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Sammanfattning 

 

Titel: Strategiska beteenden inom den europeiska flygindustrin 

Författare: Madeleine André, Katja Ericson och Malin Rautila 

Handledare: Mikael Lundgren 

Kurs: Företagsekonomi, Organisation C-nivå, Höstterminen -09, Högskolan i Kalmar 

 

Nyckelord: Flygindustrin, Konkurrensstrategi, Tillväxtstrategi, Synergi, Lönsamhetsstrategi, 

Klimatstrategi  

 

Syfte: Syftet är att skapa en förståelse för strategiska beteenden hos flygbolag i Europa, under 

en tid som präglas utav finansiell oro, detta då människor i allt högre grad använder sig utav 

flyg som transportmedel. 

 

Metod: Vid utförandet av denna uppsats har en kvalitativ forskningsmetod använts samtidigt 

som den präglats av en induktiv ansats, då utgångspunkten är empirin för att sedan tillämpa 

passande teorier på det empiriska materialet. Insamlandet av det empiriska materialet har 

genomförts med hjälp av en tvärsnittsstudie utav sex olika flygbolag, vi har då valt att enbart 

använda oss av sekundära källor, då vi anser att detta är passande för denna uppsats. När valet 

av flygbolag gjordes var kravet att bolagen skulle finnas inom Europa och bedriva flygtrafik 

till och från Sverige.  

 

Slutsatser: Denna uppsats har bidragit till att skapa en förståelse för olika strategiska 

beteenden som återfinns hos flygbolag i Europa, där nätverks- och lågprisflygbolagskonceptet 

är de tydligaste men där även likheter, såsom ur vilka förhållanden som flygbolagen har 

uppkommit, ägarformens påverkan samt ett gemensamt fokus på klimatet, kan urskiljas. 

Samtidigt finns det stora skillnader flygbolagen emellan och då främst mellan 

lågprisflygbolagen och mellan nätverksflygbolagen inom Star Alliance och OneWorld. Detta 

kan urskiljas tydligast mellan Ryanairs och Norwegians sätt att utföra sin lågprisstrategi, men 

också mellan SAS och Lufthansa samt British Airways och Finnair, där ägarförhållandena är 

det som bidragit mest till skillnaderna bolagen emellan, något som förvånar då vi anser att 

samarbetet inom allianserna borde visat sig tydligare. Hur utvecklingen av flygindustrin 

kommer att se ut följande decennium, med den rådande finanskrisen i åtanke, återstår att se.  
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1. Introduktion 

I introduktionskapitlet beskrivs flygindustrin och hur det kommer sig att det är så pass stor 

konkurrens på marknaden idag. En problemdiskussion kommer även att föras med en 

förklaring om varför vi valt det aktuella ämnet, något som sedan följs utav uppsatsens 

problemformulering och syfte. Kapitlet avslutas sedan med en disposition för att läsaren ska 

kunna få en överblick över resten av uppsatsen.  

1.1. Bakgrund 

Världen befinner sig i en finansiell kris. Dagligen går det att läsa om såväl neddragningar som 

uppsägningar och konkursdrabbade företag. Enligt Europakommissionen (http://ec.europa.eu) 

är dagens finansiella kris den svåraste inom Europeiska Unionen (EU) sedan andra 

världskriget, med låg inflation, låg sysselsättning och med ökade nationella budgetunderskott 

som följd. Trots krisen fortsätter människors resande att öka och sedan år 1991 har det 

internationella resandet nästintill fördubblats (Tillväxtverket, 2008). Som Page & Connell 

(2006) skriver tyder detta på att dagens människor reser allt mer och till fler destinationer än 

någonsin tidigare, en följd av såväl globalisering som ny teknologi är att det idag har blivit 

enklare, snabbare och billigare att färdas mellan olika platser världen över. En stor del av 

detta resande sker med flyg. År 2007 flög drygt 790 miljoner människor från EU-länder, 

varav cirka 520 miljoner av dessa reste inom EU (http://ec.europa.eu), siffror som tyder på 

flygindustrins storlek och komplexitet. Att flygindustrin är svårförklarad pekar också 

