalkostnad och kvalitet, 

differentieringsgrad samt konkurrensintensitet.  

 

• Relativ förhandlingsstyrka – Hur stark position en part har gentemot den andra parten. 

Storlek och koncentration är centralt i detta avseende. Ett fåtal stora kunder på en 

marknad, har stort inflytande på företagets prissättning.  

 

4.2.4. Inträdesbarriärer 

Om en bransch är lönsam kommer fler aktörer vilja etablera sig och därmed konkurrensen 

att öka. Detta skulle följaktligen leda till att lönsamheten borde sjunka till en genomsnittlig 

nivå (competitive level)4. Teoretiskt skulle vilket företag som helst kunna träda in eller ut 

på en marknad och därmed pressa ner vinsten till ett nominellt belopp. I de flesta branscher 

är det dock svårt för nya aktörer att lyckas ta sig in på befintliga marknader, och där 

konkurrera med etablerade företag. Detta på grund av branschers inträdesbarriärer. 

Storleken på barriärfördelen hos de etablerade företagen, avgör om branschen på lång sikt 

                                                 
1 Holm, Jessicka et. al. Strategiska alliansers påverkan, uppsats 10850, sid 24 
2 www.quickmba.com 
3 Grant, Robert M. (2005) Contemporary Strategy Analysis, sid. 73 
4 Holm, Jessicka et. al. Strategiska alliansers påverkan, uppsats 10850, sid 23 
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kan uppnå lönsamhet på en hög nivå.  Ur ett strategiskt perspektiv så kan företaget skapa 

eller utnyttja inträdesbarriärer för att förstärka sin konkurrensfördel. Inträdesbarriärer 

uppkommer orsakat av flera faktorer: 1 

 

• Kapitalbehov – Det kapital som krävs för att kunna slå sig in på en bransch.  

 

• Skalekonomi – I branscher som är kapital-, reklam- och marknadsföringsintensiva 

krävs en effektiv och storskalig verksamhet.  

 

• Absoluta kostnadsfördelar – Kostnadsfördelar som har uppstått till följd av att en aktör 

var först på en marknad. Exempelvis billigt råmaterial och economies of learning.  

 

• Produktdifferentiering – Fördelar kännetecknade av varumärkesidentifiering och 

kundlojalitet. Nya aktörer måste spendera mycket kapital och energi på sin 

marknadsföring för att kunna uppnå samma nivå av igenkännande. 

 

• Distributionskanaler – Avtal och kontrakt mellan befintliga aktörer och distributörer 

gör det svårt för nya aktörer att kunna få ut sina produkter på marknaden 

 

• Statliga och legala barriärer – Patent, copyright och andra restriktioner 

 

 

4.3. Generiska Strategier 

Michael Porter menar i sin teori om generiska strategier att ett företag kan åstadkomma 

konkurrensfördelar genom differentiering av produkter eller genom kostnadsreduktion. Vid 

differentiering kan företaget konkurrera ut sina konkurrenter genom att erbjuda kunden 

unika produkter. Kostnadsreduktion handlar istället om att använda mindre resurser än sina 

konkurrenter vilket innebär att produkten blir billigare. Enligt Porter finns det tre olika 

strategier ett företag kan använda sig av. Dessa är kostnadsreduktion, differentiering samt 

fokusering.2 

 

                                                 
1 Grant, Robert M. (2005) Contemporary Strategy Analysis, sid. 75 
2 Ibid. sid. 242 
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1. Kostnadsledarskap innebär att ett företag inriktar sig på att ha de lägsta kostnaderna på 

marknaden. Bolaget kan uppnå konkurrensfördelar genom högre kostnadseffektivhet 

gentemot dess konkurrenter.  

 

2. Differentiering innebär att ett bolag skiljer sig från sina konkurrenter genom att utveckla 

unika produkter genom exempelvis design, varumärke och service. Man ämnar skapa en 

lojal kundkrets som efterfrågar denna unikhet och som därmed är villiga att betala dess 

prispremie.  

 

3 och 4. Fokusering innebär att man fokuserar antingen genom pris eller genom 

differentiering på en viss nisch av marknaden. Om man gör det bättre sina konkurrenter 

kan man uppnå kostnadsfördelar eller differentieringsfördelar i den valda nischen.  

 

Det är enligt Porter väldigt viktigt för ett företag att välja en av dessa strategier för att inte 

hamna ”stuck in the middle”. Ett företag som hamnar i detta tillstånd kommer inte att 

kunna utnyttja de konkurrensfördelar som var och en av de olika strategierna skulle kunna 

erbjuda.  

 

 

4.4. Turnaround Management  

Teorin om Turnaround Management, TAM, beskriver hur ett företag med huvudsakligen 

ekonomiska problem, ska gå tillväga för att vända den negativa trenden innan företagets 

överlevnad blir hotad. Företag som befinner sig i en turnaroundsituation har ofta lidit av 

svag lönsamhet under flera år. Det är först när den svaga lönsamheten övergår till stora 

förluster och/eller likviditetsproblem som behovet av turnaround blir tydligt. En snabb 

vändning av företaget måste då ske för att minimera skadan och skapa positivt varaktigt 
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kassaflöde.1 Mark R. Goldston beskriver följande symtom som kännetecknar ett företag 

som är i behov av turnaround2: 

 

• Negativt rörelseresultat – Verksamheten förbrukar mer resurser än det värde som 

skapas för kunderna. 

 

• Sjunkande Marknadsandel – Indikerar ofta på att konkurrenskraften minskar samt på 

sämre lönsamhet.  

 

• Nyckelpersoner lämnar företaget – Om många personer lämnar företaget samtidigt är 

det en indikation på att företaget kommer att få problem. 

 

• Förlorad stolthet över företaget – Medarbetarna börjar skämmas över företaget vilket 

kan leda till att moralen urgröps. 

 

• Likviditetsproblem – Svårt att få pengarna att räcka till. 

 

• Nedslitna anläggningar – Underhåll försummas på grund av dålig likviditet.  

 

• Sjunkande satsning på utveckling och marknadsföring – Leder till förlust av långsiktig 

konkurrenskraft på grund av eroderad marknadsposition. 

 

• Överkapacitet i anläggningar och organisation – Eliminering av tomgångskostnader. 

 

Om behovet av en turnaroundstrategi uppmärksammas i ett tidigt stadium ökar chanserna 

för ett lyckat genomförande. I konkurrensutsatta organisationer är signalerna för behovet 

av en förändring tydligare än i icke-konkurrensutsatta organisationer. Detta beror på att de 

ekonomiska kraven på verksamheten inte är lika hårda.3 

 

                                                 
1 Krona Hans K., Skärvad Per-Hugo (1994) Revolutionens Ledarskap, Humankapital och Turnaround 
Management, sid. 32 – 35 
2 Ibid. sid. 33 – 34  
3 Ibid. sid. 34 – 35 
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4.4.1. Åtgärder i en turnaroundsituation 

Mark R Goldston ger ett antal förslag till åtgärder för att en Turnaround ska bli så effektiv 

och framgångsrik som möjligt1: 

 

• Stoppa blodflödet – Snabbt hitta det område inom organisationen där lönsamheten är 

svag eller obefintlig. Att stoppa faktorer som dränerar företagets kassaflöde är första 

steget för att få grepp om situationen.   

 

• Cash management – Alla utgifter över ett visst belopp måste godkännas av en högt 

uppsatt chef, detta görs ofta genom att centralisera beslutsfattandet. 

 

• Datainsamling – Samla in information om problemen i företaget.  

 

• Bestäm ”laguppställningen” – Avgöra vilka nyckelpersoner som ska vara med i den 

nya organisationen. det är även viktigt att få med sig andra medarbetare som är positivt 

inställda till turnaroundprogrammet. 

