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ABSTRACT   
 
Deregulation changes conditions for companies as a large number of actors and the use of 
different strategies develop a new competitive market situation.  In the Airline trade the 
competition has increased sharply after deregulation, the Low-price airlines have played a 
significant role in of setting the new market conditions.  
 
In addition the airline trade has been plagued with problems arising from the unforeseen 
events in the world, among other things, after the terrorist activities of 11th September 2001 
coupled with the depression in the beginning of the 2000-century. It is however foremost the 
network model airlines that must adjust to the changed competitive situation and adapt it’s 
strategically choices. 
 
The purpose of our investigation has been, arising from PORTERS (1955), three common 
competitive strategies and SERISTÖS (1993) theories on competition within the airline trade, 
to examine which strategies the network carriers use to solve problems within the networks 
model.   
 
The result of the study shows that the one network model airline investigated, SAS, focus on 
maintaining the strategic principal values that network carrier’s stand for. The conclusion is 
that the network model need to combine a set of competitive strategies which all back up the 
choice of strategic focus and deal with the problems involving the business model. 
    



 

Sammanfattning 
 
Avreglering har kommit att förändra förhållandena i flertalet branscher. Förändringar i form 
av ett stort antal aktörer på marknaden (nya och gamla) och dessas användande av olika 
strategier skapar en ny konkurrenssituation. I flygbranschen har konkurrensen ökat kraftigt 
sedan avregleringen, och de aktörer som visat sig mest framträdande i denna 
konkurrensutsatta situation har varit lågprisbolagen. Det hårda klimatet har till och med lett 
till att de traditionella flygbolagens överlevnad har hotats. Därtill har hela flygbranschen 
drabbats av problem till följd av de oförutsedda händelserna i omvärlden efter bland annat 
terrordåden den 11 september 2001 samt lågkonjunkturen i början av 2000-talet. Många av de 
traditionella flygbolagen har dragits med vikande passagerarantal och bristande lönsamhet. 
 
Konkurrensen har väckt ett intresse för flygbranschens två affärsmodeller, lågpris- och 
nätverksmodellen. Problemområden har identifierats i båda affärsmodellerna men genom att 
se till hur konkurrenssituation har utvecklats så framgår det att lågprisbolagen har kunnat 
vinna fler fördelar än de konkurrerande nätverksbolagen. Att konkurrenssituationen är till de 
traditionella flygbolagens nackdel kan därmed tyda på att nätverksmodellen måste anpassas 
bättre. Nätverksbolagen måste lära sig att hantera den förändrade konkurrenssituationen och 
att kombinera de strategiska valen. 
 
Syftet med uppsatsens undersökning har varit att utifrån Porters (1995) tre allmänna 
konkurrensstrategier och Seristös (1993) teorier om konkurrens inom flygbranschen, 
undersöka vilka strategier nätverksbolagen kan använda för att möta de identifierade 
problemen i nätverksmodellen. Det flygbolag som vi har valt att basera vår kvalitativa studie 
på är SAS som tillämpar nätverksmodellen. SAS är också ett exempel på ett bolag som 
dominerade marknaden före avregleringen och som på så sätt demonstrerar den förändring 
som skett inom flygbranschen. I studien intresserar vi oss för de huvudstrategier som SAS 
kommunicerar idag på 2000-talet.  
 
Vår studie visar att SAS främst har inlett förändringar som ska generera stora 
kostnadsbesparingar. Detta för att kunna fokusera på de huvudsakliga värderingar som 
nätverksbolaget står för, nämligen effektiva och flexibla resor med uppmärksam service. 
Resultatet av undersökningen är att SAS kombinerar konkurrensstrategier på olika strategiska 
nivåer för att hantera förändringarna i konkurrensen. Resultaten uppvisar alternativ på 
konkurrensstrategier som alla behandlar olika delar av de problem eller begränsningar som 
affärsmodellen innebär.  
 
Uppsatsens generella slutsatser är att vi tror att nätverksbolag kan tillämpa en kombination av 
flera strategier. Dessa utgör steg i ett förädlingsled, och att skapa en unik anpassning av dessa 
kan därför ses som en vägledning för nätverksbolag som befinner sig i samma 
problemsituation. 
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Kapitel 1: Inledning  
 
Inledningsvis ger vi här problembakgrund till uppsatsens undersökning. Sedan följer 
presentation av problem, frågeställning och syfte.  

1.1 Bakgrund  
 
Reklam och erbjudanden om lågprisflyg i tidningar och på reklampelare har fångat vårt 
intresse och väckt förundran men även frågor om hur det kan vara möjligt för flygbolagen att 
erbjuda konsumenter så billiga flygbiljetter. Allt fler lågprisflyg har dykt upp med pressade 
priser och till allt fler destinationer. En del av dessa erbjudanden kommer från nya och 
renodlade lågprisflygbolag men etablerade och traditionella flygbolag har också 
lågprisalternativ. Flygbranschen har förändrats och flygbolagen försöker anpassa sig i en allt 
tuffare konkurrenssituation.  
 
I flera andra branscher som telecom, elektricitet och post har avreglering varit orsak till 
förändring och satt igång en stor expansion liksom den som nu flyget uppvisar. 
Förändringarna påverkar konkurrensen och ställer krav på ny strategi; den snabba 
utvecklingen av ny teknik, ändrad efterfrågan hos olika kundgrupper och ett stort antal nya 
företag ändrar företagets förutsättningar på marknaden1.  
 
Många före detta monopolföretag i avreglerade branscher har till exempel valt att grunda sin 
globala strategi i globala allianser. Genom allianser vinner bolagen fördelar och kan minska 
sin kostnadsbas. Exempel på allianser inom flygbranschen är KLM Royal Dutch and 
Northwest Airlines som var först 1989. Andra efter dem var British Airways och USAir (1992) 
och Star Alliance (1997), One World (1998) och Skyteam (2001). Det har visat sig att det är 
mer sannolikt att globala strategier är effektiva då det handlar om stora ekonomier och där den 
teknologiska konkurrensen är intensiv. Detta stämmer in på många avreglerade branscher.2 
 
Företag som verkar på konkurrensutsatta marknader behöver använda sina produktions-
resurser optimalt, detta för att hålla ned kostnaderna och för att kunna erbjuda konsumenten 
tillfredställande produkter till ett lågt pris. Från ett konsumentperspektiv handlar ökad 
konkurrens om tillgång till fler valmöjligheter, och att konsumenten kan värdesätta 
produkterna. Värdet kan ligga i en specifik egenskap där pris, kvalitet och service är 
betydelsefulla faktorer, men även personliga preferenser och betalningsförmåga är avgörande 
för valet av produkt. Detta innebär att konsumenterna får ett stort inflytande över 
producenternas ekonomiska framgångar och att producenterna således måste anstränga sig för 
att ge bästa möjliga erbjudande för att attrahera kunder och skapa lönsamhet. Dessa 
grundläggande förutsättningar är desamma för alla bolag och i alla branscher.3 
 
 
 
 
                                                
1 Ingemarsson, M, 2004, s. 5 
2 Bonardi, Jean-Philippe, 2003 s.101 
3 Ingemarsson, M, 2004, s. 6  
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1.2 Problemdiskussion  
 
Att avreglera en marknad medför inte att regler avskaffas eller minskas. Istället betyder det att 
regelverket liberaliseras, så att nya företag kan etablera sig och fastställa de priser de önskar. 
En betydelsefull förändring på den europeiska flygmarknaden var avregleringen som inleddes 
1987. Den svenska inrikesmarknaden avreglerades först 1992. Liberaliseringen har lett till att 
flygbranschen blivit en mer komplex bransch. Ett stort antal aktörer och dessa med olika 
strategier har förändrat konkurrenssituationen där många nu kämpar för att växa sig starkare 
men också i vissa fall för att försöka överleva. 
 
Framväxten av lågprisbolag i Europa efter avregleringen, har ökat intresset av affärsmodeller i 
flygbranschen. I flygbranschen kan två huvudkategorier av affärsmodeller urskiljas, 
lågprismodellen och nätverksmodellen. Drag i dessa två affärsmodeller kan även identifieras i 
andra branscher. Vid genomgång av vad som kategoriserar de båda affärsmodellerna kan 
problemområden i respektive modell urskiljas, vilka också kan hänföras till de faktiska 
problem som uppvisas i flygbranschen idag. Generellt kan många av de traditionella 
flygbolagen kännetecknas av stora linjenätverk och statligt ägande. Exempel på problem som 
dessa bolag har idag är vikande lönsamhet samt ett minskat antal passagerare.  
 
Den forskning som på senare år har inletts om affärsmodellerna har visat sig överensstämma 
med hur verkligheten för de bolag som tillämpar dessa modeller ser ut. Det finns därför 
anledning att tro att en anpassning av dessa, med hänsyn till förändringar i den verkliga 
branschen, kan skapa förbättrade förutsättningar för bolagens konkurrensförmåga. 
Flygbranschen ser nämligen inte ut att återgå till hur det en gång var före avregleringen då de 
traditionella nätverksbolagen dominerade marknaden. Lågprisbolagen är här för att stanna och 
håller på att växa sig starkare på marknaden.4 Nätverksbolagen måste därför anpassa sin 
affärsmodell och sina strategier med hänsyn till en förändrad marknad med flera starka 
aktörer.  

 
1.3 Undersökningsproblemet  
 
Intresset för affärsmodellerna ligger i att söka ett lönsamt sätt för de båda modellerna, lågpris 
och nätverk, att samexistera. Den ökade konkurrensen har lett till effektivare resursutnyttjande 
genom att marknadspriset har pressats ned mot kostnaden. Antalet aktörer på marknaden har 
tilltagit kraftigt och lett till ökad produktion och konsumtion. Genom konkurrensen har 
dessutom produktionsresurserna tvingats att maximeras och onödiga kostnader har tvingats att 
skäras ned.  
 
Drivkraften bakom denna förändring är att ju mer konkurrensutsatt ett företag blir desto mer 
resultatinriktade måste de bli. Orsaken är att ägare, konsumenter och anställda kan bedöma 
företaget utifrån hur väl de ”står sig” i konkurrensen. Det finns ett positivt samband mellan 
konkurrens och produktivitetstillväxt till följd av innovationer. På lång sikt kommer också 
mindre effektiva företag att slås ut för mer livsdugliga och effektiva företag. I områden med 
snabb teknisk utveckling är de långsiktiga dynamiska effekterna viktiga. De företag som har 

                                                
4 Ingemarsson, M, 2004, s. 47 
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gjort nödvändiga investeringar och marknadsbedömningar om vad konsumenterna efterfrågar, 
kan uppvisa vinster som överstiger produktionskostnaderna.5  
 
Konkurrensen i flygbranschen har inneburit störst förändringar för de traditionella bolagen. 
Problemen handlar om nätverksmodellens förmåga att möta lågprismodellen.  Det är av 
intresse dels för nätverksbolag i flygbranschen, men också generellt för bolag som tillämpar 
nätverksmodellen i andra avreglerade branscher att ta reda på hur förbättrade förutsättningar 
för lönsamhet kan möjliggöras. För att möta lågkostnadsbolagens framväxt på den europeiska 
marknaden måste nätverksbolagen söka möjliga framtida utvecklingsmöjligheter genom att 
lägga upp en strategi. Konkurrensstrategin får utgöra grunden för hur förändringar i 
nätverkmodellen ska kunna genomföras.  

 
1.4 Frågeställning  
 

• Vilka strategier kan nätverksbolagen använda för att kringgå, väga upp eller åtgärda de 
problem som identifierats i nätverksmodellen? 

• Finns det några allvarliga problem inom ramen för nätverksmodellen som det inte går 
att göra något åt?  

