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Sammanfattning  
 

Titel  Stabila strukturer för turbulenta omgivningar- en studie av flexibilitet 
och stabilitet i ett flygbolags organisationsstruktur 
 

Författare Linda Bensered, Lina Normark, Daniela Santo 
 

Handledare Jan-Henrik Nilsson, Lars Nordgren 
 

Problemdiskussion: Flygbolag måste idag följa en mängd olika lagar och regler för att få 
bedriva sin verksamhet. Samtidigt är de verksamma i en väldigt 
dynamisk bransch där efterfrågan kan variera kraftigt beroende på 
händelser utanför företagets kontroll. De måste därmed både ha en 
stabil organisation samt en förmåga att förändra sig för att kunna vara 
konkurrenskraftiga. Organisationsstrukturer beskrivs ofta som mer 
eller mindre stabila respektive flexibla. Uppfattningen är dock att en 
högre flexibilitet medför ett avkall på stabiliteten. Men måste en ökad 
flexibilitet betyda att organisationens stabilitet minskar? Hur har 
arbetet med Turnaround 2005 inom koncernen SAS påverkat 
organisationsstrukturens stabilitet respektive flexibilitet? Kan det vara 
så att det, inom flygbranschen, finns ett samband mellan stabilitet och 
flexibilitet i organisationsstrukturen, där ökad flexibilitet är en 
förutsättning för att kunna bli stabil? 
 

Syfte: Syftet är att studera ett förändringsarbete i ett flygbolag för att förstå 
relationen mellan de stabila respektive flexibla faktorerna i 
organisationsstrukturen 
 

Hypotes:  En organisation blir inte mindre stabil för att den blir mer flexibel.  
 

Metod: För att uppnå uppsatsens syfte gör vi en kvalitativ undersökning som 
består av en dokumentanalys samt av kompletterande kvalitativa 
intervjuer. Undersökning utgår från redan befintliga teorier och är 
därför deskriptiv. Den teoretiska referensramen utgår från begreppen 
organisationsstruktur, flexibilitet samt stabilitet. Det insamlade 
empiriska materialet analyseras utifrån de presenterade teorierna 
genom en analys av meningsinnehållet.  
 

Resultat: Det finns tecken som indikerar på att stabiliteten är beroende av 
flexibiliteten och tvärtom. SAS organisationsstruktur har efter 
Turnaround 2005 blivit mer flexibel men också mer stabil, vilket tyder 
på att en organisationsstrukturs stabilitet inte nödvändigtvis minskar 
för att den blivit mer flexibel. 
 

Nyckelord: Organisationsstruktur, stabilitet, flexibilitet, SAS, Turnaround 2005. 
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1. Inledning 
 

I detta avsnitt presenterar vi bakgrunden till det valda forskningsområdet samt redogör för 

problemområde, syfte och frågeställning. Kapitlet avser att ge läsaren en introduktion till 

ämnet samt att skapa en förståelse för uppsatsens syfte. 
 

1.1 Ändrade förutsättningar krävde förändring 

”Om vi inte hade gjort något hade det slutat som för Swiss Air för tre år sedan. Vi kunde 

ha gått i konkurs.” 
       Jørgen Lindegaard, Koncernchef SAS, Intervju Hösten 20051 

 

Även om flygbolagen har genomgått olika konjunkturcykler med både lönsamma och 

mindre lönsamma perioder de senaste femtio åren har branschen ändå karaktäriserats av en 

kontinuerligt ökande efterfrågan. Att flygbolagen under samma period har visat allt sämre 

marginaler menar Rigas Doganis i sin bok Flying off course därför vara en paradox. 

Konkurrensen inom branschen var fram till 1980-talet inte särkilt stor då marknaden var 

hårt reglerad med en nästintill monopolliknande situation för många flygbolag.2 I och med 

avregleringen inom branschen, vilken började i USA under 1980-talet och fortsatte under 

framförallt 1990-talet inom bland annat Europeiska Unionen, blev konkurrensen allt 

större.3 Vidare menar Doganis att den extremt snabba tekniska utvecklingen inom 

flygbranschen har påverkat flygbolagen både positivt och negativt. Det positiva har varit 

att bolagen har kunnat sänka sina kostnader per flugen kilometer genom effektivare och 

snabbare plan. På detta sätt kunde de möta den ökande efterfrågan och konkurrera med 

större och snabbare flygplan. Det negativa har varit att planen just har blivit större vilket 

innebär att det är svårare att anpassa tillgången efter efterfrågan. I mitten av 1980-talet var 

det dessutom enkelt för bolagen att låna pengar till att köpa flygplan vilket innebar att 

företagen många gånger skapade sig skulder över sina tillgångar. Under 1990-talet ledde 

detta till en överetablering på marknaden och därmed fallande priser och en intensifierad 

konkurrens. Doganis delar in flygbolagen i låg- respektive högkostnadsbolag vilket innebär 

att flygbolag kan ha låga respektive höga kostnader i relation till andra bolag. Därmed inte 
                                                 
1 Karlberg, E. (2005) 
2 Doganis, R. (2005) s. 1 ff 
3 Björnelid, R. (2007) 
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sagt att högkostnadsbolaget är det minst lönsamma då det är flygbolaget som bäst matchar 

sina intäkter med sina utgifter som får bäst marginaler. När lågprisbolagen kom in på 

marknaden i början av 2000-talet fick många högkostnadsbolag svårt att hantera 

situationen då kunderna nu började ställa högre krav på lägre priser.4 Lågprisbolagens nya 

sätt att hantera kostnader och erbjuda avsevärt billigare biljetter till kunderna ledde därför 

till en kris för många flygbolag5. Terrorattacken mot World Trade Center i New York den 

11 september 2001 blev därför droppen som fick bägaren att rinna över för många 

flygbolag, däribland Swiss Air, som gick i konkurs i oktober 2001.6  

 

Det skandinaviska flygbolaget SAS räknades som ett typiskt högkostnadsbolag7 och var 

därmed också ett av de flygbolag som genomgick denna kris. Enligt många, däribland den 

dåvarande koncernchefen Jørgen Lindegaard, var SAS sent ute att anpassa sig till de nya 

förutsättningarna.8 Ledningen för SAS förstod därför att de måste ta till något drastiskt för 

att få företaget på fötter igen. Sparprogrammet Turnaround 2005 började därmed ta form 

2001 där målet var att öka konkurrenskraften och stärka lönsamheten genom strukturella 

åtgärder som skulle ge kostnadsbesparingar. Programmet delades upp i flera faser och 

presenterades i sin helhet i företagets årsredovisning 2003.9 2005 skulle koncernen ha 

minskat sina kostnader med 14 miljarder kronor motsvarande 30 procent av de totala 

kostnaderna, den största kostnadsbesparingen någonsin för företaget.10 Resultatet blev att 

företaget överlevde krisen och gjorde en vinst 2005, för första gången sedan 2000, på 114 

miljoner kronor.11 SAS beskrivs idag, efter att företaget genomgått arbetet med 

Turnaround 2005, som ett stabilt företag med flera flexibla inslag.12  

                                                 
4 Doganis, R (2002) s. 20 
5 Björnelid, R (2003) 
6 Braconier, F (2001) 
7 Doganis, R (2002) s. 7 
8 Björnelid, R (2003) 
9 SAS årsredovisning 2001, 2002, 2003 
10 Stylbäck, S. (2006) 
11 SAS årsredovisning 2005 
12 Jensen, Juslin, Rathsmann & Johansson (2006) 
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1.2 Problemdiskussion 

Historiskt sett är flygbranschen präglad av stora företag med en standardiserad produktion, 

hierarkisk struktur och höga inträdesbarriärer. Flygbolagen måste följa en mängd olika 

lagar och regler för att få bedriva sin verksamhet vilket ställer krav på standardiserade 

rutiner för att uppnå säkerhetskraven.13 Flygbolagen är dock idag som beskrivits ovan 

samtidigt verksamma i en oerhört dynamisk bransch där efterfrågan variera kraftigt 

beroende på händelser utanför företagets kontroll. De senaste åren har därmed flygbolagen 

fått en allt större press på sig att bli mer flexibla för att kunna anpassa sig till marknadens 

krav och den nya konkurrenssituationen. De måste därmed både ha en stabil organisastion 

samt en förmåga att förändra sig för att kunna vara konkurrenskraftiga. Vi finner det därför 

intressant att undersöka relationen mellan stabilitet och flexibilitet i ett flygbolags 

organisationsstruktur. Kan ett företag både vara stabilt och flexibelt samtidigt? I 

organisationsteorin beskrivs begreppen stabilitet och flexibilitet ofta som ett kontinuum där 

stabilitet utgör den ena ytterligheten och flexibilitet den andra. Organisationsstrukturer 

beskrivs på ett liknande sätt som mer eller mindre stabila respektive flexibla.14 Generellt är 

utgångsläget bland organisationsteoretiker att en stabil organisation måste innehålla 

flexibla inslag för att vara anpassliga till en föränderlig omvärld. Uppfattningen är dock att 

en högre flexibilitet medför ett avkall på stabiliteten.15 Vi vill undersöka om en ökad 

flexibilitet måste betyda att organisationens stabilitet minskar? Hur har arbetet med 

Turnaround 2005 inom koncernen SAS påverkat organisationsstrukturens stabilitet 

respektive flexibilitet? Kan det vara så att det, inom flygbranschen, finns ett samband 

mellan stabilitet och flexibilitet i organisationsstrukturen, där ökad flexibilitet är en 

förutsättning för att kunna bli stabil?  

 

                                                 
13 Edgren, M. (2007) 
14 jfr teoretiskt resonemang presenterat i stycke 2.3.2 Minzberg (1993) samt Burns & Stalker i Bruzelius & 
Skärvad (2004) 
15 jfr teoretiskt resonemang presenterat i stycke 2.3.3 Minzberg (1993), Abrahamsson (2000), Jacobsen 
(2004) 
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1.3 Syfte 

Syftet är att studera ett förändringsarbete i ett flygbolag för att förstå relationen mellan de 

stabila respektive flexibla faktorerna i organisationsstrukturen. 

 

Ambitionen med uppsatsen är att insikten om denna relation ska kunna användas för att 

skapa en förståelse för hur flygbolagen bör resonera kring dessa begrepp när 

organisationsstrukturen utformas. Ur den teoretiska ram som presenteras formulerar vi den 

hypotes samt de frågor som vi utgår från i uppsatsen.16 

1.4 Avgränsning 

Vad uppsatsen avser behandla är den strukturella formen på företaget SAS och hur 

organisationsstrukturen kan och har formats för att fungera som stabil eller flexibel. SAS 

består av flertal olika bolag varför vi vill tydliggöra att när vi talar om SAS menar vi hela 

koncernen. Utseendet på organisationsstrukturen kan bero på en mängd krafter som kan 

omfatta allt ifrån intressenter och politiska händelser till katastrofer, ledningsskifte och 

företagets kultur. Med andra ord olika faktorer som på ett eller annat sätt haft och har 

betydelse för organisationsstrukturen. Uppsatsens fokus är Turnaround 2005 som är ett 

sparprogram påtvingat organisationen av förändringar i omvärlden men initierad och 

genomförd av ledningen.17 Det är således en planerad förändring vi avser undersöka.18 Vi 

väljer att avgränsa oss från att undersöka hur företagets externa intressenter, såsom kunder 

och samarbetsparter i allianser, ser på förändringen. Detsamma gäller för varumärket och 

hur förändringen eventuellt påverkat det. Vidare kan en förändring också avse att antingen 

förändra människor, dvs. beteenden, eller i huvudsak strukturer.19 Eftersom vi valt att 

fokusera på en förändringsåtgärd av framförallt strukturell karaktär kommer vi därmed inte 

heller att behandla interna förhållanden av mer kvalitativ art, såsom företagskultur eller 

värderingar inom företaget. Eftersom förändringen har varit påtvingad företaget och en 

drastisk förändring krävdes, väljer vi att se till hur organisationsstrukturen har förändrats 

avseende resultatansvar och styrsystem, där det går att peka på specifika förändringar och 

                                                 
16 Se kapitel 2.6 
17 Jfr 1.1 Bakgrund 
18 Jfr Jacobsen (2004) indelning av evolutionär förändring, livscykelförändring, förändring som ett resultat av 
tillfälligheter. s. 19 ff 
19 Jfr Robbins (1990) s. 7 
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vilken avsikt samt effekter de haft. Att förändringarna sedan har haft påföljd även inom 

andra delar inom organisationen är förstås intressant, men utreds inte här. 

1.5 Disposition 
Uppsatsens fortsatta disposition utgörs av fem huvudsakliga kapitel; teoretisk referensram, 

metod, empirisk bakgrund, analys samt en avslutande del. Den teoretiska ramen utgör 

uppsatsens andra kapitel och ger en överblick av tidigare forskning på området. Vidare 

ämnar vi ge en orientering av de teoretiska begreppen för att skapa en förståelse för syftet 

och den problemformulering som uppsatsen bygger på. Kapitlet består av fyra avsnitt som 

successivt ger ett bidrag till den teoretiska referensramen och avslutas med ett 

sammanfattande avsnitt som avser skapa en utgångspunkt för analysen och slutsatserna. 

Här presenteras även uppsatsens hypotes samt de frågeställningar vi utgår ifrån. Metoden 

utgör uppsatsens tredje kapitel där den valda metoden samt tillvägagångssättet och 

bearbetningen av empirin presenteras. Här redogörs även för tillförlitligheten i uppsatsen 

genom ett avsnitt som behandlar källkritik. I uppsatsens fjärde kapitel, empirisk bakgrund, 

presenterar vi det insamlade materialet vilket ämnar ge en förståelse till vad 

sparprogrammet Turnaround 2005 har inneburit. Analysen presenteras i det femte kapitlet 

där vi utifrån den teoretiska referensramen analyserar det insamlade empiriska materialet. 

Kapitlet består av fyra huvudsakliga avsnitt, där de tre första ämnar besvara var och en av 

de presenterade frågeställningarna. Det fjärde avsnittet behandlar den ställda hypotesen. I 

det sjätte och avslutande kapitlet presenteras uppsatsens slutsatser och en diskussion förs 

om vad uppsatsens slutsatser betyder i ett större perspektiv. Här ges även förslag på vidare 

forskning samt reflektioner över arbetet med uppsatsen.  



  
                                                                                                            Vad säger forskningen? 

 6

2. Vad säger forskningen? 
 

I följande avsnitt kommer vi att ge en överblick över befintlig forskning kring 

organisationsstruktur i fem olika avsnitt. Vi börjar med att föra en diskussion kring 

begreppen stabilitet och flexibilitet. Det andra kapitlet behandlar teori kring begreppet 

organisationsstruktur. Vidare presenterar vi ett kapitel som behandlar vad som påverkar 

organisationsstrukturens utformning samt ett kapitel vad som beskriver organisationer i 

förändring. I det avslutande kapitlet förs en sammanfattande diskussion av den teoretiska 

utgångspunkten som i sin tur mynnar ut i den hypotes och de frågeställningar vi utgår från. 
 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 
Eftersom vi främst valt att titta på strukturer ur ett systemperspektiv och inte ur ett 

beteendeperspektiv är det organisationens form, inte människorna i den, vi avser behandla. 

