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Sammanfattning 

Examensarbetets titel: SAS 4Exellence – En fallstudie om hur SAS utvecklade och 

implementerar en ny strategi samt förändrar sin organisation med the Balanced 

Scorecard. 

Seminariedatum: 2012-01-09 

Ämne/kurs: FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng 

Författare: Julia Gustafsson, Ivar Ingelman Lindh och Linus Wahlsten 

Handledare: Mikael Hellström och Rolf Larsson 

Nyckelord: strategi, Implementering, organisationsförändring 

Syfte: Den här fallstudien ämnar undersöka hur SAS har utformat sin nya strategi och 

hur de ska lyckas med en framgångsrik implementering av strategin och 

förändringarna den innebär. 

Metod: Genom en fallstudie har vi med primärdata i form av intervjuer och 

sekundärdata från företaget testat de teorier vi funnit kring den process som ämnena 

strategi, förändring och implementering innebär. 

Teoretiska perspektiv: Teorinavsnittet beskriver olika teorier, forskning och begrepp 

inom strategi, förändring och implementering. Processen som detta innebär tas upp 

som teoretisk referensram. 

Empiri: Det empiriska materialet bygger på två längre intervjuer, en presskonferens 

och flertalet korta intervjuer med representanter från SAS. Det empiriska resultatet 

visar hur företaget har arbetat med ämnena strategiutformning, 

organisationsförändring och implementering. 

Slutsatser: De empiriska resultaten stämmer överrens med den teoretiska 

referensramen som använts i denna fallstudie, men också de slutsatser som gjorts av 

författarna att SAS nya strategi är utformad efter Kaplan & Nortons balanserade 

styrkort. 
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Abstract: 

Title: SAS 4Excellence - A case study of how SAS developed and implement a new 

strategy and also how they change their organization with the Balanced Scorecard. 

Seminar date: 2012-01-09 

Course: FEKH95 Business Administration: Degree Project, undergraduate level, 15 

ECTS. 

Authors: Julia Gustafsson, Ivar Ingelman Lindh and Linus Wahlsten 

Advisor: Mikael Hellström and Rolf Larsson 

Key words: Strategy, Organizational Change, Implementation 

Purpose: This case study aims to investigate how SAS designed their new strategy and 

how they should achieve successful implementation of the strategy and the changes it 

involves. 

Methodology: Through a case study, we have the primary data in the form of 

interviews and secondary data from the company. We have tested the theories we've 

found around the process the subjects strategy, change and Implementation means. 

Theoretical perspectives: The theories describe the basic theories, research and 

concepts in strategy, change and implementation. The process that this entails makes 

our theoretical frame of reference. 

Empirical foundation: The empirical material is based on two interviews, a press 

conference and several short interviews from representatives from the company. Our 

empirical results show how the company has worked on topics of strategy, change and 

implementation. 

Conclusions: The empirical results are in agree with the theoretical framework used in 

this case study, but also the conclusions made by the authors that SAS's new strategy 

is designed by Kaplan and Norton's balanced scorecard. 
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1. Inledning 

 I det här inledande kapitlet kommer en bakgrund att skildra flygbranschen och SAS 

som företag. Studiens problemställning kommer sedan att leda fram till studiens syfte. 

Även avgränsningar och disposition av arbetet kommer belysas här.  

 

1.1 Teoretisk bakgrund 

Det finns många olika sätt på hur en strategi kan utformas. Strategibegreppet har dock 

på senare tid blivit allt mer förknippat med att bli unik, uppnå konkurrensfördelar, 

skapa värde och fördela resurser1. Den analytiska strategiskolan menar att en tydlig 

strategi ska utvecklas och sedan arbeta efter denna.23 Forskning visar även att en tydlig 

strategi är extra viktig för stora företag i turbulenta branscher4.  

Vidare kan en ny strategi många gånger innebära en organisationsförändring som bör 

följa ett antal utformade steg för att den ska bli genomförd på ett framgångsrikt sätt. 

Det finns dock många olika faktorer som kan påverka organisationsförändringens 

framgång 5. Kotter har skapat en åttastegs-modell som organisationer enligt honom 

bör följa i sitt strategiarbete för att underlätta förändringen inom organisationen. Han 

anger också åtta vanliga misstag i samband med förändringsarbetet.6  

Implementeringen är den viktiga delen när det gäller att förankra strategin. Här 

behöver tydliga mål sättas upp och mätas för att se vilken påverkan strategin och 

förändringen ger under arbetets framskridande. Kaplan & Norton presenterade 1992 

konceptet The Balanced Scorecard, fortsättningsvis benämnt som BSC, vilket är en 

metod för att mäta prestationer inom ett företag. Från början innebar BSC endast en 

metod för att mäta prestationer och implementeringsarbetet, men den har 

                                                      
1
 Bengtsson & Skärvad (2011) 

2
 Russel (1999) 

3
 Porter (1991) 

4
 Miller & Cardinal (1994) 

5
 Alvesson & Svenningsson (2008) 

6
 Kotter (1998) 
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vidareutvecklats med tiden och utvidgats till att även kunna behandla formulering och 

strategiarbete.7   

Kaplan och Norton lanserade själva BSC genom en liknelse till ett flygplan, vilket ökar 

relevansen till denna studie:8 

” Think of the balanced scorecard as the dials and indicators in an airplane 

cockpit. For the complex task of navigating and flying an airplane, pilots need 

detailed information about many aspects of the flight. They need information on 

fuel, air speed, altitude, bearing, destination, and other indicators that 

summarize the current and predicted environment. Reliance on one instrument 

can be fatal. Similarly, the complexity of managing an organization today 

requires that managers be able to view performance in several areas 

simultaneously.” 

 

1.2 Empirisk Bakgrund 

Scandinavian Airlines Systems, SAS, är en organisation inom flygbranschen som 

bildades 1946 genom en sammanslagning av de tre nationella aktörerna i 

Skandinavien, Det Danske Luftfartsselskab A/S, Det Norske Luftfartselskap A/S och 

Svensk Interkontinetal Lufttrafik AB9.  Med ca 18 000 anställda agerar SAS som nordens 

ledande flygbolag med ca 25 miljoner resenärer varje år till 127 olika destinationer. 

SAS fokuserar på de nordiska resenärerna och opererar huvudsakligen på den 

europeiska marknaden men har även ett par destinationer interkontinentalt. Bolaget 

har tre huvudflygplatser, så kallade ”hubbar” med utgång från de tre skandinaviska 

huvudstäderna. SAS ägarstruktur omfattas till 50 procent av den svenska, norska och 

danska staten, medan resterande 50 procent ägs av privata investerare.10 

I och med avregleringar både i Skandinavien och resten av Europa under mitten av 90-

talet har konkurrensen tätnat och många mindre aktörer och lågpris-bolag har sett sin 

                                                      
7
 Kaplan & Norton (1992) 

8
 www.hbr.org 2011-12-19 

9
 www.sas-group.net 2011-12-19 

10
 Ibid 

http://www.hbr.org/
http://www.sas-group.net/
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möjlighet att slå sig in på marknaden. Övergången från att ha ett de-facto monopol11 

till en fri marknad ledde till svåra tider för SAS. Genom att relativt sina konkurrenter ha 

högre löner, fler antal anställda per plan och en större organisation fick SAS svårt att 

konkurrera med de nyetablerade lågkostnadsflygbolagen som t.ex. Ryan Air och 

Norwegian12. Norwegian utgör för tillfället direkt konkurrens mot SAS på 60 % av deras 

intäkter och på 70 % av de destinationer som SAS flyger. Dock har de nya bolagen inte 

enbart medfört nackdelar för de etablerade flygbolagen. De har också skapat och 

stimulerat en marknad så att fler människor fått möjligheten att använda flyg som 

transportmedel. 13 

För att möta den ökade konkurrensen och de problem som organisationen då stod 

inför lanserade SAS år 2009 en ny strategi som döptes till CoreSAS som ämnade göra 

stora kostnadsbesparingar, samtidigt som effektiviteten skulle öka och få upp intäkten 

per flygstol. CoreSAS ansågs officiellt vara genomförd i år och SAS har nu presenterat 

en ny strategi: ”4Excellence”.  

4Excellence lanserades i september 2011 och har utformats med utgångspunkten att vi 

idag reser mycket i Norden, primärt inrikes och inom Europa. SAS nuvarande VD 

Rickard Gustafson säger:  

”Vi har med dagens ekonomiska förutsättningar råd att resa och det gör luftfarten till 

en central del i vår infrastruktur”.  

Flygindustrin växer konstant och har historiskt haft en stadig tillväxt på ca 5 % per år.  I 

Skandinavien flygs 3,5 flygresor i snitt per person och år. Det är mer än dubbelt så högt 

som övriga Europa.14 Analyser och beräkningar som gjorts visar också att det totala 

resandet kommer öka med 4,1 % per år, och då främst fritidsresandet. Den stora 

flygtillverkaren Airbus, spår också en ökande tillväxt för resandet med en fördubbling 

av flygindustrin de kommande 20 åren15 . 

                                                      
11

 Ett De-Facto monpol är ett monopol som inte är skapat av regeringen 
12

 Bilaga 
13

 Presskonferens Rickard Gustafson 
14

 Ibid 
15

 www.e24.se 2011-12-19 

http://www.e24.se/
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1.3 Frågeställning och syfte 

Frågeställningen belyser: 

– Hur utformade SAS sin nya strategi? 

– Hur arbetar SAS med organisationsförändringen och vilka förändringar kommer 

göras? 

– Hur implementerar SAS den nya affärsstrategin 4Exellence i sin organisation? 

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur SAS som organisation dels byter 

strategi men även hur organisationen lyckas implementera strategin och de 

förändringar som de vill åstadkomma med organisationen. Vidare syftar studien till att 

undersöka om SAS använder sig av vedertagna teorier som finns för 

strategiutformning, organisationsförändring och implementering.  

1.4 Avgränsningar 

Gällande begreppet teori så är vi ute efter att sammanväva det till den processen som 

strategi, förändring och implementering tillsammans.  

Studien ser främst till ledningens arbete i strategiprocessen. Därför har vi använt den 

analytiska strategiskolan. Med strategi menas företagsstrategi. 

När studien benämner flygbranschen eller flygmarknaden så avses den Europeiska 

flygmarknaden på grund av att det är SAS främsta affärsområde. Det som benämns 

som en vanlig resenär hänvisar till en resenär i Ekonomiklass. 
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1.5 Disposition 

   Inledning           Metod        Teori       Empiri            Analys         Slutsatser   

Figur 1: Översikt av disposition 

Kapitel 2 innehåller metod och tillvägagångssätt vid undersökning och datainsamling. 

Kapitel 3 beskriver vår teoretiska referensram, den teoribasen som ligger till grund för 

studien. 

Kapitel 4 består av empirin, där de olika resultaten presenteras. 

Kapitel 5 framställer analysen, där empirin ställs mot teorin.  

Kapitel 6 presenterar slutsatserna och innefattar även en diskussion samt förslag på 

vidare forskning. 
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2. Metod 

I metodkapitlet redogörs och motiveras de metoder som använts för att besvara 

studiens syfte. Vi redogör för undersökningsdesign, forskningsstrategi, angreppssätt 

och urval. Därefter redogörs våra metoder för datainsamling. Slutligen berörs etik och 

källkritik. 

 

2.1 Fallstudien som undersökningsdesign 

Ett vanligt misstag är att inte se fallstudien som en formell forskningmodell utan 

istället en explorativ fas i någon annan form av forskningsstrategi. Vi har valt det som 

angreppssätt när vi försökt möta vårt syfte och vår frågeställning. Generellt sett är 

fallstudier den metod som föredras då frågorna ”hur” och ”varför” ställs, då forskaren 

har ringa kontroll över den situation som studeras och då fokus ligger på aktuella 

skeenden i ett konkret socialt sammanhang.16 

Yin menar att forskarna före datainsamlingen ska avgöra om studien ska undersöka ett 

eller flera fall för att besvara forskningsfrågan. Vi valde här en holistisk enfallsdesign med 

endast en analysnivå. Designen blev snarare att granska ett företag mer intensivt än att 

se till helheten av många olika enheter, för att kunna komma in djupare på det valda 

företaget. Grunden för valet blir den att SAS strategi representerar det kritiska fallet 

vid prövningen av en formulerad teori. Vi kontrollerar om empiriska data som samlats 

in går att applicera på vår teoretiska referensram. Då har vi fått en möjlighet att 

bekräfta, ifrågasätta eller utveckla teorin vi initialt började med. Vi har valt en 

analysenhet, då den relevanta teori som ligger till grund i sig också är enhetlig. Vi har 

under arbetet varit måna om att inte ska glida över i skiftade fokus då det lätt händer 

vid dessa former av undersökningsdesign.17   

Yin menar också att det är värdefullt att eftersträva en två eller flerfallsdesign. 

Nackdelen med flera fall är dock att det tar längre tid och kräver stora resurser. 

                                                      
16

 Yin (2007) 
17

 Yin (2007) 
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Designen blir inte så komplex då det enbart är ett företag studeras och att i det bara 

använda en enhet vars beslut analyseras. Detta kan dock försvaras med att företaget 

som vi fokuserat på har både lyckade men även många misslyckade tidigare försök till 

organisations- och strategiförändringar. Därför kan en teoretisk ram testas extra hårt 

mot ett företag som har svårt att genomdriva en. Något som sedan kan tas i bruk vid 

fallstudier på andra representationsföretag. Den arbetsbelastningen och 

resurskrävande undersökningen att ta sig in djupt i det som vi har sett som ett 

representationsföretag, ger en bättre bild inför fortsatt forskning än om vi hade gått in 

grundligt på en större mängd företag.18   

2.2 Forskningsstrategi 

Denna studie har präglats av en kvalitativ forskningsstrategi då det i detta fall ger en 

bättre bild än den kvantitativa forskningsmetoden. Fallstudier, som denna, betraktas 

som nästan synonym till kvalitativ forskning. Detta är för att det är människor och 

deras handlingar på arbetsplatsen som står i fokus19. Företagsintervjuerna här blir 

väldigt viktiga och genom kvalitativa intervjuer får empirin mer djup och blir bättre 

anpassad till frågeställningen för studien. Bryman menar också att en kvalitativ 

forskningsstrategi passar bättre än en kvantitativ forskningsdesign då resultaten och 

slutsatserna presenteras i ord och bilder snarare än i siffror.20 Det har varit tanken med 

vår studie då vi inte har haft för avsikt att generalisera vårt resultat.  

2.3 Urval 

Då vi haft ett kvalitativt förhållningssätt i vår studie så har fokus legat på att hitta ”rätt” 

personer snarare än att komma i kontakt med en stor grupp av respondenter.  

2.3.1 Urval av representationsföretag 

Scandinavian Airlines valdes för att de opererar i en mycket konkurrensutsatt bransch 

som tidigare präglats av en monopolliknande situation. Branschen har förändrats 

mycket genom åren, där SAS försökt hänga med i utvecklingen, men inte lyckats trots 

                                                      
18

 Yin (2007) 
19

 Lundahl & Skärvad (2009) 
20

 Bryman (2011) 
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många försök till strategiförändring. SAS bakgrund innebär att organisationen utgör en 

representativ aktör som är lämplig då en teoretisk referensram ska testas. Ett företag 

som SAS bör ha en plan för hur de ska arbeta med förändringar, men även för hur 

implementeringen ska gå till. SAS är också ett bra val av företag i form av möjlighet till 

att hitta datakällor. Det finns mycket information om företaget och de är ofta 

omnämnda i media. Då vi var tidigt ute i kontakten med företaget lyckades vi få till 

intervjuer med anställda som var väl insatta i SAS nya strategi. 