 
1.5 Syfte  
 
Med bakgrund i de problem som har identifierats i nätverksmodellen, undersöker vi ett 
nätverksbolags problem och strategier för att åtgärda dessa. Orsaker till problemen ligger i 
delar av nätverksmodellen, men även lösningarna på problemen kan ligga i förändringar som 
kan göras i den. I ett större perspektiv kan uppsatsens undersökning utgöra ett bidrag till 
studier om strategiska val i nätverksbolag, dels inom flygbranschen, men även i andra 
avreglerade branscher står inför. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 Ingemarsson, M, 2004, s. 47-50 
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Kapitel 2: Metod  
 
Nedan följer en beskrivning av de olika metoder som finns att tillgå. Vidare redogör vi för hur 
vi har gått till väga för att genomföra uppsatsen och presenterar valda metoder och 
vetenskapliga synsätt som vi använder oss av.  

2.1 Uppsatsens undersökning 
 
Undersökningen i denna uppsats behandlar en bransch som har genomgått stora förändringar, 
flygbranschen. Många andra branscher har liksom denna genomgått dessa förändringar vilka 
orsakats av avreglering och ökad konkurrens som följd. Vi undersöker också en affärsmodells 
förmåga att hantera dessa förändringar, nätverksmodellen. Denna affärsmodell förekommer i 
flera olika branscher. I undersökningen diskuteras strategier som hjälper till att hantera 
förändringarna och att leda bolag i konkurrens. 

2.1.1 val av kvalitativ metod 
 

Uppsatsens undersökning kräver en beskrivande kvalitativ metod där problem tolkas med 
hänsyn till särskilda faktorer. Först efter att underökningsobjektet har beskrivits kan en analys 
med bakgrund i möjliga kopplingar och resonemang genomföras. Den kvalitativa metoden har 
förmågan att innefatta större sammanhang och används ofta för att analysera processer och 
fenomen som är delar i en helhet. Metoden är lätt att följa och då vår analys baseras på våra 
tolkningar anser vi att denna metod gör det enkelt för läsaren att följa med i våra tankegångar. 
Slutsatserna som följer analysen ger med den kvalitativa metoden också utrymme för egna 
tolkningar hos läsaren själv. 6  
 
Kvantitativ forskning baseras på statistiska bearbetnings- och analysmetoder och innebär 
också att göra tolkningar av data.7 Dessa data är dock i form av siffror vilket de data som vi 
bearbetar i denna uppsats inte går att omvandlas till. En fördel med kvantitativ metod är att de 
tolkningar som görs får stöd i de statistiska data som forskningen bygger på och därmed får 
större trovärdighet. 8 Ett argument till varför den kvalitativa metoden ändå lämpar sig bäst för 
uppsatsens undersökning är att den tolererar motsägelser och ger utrymme till alternativa 
förklaringar. Omvärlden är osäker, och därför bör också de tolkningar som görs av den 
tolerera detsamma – något som den kvalitativa metoden har en bättre förmåga att klara av än 
den kvantitativa metoden.9  

2.1.2 Val av deduktiv ansats 
 
Den ansats vi använder oss av i uppsatsens undersökning är deduktiv. Arbetssättet lämpar sig 
bra då den karakteriseras av att slutsatser dras av enskilda fall, vilket vi gör i uppsatsens 
undersökning 10 . Teorier och allmänna principer ställs mot empirin och efter analys 
                                                
6 Holme, I, & Kron Solvang, B, 1991, s. 44 
7 Patel, R  & Davidsson, B 1994, s. 12 
8 Holme, I, & Kron Solvang, B, 1991, s. 44 
9 Denscombe, M, 2000, s. 58  
10 Thurén, T, 1991, s.19 
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presenterar vi vår egen slutsats. Forskning kan även vara induktiv, och där sker arbetet genom 
att studera forskningsobjektet utan att först ha någon förankring i teorier. Utifrån 
informationen som samlas in utformas sedan en teori.11 

2.1.3 Val av undersökningsobjekt 
 
Det flygbolag som vi har valt att undersöka i uppsatsen är Scandinavian Airlines, (SAS). SAS 
får utgöra ett exempel på ett flygbolag som tillämpar nätverksmodellen. De strategier vi är 
intresserade av är de som SAS har utvecklat mellan år 2000 och 2004. Det var då 
återhämtningen efter flera år av problem började12. Anledningen till att vi valt att undersöka 
SAS är att flygbolaget tillämpar nätverksmodellen och har existerat på marknaden före 
avregleringen, dvs. före förändringarna i branschen. Vår förförståelse av att SAS’s tidigare 
profilering som Business Airline under 1980-talet fortfarande lever kvar, och vi ser detta som 
en intressant faktor. Dock gör vi inga antaganden om det i uppsatsen och tror därför inte att 
det kommer påverka objektiviteten i undersökningen.  
 
Vi har valt att i undersökningen av SAS beskriva bolagets strategiska fokus dels under 1980-
talet, före avregleringen och dels under 2000-talet, efter avregleringen. Den första perioden 
har valts därför att vi anser att grunderna för bolagets strategier och huvudsakliga image lades 
under 1980-talet, och är därför viktiga att ha med för att förstå SAS utveckling. Anledningen 
till att vi sedan valt att göra ett hopp ända till 2000-talet är att det först då uppstått tydliga 
följder av de förändringar som avregleringen innebar, i form av de identifierade problemen. 
Därtill kan även andra omvärldsfaktorer som skett under 2000-talet ha bidragit till att 
förstärka dessa problem och gjort de än mer tydliga. Orsaken till att vi inte har tagit med tiden 
mellan dessa milstolpar är för att vi inte ser att det uppvisats problem relaterade till 
nätverksmodellen under denna tid, och då inte utgör relevant material till uppsatsens 
undersökning. 
 
SAS koncernen är stor och med flera ingående flygbolag och relaterade flygverksamheter. Vi 
har valt att avgränsa oss till att inom SAS koncernen undersöka flygbolaget Scandinavian 
Airlines, och kallar det i uppsatsen för SAS. Vi anser att bolagets strategier är intressanta att 
studera i ett helhetsperspektiv, då det är först när de sätts i sitt sammanhang som de kan 
förstås.  

2.1.4 Validitet och reliabilitet 
 
Det är viktigt att se till att svara på de frågor som avses besvaras, även kallat validitet. För att 
eftersträva validitet håller vi oss till de frågeställningar som vi skriver att vi söker svar på, 
samt till att uppfylla vårt syfte. Reliabiliteten ligger i att de instrument som används för att 
söka svar på rätt frågor är tillförlitliga.  
 
 
 

                                                
11 Patel, R, & Davidsson, B, 1994 s. 21 
12 Åkesson, B, 2005 
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2.2 Metoder för datainsamling 
 
Då forskare har begränsad kunskap om det fenomen som ska studeras är det lämpligt att 
inledningsvis ha ett explorativt syfte för att skapa en förståelse för problemområdet. För den 
explorativa undersökningen används flera olika tekniker för att samla in data.13 Utifrån denna 
definition anser vi att det inledande skedet i vår uppsats var explorativt.  

2.2.1 Val av sekundärdata 
 
Ämnet vi studerar kan vara känsligt för företaget att vara öppna med. Det finns en risk att 
intervjupersonen inte förhåller sig objektiv i ämnet om denne tillhör det undersökta företaget. 
Den information som då skulle ges skulle inte vara tillförlitlig i enlighet med uppsatsens syfte. 
Vi tror inte att primärdata i form av intervjuer med personer från SAS med säkerhet skulle ge 
oss ny användbar information och har därför valt att skriva uppsatsen ur ett utifrånperspektiv. 
Genom att inte gå djupare in i företaget SAS genom personliga intervjuer tror vi att vi 
utesluter risken för att undersökningens objektivitet påverkas.  
 
Då uppsatsens undersökning bygger på ett utifrånperspektiv har vi valt att enbart använda oss 
av befintligt material. Data av detta slag kallas sekundärdata och kan å ena sidan innebära 
fördelar då den är relativt lättillgänglig och kan underlätta hanteringen av omfattande material. 
När det finns tillgänglig sekundärdata är det ofta bra att utnyttja dem. Det är därför inte alltid 
nödvändigt att själv samla in ny data till en undersökning, men primärdata kan kompletteras 
vid behov. I vår studie anser vi att de sekundärkällor som vi har tagit del av har gett oss 
tillräcklig information utifrån vårt syfte och därför inte behöver kompletteras med primärdata 
Nackdelen med sekundärdata är dock att informationen inte är insamlad primärt för den egna 
studien och därför kan den ha vinklats av författaren.14 

2.2.2 Val av material 
 
För att fördjupa våra kunskaper om de områden som uppsatsen behandlar studerade vi 
sekundära källor i form av böcker, artiklar och forskningsrapporter. Dessa källor är kognitivt 
berättande i sina beskrivningar i ämnet. Detta till skillnad från normativa källor som är av 
värderande slag. I sökning av material till uppsatsen är syftet med undersökningen av 
betydelse. Detta för att bestämma tillförlitligheten i källan. Då syftet med vår uppsats är att 
undersöka nätverksbolagens problem och strategier, anser vi att de kognitiva källor vi har valt 
är tillförlitliga.  
 
Material om flygbranschen 
 
För att hitta relevant och uppdaterad information om flygbranschen, letade vi branschspecifikt 
via organisationer som bland annat luftfartsverket på Internet. Den informationen vi tog del av 
där om flygbranschen bedömer vi vara utan värdering och därför tillförlitlig till vårt syfte. I 
uppföljningen av de problem och aktuella diskussioner som fördes i detta material leddes vi 
vidare in på information om affärsmodeller och strategier. Forskningen om problem i 
branschen visade sig främst handla om detta.  

                                                
13 Patel, R, & Davidson, B, 1994, s.11 
14 Lundahl, U & Skärvad, P-H, 1999, s. 131-132 
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Då vi avser att studera ett specifikt flygbolag är vår teoretiska utgångspunkt att utgå från 
forskningen kring flygbolag och där fokusera på dem som inriktat sig på flygbolagens 
affärsmodeller. Alternativet hade annars varit att utgå från forskningen kring generella 
affärsmodeller, och sedan relatera dessa till flygbolag.15  
 
Den källa vi valt att använda oss av vad gäller flygbolagens affärsmodeller är en förstudie 
skriven på uppdrag av centrum för svensk flygforskning. Vi anser att denna är tillförlitlig då 
den är utförd av en omvärldsorganisation som specialiserat sig bland annat på flygbranschen. 
Ägaren och initiativtagaren till omvärldsorganisationen heter Henrik Littorin och han har varit 
oss mycket behjälplig dels med material om affärsmodeller men också med att ge oss material 
om flygbranschen samt specifik information om undersökningsobjektet SAS16.  
 
Utöver förklaringar till problem förankrade i affärsmodeller fann vi alternativ i litteraturen 
som hänvisade till konkurrensstrategier och omvärldsanalys. Detta gjorde att vi ville fördjupa 
oss mera i dessa och skaffa oss en egen uppfattning av de problem i branschen som har 
diskuterats.  
 
Företagsspecifik information om SAS har vi hämtat från årsredovisningen 2004 samt från 
företagets hemsida. 17  Vi anser att det är lämpligt att hantera materialet så att det 
överensstämmer med så som SAS uttrycker sig, och har därför valt att använda oss av samma 
begrepp som dem. Det är således ett medvetet val att blanda svenska och engelska uttryck i 
uppsatsen.  
 
Material om konkurrentstrategier 
 
Det urval av konkurrentstrategier som vi gör innefattar dels Porters basstrategier som visar på 
den generella appliceringen av strategier oavsett bransch och dels Seristös 
flygbolagsstrategier. Seristös strategier väljer vi att använda med anledning av att de är 
specifika just för flygbranschen men också för att möjliggöra kopplingar till andra avreglerade 
branscher. 
 