Organisationsstruktur tillsammans med huvudbegreppen stabilitet och flexibilitet har 

utgjort utgångspunkt för den litteratursökning vi gjort. Detta då ambitionen är att studera 

relationen mellan stabilitet och flexibilitet i organisationsstrukturer. Vi har skapat oss en 

uppfattning om ämnet genom att ta avstamp i befintlig forskning kring dessa begrepp. Det 

finns ett stort urval av forskning kring organisationsstrukturer, däremot har det varit 

svårare att finna vetenskapliga artiklar som behandlar det perspektiv vi valt att undersöka. 

Vi kommer nedan redogöra för de mest relevanta teorierna för vår undersökning. Därefter 

har vi kompletterat med forskning som behandlar begreppen förändring, hierarki 

centralisering/decentralisering och byråkrati, vilka är begrepp som ofta dykt upp i 

samband med huvudbegreppen och således varit betydande för undersökningen.  

2.2 Stabilitet & Flexibilitet 

Stabilitet och flexibilitet är två begrepp som många gånger anses vara varandras motsatser. 

De är svårdefinierade och tolkas ofta olika beroende på sammanhang. För att ytterligare 

tydliggöra uppsatsens syfte presenteras här därför olika definitioner och föreställningar 

kring dessa båda begrepp. 
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Abrahamsson liknar stabilitet i organisationer med permanens. Han använder begreppet 

stabilitet för att beskriva exempelvis bestående mönster och strukturer i organisationer.20 

Vidare använder han begrepp som förändring och turbulens som hinder för stabilitet i 

organisationer,21 vilket också betonar det permanenta i ordets betydelse. Elliot Jaques drar 

istället paralleller mellan hierarkier och stabilitet. Han menar att den hierarkiska formen på 

organisationen skapar effektivitet och bidrar till att öka organisationsstrukturens 

stabilitet.22 Henry Mintzberg menar att även formaliseringen påverkar graden av stabilitet i 

organisationer, ju mer formaliserad en organisation är, desto svårare är det att genomföra 

förändringar.23  Han beskriver därmed stabila organisationer som mindre anpassningsbara. 

Ahrne och Hedström menar att organisering är ett sätt för människor att försöka 

åstadkomma någon form av säkerhet och förutsägbarhet i omvärlden. En stabil och 

oföränderlig omvärld kan lägga en bra grund för en stabil organisation.24 Vi tolkar därmed 

en stabil organisationsstruktur som en form av hållbar, tydlig och mindre anpassningsbar 

struktur.  

 

Till skillnad från stabilitet är definitionerna av flexibilitet mer överensstämmande. 

Däremot uttrycks de på olika sätt. Flexibilitet i organisationer benämns ofta som 

anpassningsbarhet eller föränderlighet, som båda är ord av dynamisk karaktär. 

Abrahamsson menar exempelvis att organisationer måste kunna anpassa sig till sin 

omgivning för att bli mer effektiva.25 Mintzberg påvisar att vissa organisationsstrukturer är 

mer flexibla än andra och att de strukturer som främst beskrivs som flexibla är de som är 

anpassningsbara och där beslutsvägarna är korta.26 Abrahamsson anser att en organisation 

som är decentraliserad och utformad att kunna ta beslut nära marknaden kan karaktäriseras 

som en flexibel organisation.27 Därmed anser vi att flexibla organisationsstrukturer främst 

kan liknas vid anpassningsbarhet. 

                                                 
20 Abrahamsson et al. (2000) s. 228 
21 Ibid s.129 
22 Jaques, E. (1990) s. 255 ff 
23 Mintzberg, H. (1993) s. 33 ff 
24 Ahrne, G. & Hedström, P. (1999) s. 54f  
25 Abrahamsson et al. (2000) s. 76 
26 Mintzberg, H. (1993) s 110 
27 Abrahamsson et al. (2000) s. 65 f 
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2.3 Vad är organisationsstruktur?  

Arent Greve definierar en organisation som specialister och funktioner vilka kopplas 

samman på ett sätt som tillgodoser en uppgiftslösning i sin helhet.28 En del av 

organisationen är dess struktur, som Mintzberg menar utgörs av organisationens 

arbetsfördelning och koordinering.29 Abrahamsson är istället av uppfattningen att 

organisationsstrukturer är resultatet av arbetsfördelning och auktoritetsfördelning.30 

Mintzberg menar således att koordineringen är det fundamentala, medan Abrahamsson 

påpekar vikten av vem som koordinerar arbetet. Det finns en uppsjö definitioner av vad 

som innefattas i en organisationsstruktur men vi väljer att inte gå vidare i 

begreppsdefinitioner utan koncentrerar oss istället på hur begreppet förhåller sig till 

flexibilitet och stabilitet i olika sammanhang. 

 

Syftet i detta avsnitt är att redogöra för vad en organisationsstruktur innefattar samt 

identifiera hur det kan avgöras om en organisationsstruktur är stabil eller flexibel. Vi utgår 

här från Abrahamssons tre strukturelement och Mintzbergs samt Burns och Stalkers 

resonemang kring organisationsstrukturers karaktär. För att se vad som krävs av strukturen 

förs avslutningsvis en teoretisk diskussion kring framgångsfaktorer avseende 

organisationsstrukturer. 

2.3.1 Organisationsstrukturens tre element 

Abrahamsson beskriver strukturbegreppet utifrån tre element; specialisering, 

centralisering/decentralisering och formalisering.31 Dessa element avser vi använda för att 

indikera flexibla och stabila faktorer i en organisationsstruktur. 

Organisations-
struktur

Specialisering

Formalisering

Centralisering

Horisontell
differentiering

Vertikal
differentiering

Geografisk
utbredning  

Figur 1: Abrahamssons tre strukturelement32 

                                                 
28 Greve, A. (1997) s. 113 
29 Mintzberg, H. (1993) s. 3 
30 Abrahamsson et al. (2000) s. 60 ff  
31 Ibid 
32 Ibid  
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Specialiseringen delas in i tre delar; horisontell differentiering, vertikal differentiering och 

geografisk utbredning.33 Den horisontella differentieringen behandlar mängden av 

kompetenser i organisationen. Ju fler olika kompetenser organisationen har, desto mer 

komplex är den. Den vertikala differentieringen beskriver istället antalet nivåer i 

organisationsstrukturen. En spetsig organisation har många nivåer och cheferna har få 

underordnade, medan en platt organisation har färre chefer men större enheter. Den platta 

strukturen framhävs ofta idag som den att föredra då den förknippas med att vara mest 

flexibel i sin karaktär.34 Den geografiska spridningen beskriver huruvida organisationen är 

förhållen till samma plats eller geografiskt spridd. Graden av differentierad kompetens, 

antalet enheter och den geografiska spridningen menar Abrahamsson påverkar 

komplexiteten i organisationen, och därmed också samordningen av arbetet.35  

 

Vidare beskriver Abrahamsson centralisering och decentralisering. Dessa begrepp visar på 

var i organisationen besluten tas. Centralisering innebär att beslut tas på hög nivå medan i 

en decentraliserad organisation tas besluten på en lägre nivå. Decentralisering anses, enligt 

Abrahamsson, generellt vara den mest effektiva organisationsformen.36 Abrahamsson själv 

är däremot av uppfattningen att det krävs en tydlig hierarki i organisationerna.37 Även 

Elliot Jacques menar att hierarki bidrar till att effektivisera organisationen och att det krävs 

överordnade för att arbetsuppgifter ska utföras på ett effektivt sätt.38 Hierarki uppfattas 

dock ofta som motsatsen till demokrati och motsvarighet till byråkrati39, som vi menar i 

många fall associeras med strikt ordning och tröghet. Både Abrahamsson och Jaques är 

överens om att en hierarkisk struktur inte påverkar hur organisationen fungerar, då 

hierarkin endast är utformningen av organisationen. Demokrati och byråkrati är 

funktionsbegrepp som inte nödvändigtvis påverkas av organisationens struktur.40 Åsikterna 

går isär angående vad som är funktionellt respektive inte funktionellt i diskussionen kring 

byråkrati och hierarki.  

 

Det tredje strukturelementet som Abrahamsson tar upp är formalisering, vilket beskriver 

organisationens regler, rutiner och procedurer. Formaliseringen ger en bild av i hur stor 
                                                 
33 Ibid  
34 Abrahamsson et al. (2000) s. 79 
35 Ibid s. 60 ff 
36 Ibid (2000) s. 65 f 
37 Abrahamsson, B. (2007)  
38 Jaques, E. (1990) s. 255 ff 
39 Ibid s. 79 
40 Ibid 
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grad arbetet är standardiserat.41 En hög grad av formalisering skapar förutsägbarhet, 

ordning och konsekvens.42 Vi menar därmed att en hög grad av formalisering, liksom 

hierarki, kan förknippas med stabilitet. Strikta regler och rotade rutiner tyder på en form av 

permanens och hållbarhet. En lägre grad av formalisering skulle istället innebära friare 

händer för de anställda som i sin tur ger dem bättre förutsättningar att snabbt kunna lösa 

oväntade svårigheter i sitt arbete, och följaktligen göra dem mer flexibla. 

2.3.2 Stabila och flexibla organisationsstrukturer 

Mintzberg menar att det finns fem olika organisationsmodeller; enkel modell, 

maskinbyråkrati, professionell byråkrati, divisionaliserad form och adhocrati. Förutom 

den enkla modellen beskriver Mintzberg maskinbyråkratin som mest stabil och adhocratin 

som mest flexibel.43 Burns och Stalker menar likt Mintzberg att organisationer befinner sig 

på en skala, men där den ena extremen är mekanistiska organisationer och den andra är 

organiska organisationer.44 Dessa begrepp menar vi även går att likna med stabila 

respektive flexibla organisationer, vilket vi utvecklar utifrån nedanstående figur.  

 
Figur 2. Av författarna egen utvecklad modell över hur vi tolkar teoretikerna. 

 

2.3.2.1 Fågel 

De mekanistiska organisationerna karaktäriseras av en hög grad av formalisering. De har 

ofta strikta beslutsvägar, är centraliserade och återfinns i stabila miljöer.45 Maskin-

byråkratin karaktäriseras av ett mycket standardiserat arbete, formaliserat beteende, 

specialisering och en tydlig makthierarki.46 Vi menar därmed att dessa modeller 

kännetecknas av samma faktorer. Enligt Burns och Stalker går det även att dra paralleller 

                                                 
41 Ibid 
42 Ibid s. 139 f 
43 Mintzberg, H. (1993) s. 67 ff 
44 Då vi inte fick tillgång till orginalboken av Burns & Stalker har vi valt att deras resonemang som 
återberättas i Bruzelius & Skärvad (2004), s.346 ff 
45 Bruzelius, L.H. & Skärvad P-H (2004) s. 346 ff 
46 Mintzberg, H. (1993) s. 163  ff 
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mellan den mekanistiska organisationen och Webers klassiska beskrivning av byråkrati47. 

Weber menar att byråkratin är formaliserad, hierarkisk och auktoritär.48 Mintzberg menar 

vidare att de maskinbyråkratiska strukturerna återfinns ofta inom flygbolag, stålindustrin 

och fängelser. Standardiseringen är en nödvändighet för exempelvis ett flygbolag då en av 

dess främsta uppgifter är säkerheten för passagerarna. En struktur utan standardiserade 

rutiner skulle kunna innebära att piloter vid en nödsituation får improvisera för att det inte 

finns manualer eller inövade rutiner för krissituationer.49 Maskinbyråkratin liksom 

mekanistiska organisationer tolkar vi således som stabila, ofta hierarkiska strukturer med 

långa beslutsvägar. 

 

2.3.2.2 Fisk 

I motsats till de mekanistiska organisationerna är de organiska organisationerna mer 

obestämda och funktioner kan inte bestämmas på förhand.50 Adhocratiska organisationer 

har liknande attribut med liten standardisering och formalisering av arbetet. Inte heller i 

adhocratin är arbetet tydligt fördelat och det finns ingen tydlig eller bestämd form på 

organisationen.51 De organiska, precis som de adhocratiska organisationerna återfinns 

främst i dynamiska och komplexa miljöer, där det krävs en hög grad av flexibilitet i 

organisationen. 52 Burns och Stalker menar att enkla strukturer och decentralisering ofta 

karaktäriserar de organiska organisationerna eftersom de förutsätter snabba beslut och 

anpassningsbarhet.53 Därmed anser vi att även adhocratin har en organisk karaktär och 

kännetecknas av decentralisering samt beslutsfattande nära marknaden. Den mer 

anpassningsbara strukturen menar vi vara det moderna på dagens alltmer dynamiska 

marknader. Dock finns det varken stabila eller flexibla strukturer som är effektiva i 

samtliga situationer. Av den anledningen finns det kombinationsformer, vilka redogörs för 

i följande stycke.  

 

                                                 
47. Bruzelius, L.H & Skärvad P-H (2004) s. 346 ff 
48 Grant, R M. (2005) s. 198 f .Omkring det förra sekelskiftet utvecklade Max Weber sin teori om det 
byråkratiska systemet, vilken fick stor genomslagskraft för organisationers utformning. jmf Robbins (1990)  
s. 37 samt Bruzelius & Skärvad (2004) s. 49 
49 Mintzberg, H. (1993) s. 163 ff 
50 Bruzelius, L.H & Skärvad, P-H (2004)  s. 347 
51 Mintzberg, H. (1993) s. 253ff  
52 Bruzelius, L.H & Skärvad, P-H (2004) s.346 ff 
53 Ibid 
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2.3.2.3 Eller mittemellan 

Burns och Stalker påpekar att det är få organisationer som befinner sig längst ut på någon 

ände av skalan, det vill säga är antingen enbart mekanistiska eller enbart organiska. De 

menar att det finns organisationer som befinner sig mellan de båda extremerna vilka de 

benämner som blandorganisationer.54 Vi menar att den professionella byråkratin och den 

divisionaliserade formen i Minzbergs modell går att likna med dessa blandorganisationer. 

Den professionella byråkratin kännetecknas av byråkrati, standardisering och hög nivå av 

decentralisering. Strukturen återfinns ofta i sjukhus och bland hantverkare där man förlitar 

sig på de individuella kompetenserna hos de anställda. De anställda i organisationen har 

ansvar och kontroll över det egna arbetet, det vill säga att de inte är beroende av sina 

kollegor utan arbetar nära kunderna.55 Till skillnad från maskinbyråkratin som förlitar sig 

på sin hierarkiska auktoritet fördelas auktoritet istället i den professionella byråkratin 

utifrån expertis. Den professionella byråkratin befinner sig i en omgivning som är både 

komplex och stabil.  

 

Liksom maskinbyråkratin är den professionella byråkratin mindre anpassningsbar och 

fungerar som bäst vid standardiserad producering. I likhet med den professionella 

byråkratin skulle vi benämna den divisionaliserade formen som en blandorganisation. 