2.3.2 Urval av respondenter 

För att kunna få tillgång till rätt och nödvändig information så skedde ett noga urval av 

respondenter. Eftersom vårt syfte framför allt är att se till ledningens roll i strategi, 

förändring och implementationsarbetet var det av största vikt att få tala med 

representanter från företagsledningen. Vi talade även med en bred grupp av anställda 

ur olika delar av organisationen genom kortare platsintervjuer för att få höra deras syn 

på den process som de är mitt uppe i. Vi valde att hålla de platsintervjuerna anonyma 

för att vi ville få fram en mer rättvis bild av deras åsikter.  

Följande personer har använts för längre intervjuer:  

 Philip Wågnert, SAS AB, Executive Assistant to the CEO. Intervjun ägde rum 2011-11-22 
kl. 1600 Telefonintervju. 

 Hans Ollongren, SAS AB, Senior Vice President, Corporate Public Affairs, Advisor to the 
president. Intervjun ägde rum 2011-11-17 kl 1530 Personintervju. 

 

2.4 Datainsamling 

Belägg och data som krävs för en fallstudie kan samlas in från sex olika datakällor: 

personliga noteringar, formella skriftliga källor, intervjuer, direkt observation, 

deltagande observation och fysiska artefakter.  Utöver de datakällorna vi tagit i 

anspråk har vi använt tre övergripande principer som är viktiga vid alla former av 

datainsamling. Det är användningen av multipla källor, en formell sammanställning av 

olika data och belägg samt att ha en beviskedja med explicita kopplingar mellan de 

frågor som formulerats, det data som samlats in och de slutsatser som dragits. Dessa 
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tre principer är av synnerligen stor vikt då författaren ska producera fallstudier av hög 

kvalitet.21 Vi har använt oss av flera olika former av datakällor och de tre stödjande 

principerna i vår utformning av studien för att nå en ökad förståelse runt ämnet och få 

ut en mer nyanserad bild. 

2.4.1 Formella skriftliga källor 

Då det representativa företaget som varit i fokus för fallstudien är en stor och 

etablerad aktör så har tillgången till sekundärkällor varit god. Lundahl och Skärvad 

påpekar att det i bästa fall finns sekundärkällor tillgängligt och då är det i flesta fall god 

utredningsmetodik att utnyttja dessa sekundärdata men att de vid behov kan komma 

att kompletteras med insamling av primärdata22. Vi har använt oss av både sekundär- 

och primärkällor i vår studie. 

Med sekundärdata avses data och information som finns dokumenterat om ett visst 

fenomen, men som inte är insamlat eller sammanställt primärt för den egna studien23. 

Här har vi främst använt oss av SAS hemsida, årsredovisningar, rapporter och 

pressreleaser från SAS själva men vi har även kompletterat med att söka artiklar i olika 

branschtidskrifter som behandlar företaget i fråga för att få en bredare förståelse och 

källkritiskt granska vårt material.  

Enligt Yin så är de skriftliga källornas viktigaste roll i en fallstudie att styrka data och 

belägg som hämtats från andra källor. Det är så vi har förhållit oss till det insamlade 

materialet då vi har sett intervjuerna som den grundläggande källan till studien i och 

med att de innebär primärdata för studien. 24 Speciellt en sekundärkälla har varit av 

större intresse. Det är en inspelad presskonferens där SAS VD Rickard Gustafson 

presenterar den nya strategin. Den källan ligger helt i linje med det empiriska material 

vi har eftersökt, trots att den bara är en sekundärkälla.  

Den litteratur vi använt oss av när vi skapat den teoretiska referensramen är dels vår 

egen tidigare kurslitteratur men vi har även använt oss av Lunds Universitets Bibliotek, 
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där vi dels funnit litteratur i form av böcker men även vetenskapliga artiklar som vi 

funnit genom databaserna Libhub och Google Scholar. 

2.4.2 Intervjuer 

Intervjuerna har varit av en öppen karaktär. Genom det har vi både kunnat fråga 

nyckelpersonen om fakta och deras åsikter. Vi har dock genom alla våra intervjuer varit 

uppmärksamma på att inte bli allt för beroende av en viss respondent utan har haft ett 

kritiskt angreppssätt och letat belägg för deras svar i andra sorter av datakällor. Vi har 

även aktat oss för att ställa allt för styrda frågor, då det kan påverka respondenterna. 

25 

Intervjuerna har inte varit standardiserade. Intervjun blir i det fallet mer flexibel och 

situationsanpassad snarare än att ha standardiserade frågor för kvantitativ 

bearbetning av svaren26. Vi hade en viss struktur i ämnen vi ville beröra men hade inte 

på förhand bestämda frågor. Detta för att kunna få mer ingående svar på våra varför-

frågor.  

2.4.3 Direkt observation 

Genom ett besök på platsen för fallstudien så finns en möjlighet att göra en direkt 

observation27. Detta gjordes på Arlanda Airport genom att observera anställda i sin 

vardagliga situation. Vi vill genom det se om vi kunde bredda vår datainsamling med 

ytterligare en informationskälla i fallstudien. Yin skriver att forskare i en mindre formell 

bemärkelse kan utföra direkta observationer under hela fältbesöket och även 

samtidigt som forskaren använder sig av andra metoder så som intervjuer. Att 

intervjua anställda kan i sin arbetsmiljö kan vara negativt i form av vinklade svar, men 

det kan vara positivt då helhetsbilden går att observera.  
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2.4.4 Principer för datainsamlingen 

De fördelar som de här olika sorternas informationskällor innebär kan maximeras 

genom att använda sig av tre principer för datainsamlingen.  

Den första principen är att använda sig av flera informationskällor. Vi har mer eller 

mindre använt oss av fyra av de sex metoderna för datainsamling. Det är de tidigare 

beskrivna: formella skriftliga källor, intervjuer, direkt observation och även egna 

skriftliga noteringar. Det viktigaste som uppnås med att använda multipla 

informationskällor är utvecklingen av samstämmighet i undersökningen. Varje resultat 

eller slutsats i en fallstudie blir mer övertygande och riktig om den grundar sig i flera 

olikartade informationskällor som på så sätt kan styrka varandra. Den form av 

samstämmighet vi sökt i studien kallas datatriangulering. Genom den kan vi i och med 

att det enbart är en enfallsstudie ändå klara ut problem som begreppsvaliditet, 

eftersom informationskällorna utgör multipla mått för en och samma företeelse. 28 

Den andra principen är att skapa en databas för fallstudien. Vi har använt oss av en 

gemensam elektronisk databas där vi infogat allt vårt insamlade material. I vår databas 

har vi lagt in alla våra fallstudieanteckningar, fallstudiedokument, tabellmaterial och 

egna anteckningar. Vi har gjort det för att skapa en egen förståelse för helheten av vårt 

material för att sedan kunna bena ut, bedöma och analysera materialet. Vi har även 

gjort det för att öka rapportens trovärdighet då rapporten genom det kan bli föremål 

för en specifik sekundäranalys.   

Den tredje principen är att skapa en belägg- eller beviskedja och det är något som vi 

genomgående i studien varit måna av att arbeta efter. Det är viktigt att externa 

observatörer som i det här fallet är läsaren, kan följa med i tankegångarna som 

beskrivs från de initiala forskningsfrågorna till de slutliga slutsatserna av fallstudien 

genom en begriplig, röd tråd.  
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2.5 Etik  

Våra respondenter och deras svar behandlades enligt de perspektiv på etiska grunder 

som Bryman tar upp i samband med studier: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet29. Informationskravet och samtyckeskravet 

uppnåddes genom att upplysa respondenterna om studiens syfte innan de tog 

ställning till huruvida de ville medverka. De fick också möjlighet att läsa ett utkast för 

att undvika missförstånd eller felciteringar.  Konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet har vi också uppnåtts genom att tillfråga varje respondent ifall de ville 

vara anonyma samt om vi fick nämna företagets namn i studien. De anställda som vi 

intervjuade från andra delar av organisationen än ledningen, valde vi att redan från 

början behandla som anonyma för att undvika vinklade svar.  Båda respondenterna i 

de längre intervjuerna gav sitt samtycke till att vi publicerade både deras och 

företagets namn i studien och respondenterna meddelades att deras information 

endast skulle användas till att uppfylla studiens syfte.  

2.6 Bedömning av forskningsdesignens kvalitet  

Vi har under hela studien haft ett kritiskt angreppssätt. Detta är extra viktigt då det 

endast är ett företag som studeras. Information och respondenter kan lätt bli vinklade 

och då är det viktigt för oss som forskare att kunna styrka och kritiskt granska 

information som vi tilldelas genom primär- och sekundärkällor. Vi valde därför att sätta 

den information vi fick från företagsledningen i relation till ett antal anställda syn i 

olika delar av SAS för att på så sätt kunna få ett helhetsperspektiv och på så sätt kunna 

styrka trovärdigheten i studien. 

När sekundärdata utnyttjas är det viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt. Speciellt i 

detta fall då mycket information som går att hitta om SAS är deras egen information. 

Vi har därför granskat informationen för att se om det finns en grund i samtliga 

ståndpunkter från företaget. Tre saker som nu ska beröras är viktiga för kvaliteten på 

en fallstudie: validitet, reliabilitet och generaliserbarhet30. 
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2.6.1 Validitet och reliabilitet 

Det är fyra kriterier som vanligtvis används för att ta ställning till vilken kvalitet en 

empirisk samhällsvetenskaplig undersökning uppvisar. Dessa fyra så kallade 

prövostenar är begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet. 31 

Begreppsvaliditet handlar om att ha subjektiva bedömningar till grund för insamling av 

data. För att uppfylla de krav som begreppsvaliditeten innebär måste en forskare 

säkerställa att två steg genomförs: dels välja ut specifika slag av förändringar som ska 

studeras men också visa att de valda måtten verkligen speglar de specifika slag av 

förändringen som valts ut32. Vi har för att uppfylla begreppsvaliditeten använt oss av 

flera källor när det gäller data och belägg, vi har formulerat en beviskedja och låtit våra 

nyckelinformanter läsa igenom utkast till forskningsrapporten.  

Intern validitet handlar om huruvida slutsatserna har ett orsakssamband med resten 

av studien. För att försäkra oss om intern validitet har vi i vår analys jämfört olika 

mönster med varandra, byggt upp vår förklaring, tagit upp rivaliserande förklaringar 

och använt logiska modeller.  

Extern validitet, belyser frågan om resultaten från undersökningen kan generaliseras 

utöver den aktuella fallstudien. Kritiker hävdar att ett enda fall är en bräcklig grund att 

stå på. Vi ämnar dock uppnå en analytisk generalisering genom att generalisera en viss 

uppsättning resultat till en mer generell teori.  Vi har för att uppfylla extern validitet 

använt oss av beprövad teori vid vår enfallsstudie. Replikationslogik lämnar vi dock till 

vidare forskning vilket gör att den externa validiteten inte blir helt uppfylld då våra 

resultat bara kan styrkas mot ett företag, mer om detta i 2.7.2 Generaliserbarhet.  

Reliabilitet är det avslutande kriteriet. Målet här är att säkerställa att om en annan 

forskare med samma tillvägagångssätt och genomförande som används i denna studie, 

skulle det komma fram till samma resultat och samma slutsatser som vår studie. Syftet 

med reliabilitet är att minimera fel och skevheter i undersökningen. För att uppfylla 

reliabiliteten har vi hela tiden under vår studie arbetat som att vi blivit kontrollerade. 
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Forskningen har utförts så att en granskare kan följa samma tillvägagångssätt och 

genom det komma fram till samma resultat.   

2.6.2 Generaliserbarhet 

Ett av de största problemen med en fallstudie är hur pass generaliserat och användbart 

slutresultatet kan bli inför fortsatt forskning. Yin föreslår att det bör vara en 

flerfallsstudie för att slutsatserna ska kunna bli generaliserade33. Vi anser att vi blivit 

väl insatta i vårt representativa företag men inser självklart svårigheterna att 

generalisera våra slutsatser. Lundahl och Skärvad menar att det inte går att statistiskt 

generalisera en fallstudie till att gälla en hel population. Däremot har vi försökt att nå 

en analytisk generalisering av våra resultat genom att använda oss av olika beprövade 

teoretiska delar. För att kunna generalisera en enfallsstudie behövs dock direkt 

replikering genomföras där våra specifika resultat testas i fler områden. Vårt tankesätt 

har varit att om den här processen fungerar på det representationsföretaget studien 

berört, så kan det fungera på andra aktörer också. Det är inte hållbart för 

generalisering i nuläget, men studien kan vara en utgångspunkt för andra som vill 

studera strategiutveckling. En fortsatt forskning skulle kunna bekräfta eller motbevisa 

våra slutsatser i ett andra eller ett tredje område.  
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3. Teoretisk referensram 

I det här kapitlet kommer vi gå igenom den teori som ligger till grund i vår studie. Vi 

har delat in den i strategiutformning, organisationsförändring och implementering. 

Dessa tre delar sammanfogas i slutet av kapitlet till en process där de olika områdena 

kan kopplas till varandra. 

3.1 Strategiutformning 

3.1.1 Vad är strategi?  

Enligt Bengtsson och Skärvad så började det strategiska begreppet användas i 

företagsekonomin främst genom betydelsen: ”konsten att utnyttja företagets resurser 

i syfte att uppnå företagets mål”. Vid strategiarbete är dock målen ofta starkt 

ihopkopplade med strategin och går hand i hand. 34 

Strategibegreppet har allt mer blivit förknippat med konkurrensfördelar, företagets 

position relativt konkurrenter, principer för resursfördelning samt skapandet av värde. 

Strategibegreppet blir därför ett sammanhängande handlingsmönster som syftar till 

att:35 

 Bli unik (differentiering) 

 Uppnå konkurrensfördelar 

 Skapa värde  

 Fördela resurser 

 

3.1.2 Vision och mission 

Strategiskt planerande är organisationens process i att definiera sin strategi. För att 

veta var organisationen ska, måste beslutsfattarna veta var de är idag, vart de vill 

komma och hur de ska komma dit.36 Visionen avspeglar vart företaget vill komma och 

missionen avspeglar hur de ska komma dit. Strategiskt planerande kan sträcka sig allt 
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från vart företaget ska befinna sig nästa år till en tjugoårsperiod framåt37. Ett av de 

starkaste skälen till strategiskt planerande är att öka organisationens prestation. 

Förespråkarna till strategisk planering som synsätt menar att en välavvägd strategisk 

plan gör att företaget får ett bra ramverk för att skaffa sig konkurrensfördelar38. Miller 

och Cardinal har dragit slutsatsen att kopplingen mellan strategiskt planerande och 

företagets prestanda är mer tydligt i branscher som är turbulenta. De menar också att 

företagets storlek och hur kapitalintensivt det är spelar in på kopplingen mellan 

strategiskt planerande och företagets prestanda39.  