Att vi använder oss av Seristös bok om flygbolagsstrategier som kom ut 1993 är något som vi 
är medvetna om och motsäger det vi skriver om att det inte hände något som är av intresse för 
uppsatsens undersökning mellan avregleringen på 1980-talet och fram till 2000-talet. Vi 
menar dock fortfarande att följderna av avregleringen inte blivit tydliga ännu när Seristös bok 
gavs ut, men att Seristö baserar sina strategier på sin framtidsanalys av flygbranschen. Vår 
utgångspunkt är att Seristös strategier hänvisar till följderna av avregleringen under 1980-talet 
men att problemen alltså ännu inte börjat att uppvisats. Det är med denna bakgrund som vi 
ändå väljer att använda oss av Seristös strategier.   
 
 
 

                                                
15 Littorin, H, 2004, s. 8 
16 Littorin, H, 2004 
17 Littorin, H, 2004, s. 5 
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2.3 Analysmodeller 
 
Intresset för omvärldsanalys har ökat de senaste åren hos företag, aktieägare och politiker. 
Detta har att göra med utvecklingen av Internet, datorteknik och mobil kommunikationsteknik. 
Företag har insett att Internet för med sig helt nya behov av att snabbt följa de interna och 
externa förändringar och satsar därför på systematisk omvärldsanalys i större utsträckning. 
Det upplevda behovet av omvärldsbevakning och omvärldsanalys i företag har ökat då de 
världsförändringar som nu sker får globala effekter och måste sättas i sammanhang med 
ekonomisk utveckling. Detta har gjort att omvärldsanalys har blivit svårare och mer 
omfattande att genomföra.18 

2.3.1 Omvärldsanalys 
 
Området för omvärldsanalys innefattar många olika aspekter och inriktningar och begrepp 
som är nära sammankopplade är beslutsmodeller, omvärldsmodeller, scenarioanalys, 
trendanalys, marknadsanalys, benchmarking och konkurrentanalys.19 I denna uppsats har vi 
valt att lägga tyngdpunkten på det sistnämnda. Detta då det är strategier som vuxit fram tack 
vare den förändrade konkurrenssituationen i flygbranschen som vi avser att studera.  
 
Med konkurrentanalys syftar vi i vår uppsats på konkurrens i en bredare mening, i avseende 
konkurrens i branschen. Vår definition av konkurrentanalys avser kategorin 
lågprismodellsaktörer respektive nätverksmodellsaktörer istället för att identifiera och 
analysera konkurrens hos enskilda aktörer. Analysmodellen för den konkurrentanalys vi gör i 
uppsatsens undersökning påminner om en analys baserad på synsättet inom Business 
Intelligence. För att förenkla beskrivningen av den metod vi använder oss av i uppsatsens 
undersökning tror vi att en genomgång av alternativa metoder kan vara till hjälp. 
 
Business Intelligence 
 
Det engelska uttrycket business Intelligence används ofta synonymt med omvärlds- och 
konkurrentanalys. Det svenska uttrycket saknar motsvarande till det engelska ordet 
intelligence som i sammanhanget betyder ”inhämtande av information”. Vidare betonar det 
engelska uttrycket syftet att utveckla företagets affärsverksamhet, medan omvärlds- och 
konkurrentanalys framhäver analysen.  
 
Det är viktigt att ta in båda elementen, och marknadsanalys och konkurrentanalysen 
överlappar varandra. Konkurrentanalysen fokuserar i mer detalj på konkurrenterna, medan 
marknadsanalysen framhåller de drivkrafter som påverkar kunderna i stort. 20 Business 
intelligence handlar bl.a. om att identifiera förändringar i företagets omgivning och bedöma 
deras konsekvenser för företagets verksamhet. Den traditionella synen innebär en process av 
systematisk insamling, tolkning och analys av information om de externa faktorer som 
påverkar ett företag/organisation, enligt nästa sida: 
 
 

                                                
18 Frankelius, P, 2001, s.14 
19 Ibid., s. 24 
20 Pagels-Fick, G, 1999, s. 12 
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6. Förslag och rekommendationer 
7. Presentation 
 

I dagens internationaliserade och konkurrensutsatta värld är strategiska frågor avgörande för 
att skapa bestående framgångar. Enligt Pagels-Fick (1999) behövs Business Intelligence som 
stöd för utveckling av både strategisk och operativ förmåga inom ett företag. Den operativa 
verksamheten i företaget måste på kort sikt kunna identifiera affärsmöjligheter och alternativa 
vägar för att manövrera konkurrenterna. För att nå de strategiska målen krävs det också att 
risker analyseras.21  
 
Ett dynamiskt strategiarbete innebär att företag genom sättet de agerar på och genom sina 
produkter kan påverka framtida branschstrukturer. På så vis kan de finna de förutsättningar 
som genererar framgångar. Hur bransch- och industristrukturen utvecklas är avgörande för om 
företaget ska nå betydande framgångar, därför är det väsentligt att kontinuerligt pröva om 
strategin fortfarande är giltig. Företag verkar idag i en turbulent omvärld och i ett allt högre 
tempo. Detta är extra påtagligt i en industrigren med stor förändringshastighet, därför är det 
viktig att analysera och förstå de snabba strukturförändringar och konkurrenternas strategiska 
inriktning.22  
 
Det finns generellt två typer av branschdata: publicerade data och sådan som insamlas med 
hjälp av intervjuer. Det är viktigt att i ett inledande skede i studien identifiera vad som ska 
undersökas inom branschen.  
 
Att skaffa sig en överblick över branschen för att sedan gå in på detaljnivå är en fördel för att 
nå fram till viktiga informationskällor och att organisera dem effektfullt. En fullständig analys 
är ett mycket omfattande arbete och kräver mycket resurser och tid.23  
 
Klassiska modellen 
 
Andra teoretiska modeller som används i omvärldsanalys idag är dels erkända beprövade 
modeller men också självutformade modeller som är unika för en särskilt bransch eller för ett 
företag. Den klassiska modellen inom neoklassisk teori från 1970-talet baseras på Adam 
Smiths tankar om efterfrågan och utbud som dominerande inslag på marknaden. Det är ur 
denna modell som merparten av mer moderna omvärldsanalysmodeller har utvecklats. 
Samtidigt som modellen säger att de köpare som styr marknaden är viktigast för ett företags 
utveckling, så säger den också att allt annat värdeskapande såsom reklam, teknikutveckling 
och kunnande inte är viktiga. Modellen anses därför vara otillräcklig och statisk för att kunna 
användas i näringslivet idag, där det finns betydligt fler värdeskapande roller än bara säljare 
och köpare.24  
                                                
21 Ibid., s. 51-52 
22 Ibid., s. 53-55 
23 Porter, M. E, 1995, s. 347 
24 Frankelius. P, 2001, s. 44 
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Vår utgångspunkt i uppsatsen är att förändringar på marknaden och i branschen är påverkade 
av avregleringen.  Då vi inte anser att påverkan bara kan göras av köpare så som den klassiska 
modellen säger, är inte denna lämplig för oss i vår undersökning. 
 
En modell som tar sig an temat att alla organisationer är olika och har olika omvärldssituation 
och därför är öppen och inte på förhand talar om vad som är viktigt är Igor Ansoffs 
omvärldsmodell ur boken Strategic Managment (1978). Ansoff, som 1965 i boken Corporate 
Strategy skrev om och introducerade strategisk planering in i företagsstrategin, uppmanade till 
att utveckla metoder för att identifiera möjligheter och hot i miljön. Han skiljer också på olika 
nivåer av turbulens i omgivningen där det han kallar för miljön påverkar marknadens dynamik 
genom turbulens, miljöpotential och kritisk massa. Vad som avses med kritiskt massa är den 
strategiska budgetnivå som företag måste hålla sig över för att kunna få ett positivt 
nettoutbyte i sina transaktioner med miljön.  
 
Marknadens dynamik påverkar också i sin tur företaget i dess försäljningsresultat och detta 
leder till att företaget måste göra en tolkning av miljön. Något som i modellen kallas 
marknadsberoende, är sambandet som Ansoff säger finns mellan miljön och företagets 
ambitionsnivå, och ytterligare påverkan från miljön har att göra med valet av företagets 
strategiska beteende.  
 
Modellen rymmer mycket i den omvärld som påverkar företagen och tar också hänsyn till 
aspekter på flera olika nivåer som kan ha inverkan och nackdelen är därför att den är relativt 
komplicerad. Därtill bör tilläggas att modellen inte kan skildra förändringar över tid.25 
Förändring över tiden från avregleringen på 1980-talet och till de problem som växt fram idag 
på 2000-talet är således inte något som det tas hänsyn till i Ansoffs modell. Vi söker i vår 
undersökning en modell som ger utrymme för förändring över tid. 
 
Nätverksmodellen 
 
Ett synsätt som har kommit att bli mycket vanligt är att se marknaden som nätverk. Tankarna 
växte fram under 1960-och 1970-talen och har fått stort genomslag då den visar att 
marknaden är nyanserad och till skillnad från till exempel den klassiska modellen tar hänsyn 
till mer än ett företagets direkta marknad och direkta kunder. 
 
I nätverksmodellen består marknaden av flera olika aktörer som har affärsmässigt utbyte med 
företag, och nätverksansatsen utvecklades ur ett interaktionssynsätt där just stabilitet och 
långsiktiga affärsförbindelser är utgångspunkten. Det finns många olika varianter på modeller 
inom nätverksansatsen men grunden är densamma i alla och består av aktiviteter, aktörer och 
resurser samt relationer mellan aktörer, liksom begreppen utbytesprocesser och 
affärsrelationer.26 Den viktigaste fördelen med nätverksmodellen är att den rymmer en större 
helhet och skildrar kunder och kunders relationer till andra aktörer, vilket i andra modeller 
utelämnas.27  
 

                                                
25 Ibid., s. 46 
26 Frankelius, P, 2001, s. 48-49 
27 Ibid., s. 50 
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Nätverksmodellen har dock begränsningar när den används vid omvärldsanalys, och detta 
gäller modellens bristande förmåga att skildra de förändringsprocesser som så ofta är av 
intresse i studier om nätverk av det slag som även vår uppsats till viss del är. Nätverk bygger 
på förändringar men modellen definieras som en statisk struktur. Vidare faller många 
omvärldsfaktorer som även dem påverkar företaget utanför modellens ramar.  
 
SWOT-modellen 
 
En annan modell som är både vanlig in om omvärldsanalys men inte heller rymmer 
förändring över tid och därför inte är lämplig för oss att använda är SWOT- modellen.  SWOT 
står för engelskans strengths och weakness och avser då företagets interna förmåga, respektive 
oppertunities och threats i företagets omvärld.  
 
Modellen är enkel på det sätt att den utgör ett hjälpmedel för företag att identifiera 
förutsättningar och trender i miljön i form av ekonomiska, tekniska, fysiska, politiska och 
sociala faktorer samt genom att dela upp omvärlden i närsamhället, nationen och världen. 
Problemet med modellens statiska karaktär innebär dock att den till exempel inte tar hänsyn 
till att ett hot kan övergå till att bli en möjlighet. Vidare kan en faktor utgöra ett hot samtidigt 
som det kan vara en möjlighet beroende på hur företaget reagerar på den. Modellen bidrar till 
ett öppet möjlighetssänkande, men beaktar inte skillnaden mellan upplevd och verklig 
omvärld.28  
 
Femkraftsmodellen 
 
Michael Porters femkraftsmodell beskriver branschkonkurrensens drivkrafter. Porters 
huvudbudskap är att man bör vidga sin syn på konkurrens och att inse att alla omgivande 
aktörer kan ses som konkurrenter. Budskapet i Porters modell är att företag bör söka en 
position i branschen som är optimal i förhållande till de rådande konkurrentkrafterna. 
Branschen utgör en central del i Porters modell, och de fem grundläggande 
konkurrenskrafterna som påverkar branschen är hot från nyetablerare, leverantörers 
förhandlingsstyrka, hot från substitutprodukter, köpares förhandlingsstyrka och konkurrens 
bland existerande företag.  
 