Strategic Direction (2009) på då de skriver att även experter anses vara förvirrade när en 

förklaring av industrin ska ges. Således har två olika sidor av flygindustrins fortsatta 

utveckling bildats, där ena sidan hävdar att efterfrågan kommer att öka på fler rutter och flyg, 

framförallt på tillväxtmarknaderna. Det görs även framsteg på bränslefrågan, ur såväl 

kostnads- som miljösynpunkt, och dessutom är större och effektivare flygplan under 

utveckling, vilket har lett till att nya landningsbanor byggs för att efterfrågan ska 

tillfredsställas. Den andra sidan sätter sig emot detta och varnar för att efterfrågan kommer att 

sjunka och att fler flygbolag istället kommer att gå i konkurs. De menar att risken för många 

konkursdrabbade flygbolag beror på att kostnaderna som omger industrin idag är mycket 

högre samtidigt som de förklarar att en av anledningarna till en lägre efterfrågan är 

människors oro för senare års terrorattentat. Även Button (2009) skriver om fyra viktiga 

händelser under 2000-talet som har haft en direkt påverkan på flygindustrin.  Den första av 

dessa är terrorattentaten 9/11 som ledde till att hela flygindustrin stagnerade, framförallt 

http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/
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marknaden som rörde USA, och att efterfrågan minskade på grund av resenärernas oro över 

säkerheten. Den andra händelsen skedde år 2003 och var Severe Acute Respiratory 

Syndrome, SARS-epidemin, vilken på relativt kort tid påverkade flygindustrin och framförallt 

den asiatiska marknaden. Sedan kom andra Gulfkriget, som tillsammans med SARS 

påverkade hela flygindustrin, då rädslan för eventuella terrorattacker växte sig allt starkare. 

Till sist är det höga oljepriset, från år 2001 till 2007, en viktig faktor till att flygindustrin har 

varit i en tumult situation, något som har lett till att vissa flygbolag har försökt att överleva 

detta genom att lägga på oljeavgifter på flygbiljetter.  

 

Skoglund (2009) skriver att marknaden i Europa länge har präglats av nationella intressen och 

statlig kontroll, med en princip om att varje land ska ha ett flygbolag. Ett nationellt flygbolag 

har under en lång tid ansetts höja en stats anseende och symbolisera dess suveränitet. En stat 

ansågs nämligen utmärkas genom såväl ett område och en befolkning, som en nationalsång 

och en flagga. Det bedömdes dock länge även vara minst lika viktigt att ha ett nationellt 

flygbolag som att stoltsera med en stark försvarsmakt. Detta berodde främst på två 

anledningar, dels ansågs flyget vara ett utmärkt sätt att sprida ett lands flagga och prestige 

runt om i världen, något som har lett till att stater ofta skyddar sitt flygbolag från konkurrens 

genom så kallade bilaterala avtal, där hänsyn och garantier ges till nationens egna flygbolag. 

Den andra anledningen är av politisk karaktär, eftersom de nationella flygbolagen betraktades 

som en service för ett lands medborgare och ett sätt att binda samman ett land, speciellt där 

avstånden var långa. Därmed ansågs det felaktigt att konkurrensutsätta flygmarknaden, 

eftersom konkurrensen sågs som ett hot mot servicen till medborgarna (Skoglund, 2009). 

Detta skedde dock så småningom och Page & Connell (2006) beskriver denna viktiga aspekt 

som avregleringar, det vill säga möjligheten att privatisera flygbolagen, vilket startade i USA 

år 1978 och tog fart under 1980-talet. Enligt Skoglund (2009) blev den amerikanska 

avregleringen en förebild och en modell som togs efter av flera länder världen över. Trenden 

spred sig till Europa under 1980-talet och år 1993 fick flygbolag i EU flyga fritt såväl inom, 

som mellan medlemsländerna. Pels (2009) skriver att den europeiska avregleringen bland 

annat ledde till att flera statliga flygbolag privatiserades, vissa gick i konkurs, såsom Swissair 

och Sabena, medan andra flygbolag gick in i olika former av allianser, såsom Star Alliance, 

OneWorld och SkyTeam, dessutom fick lågprisflygbolag möjlighet att äntra marknaden.  
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1.2 Problemdiskussion 

Dagens finansiella kris är, som nämnts ovan, den svåraste inom EU sedan andra världskriget 

och trots att människor idag reser allt mer har inte flygindustrin gått obemärkt förbi, även de 

befinner sig i en svår situation. Som en följd minskar efterfrågan hos många flygbolag världen 