Denna form karaktäriseras till stor del av beslutsordningen top-down och mellanchefer 

spelar en betydande roll. Den divisionaliserade formen bygger på att organisationen delas 

upp i divisioner som är oberoende av varandra. De har makten och befogenheten att själva 

besluta om och styra sin verksamhet, den minskade kontrollen av verksamheten från 

ledningen kompenseras av ökad kontroll av divisionernas resultat. Den divisionaliserade 

formen återfinns i diversifierade marknader, såsom exempelvis universitet där det finns 

tydliga institutioner. Utan dessa tydliga kundsegment finns det ingen anledning för en 

organisation att divisionalisera verksamheten.56  

 

Formen på strukturen kan således avgöra om organisationen är stabil eller flexibel. Enligt 

Burns och Stalker är förändringstakten i omvärlden den avgörande faktorn för vad som 

avgör organisationens utformning, och således också avgörande för var på skalan en 

                                                 
54 Bruzelius, L.H & Skärvad, P-H (2004) s.346 ff 
55 Mintzberg, H. (1993) s. 189 ff 
56 Ibid s. 215 ff 
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organisation befinner sig.57 Som tidigare nämnt är organisationsstrukturer olika effektiva 

beroende på situation, och det finns för- och nackdelar med både flexibla och stabila 

strukturer vilket diskuteras närmare i nästa stycke.  

 

2.3.2.4 Allt har en baksida 

Maskinbyråkratin är en icke-anpassningsbar struktur som främst återfinns i stabila miljöer 

eftersom den inte har förutsättningar för att hantera dynamiska och komplexa omgivningar. 

Adhocratin däremot kännetecknas ofta av ojämn arbetsbelastning och det krävs en ständig 

kommunikation för att kunna samordna arbetet. 58 
 

De stabila faktorerna i en organisation bidrar med ordning och ett strukturerat arbete i 

verksamheten. Arbetsuppgifterna är tydligt formulerade och organisationen har även en 

tydlig auktoritetsfördelning. Trots detta lider dessa organisationer ofta av långa 

beslutsvägar och en hög grad av byråkrati. De flexibla faktorerna däremot bidrar istället 

med en god anpassningsförmåga och närhet till marknaden. Abrahamsson menar dock att 

trots detta förefaller de flexibla organisationerna i viss mån vara ineffektiva. Det informella 

ledarskapet kan skapa förvirring bland personalen och en känsla av oordning i 

verksamheten. Den lösa strukturen ger också upphov till bristande övervaknings-

möjligheter. Hierarkin är istället utformad så att ledningen har möjlighet att följa och 

kontrollera arbetet mer noggrant.59 Sammanfattningsvis kan vi konstatera att en stabil 

struktur verkar främja produktionen, medan en flexibel struktur ger möjlighet till 

anpassning. Om framgång för organisationen kräver både stabilitet och flexibilitet ligger 

således problematiken i hur den ska kunna balansera dessa två.  

2.3.3 Vad kännetecknar en framgångsrik organisationsstruktur? 

Recepten är otaliga på hur den moderna och framgångsrika organisationen ska se ut. 

Begreppet byråkrati har ofta negativ laddning medan begrepp som matris, kvalitetssäkring 

och flexibilitet framstår som moderna och framtidsinriktade.60 Samtidigt finns 

uppfattningen att en organisation som strävar efter att bli så flexibel som möjligt gör ett val 

som innebär att offra de fördelar, såsom exempelvis gott rykte, starka relationer och 

                                                 
57 Bruzelius, L.H & Skärvad, P-H (2004) s. 346 
58 Mintsberg, H. (1993) s. 253 ff 
59 Abrahamsson, B. (2007) s. 52 ff 
60 Palmer, I & Hardy, C. (2000) s. 11 f 
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lojalitet från bland annat kunder, som kommer av att vara en strategiskt förpliktigad 

organisation.61 

 

Carrie Leana menar att organisationer söker både stabilitet och flexibilitet. Flexibiliteten 

hjälper organisationen att öka dess konkurrensfördelar genom att kunna anpassa sig till 

marknaden. Samtidigt önskar organisationen att minska osäkerheten och skapa en form av 

stabil tillvaro.62 Abrahamsson menar att det behövs både stadga och rörlighet för att en 

organisation ska kunna uppfylla sina mål. En god struktur skapar stabilitet i organisationen 

och bidrar till gott resursutnyttjande och måluppnåelse. Organiserandet ämnar därför skapa 

en balans mellan stabilitet och anpassning.63 Liksom Abrahamsson menar Leana att det 

krävs både stabilitet och flexibilitet i en organisation för att den ska vara effektiv. 

Dessutom menar hon att stabilitet inte nödvändigtvis hindrar en organisations flexibilitet 

utan istället möjliggör förändring.64 En organisation behöver således för att vara 

framgångsrik vara ambidextriös, det vill säga ha en förmåga att göra två saker samtidigt. Å 

ena sidan vara stabil och strikt, och fokusera på effektivitet och kvalitetshöjning, å andra 

sidan behålla förmågan att förändras och förkasta det man blivit bra på när helst ett behov 

för det uppkommer.65 I turbulenta miljöer är den kreativa förstörelsen, det vill säga 

möjligheten att kunna överge det man är bra på, en viktig förmåga för överlevnad.66 Grant 

menar att ju högre flexibilitet en organisation har desto större möjlighet har den att hantera 

förändringar på marknaden. Han menar vidare att det är när förutsättningarna på 

marknaden eller i omgivningen förändras som organisationen kan skapa både 

konkurrensfördelar och nackdelar.67 Organisationer som bara fokuserar på små justeringar 

för att förbättra det man redan är bra på klarar sig sämre i långa loppet i jämförelse med 

organisationer som befinner sig i ständig förändring.68 Utmaningen för företagen ligger 

därmed i att hitta en struktur som klarar av att förändras kontinuerligt. 

                                                 
61 Jacobsen, D I (2004) s. 164 f 
62 Leana, C R (2000)  
63 Abrahamsson et al (2000) s. 60 
64 Leana, C R (2000) 
65 Jacobsen, D I (2004) s. 164 f 
66 Ibid s. 128 
67 Grant, R M (2005) s. 225 ff 
68 Jacobsen, D I (2004) s. 128 
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2.4 Vad påverkar organisationsstrukturer? 

Organisationsstrukturer formas av verksamhetens olika förutsättningar, och det är även 

dessa som bidrar till om strukturen blir framgångsrik eller inte. Genom att redogöra för vad 

som påverkar strukturen kan vi också analysera skillnaderna mellan SAS tidigare struktur 

och nuvarande samt skapa en förståelse för varför den ser ut som den gör idag. För att 

åskådliggöra vilka faktorer som påverkar organisationsstrukturen har vi tagit till vår hjälp 

en modell av Abrahamsson som vi även kompletterar med andra teoretiker för att få en 

helhetsbild. 

 
Figur 3. Faktorer som bestämmer organisationsstrukturen.69 

 

Abrahamson menar att det finns fem olika påverkansfaktorer, eller imperativ som han 

benämner dem, till varför organisationen är utformad som den är; organisationens strategi, 

storlek, teknologi, omgivning samt ledningens makt och kontroll.70 Dessa imperativ 

förklarar både vilka faktorer som påverkat strukturen på organisationen idag samt vilka 

förändringar som kan komma att krävas i framtiden. 

2.4.1 Storlek 

Organisationens storlek kan ha en inverkan på organisationsstrukturen. När företag växer 

ökar behoven av exempelvis stödtjänster vilket leder till större administrativa 

avdelningar.71 En tydlig trend är att organisationer väljer att divisionalisera sina 

verksamheter, det vill säga dela upp organisationen i mindre enheter med resultatansvar, 

för att skapa bättre förutsättningar för innovation. Allt för stora organisationer anses 

                                                 
69 Abrahamsson et al (2000) s. 78 
70 Ibid s. 71 ff 
71 Ibid 
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trögstyrda och svårföränderliga.72 Att fokusera på kärnverksamheten och minska storleken 

på organisationen är således en tydlig strategi idag, dock menar Palmer och Hardy att det 

är för tidigt att avfärda de stora organisationerna. Det finns risk för att organisationer som 

försöker minska i storlek också förlorar viktiga resurser.73 

2.4.2 Strategi  

Det är utifrån verksamhetens syfte och funktion som organisationen formar sitt mål och 

därefter även sin strategi. När strategi och mål är utformade följer ofta en naturlig 

arbetsfördelning och auktoritetsfördelning i organisationen, som då formar strukturen.74 

Olika faktorer i omgivningen påverkar ofta organisationens mål vilket därmed också kan 

påverka utformningen av strategin som i sin tur även kan leda till förändringar av 

organisationsstrukturen.75  

2.4.3 Omgivning 

Omgivning är ett komplext begrepp som inbegriper allt som ligger utanför organisationens 

kontroll men som påverkar verksamheten. Organisationens möjligheter och begränsningar, 

både idag och i framtiden, styrs därmed av dess omgivning.76 Abrahamsson menar att 

organisationen måste kunna anpassa sig till nya förutsättningar i omgivningen för att 

överleva på marknaden samt bli mer effektiv.77 Omgivningens karaktär baseras på dess 

förändringsbenägenhet, förändringstakt och orsak till förändring. Greve menar att en stabil 

omgivning kännetecknas av förutsägbarhet medan den dynamiska omgivningen 

kännetecknas av en hög grad förändringar i hög takt.78  

 

Jacobsen menar vidare att en organisation som befinner sig i en turbulent omgivning inte 

bara måste förändras oftare än de i en stabil, den måste även vara öppen för att det kan 

krävas dramatiska och revolutionära förändringar. Annorlunda uttryckt är graden av 

turbulens i omgivningen det som påverkar hur mycket tid organisationen har på sig att 

förändras. Ju mer turbulent omgivningen är, desto oftare, snabbare och mer omfattande kan 

vi förvänta oss att förändringarna måste bli.79 En stabil omgivning ger istället 

                                                 
72 Ibid 
73 Palmer, I. & Hardy, C. (2000), s. 17 
74 Abrahamsson et al (2000) s. 71 
75 Ibid s. 162 
76 Ibid s. 78 
77 Ibid s. 192 
78 Greve, A. (1997) s. 52 
79 Jacobsen, D I (2004) s. 155 
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organisationen möjlighet att ha ett längre perspektiv vid inlärningskurvor och investeringar 

samt ta del av stordriftfördelar och i större grad utveckla standardiserade rutiner.80 En 

organisations omgivning spelar därmed en avgörande roll i förändringsprocessen och 

formandet av nya strukturer.  

2.4.4 Teknologi  

Teknologin innebär i det här fallet de processer och metoder som används för att förvandla 

insatsfaktorer till färdiga produkter och tjänster.81 Abrahamsson menar att teknologin 

framhävs, av flera organisationsforskare, som den främsta faktorn för valet av struktur i 

organisationen och att i de mest lönsamma företagen har strukturen anpassats efter 

teknologin.82 Teknologi i organisationer kan också kategoriseras utifrån rutinmässig 

produktion och icke-rutinmässig produktion. Den tidigare redogör för en organisation som 

sällan bemöter oförutsägbara omständigheter eller situationer som ställer onormala krav. 

Organisationen har inarbetade, standardiserade och analytiska metoder för 

problemlösning.83 Abrahamsson menar att ju mer rutinmässig teknologin är desto mer 

strukturerad är organisationen.84 Den rutinmässiga teknologin menar vi därför utifrån 

ovanstående definition kräver en mer stabil struktur i organisationen. Den icke-

rutinmässiga produktionen däremot beskriver en organisation som möter en mängd okända 

och nya situationer och saknar inarbetade rutiner för problemlösning.85 Vi menar att denna 

därmed kräver en högre grad av flexibilitet i organisationen.  

2.4.5 Ledningens makt och kontroll 
Den faktor som visat tydligast effekt på en organisationsstruktur är ledningens makt och 

kontroll. För att beskriva detta fenomen använder sig Abrahamsson av begreppen organisk 

och mekanisk, vilka dock skiljer sig från Burns och Stalkers begrepp organiska och 

mekanistiska organisationer. Abrahamsson syftar istället till graden av kontroll från 

ledningens perspektiv, där organisk därmed innebär en större frihet i verksamheten och 

mekanisk innebär en ökad kontroll av verksamheten. Abrahamsson hävdar att när 

organisationen upplever oroligheter i omgivningen väljer ledningen ofta att strama till 

strukturen, vilket leder till att strukturen i en stabil omgivning är av organisk karaktär 

                                                 
80 Greve, A. (1997) s. 52 
81 Abrahamsson et al (2000) s. 71 ff 
82 Ibid 
83 Ibid 
84 Ibid 
85 Ibid 
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medan under turbulenta förhållanden är strukturen mer mekanisk, det vill säga mer 

kontrollerad. Tillstramningen åstadkoms ofta genom formalisering. Vidare menar 

Abrahamsson att ledningen inte i lika stor utsträckning försöker anpassa strukturen efter 

teknologi och omgivning utan så länge organisationen är framgångsrik bibehålls den 

befintliga strukturen. Abrahamsson menar att strukturen används som ett verktyg för 

ledningen att befästa sina postioner eller förbättra organisationens effektivitet och 

legitimitet genom medvetna strukturval.86 

2.5 Organisationer i förändring 

Om förändring och anpassning krävs för att en organisationsstruktur ska vara framgångsrik 

borde det rimligtvis leda till ständig förändring inom organisationer. Så är dock inte fallet, 

och i följande stycke kommer vi att presentera teorier kring hur förändringar i en 

organisation sker samt vilka svårigheter och hinder som motarbetar förändring. 

2.5.1 Hur genomförs förändring? 

Kurt Lewin menar att de företag som klarar påfrestningen av att förändras träder in i en ny 

period av stabilitet vilket i sin tur skapar nya förutsättningar för effektivitet och 

framgång.87 Detta perspektiv av förändring i organisationer beskrivs utifrån nedanstående 

förändringsmodell.  

 

 
Figur 4. Lewins modell över förändring i organisationer. 

 

Organisationens förberedelser inför en förändring beskrivs av Lewin som upptining. 

Upptiningen innebär att organisationen frångår de system som bevarar den befintliga 

strukturen för att kunna initiera en förändringsprocess. Syftet med förändringsprocessen är 

att föra organisationen mot ett nytt system och ny struktur. Slutligen når organisationen sitt 

mål med förändringen och då inleds den del i förändringsprocessen som benämns som 

stabilisering. Denna innebär att fastställa förändringen som gjorts och att skapa stabilitet 

för att undvika att systemet återgår till sin ursprungliga form.88 Förändring är alltså som 

                                                 
86 Abrahamsson et al (2000) s. 71 ff 
87 Greve, A. (1997) s. 77 
88 Flaa et al (1995) s. 181 ff 
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Jacobsen också menar något som sker mellan ett relativt stabilt tillstånd till ett nytt stabilt 

tillstånd.89 Oavsett drivkraften bakom förändringen är gemensamt att den skapar en press 

på organisationen att sammanföra interna förhållanden med de krav som ställs på 

organisationen externt.90 Det kan således konstateras att förändring till synes inte är ett 

självändamål, utan ofta är påtvingat organisationer på grund av förändrade konkurrens-

förhållanden.  

2.5.2 Vad försvårar förändring? 
Hall är av uppfattningen att organisationer generellt sett är konservativa av naturen,91 

vilket skapar stabilitet och organisatorisk tröghet. Stabilitet, inte förändring, menar Hall 

karaktäriserar de flesta organisationer. Teorierna kring organisatorisk förändring menar 

Robbins vidare är för rationella och naiva, och överensstämmer dåligt med verkligheten. 