Fördelen med Porters modell är förmågan att bryta ned abstrakta helheter i konkreta delar 
men också att skapa överblickbara helheter av komplexa sammanhang. Kritik har dock riktats 
till att andra faktorer utöver branschen kan vara lika viktiga som branschen, vilket vi anser är 
fallet i vår uppsats då vår utgångspunkt är att avregleringen utlöste nya aktörer i 
flygbranschen. Myndigheter är ett exempel på sådana som har krav som reglerar något i 
företaget och därför påverkar konkurrensen.  
 
Efter genomförd analys har företaget förhoppningsvis skaffat sig mer kännedom om sin 
konkurrentposition och kan skapa sig strategi utifrån detta. Porter talar om att det finns tre 
basstrategier att utgå ifrån i arbetet med företagets unika strategi och dessa förklaras närmare i 
kapitel tre.29  

                                                
28 Ibid., s. 54-55 
29 Frankelius, P, 2001, s.56-58 
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2.3.2 Uppsatsens analysmodell 
 
De ovan nämnda analysmodellerna har alla någon del som gör att de inte passar in på den 
undersökning som vi avser att göra i denna uppsats. Därför har vi valt att genomföra vår 
analys på ett sätt som kombinerar olika delar ur olika analysmodeller. Det sätt vi har valt att 
utgå ifrån kan beskrivas så här. 
 
Efter genomgång av insamlat material dels om företaget men också om omgivningen, 
identifierades problem som inte verkade förekomma hos konkurrenterna. Vår definition av 
konkurrenter baseras på vilken affärsmodell som används, och ger då två kategorier; lågpris 
och nätverk. En analys enbart inriktade på förändringar i omgivningen skulle inte ha utrymme 
för att förklara varför de båda konkurrentkategorierna inte påverkades på samma sätt. Men att 
lägga tyngdpunkten på affärsmodellerna i analysen tillför en dimension som tydliggör de båda 
konkurrenternas utgångspunkter för att kunna hantera dessa förändringar. Företagets förmåga 
att anpassa sig blir då avhängt de strategier som de väljer att fokusera på.   
 
Upplägget av vår konkurrentanalys ser i stort sett ut som det tillvägagångssätt som beskrivits 
för Business Intelligence. Vår undersökning syftar dock på konkurrens i ett större perspektiv, 
det vill säga inte på konkurrenter och på marknaden på det sätt som Business Intelligence gör.  
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Kapitel 3: Teori  
 
Här följer en redogörelse för de teorier och modeller som ligger till grund för uppsatsen. 
Först presenteras Porters tre basstrategier som hör till de mest grundläggande, sedan följer 
tre strategier som är utvecklade specifikt för flygbranschen. Sist ges en beskrivning av de två 
vanligaste affärsmodellerna vad gäller flygbolag.  

3.1 Konkurrensstrategi 
 
Konkurrensstrategi går ut på att klargöra samband mellan företag och omgivning. 
Branschstrukturen utövar ett starkt inflytande på hur konkurrensens spelregler ser ut och på 
vilka strategier som finns potentiellt tillgängliga för företaget. Porter identifierar i boken 
Konkurrensstrategi (1995) tre basstrategier för att skapa en stark ställning på lång sikt och för 
att ta sig an konkurrenskrafterna i en bransch: kostnadsöverlägsenhet, differentiering och 
fokusering.30 Dessa konkurrensvariabler kan ses som verktyg för att skapa konkurrensfördelar. 
Att åstadkomma en konsekvent satsning på någon av de tre strategierna är nödvändigt för att 
nå framgång i branschen. Att misslyckas med strategin eller att inte kunna bibehålla den 
innebär en fara för företaget.  Försvagas strategin när branschen utvecklas innebär också det 
en risk.  

3.1.1 Kostnadsöverlägsenhet 
 
För att nå en överlägsen kostnadsstruktur i en föränderlig bransch krävs det en rad olika 
insatser; en sträng kontroll av driftskostnader och en effektiv kostnadsminimering när det 
gäller forskning och utveckling, service, personlig försäljning och reklam eftersträvas. 
Huvudmålet med strategin är att ha så låga kostnader i förhållande till konkurrenterna som 
möjligt. För att nå kostnadsöverlägsenhet krävs det en relativt hög marknadsandel och 
genomförandet kan komma att kräva omfattande basinvesteringar i form av modern utrustning, 
aggressiv prissättning och initiala förluster för att vinna marknadsandelar. En risk som 
förknippas med strategin är att nyetablerare kan skaffa sig samma kostnadsfördelar genom att 
ta efter de befintliga bolagen eller genom att de investerar i modern utrustning. Ytterligare en 
risk innebär att nödvändiga förändringar i produkt- och marknadsföring inte upptäcks, då 
fokus ligger på kostnadssidan. 
 
3.1.2 Differentiering 
 
Användningen av differentiering som konkurrenstrategi innebär en särskiljning av den 
produkt eller service som bolaget erbjuder. Differentiering kan ske genom en rad olika 
åtgärder som design, märkesprofil, teknologi, kundservice och pris. Differentiering genom 
prissättning kan ske på lite olika sätt beroende på vilket bolag som praktiserar den. 
Differentiering är en stark strategi för att åstadkomma resultat som överträffar genomsnittet i 
branschen. Vidare innebär differentiering ett skydd mot konkurrens från märkestrogna kunder 
och minskar behovet av en lågkostnadsposition, då företaget höjer marginalerna.  

                                                
30 Porter, M. E, 1995 s. 53-63 
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Differentiering kan också innebära ett antal risker då kostnadsskillnaden mellan det 
differentierade företaget och konkurrenten blir större än vad den faktiska differentieringen kan 
bemästra i form av märkeslojalitet.  
 
Om ett differentierat företag släpar efter i kostnader eller i bristande uppmärksamhet, kan ett 
lågkostnadsbolag göra omfattande inbrytningar. Köpare kan komma att avstå de tjänster eller 
specialiteter som det identifierade företaget erbjuder just för att undvika den extra kostnaden. 
I ett längre perspektiv kan detta innebära att behovet av den differentierade tjänsten/produkten 
minskar och att den iakttagbara differentieringen urholkas.31 

3.1.3 Fokusstrategin 
 
Den sista basstrategin innebär fokusering på en specifik köpargrupp, ett segment eller en 
geografisk marknad. Strategin innebär ett antagande om att företaget kan tillgodose sin 
målgrupp mer effektivt än sina konkurrenter med en mer omfattande inriktning. Det gäller 
således att knyta sin målgrupp till sig mer effektivt än övriga företag inom branschen. Det 
bolag som lyckas med fokusering kan nå över genomsnittet för sin bransch. Fokusering 
innebär antingen att företaget, utifrån målgruppens vinkel har en lågkostnadsposition eller en 
hög differentieringsgrad.  
 
Fokusstrategin innebär begränsningar av den totala marknadsandel som kan nås, då det 
innebär en avvägning mellan lönsamhet och försäljningsvolym. Detta innebär också att 
kostnadsfördelarna minskas då en specifik målgrupp betjänas, vilket kan leda till att 
kostnadsskillnaden mellan det företag som tillämpar fokusstrategin och dess konkurrenter 
ökar. En annan risk som ligger i strategin är att önskemålen om de produkter och tjänster 
mellan den specifika målgruppen och marknaden som helhet ska krympa och att 
konkurrenterna kan komma att finna nya målgrupper inom den befintliga kundstocken.32  

3.2 Konkurrensstrategier i flygbranschen 
 
Efter att den europeiska flygmarknaden avreglerades har konkurrensen ökat kraftigt mellan 
bolagen. Specifikt för den europeiska flygindustrin finns det tre strategival som är 
betydelsefulla och som Hannu Seristö beskriver i sin bok Airline Strategies (1993). Två av 
dessa hör till de grundläggande strategivalen för alla branscher, vilka Porter redan presenterat, 
men en är en mer branschspecifik strategi. De tre strategier som Seristö talar om är tillväxt-, 
lågkostnads – och fokusstrategin.33  
 
Tillväxtstrategin innebär att ett flygbolag kan utnyttja sin storlek för att skapa sig betydande 
fördelar genom att effektivt använda sig av konkurrensvariablerna differentiering och nätverk.  
Om varje flyglinje som bolagen trafikerar ses som en produkt blir således produktutbudet 
större ju fler linjer som trafikeras. På detta sätt skaffar sig flygbolag med ett omfattande 
linjenätverk fördelar gentemot de mindre konkurrerande bolagen.  
Ett stort nätverk är inte i sig framgångsrikt, utan det är balansen mellan ett stort produktutbud 
och passagerartäthet som är viktigt.34 
                                                
31 Porter, M. E, 1995, s. 62-63 
32 Ibid., s. 61-63 
33 Seristö, H, 1993, s.165 
34 Ibid., s.142-143 
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Tillväxten för bolagen kan antingen ske internt eller externt. Den externa tillväxten kan 
åstadkommas genom förvärv/uppköp, sammanslagningar eller allianser. Under senare delen 
av 90-talet uppstod flertalet internationaliserade flygplansallianser. Detta var resultatet av den 
tilltagande konkurrensen inom branschen och av de förändringar som kom i kölvattnet efter 
liberaliseringen.  
 
Flygbolagsallianser har blivit ett sätt för bolagen att skapa betydande stordriftsfördelar. De 
samarbetande bolagen inom allianserna strävar efter att samordna tidtabeller och att kanalisera 
transferpassagerare med något av de bolag som ingår inom alliansen. Det kan också röra sig 
om ett samarbete i form av prissättning, flygfrekvens, och gemensam användning av 
flygplatsfaciliteter som VIP-lounger och incheckning.35 
 
 

 
 
 

Figur 1: Strategival för europeiska flygbolag, Seristö, 1993 s.165 (egen översättning) 
 
 
Fokusstrategin kan användas på två sätt: antingen genom geografisk fokusering eller genom 
en specifik kundbas.  

                                                
35 Bergman, M, 1 996:1, s. 66 
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Den geografiska strategin kan antingen utgå från att verka på regional nivå, 
långdistansflygningar eller koncentration på ett specifikt geografisk område där flygbolaget 
har konkurrensfördelar gentemot andra bolag.  
 
Vilken typ av flygplan som ska användas är av stor betydelse för valet av strategi. Den mer 
kundbaserade inriktningen i fokusstrategin handlar det om att välja målgrupp, och att i förväg 
undersöka i vilken utsträckning denna är villig att betala för den differentiering som erbjuds. 
Denna strategi kan delas upp i tre målgrupper: affärsresenärer, turister och andra segment. Att 
nå framgångar med denna strategi innebär att flygbolagen måste vara lojala med det specifika 
området eller kundsegmentet och inte snegla på andra områden.  
 
För att använda lågkostnadsstrategin fordras det en snäv kostnadskontroll genom hela den 
operationella nivån i företaget. Även stora initiala investeringar krävs för att en 
kostnadsreducering ska kunna bibehållas. Denna strategi kan förknippas med differentiering, 
då vissa liknande karaktäristiska drag uppvisas. 

3.3 Forskningsfronten och strategiska affärsmodeller 
 
I forskningen om de europeiska flygbolagens allt mer förändrade förhållanden fann vi att 
ämnet främst analyseras utifrån ett par återkommande kopplingar. 
 
3.3.1 Omvärld 
 
Att den rådande situationen är en följd av avregleringen i Europa från 1987 och framåt är ett 
av de resonemang som fått mest stöd i litteraturen. Då marknaden liberaliserades kunde 
privatägda flygbolag bedriva reguljärtrafik både mellan och inom EU-länder och därav 
uppstod dels nya flyglinjer, och dels fick befintliga linjer konkurrens. 
 