över, vilket har lett till att de går med stora förluster. Enligt Travelnews (www.travelnews.se), 

som är en oberoende affärstidning för turist- och reseindustrin, gick de europeiska 

flygbolagen sammanlagt 1,8 miljarder dollar i nettoförlust under år 2008, siffror som inte 

heller beräknas bli bättre under år 2009, dock är det lågprisflygbolagen som klarar krisen bäst 

(www.travelnews.se). År 1994 transporterade Europas lågprisflygbolag sammanlagt 4 

miljoner passagerare, en siffra som år 2008 uppgick till hela 256 miljoner, en ökning med 10 

procent från år 2007. Samma ökning för Scandinavian Airlines (SAS), British Airways, 

Lufthansa och andra traditionella flygbolag var 1,8 procent (Skoglund, 2009). Dessa 

flygbolag har dock andra fördelar gentemot lågprisflygbolagen, då de ingår i olika strategiska 

allianser.  

 

Grant (2008) beskriver strategiska allianser som ett samarbete mellan företag, vilket innebär 

att resurserna som finns ska delas upp för att gemensamma mål ska uppnås. Det gäller för 

företag i dessa strategiska allianser, enligt Todeva (2006), att ha ett ömsesidigt beroende av 

varandra, då de bygger på ekonomisk rationalitet. De flesta partnerskap skapas av strategiska 

skäl och företag väljer att vara med i strategiska allianser eftersom de vill ha en högre 

avkastning än de själva klarar av. Preece (1995/1998) menar att strategiska allianser är något 

som ofta används av globala företag och ett strategiskt drag som blir allt vanligare idag, vilket 

har lett till att det blivit hårdare konkurrens på den globala konkurrensmarknaden. I artikeln 

”Allianser – till nytta för vem?” skriver Jakobsson (2008) om dagens hårdnande 

marknadsförhållanden, som leder till att flygbolag i allt större utsträckning försöker finna nya 

sätt att nå lönsamhet på. Hon menar att detta sker genom kostnadsbesparingsprogram och ett 

sökande efter nya produkter och marknader, något som för med sig att flygbolag idag allt 

oftare går in i olika former av samarbeten, för att på så sätt få ett större nätverk, vilket leder 

till att de kan öka konkurrensfördelarna på marknaden. Flygbolag som är anslutna till en 

allians hävdar att de genom alliansen uppnår skalfördelar och att kostnaderna på så sätt kan 

sänkas. De flesta lågprisflygbolag bedömer situationen annorlunda och majoriteten av dessa 

är inte medlem i någon allians, då de anser att kostnaderna för detta medlemskap är större än 

fördelarna med ett sådant samarbete (Jakobsson, 2008). Således kan två tydliga trender inom 

http://www.travelnews.se/
http://www.travelnews.se/
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dagens flygindustri urskiljas: en ökning av lågprisflygbolag och samarbete i alliansform. Två 

tillsynes olika strategier som flygbolag idag tar sig an, i hopp om att öka sin 

konkurrensförmåga på en hårt utsatt marknad.  

 

Vi har valt att studera olika aktörer inom flygindustrin, detta eftersom människor reser allt 

mer idag och mycket av detta resande sker genom flygtransport. Med detta som utgångspunkt 

fokuserar vi på strategier inom flygindustrin i Europa. Sex aktörer, varav fyra inom två olika 

strategiska allianser, Star Alliance och OneWorld, samt två lågprisflygbolag, kommer att 

studeras för att utforska om det finns liknande strategiskt beteende hos dessa bolag, vilka är: 

SAS, Lufthansa, British Airways, Finnair, Ryanair samt Norwegian Air Shuttle ASA 

(Norwegian). En jämförelse kommer även att göras mellan dessa enskilda aktörer såväl inom 

som mellan de strategiska allianserna och lågprisflygbolagen. Detta för att se om ett mönster 

kan urskiljas och om det tycks vara så att vissa likheter finns mellan de olika flygbolagen och 

dess uttalade strategi. 

 

1.3 Problemformulering 

- Vilka strategiska beteenden finns inom flygindustrin? 

- Vilka tydliga likheter och skillnader finns det beträffande strategiskt beteende hos de 

valda flygbolagen? 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att skapa en förståelse för strategiska beteenden hos flygbolag i Europa, under en tid 

som präglas utav finansiell oro, detta då människor i allt högre grad använder sig utav flyg 

som transportmedel. 