Organisationer är i regel stabila, och när förändring kommer är den oftare av revolutionär 

art än evolutionär.92 Å andra sidan, menar Arent Greve, att organisatorisk tröghet inte bara 

innebär nackdelar utan att alla organisationer behöver ett visst mått av stabilitet för att 

fungera. Greve menar att strukturen i en organisation präglas av dess födelse, det vill säga 

tiden då företaget etablerades, och denna struktur kommer att påverka organisationen under 

hela dess livslängd.93 Utan stabiliteten riskerar organisationen att förlora det målinriktade 

handlandet som gör en grupp av människor till en organisation.94 För att ha en effektiv 

produktion med låga kostnader och hög kvalitet menar Jacobsen vidare att det krävs ”lugn 

och ro” inom organisationen då stabilitet och förutsägbarhet främjar effektivitet.95 

 

Om organisationer strävar efter att skapa stabilitet och förutsägbarhet varför väljer då 

organisationer att bryta ett stabilt tillstånd? Greve menar att det sällan görs några 

organisatoriska förändringar på grund av den stora osäkerhet som de medför. Det är först 

när en organisation upplever en risk för förluster som de väljer att ta risken att förändra 

organisationen. Detta beror på att en radikal förändring har lika stor risk att misslyckas 

som ett nystartat företag.96 Vi menar därför att det kan konstateras att anledningen till att 

organisationer förändras till stor del har sitt ursprung i förändringar i omgivningen. 

                                                 
89 Jacobsen, D I (2004) s. 50 ff 
90 Ibid s. 85 
91 Robbins, S.P. (1990) s. 401 f 
92 Ibid 
93 Greve, A. (1997) s. 77 
94 Robbins, S.P. (1990)  s. 403 
95 Jacobsen, D I (2004) s. 59 
96 Greve, A. (1997) s. 77 
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Emellertid handlar planerad förändring inte bara om tillvägagångssätt och dess anpassning 

till omgivningen, utan även om att den interna kontexten är formad för att möjliggöra 

förändring.97 Likväl som organisationens yttre kontext är central menar vi att även en 

förståelse för organisationens inre kontext är betydelsefull för förändringens framgång. 

2.6 Teoretisk diskussion 
För att skapa en utgångspunkt för analysen avser vi nu tydliggöra vårt förhållningssätt till 

den presenterade teorin. Diskussionen som förs kommer att mynna ut i den hypotes samt 

de frågeställningar som uppsatsen ämnar besvara.  

2.6.1 Organisationsstrukturens utformning 

Som teorin visar sker förändring, trots att det ofta är riskfyllt. En stor del i hur 

organisationsstrukturen utformas kan härledas till den omvärld som organisationen 

befinner sig i. Vi menar dock att det är ledningen som i det sista ledet tolkar hur olika 

faktorer i omvärlden kommer att påverka den egna verksamheten och hur organisations-

strukturen bör formas efter dessa. En förändring i omvärlden behöver därmed inte 

nödvändigtvis leda till en förändring i organisationens struktur då ledningen kan välja att 

inte agera. Då uppsatsens fokus är att studera en förändringsprocess menar vi dock att det 

är viktigt att ta hänsyn till de imperativ som Abrahamssons modell beskriver.98 Modellen 

anser vi vidare ger en bra förståelse och överblick för vad som påverkar strukturen. Den 

kommer därför att fungera som ett verktyg i analysen för att undersöka vad som har 

påverkat utformningen av SAS organisationsstruktur.   

 

Uppfattningen finns att hierarki kan associeras till centralisering och byråkrati, vilket i sin 

tur förknippas med en organisatorisk tröghet. I motsats till begrepp som decentralisering 

och demokrati som associeras till effektivitet och anpassningsbarhet. Vi menar dock som 

teoretikerna Abrahamsson och Jaques att hierarki endast är formen på organisationen och 

inte funktionen. Hierarkin kan därmed vara en förutsättning för att snabbt kunna driva 

igenom en förändring i hela organisationen. Vi instämmer även i att graden av byråkrati 

eller demokrati är ett val organisationen gör och påverkas inte av organisationsstrukturen.  

                                                 
97 Jacobsen, D I (2004) s. 165 
98 Se figur 3. 
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2.6.2 Relationen Stabil - Flexibel 
Den teoretiska ramen visar att det föreligger två perspektiv av begreppet stabilitet; där det 

ena syftar till att stabilitet innebär ett oföränderligt tillstånd och präglas av permanens och 

hållbarhet.99 Det andra perspektivet antyder istället att stabilitet kännetecknas av 

överlevnad, och liknas vid den trygghet som organisationer eftersträvar.100 Som den 

teoretiska ramen visar är därmed stabilitet ett komplext begrepp varför vi menar att det är 

svårt att ta ställning till vilken definition som kan anses vara korrekt.  

 

Enligt den presenterade teoretiska ramen ser vi även att det framför allt finns två 

utgångspunkter för hur formen på organisationsstrukturen förändras utifrån begreppen 

stabilitet och flexibilitet. Den första teoretiska utgångspunkten är att 

organisationsstrukturen befinner sig på en skala mellan stabil och flexibel där en ökad 

stabilitet innebär en minskad flexibilitet.101 Den andra utgångspunkten är att formen på 

organisationsstrukturen lämnar det stabila stadiet under förändringsprocessen för att efter 

förändringen uppnå ett liknande stadium av stabilitet.102 Vi vill emellertid utvidga 

relationen mellan begreppen stabilitet och flexibilitet i organisationsstrukturer genom att 

undersöka sannolikheten av en tredje utgångspunkt. Liksom Leana menar vi att det inte 

handlar om att vara antingen stabil eller flexibel utan om både och, det vill säga att en 

organisation behöver vara både flexibel och stabil samtidigt. Vi menar att varken 

stabiliteten eller flexibiliteten i en organisationsstruktur är tidsbegränsad, utan är en 

ständigt pågående process. Stabiliteten utgör dessutom, enligt oss, en förutsättning för 

flexibiliteten att kunna utökas och flexibiliteten leder i sin tur till ökad stabilitet. 

                                                 
99 Jfr teoretiskt resonemang presenterat i stycke 2.1 Abrahamsson (2000) 
100 Jfr teoretiskt resonemang presenterat i stycke 2.4.2 Greve (1997) 
101 Jfr teoretiskt resonemang presenterat i stycke 2.3.2 Burns & Stalker (2004) Mintzberg (1993) 
102 jfr teoretiskt resonemang presenterat i stycke 2.5.1 Lewin i Greve (1997) 
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2.6.3 Hypotes och frågeställningar 

Utifrån den presenterade teoretiska referensramen formulerar vi här den hypotes som 

uppsatsen söker bekräfta eller förkasta: 

 

En organisation blir inte mindre stabil för att den blir mer flexibel. 

 

Analysen bygger på tre huvudsakliga frågeställningar som ska leda till en slutsats rörande 

hypotesens sannolikhet: 

• Vad i SAS organisationsstruktur möjliggjorde arbetet med Turnaround 2005? 

• Vad har påverkat utformningen av hur SAS organisationsstruktur ser ut idag? 

• Hur har de stabila respektive flexibla faktorerna i SAS organisationsstruktur 

förändrats under arbetet med Turnaround 2005? 
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3. Genomförande 
 

I detta kapitel presenteras uppsatsens metodavsnitt. Vi kommer här att redogöra och 

reflektera över det valda tillvägagångssättet samt att utvärdera metodernas och 

materialets validitet och tillförlitlighet.  
 

3.1 Metodvalsdiskussion 

För att uppfylla uppsatsens syfte som kräver både en bredd och ett djup har vi valt att 

kombinera två kvalitativa insamlingsmetoder. Bredden krävs då vi undersöker en längre 

tidsperiod och djupet behövs eftersom vi fokuserar på en enskild händelse under denna 

period. Att genomföra en dokumentanalys är ett bra sätt att få en täckande bild av det 

undersökta området under en begränsad tid. 103 Vi har därför i första hand analyserat SAS 

årsredovisningar under arbetet med Turnaround 2005. För att få en djupare förståelse för 

händelseförloppet har vi valt att kombinera dokumentanalysen med en intervju med en 

person som arbetar i koncernen. Enligt Thorsen Thurén krävs det två av varandra 

oberoende källor för att stärka ett påstående.104 Då både dokumentanalysen och intervjun 

med personen som arbetar i koncernen bygger på fakta från företaget har vi därför valt att 

även intervjua personer utanför företaget. Uppsatsen bygger således på både primära och 

sekundära källor.105 Anledningen till att vi enbart valt kvalitativa insamlingsmetoder är 

främst för att få en djupare förståelse för ämnet vilket hade varit svårt att få genom 

kvantitativa metoder, såsom enkäter, då de ger en mer ytlig information. Vidare har 

kvantitativa metoder en lägre flexibilitet, då de är mer fasta i sin utformning106 vilket hade 

gjort det svårt för oss att uppfylla syftet med uppsatsen. Genom att vi applicerar den 

empiriska undersökningen på befintliga teorier samt ur denna härleder en hypotes ur dessa 

innebär det att vi använder oss av ett hypotetiskt-deduktivt sätt att relatera teori och empiri. 

Den största fördelen med detta angreppssätt är att undersökningen blir mer objektiv då den 

inte färgas av författarnas subjektiva uppfattningar.107 Författarnas referensram är även en 

viktig del då det är vi som styr urvalet av källor vilket kan ha påverkat uppsatsens 

                                                 
103 Andersen, V. & Gamdrup, P. (1994) s. 73f 
104 Thurén, T. (2005) s.36 
105 Patel, R. & Davidson, B. (2003) s. 65 
106 Johannessen, A. & Tufte, PA. (2003) s. 67ff 
107 Patel, R. & Davidson, B. (2003) s.23 
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resultat.108 Det faktum att samtliga författare har en liknande bakgrund då vi alla har gått 

samma utbildning kan ha haft betydelse i detta avseende. Vi är medvetna om detta men då 

vi har använt oss av ett deduktivt angreppssätt samt att vi har en stor bredd av källor anser 

vi dock inte att detta utgör ett problem. Då det redan finns en bred kunskap på området 

samt att vi undersöker några specifika aspekter av organisationsstrukturer innebär det att vi 

använder oss av en deskriptiv ansats i undersökningen.109 Nedan ges en närmare 

beskrivning av tillvägagångssättet under forskningsprocessen.  

3.2 Tillvägagångssätt 

Det finns ett flertal sätt att samla in empiri på, där det viktigaste är att den valda metoden 

utgår från uppsatsen syfte och frågeställning.110 Vidare är det viktigt att det insamlade 

materialet bearbetas på ett trovärdigt sätt innan det presenteras för läsaren.111 Nedan 

kommer därmed den valda metoden för insamling och bearbetning av det empiriska 

materialet att redogöras. 

3.2.1 Insamling av empiri 

Som nämnts tidigare har vi valt att i första hand göra en dokumentanalys av SAS 

årsredovisningar under de år de arbetade med Turnaround 2005, det vill säga 2001 till och 

med 2005. För att få en bild av företaget både innan och efter arbetet med sparprogrammet 

har vi även valt att innefatta åren 2000 och 2006 i analysen. Vi har även genomfört tre 

kvalitativa intervjuer för att komplettera dokumentanalysen, en med en medarbetare inom 

SAS och två personer utanför företaget. De personer vi valt att intervjua är: 

• Björn Tibell, Manager på SAS Group Investor Relations 

• Malin Edgren, Utredare på Luftfartsstyrelsen 

• Richard Björnelid, Redaktionschef på Veckans Affärer.  

Tre intervjuer kan verka få till antalet men då dessa utgör ett komplement till 

dokumentanalysen anser vi att detta har varit tillräckligt. Vid urvalet av intervjupersoner 

har vi gjort ett strategiskt val vilket innebär att vi utgått från respondenternas lämplighet.112 

Vi valde därmed personer som är väl insatta i flygbranschen och hur arbetet med 

Turnaround 2005 genomfördes, hanterades, samt resulterade i. 

                                                 
108 Johannesson, A. & Tufte, PA. (2003) s.27 
109 Patel, R. & Davidson, B. (2003) s.13 
110 Ibid s. 63 
111 Nylén, U. (2005) s. 16 
112 Johannessen, A. & Tufte, PA. (2003) s. 84f 
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Samtliga intervjupersoner kontaktades per telefon där vi presenterade oss och syftet med 

undersökningen innan vi bokade en tid för intervju. Cirka en vecka innan intervjun mailade 

vi enligt överenskommelse över den intervjuguide vi utgick från under intervjun för att de 

skulle kunna förbereda sig. Syftet med kvalitativa intervjuer är att få en inblick i 

respondentens uppfattning om det undersökta ämnet.113 Det är därför viktigt att situationen 

kring och platsen där intervjun genomförs är sådan att respondenten kan känna sig 

avslappnad och bekväm.114 Vi valde därför att genomföra intervjuerna på en plats som 

respondenten fick välja och kände sig bekväm på. Två av intervjuerna genomfördes på 

respondentens arbetsplats och en i respondentens hem. Det är även viktigt att intervjun inte 

avbryts eller störs av omgivningen.115 Därav är respondentens hem inte en plats att föredra 

då det finns en risk för att bli avbruten. Då det av praktiska skäl inte gick att lösa på annat 

sätt valde vi ändå att genomföra intervjun. Vi är medvetna om att detta skulle kunna ha 

påverkat respondentens svar men då frågorna inte kan anses känsliga att diskutera samt att 

inga störande moment skedde under intervjun anser vi inte att det utgjorde ett problem.  

 

För att få med alla detaljer i respondentens svar valde vi, efter att respondenterna gett sitt 

medgivande, att spela in intervjuerna. Varje intervju började med att vi repeterade för 

respondenten vilka vi var, syftet med undersökningen samt hur dennes bidrag skulle 

användas i uppsatsen. Vi har utgått från semi-strukturerade intervjuer vilket innebär att vi i 

förväg har skapat en intervjuguide men med generella och öppna frågor.116 Detta då vi ville 

kunna, genom att ställa liknande frågor till respondenterna, jämföra respondenternas svar, 

men även ha utrymme för att ställa följdfrågor och få ett större djup i svaren. 

Intervjuguiden delades in i tre olika delar där vi presenterade generella frågor som vi ville 

ta upp under intervjun. Vi utformade två intervjuguider, en till personen som arbetar inom 

SAS och en till de personer som arbetar utanför företaget.117 Varje intervju varade i cirka 

en timme och transkriberades sedan ordagrant och analyserades tillsammans med den 

övriga empirin som beskrivs nedan.  