 

• Värdera anläggningarna – Avgöra vilka anläggningar som är vitala för verksamheten 

samt vilka som kan avyttras för att frigöra kapital samt eliminera överkapacitet.  

• Utarbeta en masterplan ”the playbook” – Skapa förståelse för förändringen, hur snabbt 

det behöver göras samt utveckla en vision.  

 

• Sätt realistiska mål – För att skapa förtroende för förändringsprocessen är det viktigt 

att uppnå snabba resultat.  

 

• Selektiva satsningar – Skapa en positiv framtoning för att ändra attityden hos 

investerare och intressenter.  

 

För att trovärdigheten i processen ska bibehållas är det viktigt att visa att 

turnaroundprocessen ger resultat. Detta ökar motivationen bland medarbetarna och leder 

förhoppningsvis till att rädsla och oro gradvis försvinner. För att kunna utvärdera 

processen är det även viktigt att utveckla mätbara kriterier och mål. 

                                                 
1 Krona Hans K., Skärvad Per-Hugo (1994) Revolutionens Ledarskap, Humankapital och Turnaround 
Management, sid. 40 – 42  
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Stuart Slatter presenterar ett antal olika generiska strategier för att underlätta 

åstadkommandet av en framgångsrik turnaround1: 

 

• Stark finansiell styrning – För att genomföra en lyckad turnaround krävs en stark 

centraliserad finansiell styrning av företaget. 

 

• Organisationsförändring och decentralisering – Att kombinera central finansiell 

styrning med decentraliserat affärsansvar har många gånger visat på framgång 

 

• Förändrad produkt och marknadsinriktning – Ett företag måste alltid ha uppsikt över 

vad som sker i den kontexten det verkar i och förändra samt marknadsföra sig därefter. 

 

• Avveckling av tillgångar – För att åstadkomma en snabb, kortsiktig ökning av 

företagets lönsamhet är avveckling av tillgångar en viktig del i turnaround – strategin.  

 

• Kostnadsnedskärning – Grundläggande för turnaroundarbete. 

 

• Finansiella åtgärder – Diskussioner med företagets intressenter är en förutsättning för 

att uppnå en finansiell bas som företaget kan bygga vidare på. 

 

Slatter menar att ovanstående strategier måste kombineras för att kunna passa det enskilda 

turnaroundfallet. Några väsentliga exempel på faktorer som kan påverka hur ett företag 

kombinerar ovan nämnda strategier är2: 

 

• Problemens orsaker – Ett företag måste fokuserar på de grundläggande faktorer som 

har lett företaget till den situation det befinner sig i. 

 

• Branschens krav – Det är viktigt att anpassa turnaroundprocessen efter 

framgångsfaktorer i sin omvärld. 

 

• Pris/kostnadsstruktur – Kostnadsreduktionerna ska ske i de kostnadsområden som ger 

störst genomslagskraft på resultatet. 

                                                 
1Krona Hans K., Skärvad Per-Hugo (1994) Revolutionens Ledarskap, Humankapital och Turnaround 
Management, sid. 42 – 44 
2 Ibid. sid. 43 – 45 
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4.5. Blue ocean strategy – nya marknader utan konkurrens  

”Blue ocean strategy” är ett nytt begrepp, men dess innebörd har dock funnits sedan länge.  

Under den senaste tiden har nästintill all forskning kring strategiarbete kretsat kring hur 

företag överlever på en marknad utsatt av hög konkurrens, det vill säga på röda oceaner. 1 

 

W. Chan Kim och Renée Mauborgne talar i boken Blue Ocean Strategy om det ökade 

behovet av att skapa blåa oceaner. Att från olönsamma marknader som är översvämmade 

av aktörer skapa nya marknader utan konkurrens. Tekniska framsteg och 

globaliseringstrender har under de senaste åren bidragit till att fler företag skapats, och i 

och med detta att tillgång ofta överstigit efterfrågan.  

 

Röda oceaner representerar alla de branscher som finns idag. Det är det marknadsutrymme 

som man känner till. Branschgränserna är definierade och accepterade samt spelets 

konkurrensregler är kända. Företagen vill vinna över sina rivaler genom att vara bättre än 

dem och därigenom erövra marknadsandelar. Författarna till boken förklarar det 

existerande branschläget som att ”produkter blir handelsvaror och en mördande 

konkurrens färgar den röda oceanen blodröd”. 2 

 

Marknader karaktäriserade av röda oceaner, är fulla av nya aktörer och det råder låga 

vinstmarginaler och små möjligheter till vinst. Ofta är enda sättet att överleva att skapa en 

blå ocean. Att hitta det marknadsutrymme som ännu inte existerar och där skapa en 

efterfrågan. Gör man det, är möjligheterna till en mycket lönsam tillväxt goda3.  

 

4.5.1. Värdeinnovation 
På en röd ocean kännetecknas konkurrenssituationen av att företagen vill vinna över sina 

rivaler genom att vara bättre än dem och därigenom fånga marknadsandelar. I det gamla 

konventionella strategitänkandet som tillämpas i de röda oceanerna, handlar det ofta om att 

välja att konkurrera antingen genom att vara kostnadsledare eller genom att differentiera 

sig. Man bör aldrig välja båda strategier eftersom risken är att man hamnar ”stuck in the 

middle”.3  Blue ocean strategin innebär istället att man vill sluta jämföra sig med 

konkurrenterna och ge upp försöken att slå ut dem. Man använder sig av en logik, en 

värdeinnovation, som författarna menar utgör själva hörnstenen i strategin för blåa 

oceaner. Vikten ligger vid att se bortom all konkurrens genom att skapa ett försprång i 

                                                 
1 Chan Kim W, Renée Mauborgne (2005) Blue Ocean Strategy, sid. 17 
2 Ibid, sid. 16 
3 Se kapitel 4.3 om Porter’s generiska strategier 
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värde (differentiering) för köparna, samtidigt som man gör kostnadsbesparingar genom att 

eliminera och reducera de faktorer som en bransch traditionellt konkurrerar med.1 

 

4.5.2. Analysverktyg 

För röda oceaner finns det en hel del analytiska verktyg att använda såsom Porter’s 

branschanalys. För blåa oceaner har företag skapat analysmetoder under de 10 senaste 

åren, i syfte att försöka ta sig ut från de röda oceanerna och göra konkurrensen obefintlig2. 

Ett analytiskt schema, en ”strategibild”, används för att bygga en hållfast strategi. Bilden 

fångar nuläget för aktörerna på den kända marknaden (nyckelfaktorer, vad kunder får ut 

m.m.) och visar det utbud köparna får av respektive konkurrensfaktor. Ett högt tal betyder 

att ett företag erbjuder köparna mer och därför investerar mer i denna faktor. Värdekurvan 

är strategibildens huvudkomponent som grafiskt visar vad ett företag presterar i fråga om 

branschens konkurrensfaktorer. En god konkurrensfaktor innebär att värdekurvan visar 

fokus på tydliga mål, skiljer sig från konkurrenternas värdekurva och engagerar ett motto 

för den strategiska profilen3. Dessa tre kriterier fungerar som test för den kommersiella 

livsdugligheten för idéer på blåa oceaner. 

 

För att bygga upp nya faktorer som ger värde åt kunderna bör fyra följande åtgärder 

studeras vid konstruktionen av en ny värdekedja: 4 

 

– Vilka av de faktorer som branschen tar för givna bör elimineras? 

– Vilka faktorer bör reduceras långt under branschstandard? 

– Vilka faktorer bör ökas långt över branschstandard? 