Porter menar att innebörden med en strategi är att urskilja sig från konkurrenterna. 

Enligt Porter skapas detta genom att ha en unik vision för företaget som placerar 

företaget för sig självt gentemot andra företag på samma konkurrensmarknad.40 Den 

strategiska planen kan göra detta om den är välplanerad och välavvägd. Russel anser 

att ledare ska starta med en stor bild av vad de vill åstadkomma och sedan flytta sig 

progressivt mot detaljerna41. Här måste dock all komplexiteten i branschen räknas in 

varför strategiskt planerande blir en komplex aktivitet som involverar många olika 

dimensioner42. 

Fidellow och Hogan föreslår att det första steget i den strategiska planeringsprocessen 

ska vara en grundlig analys av organisationens vision och mission. Om organisationen 

inte har en vision och mission ska detta arbete föregå alla andra aktiviteter. Vision och 

mission blir sedan en grund för alla planeringsaktiviteter. En viktig fråga att ställa här är 

om missionen verkligen reflekterar vad organisationen vill efterlikna för att genom 

missionen uppfylla sin vision. Organisationen behöver sedan pröva sin vision och 

mission mot företagets yttre miljöer för att se om de är realistiska.43 
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3.1.3 Intern och omvärldsanalys 

Ett viktigt steg är också att utvärdera företagets yttre och inre miljöer44. En bra väg att 

göra det är genom en SWOT-analys. Ansoff belyser vikten av att företagets situation 

fastställs genom att analysera, värdera och bedöma såväl styrkor och svagheter i dels 

det egna företaget men även i den externa omgivningen.45 

SWOT står för Strength (styrkor), Weaknesses (svagheter), Opportunities (möjligheter) 

och Threats (hot). Det långsiktiga arbetet delas upp i tre delar: målsättning, analys av 

det egna företagets styrka och svaghet, och studie av utvecklingstendenser i branschen 

i modellen kallat möjligheter och hot. Analysen av det egna företaget syftar först och 

främst till att bestämma företagets konkurrenskraft i nuläget inom olika områden, 

medan omvärldsanalysen är för att se företagets utvecklingsmöjligheter och olika 

faktorer som påverkar dessa. 46  

 

Figur 2: SWOT-analys avtecknas vanligen i ett fyrfältsdiagram för ökad 

överskådlighet47  

 

Porter betonade vikten att utgå från relationen mellan strategi och företagets omvärld 

och på så sätt hitta sin egen relativa position i branschen. Därifrån kan företaget hitta 

sin egen basstrategi. Genom att hitta sin position relativt i branschen och analysera 
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sina starka och svaga sidor så kan företaget komma fram till vilka som är företagets 

egna konkurrensfördelar.48 

3.1.4 Strategiformulering 

Efter att en organisation vet var den är och vart den vill komma, är nästa steg är att 

formulera sin strategi. En konkurrensfördel skapas genom att ett företag har en högre 

lönsamhet än genomsnittet i branschen. Det kan enligt Porter skapas genom olika 

generiska konkurrensfördelar t.ex. kostnadsfördelar eller differentieringsfördelar. Det 

gäller att fokusera på rätt sorts strategi då det är svårt att kombinera olika strategiska 

fördelar.49  

Som en kostnadsstrategi införde biltillverkaren Toyota efter andra världskriget 

begreppet Lean som inspirerades av västerländska massproduktionsprinciper men 

anpassades till den resursknappa situation som rådde i Japan årtiondena efter kriget. 

Huvudidén var att identifiera och eliminera alla former av resursslöseri som inte 

skapade värde för slutkunden. Många svenska företag har låtit sig inspireras av 

systemet som växt sig populärt som ett sätt att få ner sin enhetskostnad.50   

Som en differentieringsstrategi har Brandenburger och Stuart skapat begreppet value 

creation där det inte är enbart priset och kostnaden som styr, utan det handlar om att 

skapa så mycket värde som möjligt för sina kunder. Om kundens betalningsvilja är 

högre för din produkt gentemot din konkurrents så kan du ta ut ett högre pris men 

ändå kunna behålla kunden. Kundens värde av köpet blir skillnaden mellan dennes 

betalningsvilja och priset den får betala.  Detta kan uttryckas som Benefit (maximalt 

betalningsvilja hos kunden) – Cost (inköpskostnad eller tillverkningskostnad för 

företaget) där resultat är det totala värdeskapandet i värdekedjan.51 

Formuleringen av strategin övergår slutligen till att översätta visionen och formulera 

större mål och delmål som ska hjälpa företaget att uppfylla strategin i 

implementeringsfasen. Målen bryts lämpligen ner till mindre initiativ som sedan kan 
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utvärderas var för sig. Detta kan lämpligen göras med olika mätbara nyckeltal, så 

kallade ”Key performance indicators”, fortsättningsvis i studien benämnt som KPI.52 

3.1.5 Kritik mot den analytiska strategiskolan 

Slywotzky et al menar att traditionella syner på strategiskt planerande är olämpliga då 

detta istället måste vara en process.53 De får medhåll från bl.a. Mintzberg som anser 

att en strategi börjar med detaljer och sedan växer fram. Enligt Mintzberg så präglas de 

analytiska strategiskolarna av att strategin först formuleras och sedan genomförs. 

Mintzberg anser snarare att de strategierna som realiseras påverkas av de planerade 

strategierna men det kan också vara en framväxande strategi som inte planerats i 

förväg. 54 De realiserade strategierna blir summan av de planerade och de 

framväxande strategierna. Framför allt i föränderliga miljöer så kommer ofta strategier 

”underifrån” i företaget som ett resultat av inlärning i det operativa ledet55. Vi har dock 

valt att se det från den analytiska strategiskolans perspektiv då det är ledningens 

arbete som belyses i denna studie.  

3.2 Organisationsförändring 

3.2.1 Varför förändra en organisation? 

En organisationsförändring är ofta ett resultat av olika faktorer som påverkar t.ex. 

politiska eller ekonomiska faktorer, men kan också vara konkurrenssituationen på 

marknaden.56  

De politiska faktorerna återspeglar samhällets krav och normer på hur en organisation 

ska uppföra sig. Detta sätter press på organisationen i form av miljökrav, samhällskrav, 

och ekonomiska krav. För att skapa ett gott rykte beslutar många organisationer att 

följa samhällets krav. Organisationer tar dock ofta på sig för stora åtaganden som de 

inte har kapacitet att kunna genomföra.57  
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Andra viktiga faktor är de ekonomiska. Konjunkturcyklerna i världsekonomin kan leda 

till både tillväxt och stagnation av en organisationens verksamhet, vilket resulterar i att 

organisationer måste förändras. Ekonomiska faktorer kan också komma att påverka 

försäljningen eller produktionen i organisationen och inte minst marknaden i det stora 

hela, vilket kan leda till att åtgärder måste vidtas för att möta den aktuella efterfrågan 

eller för att attrahera nya kunder58.  

Om marknaden kräver förändring på grund av intensiv konkurrens påverkas flera 

enheter i organisationen radikalt och då är det en revolutionär förändring. Handlar det 

istället om en evolutionär förändring inom det operationella som förhåller sig till 

rådande strategi och organisationskultur påverkas endast vissa delar av 

organisationen, men kräver ett brett organisatoriskt lärande. Sådana förändringar kan 

innebära rekrytering av personal, distributionsförändringar eller en förbättring av 

servicekvaliteten.59 

Mintzbergs anser att förändringsprocessen kan uppkomma på olika sätt, men alla 

måste hitta sin egen tid och sitt eget sammanhang för att lyckas. Inom 

organisationsförändring diskuteras även här precis som för strategiutformningen att 

planerad förändring inte enbart är ett verk av ledning och högre chefer utan även en 

framväxande ständig förändring. Den realiserade förändringen blir då summan mellan 

den planerade och den framväxande förändringen då olika aspekter och idéer 

uppkommer från andra individer än bara från ledningen.60 

3.2.2 Förändringsarbetet 

Lewin menar att beteendet hos individer styrs av normer, roller och värderingar i de 

mindre arbetsgrupper som anställda ofta opererar inom. Förändringsprocessen 

handlar om att identifiera de attityder och beteenden i organisationen som är i behov 

att förändras för att uppnå en ökad effektivitet och ett organisatoriskt välmående. Den 

modell Lewin formulerade består av tre steg hur en lyckad förändring genomförs: 61 
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 Upptining  

 Förändring  

 Återfrysning.  

Tanken bakom teorin var att den skulle fungera som ett ramverk för hur ett företag ska 

tänka kring hela organisationen och inte enbart för organisationsförändring62.  

 

Lewins tre steg handlar om att först upprätta ett förberedande planeringsstadium och 

informera organisationsmedlemmarna hur planeringen för förändringen ser ut. 

Framförallt för att undvika motstånd när förändringen sedan ska börja implementeras. 

Det första steget berör också tyngdpunkten i att få individerna i organisationen att 

förstå att förändringen är nödvändig, men också att destabilisera normer och 

värderingar för att sedan i kommande stadie kunna övergå till implementeringen av 

förändringen och att den då är accepterad. Slutligen handlar det om att få 

förändringen att förankras i organisationen och se till att de inte faller tillbaka till 

tidigare beteenden.63  

 

Om Lewin koncentrerade sig på anställda i olika grupper, så ser forskare som Kotter 

organisationen som en helhet bestående av enheter som samverkar. Fokus ligger på 

strategi, struktur och organisationskultur inom detta synsätt och de olika enheterna i 

organisationen styrs av en stegvis och linjär process.  Denna process handlar om att 

initialt analysera och diagnostisera, sedan planera och implementera för att till sist 

utvärdera processen. Kotter formulerar ett tillvägagångssätt i åtta steg för hur han 

anser att organisationsförändringar bör genomföras så att den bemöts med en positiv 

respons hos anställda och skapar engagemang till att arbeta mot de mål som 

förändringen vill uppnå.64 De åtta stegen går att utläsa i modellen nedan och de olika 

faserna kan sammankopplas med Lewins tre steg-modell:   

 

                                                      
62

 Anderson (2011) 
63

 Dawson (2003) 
64

 Kotter (1998) 



 
28 

 

 

Figur 3: De olika stegen i Kotters åtta stegs-modell. Här sammankopplas de med Lewins 

tre stegs-modell. 

 

Kotter menar också att förändringsarbetet måste ges den tid som krävs för att 

förändringarna ska kunna ta fäste i organisationen, detta för att organisationen ska ha 

möjlighet att anpassa sig till idéer och oförutsedda händelser som uppstår i takt med 

förändringsprocessen65. De nödvändiga aspekterna avser kommunikation, feedback 

och information av förändringen66. För att uppnå dessa är företagskulturen en central 

del för att skapa ett framgångsrikt förändringsarbete i organisationen. Det är en 

nyckelaspekt när det gäller att uppnå effektivitet i kombination med flexibilitet och 

engagemang, och även kunna hantera det problem som finns67.  

 

Organisationsmedlemmarna i en organisation ska ha värderingar och normer och 

kunna identifiera sig med dessa. På så sätt skapas ett större engagemang för att göra 

ett bra jobb och ett större intresse för att nå de uppsatta målen. En viktig del är också 

att företaget uppmuntrar organisationsmedlemmarna att ta egna initiativ, vilket får 

dem att känna sig som en del av förändringen och att deras åsikter räknas. På så sätt 
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skapa engagerade, motiverade och kunniga individer med gott självförtroende.  Som 

Burnes säger:  

”Istället för att kontrollera de anställda bör cheferna bemyndiga dem. Istället för att 

direkt styra förändring ska de se till att medarbetarna är mottagliga för förändring och 

har de nödvändiga kunskaperna, motivationen och makten och makten är att själva 

driva förändringsprocesser”.68  

Med kontrollsystem skapas informations- och kommunikationsförutsättningar för 

förändring69. Genom det kan kommunikationskanaler från cheferna och neråt i 

organisationen skapas, så att de kan förmedla de nya situationerna som 

uppmärksammas på de olika nivåerna i organisationen och då snabbt kunna anpassa 

sig till dessa händelser och hantera dem på ett bra sätt70. 

3.2.3 Problem som kan uppstå 

Förändringar som görs i organisationer är kopplade till stora risker och till följd av detta 

är det ca 70 % av alla organisationsförändringar som misslyckas71,72. Detta beror främst 

på brister i implementeringen, men också huruvida en förändring uppfattas av 

organisationsmedlemmarna och hur förändringen har kommunicerats genom 

organisationen.  

 

Bristfällig kommunikation är den främsta orsaken till förändringsmisslyckanden, 

eftersom den bristfälliga kommunikationen medför svårigheten att sprida 

förändringen till alla nivåer i företaget. Ledningen måste också lyckas kommunicera 

strategins innehåll och konsekvenser på ett meningsfullt sätt till samtliga berörda 

parter inom företaget, annars riskerar införandet av förändringen att bli ett 

misslyckande73.  
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Motstånd uppstår oftast enligt Jacobsen och Thorsvik som ett resultat av att de blir för 

stora förändringar i arbetet, att kraven på ens kompetens och färdigheter förändras 

eller att det uppstår nya arbetsvillkor som är mindre fördelaktiga för den anställde74. 

Motstånd kan också uppstå då den anställde får en minskad ekonomisk trygghet, får 

en minskad status eller till och med mister sitt jobb.  Även andra aktörer kan uppleva 

missnöje, då dessa inte har samma intresse som de individer som bedriver 

förändringsarbetet, det uppstår då så kallade agentproblem. Kotter menar dock att en 

organisation inte ska dra sig ifrån att förändra trots svårigheterna med att lyckas. En 

organisation kommer inte att blomstra om den inte förändras.75 Kotter tar upp åtta 

skäl till varför förändringar misslyckas och som bör beaktas vid ett förändringsarbete: 

 

 Att tillåta alltför mycket komplexitet.  

 Att misslyckas att bygga en betydande koalition 

 Att inte ha förståelse för behovet av en tydlig vision 

 Att misslyckas med att tydligt kommunicera visionen 

 Att tillåta att vägspärrar sätts och motstånd mot förändring 

 Att inte planera för kortfristiga resultat, och inte uppnå dem 

 Att ta ut segern i förskott 

 Att misslyckas med att förankra förändringen i organisationskulturen76 

 

Trots att många organisationer misslyckas med förändringar lär de av sina 

misslyckanden. Dawson menar att framgångssagor är något som ofta är konstruerat i 

efterhand för att förmedla ett budskap till en viss publik.77 Varför vi hör om de mest 

framgångsrika beror ofta på att forskare analyserar förändringar fram till de ska 

implementeras och många modeller bygger också på det. Det är istället det som 

kommer efter, det vill säga implementeringen, som är det svåraste78. 
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3.3 Implementering 

3.3.1 Vad innebär implementering? 

Implementering syftar till att förankra de organisationsförändringar samt de nya 

aktiviteter som en strategi innebär. Dagens affärsklimat kännetecknas av snabba 

förändringar vilket gör att betydelsen av att lyckas implementera en ny strategi blir allt 

viktigare. Att enbart utforma en ny strategi eller affärsplan innebär inte att 

organisationen kommer att lyckas implementera förändringen. Som tidigare nämnts så 

misslyckas ungefär 70 % med att implementera en ny strategi och de förändringar som 

den innebär79,80.81 

Mintzberg talar om kommunikationsproblemen även då det gäller implementering, 

han anser att det finns ett ”gap” mellan strategi som formuleras och strategi som 

genomförs enligt det handlingsmönster som företaget har82.  