                                                 
113 Patel, R. & Davidson, B. (2003) s. 78 
114 Johannessen, A & Tufte, PA (2003) s.97f 
115 Ibid 
116 Bryman, A. (2002) s. 301ff 
117 se bilaga 1 och 2. 
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3.2.2 Bearbetning av empiri 

Nylén menar att bearbetningen av empirin, innan den presenteras för läsaren, är avgörande 

för trovärdigheten i uppsatsen. För att kunna bearbeta det empiriska materialet på ett 

trovärdigt sätt är det viktigt att systematisera det så att det blir hanterbart och möjligt att 

analysera.118 Även om det insamlade materialet i denna uppsats kommer från olika typer av 

källor; dokument och intervjuer, menar Johannessen & Tufte att det kan analyseras på 

samma sätt. 119 Vi analyserar därför allt insamlat material, både årsredovisningar och 

intervjuer, genom samma analysmodell som beskrivs nedan. Då syftet med uppsatsen är att 

förstå förhållandet mellan olika begrepp behöver vi få fram meningsinnehållet i det 

insamlade materialet. För att kunna identifiera mönster, likheter och skillnader mellan de år 

vi valt att studera använder vi oss därför av en analys av meningsinnehåll för hela det 

insamlade materialet. Analysen består av fyra olika delar; helhetsintryck, kodning, 

kondensering och sammanfattning.120  

 

Genom att börja vår empiriska undersökning med att läsa det insamlade materialet skapade 

vi oss ett helhetsintryck av materialet. Detta medförde att vi hittade de centrala delarna och 

kunde därmed gå vidare till det andra steget i analysen av materialet, kodningen. Syftet 

med detta steg är att hitta koder, kategorier och begrepp som är meningsbärande element i 

texten. Kodningen kan dock inte ersätta analysen och tolkningen av materialet men är en 

viktig förutsättning för att kunna genomföra den.121 Vid analysen av årsredovisningarna 

underlättade detta steg även för formuleringen av intervjuguiderna då vi nu tydligare kunde 

se teman som var intressanta att undersöka för uppsatsen syfte. Den tredje delen av 

analysen, kondenseringen, innebär att materialet abstraheras för att få ett reducerat material 

att arbeta med.122 Vi valde här att plocka ut och sammanfatta materialet i de teman som 

framkom under kodningen. Det fjärde i sista steget i analysen är sammanfattningen vilket 

innebär att materialet ska sättas samman under nya teman.123 Det är resultatet av detta 

avslutande steg i analysen av meningsinnehåll som presenteras i stycket empirisk 

bakgrund. De delar av intervjuerna som inte kan kategoriseras som empirisk bakgrund 

                                                 
118 Nylén, U. (2005) s. 13ff 
119 Johannessen, A & Tufte, PA (2003) s. 105ff 
120 Ibid s. 110ff 
121 Ibid 
122 Ibid 
123 Ibid 
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kommer att presenteras under stycket analys för att stödja eller motsäga resonemanget som 

förs.  

3.3 Källkritik 

För att kunna bedöma det insamlade materialets trovärdighet är det viktigt förhålla sig 

kritiskt till materialet.124 Thurén delar in källkritiken i fyra olika principer vilka vi valt att 

utgå ifrån; äkthet, tidssamband, oberoende samt tendensfrihet.125 Den första principen 

äkthet innebär att källan ska vara det den utger sig för att vara och inte vara en 

förfalskning. Genom att de sekundära källor vi använt som empiri är offentligt publicerat 

material som kommer direkt från företaget har vi inte haft anledning att tro att de 

insamlade dokumenten varit förfalskningar. Tidssamband är den andra principen vilket 

innebär att källan blir mer opålitlig desto längre tid det har gått mellan händelsen och 

berättelsen om denna händelse. Det är av denna anledning som vi valt att i första hand 

använda oss av dokumentanalys då dessa inte är återberättade utan publicerade löpande 

under åren vilket vi anser stärker trovärdigheten i materialet. Med den tredje principen 

oberoende menas att en primär källa är mer trovärdig än en sekundär. Även om vi 

använder oss i första hand av en sekundär källa, företagets årsredovisningar, menar vi att 

den ändå kan anses vara trovärdig då den kommer från företaget. Vi kompletterar även 

dokumentanalysen med intervjuer, det vill säga primära källor, då vi anser att det styrker 

trovärdigheten ytterligare. Den fjärde och sista principen, tendensfrihet, handlar om att 

källan inte ska ge en falsk bild av verkligheten beroende av specifika intressen. Det är 

främst av denna anledning som vi valt att även inkludera intervjuer med personer som inte 

har varit anställda eller är anställda på det undersökta företaget och som kan komplettera 

med ett annat perspektiv. 

                                                 
124 Patel, R. & Davidson, B. (2003) s. 64 
125 Thurén, T. (2005) s.13 
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4. Turnaround 2005 – SAS i förändring 
 

I detta kapitel presenteras resultatet av det insamlade empiriska materialet med syftet att 

ge läsaren en förståelse för vad som skett i SAS organisationsstruktur under arbetet med 

Turnaround 2005. Vi börjar med att i det första avsnittet redogöra för de mer generella 

förändringarna som har skett i branschen samt i SAS kunderbjudande. Följande avsnitt 

presenterar därefter en mer detaljerad redogörelse av förändringarna i företagets 

organisationsstruktur.  
 

4.1 Nya förutsättningar kräver en ny produkt 
Som vi nämner inledningsvis har förutsättningarna för flygbolagen förändrats drastiskt de 

senaste tio åren. Den tidigare så reglerade marknaden med höga inträdesbarriärer har 

genom avregleringar skapat en helt ny konkurrensutsatt situation för flygbolagen idag. 

Detta framförallt då lågprisbolagen gynnades av avregleringen och skapade en helt ny 

efterfrågan på billigare flygbiljetter. Malin Edgren på Luftfartsstyrelsen menar att 

flygbranschen till viss del har varit en som hon uttrycker det ”fredad zon” i och med 

avregleringarna och där undantag om till exempel bränslekatter har gjorts. Vidare menar 

hon att flyget tidigare sågs som något exklusivt och mytomspunnet.126 Både Edgren och 

Björn Tibell på SAS menar att det idag därmed krävs en mer flexibel och anpassningsbar 

organisationsstruktur för att klara de nya förutsättningarna i branschen.127 För att lyckas 

med detta menar Richard Björnelid på Veckans affärer att SAS måste skapa en ny och mer 

konkurrenskraftig produkt då de idag konkurrerar med lågprisbolag på de flesta av sina 

destinationer.128  

 

För att möta den ökade konkurrensen med lägre biljettpriser var SAS, som var det 

flygbolag som tidigare hade bland Europas högsta kostnadsnivå, tvungna att sänka 

kostnaderna drastiskt.129 Den höga kostnadsnivån berodde enligt Björnelid till viss del på 

den personalpolitik som infördes av dåvarande koncernchefen Jan Carlzon under parollen 

Riv pyramiderna. Detta innebar att det var personalen som arbetade direkt mot kunden som  

                                                 
126 Edgren, M. (2007) 
127 Edgren, M. (2007) & Tibell, B (2007) 
128 Björnelid, R. (2007) 
129 Tibell, B. (2007) 
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förstod vad kunden och marknaden efterfrågade och därmed också skulle ha bra betalt.130 

SAS hade under början av 2001 planlagt för en kraftig expansion där ett flertal 

långlinjeflygplan hade köpts in samt att 700 personer hade rekryterats och påbörjat 

utbildning. I och med att kostnadsbesparingarna, som senare blev Turnaround 2005, 

påbörjades i slutet av 2001 fick expansionsplanerna därmed läggas på is. Tibell menar att 

arbetet med Turnaround 2005 krävde att samtliga delar av organisationen effektiviserades 

för att få en snabb kostnadsreduktion.131 Utformningen av Turnaround 2005 grundar sig i 

en analys där SAS benchmarkade sig mot ”det effektiva flygbolaget”, det vill säga ett 

nystartat lågkostnadsbolag. I och med detta implementerades en rad nya koncept för att 

förändra kunderbjudandet och därigenom på sikt stärka konkurrensen.132  

 

En av de förändringar som gjordes var att tänka om gällande hemsidan. Syftet med denna 

var tidigare främst att erbjuda en service till sina kunder snarare än att effektivisera 

bokningsmöjligheten och minska kostnaderna. Hemsidan var förut betydligt mer 

komplicerad än idag och utformad mer som en resebyrås. Med andra ord kunde kunden 

boka en biljett till nästan vilken destination som helst i världen även om inte SAS 

trafikerade den valda sträckan. Detta resulterade i att kunden på SAS hemsida även kunde 

köpa en resa hos konkurrenten, vilket numera ses som helt otänkbart. Hemsidan är idag 

helt omstrukturerad och ses inte längre enbart som ett serviceelement för kunden utan även 

som en möjlighet att minska sina försäljningskostnader.133  

 

Vidare är SAS likt många andra flygbolag i Europa ett nätverksbolag vilket innebär att de 

har en eller flera hubbar, det vill säga nav, som flygtrafiken utgår ifrån.134 Tibell menar att 

SAS tidigare hamnade i en situation där vissa av de så kallade feedertrafik-linjerna135 inte 

var lönsamma då lönsamheten istället förväntades på nästa sträcka. Även om SAS idag 

fortfarande är ett nätverksbolag menar han att detta tankesätt nu är förändrat då kravet är 

att varje linje ska vara lönsam.136 Ytterligare något som har förändrat kunderbjudandet 

 

                                                 
130 Björnelid, R. (2007) 
131 Tibell, B. (2007) 
132 Tibell, B. (2007) 
133 Tibell, B. (2007) 
134 Björnelid, R. (2007) 
135 En flygsträcka som fungerar som en anslutning till nästa sträcka.  
136 Tibell, B. (2007) 
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väsentligt, var beslutet om att införa envägspriser under 2005.137 Anledningen till att detta 

skedde i slutfasen av arbetet med Turnaround 2005 var att det förutsatte att kostnaderna 

sänkts i och med att snittintäkterna också blev lägre.138 Då uppsatsens fokus är att 

undersöka vilka strukturella förändringarna som har skett i och med arbetet med 

Turnaround 2005 är det dessa som kommer att redogöras mer i detalj i följande avsnitt.  

4.2 Förändrad affärsstruktur  
Under arbetet med Turnaround 2005 är det framförallt formen på affärsstrukturen som 

tydligast har genomgått en förändring. Förändringen har skett i flera olika steg vilka vi i 

korthet kommer att redogöra för nedan. Fram till och med 2001 bestod SAS affärsstruktur 

av enbart två olika affärsområden. Det ena området, SAS, inkluderade både företagets 

flygverksamhet, flygtransporter, försäljning på flygplatser samt ett antal andra strategiska 

affärsområden. Det andra området var SAS International Hotels där koncernens 

hotellrörelse drevs.139  

 

 

 

Figur 5. SAS affärsstruktur 2000     

 

Under 2000 formulerades och implementerades en ny styrfilosofi i organisationen. Målet 

var att få fler sjävständiga enheter med tydligare resultatansvar för att kunna spegla 

utvecklingen och öka konkurrenskraften.140 Som en naturlig fortsättning på den nya 

styrfilosofin bröts därför affärsstrukturen 2001 ner i fyra affärsområden. Syftet var att 

tydligare kunna redovisa koncernens olika verksamheter och därmed lättare kunna värdera  

                                                 
137 SAS årsredovisning 2005 
138 Tibell, B. (2007) 
139 SAS årsredovisning 2000 
140 SAS årsredovisning 2000 



  
                                                                                                                                  Analys 

 31

olika områden. Vidare skulle den nya strukturen bidra till en bättre styrning av koncernen 

genom att öka graden av självständighet i de olika verksamhetsområderna.141  

 

Under 2003 skedde inga större förändringar i affärsstrukturen utan det var först 2004 som 

nästa stora steg togs genom att bolagisera SAS Airlines till tre individuella bolag; SAS 

Sverige, SAS Norge samt SAS Danmark. Även SAS Ground Services, som hanterar all 

markservice såsom check-in och lastning, ombildades till ett helägt dotterbolag 2004. Detta 

gjordes i syfte att vidare stärka styrfilosofin om mindre och fler resultatenheter samt att öka 

konkurrenskraften inom de olika enheterna.142 SAS har sedan det skapades 1946 ägts till 

50 procent av de tre nordiska staterna. Att bolaget även är verksam i dessa tre länder har i 

vissa fall har lett till komplicerade avtal baserade på både svenska, norska och danska lagar 

och förordningar. Därmed menar Tibell att ytterligare en fördel med att dela in 

affärsområdet i nationella enheter var att det blir enklare att ta del av nationella lagar och 

regler. Detta i sin tur ansågs även kunna förstärka de marknadmässiga möjligheterna som 

finns i respektive land. Även om Tibell anser att fördelarna överväger, menar han att det 

även kan finnas nackdelar med bolagiseringen. Detta exempelvis i form av en 

suboptimering på grund av de dubbelfunktioner som uppstod i och med mer eller mindre 

identiska enheter.143 För att undvika detta och för att få hela organisationen att sträva mot 

samma mål krävs det en enda tydlig central funktion i form av en koncernledning. Något 

som dock fortfarande ligger kvar under ett gemensamt avtal är flygplanscertifieringen då 

en uppdelning mellan staterna snarare skulle skapa praktiska problem i och med att flera 

registreringar skulle behövas.144 Under 2005 avyttrades flera enheter och under 2006 

avyttrades även SAS Flight Academy och Rezidor SAS vilket innebar att SAS efter arbetet 

med Turnaround 2005 nu enbart har tre affärsområden.145 

                                                 
141 SAS årsredovisning 2001 
142 SAS årsredovisning 2004 
143 Tibell, B. (2007) 
144 Björnelid, R. (2007) 
145 SAS årsredovisning 2006 
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Figur 6. SAS affärsstruktur 2006 

 

4.3 En ny logistisk lösning 
Innan arbetet med Turnaround 2005 startades flög både flygplanen och personalen som 

Tibell beskriver det lite kors och tvärs mellan de olika länderna. Detta innebar att ett 

flygplan som startade i Stockholm kunde flyga på flera olika sträckor genom hela Europa 

under en dag. Om efterfrågan minskade eller ökade på en sträcka kunde det därför vara 

svårt att byta ut flygplanet mot ett mindre eller större då detta även påverkade kommande 

sträckor med en sorts dominoeffekt. För att lättare kunna följa efterfrågan och snabbt 

kunna flytta om flygplanen mellan olika sträckor beslutades därför att centrera 

flygplansindividerna till de centrala hubbarna Stockholm, Köpenhamn och Oslo. Resultatet 

av detta blev ett högre flygplansutnyttjande, ett stabilare trafiksystem samt att det även 

underlättade lagerhållningen av reservdelar till flygplanen då vissa modeller nu var 

centraliserade till enbart en hub.146 Samma omstrukturering gjordes för att även underlätta 

för personalen och de utgick nu antingen från Stockholm, Köpenhamn eller Oslo. 