– Vilka faktorer som branschen aldrig har erbjudit bör skapas? 

 

De två första frågorna redogör för hur kostnaderna gentemot konkurrenterna ska sänkas. 

De senare frågorna beskriver hur värdet för kunden samt hur efterfrågan ska höjas. 

 

                                                 
1 Chan Kim W, Renée Mauborgne (2005) Blue Ocean Strategy,Ibid. sid 28 
2 Ibid, sid 35 – 38 
3 Ibid. 49 
4 Ibid, sid 40 – 41 
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5. Analys 

I detta kapitel kommer vi att sammankoppla vår teoretiska referensram med den empiriska 

studien, vilket kommer att skapa utredningens analys. 

 

 

5.1. Branschanalys 

Nedan följer den första delen av analysen för fallföretaget SAS AB och affärsområdet 

Scandinavian Airlines – branschens grad av påverkan. Genom att analysera branschen 

under 2000 samt 2002, det vill säga precis innan och efter 2001, borde vi kunna åtskilja 

betydelsefulla förändringar gällande Porters fem konkurrenskrafter Detta kan i sin tur 

förklara de grundläggande orsakerna till behovet av att införa ett Turnaroundarbete i SAS. 

 

5.1.1. Konkurrensintensitet 

Fram till slutet av 2001 och början av 2002 bestod marknaden av få stora bolag med stort 

inflytande på den globala och regionala marknaden, flera med god lönsamhet. De 

dominerande flygbolagen (bland andra SAS, KLM, Lufthansa, Air France, Finnair) hade 

höga marknadsandelar och stabila positioner. Branschen präglades av en hög 

koncentrationsgrad med en tendens av ett monopolistiskt eller oligopolliknande 

konkurrensklimat. Övriga bolag var småskaliga och hade en svag ställning på marknaden. 

Det var vanligt med ett ledande flygbolag i varje land, ofta statligt ägt. En undersökning av 

marknaden för 8 europeiska länder visade att de dominerande bolagen kontrollerade cirka 

70 procent i genomsnitt (vägt) av respektive inrikesmarknad under 20011. Andelen av det 

svenska inrikesflyget för det dominerande flygbolaget SAS var cirka 80 % under samma 

år. 

 

Avregleringen 1992 gav dock en initial ökning av konkurrensen, med allmän prispress och 

förändrade produktmixer. Det var dock ett årtionde senare som den gav en betydelsefull 

effekt på flygmarknaden. Under 2002 ökade antalet aktörer både regionalt och globalt och 

flera bolag hade numera rätt att verka i varje land. Den ökade branschattraktiviteten hade 

inneburit flera aktörer, minskad koncentration och således ökad konkurrensintensitet. De 

rådde hög rivalitet där lågprisbolag hade tagit stor plats och kunde konkurrera med låga 

kostnadsstrategier. Detta minskade möjligheterna till att utöva priskoordination. Branschen 

präglades av överkapacitet, stenhård prispress och hyperkonkurrens vilket generellt sätt 

                                                 
1 Konkurrensrapport 2001-11-16, sid 50 
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inte ansågs vara lönsamt ur en potentiell inträdares synvinkel. De etablerade flygbolagen 

började förlora stora marknadsandelar. 

 

Konjunkturnedgången 2001 bidrog till en allt sämre ekonomi där människor hade blivit allt 

mer känsliga för priser. Detta intensifierade konkurrensen och bolagen tvingades att 

konkurrera med lägre priser. Kostnadsbilden för SAS var alldeles för hög varvid man 

förlorade många kunder till bland annat lågkostnadsbolag som Ryan Air. 

 

Eftersom branschen har höga utträdesbarriärer och stora fasta kostnader, tvingades 

flygbolagen att sänka sina priser för att kunna bemöta recessionen i konjunkturen. 

Terrorattackerna i New York, oro om krig i Irak och den dödliga epidemin sars hade skakat 

branschen och hämmat antalet flygande resenärer. Ett lägre kundunderlag innebar en högre 

konkurrensintensitet där flygbolagen tvingades att kämpa för att locka till sig ett minskat 

antal resenärer.  

 

En låg differentieringsgrad, där konkurrenterna hade stora likheter gällande 

kostnadsstruktur, organisation och strategier, skärpte konkurrensen ytterligare. Det var 

vidare svårt att utöva produktdifferentiering eftersom alla flygbolag erbjuder i stort sett 

samma produkt – flygbiljetter till olika destinationer. Detta gav en ökad priskonkurrens. 

Eftersom resenärerna numera var helt fokuserade på priset, kunde SAS inte förlita sig på 

sitt varumärke i samma omfattning som tidigare. En identifiering av SAS som varumärke 

inte kunde därmed inte reducera konkurrensen anmärkningsvärt. 

 

Branschen kännetecknades, som än idag, av att allt fler flygbolag gick ihop i allianser för 

att kunna ta del av alliansens linjer, uppnå skalfördelar och uppnå lägre enhetskostnader. 

Detta hade i sin tur accelererat konkurrensen.  

 

5.1.2. Hot från substitut 

De olika substituten till flyg hade inte förändrats anmärkningsvärt under den studerade 

perioden. Det rådde ingen direkt skillnad i resenärernas val av transportmedel. 

Flygbranschen har under hela tiden haft tåg, buss, båt och bil som substitut. Dessa är dock 

helt beroende av den sträcka som man åker och kan egentligen bara konkurrera med flyg 

när det handlar om kortare inrikesresor. Flyg har en klar fördel när det handlar om tid och 

resväg. Höghastighetståg, såsom x2000 kan dock vara ett bra alternativ, men också när det 

handlar om kortare inrikesresor. Denna typ av transportmedel kan framförallt utgöra ett hot 
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om priset för den totala resan med flyg, inklusive förbindelser, överstiger priset att färdas 

med substitutet.  

 

Konjunkturnedgång och den teknologiska utvecklingen skulle i nuläget ha kunnat tänkas 

innebära att människor valde att substituera flygresor mot telefoni, Internet och snarlika 

lösningar för att tillfredsställa sina behov. Att resa utomlands för att träffa människor och 

gå på möten är inte lika nödvändigt nu när det fanns möjlighet att ta kontakt genom 

exempel videokonferenser och Internet. Det är helt enkelt billigare att ta kontakt på detta 

sätt och går dessutom snabbare. I detta hänseende skulle alltså tidsaspekten kunna spela in 

på motsatt sätt än tidigare. 

 

5.1.3. Kunders förhandlingskraft 

Priskänsligheten hos kunderna hade ökat enligt tidigare diskussion. Det fanns många 

aktörer på marknaden, som erbjöd liknande eller identiska produkter, vilket gjorde det 

väldigt enkelt för kunderna att byta leverantör vid missnöje. Med andra ord rådde det låga 

byteskostnader.  

 

Trender och kundbehov hade förändrats kraftigt under de senaste årtiondena. Kunder 

efterfrågade inte längre lyx och uppassning, såsom under Carlzon-eran, inte samma grad av 

fokus på tid och effektivitet som under Stenberg-epoken utan nu betonades priset. 

Resenärerna hade börjat tävla om att hitta de billigaste priserna. 

 

Vi vill dock påpeka att vi anser att kännetecken som flexibilitet, smidighet och effektivitet 

är något som är centralt i varje verksamhet, och bör därför inte förglömmas. Detta borde 

därför även gälla för SAS. Genom att utnyttja en kvalitetsservice, som uppskattas och har 

stor inverkan på bolagets kunder skulle detta kunna innebära en reducerad priskänslighet. 