Alexander kommer fram till att de vanligaste felen företaget gör är att underskatta den 

tid det tar att genomföra en förändring och att det är svårt att koordinera arbetet och 

kommunikationen som ligger till grund för den nya strategin83. Forskare har även 

börjat observera andra delar kring implementeringsarbete som kan påverka hur lyckad 

implementeringen blir för företaget. Dessa handlar om att inte enbart titta på de 

finansiella faktorerna, utan även beakta andra icke finansiella perspektiv såsom kunder 

och medarbetare i fråga om implementering och utvärdering 84.  

De punkter som Alexander anser är de mest viktiga att arbeta med under 

strategiimplementering är kommunikation, grundidé, stöd från anställda och att kunna 

understödja projektet med tillräckliga medel85. Vidare så talar Guttman & Hawkes om 

vikten av att göra strategin till en kollektiv insats genom hela företaget, att hela 
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organisationen har anpassats efter den nya strategin, förmågan att snabbt lösa interna 

konflikter, att ha rätt team på rätt position och ledarens roll i företaget.86 

Nørreklit anser också att arbetet med implementering och BSC ska ses som en lärande 

process där företaget designar, modifierar och förbättrar under 

implementeringsarbetet och där ledningen hela tiden har starka kopplingar neråt i 

organisationen.87  

3.3.2 The Balanced Scorecard 

Målsättningen med BSC enligt Kaplan & Norton är att skapa en balans mellan de 

finansiella målen och de icke-finansiella målen och genom detta få en annan insyn och 

kontroll över företaget och dess aktiviteter. De två nämnda forskarna tar upp 

betydelsen av de diagnostiska- och finansiella målen, samt hur dessa ska mätas för att 

kunna implementera den nya strategin88.  

Enligt Kaplan har utvecklingen av denna teori skett då företag fokuserat på kortsiktiga 

mål och inte arbetat långsiktigt, samt inte beaktat andra perspektiv för 

implementering och därmed inte lyckats genomföra strategiförändringen. Målet med 

den bredare bilden är att koppla samman företagets kortsiktiga och långsiktiga mål och 

länka samman de olika delarna i företagets strategi89.  

Nedan redogörs för de fyra grundperspektiven i BSC. Även ett femte alternativt 

perspektiv presenteras då det blivit populärare på senare tid: 

Costumer (Kunder): Kundperspektivet utgår från frågan ”Hur ser kunderna på oss?”. 

Perspektivet hjälper företaget att identifiera kunder, marknadssegment och vilka KPI90 

och mål som ska sättas upp och hur dessa ska mätas. Exempel kan vara att mäta 

kundnöjdhet och marknadsandelar. Dessa punkter kan hjälpa organisationen att 

utveckla sina strategier i ett längre perspektiv.91 
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Financial (Finansiellt):”Hur framstår vi för våra ägare?” Kaplan & Norton anser att det 

fortfarande är viktigt att kunna sätta upp sina strategier utifrån ett finansiellt 

perspektiv och med det KPI för att kunna visa på strategins effekter gällande finansiella 

mål.92 

Internal Business process (Interna processer):”Vad måste vi vara särskilt skickliga på?” 

Interna processer innebär hur företaget ska kunna utvecklas och hur nya processer, 

produkter och tjänster ska utformas. Processperspektivet bidrar med mål och KPI för 

långsiktig utveckling och även för det mer kortsiktiga operativa arbetet inom 

företaget.93 

Learning and growth (Lärande och tillväxt): Detta perspektiv innefattar 

personalutbildning och arbete med företagskulturen. I dagens affärsklimat måste 

företag och dess personal hela tiden vara i ett lärande stadie för att hinna med i 

utvecklingen. Perspektivet ska också identifiera de handlingar som en organisation 

måste ha och kunna tillämpa för att skapa tillväxt och utveckling på lång sikt.94,95 

Medarbetarperspektivet: Detta femte och separata perspektiv finns mestadels 

presenterad inom den svenska forskningen kring BSC.  Detta perspektiv kan vara 

aktuellt att fokusera på om det finns ett starkt fokus på medarbetare i strategin.96 

Under 1990 talet fick BSC mycket stor spridning bland svenska företag, och enligt 

Kaplan är användningen mer omfattande än i många andra länder och mycket av det 

framgår av Olve, Roy och Wetters bok som illustrerar svenska tillämpningar.97 Olve et 

al menar att det viktigaste inte är vilka perspektiv som används och hur många, utan 

det viktiga är vad de fylls med och hur användbart innehållet är.98  
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Figur 4: ”Balanced Scorecard framework” med de fyra grundperspektiven99. 

3.3.3 Kritik mot the Balanced Scorecard  

En del forskare har framställt kritik mot BSC, bland annat så nämner Nørreklit att det är 

tveksamt om ett balanserat styrkort verkligen kan få företaget att uppnå de utlovade 

resultaten. Svårigheten anser hon är att få de olika delarna att följa samma mål och 

arbetssätt, samt svårigheterna för styrkortet att mäta konkurrensen på marknaden. 100 

Vidare för Nørreklit tillsammans med Jacobson och Mitchell diskussionen om de 

”fallgropar” som ett företag kan tänkas stå inför. Problemen handlar om att det är lätt 

att se BSC ur ett för simpelt perspektiv och inte se till svårigheterna som kan uppstå 

när det gäller att hitta en balans mellan de olika mätfaktorerna och timingen mellan de 

olika delarna. Vidare är ledningens förmåga att glida ifrån det operationella arbetet en 

stor riskfaktor vid implementeringen.101 
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3.4 The Balanced Scorecard som företagsstrategi 

Kaplan och Norton menar att BSC först och främst är ett verktyg för implementering 

och inte ett verktyg för formulering av strategi.102 Dock kan The BSC ses som en teori 

som kan appliceras genom hela utvecklingsprocessen. I ”Den strategifokuserade 

organisationen” vidareutvecklar Kaplan och Norton sin ursprungliga mätteknik till att 

istället belysa hela strategiarbetet. De har därför utvecklat 5 principer för att kunna 

koppla ihop och fokusera alla sina resurser i strategigenomförandet. 103,104 

Den första principen blir att översätta strategin i operationella termer. Här ingår en så 

kallad strategikarta och det balanserade styrkortet själv som en bas.  Huvudtesen här 

blir att strategikartor kan avbildas tvärs igenom de fyra perspektiven som ingår i BSC. 

Kaplan och Norton menar här att ett företag inte kan förvänta sig att lyckas 

implementera en strategi om de inte kan beskriva den. Genom en strategikarta får alla 

i organisationen en gemensam och övergriplig referenspunkt. Strategin blir en serie av 

orsak-verkan-relationer som går parallellt genom organisationen105   

Den andra principen för att få hela organisationen att bli strategifokuserad innebär att 

koppla organisationen till strategin. Här handlar det om att integrera annars uppdelade 

och oberoende enheter. Framgångsrika företag kan använda BSC genom att helheten 

tillsammans kan överstiga summan av de enskilda delarna av organisationen. Syftet är 

att skapa synergier. 106 

Den tredje principen är att göra strategi till allas angelägenhet. Strategifokuserade 

organisationer kräver att alla medarbetare arbetar efter strategin och i sitt dagliga 

arbete bidrar till strategins framgång. Ledningen använder här BSC för att 

kommunicera och utbilda personalen gällande den nya strategin. Strategin blir ett 

vardagligt arbete för alla inom organisationen, med en förståelse vad den innebär och 
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ett gemensamt arbetar för att uppfylla den på ett framgångsrikt sätt.107 Det är här 

viktigt att lyckas kommunicera ut strategin till samtliga delar av organisationen.  

Den fjärde principen blir att göra strategin till en kontinuerlig process.  Här handlar det 

om att kunna koppla strategin till budgetprocessen och den operativa styrningen så att 

strategin blir levande i den dagliga verksamheten.   

Det femte och sista perspektivet innebär att mobilisera förändring genom exekutivt 

ledarskap. Här handlar det om ledningens förmåga att integrera och mobilisera 

organisationen och upprätthålla kraften i den strategiska förändringen. Om de högsta 

ledarna inte handlingskraftigt leder processen så kommer inte förändringarna att äga 

rum. Om inte förändringarna äger rum så kommer inte strategin att implementeras 

och möjligheterna för företaget att nå en högre prestanda kommer gå förlorad.108  

De fem principerna blir en grund varigenom vår teoretiska referensram kan formas. 

Varje del har vi lyft ut och satt separat för att under varje moment kunna bredda 

kunskapen med flera källor som gör hela tillvägagångssättet till en process av strategi, 

förändring och implementering. Genom breddandet av grundkällan fås en mer 

nyanserad bild. Den första principen kan kopplas till vår del om strategiutformning, de 

andra och tredje principerna kan motsvara vår del om organisationsförändring samt 

att de fjärde och femte principerna kan motsvarar vår del om implementering. Detta 

gör att våra olika delar i den teoretiska referensramen blir en process med BSC som en 

central del genom hela studien.
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4. Empiri 

I detta kapitel kommer vi att återge data som vi samlat in genom dels de intervjuer vi 

haft med SAS-anställda, men även genom Gustafsons presentation av strategin. 

4.1 4Excellence  

Strategin som SAS nu lanserat innebär och belyser 4 olika delar och 

fokuseringsområden där SAS vill skapa excellens. Dessa fyra prioriteringsområden är: 

Commercial Excellence, Sales Excellence, Operational Excellence och People 

Excellence.  

 

Figur 5: Hur de fyra olika prioriteringsområdena kopplas samman till en gemensam 

logotyp för strategin 4Excellence 

4.1.1 Commercial Excellence 

Genom Commercial Excellence vill SAS skapa aktiviteter som adderar 

mest värde för kunderna, samt att använda sina resurser på bästa sätt. 

Fokus ligger framförallt på att minimera restiden för sina resenärer och maximera 

kundens användning av sin tid. Enligt Ollongren har SAS redan kommit en bit på vägen 

gällande effektiva lösningar för att förkorta den totala restiden för sina resenärer. 

Exempelvis innebär detta att 70 % av resenärerna i dagsläget redan har checkat in 

genom sin mobil, email eller via hemsidan innan ankomst till flygplatsen. Commercial 

Excellence handlar även om att stärka samarbetet med medlemmarna i Star Alliance109 

och se över om dessa är värdeskapande.  
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Ett av de största projekten inom detta prioriteringsområde är att fasa ut gamla plan 

och ersätta dessa med nya mer miljövänliga plan. Detta dels för att SAS behöver förnya 

sin flotta och dels att miljömässiga mål inom den nya strategin ska klaras. Genom det 

vill SAS ta en större del av marknaden men även öka andelen fritidsresandet. De 

kommer därför att öppna mer turistdestinationer för att attrahera detta kundsegment, 

då det som tidigare påvisats sker en ökad trend inom detta segment. Tanken är att de 

som reser med SAS i affärer ska tycka att det är lika naturligt att åka med SAS på 

fritiden. SAS vill också utöka intäktsströmmarna genom att sälja separata mervärden: 

t.ex. access till louncher, uppgraderingar etc. för de som inte har tillgång till dessa i sitt 

biljettpris. Gustafson vill se en harmonisering av produktkonceptet så att erbjudanden 

ger en liknande upplevelse om kunden går på ett flygplan i Köpenhamn, Stockholm 

eller Oslo. Det blir också ett ytterligare fokus på Economy Extra vilket är en 

uppgradering från vanlig ekonomiklass och skapa ett utökat värde för dessa resenärer.  

SAS ska fortsatt vara nummer ett i affärsmarknaden men också ta en signifikant 

position på fritidsmarknaden. SAS ska enligt Ollongren attrahera fritidsresenärerna 

genom att flyga till rätt platser och erbjuda rätt priser till sina kunder. För att det ska 

kunna vara möjligt måste SAS bli mer effektiva och tänka kreativt. När det gäller 

effektivitet vill SAS att de nya flygplanen inte bara ska vara dedikerade till affärs- eller 

fritidsmarknaden utan mer koordinerade, så att inte plan behöver ställas av under 

vissa tider på dygnet.  

4.1.2 Sales Excellence 

Sales Excellence innebär att företaget ska vara effektivt i hela sin 

säljorganisation och att ha rätt fokus på rätt säljkanaler för att få 

effektivitet. Sales handlar också om lojalitetsbegreppet. Att ha lojalitet gentemot sina 

kunder ska vara centralt för SAS och deras prioriteringsområden innefattar både 

transaktion och relation. Företaget vill bygga vidare på det lojalitetsprogram SAS har 

idag och utveckla det ytterligare för att skapa värde för kunderna. För att kunna skapa 

ytterligare värde utvecklas och förbättras hemsidan så att det blir lättare och smidigare 

för kunderna att boka biljetter och få den information som önskas. Ollongren berättar 
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att de använder sig av benchmarking110 när det gäller utformning av denna typ av 

produkter för att få bästa möjliga output. 

En viktig del inom Sales Excellence är att jobba med storkundsavtalen och se hur dessa 

kan förbättras ytterligare för att attrahera fler kunder. Dessa avtal är värda väldigt 

mycket pengar och behöver därför beaktas noga. SAS kommer också försöka penetrera 

marknaden och kostnadseffektivisera försäljningsverksamheten genom en förbättrad 

säljkår som ska göra att SAS både blir bra på att hitta nya kunder, men även kunna 

expandera befintliga kundpaket. 

 

4.1.3 Operational Excellence 

Operational Excellence innefattar hur SAS ska kunna driva företaget på 

ett effektivt sätt och skapa produktivitet i det dagliga arbetet som 

bedrivs. I och med den nya flottan ska SAS bedriva effektiva utbildningar genom att 

introducera hur flottan ska bedrivas både tekniskt och besättningsmässigt i företaget.  

De vill också optimera och effektivisera SAS-gruppens nätverk och reducera 

kvarvarande nationsskillnader i de nordiska länderna. Gustafson trycker på hur 

betydelsefullt ett nära samarbete mellan de tre olika hubbarna i Köpenhamn, 

Stockholm och Oslo är för SAS för att skapa ett enhetligt företag.  

Det blir centralt att ha en god kommunikation med de företag som driver flygplatserna 

för att kunna ge kunderna den service och information som önskas. SAS kommer driva 

strategiska projekt för att öka kundens upplevelse. Ollongren tar upp att de tittat på 

att ha egna terminaler eller egna delar av terminaler där SAS kan ”branda” sitt 

varumärke och skapa en SAS-känsla hos sina kunder. 

Under Operational Excellence kommer läggas fokus på Lean som ett verktyg för att öka 

produktiviteten. Lean fokus kommer främst läggas på de tekniska enheterna, men SAS 

ser en potential av ett lean-tänk i flera delar i organisationen.  SAS kommer också 

arbeta mer med performance management i form av ledning och styrning för att se 

hur de utför sitt arbete och analysera varför SAS gör på ett visst sätt, för att kunna 
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skapa effektivare och nya sätt att arbeta. Genom att arbeta med lean i vardagen ska 

hela tiden en förbättring sökas där produktivitet och effektivitet kan hämtas utan att 

kostnaderna behöver ökas, säger Gustafson. 