 

1.5 Disposition  

Detta inledande kapitel (§1) har för avsikt att ge läsaren en inblick i bakgrunden till det 

aktuella problemområdet (§1.1), något som tillsammans med problemdiskussionen (§1.2) 

problemformuleringen (§1.3) och syftet (§1.4) ämnar skapa en förståelse för uppsatsens 

ändamål. Arbetets disposition, såväl hittills som fortsättningsvis, framgår av figur 1 nedan. 

Uppsatsen går vidare med att behandla det andra kapitlet (§2) och den metodologi vi använt 
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oss utav vid genomförandet av arbetet, detta i form av forskningsmetod (§2.1), 

forskningsansats (§2.2) tvärsnittsdesign (§2.3), datainsamling (§2.4) och slutligen 

undersökningskvalitet (§2.5). I kapitel tre presenteras sedan uppsatsen empiri, som inleds med 

en bakgrund till de aktuella nätverks- och lågprisflygbolagen (§3.1) för att sedan gå vidare till 

en redogörelse över deras strategi (§3.2). Den teori som uppsatsen grundar sig på presenteras i 

kapitel fyra (§4) som börjar med en diskussion om strategins komplexitet i kapitlet ”Strategi, 

vad är det? (§4.1) för att sedan gå vidare till att diskutera konkurrensstrategi (§4.2), 

tillväxtstrategi (§4.3), synergi (§4.4), lönsamhetsstrategi (§4.5) samt den i dag så aktuella 

klimatfrågan (§4.6). I uppsatsens femte kapitel (§5) analyseras sedan den insamlade empirin 

och teorin, detta genom Star Alliance (§5.1), OneWorld (§5.2) och slutligen Lågprisflygbolag 

(§5.3), med tillhörande flygbolag. I kapitel sex (§6), uppsatsens avslutande kapitel, 

presenteras de slutsatser som uppsatsen lett fram till med svar på den inledande 

problemformuleringen och arbetet avslutas med förslag på fortsatt forskning.  

 

Figur 1 - Uppsatsens disposition
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2. Metod 

I metodkapitlet beskrivs den metodologi som används vid insamlandet och bearbetningen av 

uppsatsens empiri och teori, samt motivet bakom de valda metoderna. Kapitlet inleds med en 

presentation av den valda forskningsmetoden för att vidare behandla den forskningsansats, 

forskningsstrategi och datainsamlingsprocess som används vid genomförandet av uppsatsen. 

Kapitlet avslutas sedan med en diskussion kring undersökningens kvalitet.  

2.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Forskningsmetod är, enligt Denscombe (2009), det verktyg en forskare använder vid 

insamlandet och producerandet av olika former empirisk data. Borland (2001) menar att 

denna forskningsmetod kan vara av såväl kvantitativ som kvalitativ karaktär. Medan den 

kvantitativa metoden fokuserar på en företeelses olika delar, med syfte att förklara, förutspå 

eller kontrollera denna företeelse, så ger en kvalitativ metod mer en holistisk förståelse och 

insyn i det aktuella ämnet. Alvesson & Sköldberg (2008) skriver dock att det inte finns något 

självklart sätt att definiera den kvalitativa metoden på, men att ansatsen har som centralt 

kriterium att uppmärksamma och fokusera på empiri, som är såväl öppen som mångtydig. 

Bryman & Bell (2005) förklarar, å sin sida, att den kvantitativa metoden fokuserar på 

numerisk data och betraktar verkligheten som objektiv, medan den kvalitativa metoden 

inriktar sin uppmärksamhet på ord, något som även Denscombe (2009) anser då han skriver 

att ord, såväl talade som skrivna, observationer och bilder används som huvudsaklig data då 

forskningen är av kvalitativ karaktär.  

 

Enligt Svenning (2003) karaktäriseras en kvalitativ forskningsansats av att en forskare 

försöker gå djupt in i ett område utifrån ett begränsat material. Han beskriver den kvalitativa 

forskningsprocessen som en kedja där verkligheten, från början till slut, kontinuerligt tolkas, 

och påpekar att det krävs stor kreativitet och en uppmärksamhet på såväl detaljer som helheter 

för att ett kvalitativt arbete ska bli bra. En kvalitativ metod lämpar sig därmed väl, då en 

helhet ska undersökas för att eventuella likheter ska upptäckas, menar Bryman & Bell (2005), 

därför har denna metod valts vid genomförandet av uppsatsen. Informationen som uppsatsen 