 

Eftersom bolagen led av överkapacitet och stora fasta kostnader, tvingades de erbjuda 

kunderna lägre priser för att öka sina volymer. Medan efterfrågan var ca 1,5 miljarder 

flygstolar per år kunde marknaden uppnå ett utbud på drygt 2,5 miljarder flygstolar1. 

Kunderna hade minskat och var få i förhållande till antal konkurrerande flygbolag. Det 

hade därmed en stark förhandlingsstyrka. Det var ett drömscenario för en kund att kunna 

välja och vraka bland lågprisbolag och hitta förmånliga priser till alla världens hörn.  

 

                                                 
1 Viinapuu, Peter, Vice VD för SAS Sverige, personlig intervju 2005-11-29 
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De teknologiska medierna hade medfört att köparen kunde ta del av information i högre 

grad en tidigare, vilket gav dem en starkare förhandlingsposition. Bokning av flygbiljetter 

på Internet hade skapat transparens och inneburit att de var betydligt lättare att jämföra 

priser mellan de konkurrerade bolagen. Mer kunniga och aktiva kunder, hade inneburit 

högre priskänslighet och starkare ställning gentemot leverantörerna.  

 

Det är visserligen betydligt lättare för nya aktörer att träda in på marknaden idag än 

tidigare, men det är inget som vi anser vara aktuellt för vanliga resenärer. Det är 

fortfarande en väldigt kapitalintensiv bransch, speciellt initialt. Därför är detta inte något 

som har kunnat förstärka kundens förhandlingsposition. 

 

5.1.4. Leverantörers förhandlingskraft 

Flygbranschen präglas i stort av stora fasta kostnader och specifikt tillverkade produkter. 

Företagens största kostnad är bränsle till sina flygplan. Här hade SAS därför ingen eller 

ytterst begränsad möjlighet att förhandla med sina leverantörer. Det rådde brist på råolja, 

vilket innebar att priset sköt i höjden. Bränslemarknaden präglades dessutom av endast ett 

fåtal stora aktörer. Detta har varit ett kännetecken för flygbranschen under en längre tid.  

 

Samma förhållande löd mellan bolagen och dess flygplanstillverkare. Tillverkarna var ett 

fåtal, där Airbus och Boeing dominerade branschen helt. Eftersom på motsatt sätt 

flygbolagen var många, kunde de inte utöva press på sina leverantörer och fick istället en 

svag ställning, med ökat beroende. Att en produkt är specialiserad till ett visst bolag 

innebär dessutom att det blir svårare att byta leverantör, i och med höga byteskostnader. 

Med andra ord så hade Scandinavian Airlines en nästan obefintlig maktposition gentemot 

sina leverantörer av dessa typer av begränsade resurser. 

 

När det gällde mindre specifika, standardiserade produkter (exempelvis IT-lösningar och 

arbetskläder), hade dock SAS större möjlighet att hamna i en bättre förhandlingsposition.  

Här fanns det många leverantörer att välja på och genom att utnyttja sin storleksfördel 

kunde man förhandla till sig mer förmånliga priser. Dock eftersom SAS marknadsandel 

hade minskat, till följd av att flera nya flygbolag etablerats, kunde detta innebära att 

företagets förhandlingsmakt hade reducerats. 

 

Inträdesbarriärerna för att SAS själv skulle kunna träda in på sina leverantörers marknad 

förhöll sig på samma sätt som hur förhandlingsmakten var fördelad bland respektive 

leverantör. Om SAS skulle träda in på bränslemarknaden eller börja tillverka flygplan, 
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skulle man få det svårt med tanke på dyra grundinvesteringar och de dominerande 

bolagens skalfördelar och etablerade distributionskanaler. På motsatt sätt skulle man 

förmodligen relativt lätt kunna träda in i mindre specifik bransch. Men eftersom SAS hade 

en god förhandlingsmakt gentemot dessa mindre specifika leverantörer, så var detta ej 

nödvändigt.  

 

Efter millenniumskiftet gick många företag ihop i allianser. Detta för att utnyttja varandras 

linjer, distributionskanaler, samt uppnå synergieffekter och skalfördelar. En allians kunde 

då förstärka förhandlingsstyrkan hos de allierade företagen. Tillsammans blev de stora och 

i och med detta kunde de pressa sin leverantör. Om en stor allians skulle hota med att byta 

leverantör, verkar det troligt att denna skulle bli mer beredd att bemöta sin kunds krav, än 

om det vore endast ett företag. I detta avseende kunde SAS flygverksamhet, i och med Star 

Alliance, uppleva en starkare förhandlingsposition. 

 

5.1.5. Inträdesbarriärer 

Eftersom statliga restriktioner och subventioneringar hade upphört eller minskat i och med 

avregleringen var det betydligt mycket lättare för nya aktörer att slå sig in på marknaden än 

tidigare. Men det fanns ändå inträdesbarriärer som kunde hindra potentiella inträdare. 

 

Kapitalbehovet för att som en ny aktör kunna etablera sig på flygbranschen är allmänt 

väldigt stort, synnerligen vid en lansering. Stor ekonomisk styrka krävs bland annat för att 

köpa flygplan, bygga anläggningar och utbilda personal. Detta skapar höga 

inträdesbarriärer för nya aktörer.  

 

I våra intervjuer kunde vi dock erhålla information som ifrågasätter och förmildrar 

resonemanget ovan. Peter Viinapuu höll visserligen med om att det krävdes mycket kapital 

för att kunna slå sig in på branschen, men han påpekade däremot att det inte var i stort sett 

några som helst svårigheter att locka till sig det kapitalet från externa finansiärer. Trots att 

flygbranschen är och alltid har varit en mycket pressad med låga marginaler, har 

uppenbarligen många finansiärer en god framtidstro. Med hänsyn till detta kunde det 

därför vara möjligt för nya bolag att etablera sig på branschen. 

 

Vissa begränsade resurser, såsom slottider (start- och landtider), piloter och 

flygplatskapacitet, kan vara svåra att få tag på som ny aktör.  SAS tidigare dominerande 

ställning innebar att man hade en stor andel av dessa begränsade resurser. Det spelade 

ingen roll om en inträdare hade råd att etablera sig i branschen, om denne inte hade någon 
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pilot eller möjlighet att starta eller landa sina plan. New York katastrofen och 

lågkonjunktur tvingade SAS att lägga ner många linjer och avskeda pilotbesättning, för att 

kunna sänka sina kostnader. Detta innebar initialt att många slottider och piloter släpptes 

fria. Vad som tidigare hade utgjort hinder, hade nu blivit möjligheter för konkurrenter.  

 

De befintliga företagen hade enorma skalfördelar, speciellt de som har ingått i allianser. En 

effektiv och storskalig verksamhet underlättade för bland annat marknadsföring, reklam 

och promotion. Historiskt sätt hade det varit vanligt att använda sig av dessa medel för att 

aggressivt avskräcka att nya aktörer i huvudtaget skulle våga ge sig in en strid om 

marknadsandelar.  

 

Genom väletablerade distributionskanaler och kontaktnät, kunde SAS ha kontrakt och 

överenskommelser med företagens distributörer, som försvårade möjligheterna för nya 

aktörer. Med elektroniska kanaler och on-line bokning på Internet, kunde man sälja sina 

produkter utanför den traditionella arenan. Stor erfarenhet och tidigt inträde på marknaden, 

innebar absoluta kostnadsfördelar, economies of learning och tillgång till bättre priser för 

råmaterial och dylikt.  

 

Ett väletablerat varumärke kan göra det svårt för nya företag att ta sig in på marknaden och 

därför utgöra en inträdesbarriär. Om kunder är lojala måste de nya aktörerna lägga mycket 

tid och kapital på marknadsföring för att skapa igenkännande. Vid tidens oroligheter var 

säkerhet ett centralt ledord, varvid många kunder inte vågade lita på nya företag. Å andra 

sidan var dagens kunder mer priskänsliga än någonsin, varvid ett företag med 

lågkostnadsstrategi kunde lyckas utan att ha haft ett som helst inarbetat varumärke. 