4.1.4 People Excellence 

People Excellence belyser hur SAS ska kunna få ut den fulla potentialen 

ur sina ledare och medarbetare. Detta är en viktig del av strategin då 

det gäller att få samtliga anställda att förstå vad den innebär för var och en. Detta gör 

att kommunikationen blir en central del att arbeta aktivt med, men också samarbetet 

mellan olika delar och divisioner i företaget. 

SAS kommer vidareutveckla de ledarskapsprogram som de idag bedriver och är i färd 

att utveckla ett genomgående program i organisationen som de kallar ”performance- 

och talentmanagement-program”. Det kommer bli en tydligare kommunikation till 

medarbetare och ledare vad som förväntas av dem och hur deras arbetsuppgifter 

passar in i helheten.  Sedan kommer det ges en löpande och kontinuerlig feedback på 

prestationen som görs och hur medarbetaren kan utvecklas, men också ge en tydlig 

karriärplanering för den anställde. 

4.1.5 Målen med 4Excellence  

SAS har formulerat de mål som de vill uppnå fram till 2015 genom 4Exellence. Det 

främsta målet sett ur ett stort perspektiv är att ge en långsiktig lönsamhet för sina 

ägare. Vägen dit går igenom 4 stycken övergripande uppsatta delmål för 

organisationen:  

 SAS ska vara nummer ett i kundnöjdhet i den nordiska regionen 

 Enhetskostnaderna ska reduceras med 3-5 %  

 SAS som arbetsplats ska vara topp 5 inom nordisk transportsektor 

 SAS ska reducera sina utsläpp med 20 % till år 2015 

 

Det huvudsakliga målet och dessa övergripande mål bryts sedan ned i många mindre 

delmål och individuella initiativ under var och ett att prioriteringsområdena. 
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4.2 Strategiutformning 

När SAS skapade en ny strategi formade de en vision som lyder: ”To be valued for 

excellence by all stakeholders”. SAS fokus som flygbolag bygger på att de vill leverera 

en marknadsmässig avkastning till sina ägare, leverera värde för sina kunder, att 

medarbetare känner att SAS är en plats där de kan utvecklas och att SAS utöver det 

har ett viktigt ansvar gentemot det samhället som de agerar i. De här fyra aktörerna är 

SAS huvudintressenter och ska se SAS som ett företag som levererar excellens inom 

sina områden.  

Vidare uttrycks den nya missionen för 4Excellence: ”We provide best value for time 

and money to Nordic travelers whatever their purpose of their journey”. Därmed 

vidgas kundsegmentet från affärskunder till att vara oberoende av resenärens syfte 

med resan. En annan skillnad från CoreSAS till 4Excellence är att valuta för kundens tid 

även ingår i missionen. De löften som SAS primärt vill ge sina kunder är god service och 

enkelhet och prioriterar kärnvärden som säkerhet, punktlighet och omsorg. 

Figur 6: Missionen för den tidigare strategin CoreSAS respektive den nya strategin 

4Excellence 

Genom en SWOT-analys har SAS tagit fram sina styrkor som utgör bolagets 

konkurrensfördelar som de vill vidmakthålla och bygga vidare på med sin nya strategi. 

Flera år i rad har SAS utsetts till Europas punktligaste flygbolag och Gustafson själv 

uttrycker sig:  

        Strategi: 

Mission: 
 

 

Kundfokus: Nordiskt fokus Nordiskt fokus 

Kundvärde: Valuta för pengar Valuta för tid och 

pengar 

Kundsegment: Affärsresenärer Oberoende av 

resenären syfte 
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”Jag anser att punktligheten är en otroligt viktigt konkurrensfördel och det skapar 

också en trovärdigt i vårt budskap när vi säger till våra kunder att vi är måna om att ta 

hand om deras tid. Kan vi då leverera en punktlighet så tycker jag att vi bevisar på 

allvar att vi faktiskt står för det vi säger”.  

SAS trycker också på hur kompetenta, dedikerade och lojala medarbetarna är inom 

SAS. Vidare ser de sitt lojalitetsprogram och sitt välutvecklade destinationsnät som en 

möjlighet att ta marknadsandelar inom fritidssegmentet. En av de negativa sidorna är 

enligt Ollongren enhetskostnaden som ”fortfarande är ett mörkt moln”  

Vidare talar Wågnert om omvärldsfaktorerna som det största hotet och då framförallt 

konjunkturen.  Det är en väldigt tuff marknad med mycket kapacitet och stark 

prispress som hotar SAS.  Gustafson menar att han inte ser några tecken på att det ska 

avta. Därför är omvärldsfaktorerna viktiga att beakta och hela tiden ha uppsyn över. 

 

Figur 7: För att skapa förståelse har SAS skapat en illustration i form av ett flygplan, 

med sin vision, sin mission, sina prioriteringar och sina löften i flygplanskroppen. Deras 

fyra strategiska prioriteringsområden är motorerna.  
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Vid utformningen av strategin säger Wågnert att SAS har varit väldigt noga med att 

arbeta med den nya strategin inifrån med interna resurser, snarare än konsultdriven 

utformning. Wågnert berättar att när Gustafson kom till företaget såg han 

förutsättningarna som SAS tidigare strategi CoreSAS hade skapat och hur bra den hade 

levererat. Han ansåg då att det var dags för en ny strategi när CoreSAS avslutades. 

Denna nya strategi ville Gustafson göra till sin egen och bygga upp denna inifrån 

företaget. 

Enligt Gustafson så förväntas RASK, vilket innebär intäkt per flygstol, sjunka på grund 

av ökad konkurrens och ökad kapacitet på flygmarknaden. Det som motverkar 

nedgången av RASK, är de värdeskapande investeringar som SAS hela tiden försöker 

införa för att ge kunden ett ökat värde.  

När det gäller CASK, vilken innebär kostnad per flygstol eller enhetskostnad, måste SAS 

driva ner sina egna kostnader genom att säkerhetsställa olika aktiviteter. De behöver 

också öka produktiviteten och effektivisera olika aktiviteter i verksamheten.  

Ollongren är noga med att poängtera att SAS varken vill eller eftersträvar att komma 

ner till lågprisbolagens priser då de hellre vill erbjuda en helhetslösning med mer värde 

för kunden.  

 

Figur 8 & 9: SAS egna framtidsutsikter för RASK (enhetsintäkt per flygstol) och CASK 

(enhetskostnad per flygstol) samt faktorer som påverkar de.  
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4.3 Organisationsförändring 

Wågnert berättar att i och med den nya strategin förändras också 

organisationsstrukturen. SAS har nu utformat organisationsstrukturen så att de fyra 

strategiska prioriteringsområdena blir olika sektioner inom bolaget. De fyra 

sektionerna kommer att ha ett antal indikatorer att arbete efter som ska genomföras 

och uppfyllas.  

För att kommunicera strategin invändigt och de förändringar den innebär har SAS 

utvecklat ett välutformat intranät med interna kommunikationskanaler som ger alla 

anställda tillgång till information om framskridande projekt och händelser för och på så 

sätt ge ständig information och uppdateringar. Ollongren säger att SAS lyssnar väldigt 

noga på hur förändringen mottas och uppfattas av de anställda och de uppmuntras att 

komma med förslag och synpunkter på förbättringar för att på så sätt få dem att känna 

en delaktighet i förändringen. 

Genom den direktobservation och de intervjuer som genomförts på Arlanda flygplats 

verkar kommunikationen av strategin åtminstone så här lång ha nått du till de 

anställda. Wågnert berättar att information har kommit ut till alla anställda dels 

genom informationsmöten från Gustafson och intranätet men även genom 

postutskick.  

Respondenterna hade en positiv känsla av SAS framtid och för de själva som anställda, 

då SAS med denna strategi fokuserar mer på medarbetarna än med tidigare strategier. 

En kvinna i 50-årsåldern uttryckte:  

”Med CoreSAS handlade allting om att spara, spara, spara och det var en tuff period 

för oss, den nya strategin ger mer hopp om framtiden då det är mer fokus på oss 

anställda och det ser jag positivt på”.  

Vi undersökte även hur de anställda såg på företagskulturen i organisationen, då detta 

är en viktig del för hur en implementering och förändring av en ny strategi lyckas. 

Samtliga intervjuade trivdes bra på jobbet och ansåg att SAS hade en mycket god 

företagskultur. En nyanställd man i 30-årsåldern sa:  
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”Så fort jag började på SAS, kände jag direkt att organisationen präglades av en kultur. 

Jag har märkt att i stort sett alla trivs på det här företaget, inklusive mig själv. Jag kan 

se mig själv här i många år framöver”.   

Ett hot skulle kunna vara hur strategin uppfattas av SAS anställda, men Ollongren 

berättar att det enda motstånd som de stött på från anställda och andra intressenter 

är att strategin inte är tillräckligt konkret, utan alldeles för övergripande. Ollongren 

menar dock att det är så en organisation måste börja kommunicera sin strategi för att 

sedan gå in mer på varje del vilket tar tid. Wågnert ser också att responsen har varit 

väldigt positiv i lanseringen av den nya strategin och han säger att strategin tagits emot 

väldigt väl och intressenterna ser en positiv anda i de mål de vill nå. En förklaring till 

det kan vara att tidigare strategier har varit kostnadsbesparingsprogram, medan 

4Excellence inte bara fokuserar på kostnadsbesparingar utan också handlar om en 

expansionsfas. Wågnert vill dock uppmärksamma att det tar lång tid innan en strategi 

är helt utrullad och SAS ska ha respekt för att det är en stor organisation och det tar tid 

innan strategin hinner sjunka in, varav motstånd fortfarande kan uppstå. 

4.4 Implementeringen 

Wågnert berättar hur SAS upprättat en implementeringsplan för den nya strategin.  

Under var och en av de fyra prioriteringsområdena ligger ett antal initiativ som ska 

leda till de effekter som SAS beskrivit på övergripande nivå och som ska koppla ihop 

målen med strategin. Initiativen är uppdelade i individuella projekt under varje 

prioriteringsområde, som speglar företagets mål och vision och det gör det lättare att 

hantera och mäta för företaget.  

 

De viktigaste projekten är SAS noga med att kommunicera som t.ex. sitt lean-arbete 

som både Ollongren och Wågnert anser vara en central del i strategin. Dessa projekt 

ger tydliga konkreta resultat som är viktiga att kunna kommunicera och konkretisera 

för att organisationsmedlemmarna ska få en känsla av vad som sker i organisationen. 

SAS arbetar därför för att lyckas nå ut till alla medarbetare genom att ha 

informationsmöten i alla delar av organisationen där de talar om status, olika nyckeltal 

och andra aktiviteter för att uppmärksamma de anställda om vad som sker. Efter varje 
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kvartalsrapport kommer SAS också ha dialogmöte i varje huvudstad och analysera de 

siffror och resultat som visas upp. Wågnert säger dock att det tar tid innan de är helt 

utrullade till alla medarbetare, då det är en oerhört stor organisation. Han trycker dock 

på att en viktig del i implementeringsarbetet att varje medarbetare känner kopplingen 

mellan sina individuella mål och SAS övergripande mål. Initiativen är uppdelade i tre 

dimensioner; på aktivitetsnivå, på KPI-nivå och på nivå med de övergripande målen för 

att se vart verksamheten är på väg. Under varje prioriteringsområde sitter en 

projektledare för att se till att initiativen och målen uppfylls.  

 

När det gäller målsättningen att ha den högsta kundnöjdheten i Skandinavien har SAS 

satt upp mål i relativa termer. Detta mäts genom CSI (Customer Satisfaction Index) 

som är SAS mätinstrument för kundnöjdhet. Resultaten för CSI följs upp på 

månadsnivå och det övergripande målet kopplas till delmål varje månad. Personalens 

nöjdhet är även detta ett relativt mål och då jämför sig SAS med transportsektorn i 

Norden. Målen är sedan härlett till vad de motsvarar i nöjdmedarbetarindex. 

Personalens nöjdhet är en mätning som görs internt en gång per år och följs upp med 

ett antal parametrar som sedan ska leda till det övergripande målet.  

Punktligheten mäts av en extern part för att säkerhetsställa en trovärdig bedömning. 

De externa parterna följer upp punktligheten av världens flygbolag månadsvis och SAS 

jämförs sig sedan gentemot andra flygbolag.  

Enligt både Ollongren och Wågnert är målen rimliga att uppnå inom den tidsram SAS 

satt upp. Det rådande dagsläget med en ostabil marknad anser SAS vara ett problem 

och de har därför byggt in en flexibilitet just för hot från omvärlden. Flexibiliteten gör 

att de kan öka farten i implementeringen i uppåtgående konjunkturfaser medan vid 

tuffare konjunkturfaser arbeta mer med interna kostnader. Wågnert menar att det 

gäller att vara just flexibel när omvärlden möts:  

”Vi upptäckte redan när vi kommunicerade den tredje kvartalsrepporten att vi står för 

en tuffare utmaning än vi tidigare sett under året, det gör vi i företaget får se till att 

gasa och bromsa när det gäller implementeringstakten”.   
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4.5 Kritik mot 4Excellence 

Genom att studera SAS resultaten från tidigare år som medförts av de förändrade 

situationerna på marknaden visar dessa på att omsättningen sjunker och det gör även 

resultaten i takt med åren. En kritisk faktor är att de likvida medlen sjunker kraftigt. 

Det kan vara farligt i en stor och kapitalintensiv organisation där många stora 

investeringar behövs och kreditvärdigheten är viktig. 111 

Lars Brynielsson skriver i en krönika på Flygtorget.se att SAS har presenterat en 

traditionsenlig strategiplan där de olika prioriteringsområdena, som kan liknas vid 

strategier, spretar lite och trycker på att det gäller att inte tappa fokus på det viktigaste 

för SAS. Han fortsätter att SAS inte lider av brist på bra försäljningskanaler, 

kundrelationer och lojala medarbetare, undantaget vissa fackföreningar, utan av för 

höga kostnader i form av låg effektivitet. Han menar att SAS delmål att årligen sänka 

sin enhetskostnad med 3-5% inte räcker. I senaste kvartalsrapporten står det att 

CoreSAS har reducerat enhetskostnaden med 23 %. Det är inte siffror som kan 

härledas från SAS externa rapportering. Vid jämförelse med andra bolag har SAS 

kontinuerligt en högre stolskostnad, CASK, som måste kompenseras med högre 

intäkter för att skapa lönsamhet. Detta är det kritiska prioriteringsområdet i 

4Excellence.112 

Brynielsson menar att det är uppenbart att den gamla styrelsen inte haft tillräcklig 

kunskap om flygindustrin och kunnat ställa de krav och ha den dialogen till Vd:n som 

behövts för att skapa ett livskraftigt flygbolag. Den nya ledningen måste själva 

formulera och driva verksamheten med acceptans från ägarrepresentanterna113  

Dessutom riktas kritik mot att det fås alldeles för lite och tunn information om den nya 

4Excellence-strategi efter att den lanserades och presenterades i september 2011. 