grundar sig på har varit skrivna ord, text som kontinuerligt har tolkats och bearbetats. Då 

denna uppsats har som syfte att studera de strategier som ligger bakom några av Europas 

flygbolag, för att se om ett visst beteendemönster kan urskiljas, anser vi att den kvalitativa 

forskningsmetoden lämpar sig väl. Flygindustrin är komplex och för att uppnå en förståelse 
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för industrin, de regler och villkor som de olika aktörerna verkar inom, samt de strategier som 

ligger bakom flygbolagens framgång och fall, anser vi att det krävs en helhetsförståelse för 

industrin som sådan. Denscombe (2009) skriver att fördelarna med detta metodval är att de 

teorier och beskrivningar som utvecklas är väl förankrade i det verkliga livet, att 

datamaterialet är detaljerat och att det finns potential för alternativa tolkningar och påståenden 

(Denscombe, 2009). Den detaljerade information som använts och möjligheten till egna 

tolkningar är faktorer som har förenklat uppsatsens arbetsprocess. Denscombe (2009) menar 

dock även att det finns en rad nackdelar med en kvalitativ analys, exempelvis att kvalitativa 

studier tenderar till att ha en nära koppling till den, eller de personer som utför studien, något 

som även kan påverka det slutliga resultatet. Vidare påpekar han risken med att slutsatser i en 

kvalitativ analys kan bli förenklade och att analysen vid denna typ av studie tar längre tid 

(Denscombe, 2009). Då vi, som arbetar med denna uppsats, är studenter på Högskolan i 

Kalmars turismprogram har det givetvis påverkat vårt val av ämne. Dock upplever vi inte att 

vi har påverkat uppsatsen på ett negativt sätt, då våra tidigare erfarenheter och vår 

förförståelse enbart bidragit till, och underlättat, insamlandet och bearbetningen av det 

empiriska materialet. På grund av just nämnda faktorer upplever vi heller inte att analysen har 

tagit längre tid än vad den skulle ha gjort om metodvalet hade blivit ett annat. Slutligen har vi 

kontinuerligt arbetat med att såväl problemformulering som syfte ska vara väl genomtänkt 

och formulerat, samtidigt som vår analys grundar sig på insamlat och bearbetat material, detta 

för att undvika risken för att analysen ska bli förenklad, något som Denscombe (2009) 

varnade för ovan.  

 

Alvesson & Sköldberg (2008) menar att det i vissa fall kan vara klokt att använda sig av 

kvantifierbar data, även då metoden är av kvalitativ karaktär, detta eftersom statistisk 

information ibland kan ha ett visst värde även för kvalitativa studier, något som vi anser vara 

fallet i arbetet med denna uppsats. Borland (2001) instämmer med detta när han skriver att 

forskningen kan få en starkare grund, då den kvalitativa och kvantitativa metoden används 

tillsammans, eftersom dessa kan komplettera varandra. Miles & Huberman (1994) skriver 

dock, i boken ”Qualitative data analysis”, att det är viktigt för kvalitativa forskare att veta att 

kausala studier inte är avgörande för en bättre forskning, men att det leder till en förståelse för 

orsakssammanhang och till att olika mönster kan urskiljas. Samtidigt beskriver författarna att 

kvantitativa data tillsammans med ord ger en djupare förståelse och att tillföra detaljerad 

information medför en djupare analys. Genom kvantitativa data stärks bakgrundsförståelsen, 

något som leder till generella observationer och som kan ge nya insikter till den kvalitativa 
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studien (Miles & Huberman, 1994). Syftet med att vi använder oss av kvantitativ data som 

komplement till vår kvalitativa forskningsansats är för att få en helhetsbild över varje enskilt 

flygbolag och dess resultatutveckling över de senaste 10 åren, för att uppsatsen ska nå en 

djupare analys. Det resultatmått vi har använt oss utav är resultat före skatt, detta då olika 

länder har olika praxis och skatteregler, något vi undviker i och med detta mått. Vi vill ändå 

förtydliga att eftersom uppsatsen är utav kvalitativ karaktär så leder den inte till några 

statistiska resultat.  