Oförutsedda händelser i omvärlden såsom terroristattacken 11/9 2001, SARS- epidemin, 
kriget i Irak samt lågkonjunktur under 2000-talets början har också bidragit till att 
flygbranschen sattes i kris. Osäkerhet i omvärlden gjorde att antalet passagerare minskade hos 
de traditionella flygbolagen vars kostnader samtidigt ökade på grund av utökade 
säkerhetsåtgärder. Forskare lyfter dock fram att det är i samband med denna kris som 
lågprisflyget har uppstått, och detta dessutom med positiv uppgång. Hur detta går ihop och 
hur kopplingen till dessa händelser och flygbranschen bör tolkas är därmed paradoxal. 
 
Ytterligare kopplingar har gjorts som menar att flygbranschens problem ligger i de strukturer 
som branschen är uppbyggd på. Det har bland annat visat sig att marknadsledarnas 
affärsmodeller jämförelsevis bygger på högre kostnader och högre intäkter. När marknaden då 
möts av nya aktörer med nya sätt att producera varan/tjänsten på, som hände flygbranschen då 
lågprisflyget gjorde entré, tvingas de till att rationalisera för att försvara sig. Andra studier 
menar att situationen har varit oundviklig då flygindustrin i sig bygger på en struktur som inte 
möjliggör för aktörerna att skapa sig långsiktigt värde. Orsaken till problemen anses ligga 
rotade i branschen i sig, och måste därför omstruktureras.36 
 
 
 
                                                
36 Littorin, H, 2004, s. 8-9 
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3.3.2 Konkurrensvariabler 
 
Vidare behandlar forskningen om flygindustrin de konkurrensvariabler som spelar in i 
branschen. Konkurrensvariabler skiljer sig åt beroende på vilken bransch de avser och beror 
på företagets produktion, distribution och marknadsföringsfunktioner. Hannu Seristö menar 
att kostnadsstruktur och differentiering är betydelsefulla variabler, men lägger till ytterligare 
en konkurrensvariabel som är specifik för flygindustrin, nämligen nätverk. Storleken på ett 
flygbolags nätverk utgör en nyckelstrategi för traditionella flygbolag.  
 
Eftersom huvudsyftet för flygtransporten är att ta sig från en plats till en annan, utgör linjerna 
produktkärnan för flygbolagen och ju större nätverk, desto större produktutbud för 
passagerarna. Användningen av kostnadsstrukturen som en variabel är relevant, då skillnaden 
mellan företagen är stor när det gäller området. Skillnader i kostnadsstruktur mellan företagen 
beror främst på skillnaden i personal – och finansieringskostnader. Genom att hålla dessa 
kostnader på en låg nivå kan en konkurrensfördel gentemot konkurrenterna genereras.37   
 
I litteraturen om affärsmodeller framgår det att forskningen har intensifierats på senare år i 
och med de förändrade förhållandena i flygbranschen. Intresset för de affärsmodeller som 
avser nätverksbolag har även kommit att öka då framväxten av lågprisbolag å dess 
lågprismodell tagit upp kampen om marknaden.  
 
Nedan följer en beskrivning av nätverksmodellen men även av lågprismodellen, detta för att 
tydliggöra skillnaderna inom respektive modell. Det är utifrån denna beskrivning som även 
förklaringar till hur modellernas förmåga att möta varandras konkurrens kan klargöras. Det 
ryms vissa skillnader inom dessa modeller, men syftet här är att främst återge de generella 
karaktäristika som har kunnat fastställas. Materialet till beskrivningarna av de två 
affärsmodellerna är hämtat från Henrik Littorins förstudie Affärsmodeller i reguljära 
flygbolag (2004) om inget annat skrivs.  

3.4 Nätverksmodellen  
 
Många av de etablerade flygbolagen som kan karaktäriseras som nätverksbolag har idag 
ekonomiska problem. Diskussionen om detta kretsar runt frågan huruvida dessa problem har 
att göra med deras konkurrensprofil eller med sättet de arbetar på.38 
 
3.4.1 Nav/ekersystem 
 
Uppbyggnaden av nätverksbolagen ligger i ett nav/ekersystem, så kallat hubs and spoke. 
Modellen för detta system fungerar som ett nav eller uppsamlingsplats som innebär att 
flygbolaget kan erbjuda passagerare byten till ytterligare flygningar vidare via sig själva och 
ut till slutdestinationen. Nav/ekersystemet har visat sig vara effektivt i att kunna erbjuda 
flygningar till mindre regioner, detta då det nav som förbinder flygbolaget med andra 
destinationer ger ett större passagerarunderlag. 
 
 

                                                
37 Seristö, H, 1993, s. 140 
38 Luftfarten i Skandinavien, 2004, s. 69 
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Figur 2: Nav/ekersystem,       Figur 3: Punkt- till punktsystem, 
Fridström et al, 2002, s.46       Fridström et al, 2002, s. 46 
 
 
Även om teorin erbjuder goda möjligheter med denna affärsmodell, har det visat sig att den 
viktigaste intäktskällan för nätverksmodellen är de affärsresenärer som endast reser till och 
från navet. Detta kundsegment vill spara tid och tar sig snabbt från a till b, dessutom kräver de 
begränsad service för att ta sig igenom systemet. Enligt studier har det visat sig att intäkten 
per passagerarkilometer, är dubbelt så hög på dessa flygningar till och från navet jämfört med 
de flygningar som är sammankopplade. Förklaringen till det ligger bland annat i att 
sammankopplade flygningar görs på längre flygningar samt att det råder mer konkurrens på 
huvudlinjer än på lokala linjer. 
 
Vidare medför nätverksmodellens nav/ekersystem att varken flygplan eller personal ombord 
utnyttjas till maximal kapacitet. Orsaken är att systemet är utformat för att de krav som de 
krävande kunderna ställer på bland annat en smidig övergång mellan flygningar ska kunna 
mötas.  
 
Till exempel begränsas effektivitetsgraden av den tid det tar för passagerare och bagage att ta 
sig mellan flygningar. Flygplanen blir stillastående på marken i väntan på passagerare som 
håller på att förflytta sig inom flygplatsen. Ett sätt att försöka förbättra dessa anknytningar är 
att använda ett system som hjälper till att öka utflygningsmöjligheterna per varje inkommande 
flygning. Detta system kallas för waved traffic pattern. Eftersom fler alternativa utflygningar 
innebär flera flygplan och snabbare rutiner är det således ett tidskrititskt system som kräver 
hög kapacitet för att inte skapa trafikstockning.39   
 
 

                                                
39 Littorin, H, 2004, s. 11 
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3.4.2 Prissättningssystem 
 
När det gäller prissättningen i nätverksbolagen, är detta inarbetat som en central men komplex 
del i affärsmodellen. Samtliga större nätverksbolag använder sig av ett prissättningssystem, så 
kallat Seat managment system som syftar till att ge optimal prissättning av säteskapacitet. 
Systemet baseras på avancerade kvantitativa analyser och handlar om att matcha efterfrågan 
med utbjuden kapacitet.  
 
Systemen anses enligt studier bara vara kortsiktiga prissättningsverktyg. Användningen av 
systemen sker då när det ska avgöras hur många priskategorier som ska erbjudas, när nivån på 
priser ska fastställas eller vid allokering av tillgängliga säten i de olika priskategorierna. I 
systemen skapas på så sätt ett aktuellt pris av de sedan tidigare långsiktigt planerade priserna 
– och intäktsmaximerar således flygningarna genom att se till intäkten på varje enskild 
flygning maximeras.  
 
Däremot kan systemen inte täcka kostnader på samma sätt eller fastställa en långsiktig 
prisnivå. Vidare finns det svårigheter med systemen när det gäller att avgöra nätverksbolagens 
kapacitet på en viss linje och att sätta deras dagliga priser. Det verkar inte heller finnas en 
korrelation mellan systemens priser och bolagens långsiktiga intäktskrav. Därmed får bolaget 
kontinuerligt problem med sin kostnadsstruktur då systemen sätter priserna och bolaget fattar 
beslut om utbudet. 
 
Som konkurrensverktyg har detta prissättningssystem visat sig vara av vikt då det gäller 
konkurrensen med andra nätverksbolag, och då aktörerna utgår från 
intäktsmaximeringsprincipen. Detta då de allra flesta nätverksbolag arbetar på detta sätt har 
konkurrensen fungerat bra. Dock har framväxten av lågkostnadsbolagen, som istället arbetar 
utifrån vinstmaximering eller långsiktig kostnadstäckning, gjort att systemen inte är lika 
tillämpbara. 
 
3.4.3 Fullständig service 
 
Nätverksmodellen är utformad för att kunna möta de mest krävande kundernas krav, för att 
kunna erbjuda fullständig service. Denna service består bland annat i servicen ombord på 
flygningarna, servicen att kunna göra ombokningar, att erbjuda särskilda incheckningar och 
att tillmötesgå särskilda önskemål vad gäller placering av flygstolar eller tillträde till lounger. 
Skillnaden mellan nätverksbolagen och lågkostnadsbolagen ligger inte främst i denna service, 
då bara fem procent av skillnaderna i kostnaderna mellan de båda typerna av flygbolag utgörs 
av detta. Den stora skillnaden i kostnaderna grundar sig i andra delar i affärsmodellen. 
 
Uppbyggnaden av nätverksmodellen är beräknad för att möta enstaka krävande kunder, och 
kostnaderna för varje enskild service är inte problemet i sig, utan hela det system vari all 
service är sammankopplad i för att kunna erbjuda så många servicetjänster som möjligt. 
Forskningen kring denna fullständiga service menar att nätverksbolagen har valt variant av 
lösning som är personalintensiv. Komplexiteten i denna lösning ligger i att då bolag erbjuder 
all möjlig service så blir kostnaderna högre än intäkterna av allt flera tjänster. Ytterligare 
kostnader som följer med användandet av nätverksmodellen är att då bolagen vill kunna 
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erbjuda fullständig service väljer att lägga sin verksamhet på de största flygplatserna. Där är 
möjligheterna till att utveckla servicen bättre än på mindre flygplatser. 

3.5 Lågkostnadsmodellen  
 
Många av de flygbolag som har etablerats efter avregleringen kan kategoriseras som 
lågkostnadsbolag. Dessa har lyckats ta marknadsandelar av de traditionella nätverksbolagen 
genom att erbjuda resenärer enkla biljetter till lägre priser. 
 
3.5.1 Punkt till punktsystem 
 
Lågkostnadsbolagen erbjuder flygningar på enskilda korta eller medellånga linjer där varje 
resa måste bokas var för sig. Modellen för lågkostnadsbolagen bygger på enbart 
direktflygningar och därför kör de flesta lågkostnadsbolag dels bara på enstaka korta eller 
medellånga linjer som de anser kan utgöra lönsam trafik och dels ett antal rutter till och från 
varje flygplats. Teoretiskt sett skulle lågprismodellen på detta sätt slå sig in på vilken marknad 
som helst bara det fanns passagerare för att fylla ett flygplan varje dag. Forskare tror dock att 
det är omöjligt för lågkostnadsbolagen att med denna strategi faktiskt ta in på nätverksbolagen, 
i alla fall på längre flygningar som kräver minst ett byte. Även regleringar inom luftfarten 
hindrar europeiska lågkostnadsbolag att kunna konkurrera på flygningar utanför Europa.  
 
3.5.2 Prissättning och kostnadstäckning 
 
Studier av lågprisbolagens affärsmodell visar att dessa arbetar med en prissättning som ska 
täcka bolagets långsiktiga totala kostnader inklusive kapitalkostnader. Denna prissättning 
används på varje flygning och på varje linje, och betyder att varje linje måste uppnå 
lönsamhet inom en viss period för att det ska vara ekonomiskt hållbart. Dock saknas det 
forskning om exakt hur prissättningen går till samt hur lågkostnadsbolagen gör i särskilda 
perioder då det inte går att täcka de långsiktiga kostnaderna. 
 