”När de presenterade den nya strategin var det väldigt begränsad information rent 

resultatmässigt", säger Jacob Pedersen, analytiker på Sydbank.114 

                                                      
111

 Bilaga 
112 www.flygtorget.se 2011-12-19 
113

 www.flygtorget.se 2011-12-19 
114

 www.affarsvarlden.se 2011-12-19 

http://www.flygtorget.se/
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Leif Pettersson, skribent på Avanza att 4Excellence är en menlös ny strategi som inte 

innebär något nytt.  Han skriver att SAS valt att som tidigare lägga fokus på 

produktivitetsförbättringar, där införande av kvalitets- och effektivitetsprogrammet 

Lean i hela verksamheten är en viktig del. Samma fokus har funnits i SAS det senaste 

decenniet med tveksam framgång, menar Leif Pettersson, skribent på Avanza. Leif 

fortsätter vidare att han hade förväntat sig mer av SAS ledning och dess nya VD, 

Rickard Gustafson.115 

 

 

                                                      
115
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5. Analys  

I det här kapitlet ska den empiri som samlats in testas mot den teoretiska referensram 

som preciserats. Analysen är indelad i tre olika ämnesområden som återfinns i tidigare 

kapitel för att lättare skapa en återkoppling.  

5.1 Strategiutformning 

5.1.1 Vision och mission 

Miller och Cardinal belyser kopplingen mellan organisationens prestanda och 

planerande116. Då flygbranschen är en relativt turbulent bransch, företaget i fokus är 

stort och branschen är kapitalintensiv så är det viktigt att SAS har en tydlig strategisk 

planering då kopplingen mellan den och företagets prestanda är viktig. För ett stort 

företag blir det svårare att låta strategier växa fram som Mintzberg förespråkar117. Det 

är därför bättre att strategiskt planera enligt den analytiska strategiskolan. 

 

Porter menar att ett företag ska göra sig fri från konkurrensen genom att hitta en egen 

unik vision118. Detta är väldigt svårt att göra då konkurrensen är hård och det finns 

många olika aktörer som har snarlika produkter för sina konsumenter. 

 

SAS vision: “To be valued for excellence by all stakeholders. “ 
 

Den största konkurrensen SAS har i norden är lågkostnadsbolag. Det gäller för SAS att 

kunna utmärka sig i förhållande till konkurrenterna och kunna visa varför flygresenärer 

ska välja just SAS. För att nå sin vision behöver företaget ha en välavvägd mission för 

att genom den nå sin vision. 

I led med Rusells teori att en ledare ska börja med en stor bild av vad de vill 

åstadkomma för att röra sig progressivt framåt119, har SAS presenterat sin nya strategi 

                                                      
116

 Miller & Cardinal (1994) 
117
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118
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119
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storskaligt. Sedan har de flera små initiativ som kommer att presenteras och 

utvärderas med tiden. 

SAS mission:” We provide best value for time and money to Nordic travelers whatever 

purpose of their journey.”  

Fiddelow och Hogan anser att företaget bör låta arbetet med vision och mission föregå 

alla andra strategiaktiviteter120. Fokus i missionen ligger på den nordiska marknaden, 

däremot har både fokus och segmenteringen i missionen förändrats. Det här är det 

största steget i den nya strategin i och med att strategiformuleringen påverkar 

grunden av hela strategiutformningen och nu måste de se till att stärka det genom 

hela förändringsarbetet och implementeringen. Fokus har ändrats från att leverera 

valuta för pengar till valuta för tid och pengar. SAS anser att kundens tid är så viktig att 

de skrivit in detta i sin mission. Det kan vara ett led i att försöka spela på sin 

punktlighet som är en av SAS allra största styrkor och fördelar. 

 

Frågan blir dock om det går att hålla kvar vid sin punktlighet och värna extra mycket 

om tiden som missionen innebär, samtidigt som de nu ska öka antalet avgångar och ha 

ett mer frekvent flygschema. Citat från Gustafson:  

”De nya planen kan snurra mer i luften. Vi kan använda det genom att på mornarna 

flyga där det är ett stort businessbehov, på lunchtid använda de till mer 

lesiureorienterade destinationer och tillbaka igen på eftermiddagspeaken med 

affärsresande” 

Att öka antalet avgångar med samma antal flygplan innebär att de inte behöva ställa 

av några plan som SAS gör nu, men de kommer samtidigt få ett avancerat pussel att 

lägga för att fortfarande kunna vara kvar i toppen av statistiken om punktlighet. 

 

Den andra delen som förändrats i missionen är att gå ifrån att segmentera sig att vara 

till för affärsresenärer till att attrahera alla resenärer oberoende vilket syfte resenären 

har med resan. Detta för att försöka ta delar av den typen av flyg som ökar 
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procentuellt mest. Att ändra fokus kan ta tid, men det verkar som SAS ska försöka få 

de företagsresande kunder som de har idag att ta med SAS i sin värdering när de också 

ska resa på fritiden, men också försöka locka till sig nya fritidsresenärer. 

 

Det svåra med att attrahera fritidsresande på de korta flygningar som de regionala 

inom Europa innebär i det här fallet, är att de fritidsresande är ett bredare segment, 

men att de inte reser lika frekvent. Businesskunderna kommer antagningsvis 

fortfarande vara frekventare flygare trots att det totala antalet flygresor är färre. I och 

med att fritidsresenärerna är ett större segment till antalet individer representeras de 

fler enskilda resor.  

 

Då en resenär inte är en frekvent flygare på en kort sträcka kan det antas att priset är 

en väldigt viktig och avgörande faktor. Svårigheten här blir att få fritidskunder att vilja 

betala lite extra trots att det är korta inom europa-flygningar som avses. På de här 

korta resorna har SAS haft möjlighet att knyta an affärsresenärer genom 

lojalitetsprogramet Eurobonus. Då krävs det att affärskunderna som de tidigare knutit 

till sig genom sina bonusprogram ser SAS även som ett fritidsalternativ. Det är trots allt 

dessa kunder som faktiskt vet vad som erhålls när de flyger med SAS. 

 

För en inte frekvent flygkund blir en flygresa en produkt som måste upplevas innan 

den kan bedömas, detta kallas ”experience good”, medan för en frekvent kund blir en 

flygresa en ”search good”. Search good innebär att kunden vet vad den får och vad de 

olika bolagen erbjuder innan den köper sin flygresa.121 Att fritidskunden vet mindre än 

affärskunden gör att priset blir det enskilt största preferensen då fritidsresenärer ska 

välja produkt. Genom detta är det sannolikt lättare att attrahera de befintliga 

affärsresande som redan vet vilken upplevelse de får när de flyger med SAS, även att 

resa privat. SAS behöver inför sina kunder trycka på löftena och prioriteringarna, få 

människor att förstå dem, tro på dem och inte minst anse att det ligger värde i dem. 
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5.1.2 Intern och omvärldsanalys 

Efter att ha definierat vision och mission är det viktigt för företaget att utvärdera sina 

inre och yttre miljöer122. Det är här som SWOT analysen är en viktig hörnsten i många 

utarbetade strategier. Teorin lyfter fram den som den vanligaste metoden för att få en 

bra överblick över hur situationen i branschen ser ut.  Även SAS har därför låtit en 

SWOT analys ligga till grund då deras nya strategi togs fram.  

 

Figur 10: En egen sammanställning av styrkor, svagheter, möjligheter och hot för SAS. 

Denna sammanställning förklaras i kommande stycken 

Bland styrkor som SAS själva poängterar var det framförallt sex utvalda styrkor som 

SAS poängterar: punktligheten, kapabla och lojala anställda, lojalitetsprogram, ett 

attraktivt nätverk, marknadsledare i företagsresande och välutvecklade i 

tidsparningslösningar. Punktligheten som externt mäts visat att SAS är Europas 

punktligaste flygbolag och har två månader senaste året varit världens punktligaste. 

Att flera av SAS närmaste konkurrenter på hemmaplan också har hög punktlighet visat 

på Sverige har väl fungerande flygplatser. Den kapabla och lojala personalen är en 

annan styrka. Många av de på Arlanda Airport som dels talades med och även 
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observerades verkade trivas med det de gjorde och flera av dem hade varit anställd av 

SAS under lång tid. Eurobonus systemet som SAS har blivit prisbelönta för kan också 

räknas som styrka även om en modifiering kan behöva göras nu när fokus har ändrats 

och även fritidsresenärer räknas in i kundsegmentet, vilka reser mer sporadiskt och 

kanske därför inte ser poängsamlandet lika givande. De sista två styrkorna är att SAS 

har byggt upp under lång tid: ett starkt nätverk genom Star Alliance och 

marknadsledande i norden vad gäller företagsresande. 

Både Gustafson och Ollongren presenterade SAS styrkor, men nämnde inte mycket om 

företagets svagheter. Ollongren nämner enhetskostnaden ensamt här, men då den är 

en stor post, bör den brytas ner i mindre delar för att uppmärksamma att det finns 

många trögrörliga delar som gör att SAS inte kan konkurrera på samma villkor som 

många av lågkostnadsbolagen. SAS hade 100 anställda per flygplan år 2010, samtidigt 

som Norwegian hade cirka 40 anställda per plan och Ryanair närmare 30123. Om SAS 

kostnad per flygstol jämförs med sin största konkurrent, Norwegian, det tredje 

kvartalet 2011 ser det ut såhär:  
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Figur 11: Sammanställning av resultat, intäkter och kostnader per flygstol för SAS 

respektive Norwegian det tredje kvartalet 2011 

Här är det vissa kostnader som sticker ut för SAS. De tydligaste påverkbara 

kostnaderna är personal (3,5 gånger högre än Norwegian), försäljning (7 gånger högre 

än Norwegian) och övriga operativa kostnader som är svåra att analysera. Här kan 

rörligheten i organisationen spela en stor faktor. Att kunna sänka sin 

kostnadsplattform blir viktig då prognoser för SAS pekar mot att enhetsintäkten, RASK, 

fortsättningsvis kommer sjunka.  

Möjligheter som finns på marknaden är att efterfrågan på flygresor ökar globalt och 

fritidsresandet är det segment som ökar mest. SAS har en bra lokalisering i Norden då 

det sker många flygresor här, vilket är en bra utgångspunkt.  Möjligheterna har tagits i 

beaktning av SAS då de nu släppt en expansiv strategi och eftersträvar att möta det 

segmentet som ökar mest. 

Hot som finns på marknaden är många för SAS, men var inget som de intervjuade 

personerna från SAS ledning gick närmare in på. De nämner inflationen och 

världsekonomin som deras främsta hot, dock bör lågkostnadskonkurrenterna och 

deras expandering ses som ett stort hot. Även den överkapacitet som finns på 

marknaden redan i dels Norden men även resten av Europa. Dessa hot är något som 

SAS måste arbeta ifrån, vilket bolaget förmodligen gör och genom det försöka få 

möjligheterna att övervinna hoten. 

5.1.3 Strategiformulering 

SAS har valt en strategi och en image i form av en differentieringsstrategi som sin 

huvudstrategi. Deras fokus ligger främst på de nordiska och europeiska marknaderna. 

Hela strategin belyser vikten av att skapa värde för sina intressenter, vilket kan märkas 

redan på strategins namn.   

Brandenburger och Stuart talar om värdeskapande strategier för att höja kundens 

betalningsvilja124. Detta kan vi se genom flera fall i SAS nya strategi. Genom att de har 

många utvecklingsområden som inte direkt speglar av sig på biljettpriset kan dessa 
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slutsatser dras. SAS försöker skapa värde för sina kunder genom att t.ex. underlätta 

hur incheckning sköts, genom bonusprogram och att arbeta med hur folk ser på 

företaget. Detta visar att de inte enbart intresserar sig av att vara kostnadseffektiva 

som möjligt. 

Enligt SAS själva arbetar de även med begreppet Lean för att skära ner sina kostnader. 

Detta betyder inte någon ändring i fokus för SAS, utan kostnadsbesparingarna är 

istället ett initiativ som lever kvar från CoreSAS och som arbetas vidare med i den nya 

strategin. Att arbeta med Lean är SAS måna om att poängtera. För ett stort och 

trögrörligt företag som SAS kan anses vara är det viktigt att visa utåt samma bild som 

ens strategi utstrålar.  

Att både arbeta med value creation och Lean på samma gång blir som de själva 

beskriver det lite som att ”gasa och bromsa samtidigt”. Strategin är inget försök att ta 

upp kampen med lågkostnadsföretagen, utan anses enbart vara ett arbete för ligga 

främst i kundnöjdhet. För att lyckas med detta behövs en rörligare organisation. SAS 

har också genom CoreSAS minskat sin diversifiering genom att ha slimmat 

organisationen och på så sätt ökat fokus på sin kärnverksamhet. Detta är nödvändigt 

för att kunna få organisationen att lyfta i framtiden och vara branschledare.  

5.2 Organisationsförändring 

5.2.1 Förändring av organisationen 

SAS är ett bra exempel när det gäller organisationsförändringar då de många gånger 

bytt strategi under alla de år de existerat på flygmarknaden. En stor aktör som SAS blir 

ofta påverkad av omvärldsfaktorer som avregleringen på mitten av 1990-talet, ökad 

konkurrens i form av inträdet av lågprisbolag på marknaden finanskrisen som uppstod 

2007, men också interna faktorer av att förändringar inte varit rätt utformade för tiden 

och förändringar som misslyckats. Det kan också tänkas att stora krav har ställts från 

staten i de tre skandinaviska länderna som säkert främst berör samhället och miljön, 

samtidigt som de privata investerarna som äger hälften av SAS vill ha avkastning på 

investerat kapital. 
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När det gäller den nuvarande strategin 4Excellence ses ingen specifik faktor som t ex 

avreglering som gör att SAS tvingats till förändring. Detta gör att de har haft svängrum 

vid utformningen av denna strategi och de förändringar som den kommer medföra. 

SAS har undersökt vad som kan göras bättre inom organisationens olika delar med 

hjälp av den SWOT-analys som gjorts i samband med strategiutformningen och 

anpassat förändringarna efter de möjligheter och hot som utgörs för företaget. 

 

Burke talar om evolutionär respektive revolutionära förändringar125. Även om 

4Excellence bygger vidare på den tidigare strategin CoreSAS, handlar denna nya 

strategi enligt SAS själva om så pass omfattande förändringar att den kan ses som en 

revolutionär förändring. Sett till de initiativ som SAS kommunicerat ut, är frågan om 

det egentligen handlar om en mer evolutionär förändring, då den dels bygger på en 

tidigare strategi och då kanske inte alla delar i organisationen påverkas i stor 

utsträckning. 

5.2.2 Förändringsarbetet 

Kotter har delat in tillvägagångssättet för förändringsarbete i åtta steg som en mall 

över hur det bör gå till (se figur 3 på sidan 28). SAS har skapat en angelägenhet genom 

kommunikationen och genom att strategin är så visuellt presenterad. Den visuella 

presentationen gör att samtliga i organisationen lättare förstår vad strategin innebär 

och de förändringar den medför. Utifrån visionen och missionen har det upprättats 

olika team och ledningsgrupper under de fyra prioriteringsområdena. Uppdelningen 

gör att de olika ledningsgrupperna under de fyra excellenserna blir väldigt fokuserade 

på sitt prioriteringsområde och det krävs att de arbetar hårt för att uppnå sina 

övergripande delmål. Faller deras projekt, uppfylls inte strategin. Det kan vara en 

drivkraft till att göra ett bra arbete och att hela organisationen ska nå dit som önskas. 