 

 

5.2. Turnaround Management 

I föregående stycke har vi förtydligat orsakerna som låg till grund för att SAS hamnade i 

den svåra situation som man gjorde i början av 2000-talet. För att ta sig ur krisen har SAS 

använt sig av flera klassiska turnaround management åtgärder, detta för att kunna skapa en 

plattform som ger möjlighet till att återskapa lönsamt. Det finns stora likheter mellan de 

åtgärder som SAS vidtagit och åtgärderna som rekommenderas i de turnaround teorier vi 

har studerat. De analyserade konkurrenskrafterna kan i stort förklara de grundläggande 

orsakerna till behovet av att införa ett turnaroundarbete i SAS.  
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Lönsamhetsnivån i branschen hade påverkats kraftigt av den intensifierade 

konkurrensintensiteten. Nyetablerade lågprisbolag bildade en marknad kännetecknad av 

överkapacitet, stenhård prispress och hyperkonkurrens, som egentligen inte borde ha 

ansetts vara lönsam ur en potentiell inträdares synvinkel. SAS kunde inte hantera den 

ökade konkurrensen och hade med sin höga kostnadsstruktur ingen möjlighet att kunna 

konkurrera med priset. 

  

Allt mer priskänsliga, starka och lättrörliga kunder försvagade SAS position ytterligare. 

Det vikande kundunderlaget innebar sjunkande efterfråga i form av strukturell nedgång 

med reducerad lönsamhet. SAS behövde därför göra en omfattande strategisk förändring. 

 

De stora leverantörernas relativa förhandlingsstyrka dominerade helt över SAS. 

Begränsade resurser och specialiserade produkter var en nödvändighet för att överleva, 

men kunde inte förhandlas om till bättre villkor.  

 

Branschens inträdesbarriärer var fortfarande höga, men inte av samma karaktär som 

tidigare. Avregleringen hade inneburit en ökad branschattraktivitet och dementerad 

monopolställning för SAS. Företagets ekonomiska svårigheter hade resulterat i att flera 

begränsade resurser släpptes fria. Nya aktörers behov av kapital kunde tillfredsställas av 

villiga finansiärer. 

 

SAS påverkades även starkt av makrofaktorer. Ett konstant högt oljepris, terrorattacker, 

lågkonjunktur och tragiska olycksfall var av betydande karaktär. 

 

Empirins redogörelse av SAS koncernens olika symptom stämmer därför väl överens med 

de angivna i Mark R. Goldstons turnaroundmanagement teorin. Typiska exempel som 

negativt rörelseresultat, sjunkande marknadsandel, minskad märkestrohet och 

överkapacitet i anläggningar utgjorde verkligheten för SAS och påvisar att företaget var i 

stort behov av en förändring. Vi har även kunnat identifiera stora likheter mellan SAS 

tillvägagångssätt under turnaroundarbetet med vad Goldston och Slatter rekommenderar 

för att uppnå en lyckad turnaround. Dessa redovisar vi i nedanstående punkter: 

    

Stoppa blodflödet 

SAS ledning stoppade blodflödet initialt i det fjärde kvartalet 2001, genom att vidta 

omedelbara åtgärder i form av reducerad flygplansflotta, minskat antal trafikerade 

destinationer samt minskad frekvens på befintliga destinationer. Därefter användes den 
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kortsiktiga turnaroundprocessen för att genomföra en mängd kostnadsreducerande åtgärder 

under hela 2002. 

 

Datainsamling 

För att få den höga kostnadsbilden under kontroll och kunna forma turnaround programmet 

enligt önskemål, synade ledningen i stort sett hela SAS koncernen. Ledningen gick igenom 

faktorer som berörde frågor om konkurrensfördelar, lönsamhetsstruktur, efterfrågan/utbud 

och prissättning.        

 

Utarbeta en masterplan, ”the playbook” 

För att leda omstruktureringen av SAS utvecklade företagsledningen ”Turnaround 2005”. 

Om den kortsiktiga turnaroundprocessen var till för att stoppa blodflödet så var detta ett 

program för att, på längre sikt, skapa en överlevnadsplattform som återigen skulle göra 

SAS lönsamt.  

 

Sätta realistiska mål 

De ekonomiska målen preciserades på kort och lång sikt. Den kortsiktiga målsättningen 

gick ut på att minska kostnaderna med 6400 MSEK under 2002. Den långsiktiga 

målsättningen var att spara ytterligare 8400 MSEK under 2003, 2004 och 2005. Under det 

fjärde kvartalet 2005 var målen inom turnaroundprogrammet uppfyllda. 

 

Stimulera idéflödet 

Framtagandet av en ny affärsidé inom SAS Sverige engagerade hela bolaget. Genom att 

göra medarbetarna delaktiga i en process som skulle leda till utformandet av något 

väsentligt för organisationen, skapades initiativförmåga och idérikedom.   

 

Organisationsförändring och decentralisering 

Under turnaroundprocessen omorganiserades SAS i två steg. Det första steget syftade till 

att skapa ökad transparens och gick ut på att på att dela in SAS koncernen i fem 

affärsområden. För att komma närmare marknaden och bli mer konkurrenskraftig 

bolagiserades det största affärsområdet, Scandinavian Airlines, i fyra egna juridiska 

enheter. Resurser och kompetenser i respektive bolag anpassades efter respektive 

marknadskrav. Omorganiseringen ledde till ökad kundstyrning och ökad styrbarhet. 
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Förändrad produkt och marknadsinriktning 

I och med de nya marknadsförutsättningarna och de traditionella SAS resenärernas 

förändrade preferenser blev man tvungen att bredda sin målgrupp till att inkludera mer 

priskänsliga resenärer. Exempel på detta är lanseringen av det nya Inrikesflyget och 

Europaflyget.   

 

Bättre marknadsföring 

Breddningen av målgruppen innebar även att man var tvungen att bredda sin 

marknadsföring. Bolagiseringen av Scandinavian Airlines förde respektive bolag närmare 

marknaden och det blev enkelt att rikta marknadsförningen mot det önskade segmentet. 

 

Företagsförvärv, selektiva satsningar 

För att stärka SAS hemmamarknadsstrategi och öka marknadspositionerna förvärvade man 

Braathens och Spanair. Dessa förvärv kan ses som selektiva satsningar i en period som 

annars karaktäriseras av downsizing. Det skapades en positiv image av företaget och gav 

upphov till synergieffekter. Ett syfte med Turnaround 2005 var just att skapa en grund för 

framtida selektiva satsningar. 

 

Avveckling av tillgångar 

Efter att de initiala åtgärderna för att stoppa blodflödet, såldes fastigheter för att snabbt 

generera likvida medel.  

 

Kostnadsnedskärningar 

Eftersom SAS har plågats av en mycket hög kostnadsbild jämfört med sina konkurrenter, 

har kostnadsnedskärningar spelat en betydande roll i dess turnaroundprogram. Att minska 

på personalstyrkan och säkerställa löner, förmåner och pensioner till marknadsnivå var 

nödvändiga kostnadssänkande åtgärder. Bolagiseringen möjliggjorde ytterligare 

kostnadsnedskärningar då man lättare kunde urskilja olönsamma områden. Indirekt sänkte 

man kostnaderna genom att öka produktiviteten hos de anställda samt genom att utnyttja 

flygplanen i högre grad. 
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Finansiella åtgärder 

Skapandet av en gemensam aktie för hela SAS koncernen bidrog till ett ökat intresse från 

intressenter och analytiker. Tanken var att man skulle kunna attrahera nytt kapital genom 

emissioner. 