 

2.2 Forskningsansats  

Bryman & Bell (2005) skriver om två olika forskningsansatser, nämligen deduktion och 

induktion. De menar, enkelt beskrivet, att den deduktiva ansatsen utgår från en teori medan 

induktion, å andra sidan, är forskning där resultatet av gjorda studier leder till ett visst val av 

teori och att teorin således blir resultatet av den empiriska forskningen. Alvesson & Sköldberg 

(2008) utvecklar detta och skriver att en induktiv ansats utgår från flera olika fall och hävdar 

att de samband som observeras även antas gälla generellt och att den således skapar en allmän 

regel, något som även Bryman & Bell (2005) hävdar, då de menar att en forskare, efter 

observationer, drar generaliserbara slutsatser då processen är av induktiv karaktär. 

 

Den induktiva processen har tillämpats vid genomförandet av denna uppsats, detta då 

uppsatsen tar sitt avstamp i empirin och att den insamlade informationen i sin tur resulterat i 

ett visst val av teori. I inledningsskedet av arbetet beslutades snabbt att uppsatsen skulle 

behandla såväl strategi som flygindustrin och de teorier som valts baseras på den information 

som samlats in, således blir processen induktiv.  

 

2.3 Tvärsnittsdesign  

Enligt Denscombe (2009) omfattar en forskningsstrategi den riktning, skala, filosofi, design 

och de mål som ger form åt en undersökning som helhet. Vid genomförandet av denna 

uppsats har en tvärsnittsdesign använts som forskningsstrategi. Enligt Bryman & Bell (2005) 

används survey- och tvärsnittsdesign ofta som synonymer och Denscombe (2009) beskriver 

att en surveyundersökning syftar till att, vid en viss tidpunkt, ge en omfattande och bred 

täckning av ett område som grundar sig på empirisk forskning och att detta kan göras genom 

såväl olika former av enkäter och intervjuer som genom observationer och skriftliga källor. 
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Han skriver att mycket av litteraturen om surveyundersökningar lägger fokus på studier av 

människor, men poängterar att en surveyundersökning likaväl kan tillämpas på olika former 

av dokument som innehåller bred, omfattande data och nämner företagsrapporter, 

styrelseprotokoll och tidningar som potentiella källor. Bryman & Bell (2005) förklarar att en 

tvärsnittsdesign innebär att kvantitativa eller kvantifierbara data, vid en viss tidpunkt, samlas 

in från flera olika fall för att sedan kopplas till olika variabler och slutligen granskas för att 

eventuella sambandsmönster ska kunna upptäckas. Som nämnts ovan är syftet med denna 

uppsats att studera om ett visst beteendemönster kan urskiljas beträffande val av strategi, hos 

valda flygbolag inom Europa, därmed tycker vi att en tvärsnittsdesign är bäst ämnad, då 

avsikten är att finna sambandsmönster kopplade till olika variabler. Dock vill vi återigen 

poängtera att uppsatsen huvudsakligen är av kvalitativ karaktär och att den kvantifierbara data 

som används endast syftar till att skapa en bredare förståelse. En nackdel med valet av 

tvärsnittstudie kan vara att inga intervjuer gjorts samtidigt som tvärsnittstudien inte grundar 

sig på några enkäter, utan enbart, som nämnts ovan, på dokument. Dock tror vi inte att ett 

objektivt svar hade givits, vid varken enkäter eller intervjuer, då strategi är ett känsligt område 

och något som företag ofta håller konfidentiellt.  

2.3.1 Urval 

Enligt Svenning (2003) används kvalitativa metoder i ett illustrerande syfte, vilket för med sig 

att urvalet av studieobjekt, vid denna typ av studie, alltid sker selektivt. Då val av studieobjekt 

i en uppsats alltid sker, har även vi varit tvungna att ta ställning till vilka objekt som ska 

studeras. För att uppsatsen skulle få en så bred förankring som möjligt valde vi att studera två 

olika strategiska inriktningar inom flygindustrin, nämligen nätverksflygbolag, som i denna 

uppsats syftar på flygbolag som gått in i olika former av nätverk såsom strategiska allianser, 

och lågprisflygbolag.  