Detta arbete och utformning är de inledande tre stegen i Kotters åttastegsmodell för 

organisationsförändring.126 

 

Lewin belyser tre steg för att kunna lyckas med en förändring: upptining, förändring 
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och återfrysning.127 Dessa steg handlar om att förbereda de anställda vad förändringen 

kommer innebära och hur den kommer genomföras för organisationen och den 

anställde, vilket SAS just nu arbetar för. Organisationen har alltså ”tinats upp” som 

Lewin skulle benämna detta stadie och kopplat strategin till organisationen. Ledningen 

driver ett kontinuerligt kommunikationsflöde som hela tiden påminner de anställda 

vad som krävs av dem och gör de uppmärksamma på att hela tiden tänka i 

förändringens banor, men också kommunicera vilka förbättringar som förändringarna 

medför om alla jobbar för att uppfylla målen. 

 

Även Kotter tar upp i steg 4 att organisationer bör kommunicera förändringsvisionen 

och använda tänkbara verktyg för att nå ut till de anställda128. Kommunikationen blir 

alltså en av de centrala faktorerna för att lyckas. När det gäller SAS har arbetet med 

den nya strategin inletts på ett bra sätt genom att informera alla delar i organisationen 

om 4Excellence, vad denna strategi innebär och vilka förändringar den för med sig för 

organisationen i stort och för de anställda. Förändringarna som följer av strategin har 

hittills blivit bemötta med en positiv respons enligt de intervjuer och direktobservation 

som gjorts. 

 

Hela strategigenomförandet och dess förändringar blir som en kontinuerlig process för 

SAS. Det gäller nu för SAS att fortsätta bedriva en dialog och en god kommunikation 

med sina anställda och de andra intressenterna, att inte förtroendet för den nya 

strategin svalnar med tiden. Det också viktigt att förändringarna verkligen uppstår. 

Både våra intervjuer och vår direktobservation belyser vikten av att kommunicera ut 

sin strategi och dess förändringar för att få organisationen delaktig. 

 

Kotter tar upp förändring av organisationsstrukturen och möjliggöra initiativ under 

steg fem129. I och med 4Excellence har organisationsstrukturen förändrats ytterligare 

genom en uppdelning av de fyra enheterna; Kunder, Finansiellt, Interna processer och 

Medarbetare. Dessa fyra enheter är snarlika eller nästan identiska med de perspektiv 
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som tas upp i Kaplan och Nortons modell BSC130, med undantag från lärande- och 

utvecklingsperspektiv. Detta kan dock ses som ett underliggande perspektiv under alla 

de fyra prioriteringsområdena. Att SAS förändrar organisationen utefter sin strategi är 

alltså något som Kotter förespråkar.  

 

Kotters sjätte steg handlar om vikten av att kommunicera ut kortsiktiga resultat och 

mål131. Detta trycker Ollongren på att SAS kommer att göra för att organisationen ska 

se att konkreta framsteg görs. Genom att ha delat upp i mindre delmål är det lättare 

att kunna presentera dessa resultat t.ex. via sitt intranät. Utöver de förändringar som 

gjorts i organisationsstrukturen har de inlett en del av de initiativ som förväntas göras 

under tiden av denna strategis tidsram. Lean arbetet har till exempel inletts och även 

om inte alla initiativ kommer kommuniceras ut i organisationen, har de tryckt på att de 

allra viktigaste ska tillkännagivas hos alla intressenter, där ett av dem är just lean-

arbetet.  

 

SAS har ännu inte påvisat några påtagliga vinster eller stora förändringar med 

strategin, då den är så pass ny som den är, men detta är något som planeras och de 

har uppsatta delmål som ska uppnås inom varje excellens. Dessa mäts med KPI:s som 

är uppsatta vid strategi- och förändringsarbetet, vilket är ett ytterligare tecken på att 

SAS använder Balanced Scorecard som grundmodell, då KPI är en stor del inom det 

finansiella perspektivet. Delmål är minst lika viktiga att uppnå som de övergripande 

målen enligt Kotter, då de övergripande målen oftast ligger långt framåt i tiden och 

kan kännas avlägsna så här pass tidigt i förändringsarbetet. Delmålen blir centrala, så 

att det syns att de är på god väg till att nå det som långsiktigt önskas. 

 

Steg sju och åtta belyser hur organisationen ska få förändringen att förankras i 

organisationen132. Det är viktigt för SAS att fortsätta visa resultat och utveckla varje 

prioriteringsområde för att kunna genomföra strategin på bästa sätt, Både Gustafson 

och Wågnert betonar hur viktigt det är att kunna anpassa och konfigurera för att ta en 
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förutsatt strategisk plan vidare. De betonar också vikten av att visa synliga 

förbättringar och resultat. Dessa är viktiga att kommunicera då intressenterna ska ha 

fortsatt förtroende för strategin och förändringen, men också för att få dessa 

uppmärksamma på vad som sker och vad som händer i organisationen och för att 

organisationen ska känna en delaktighet. Detta är något som Kotter också tar upp i sin 

modell. 

5.2.3 Problem som kan uppstå 

Enligt Jacobsen och Thorsvik uppstår ofta motstånd i organisationer vid 

förändringsarbete133, men som Ollongren uttryckte sig har inte något vidare motstånd 

från intressenterna uppstått hittills i arbetet med den nya strategin. Genom de 

intervjuer och direktobservation som gjorts kan detta också styrkas, då de anställda på 

Arlanda flygplats ser en positiv bild av den nya strategin.  

 

Ollongen menar att SAS endast stött på motstånd i form av att andra intressenter 

tycker strategin och de förändringarna den medför inte är tillräckligt konkreta, utan 

alldeles för övergripande. Han belyser dock själv att i en inledande fas av en ny strategi 

blir det ofta övergripande fakta för att intressenterna ska få en helhetsbild av den nya 

strategin och förändringarna för att skapa ett intresse. Detta innan djupare förståelse 

ges av vad den faktiskt innebär mer i detalj. Därför är det ganska naturligt att SAS ännu 

inte stött på något motstånd från sina intressenter, då de initiativ som kommunicerats 

ut av vad strategin kommer innebära har en positiv anda. 

 

Den stora utmaningen som Wågnert också tryckte på var att få strategin och 

förändringarna att förankra sig i organisationen och återfrysas. Inte sällan faller de 

anställda tillbaka till gamla rutiner om inte förändringen har kommunicerats tillräckligt 

eller att ledning och deras ledarskap för förändringsarbetet varit tillräckligt effektiva 

eller tillräckligt tydliga. Detta gör att återigen kommunikationen blir central för SAS. 

Men det gäller också att bedriva ett effektivt ledarskap och göra alla till 

strategigenomförare, så organisationsmedlemmarna känner delaktighet, belönas för 
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bra arbete och får se resultat på förändringen så känns den trovärdig. Detta är kanske 

speciellt viktigt för SAS då tidigare strategier innan CoreSAS gått mindre bra för 

organisationen, vilket gör att de anställda som varit med om dessa försök till 

förändringar kan känna sig skeptiska till förändringsarbete. 

 

Kotter tar upp vanliga punkter där misslyckanden förekommer och hittills kan vi inte se 

att SAS är på väg mot något av dessa misslyckanden. Strategin och förändringsarbete 

kan vara komplext, de målen som SAS satt upp menar de själva vara rimliga att uppnå. 

Organisationsstrukturen har byggts efter strategin och dess förändringar och SAS 

arbetar aktivt för att hålla ett kontinuerligt kommunikationsflöde och kommunicera 

vision och mission till organisationens alla medlemmar. Det är dessa steg som Reed & 

Buckley, men också Heide & Johannessen anser är de kritiska faktorerna till att 

förändringar misslyckas.134  

 

Kotters åttastegsmodell följs hittills av SAS ganska precist, men det ska kommas ihåg 

att dessa modeller är övergripande steg som ska fungera för alla organisationer. Varje 

organisation ser olika ut och behöver ta till olika åtgärder för att en 

organisationsförändring ska lyckas. En viktig aspekt är dock att förändringsarbetet 

fortfarande är i en inledande fas för SAS och de allra svåraste utmaningarna kvarstår. 

Som Heide & Johannessen trycker vidare på är det främst i implementeringen som 

företag misslyckas och där är SAS fortfarande i en inledande fas. 135 

 

Både motstånd och problem kan alltså uppkomma i takt med att förändringsarbetet 

framskrider. SAS har ännu inte uppnått några delmål, varav det inte går att säga hur 

själva förändringsarbetet går inledningsvis rent resultatmässigt. Dock visar SAS på att 

det bedrivs ett framgångsrikt kommunikationsarbete som många gånger nämnts 

tidigare är grunden till att lyckas. 
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5.3 Implementering med the Balanced Scorecard 

Implementeringsarbetet inom SAS är som ett balanserat styrkort. De olika delarna i 

4Excellence visar tydliga likheter med hur Kaplan & Norton presenterar sitt 

ursprungliga styrkort. SAS har dock ersatt perspektivet om lärande och utveckling med 

Olves medarbetarperspektivet i sin strategiutformning, men ser lärande och utveckling 

som något som genomsyrar samtliga perspektiv i strategin. Här ges en tydligare 

koppling till de empiriska resultaten som vi har framställt i kapitel 3.136  

 

Kaplan & Norton nämner att BSC är ett hjälpmedel för att få de individuella- och de 

divisionella målen att gå åt samma håll mot en gemensam strategi. Även Guttman & 

Hawkes stödjer denna infallsvinkel.137 SAS behandlar detta väl då de är noga med att 

varje medarbetare ska vara en del av strategin och att de ska förstå vad förändringarna 

i organisationen innebär för var och en av dem i det vardagliga arbetet att strategin blir 

enhetlig.  

 

Alexander trycker på hur viktigt kommunikationen är även i 

implementeringsarbetet138. Ollongren och Wågnert talar också om hur betydande 

informationssystem och kommunikationskanalerna är i organisationen. Detta tyder på 

att SAS är på rätt väg när det gäller det inledande arbetet med implementeringen139. 

Teorin inom både organisationsförändring och implementering tar också upp vikten av 

att kunna konkretisera företagets mål och visioner för alla individer i företaget och inte 

bara för ledningen, vilket också Wågnert trycker på: ” Vi vill låta vår strategi kaskedera 

ner genom hela företaget”. 

 

En tydlig utveckling i både teori och empiri är ett skiftande fokus från rena ekonomiska 

mål och styrmedel för att kunna implementera en strategi och mäta prestationer i 

företaget till att förstå hur företaget fungerar som helhet och se på hela 

implementeringsprocessen utifrån detta, som bland annat teorin om BSC säger. För att 
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kunna göra detta, krävs det att t ex en forskare tittar på kausala samband som leder till 

framgång. Det handlar då om att förutom ekonomiska mål och kortsiktiga resultat, 

även titta på mjuka faktorer som inte är mätbara i dagsläget, men som ur ett längre 

perspektiv kan ge synliga resultat av en lyckad implementation. Att se på strategin som 

helhet och beakta mjuka faktorer stödjs av alla de artiklar som använts i den teoretiska 

referensramen för implementering och även empirin.140 SAS har tagit fasta på denna 

utveckling och fokuserar inte bara de ekonomiska målen, utan ser till mål som 

innefattar medarbetare, kunder och miljö. 

 

Kaplan & Nortons BSC presenterades från början som ett mätinstrument, men har som 

tidigare nämnts blivit ett verktyg för implementering av strategi. De arbetssätt som 

Kaplan & Norton presenterade lever i allra högsta grad kvar som en grundutformning i 

företag. Detta på grund av att de behandlar och belyser väsentliga delar som måste 

beaktas i företag. Trots att SAS själva säger att de inte använder sig av BSC i sin 

strategiutformning, kan vi se tydliga kopplingar till att denna modell.  

 

Kundperspektivet - Commercial Excellence: Kundperspektivet handlar om att 

företaget ska identifiera sina kunder och marknadssegment, men också vilka KPI som 

ska sättas upp för att kunna mäta dessa. SAS benämner detta perspektiv Commercial 

Excellence, där de fokuserar på att skapa aktiviteter som är mest värdeskapande för 

kunden. Här kommer SAS arbeta för att minimera restiden för sina resenärer och 

användningen av deras tid genom att utveckla effektiva lösningar gällande t.ex. 

incheckningen. De kommer använda sig av Customer Satisfaction Index för att mäta 

kundlojalitetet hos företaget. Under detta prioriteringsområde kommer SAS även 

fokusera på att få en större del av fritidsresandet för att attrahera ett 

marknadssegment där de ser en tydlig uppåtgående trend.  

 

Finansiella perspektivet - Sales Excellence: Det finansiella perspektivet handlar om att 

det är viktigt att utforma sin strategi ur ett finansiellt perspektiv och då sätta upp KPI 

för att säkerhetsställa att strategin ger resultat. SAS döper denna hörnsten till Sales 
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och innebär att organisationen i stort ska arbeta effektivt och fokusera på de 

säljkanaler som generar de högsta intäktsströmmarna. SAS fokuserar även här på sitt 

lojalitetsprogram, vilket kan ses som en del av att generera intäkter från sina kunder. 

 

Interna processperspektivet - Operational Excellence: 

Interna processer handlar om företagets utveckling och arbetet inom organisationen. 

Här har SAS döpt sin hörnsten av strategin till Operationell excellence, som innebär hur 

de på bästa sätt ska driva företaget och de processer som finns. Under denna 

excellence kommer SAS arbeta med projekt som innefattar Lean och förnyelse av 

flygflottan, vilket är en del av att skapa en effektiv produktivitet. I likhet med BSC 

använder SAS sig av KPI för att mäta så att de olika operationella delmålen uppfylls.  

 

Medarbetarperspektivet - People Exellence: Medarbetarperspektivet är ett 

tillkommet perspektiv som handlar om att fokusera på sina medarbetare. SAS döper 

detta perspektiv till People Excellence och innebär att SAS kommer fokusera på att få 

ledare och medarbetare att arbeta utefter sin fulla potential. De kommer här utveckla 

sina ledarskaps- och talentmanagementprogram för att ge medarbetarna feedback på 

deras arbetsprestation och hur de kan utvecklas, samt ge dem möjlighet att avancera. 

5.4 The Balanced Scorecard som företagsstrategi 

Kaplan & Norton menar att företaget måste ha en metod att följa för att skapa en total 

strategifokuserad organisation141. Att SAS vill kunna skapa en strategifokuserad 

organisation måste vi se som en självklarhet i och med utformandet av 4Exellence. 

Kaplan & Nortons BSC och den strategiutformade organisationen är väl i linje med det 

arbete som SAS har vidtagit för att kunna skapa 4Excellence.  

 

Gällande arbetet kring strategin, förändringen och implementeringen så arbetar SAS 

med ett mer processinriktat arbete. Enligt Kaplan & Norton så bör organisationen först 

översätta strategin till operationella termer i sin utformning142. SAS har utformat de 
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initiativ och åtgärder som ska utföras inom var och en av de fyra 

prioriteringsområdena i något som motsvarar en strategikarta. Detta för att varje 

enskilt initiativ måste få en innebörd och se vad det får för verkan på organisationen. 

Nästa steg i processen är att koppla organisationen till strategin143. Här måste SAS 

koppla samman sina olika excellenser för att skapa synergieffekter genom hela 

organisationen. Detta gör de bland annat genom de KPI som sätts upp tvärfunktionellt 

inom organisationen.  