 

En viktig aspekt som har lyfts fram i empirin och som genomsyrar hela bolaget, är det 

gamla invanda beteendet i SAS. Med hjälp av turnaroundprogrammet dessa uråldriga 

beteendemönster mer eller mindre suddats ut. Tidigare hade bolagets affärsidé inneburit 

succé i SAS, men i början av turnaroundarbetet hade den istället inneburit nedgång i 

bolaget.  De strategiska ramarna hade fungerat som skyggslappar för ledningen, istället för 

att vara verktyg för att se världen. Turnarounden innbar en helomvändning av 

verksamheten och kunde därmed underlätta omformation av företaget.  Gamla relationer, 

såsom de mellan de skandinaviska länderna och konsortiet, samt föråldriga värderingar 

över verksamheten styrning vältes omkull i och med turnaroundprocessen. 

 

 

5.3. Blue Ocean Strategy 

 

5.3.1. Röda oceaner, blåa oceaner 

Från 2002 har SAS marknad kommit att likna en röd ocean. Ett ökat antal företag och 

därmed nya konkurrenter, globalisering och lättillgänglig information har gjort att utbudet 

på marknaden nu överstiger efterfrågan. Möjligheterna att skapa lönsamhet och tillväxt har 

därför blivit begränsade. Bolagens främsta konkurrensmedel är prissättning vilket speglas 

av branschmentaliteten om att lägst pris vinner kunden. Majoriteten av branschens bolag 

går dock med förlust.  

 

Till skillnad från Carlzons och Stenbergs tid har produkterna blivit mer homogena. 

Konsumenterna är ute efter att förflytta sig från punkt A till B till ett så lågt pris som 

möjligt.  SAS har varit en av de dyraste aktörerna på marknaden och har i därför förlorat 

marknadsandelar. Det starka varumärket som tidigare hade utgjort en konkurrensfördel, var 

i nuläget nästan obetydligt eftersom man inte utnyttjade det för att skapa värde för kunden.  

 

Över 80 flygbolag tävlar om resenärerna i Europa1. Majoriteten av dessa finns inom den 

blodröda oceanen, hyperkonkurrensen, där pris är den parameter kunderna går efter. Detta 

                                                 
1 Industrial Commentator, nr 2- 2005 
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illustreras i bilden nedan. Det marknadsutrymme som tidigare var okänt blev först en blå 

ocean när det definierades av aktörerna. Ryan Air var tidiga med att snappa upp kundernas 

förändrade beteende och skapade en produkt därefter. En blå ocean var skapad genom att 

man lyckades skapa nya kunder – lågprisresenärer som annars inte reste med flyg.  Många 

bolag började därför kopierade denna strategi, men har inte lyckats fullt ut och är därför 

fortfarande kvar i den röda oceanen. Ryan Air gör däremot fortfarande stora vinster i sin 

egna blå ocean.  

 
Figur 5.2: Modell över marknaden idag i form av blåa och röda oceaner. 

 

Det finns fortfarande flera bolag som väljer att erbjuda ett effektivt resande med en 

kvalitetsprodukt till ett högt pris. Hit vänder sig främst affärsresenärer. Ett bra exempel är 

Lufthansa, som strävar efter att bli världens främsta långdistansbolag, med en klar betoning 

på affärsresemarknaden. Detta genom att erbjuda den bästa businessklassen1. Vi har valt att 

färga denna del av marknaden ljusrosa, eftersom den vidrör definitionen om en röd ocean, 

men även är en bransch där få aktörer går med vinst.  

 

SAS Sveriges vision om att bli ”Europas ledande och mest kopierade flygbolag” liknar ett 

försök om att skapa en blå ocean. Genom att skapa något nytt vill man bli ledande och om 

det man har skapat blir kopierat av branschens konkurrenter är detta ett tecken på att man 

har lyckats. Skapandet av en blå ocean har gått ut på att differentiera sig ifrån de 

traditionella nätverksbolagen, bland andra Lufthansa och KLM, men även från de vanliga 

lågkostnadsbolagen, exempelvis Ryan Air. Fullprisresenärer, som tidigare utgjort SAS 

mest lukrativa kund, har blivit så pass priskänsliga att man inte längre kan basera större 

delen av verksamheten på dessa intäkter. Istället har man försökt utarbeta en strategi som 

inkluderar både affärsresenärer och de som väljer att resa billigt. Man vill ge kunden 

                                                 
1 www.affarsresenaren.se, nr 1,2005 
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möjlighet att välja mellan att köpa enbart en billig flygstol eller att betala prispremium för 

fördelar såsom god mat, komfort och möjlighet till ombokning. På detta sätt vill man 

attrahera det viktiga segmentet av lågprisresenärer, utan att skrämma bort betydande 

fullprisresenärer. Kontentan av denna strategi har skapat LCC+ som kombinerar 

fullprisresenärs och lågprisresenärens krav.  

 

5.3.2. SAS Sveriges strategibild 

I figuren nedan har vi illustrerat första steget i SAS Sveriges agerande om att skaffa sig en 

mer fördelaktig positionering i den mättade branschen som man verkar i. Figuren jämför 

SAS strategibild på 90-talet, alltså hur SAS verkade innan flygkrisen, med dagens 

strategibild hos ett lågkostnadsbolag, i detta fall bolaget Fly Me. Den vågräta axeln visar 

de faktorer som vi anser att branschen främst konkurrerar med och investerar i. Den lodräta 

axeln visar hur mycket konsumenterna får av respektive faktor.  

 

 
Figur 5.3: Strategibild för SAS på 90-talet och Low Cost Carriers idag. 

 

Ett traditionellt fullprisbolag, såsom SAS på 90-talet, fokuserar på dyra biljetter med ett 

alltid tillkommande mervärde i form av service innan, under och efter resan. Den 

strategiska profilen följer en klassisk differentieringsstrategi.  

 

Lågkostnadsbolagen fokuserar på ett lågt pris och därtill lägre klass på det som erbjuds. 

Fokus ligger på att transportera kunden från punkt A till B.  

 

För att kunna se hur SAS har agerat för att finna nya strategier och värde för kunden, kan 

vi använda oss av den aktuella teorins fyra analysverktyg: eliminera, reducera, skapa och 

öka. Varje åtgärd hjälper till att skapa den nya värdekurvan i SAS Sverige. SAS Eftersom 
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SAS vänder sig till både affärs- och lågprisresenärer måste man ta hänsyn till de båda 

perspektiven. 

 

Eliminera 

I vår analys ser vi att SAS Sverige inte har eliminerat någon traditionell konkurrensfaktor 

för att sänka sina kostnader gentemot lågkostnadsbolagen. Däremot har man i förhållande 

till nätverksbolagen, genom kraftiga besparingar i sitt turnaroundprogram, eliminerat 

många faktorer för att kunna sänka sina kostnader och därmed erbjuda billigare biljetter. 

 

Reducera 

SAS Sveriges differentiering gentemot andra nätverksbolag har gett en reduktion av den 

överflödiga lyxen som den fullprisbetalande resenären får. Mentaliteten är att kunden får 

det han betalar för och att SAS därför inte behöver bidra med mervärde som man inte får 

betalt för. För att exemplifiera detta kan vi titta på kundens möjligheter till mat ombord. 

Tidigare fick kunden mat oavsett vad han betalade för pris. Idag får du mat om du betalar 

för den, som ett tillägg på biljettpriset i de högre klasserna eller som tillvalsprodukt i den 

lägsta klassen.  