3.5.3 Inga kringtjänster 
 
Lågkostnadsbolagen baserar sin servicemodell utifrån de resenärer som är enklast och 
billigast att ta hand om. Den vanligaste kringtjänsten som dessa resenärer utnyttjar är 
möjligheten att göra ombokningar, och denna möjlighet erbjuder de allra flesta 
lågkostnadsbolagen. Men några andra kringtjänster erbjuds inte, något som visat sig vara 
orsaken till att bolagen just kan ha en så pass låg kostnadsbas. Att helt enkelt bara ta hand om 
de enklaste kunderna gör att man kan skapa enkla standardiserade lösningar och är sedan bara 
kunderna tillräckligt många blir produktiviteten hög. 
 
3.5.4 Envägsbiljetter utan restriktioner 
 
Lågkostnadsbolagens införande av restriktionsfria envägsbiljetter är enligt några forskare en 
av de viktigaste faktorerna i affärsmodellen. Detta är att jämföra med de billiga biljetter som 
nätverksbolagen erbjöd före avregleringen, och som då var förknippade med restriktioner. 
Lågprisbolagen har med dessa biljetter kunnat attrahera nya kundgrupper och har ökat det 
totala flygresandet. 
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Kapitel 4: Undersökning 
 
Här ger vi först en kort presentation av SAS och redogör för bolagets organisation. Därefter 
följer en beskrivning av bolagets strategiska historia under 1980-talet vilken kan bidra till 
ökad förståelse för bolagets strategiska fokus som det ser ut idag. Vidare presenteras bolagets 
planerade strategiska åtgärder för år 2005.  

4.1 Presentation av SAS  
 
SAS består idag av Scandinavian Airline, SAS Braatens, Wideroes och Blue 1. Sedan år 2004 
tillhör även Spanair och delar av Estonian Air och Air Baltic till SAS.  Utöver dessa ingående 
flygbolag finns det en även en rad flygrelaterade verksamheter, dessa är SAS Technical 
Service, SAS Ground Service, SAS Cargo Group och SAS Rezidor Hotels.  SAS är 
verksamma inom Skandinavien och Europa och även resten av världen men där främst 
Nordamerika och Asien.40   

 
Figur4: SAS organisation, The SAS Group’s Annual Report & Sustainability Report 2004, s.96 
                                                
40 The SAS Group’s Annual Report & Sustainability Report 2004, s.5 
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SAS bildades som ett konsortium 1946 för att ansvara för trafik över nord och Sydatlanten. 
Flygningar över Europa och Skandinavien började 1950 i enlighet med ett samarbete mellan 
ett danskt; DDL, norskt; DNL och Svenskt; ABA bolag. Dessa tre bolag var i sin tur samägda 
där respektive land är uppdelat i 50 % näringsliv och 50 % stat.  
 
Åren 2000 till 2004 befann sig SAS liksom hela flygbranschen i en mycket besvärlig 
situation.41 Efter flera år av miljardförluster satsade SAS på vinst och planerade besparingar 
på drygt 14 miljarder kronor bland annat genom låga löner, personalnedskärningar och 
effektivisering. I mars 2004 togs därför beslutet att dela upp SAS i tre nationella bolag och ett 
interkontinentalt bolag; SAS Norge AS, SAS Danmark AS och SAS Sverige AB.42 (se figur 4 
ovan)  
 
Fördelen med uppdelningen var att skapa en enklare struktur som ska leda till minskade 
kostnader. Uppdelningen betyder att SAS nu kan fatta beslut nära respektive marknad och att 
besluten påverkas av hur konkurrensen och arbetsmarknaden ser ut på respektive 
hemmamarknad. 43  

4.1.1. SAS strategiska historia 
 
I slutet av 1970-talet var SAS en centraliserad och byråkratiserad organisation och var 
funktionellt specialiserad. Företagets grundvärderingar var att organisationen kunde hållas 
ihop genom ett tekniskt och operativt system som innebar noggrann planering, formaliserade 
beslutsprocesser, klara instruktioner och systematisk kontroll. Synen på de anställda på lägre 
nivå var mer eller mindre som ”en del av maskineriet”, och alla kunder behandlades lika trots 
att de betalade för olika prisklasser. Kort sagt, servicen och marknadsföringen var 
standardiserad. Företagets dominerande värderingar var säkerhet, pålitlighet, produktivitet och 
kontroll.44  
 
Företaget stötte på problem när branschen började gå in i en mer mogen fas. Symptom på att 
det inte gick så bra för företaget var förlorade marknadsandelar på viktiga linjer, lönsamheten 
var inte tillfredsställande liksom inte heller produktiviteten eller effektiviteten. Vidare var 
styrelsen inte nöjd med produktivitetsutvecklingen eller företagets strategi för att lösa det 
problemet, eller de anställdas motivation och moral. För att ta tag i problemen skapades 1976 
en strategisk planeringsgrupp som föreslog att dela upp verksamheten i resultatenheter.45 
 
Den strategi som utvecklades 1981 gick ut på att lägga tonvikten på den fullbetalande, 
frekvente, skandinaviske affärsresenären. Det gjordes tydliga skillnader mellan de två 
marknadssegmenten turist- och affärsresenär både i pris och service. Vidare skulle resurserna 
koncentreras och organisationen utformas för att möta dessa segment.  

                                                
41 Åkesson, B, 2004 
42 Transport -og Energiministeriet, 2005 
43 The SAS Group’s Annual Report & Sustainability Report 2004, s. 5 
44 Edström, A et al, 1998, s. 29 
45 Ibid., s. 30 
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Utgångspunkten i den nya strategin var att kunderna värderar hög service, men att de olika 
kundsegmenten inte har möjlighet eller kanske behov av att välja de olika prisnivåerna.46 De 
projekt som innefattades i den nya strategin gavs beteckningen Businessman’s Airline, detta 
för att en särskild klass för affärsresenärerna var tilltänkt.  
 
På Europaflygningarna tog man därför bort First Class och startade istället något som kallades 
Euro Class vilket innebar en viss ökad service, en separat avdelning ombord på planen med 
större benutrymme och bättre mat, en separat incheckningsdisk samt lounge.   
 
 

 
Figur5: SAS affärsområden, The SAS Group’s Annual Report & Sustainability Report 2004, s. 96 

 
 
 

 
 

                                                
46 Edström, A et al, 1998, s. 40 
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4. 2 SAS strategiska fokus 2005 
 
SAS fokuserar på marknaden för affärs- och privatresor, och erbjuder produkter för båda 
dessa kundsegment. Det är av vikt att produkten värderas av kunden, och SAS fokuserar på att 
erbjuda värde i form av komfort och pris. SAS service genomsyras av bolagets värderingar 
om öppenhet, pålitlighet och hänsyn. Koncernens flygbolag fokuserar på trafiken i 
Nordeuropa, trafiken mellan norra och resterande delen av Europa samt trafiken mellan 
Nordeuropa och Nordamerika/Asien.47 
 
Vad gäller SAS strategi idag, finns det en planerad strategi för de ingående företagen på 
koncernnivå. Därtill har varje enskilt företag en strategi som gäller på en mer marknadsnära 
nivå. Som en del i koncernledningens filosofi sköts flygbolagen i olika enheter med 
lönsamhetsansvar. Varje enhet har sin definierade affärsmodell med sitt lokala samband och 
med en tydlig beskrivning av sin roll i SAS koncernens sammanlagda linjenätverk.  
 
För att uppnå målet att tillgodose både affärs- och privatresenärers behov ställs det krav på att 
SAS ska ha en effektiv produktionsplattform som möjliggör konkurrenskraftiga priser inom 
båda dessa segment. Alla flygbolag som ingår i SAS koncernen måste handla utifrån sin roll i 
hela koncernens linjenät. Syftet med detta är att SAS ska verka som en enad helhet vad gäller 
krav från kunder och partners, och på så sätt kunna stärka SAS koncernens totala 
marknadsposition. SAS har delat upp sin strategiska fokus i olika områden; commercial 
exellence, cost improvement & flexibility, portifolio strategy, gouvernance, organization & 
personnel och övriga kompletterande strategier.48 Se figur 4 nedan: 
 

                                                
47 The SAS Group’s Annual Report & Sustainability Report 2004, s. 11 
48 Ibid., s. 12 
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 Figur6: SAS koncernens strategi, The SAS Group’s Annual & Sustainability Report 2004, s. 12 
     

4.2.1 Commercial excellence 
 
I området commercial excellence ingår sådant som syftar till att skapa differentiering på 
marknaden och bland konkurrenterna. Genom att erbjuda sin speciella produkt, och att se till 
att engagera de anställda strävar SAS att sticka ut och på så sätt säkra sin ledande position på 
marknaden och sitt starka varumärke.49  
 
 
 
 
                                                
49 The SAS Group’s Annual Report & Sustainability Report 2004, s.11 
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SAS verkar på flera olika marknader, och fokuserar på enkelhet vad gäller hemmamarknaden 
och inom Skandinavien och erbjuder enkelbiljetter på dessa flygningar. År 2004 identifierade 
SAS tre marknadssegment på de europeiska linjerna som tydligt uppvisar sambandet mellan 
kostnaden och värdet för kunderna.  
 
Dessa tre kundsegment baseras på de differentierade behov som de enligt 
marknadsundersökningar uppvisar. Det är utifrån dessa marknadssegment som SAS har 
formulerat sin nya kund -och- produktstrategi.50  
 
SAS avser att ha ett differentierat produktsortiment som är baserat på kundernas behov och 
vad de är beredda att betala för en flygning. Alla produkter produceras och levereras med 
fördel separat. SAS erbjuder konkurrerande produkter till likväl kunder som är priskänsliga 
som de kunder som önskar komfort eller som vill spara tid. Detta kommer att skapa volym, 
något som SAS behöver för att upprätthålla ett utvidgat trafiknät.  Vidare vill SAS söka skapa 
goda långsiktiga relationer med sina kunder genom att utveckla ett nytt program för små och 
mediumstora företag och genom att förfina och arbeta vidare på sitt Eurobonusprogram. SAS 
produkter ska vara tillgängliga via de säljkanaler som passar kunderna.  

4.2.2 Cost improvement & Flexibility 
 
Kostnadsprogrammet Turnaround 2005 utgjorde grunden för fortsatt kostnadsreducering som 
syftar till att öka SAS konkurrensposition. SAS kommer att sträva efter mer flexibilitet och en 
mer modern kostnadsstruktur.51  
 
Till följd av snabba förändringar på marknaden och allt större konkurrens är det viktigt för 
SAS att fokusera på att optimera sitt totala nätverk. Därför avser företaget att stärka 
produktionssystemet genom att vidareutveckla Köpenhamn som en av sina internationella nav. 
SAS kommer också att utveckla sin flygplansflotta och optimera kapacitetsutnyttjande av 
denna. Genom att satsa på de baltiska länderna och Spanien tror sig SAS kunna komma att 
försäkra sin position på tillväxtsmarknaden. Andra intressanta möjligheter till utveckling för 
SAS finns i Ryssland.52 
 
Turnaround 2005 
 
Sedan 2003 har SAS minskat sina kostnader med 9,6 biljoner kronor med hjälp av 
Turnaround 2005 programmet. Detta innebär att Scandinavian Airlines 
affärsverksamhetskostnader har gått ned 26 % sedan slutet av 2002.  
 