 

Det tredje steget handlar om att göra alla medvetna i strategiarbetet144. Detta är något 

som SAS hela tiden arbetar för då de bedriver ett kommunikationsarbete som 

innefattar aktiviteter för att informera alla medarbetare inom organisationen vad 

strategin innebär och vilka förändringar den medför. Detta görs genom 

informationsmöten, det egna intranätet och genom utskick per post. 

 

Det fjärde steget innebär att göra strategin till en kontinuerlig process där det handlar 

om att utveckla nya styrsystem så att koppling mellan strategi, budget och operativ 

styrning blir levande i den dagliga verksamheten145.  

SAS väljer att bryta ner dels sitt övergripande mål, men också de delmål som finns 

under varje excellens till olika initiativ och kontinuerliga processer. Genom att klara av 

små mål så är det lättare att se att organisationen rör sig framåt. 

 

I det femte och sista steget gäller det att mobilisera ledarskap och upprätthålla kraften 

i den strategiska förändringen146. Detta har SAS gjort genom att strukturera om sin 

organisation efter de fyra prioriteringsområdena. Inom varje excellens har de sedan 

upprättat en ledningsgrupp som skall se till att delmålen genomförs. Det tyder på att 

SAS i princip arbetar efter dessa steg, vilket är viktigt för att alla ska arbeta åt samma 

håll och för att strategin ska bli en framgång. 
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6. Slutsatser 

Studien avslutas genom att våra slutsatser presenteras. Dessa kommer återkoppla och 

besvarar studiens frågeställning och syfte. Vi kommer slutligen föra en egen diskussion, 

samt komma med förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Slutsats 

Syftet med studien var att beskriva och analysera hur SAS som organisation dels byter 

strategi men även hur organisationen lyckas implementera strategin och de 

förändringar som de vill åstadkomma med organisationen. Med utgångspunkt från 

detta sammanställde vi vår frågeställning: 

– Hur utformade SAS sin nya strategi? 

– Hur arbetar SAS med organisationsförändringen och vilka förändringar kommer 

göras? 

– Hur implementerar SAS den nya affärsstrategin 4Exellence i sin organisation? 

Vidare så syftade studien till att undersöka om SAS använder sig av vedertagna teorier 

som finns för strategiutformning, organisationsförändring och implementering.  

SAS har i sin strategiutforming arbetat på ett sätt som genomgående i vårt arbete visar 

tydliga likheter med BSC. SAS har utgått från sin vision och mission och omsatt dessa i 

operationella termer. Strategin har på så sätt blivit indelad i fyra olika delar som är 

nästan identiska med de perspektiv som Kaplan och Norton tar upp i BSC. Dock har de 

bytt ut det perspektiv som handlar om lärande och utveckling och istället ersatt det 

med medarbetarperspektivet, som är ett tillkommande perspektiv inom BSC-teorin. Vi 

kan dock anta att lärande och utveckling är något som genomsyrar alla 

prioriteringsområdena i SAS strategi. Även om det finns en tydlig bild av att SAS följer 

BSC-modellen så beaktar de även delar som BSC inte tar hänsyn till genom att ha gjort 

en SWOT-analys. Genom denna analys har SAS beaktat omvärldsfaktorer och 

konkurrenssituationen på marknaden. Detta gör att SAS är medvetna om hot de står 

inför.  
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För att skapa en gemensam förståelse för vad strategin innebär och vart SAS vill 

komma med sin nya strategi visualiseras strategin som ett flygplan (se figur 7). 

Visionen är placerad i planets cockpit som ska leda hela företaget mot de mål företaget 

vill uppnå. De fyra prioriteringsområdena agerar här som motorer. Som Kaplan och 

Norton säger hör de fyra perspektiven i BSC ihop och måste alla beaktas för att lyckas. 

Dessa fyra byggstenar som motorerna innebär ska tillsammans få SAS att lyfta och vara 

ett konkurrenskraftigt företag på flygmarknaden i framtiden. 

SAS är också måna om att vilja se moderna ut gentemot omvärlden genom att använda 

populära strategibegrepp såsom Lean. Detta kan vara ett försök att bli av med sin 

stämpel som trögrörligt företag. BSC hävdar de dock att de inte använder och det 

skulle kunna tolkas som att det inte tycker begreppet ligger rätt i tiden. Vår studie visar 

dock att BSC är en teori som fortfarande används och följs även om de kanske inte vill 

hävda det. BSC är en teori som kan förekomma i många olika tappningar, men i ett 

tämligen likt grundutförande. Mätning av resultat är viktigt för att kunna se förändring 

och de här fem perspektiven är övergripande delar som måste tas hänsyn till. Därför 

lever tankesätten i BSC vidare även om utformningen kanske namnges annorlunda. 
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Figur 12: En skildring av likheterna mellan SAS strategiformulering och the Balanced 

Scorecard 

De organisationsförändringarna som SAS nu arbetar med innebär ett stort antal 

initiativ som ska införas i organisationen fram till 2015 då strategin ska vara avslutad 

och målen vara uppfyllda. SAS har för att förbereda dessa förändringar arbetat med 

kommunikationen som förmedlar vad strategin kommer innebära för organisationen, 

vilka förändringar som ska göras och vad det innebär för var och en. Kommunikationen 

och deras sätt att förbereda organisationsmedlemmarna om förändringen stämmer 

också väl överens med teorin. SAS kommunikationsarbete verkar ha gett resultat då de 

delar i organisationen som vi observerat tycks känna till att det är en förändring på 

gång och vad som krävs av dem i förändringsarbetet. Att SAS också förändrat sin 

organisationsstruktur och byggt upp den efter de fyra prioriteringsområdena visar 

även här att de har haft BSC som grund. 
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Den implementering som SAS genomför av 4Excellence följer även den BSC. Det anser 

vi att de också bör göra då utformningen av strategin och förändringsinitiativen också 

är utvecklade efter BSC. Det är därför logiskt att även implementeringen följer 

modellen. Kärnan i implementeringsarbetet är att SAS använder sig av det mått och 

KPI som sätts upp tvärfunktionellt inom organisationen. På så sätt skapas 

synergieffekter mellan ledningsgrupperna i de fyra prioriteringsområdena. För att 

lyckas med detta så bör målen brytas ner till mindre mål och initiativ som visar på 

tydligare effekt. 

 

Vidare har SAS angripit de åtgärder som teorin presenterar vilket de bör fortsätta göra 

för att lyckas med implementeringsarbetet. De bör också fortsätta med den goda 

kommunikation som de bedrivit inledningsvis för att hålla medarbetare informerade 

om vilka effekter strategin ger och sedan ge feedback på deras prestationer. Hur själva 

implementeringen kommer gå och vilka resultat den kommer ge är dessvärre omöjligt 

att säga redan nu då de befinner sig i en inledande fas av det arbetet. SAS har 

strukturerat organisationen för att kunna använda det bästa möjliga 

tillvägagångssättet för att föra företaget framåt. Ollongren berättade att Gustafson 

brukar uttrycka det: ”Kan man inte mäta det, går det inte att genomföra”. Jämför det 

med Kaplans anledning för BSC: “If you can’t measure it, it can’t be done”. 

 

Figur 13: Generaliserande bild över våra resultat för ett genomgående strategiarbete 
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6.2 Diskussion 

Strategins omfattning kan diskuteras och om SAS satsar på rätt förändringar i 

organisationen. Vissa kritiker menar att det inte är någon större förändring som görs i 

och med SAS nya strategi och dess innebörd inte är så omfattande, utan är mål och 

initiativ som SAS alltid talat om. Det kan vara så att SAS tidigare talat om dessa initiativ 

som de nu vill genomföra, men det är också viktigt för SAS att komma med denna typ 

av förändringar som ger en positiv anda för organisationen och dess intressenter. 

Detta eftersom den tidigare strategin CoreSAS i stort sett endast innebar besparingar 

och att en del tidigare strategier inte blivit särskilt lyckade, vilket kan ha skapat tvivel 

och ett dåligt rykte hos intressenter och samhället i stort. SAS visar på att 

organisationen står på en stadig plattform som nu byggs vidare på med positiva 

utvecklingar för organisationen. De utvecklingar ska göra att SAS kan ta tillbaka de 

marknadsandelar som förlorats till konkurrenterna. Att de också satsar mer på 

utveckling när det gäller medarbetarna och värdeskapande aktiviteter för kunderna 

behövs för att påvisa att SAS återigen är på god väg och är kapabla till att vara med i 

den intensiva konkurrens som idag råder på flygmarknaden. 

Vi tycker att SAS har satt upp rimliga mål inom den uppsatta tidsramen, men strategin 

är ändå en chansning för SAS och en stor utmaning, då de med sitt nya fokus på 

fritidskunder öppnar linjer som ska konkurrera på Norwegians flygsträckor. Det blir ett 

omvänt scenario från tidigare år och SAS ska nu alltså försöka konkurrera mot ett 

lågprisbolag på dessa sträckor till fritidsdestinationerna. Det är oerhört viktigt för SAS 

att förmedla varför kunder ska flyga med dem och vad de erbjuder extra gentemot 

lågprisbolagen. Ska SAS satsa på att vara ett flygbolag som erbjuder ett helhetskoncept 

är det viktigt att de lever upp till detta genom att erbjuda värdeskapande aktiviteter, 

lösningar och produkter och förmedlar det till sina kunder. Om SAS lyckas få kunden 

att se värdet i de investeringar som SAS gör för att minimera restiden etc. så kan de 

ändå attrahera ett kundsegment som är villiga att betala lite extra för att få service 

som andra flygbolag kanske saknar. Misslyckas SAS med denna förmedling, så kommer 

företaget få svårt att konkurrera, framförallt inom fritidssegmentet. 
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SAS har som Wågnert berättat byggt in en flexibilitet i sina initiativ och mål, vilket gör 

att det finns möjlighet att justera implementeringstakten om de stöter på oförutsedda 

händelser. Att SAS har tagit hänsyn till de externa faktorer som kan uppkomma genom 

att bygga in en flexibilitet är bra då även om de jobbar under en bestämd tidsram ändå 

kan konfigurera och modifiera det sätt som företaget arbetar på. Dock finns det en 

gräns över hur många externa faktorer som påverkar organisationen negativt som 

strategin klarar av. 

En svag punkt som vi har sett är SAS hemsida, vilket är en viktig faktor för kunden. De 

flesta vill kunna navigera efter en enkel och smidig sida som samtidigt belyser bolagets 

kvalitet och vision. Kan SAS skapa en gästvänligare plattform för sina kunder att boka 

sina resor på samt att i framtiden lansera en applikation för mobila enheter som 

smartphones och surfplattor, kan de även genom dessa kanaler ge sina kunder fler 

värdeskapande lösningar och möjligheter att utbyta tjänster med SAS. Detta bör vara 

ett led i företagets arbete då de redan nu har ett stort fokus på smidighet och enkelhet 

för att skapa mer värde för sina kunder och då framförallt kring incheckning. Att SAS 

ännu inte lyckats utveckla denna typ av tekniska lösningar tyder på att de inte hänger 

med i den utveckling som sker i dagens samhälle. 

CASK, det vill säga kostnaden per flygstol anser vi vara SAS största problem. Något som 

också bör ifrågasättas är SAS antal anställda gentemot lågprisbolagen. Som tidigare 

nämnts i analysen så har SAS mer än det dubbla antalet anställda gentemot sina 

konkurrenter. Detta är något som vi ställt oss kritiska till då den bilden vi får av SAS är 

att många har varit anställda under flera årtionden och trivs bra. Att de anställda trivs 

är såklart positivt, men det stora antalet anställda har också lett till höga kostnader för 

organisationen. SAS tampas med en mängd olika kollektivavtal och fackföreningar som 

finns kopplade till de anställda i SAS. De här personalkostnaderna är någonting som 

SAS är låsta till genom den inverkan det statliga ägandet haft historiskt. I 

fortsättningen kommer sådant dock kunna undvikas och på så sätt få ner sin 

enhetskostnad ytterligare. Då konkurrenter visar att det går att ha betydligt färre 

anställda per plan, så måste SAS val att ha fler anställda återfinnas i mer 

värdeskapande aktiviteter för kunden som motsvarar den extra arbetsstyrkan. 
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Det kan diskuteras om sänkningen av CASK med 3-5 % per år är tillräckligt för SAS. Som 

vi ser inom flygmarknaden idag pågår en ständig prispress och det går att flyga allt 

billigare till framförallt Europa. För att SAS inte ska förlora ytterligare marknadsandelar 

krävs det att inte gapet blir för stort gentemot lågprisbolagen. Även om SAS lägger 

fokus på att skapa mer värde för kunden än lågprisbolagen, så finns det en gräns för 

hur stor prisskillnaden får vara, innan resenärerna byter bolag. För den vanliga 

resenären så är skillnaden inte särskilt stor mellan SAS och största konkurrenten 

Norwegian, och då det i många fall är billigare att flyga med den senare. Detta är något 

som SAS måste beakta. För Affärskunden så erbjuds inget speciellt för detta segment 

hos lågprisbolagen och där har SAS en fördel med sina förmåner och erbjudanden till 

denna kundgrupp. Dock så måste det även här finnas ett tak för hur mycket Business-

kunden är villig att betala för dessa värdeskapande erbjudanden. Är det en väsentlig 

skillnad i priserna, så kanske inte ens Business-kunderna väljer SAS när de ska färdas 

med flyg och vad är det som säger att inte Norwegian inom en snar framtid kommer 

med förmåner för Business-kunder, fast till ett lägre pris. 

Eftersom det är en för medarbetarna mer positiv strategi än tidigare är det självklart 

att den tas emot bättre inom organisationen. Gustafson är piloten som ska ta SAS ur 

stormen i och med CoreSAS och 4E är strategin som kommer ta SAS vidare mot blåare 

skyar. 

6.3 Vidare forskning 

Då vi i denna studie endast avgränsat oss till ett fallföretag så har vi inte helt kunnat 

generalisera de svaren vi kommit fram till. De resultaten som vi kommit fram till i den 

här fallstudien borde gå att hitta hos flera organisationer för att på så sätt hitta ett 

samband. Detta har vi dock inte haft möjlighet att testa. Vid vidare forskning med fler 

fallföretag och i andra områden så skulle en mer generell bild kunna uppnås. Då 

mätningar måste förekomma inom organisationer så kommer inte begreppet BSC 

försvinna, däremot kan vidare forskning förändra och förnya både begreppet BSC och 

sättet som det används.  

Det finns mycket olika forskning om strategier, men ingen renodlad modell för hela 

tillvägagångsättet hur utformningen av, förändringen i organisationen och 
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implementeringen av en strategi bör gå till. Det balanserade styrkortet trodde vi innan 

studiens början skulle besvara hur implementeringsdelen bör gå till men genom 

studien har den snarare visat sig vara en helhetsmodell. Då en modell är skapad främst 

för implementering så är det naturligt att det finns brister, då den ska användas som 

en helhetsmodell. Avsaknaden av omvärldsanalys är bara en aspekt som gör att the 

Balanced Scorecard inte är en heltäckande teori och därför behöver breddas för att 

kunna leverera en helhetslösning för ledningsgrupper då en strategi ska utformas.  
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Bilaga – Nyckeltal för SAS 2000-2010 

Antal anställda  Omsättning 
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