 

Öka 

SAS Sverige har ökat intresset hos kunden genom att förmedla en vision om att man är the 

frequent flyer’s och det svenska folkets flygbolag. Med massiva reklamkampanjer har SAS 

fångat upp intresset hos både affärs- och lågprisresenärer. 

 

Differentieringen gentemot lågkostnadsbolag har skapat konkurrensfördelar i form av att 

flygbolaget har ökat valmöjligheterna för sina kunder. Kunderna får nu möjlighet att 

skräddarsy sina biljetter efter eget behag. De nyskapade envägspriserna skiljer sig åt i pris, 

tillåter konsumenten att välja hur mycket de vill betala och ger service därefter. 

 

Tillgänglighet, tidseffektivitet, enkelhet och flexibilitet har ökat, till glädje för kunderna. 

Det ska vara lätt att flyga. Komplicerade regelverk som tvingade kunderna att resa 

omvägar eller ofrivilligt tillbringa nätter på annan ort har tagits bort. Fokus ligger istället 

på att transportera kunden från A till B på snabbast möjliga sätt, om detta efterfrågas. 

Genom att reducera svinnet av bagage, öka punktligheten och boka om biljetter vid 

förseningar är exempel på ett mer effektivt och flexibelt resande 
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I och med bolagiseringen har SAS Sverige lärt känna sina kunder och kommit dem närmre. 

Detta innebär att man lättare kan identifiera specifika preferenser och därmed erbjuda den 

bästa produkten till varje enskild kund.  

 

Skapa  

SAS Sverige har skapat ett modernt flygbolag och därmed en ny kultur. I ”det nya SAS” är 

ingenting omöjligt och detta förmedlas in till de anställda och ut till kunderna. Man har lagt 

om sina strategier, skapat en ny kultur och organisation samt omarbetat visionen och 

erbjuder nu kunden mer anpassade och moderna produkter därefter. Att vara ”Europas 

ledande och mest kopierade flygbolag” visar att man ämnar ligga steget före sina 

konkurrenter och på det sättet vara nyskapande. Envägspriserna är ett något som inte 

tidigare beprövats av ett nätverksbolag, och som underlättar för kunden.   

 

5.3.3. Den nya värdekurvan  

För att kunna illustrera hur SAS Sverige har valt att bredda sin produkt och därmed skapa 

nytt värde för kunden, har vi valt att illustrera dess prisfokus genom tre olika värdekurvor. 

Kurvorna faller samman vid varumärke och rykte och fortsätter i samma anda som SAS 

traditionellt är känt för att erbjuda.  

 

Figur 5.4: Strategibild för SAS Sverige idag, SAS på 90-talet och LCCs  

 

Från bilden går det tydligt att urskilja vad det är som gör SAS Sverige till ett LCC+. Detta 

har vi valt att visa i två områden i figuren. Det gråa området står för valmöjligheter som 

SAS Sverige erbjuder, i form av olika flygklasser och priser. Om ett lågt pris inte upplevs 
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som värdeskapande för kunden, har denne möjlighet att välja ett bättre och därav dyrare 

alternativ.  

 

Det turkosa området står för det mervärde som lågkostnadskunden får av att köpa en biljett 

av SAS Sverige, istället för av exempelvis Fly Me. Bättre helhetsservice, större frekvens 

och tillgänglighet till vidareförbindelse kännetecknar resandet i SAS Sverige, för samma 

pris som lågkostnadsbolaget erbjuder. SAS Sveriges medlemskap i Star Alliance erbjuder 

vidareförbindelser över hela Europa, där kunden inte behöver bekymra sig över bagage 

eller ombokningar av biljetten på sin connecting flight vid eventuella förseningar. För 

affärsresenärer är flexibilitet ytterst viktigt och genom möjlighet till ombokningen och 

återbetalning med de dyrare biljetterna, kan man ändra sin resa i sista minuten 

 

Eftersom SAS Sverige utgår ifrån att ha tre olika flygklasser med respektive tre prisklasser 

innebär detta att man kan attrahera kunder från hela den kommersiella flygvärlden. Det 

finns något för varje kund. 

 

SAS Sverige har en stark konkurrensfördel genom att ha arbetat upp ett starkt varumärke 

på lång sikt. För många skandinaver är SAS ett givet val vid utrikesresor eftersom bolaget 

är att lita på och håller en hög standard. ”It´s Scandinavian” har blivit ett sätt att 

marknadsföra sig på. Bolaget lägger stor vikt vid att behålla sitt starka varumärke och det 

viktigt att förmedla att man har ett lågt pris och på ett effektivt sätt transporterar kunden. 

 

5.3.4. Tre kännetecken på en bra strategi: 

För att bedöma om SAS Sveriges strategier är lämpliga att använda för att skapa en blå 

ocean använder vi oss av tre viktiga begrepp:  

 

Fokus 

SAS Sveriges fokus ligger på att bli Europas ledande och mest kopierade flygbolag.  Detta 

ska göras genom att vara ett modernt lågprisflyg och ett effektivt affärsflyg. Man vill bli ett 

flygbolag under beteckningen LCC+, genom att lägga fokus på valmöjligheter.  

 

SAS strategiska profil visar klart och tydligt att bolaget har ett mål och därmed ett bestämt 

fokus för verksamheten. Analys av värdekurvan visar att SAS Sverige utgår från priset. 

Hur mycket pengar kunden väljer att betala för en biljett påverkar hur mycket han får 

tillbaka i form av flygklass, tillgång till lounge och service. SAS Sverige erbjuder alla sina 
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kunder samma service som hos ett fullservicebolag, alltså betydligt mer än ett vanligt 

LCC-bolag, vare sig du köper den billigaste eller dyraste biljetten.  

 

Divergens 

En bra kurva skiljer sig tydligt från konkurrenternas. SAS Sveriges lågkostnadskurva 

skiljer sig från lågkostnadsbolagen vad gäller det turkosa området, med andra ord, det 

område som ger resenärerna mervärde. Vad gäller divergensen mot de traditionella bolagen 

skiljer sig kurvan markant åt i det gråa området, där kunden får valmöjligheterna att köpa 

en dyrare biljett och därmed få tillgång till de tillvalsprodukter som erbjuds. 

 

SAS Sveriges mellankostnadskurva skiljer sig från sina konkurrenter med hänsyn till pris 

och är ett mellanting mellan LCC och fullservicebolag. Kurvan omfattar en hög standard 

som alla SAS Sveriges prisklasser. 

 

Högkostnadskurvan i SAS är den enda kurvan som har en rejäl divergens gentemot 

lågkostnadsbolagen. Vid analys kan vi enkelt se att de olika parterna väljer att fokusera på 

olika saker.  

 

Engagerande motto 

Vi anser att SAS Sverige har två engagerande motton. Det första är internt och handlar 

enligt tidigare om att bli ”Europas ledande och mest kopierade flygbolag” genom att vända 

sig till ”the frequent flyer”.  SAS ger ett tydligt budskap genom detta och det visar att de 

har en strävan för framtiden. Externt förmedlar SAS till sina kunder att man är ett modernt 

lågprisbolag, som erbjuder valmöjligheter till alla slags kunder. 
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6. Slutsats 

I detta kapitel presenteras utredningens synopsis av analysens resultat, samt de slutsatser 

vi har kommit fram till. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning. 

 

 

6.1. Slutsatser 

Flygkrisen drabbade alla nätverksbolag på marknaden med liknande följder. Anledningen 

till att SAS ekonomiska kris blev så omfattande var delvis på grund av den höga 

kostnadsbilden i företaget, men framförallt berodde det på en kraftig missbedömning av 

marknadens kommande återhämtning. SAS insåg inte att marknaden hade genomgått en 

fundamental och strukturell förändring. Om man däremot hade gjort en korrekt utvärdering 

av tillståndet, hade man förmodligen inte haft några svårigheter att från början styra 

organisationen i rätt riktning. Istället väntade man på att de traditionella SAS kunderna 

skulle återvända.  