Nu återstår att fokusera på de aktiviteter som ännu inte genomgått förändring. SAS vill bland 
annat öka produktiviteten för sin kabinpersonal och piloter till 700-750 timmar per år jämfört 
med de 550-570 timmar som de arbetar idag. Denna ökning är i sin ordning enligt tecknade 
kollektivavtal. SAS tror sig kunna genomföra detta enklare i och med den uppdelning av 
verksamheten till tre enheter som nyligen gjorts, samt med en bättre allokering av resurser till 
dessa tre.  

                                                
50 The SAS Group’s Annual Report & Sustainability Report 2004, s. 18 
51 Ibid., s. 11 
52 Ibid., s.12 
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Nedskärningarna behandlas antingen som avsked, pensioner eller tjänsteledighet. Piloter från 
Braathens och Scandinavian Airlines i Norge skrev 2004 på ett avtal om ett enat AOC som 
ska verka för att öka möjligheterna att nå ett högre antal flygtimmar.53  

4.2.3 Portfolio Strategy 
 
SAS fokus ligger på kärnverksamheten, dvs. flygbolagen. För att kunna göra det är det viktigt 
ur affärssynpunkt att försäkra sig om att de ingående företagen hela tiden bidrar till hela 
koncernens värdeskapande. Om ett företag inte tillför värde, ifrågasätts därför dess position i 
koncernen.54 SAS är ledarmärket och kärnan i SAS koncernens varumärkesportfölj. De andra 
märkenas roll bestäms av relationen till ledarmärket. Användare av märket SAS är närmare 
sammankopplade med ledarmärkets strategi än andra. Detta innebär att en närmare 
sammanhållning av den plattform, design och marknadskommunikation av märket SAS 
upprätthålls. Ledarmärket SAS står för effektiva och flexibla resor och uppmärksam service.  
 
För att skapa de bästa förutsättningarna för utvecklingen av SAS koncernens märken, har ett 
antal strategier förts fram som ska prioritera vissa områden. Här talas det om att definiera 
märkets roll i SAS koncernens varumärkesportfölj, att skapa sig ett märke, design och 
företagsidentitet, marknadskommunikation och sponsorer. Alla användare av ledarmärket 
SAS måste förhålla sig till samma nyckelstrategier. För att bygga ett starkt varumärke är 
engagerade anställda av stor betydelse, och SAS lyfter fram sin vision och sina värderingar 
för att se till att kundernas förväntningar av varumärket överensstämmer. 
 
Star Alliance 
 
Storleken på en allians mäts i första hand hur omfattande dess globala nätverk av flyglinjer är, 
eller hur många resenärer de har.55 Under 2004 dominerades den globala flygmarknaden av 
tre flygbolagsallianser, varav Star Alliance var den största, där SAS ingår.56  
 
Star Alliance är hörnstenen i SAS globala strategi och erbjuder ett välkoordinerat linjenät av 
heltäckande reseprodukter och tjänster över hela världen. I alliansen ingår tre bolag från SAS 
gruppen, Scandinavian Airlines, Blue 1 och Spanair.57 Sedan Star Alliance grundades 1997 
har antalet medlemmar blivit arton stycken, Adria Airways, Air Canada, Air New Zealand, 
ANA, Asian Airlines, Austrian, Blue1, bmi, Croatia Airlines, LOT Polish Airlines, Lufthansa, 
Scandinavian Airlines, Singapore Airlines, Spanair, Thai Airways International, United, US 
Airways, Varig Brazilian Airways och TAP Air Portugal. Tillsammans transporterar 
medlemmarna över 355 miljoner passagerare per år från mer är 772 destinationer och i 133 
länder.58 
 
Eurobonus är ett lojalitetsskapanade koncept som ingår i SAS Star Alliance. Bonussystemet är 
till för den frekvente affärsresenären och är en övergripande strategi för SAS att skapa en 

                                                
53 The SAS Group’s Annual Report & Sustainability Report 2004, s.13 
54 Ibid., s. 12 
55 Flygets utveckling, sektorredovisning, Luftfartsverket, 2002, s. 8 
56 Flygets utveckling, sektorredovisning, Luftfartsverket, 2004, s. 8 
57 The SAS Group’s Annual Report & Sustainability Report 2004, s. 20 
58 SAS hemsida, http://www.sas.se , 2005-11-29 
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långsiktig relation med sina resenärer. Eurobonus innebär också en lönsam dialog med 
kunderna och kunskap för bolagets fortsatta utveckling.59 

4.2.4. Governance, organization & personnel 
 
SAS förespråkar en decentraliserad företagsstruktur som består av separata enheter. 
Fördelarna med detta är ökad insyn och ökad möjlighet att göra beräkningar i förväg samt en 
snabbare beslutsprocess eftersom de då kan fattas närmare marknaden. Ytterligare åtgärder 
som SAS kommer att göra för att anpassa sina aktiviteter till förändringar i marknaden är att 
utveckla och anpassa sin ledarskapsmodell.  
 
Främst ligger prioriteringen där i att skapa en större kommersiellt fokus och engagemang hos 
att se anställda, att bibehålla sitt humankapital, och att arbeta fram en mer effektiv 
arbetsmetod och att sträva efter att bli en attraktiv arbetsgivare.60 

4.2.5 Övriga kompletterande strategier 
 
För att svara upp mot det kravet på ett ökat samhällsansvar och bidra tillhållbar utveckling 
ställer SAS krav på alla anställda inom koncernen. Dessa ska i sitt vardagliga arbete ta hänsyn 
till företagets ekonomiska utveckling såväl som dess sociala och miljömässiga påverkan på 
sin omgivning.61 SAS hållbara utveckling kommer att upprätthållas genom att samtidigt 
fokusera på ekonomisk tillväxt, miljö och socialt ansvar.  
 
SAS vill skapa tillväxtvärde för sina aktieägare genom att optimera resurserna och genom att 
systematiskt välja lösningar som genererar liten påverkan på miljön. Den ekonomiska 
flexibiliteten upprätthålls genom hög likviditet, tillräcklig tillgång till finansiella medel och 
genom en öppen dialog med kapitalmarknaden.  

 

 

 

 
 

 

 
 
 

                                                
59 SAS-koncernens årsredovisning 2002, s. 19 
60 The SAS Group’s Annual  Report & Sustainability Report 2004, s.12 
61 SAS-koncernens årsredovisning 2002, s. 22 
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Kapitel 5: Analys 
 
Här gör vi en analys av SAS strategiska fokus år 2005 genom att ställa strategierna mot de 
teorier vi redogjort för i kapitel 3. Först för vi resonemang om strategiernas koppling till de 
konkurrenstrategier som Porter och Seristö presenterar. Sedan analyserar vi kopplingen 
mellan SAS strategier och de karaktäristika som nätverksmodellen innebär.  
 

5.1 SAS konkurrentstrategier och nätverksmodellen 
 
I analysen av SAS strategier måste hänsyn tas till vilka begränsningar eller förutsättningar 
som nätverksmodellen samtidigt innebär. De strategiska val som SAS har gjort har baserats på 
hur de har uppfattat att de efter förändringarna i och med avregleringen har störst chans att 
möta konkurrens. Porters tre basstrategier och Seristös tre flygbolagsstrategier ger förslag på 
alternativa sätt att hantera den tilltagande konkurrensen från lågprismodellen.  

5.1.1 Låga kostnader 
 
Vad gäller Porters kostnadsöverlägsenhetsstrategi och Seristös lågkostnadsstrategi, som 
kräver kontroll av driftkostnader och att minska kostnaderna i den mån det är möjligt62, så 
stämmer det in bra på de planer som SAS har för att komma till rätta med sina problem. För 
SAS är dock inte målstrategin i sig att ha så låga kostnader som möjligt jämfört med 
konkurrenterna – utan snarare ett medel för att nå sin önskvärda målstrategi. Dessa medel har 
SAS samlat i området Cost improvement & Flexibility.  SAS har aldrig haft för avsikt att 
uppvisa de lägsta kostnaderna. De måste kontrollera sina kostnader, för att kunna fortsätta 
hålla den strategi som de istället avser att rikta in sig på63.  
 
Huruvida orsaken till de problem som SAS har med sina kostnader baserar sig på den 
nätverksmodell som företaget är uppbyggt på, eller på den strategi som SAS håller fast vid 
istället för lägsta kostnadsstrategin är svårt att analysera. Inte heller är det möjligt att säga hur 
det skulle gå om SAS bytte nätverksmodell till lågprismodellen men fortsatte att hålla sin 
strategi. Att SAS kostnadsproblem ligger i affärsmodellen visar sig till syntes stämma i det 
avseende att nätverksmodellen kräver helt andra servicefunktioner vilka är mer kostsamma än 
till exempel den service som lågprismodellen erbjuder64.  
 
SAS visar dock att de är villiga att utföra så mycket kostnadsreducering som deras 
nätverksmodell tillåter utan att ändra inriktning på sina strategier för att förbättra sin 
konkurrenssituation. Kostnadsbesparingsprogrammet Turnaround 2005 har redan minskat 
bolagets totala kostnader genom att sikta på mer flexibilitet och modern kostnadsstruktur, och 
arbetet fortsätter. Att nätverksmodellen inte tillåter maximalt utnyttjande av personalen är 
något som teorierna diskuterar och som SAS planerar att ta reda på. Detta genom att dela upp 
verksamheten till tre enheter för att bättre allokera resurserna, samt genom 
personalnedskärningar.65  

                                                
62 Porter, M. E, 1995, s.53 
63 The SAS Group’s Annual Report & Sustainability Report 2004, 2. 12 
64 Littorin, H, 2004. s.10 
65 The SAS Group’s Annual Report & Sustainability Report 2004. s.13 
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5.1.2 Differentiering  
 
Porters differentieringsstrategi går att koppla till SAS strategier inom området Commercial 
exellence, som just innehåller allt som syftar till att skapa differentiering på marknaden och 
bland konkurrenterna liksom strategin avser.66 Porter menar att företag kan differentiera sig 
genom att använda produkten eller service att särskilja sig, och det överensstämmer bra med 
de strategier som SAS tillämpar. SAS satsar på att erbjuda sin speciella produkt och ser till att 
engagera sina anställda så att servicenivån hålls hög och att varumärket stärks. SAS har ett 
differentierat produktsortiment baserat på kundernas behov.  
 
Nätverksmodellen är utformad för att kunna erbjuda alla olika sorters kunder just vad de vill 
ha, oavsett om det är kunder som är priskänsliga, önskar komfort eller vill spara tid. Denna 
fullständiga service i sig utgör inte stora kostnader, utan de system som används för att 
hantera kundernas behov i. Porter är noga med att poängtera att differentieringsstrategin inte 
innebär att företaget inte samtidigt kan vara måna om kostnader,67 något som ju SAS är idag. 
Såsom SAS exemplifierar kan ett företag vara kostnadsmedveten utan att för den delen ha det 
som huvudstrategi. 

5.1.3 Fokus 
 
Då fokusstrategin enligt Porter och Seristö innebär fokusering på ett visst kundsegment eller 
geografisk marknad, finns det paralleller att dra till SAS, då bolaget dels historiskt fokuserat 
på affärsresenärer samt att det största navet ligger i Skandinavien. SAS profilerade sig under 
1980-talet som Business Airline, och fokuserade på kundsegmentet affärsresenärer. Detta 
kundsegment är de mest frekventa resenärerna inom linjenätverket.  
 
Nätverksmodellen gör att SAS kan möta dessa krävande kunders krav, och kunna erbjuda 
fullständig service.68 Som del i detta utgör Star Alliance hörnstenen i SAS globala strategi då 
kunderna kan erbjudas ett välkoordinerat linjenät av heltäckande reseprodukter och tjänster 
över hela världen69. SAS uppbyggnad i ett hubs and spoke-system möjliggör att bolaget kan 
erbjuda passagerare byten till ytterligare flygningar vidare via sig själva, eller något av 
bolagen i Star Alliance och ut till slutdestinationen. Här menar teorin om nätverksmodellen att 
det inte är dessa sammankopplade flygningar som genererar högst intäkter – utan på de 
flygningar som enbart går till och från navet. Dessa flygningar görs främst av affärsresenärer 
som vill spara tid och bara ta sig snabbt från a till b. Dessa resenärer utgör ett kundsegment 
som klarar sig själva och kräver lite service i förhållande till andra resenärer.  
 