 

Det grundläggandet kriteriet vid val av flygbolag, ur dessa två inriktningar, var att de skulle 

vara europeiska, samt att trafik skulle bedrivas till och från Sverige. Utifrån detta valdes 

strategiska allianser och då två flygbolag ur varje allians skulle studeras var urvalet enkelt, då 

det bara fanns två allianser tillgängliga med dessa krav, nämligen Star Alliance och 

OneWorld. Dessa är också de två äldsta strategiska allianserna inom flygindustrin, som 

fortfarande är i bruk (Jakobsson, 2008) och kan därmed tyckas vara de som sätter upp 

ramverket för hur samarbeten som dessa ska se ut. Anledningen till valet av nätverksflygbolag 

är att de är de största flygbolagen i Europa inom respektive allians medan motiveringen av de 
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valda lågprisflygbolagen är att de är de största inom sitt slag, som bedriver trafik till och från 

Sverige. Ryanair är dessutom det första lågprisflygbolaget i Europa och därmed uppfyller de 

kriterierna väl. 

 

2.4 Empirisk datainsamling 

En forskare kan ta sig an flertalet olika metoder vid insamlandet av empiriskt material för en 

kvalitativ studie, såsom observationer, intervjuer, och analyser av såväl artefakter och 

dokument som bilder, skriver Denzin & Lincoln (2003). Tvärsnittsstudien i denna uppsats 

grundar sig enbart på skriftliga, sekundära källor, dokument som sedan har granskats och 

tolkats. Svenning (2003) beskriver att sekundärkällor enbart ska används då den primära, 

ursprungliga, källan inte går att komma åt, detta eftersom det finns en risk att informationen 

kan ha blivit förvrängd. I vårt fall tror vi dock att det kan vara tvärtom, då vi anser att 

primärkällor snarare hade försvårat arbetsprocessen. Vi anser att problematiken med att finna 

rätt person med rätt information, från alla aktuella bolag, då de befinner sig i sex olika länder, 

hade kostat mer än vad de bidragit till, då svaren troligen hade varit subjektiva. Eftersom 

strategi, som nämnts ovan, är ett känsligt område valde vi därmed att helt stryka denna 

möjlighet och enbart fokusera på dokument. 

2.4.1 Dokument 

Denscombe (2009) skriver att dokument kan ses som ett alternativ till bland annat intervjuer 

och frågeformulär och enligt Bryman & Bell (2005) inbegriper ordet dokument många olika 

sorters källor, såsom personliga dokument, officiella dokument från statliga myndigheter eller 

privata organisationer, massmediadokument och virtuella dokument. I denna uppsats har vi 

använt oss av officiella dokument från privata organisationer, massmediadokument samt 

virtuella dokument. Bryman & Bell (2005) skriver att dokument från organisationer är 

vanliga, heterogena källor där vissa, exempelvis årsberättelser, pressmeddelanden och 

reklammaterial är offentliga, medan andra, såsom organisationsscheman, interna 

mötesprotokoll och nyhetsbrev, inte nödvändigtvis behöver vara det. Mycket av arbetet i 

uppsatsen grundar sig på dokument från de enskilda flygbolagen, exempelvis dess 

årsredovisningar. Enligt Denscombe (2009) kan även dagstidningar och tidskrifter vara en 

viktig informationskälla vid forskning, då de kan bidra med aktuell, uppdaterad information, 

dock menar han att detta beror på den specialisering som publikationen innehåller, den 

sakkunskap som journalisten har samt den inblicksinformation som den aktuella journalisten 
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kan avslöja (Denscombe, 2009). De dagstidningar och tidsskrifter som används i uppsatsen 

kommer främst från branschorganisationer och affärspress som är noggrant utvalda och 

granskade. Bryman & Bell (2005) skriver, som nämnts ovan, att dokument även innefattar 

virtuella källor, såsom användandet av Internet, något som enligt Denscombe (2009) ger 

tillgång till stora datamängder, snabb information och en möjlighet att vara verksam globalt. 

Han menar att Internet, i form av bland annat olika hemsidor, kan betraktas som vilket 

dokument som helst. I vårt fall har Internet bidragit till att ge stora mängder information om 

de olika flygbolagen, dess historia och nutida verksamhet.  