 

Vi är övertygade om att den höga kostnadsbilden i företaget hade ursprung ur företagets 

tidigare år av monopolliknande dominans på marknaden. Monopol skapar stora kolosser 

med en extremt hög kostnadsbas, SAS är inte ett undantag. Tidigare var inte en nedbantad 

kostnadsstruktur en nödvändighet, då man kunde kompensera de flesta kostnadsökningarna 

genom att höja biljettpriset, på kundernas bekostnad. Vidare så har SAS personal under 

decennier förskansat sig förmåner och avtal via sina starka fackförbund, vilket har 

försvårat SAS nedbantning ytterligare.  

 

Det huvudsakliga syftet med SAS turnaroundprogram har varit att trimma organisationen, 

med besparingsprogram och rationaliseringar, för att göra den mer effektiv. I skrivande 

stund har SAS realiserat målet om kostnadsbesparingar på 14 miljarder i Turnaround 2005. 

Målet hade grundats i 2001 och utökats under kommande åren. Att man under det tredje 

kvartalet 2005 återigen går med vinst tyder på att turnaroundarbetet har fungerat med ett 

gott resultat. Dock har många anställda tvingats lämna bolaget och löneökningarna har 

varit obefintliga. SAS hade dessutom förhandlat med fackförbunden och, efter stort 

fackligt motstånd, lyckats förlänga de anställdas arbetstider. Genom att tillämpa klassiska 

turnaround management teorier anser vi därmed att SAS alltså lyckats i sitt 

förändringsarbete. Det påvisar i sin tur att de turnaround management teorier som vi har 

använt oss av, även fungerar i praktiken.  
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Att SAS Sverige tagit sig ur den röda oceanen råder det ingen tvekan om. Produktutbudet 

ger mervärde för kunden och skiljer sig från konkurrenternas produkter. Vi anser däremot 

inte att man har lyckats skapa en unik och exceptionell värdekurva för att släppa fram en 

blå ocean, och därmed kunna identifiera ett nytt och tidigare okänt marknadsutrymme. 

 

Enligt utredningens analys av SAS Sveriges värdekurva, har man en klar fokus på den 

produkt man erbjuder. Om vi däremot ser SAS erbjudande ur kundernas och 

konkurrenternas ögon, finner vi att SAS är aningen veliga. Kurvan tar upp hela 

strategibilden i tre skepnader och skiljer sig inte särskilt märkbart från den hos andra 

konkurrenter, eftersom man har tre erbjudanden i form av en produkt. Flygbolaget vänder 

sig till resenärer som reser ofta som utnyttjar de olika prisklasserna. Eftersom bolaget säljer 

och marknadsför billiga biljetter i högre omsträckning än biljetter till affärsresenärer, 

lockar man till sig lågprisresenärer som annars aldrig skulle komma på tanken att köpa en 

dyr biljett. Risken är således att affärsresenärerna kommer känna sig bortprioriterade och 

väljer att vända sig till ett flygbolag som enbart fokuserar på dem. Detta skulle vara 

förödande för SAS Sverige eftersom affärsresenären är de mest lukrativa kunderna. 

 

SAS Sveriges motto är enligt dem själva, att vara engagerande, men hur trovärdigt är det 

egentligen? Att bli Europas ledande och mest kopierade flygbolag har man höga 

ambitioner om. Risken är dock att många medarbetare i SAS Sveriges finner ledningens 

vision som ouppnåelig och kan därmed inte motiveras. Att SAS Sverige erbjuder sina 

kunder billiga envägsbiljetter inrikes och till Europa är något man kraftigt marknadsför. I 

annonskampanjerna för Europaflyget dras blicken oundvikligen till den angivna prissiffran 

650 kronor. Vad man däremot inte talar om i annonsen är att endast en av sju biljetter kan 

hittas till det billiga priset, och inga på de mest attraktiva avgångarna1. Det finns därför risk 

att kunden tappar förtroende och intresse för SAS Sverige som lågprisbolag och istället 

väljer någon av konkurrenterna. 

 

Vi anser att SAS Sverige, med sina nya strategier och erbjudanden, inte har lyckats öka 

värdet tillräckligt för kunden genom att utmärka sig markant på marknaden, för att kunna 

identifiera en blå ocean. SAS har heller inte lyckats att skala bort några av de traditionella 

konkurrensmedel som används i branschen, man konkurrera på samma sätt som man gjort 

tidigare vilket leder till att kostnaderna inte minskats. Teorier om någon form av 

värdeinnovation kan därmed förkastas.  

 

                                                 
1 Dagens Nyheter, 2005-12-28. ”Svårt att hitta billiga SAS-resor” 
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Våra slutsatser om varför SAS Sverige inte lyckas fullt ut är bland annat att man upplever 

en för hög kostnadsmassa gentemot andra typiska lågkostnadsbolag, enligt det 

strategibildens turkosa område i analysen. Detta beror på att man lägger stor vikt på 

service. Det finns också risk för att den nya affärsmodellen är driven för mycket internt. 

SAS Sverige påstår själva att när man äntligen insåg att man befann sig i en kris började 

man lusläsa marknaden efter dess nya behov. Det är dock möjligt att framstressandet av en 

ny affärsmodell ledde till utelämnade av flera viktiga parametrar. Risken är stor att man 

lägger krokben för sig själv, med fokus på ”the frequent flyer” och indirekt på både affärs- 

och lågprisresenären och därmed hamnar ”stuck in the middle”.  

 

 

6.2. Förslag till vidare forskning 
 

Under arbetets gång har förslag till vidare studier framkommit. 

 

• Göra en kvantitativ jämförande undersökning av SAS turnaroundprocess med 

turnaroundprogram i andra stora bolag för att kunna dra allmänna slutsatser om 

likheter. 

 

• Få mer information om skapandet av blåa oceaner. Hur skapar andra bolag blåa 

oceaner och hur har processen gått till hos de bolag som lyckats? 

 

• Göra undersökningar ur ett medarbetarperspektiv för att få en ytterligare syn på hur 

förändringsprocesser uppfattas. 
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Bilagor 

 
 

Bilaga – Definitioner 

 

Blocktimmar:  Tiden från det att flygplanet lämnar gaten till dess ankomst vid 

nästa gate.  

 

Bruttomarginal Rörelseresultat före avskrivningar i relation till omsättningen. 

 

CASK:  Cost per average seat kilometre 

 

CFROI:   Cash Flow Return on Investments 

 

Kabinfaktorn:  Antalet sålda flygstolar i förhållande till det totala antalet stolar 

 

Koncentrationsgrad:  De ledande bolagens sammanslagna marknadsandel. 

 

Konsortium:   Sammanslutning genom avtal mellan personer eller företag, i 

syfte att ha ett gemensamt vinstdrivande mål. 

 

Nätverksbolag:   Bolag som utöver enskilda destinationer även erbjuder transfer i 

nationella och internationella nätverk. Ex) SAS. 

 

Punkt-till-punkt-bolag:  Bolag med affärsmodell att endast transportera passagerare 

mellan enskilda destinationer. Kännetecknas ofta av 

lågkostnadsbolag. Ex) Ryan Air. 

 

RPK:  Antalet betalande passagerare multiplicerat med den sträcka i 

kilometer som färdas.  

 

Yield/enhetsintäkt:  Genomsnittlig trafikintäkt per RPK. 

 



 75

Bilaga – Tidslinje 
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