Det har på det här sättet således fallit sig naturligt att SAS fortfarande är mån om att fokusera 
på dessa, även om de idag går ut med en strategi som fokuserar på enkelhet vad gäller 
hemmamarknaden och inom Skandinavien. Detta fokus har lett till de nya biljettkategorierna 
Nya Inrikesflyget och Nya Europaflyget som lanserades 2004.  
 
 

                                                
66 The SAS Group’s Annual Report & Sustainability Report 2004, s.11 
67 Porter, M. E, 1995, s.53 
68 Littorin, H, 2004, s. 12 
69 The SAS Group’s Annual Report & Sustainability Report 2004, s.20 
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Med dessa förenklade biljetter vill SAS öka volymen på sina flygningar och hoppas kunna 
upprätthålla sitt utvidgade trafiknät och vara de kräsna kunderna till lags. De nya 
biljettkategorierna gör samtidigt att SAS undviker risken för att lågpriskonkurrenterna ska 
locka till sig deras kundsegment.70  

5.1.4 Tillväxt 
 
De paralleller som kan göras till Seristös tillväxtstrategi, som innebär att flygbolag skapar sig 
fördelar genom differentiering och linjenätverk71 är att SAS just är ett nätverksbolag, vars 
affärsmodell bygger på att skapa fördelar på detta sätt som beskrivs. Sedan 1990-talet har 
flygbolag i stor utsträckning ingått internationella allianser med andra bolag. Incitamenten för 
de externa allianserna är att tjänster, produkter, priser och standarder samordnas. Genom de 
fördelar som ett stort linjenätverk innebär kan ett omfattande destinationsutbud erbjudas 
passagerarna. Genom Star Alliance utökar SAS sitt erbjudande om ett linjenät med 
reseprodukter och tjänster över hela världen.72  
 
 
 
 
 

                                                
70 Porter, M. E, 1995, s. 53 
71 Seristö, H, 1993, s. 162-165 
72 The SAS Group’s Annual Report & Sustainability Report 2004, s.20 
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Kapitel 6: Slutsats 
 
I detta kapitel presenteras slutsatserna som bygger på resultaten som fördes fram i 
analyserna i kapitel 5. Sedan följer en återkoppling till den problemformulering som vi skrev i 
kapitel 1. Uppsatsen avslutas med en diskussion och förslag på fortsatt forskning i ämnet.  

6.1 Undersökningens slutsatser 
 
Syftet med denna uppsats var att utifrån de problemområden som identifierats i 
nätverksmodellen undersöka strategier för att kringgå, väga upp eller åtgärda dessa. I analysen 
ställdes SAS strategier mot teorier om konkurrensstrategier samtidigt som kopplingar gjordes 
till vilken roll nätverksmodellen spelar i sammanhanget. Resonemang fördes om möjliga 
samband mellan orsaker till problemen och till strategier för att lösa problemen.  
 
6.1.1 Nätverksmodellen och lågprismodellen 
 
En slutsats vi kan dra utifrån exemplet SAS är att nätverksbolag närmar sig 
lågkostnadsbolagens affärsmodell mer och mer i den mån att även de söker hålla sina 
kostnader så låga som möjligt.  Trots detta är inte nätverksmodellen en affärsmodell som 
håller på att försvinna, utan den erbjuder fortfarande precis det som många resenärer just 
efterfrågar. Däremot kommer nätverksmodellen troligtvis att minska sin del av den totala 
flygmarknaden. 
  
Vi tolkar det som att kostnadsreducerande åtgärder är avgörande för att nätverksbolag ska 
kunna fokusera på en särskild kategori resenärer. Vi tror att det ligger i själva affärsmodellens 
grund att förutsätta fokusstrategin. Förutsättningarna finns där, men måste anpassas. Detta 
gäller framförallt de allt för många bidragande kostnaderna som är dolda i modellen men som 
krävs för att följa strategin. Liksom forskningen har hävdat innebär nätverket, enligt vår 
undersökning av SAS, grunden till många av de problemen som nätverksbolag har.  
 
6.1. 2 SAS konkurrentstrategier 
 
Det bakomliggande syftet till de kostnadsbesparande åtgärderna, såsom personal-
nedskärningar och effektivisering, är hos SAS att bättre allokera resurserna för att kunna 
uppvisa en differentiering i komfort och pris – det vill säga för att skapa värde för kunderna.  
 
SAS utsatte sig för en risksituation genom att efter flera års fokusering på ett utvalt 
kundsegment, tänja på gränserna och upphöra att visa på en tydligt differentierad produkt. Nu 
har SAS dock åter byggt upp förtroendet av att erbjuda mervärde genom att lägga upp en 
strategi som fokuserar åtgärda problemen och lansera nya tydliga differentierade produkter. 
Fokusstrategin är en strategi som vi anser att SAS huvudsakligen tillämpar i ett övergripande 
perspektiv, samtidigt som de arbetar både med differentiering och att hålla ned kostnaderna på 
lägre strategisk nivå.  
 
Det resonemang vi menar för fram till slutsatsen om de problem som SAS haft, grundar sig i 
risken med att välja fokusstrategin. Risken ligger i att fokusera på en specifik målgrupp 
eftersom den kan upphöra att efterfråga SAS differentierade produkt.  
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SAS har insett detta och blivit tvungna att fokusera om - och överväga nya målgrupper. Idag 
fokuserar SAS både på affärs- och privatresenärer.  

6.1.3 Forskningsbidrag 
 
För att knyta an våra slutsatser till de problemområden som nätverksbolag generellt har idag, 
tror vi att en kombination av flera strategier kan tillämpas. Resultaten uppvisar alternativ på 
konkurrensstrategier som alla behandlar olika delar av de problem eller begränsningar som 
affärsmodellen innebär. Dessa utgör steg i ett förädlingsled, och att skapa en unik anpassning 
av dessa kan därför ses som en vägledning för nätverksbolag som befinner sig i samma 
problemsituation. 
    
Resultaten lämnar dock utrymme för egna unika sammansättningar av strategier och ger oss 
inte vägledning i till vilken utsträckning de bör samverka. Porter menar att de tre strategierna 
är uteslutande varandra. Vi menar istället att det går utmärkt att kombinera strategier, men 
med reservation för att det beror på definitionen av strategi; Handlingsplanen som utgör 
stegen i ett förädlingsled till ett högre ändamål hör enligt oss också till strategin. En 
konsekvent uppvisning av en strategi måste ske med ett visst mått av anpassning – till 
omständigheterna, vilka har sin utgångspunkt i affärsmodellen.  

6.2 Diskussion och förslag på fortsatt forskning 
 
Att flygmarknaden i Europa har fått allt mer konkurrens innebär i sig inte ett problem för 
flygbranschen eller för de traditionella nätverksbolagen. Dessa har använt sig av 
närverksmodellen under lång tid och lärt sig att de måste anpassa den efter förändringar på 
marknaden för att den ska vara lönsam. Det som vi dock tror har gjort att nätverksbolagen fått 
problem nu på 2000-talet är att de har ställts inför nya aktörer som har en helt annan 
affärsmodell – vilken inte alls ställer samma krav på sina användare som nätverksmodellen 
gör.  
 
Före avregleringen påverkades branschens alla användare av nätverksmodellen i mångt och 
mycket likadant. Efter avregleringen förändrades däremot konkurrenssituationen eftersom 
användare av en annan typ av affärsmodell tog upp kampen om samma marknad. 
Förutsättningarna ser inte likadana ut för de två affärsmodellerna och de nya spelreglerna om 
den gemensamma marknaden blev svåra att förutse för nätverksmodellen som gjort på samma 
sätt så länge. 
 
Nätverksmodellen och lågprismodellen samverkar på samma marknad men kommer från helt 
olika utgångslägen vad gäller förutsättningar, krav, förmåga och mål. Vore det därför inte 
intressant att anta föreställningen om möjligheten med två marknader istället för en? 
 
Vår generella uppfattning om branschen är att det kundsegment som vuxit fram efter en 
turbulent tid i omvärlden, i hög grad kommer eftersträva snabb transport mellan punkt a och 
punkt b, men istället för hög service kommer de föredra enkelhet. Hur låga priser kan de 
traditionella flygbolagen erbjuda sina kunder, innan varumärkets värde urholkas?  
 



Stockholm Universitet  Ahlström Monika  
School of Business  Breimark Marika 
Företagsekonomiska Institutionen 
 
 

 38 

6.3 Kritisk granskning 
 
Efter avslutad uppsats är det viktigt att bedöma trovärdigheten i arbetet och de slutsatser som 
presenteras. Det är också angeläget att påpeka eventuella brister i metoden som har uppstått 
under arbetets gång. 
 
6.3.1 Metod och resultat 
 
Upptäckten av svårigheten med en gränsdragning mellan vad som utgör affärsmodell och vad 
som utgör strategin gör oss medvetna om uppsatsens brist på definition av strategi. En sådan 
är av betydelse för att vi ska kunna ställa generella diagnoser om relationen mellan 
nätverksmodellen och konkurrentstrategier som kan utnyttjas vidare.  
 
Att tillämpa Porters basstrategier baseras på premissen att flygbranschen är en mogen bransch. 
Samtidigt säger vi i uppsatsen att det är förändringarna av flygmarknaden och konkurrensen 
som lett till outforskade och problemfyllda områden. Är flygbranschen då verkligen 
fortfarande att beskriva som mogen, eller är den inte i förändring?  
 
Vi medger att det i vår uppsats finns en risk i att använda Porters strategier i och med 
antagandet om flygbranschen som en inte längre mogen bransch. Hur påverkar isåfall detta 
våra slutsatser men också giltigheten i de resultat vi har fått? Intressant ämne för fortsatt 
forskning vore att försöka fastställa i vilken fas flygbranschen befinner sig, och utifrån detta 
jämföra resultaten för relationen mellan konkurrentstrategier och nätverksmodellen. 
 
Framtidsanalyser som förutspår utveckling är svåra att säkerställa, men kan samtidigt utgöra 
tilläckligt användbara verktyg för aktörer i branschen då de lämnar utrymme för egenheter 
och unika omständigheter. Förhoppningsvis kan materialet även komma till användning för 
aktörer i andra branscher som också tillämpar nätverksmodellen.     
 
Vad gäller metoden, vet vi med oss att det kan förekomma brister i validiteten. Detta i och 
med valet att studera nätverksbolaget SAS genom ett utifrånperspektiv. Den undersökning 
som vi har gjort samt användningen av enbart sekundärdata har gjort att vi inte fått några 
revolutionerande resultat. Av denna anledning inser vi att kompletterande information i form 
av personliga intervjuer inifrån SAS sannolikt skulle ha förändrat slutresultatet. Dessa skulle 
även ha lett till att mer generella slutsatser om nätverksbolag skulle ha varit möjliga att 
diskutera.  
 
Reliabiliteten tycker vi är tillfredställande nog. Vår undersökning baseras på dokumenterad 
information från tillförlitliga källor. För att bättre förstå SAS strategiska utveckling kunde det 
dock ha varit nyttigt att studera årsredovisningar längre bakåt i tiden. Det hade varit intressant 
att se de resonemang kring tidigare års val av strategiskt fokus har lett fram till den 
kombination som SAS tillämpar idag. Det vore också intressant att se den stegvisa 
anpassningen av konkurrentstrategi till bolagets nätverksmodell.   
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