Resultatet av detta blev en optimering av både flygplan- och personalutnyttjande. Detta 

tillsammans med att antalet heltidstjänster reducerades samt att personalen gick med på att 

arbeta fler timmar gjorde att kostnaderna kunde minskas radikalt.147 Ytterligare en stor 

kostnadsbesparing gjordes genom att minska personalstyrkan även inom SAS Ground 

Service, det vill säga de som arbetar på marken i exempelvis check-in och lastning. Detta 

möjliggjordes genom en tidtabellsförändring som ledde till att passagerarpeakarna på 

                                                 
146 Tibell, B. (2007) 
147 Tibell, B. (2007) 
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flygplatserna blev lägre men istället fler och i sin tur resulterade i en jämnare tillströmning 

passagerare på flygplatsen.148 

4.4 Minskad kapitalbindning 
Då flygbranschen är en mycket kapitalintensiv bransch är det viktigt att flygbolagen har en 

bra översikt på kapitalbindningen i företaget.149 En stor del av SAS kapitalbindning finns i 

antalet ägda flygplan. En anledning till att företaget därför leasar flygplan istället för att 

själva äga dem är att minska kapitalbindningen. Vidare kan de lättare anpassa antalet 

flygplan som finns i verksamheten till svängningar i efterfrågan genom att ha fler leasade 

flygplan i relation till antalet ägda.150 Det är tydligt att företaget under arbetet med  

 

Turnaround 2005 har ökat sin andel leasade plan. Innan arbetet med sparprogrammet drogs 

igång var andelen leasade plan endast 40 procent för att under perioden konstant öka fram 

till och med 2005 till hela 71 procent.151 Vidare blir det tydligt att koncernen under denna 

period ytterligare försöker sänka sin kapitalbindning genom att sälja ut bolag för att sedan i 

vissa fall hyra in tjänsterna igen. 2003 säljs exempelvis Scandinavian IT Group ut för att 

sedan skriva ett inhyrningsavtal hos de nya ägarna.152 

4.5 Säkerhet i fokus 
För att få bedriva verksamhet måste alla svenska flygbolag ha tillstånd av myndigheter 

såsom exempelvis Luftfartsstyrelsen, som bland annat har tillsyn över maskiner samt 

personal och ser till att dessa har rätt kompetens. Luftfartsstyrelsen ser därmed till att 

flygbolagen uppfyller de krav och regler som ställs på dem. För att få flyga passagerare 

och frakt måste flygbolagen bland annat även ha en operativ licens som är en form av 

ekonomisk prövning för att se om de är tillräckligt finansiellt starka för att fullfölja sina 

åtaganden mot passagerarna.153 Edgren menar att den osäkerhet som har skapats i 

branschen de senaste åren i och med krig och terrorattacker har inneburit att flygsäkerheten 

har blivit ifrågasatt.154 Inom SAS finns det en prioritetsordning som rangordnar i vad som 

är viktigast i arbetet som utförs; säkerhet, punktlighet och service. I årsredovisningarna 

finns även varje år en sammanställning av händelser som skett under året som har varit 

                                                 
148 Tibell, B. (2007) 
149 SAS årsredovisning 2001 
150 SAS årsredovisning 2000 
151 SAS årsredovisning 2000-2005 
152 SAS årsredovisning 2003 
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säkerhetsrelaterade samt av vad som har gjorts under året för att öka säkerheten.155 

Analysen av årsredovisningarna visar att detta arbete är något som har varit liknande utfört 

under samtliga av de analyserade åren. 

 

                                                 
155 SAS årsredovisningar 2000-2006 
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5. Analys 

I följande kapitel kommer det insamlade empiriska materialet att analyseras utifrån den 

tidigare presenterade teoretiska referensramen. Kapitlet delas in i fyra delar där de tre 

första avsnitten ämnar besvara var och en av uppsatsens tre frågeställningar. Avsnitten 

inleds med en presentation av den frågeställning som ska besvaras samt vilka teoretiska 

begrepp som kommer att användas. Det fjärde och avslutande avsnittet diskuterar 

hypotesen utifrån de resultat som analysen gett samt den teoretiska utgångspunkt som vi 

presenterar i den teoretiska ramen. För att ytterligare förstärka eller motsäga de 

påståenden vi gör i analysen kommer även empiri i form av intervjusvar som ännu inte 

presenteras att lyftas fram i detta kapitel.  
 

5.1 Varför Turnaround 2005? 

I detta första avsnitt av analysen ämnar vi besvara uppsatsens första frågeställning: Vad i 

SAS organisationsstruktur möjliggjorde arbetet med Turnaround 2005? Här utgår vi 

främst från de presenterade teorierna kring varför organisationer genomgår en förändring 

samt Lewins begrepp kring vad som sker under en förändringsprocess. Avsnitten avslutas 

med en sammanfattning för att ytterligare tydliggöra svaret på frågan.  

5.1.1 Vad var förutsättningarna? 

Då arbetet med Turnaround 2005 påverkade i stort sett alla delar inom organisationen 

menar vi att det som skett inom SAS organisationsstruktur enligt Greves resonemang kan 

sägas vara en radikal förändring. När arbetet med Turnaround initierades i början av 2000-

talet var det tydligt att situationen SAS befann sig i var ohållbar. Detta då den dåvarande 

koncernchefen Jørgen Lindegaard menade att företaget väntade för länge med att hantera 

lönsamhetsproblemen samt att de troligen hade gått i konkurs om de inte hade agerat. Så 

varför väntade SAS då så länge med att agera? Som Greve menar väntar företag ofta med 

att genomgå radikala organisationsförändringar tills det enda alternativet är att gå i 

konkurs, då risken att misslyckas med en stor förändring är stor. Björnelid menar att en 

genomgripande förändring av organisationen var en känslig fråga för den tidigare 

ledningen. SAS tog länge inte hotet från lågprisflyget på allvar. När kostnadskrisen senare 

var ett faktum menar han att omvandlingstrycket blev massivt mot bolaget som inte hade 
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mycket annat att välja på än att bygga om hela den skandinaviska flygbolagskoncernen.156 

Att flyga hade tidigare setts som något exklusivt där servicenivån också förväntades vara 

hög, något SAS tidigare byggt sin strategi på. Detta innebar även höga kostnader och SAS 

var därför med Doganis begrepp ett så kallat högkostnadsbolag. För att få lönsamhet i 

verksamheten sattes priset på flygbiljetterna efter de kostnaderna de hade. Då inträdet av 

lågprisbolag på marknaden skapade en efterfrågan på billigare biljetter var därmed SAS 

tvungna att göra en revolutionär förändring i sin strategi genom att sänka nivån på servicen 

mot kunderna. Vi menar att SAS i och med detta gjorde vad som i teorin benämns som 

kreativ förstörelse, det vill säga de gav upp det de var bra på.  Detta ser vi som en av 

förutsättningarna som möjliggjorde arbetet med Turnaround 2005. Att personalen 

accepterade fler arbetstimmar och lägre löner var ytterligare en förutsättning som 

möjliggjorde kostnadsbesparingarna menar Tibell.157  I och med att SAS tidigare hade setts 

som ett stabilt och tryggt företag upplevdes det som en känslig fråga att försämra 

arbetsvillkoren och ge personalen lägre löner. Förändringen möjliggjordes, menar 

Björnelid, till viss del tack vare det nyhetsvärde som låg i turbulensen kring flygbranschen. 

Mediernas rapporterande om lågprisflygbolagens framgångar och de etablerade företagens 

motgångar menar han kan ha hjälpt företagsledningen i sin strävan att frammana ett 

krismedvetande bland personalen.158 Vidare menar Tibell att det faktum att det var andra 

flygbolag som hade liknande problem som SAS, och som senare även gick i konkurs, 

underlättade arbetet med att skapa en förståelse hos personalen.159 Tack vare dessa 

händelser menar vi att upptiningsfasen, som Lewin beskriver som det första steget i 

förändringsprocessen, lättare kunde påbörjas. 

5.1.2 En längre upptiningsfas 
Upptiningen i SAS organisationsstruktur menar vi utgjordes av de olika faser av 

besparingsåtgärder som initierades från slutet av 2001 tills Turnaround presenterades i sin 

helhet 2003. Det är svårt att avgöra om detta hade någon betydelse för att SAS klarade sig 

bättre än många andra bolag ur den svåra situation som flygbranschen upplevde i början av 

millenniumskiftet. Vi menar dock att SAS genom sin struktur hade skapat interna 

förutsättningar att genomgå ett förändringsarbete, vilket Jacobsen även anser vara en 

nödvändighet vid en planerad förändring. Med interna förutsättningar menar vi bland annat 
                                                 
156 Björnelid, R. (2007) 
157 Tibell, B. (2007) 
158 Björnelid, R. (2007) 
159 Exempelvis försökte Sabena förhandla med sina flygvärdinnor som sade nej till förändringen, och två 
dagar senare gick konkursansökan in. Källa: Tibell, B. (2007) 
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den lojalitet som fanns hos personalen som gjorde att de gick med på de försämrade 

arbetsvillkoren. Vidare hade SAS skapat en verksamhet som stod på flera ben genom att 

bolaget har flera hemmamarknader.160 En av förklaringarna, enligt Björnelid, till att SAS 

har en naturlig och jämförelsevis skyddad hemmamarknad är Skandinaviens geografiska 

placering i ett av Europas hörn där alternativen är få.161 Tibell menar att SAS vid 

tidpunkten hade en stark finansiell ställning, vilket var ytterligare en intern förutsättning 

för att klara ett stort förändringsarbete. De hade planerat för en expansion där de finansiella 

krafterna nu istället blev grunden för förändringsarbetet.  

5.1.3 En stabil struktur 
Sammanfattningsvis menar vi därför att det var en kombination av olika faktorer som 

möjliggjorde genomförandet av Turnaround 2005. Det faktum att SAS avvaktade in i det 

sista med att genomföra de stora förändringarna gjorde att de naturligt kom in i 

upptingsfasen, vilket gav dem tid att förbereda sig för förändringen. Genom detta förstod 

de även att de behövde genomgå en kreativ förstörelse för att överleva den nya 

konkurrenssituationen. Även om det var påverkan av yttre faktorer som gjorde att 

Turnaround 2005 initierades menar vi att det var de inre faktorer som SAS struktur skapat 

som möjliggjorde förändringsarbetet och att de klarade sig betydligt bättre i jämförelse 

med många andra bolag. Vi uppfattar det som att det faktum att organisationen under en 

lång tid hade byggt upp lojala medarbetare och en stark hemmamarknad gjorde att de hade 

en stark finansiell ställning och en stabil organisationsstruktur som utgångspunkt. 

Strukturen på organisationen var således betydelsefull, och i nästa avsnitt kommer vi att 

analysera mer ingående vad som har påverkat organisationsstrukturen att ta den form den 

har idag.  

                                                 
160 Tibell, B. (2007) 
161 Björnelid, R. (2007) 



  
                                                                                                                                  Analys 

 38

5.2 Vad har format den nya strukturen? 

I detta avsnitt ämnar vi besvara uppsatsens andra frågeställning: Vad har påverkat 

utformningen av hur SAS organisationsstruktur ser ut idag? Här utgår vi främst från 

Abrahamssons teoretiska modell med fem imperativ som orsaken till 

organisationsstrukturens utformning. Varje imperativ, teknologi, omgivning, strategi, 

storlek samt ledningens makt och kontroll, kommer nedan att behandlas under varsitt 

stycke. Avsnittet avslutas med ett sammanfattande stycke som behandlar modellen i sin 

helhet.  

5.2.1 Teknologin blev ett konkurrensmedel 

Vi kan tydligt se att imperativet teknologi har påverkat utformningen av SAS 

organisationsstruktur. Enligt Abrahamssons resonemang kring teknologi och effektivitet 

menar vi att det ursprungliga syftet med SAS hemsida kan ses som ineffektivt. Detta då 

möjligheten att använda teknologin vid utformningen av organisationsstrukturen förbisågs 

helt genom att enbart se hemsidan som ett serviceelement. Att det även var möjligt för 

kunden att boka biljetter hos konkurrenten via hemsidan menar vi visar ytterligare på 

ineffektiviteten i detta. Genom att tidigt använda teknologin i sin organisationsstruktur 

kunde lågprisbolagen till största del sälja sina biljetter via hemsidan vilket ledde till 

minskade försäljningskostnader. Vi menar att en av anledningarna till att lågprisbolagen 

utvecklades så snabbt var att de förstod vilken betydelse teknologin hade och utvecklade 

därmed användarvänliga och kostnadseffektiva hemsidor. Detta menar Edgren gav dem en 

tydlig konkurrensfördel.162 SAS har idag både förbättrat och kanske framförallt förändrat 

syftet med sin hemsida då de idag ser den som en självklar försäljningskanal vilket gett en 

effektivare produktion. Vi menar därmed precis som Abrahamsson att SAS organisations-

struktur har påverkats genom att de blivit tvungna att ta hänsyn till den teknologiska 

utvecklingen. 

  

När det gäller SAS organisationsstruktur och begreppen rutinmässig och icke rutinmässig 

produktion menar vi däremot att det inte har skett någon förändring. Då flygbolag är 

verksamma inom en mycket dynamisk bransch skulle det enligt teorin krävas en icke-

rutinmässig produktion. Vi menar att SAS alltid har haft och bör fortsätta ha en 

rutinmässig produktion då den främsta prioriteringen alltid har varit säkerheten, vilket  
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kräver tydliga rutiner och utförliga checklistor för personalen. Även om det inte har skett 

någon förändring menar vi dock att behovet av en fortsatt rutinmässig produktion har lett 

till att organisationsstrukturens utformning har påverkats. Detta då en oförändrad faktor 

också utgör en del i den nya strukturen. 

5.2.2 Omvärlden var osedvanligt händelserik 

Imperativet omgivning menar vi har en extra stor påverkan på organisationsstrukturers 

utformning inom flygbranschen då flygbolagen är så beroende av externa faktorer. Det är 

framförallt tre faktorer i SAS omgivning som vi anser har påverkat utformningen av hur 

deras struktur ser ut efter Turnaround 2005; oförutsedda händelser, politik samt ökad 

konkurrens. 

 

Vi menar att den turbulenta flygmarknaden kan liknas med Greves definition av en 

dynamisk omgivning, det vill säga hög grad av förändring i hög takt. De senaste årens 

händelser i världen har slagit hårt mot flygbranschen och har ställt nya krav på aktörerna 

på marknaden. Enligt Abrahamsson krävs det, vilket även samtliga av intervjupersonerna 

påpekat, en flexibel och anpassningsbar struktur för att klara av förhållandena inom 

flygbranschen. SAS divisionalisering av bolaget menar vi har ökat möjligheten till att 

anpassa varje enhet till den lokala marknaden. Som Tibell menar är den största utmaningen 

att lyckas forma en organisation som klarar både små och stora förändringar. De små 

förändringarna är exempelvis säsongssvängningarna och de stora förändringarna kan vara 

allt ifrån naturkatastrofer till höjda oljepriser. Därför menar han att det är eftersträvansvärt 

att kunna minska och öka kapaciteten i organisationen efter behov.163 Därav vår 

uppfattning att oförutsedda händelser är en av de faktorer som tydligt påverkat 

organisationsstrukturen på så sätt att den enklare kan hantera dessa.  

 

Vidare menar vi att politik är en annan av de yttre faktorer i omgivningen som tydligt har 

påverkat utformningen av organisationsstrukturen. SAS hade i och med att de är 

verksamma i tre länder innan arbetet med Turnaround 2005 och bolagiseringen ett 

gemensamt avtal som baserades på samtliga av de skandinaviska ländernas lagar och 

regler. Det som skulle ha varit en bra kompromiss blev istället mycket komplext,  

 
                                                 
163 Tibell, B. (2007) 
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konfliktrikt och kostsamt. Det krävdes mycket administration och ständiga förklaringar för 

personal i olika länder varför exempelvis löner inte låg på samma nivå.164  Bolagiseringen 

genomfördes 2004 med syftet att undvika onödig administration och konflikter då varje 

bolag istället skulle anpassas till den lokala lagstiftningen. Den nya strukturen innebar 

dock inte bara fördelar. Uppdelningen innebar också att de olika bolagen fick olika 

förutsättningar på de lokala marknaderna vilket både kan ha en negativ påverkan både på 

den interna konkurrensen mellan de tre skandinaviska bolagen samt för kunderna. Ett 

exempel på detta är hur bolagets bonusprogram Eurobonus måste utformas då 

konkurrenslagstiftningen är olika i de tre länderna. Passagerare får exempelvis inte utnyttja 

intjänade Eurobonuspoäng för att ta ut bonusresor på inrikeslinjer inom Sverige där 

konkurrerande bolag är verksamma.165 Detta kan bli förvirrande för resenärerna som inte är 

insatta i SAS bolagsstruktur och därmed inte förstår varför inte samma erbjudanden gäller 

inom hela SAS. Att lagstiftningen skiljer sig mellan de olika skandinaviska länderna menar 

vi har påverkat SAS organisationsstruktur i och med bolagiseringen.  

 

Även den ökade konkurrensen kan vi se ha påverkat förändringen av SAS organisations-

struktur. I grund och botten leder de flesta förändringar på marknaden till nya konkurrens-

möjligheter. Avregleringar och inträdet av lågprisbolagen har lett till att det har skapats ett 

ändrat kundbeteende. Som Edgren menar vill människorna resa när de vill, dit det vill och 

till billigast peng. Det behöver inte ens vara bekvämt så länge det är billigt.166 SAS hade 

tidigare en av Europas flygbolags högsta kostnadsnivåer och kunde därmed, då 

konkurrensen var bristfällig, enligt Björnelid även ta ut höga priser.167 För att kunna 

anpassa organisationsstrukturen efter det nya kundbeteendet valde SAS att benchmarka sig 

mot ett nystartat lågprisbolag vilket ledde till insikten att bolaget var tvunget att minska 

sina kostnader. Åtgärder som vidtogs var exempelvis standardisering av flygplansflottan 

för att minska de höga underhållskostnaderna. Det gjordes också en utjämning av 

verksamhetens peakar, det vill säga de tider då det krävdes mest personal. Ytterligare en 

åtgärd var att säkra att alla linjer var lönsamma. Samtliga av dessa åtgärder menar vi därför 

är ett resultat av att konkurrensen har påverkat utformningen av organisationsstrukturen.  

 
                                                 
164 Tibell, B. (2007) 
165 www.sas.se  2007-05-25 
166 Edgren, M. (2007) 
167 Björnelid, R. (2007) 
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Som vi tidigare i analysen har påvisat är flygbolag verksamma på en mycket dynamisk 

marknad med stor turbulens. Enligt vår teori har SAS därmed kortare tid att anpassa sig till 

de nya förutsättningarna där omgivning på detta sätt får en stort inflytande på hur 

strukturen formas.  

5.2.3 Expansionsplaner blev till sparprogram 

Ytterligare ett imperativ som har haft betydelse för utformningen av SAS 

organisationsstruktur är företagets strategi. Innan arbetet med Turnaround 2005 startades 

hade SAS planlagt för en expansion. Att gå från en planerad expansion i början av 2001 till 

ett initierat sparprogram i slutet av samma år lämnade naturligtvis markanta spår i 

organisationsstrukturen. Som Björnelid menar är organisationsstrukturen underordnat 

målet,168 vilket är en slutsats även Abrahamsson drar. Målet med den nya strategin och 

Turnaround 2005 var att minska kostnaderna. För att övergå från expansionsplaner till att 

initiera ett sparprogram krävdes det dock först ett antal åtgärder. Dels behövdes de 

beställda flygplanen avbeställas, och den nyrekryterade personalen fick som Tibell 

utrycker det ”vända i dörren”.169 Dels krävdes en effektivisering av både personal och 

flygplansutnyttjande. Vi tolkar dock inte övergången till ett sparprogram som att SAS valt 

att frångå sitt koncept. SAS uppdrag och affärsidé var innan Turnaround 2005 att vara 

konkurrenskraftiga på den skandinaviska marknaden vilket skulle uppnås genom att 

fokusera på tre kundbehov; enkelhet, valfrihet och omtanke.170 Även om SAS valde att 

jämföra sig med ett lågprisbolag samt att vissa mål och strategier har förändrats menar vi 

att bolaget fortfarande har behållit fokus på kundens behov och kvalitet i tjänsten. Det har 

dock krävts strukturella förändringar för att fortfarande kunna erbjuda kunden samma 

enkelhet till ett reducerat pris. Valet att ändra den befintliga strategin, från en 

expansionsplan till ett sparprogram, samt valet att behålla fokus på kunden även i den nya 

strategin menar vi båda har bidragit till utformningen av SAS nya organisationsstruktur. 

                                                 
168 Björnelid, R. (2007) 
169 Tibell, B. (2007) 
170 SAS årsredovisning 2000 
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5.2.4 Inte längre bara positivt att vara Goliat  

Imperativet storlek menar vi inte bara har haft betydelse för organisationsstrukturens form 

utan även för genomförande av Turnaround 2005. Då SAS hade en uthållighet under 

förändringsarbetet, genom sin naturligt stora hemmamarknad och finansiella styrka, vilket 

till viss del har saknats hos andra flygbolag, innebar detta en stor fördel. Trots detta har det 

framgått tydligt i samtliga intervjuer att SAS led av dess storlek och att en divisionalisering 

var oundviklig. Vi menar därmed att den främsta anledningen till att strukturens storlek 

förminskades var att organisationen, såsom Abrahamsson också menar, ansågs trögstyrd. 

Detta då storleken gjorde den svårt att anpassa organisationen till den allt mer krävande 

marknaden och turbulenta omgivningen. Från att ha varit två stora affärsenheter är nu 

bolaget delat i flera mindre enheter där bland annat det tidigare SAS Airlines nu är 

uppdelat i tre nationella bolag med resultatansvar. Flera delar av bolaget, såsom SAS 

Flight Academy och SAS Rezidor, har sålts ut där vissa delar av de utsålda bolagen istället 

hyrs tillbaka. Årsrapporterna ger därmed en bild av en modern och flexibel 

organisationsstruktur. Vidare påminner Palmer och Hardy om att en avskalning av 

strukturen kan innebära resursförluster. Vi menar därmed att det inte bara finns fördelar 

med den nya organisationsstrukturen. Tre nationella bolag innebär också tre VD:ar med tre 

individuella mål verksamma på samma marknad. Divisionalisering medför också fler 

enheter och det kan därmed innebära en ny form av komplexitet, där organisationen istället 

kan bli blir svår att styra. Vi anser att storleken på företaget därmed, i likhet med vad 

Abrahamsson menar, har en stor inverkan på hur organisationsstrukturen utformas. Vi 

ställer oss dock frågande till organisationens nuvarande storlek. Kan det vara så att SAS 

fortfarande har en för stor organisation och att de inte kan åstadkomma den flexibilitet som 

marknaden kräver?  
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5.2.5 Ledningen måste genomdriva förändringen 
Det femte imperativet som påverkat utformningen av SAS organisationsstruktur är 

ledningens makt och kontroll. Även om SAS har genomgått stora förändringar för att 

anpassa sin struktur till dagens marknad är det ofrånkomligt att åtgärderna skulle har 

genomförts tidigare. Vid utformningen av Turnaround kunde det konstateras att SAS, på 

grund av förändringarna på marknaden, inte var marknadsanpassat och att det inte längre 

fanns en efterfrågan av produkten. Vi menar att organisationen fått dels en mer organisk 

karaktär då bolagiseringen inneburit ökat individuellt ansvar, men dels också en mer 

mekanisk karaktär då det skett en markant åtstramning av strukturen, då den nya formen 

underlättar för ökad kontroll och härledande av kostnader. Ovanstående nämnda 

förändringar av både yttre och inre faktorer har lett till att SAS har fått den form 

organisationen har idag. Som den presenterade teorin visar menar vi dock att ledningens 

makt och kontroll har varit det imperativ som slutligen påverkat organisationsstrukturens 

utformning. 

5.2.6 Det börjar i omvärlden och slutar i organisationsstrukuren 
Som presenterats ovan kan vi se att samtliga av de imperativ Abrahamsson resonerar kring 

har påverkat utformningen av den organisationsstruktur som SAS har idag. I analysen kan 

vi även tydligt se hur samtliga imperativ på ett eller annat sätt påverkar varandra. Den nya 

teknologin och förändringar i omgivningen har bidragit till ett förändrat kundbeteende 

samt en ökad och ny konkurrenssituation vilket i sin tur har tvingat ledningen att ändra 

företagets strategi och storlek. Därmed menar vi att ledningens makt och kontroll samt 

deras tolkning av hur de förändrade förutsättningarna påverkar verksamheten spelar en 

central roll i hur organisationsstrukturen utformas. 
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5.3 Har SAS en mer flexibel organisationsstruktur idag? 
I denna tredje och avslutande del ämnar vi besvara den tredje frågeställningen: Hur har de 

stabila respektive flexibla faktorerna i SAS organisationsstruktur förändrats under arbetet 

med Turnaround? Vi kommer främst att utgå ifrån de teoretiska begreppen stabilitet och 

flexibilitet samt teorier om vad som kan karaktäriseras som stabilt respektive flexibelt i 

SAS organisationsstruktur. 

5.3.1 Hur ser SAS struktur ut idag? 

Omorganiseringen av SAS affärsstruktur är kanske den största strukturella förändringen 

som har skett under arbetet med Turnaround i och med en bolagisering av vissa enheter 

samt valet att helt sälja ut andra enheter. Utifrån Abrahamssons resonemang om 

specialisering menar vi att den vertikala differentieringen, det vill säga antalet nivåer inom 

varje enhet, har minskat. Genom bolagiseringen har även den geografiska spridningen för 

de respektive enheterna minskat då detta innebar en uppdelning av enheterna till nationella 

bolag. Den horisontella differentieringen är dock lite svårare att bedöma då den behandlar 

graden av kompetens i organisationen. Det faktum att företaget drastiskt har minskat 

antalet anställda samt att flera enheter har sålts ut tyder dock på att även den horisontella 

differentieringen totalt sett har minskat. Sammantaget anser vi att SAS på detta sätt har en, 

utifrån Abrahamssons resonemang om specialisering, plattare organisationsstruktur idag än 

innan arbetet med Turnaround 2005. Vidare skiljer Abrahamsson på centraliserade och 

decentraliserade organisationer. Vi menar att SAS har gått från en centraliserad till en 

decentraliserad organisationsstruktur. Detta då de under arbetet med Turnaround 2005 har 

skapat fler resultatenheter som i sin tur bidragit till att besluten tas längre ner i 

organisationen.  

 

Formaliseringen av SAS organisationsstruktur anser vi dock är svårare att bedöma då vi 

inte kan avgöra om förändringarna i strukturen har inneburit en minskad eller ökad 

standardisering av regler, rutiner och procedurer. Däremot menar vi att SAS har haft en 

relativt hög formalisering av verksamheten hela tiden eftersom säkerhetsarbetet präglar 

hela deras verksamhet. Sammantaget kan vi utifrån Abrahamssons resonemang om 

organisationens tre sturkturbegrepp se att SAS efter arbetet med Turnaround 2005 har 

skapat en plattare och mer decentraliserad organisation som har en fortsatt relativt hög 



  
                                                                                                                                  Analys 

 45

formalisering. Detta innebär att organisationsstrukturen till viss del har blivit mer flexibel 

men att det även finns inslag av en fortsatt stabilitet i organisationen.  

5.3.2 SAS stabilt eller flexibelt idag? 

Som vi tidigare påvisat finns det fortfarande en viss grad av formalisering kvar i SAS på 

grund av att säkerhetstänkandet fortfarande är av högsta prioritet. Mintzberg menar 

dessutom att det är vanligt att flygbolag väljer att organisera sig som en maskinbyråkrati då 

det inom flyget krävs en viss standardisering. Vi menar därför att SAS 

organisationsstruktur, innan de påbörjade arbetet med Turnaround, därmed kan liknas vid 

både Mintzbergs maskinbyråkrati och Burns och Stalkers mekanistiska organisation. 

Samtidigt menar Mintzberg att maskinbyråkratier främst återfinns i stabila omgivningar då 

de inte har samma förutsättningar som adhocratier att hantera en föränderlig omvärld. 

Valet att bolagisera och bryta ner organisationen i mindre enheter för att ha lättare att 

anpassa sig till marknadens förutsättningar tyder dock på att de idag är organiserade mer 

som en divisionaliserad form. Enligt Burns och Stalkers resonemang menar vi att SAS 

därmed har gått från att vara en mer eller mindre mekanistisk struktur till att efter arbetet 

med Turnaround alltmer ha närmat sig en organisk struktur. Att bolaget minskat sin 

kapitalbindning, genom att idag leasa större andelen av flygplan, gör det också enklare för 

företaget att snabbt minska eller öka flottan vid svängningar i efterfrågan. Samtidigt har 

företaget valt att sälja ett flertal affärsenheter för att sedan hyra in tjänsterna igen vilket 

ytterligare tyder på att de bättre kan anpassa sig till en föränderlig omvärld och har rört sig 

från en stabil till en flexibel struktur. Sammanfattningsvis menar vi att detta innebär att 

SAS fortfarande har inslag av en maskinbyråkrati i sin organisation. Samtidigt har SAS 

genomgått ett förändringsarbete som resulterat i en mer decentraliserad organisation samt 

att de genom att forma en ny typ av produkt bättre kan anpassa sig i den turbulenta miljö 

de befinner sig i. Vi menar därmed att det är svårt att beskriva SAS organisationsstruktur 

utifrån exempelvis Mintzbergs organisationsmodeller, då organisationsstrukturen passar in 

under flera av modellerna. Inte heller går det att placera in SAS organisationsstruktur på 

Burns och Stalkers skala över mekanistiska och organiska organisationer, då vi menar att 

den nya strukturen har både mekanistiska och organiska inslag.  
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5.4 Hypotesprövning 
I detta fjärde och avslutande avsnitt söker vi, genom att sammanfatta analysen, bekräfta 

eller förkasta den ställda hypotesen: En organisationsstruktur blir inte mindre stabil för att 

den blir mer flexibel. För att sammanfatta analysen tar vi avstamp i de två modellerna vi 

presenterade i teorin. Först förs en diskussion kring stabilitet och flexibilitet utifrån 

kontinuumet med de två begreppen på var sin sida. Därefter följer diskussionen med 

Lewins förändringsförlopp som utgångspunkt. Sist kommer en diskussion om hypotesens 

vara eller inte vara. 

 

5.4.1 Stabil alternativt flexibel? 
Vi ser flera faktorer som påvisar att SAS organisationsstruktur har blivit mer stabil utan att 

bli mindre flexibel och omvänt genom Turnaround. Inom flygbranschen har kravet på en 

hög formalisering och rutinmässig produktion inverkan på organisationsstrukturens 

utformning. Vi menar att detta tyder på att beroende på bransch kan det finnas 

karaktäristika som har betydelse för strukturen, och dessa låter sig inte påverkas av 

omgivningen. De ovan nämnda faktorerna är branschspecifika och kommer att fortsätta 

utgöra en faktor för överlevnad inom branschen. De kommer inte att påverkas av att 

organisationsstrukturen blir mer flexibel. Därmed menar vi att oavsett hur långt längs 

skalan mot flexibel en organisation rör sig innebär det inte nödvändigtvis att de rör sig 

längre ifrån stabiliteten.  

 

Det finns mycket som pekar på att SAS har skapat en plattare, mer decentraliserad men 

också fortsatt formaliserad organisation. En plattare, mer decentraliserad struktur tyder 

enligt teorin på ökad flexibilitet. Samtidigt har formaliseringen, som beskrivs som en stabil 

faktor inom organisationsstrukturer, inte förändrats. Stabila organisationsstrukturer 

samexisterar således med flexibla. Om man skulle placera en sådan struktur på 

kontinuumet skulle det se ut som att de är mindre stabila på grund av flexibiliteten och vice 

versa, när det ena inte minskar eller ökar det andra. Vi menar istället att de flexibla 

inslagen ökat, men inte påverkat stabiliteten. 

  

Bolagiseringen har inneburit en åtstramning av strukturen då detta gjordes för att öka 

kontrollen över verksamheten. Åtstramningen har å ena sidan gjort strukturen mer flexibel 

eftersom ledningen därmed har förutsättningen att lättare förändra strukturen. Å andra 
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sidan kan detta även innebära ökad stabilitet eftersom strukturen fått fastare form. 

Samtidigt har bolagiseringen bidragit till ökad anpassningsförmåga på de respektive lokala 

marknaderna, vilket enligt teorin gör strukturen mer flexibel. Organisationsstrukturens 

utformning har dock blivit mer komplex och därmed svårhanterlig vid eventuella 

förändringar. Eftersom bolagiseringen har inneburit att strukturen både ökat stabiliteten 

och flexibiliteten, menar vi att det är svårt att placera SAS struktur på kontinuumet. 

5.4.2 Stabil via flexibel till stabil 
Sparprogrammet Turnaround möjliggjordes genom en rad olika förutsättningar i SAS 

omgivning. Vi menar att dessa förutsättningar dels var ett resultat av en stabil struktur, dels 

att de utgjorde den grund som krävdes för att förändring ska vara genomförbar. 

  

Den nya strukturen har lett till flera förbättringar inom organisationen, och SAS har tagit 

sig ur den värsta krisen. Vi vill dock uppmärksamma att förändringen också skapat nya 

problem och risker. Bolagiseringen har exempelvis ökat risken för suboptimering och kan 

komma att kräva fler förändringar och förbättringar av strukturen. Detta leder således till 

fortsatt behov av förändring, och inte till ett nytt stabilt tillstånd. Strukturen behöver 

således vara utformad för att klara fortsatt förändring. Vi önskar därmed förlänga Lewins 

beskrivning av förändring som ett förlopp med en tydlig början och slut med ett ytterligare 

perspektiv, eftersom vi anser att förändringar är en ständigt pågående process.  

5.4.3 Stabilitet och flexibilitet- ett ömsesidigt beroende?  
Enligt teoretikerna liknas stabilitet med överlevnad eller med permanens och hållbarhet. 

Teorierna kring flexibilitet är mer likartad och anpassningsbarhet är en relativt överens-

stämmande tolkning. Att bekräfta eller förkasta hypotesen är i det läget beroende på hur vi 

väljer att tolka stabilitet. Om stabilitet liknas vid överlevnad, och det som skapar 

överlevnad förändras, är det viktigt att strukturen kan hantera förändringen som krävs. I 

flygbranschen förändras förutsättningarna gång på gång, vilket kräver att strukturen är 

föränderlig. Följaktligen innebär detta att organisationen inte enbart måste kunna formas 

utefter de nya förutsättningarna, utan strukturen måste vara föränderlig.  

 

Om en stabil organisationsstruktur liknas med vad som skapar överlevnad har det visat sig 

att SAS överlevnadsförmåga har varit en förutsättning för förändringen, eftersom 

förändringen krävde insatser i form av uthållighet. Samtidigt var förändringen en 

förutsättning för fortsatt överlevnad eftersom anpassningsbarhet i den här branschen är en 



  
                                                                                                                                  Analys 

 48

förutsättning för överlevnad. Annorlunda uttryckt menar vi att de stabila faktorerna i 

strukturen varit en förutsättning för flexibilitet och flexibiliteten en förutsättning för 

fortsatt stabilitet. Ur det perspektivet kan vi se tecken på att hypotesen går att bekräfta.  

 

Om man däremot ser stabilitet som permanens och hållbarhet, med strikta beslutsvägar, är 

inte strukturen av föränderlig karaktär, vilket den är ur överlevnadsperspektivet. Då 

förändras strukturen främst för att anpassas till rådande förutsättningar, och förändring sker 

som ett separat tillstånd mellan två stabila tillstånd likt det som Lewin beskriver. Dock kan 

en struktur som karaktäriseras som stabil vara mer eller mindre förändringsbenägen, vilket 

vi åsyftar när vi säger att en stabil struktur lättare kan förändras på kommando tack vare 

strikta beslutsvägar. På det viset kan flexibilitet lättare möjliggöras tack vare stabiliteten, 

trots att vanliga kännetecken för flexibilitet som decentralisering och lös styrning saknas. 

Ur det perspektivet blir tolkningen att stabilitet kan underlätta flexibilitet, och även om de 

två kan vara beroende av varandra, förutsätter de inte varandra, varpå hypotesen måste 

avfärdas.  

 
Sammanfattningsvis ser vi att det finns tydliga samband mellan stabilitet och flexibilitet, 

men även om indikationer finns på ett beroendesamband kan vi inte bekräfta vår hypotes. 

Dock pekar mycket på att en organisation samtidigt som den blir mer flexibel också blir 

mer stabil, även utan att det blir avhängigt begreppsdefinitioner, vilket antyder att 

hypotesen inte helt bör avfärdas. 
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6. Avslutning 
 

I detta avsnitt ämnar vi sammanfatta resultaten som framkommit i analysen. Avslutningsvis 

för vi även en reflekterande diskussion över vad resultaten innebär samt ger förslag på 

vidare forskning 
 

6.1 Slutsatser  

Syftet med uppsatsen var att utifrån en analys av ett förändringsarbete i ett flygbolag förstå 

relationen mellan de stabila respektive flexibla faktorerna i organisationsstrukturen. För att 

kunna uppfylla syftet har vi genom de presenterade frågeställningarna analyserat det 

insamlade materialet genom teoretiska begrepp om stabilitet, flexibilitet samt 

organisationsstruktur. De slutsatser vi kan dra från analysen är att det finns indikationer på 

att den presenterade hypotesen både kan bekräftas och avfärdas. SAS organisationsstruktur 

kan efter arbetet med Turnaround beskrivas som både mer stabil och mer flexibel, 

beroende på hur begreppet stabilitet definieras. Detta har därmed en avgörande betydelse 

för huruvida hypotesen går att bekräfta. Vi menar dock att det finns tillräckliga incitament 

för att stabiliteten kan ökas genom en mer flexibel organisationsstruktur samt att 

stabiliteten är en förutsättning för flexibilitet. Precis som ett flygplans vingar vibrerar 

under hela luftfärden för att behålla stabiliteten i luften menar vi att det i SAS 

organisationsstruktur finns tecken på att stabiliteten är ett resultat av den ökade 

flexibiliteten. Varpå vi inte kan bekräfta hypotesen men inte heller avfärda den.  

6.2 Diskussion 

Vår ambition med uppsatsen var att med resultatet skapa en förståelse för hur flygbolagen 

bör utforma sin organisationsstruktur. Det är orimligt att ge en generell beskrivning av hur 

en struktur bör se ut. Vi tror däremot att det är viktigt att vid en uppbyggnad av en ny 

organisationsstruktur se till hur de stabila respektive flexibla faktorerna inom 

organisationen påverkar varandra och vad som krävs av organisationen och dess struktur 

för att genomgå en förändring.   

 

Analysen visar att SAS klarade sig igenom den värsta krisen i och med ett de initierade och 

klarade att genomföra arbetet med Turnaround. En av anledningarna som nämns till att 
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arbetet med Turnaround möjliggjordes var att personalen ställde upp på längre arbetstider 

till en lägre lön. De senaste månadernas händelser, med strejker både hos det danska och 

svenska kabinfacket, får oss dock att fundera på om förändringen på sikt kan sägas vara 

hållbar? Med ett perspektiv nästan två år efter att arbetet med programmet har avslutats 

menar vi att den värsta krisen för SAS faktiskt inte är över utan att det är nu den stora 

prövningen kommer. Som framkommit i uppsatsen var SAS förhållandevis sent ute med att 

anpassa sig till den nya konkurrenssituationen och de nya förutsättningarna på marknaden. 

Vi anser att det finns något paradoxalt i detta då syftet med att Jan Carlzon under sin tid 

som koncernchef på 1980-talet ”rev pyramiderna” just var att organisationen skulle komma 

närmare marknaden för att ha en möjlighet att reagera snabbare på förändringar i 

kundbeteendet. Hans inställning var att det var personalen som kände sina kunder och vad 

de ville ha bäst. Dock kanske det var naivt att tro att personalen skulle se 

helhetsperspektivet från marken, och möjligtvis blev det ett glapp mellan utdelat ansvar 

och ansvarstagande, det strategiska arbetet kanske bör ligga hos ledningen, och inte på 

medarbetarna. Vidare anser vi att det fanns en naivitet i att marknaden faktiskt kunde 

förändra sig så drastiskt som den gjorde. Enligt Edgren finns det en fördel med att ha en 

lång erfarenhet av branschen som SAS verkligen kan sägas ha då de vet hur ett flygbolag 

fungerar. Dock menar hon att nackdelen är att ett invant mönster, i en gammal organisation 

som SAS, leder till att det kan vara svårt att se de förändringar som bör göras. Utifrån detta 

resonemang menar vi att frågan kring hur konkurrensen kommer att utvecklas skulle vara 

intressant att undersöka vidare. Exempelvis vore det intressant att ta reda på hur hållbart 

SAS kunderbjudande är i förhållande till det som lågprisbolagen erbjuder idag. 

 

6.3 Egna reflektioner 
Vårt syfte var att studera att förändringsarbete i ett flygbolag för att förstå relationen 

mellan de stabila respektive flexibla faktorerna i organisationsstrukturen. Vi har genom ett 

teoretiskt resonemang presenterat en hypotes där tre frågeställningar har varit centrala för 

att kunna bekräfta eller avfärda den. Även om det är svårt att genom analysen i uppsatsen 

bekräfta eller avfärda hypotesen menar vi att uppsatsens syfte har uppfyllts och de ställda 

frågorna besvarats. Vi vill här dock även lyfta fram de reflektioner som vi har gjort under 

arbetets gång. Ämnet organisationsteori visade sig innehålla många inriktningar utöver 

strukturen. Vidare har vi i och med genomgången av teorier förstått att det finns en 

problematik i att vi valt att avgränsa oss till att endast studera organisationsstrukturen. 

Detta då det är svårt att skilja på struktur- och beteendevetenskapliga perspektiv i 
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organisationsteorin. Det är av denna anledning vi därför menar att de i en vidare 

undersökning hade varit intressant att även studera det interna perspektivet samt 

kundperspektivet i SAS organisation. Det vill säga hur personalen respektive kunderna 

uppfattar företaget SAS efter arbetet med Turnaround samt hur varumärket och ryktet har 

påverkats av de senaste turbulenta åren. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 1 
 

• Berätta lite om dig själv och ditt arbete samt vilken koppling du har till 
flygbranschen. 

  
• Hur har du kommit i kontakt med/ fått kunskap om Turnaround 2005?  

 
Branschen: 

 
• Hur skulle du beskriva utvecklingen i flygbranschen de senaste åren? 

 
• Vilken är den största skillnaden mellan idag och tidigare? 

 
• Vad krävs för att vara ett framgångsrikt flygbolag idag?  

 
• Vilken är den största möjligheten respektive det största hotet/utmaningen för 

flygbolag idag? 
 

• Vad tror du det är som bidragit till att SAS, till skillnad från många andra bolag, 
har överlevt den hårda konkurrensen och flertalet kriser som drabbat flygbranschen 
under de senaste åren? 

 
Arbetet med Turnaround 2005: 

 
• Vilken tror du var den främsta anledningen till att Turnaround 2005 initierades 

inom SAS?  
 
• Hur skulle du beskriva SAS arbete med Turnaround 2005? 
 
• Vad anser du det var i den gamla organisationsstrukturen/verksamheten som 

behövde förändras? Hur skulle du beskriva den gamla organisationsstrukturen? 
 

• Vilka förändringar menar du har gjorts i organisationsstrukturen under arbetet med 
Turnaround 2005? Varför tror du att just dessa förändringar gjordes och vad tror du 
var målet med förändringarna? 

 
• Vilka skulle du säga var de största fördelarna respektive nackdelarna med SAS nya 

organisationsstruktur?  
 

• Turnaround 2005 implementerades som ett åtgärdspaket med en tydlig början och 
slut. Hur bör det fortsatta förbättringsarbetet se ut? 

 
• SAS har överlevt den värsta krisen. Hur stor del anser du kan härledas till 

Turnaround 2005 och hur stor del kan härledas till andra faktorer i omvärlden? 
 

• Hur skulle du beskriva SAS organisationsstruktur idag? Fördelar och nackdelar.  
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Bilaga 2 – Intervjuguide 2 
 
• Berätta lite om dig själv och ditt arbete. 
 
• Vilken roll hade du under arbetet med Turnaround 2005? 

 
Branschen: 

 
• Hur skulle du beskriva utvecklingen i flygbranschen de senaste åren? Vilken är den 

största skillnaden mellan idag och tidigare? 
 

• Vad krävs för att vara ett framgångsrikt flygbolag idag?  
 

• Vilken är den största möjligheten respektive det största hotet/utmaningen för 
flygbolag idag? 

 
• Vad tror du det är som har bidragit till att SAS, till skillnad från många andra 

bolag, har överlevt den hårda konkurrensen och flertalet kriser som drabbat 
flygbranschen under de senaste åren? 

 
Arbetet med Turnaround 2005: 

 
• Vilken var den främsta anledningen till att Turnaround 2005 initierades?  
 
• Hur skulle du beskriva arbetet med Turnaround 2005? 
 
• Vad var det i den gamla organisationsstrukturen/verksamheten som behövde 

förändras? 
 

• Vilka förändringar i organisationsstrukturen har gjorts under arbetet med 
Turnaround 2005? Varför gjordes just dessa förändringar och vilket var målet med 
förändringarna? 

 
• Vilka skulle du säga var de största fördelarna respektive nackdelarna med den nya 

organisationsstrukturen?  
 

• Turnaround 2005 implementerades som ett åtgärdspaket med en tydlig början och 
slut. Hur ser det fortsatta förbättringsarbetet ut? 

 
• Har det skett några liknande förändringar av organisationsstrukturen tidigare? Vad 

ledde i så fall till att dessa förändringar gjordes och vad innebar dessa? 
 

• SAS har överlevt den värsta krisen. Hur stor del kan härledas till Turnaround 2005 
och hur stor del kan härledas till andra faktorer i omvärlden? 

 
• Hur skulle du beskriva SAS organisationsstruktur idag? 

 
 