 

Denscombe (2009) skriver om olika fördelar med dokument som grund för forskning och 

nämner tillgängligheten som den främsta av dessa. Han menar att såväl skrifter som Internet 

ger tillgång till mycket information, snabbt och till en relativt låg kostnad, samtidigt som 

dessa källor innebär mindre problem än vid exempelvis intervjuer, främst eftersom inga 

överenskommelser eller tillstånd krävs och då dokument är enklare att kontrollera. Även 

Bryman & Bell (2005) menar att denna typ av dokument kan bidra med viktig 

bakgrundsinformation för beskrivningar av en organisation, dess historia och hur den har 

förändras genom åren. Tillgängligheten har bidragit till en förenkling av arbetet, då 

informationen som behövts alltid varit lättåtkomlig och då ingen tid krävts för inbokning och 

genomförande av exempelvis intervjuer. Dokument har även under arbetets gång visats sig 

vara en bra informationskälla, då det kommer till de olika flygbolagens historik. Enligt 

Denscombe (2009) finns det dock även problem vid användandet av dokument, detta då 

tillgängligheten av visst material ibland kan vara begränsat, sekretessbelagt, eller då 

information på Internet kan vara strategiskt kontrollerat av det företag eller den person som 

gjort informationen tillgänglig. Den aktuella organisationen, eller personen, påverkar med 

andra ord den information som blir offentlig och i vilken utsträckning detta sker. Det är 

därmed extra viktigt att granska information som hämtas på Internet och som sedan ska ligga 

till grund för forskning i termer av upphovsman, trovärdighet, autenticitet, uppdatering och 

popularitet, detta eftersom det finns få regler och restriktioner om vad som placeras på 

Internet (Denscombe, 2009). De valda flygbolagens hemsidor har använts i syfte att ge en 

översikt över bolagens organisation, historia, lönsamhet och uttalade strategi, det är således av 

stor vikt att ha ovanstående resonemang i åtanke. De aktuella hemsidorna har studerats med 

en medvetenhet om att de endast kommunicerar ut det som de vill ska vara offentligt och att 

de därmed givetvis även döljer en del. Vårt största problem blir därmed att analysera de 

uttalade strategiernas trovärdighet och av den anledningen har andra, utomstående, källor 
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använts för att komplettera och utvidga förståelsen av dessa. Ett problem har dock varit att 

hitta dessa källor, som på ett konkret sätt talar om vad de olika flygbolagen verkligen gör när 

det kommer till strategi. Mycket av diskussionen kring detta bygger därmed på vad de själva 

säger och en följd blir således en del välanvända standardfraser, där de aktuella bolagen säger 

vad de gör men där det vid många tillfällen har varit svårt att få fram hur de egentligen går 

tillväga för att verkställa strategin.  

 

2.5 Undersökningskvalitet 

Enligt Denscombe (2009) är det av stor vikt att forskare kan lita på att det resultat de 

producerar inte har påverkats av yttre omständigheter som gör att resultatet skulle kunna 

komma att skilja sig åt vid en liknande mätning av samma enhet. Vidare menar han att det 

därför är viktigt att forskningen har en hög trovärdighet, att den är konsekvent, något som 

innebär att resultatet blir detsamma vid en liknande mätning och att eventuella variationer inte 

beror på själva forskningsproceduren, detta eftersom trovärdighet är en avgörande faktor och 

något som inte kan tas förgivet. Alvesson & Sköldberg (2008) stämmer in med detta 

resonemang, då de skriver att källkritik handlar om huruvida informationen som används är 

förvriden eller inte och de påpekar att så länge en forskare tar hjälp av något slags verktyg för 

att betrakta verkligheten så kan mycket hända som påverkar innehållet i informationen. 

2.5.1 Trovärdighet 

Denna uppsats bygger påen tolkning och analys av skriftliga källor. Denscombe (2009) 

skriver om hur viktigt det är att utvärdera skriftliga källor och förklarar att trovärdighet, i detta 

syfte, handlar om huruvida innehållet är riktigt, fritt från fel och förutfattade meningar. Enligt 

honom beror trovärdigheten i stor grad på vem som skrev dokumentet, i vilket syfte, när det 

skrevs samt om det är en förstahandsredogörelse eller inte. Svårigheterna i denna uppsats har 

varit att utvärdera olika Internetkällor, såsom olika hemsidor och affärspressar, för att sedan 

bedöma trovärdigheten i dem. När hemsidor studeras bör de göras med kritiska ögon, då 

bolagen i sig ofta vill framhäva sig som bättre än alla andra, vilket kan leda till en förvriden 

bild av dem. Vi känner att hela sanningen inte heller kommer fram på hemsidorna när det 

gäller exempelvis de studerade bolagens strategier, då de troligen inte vill avslöja strategin för 

allmänheten som kanske skulle kunna dra nytta av den. Därmed kan det hända att 

trovärdigheten på dessa områden inte är särskilt bra och därför har vi behövt komplettera med 

flera andra olika källor, just för att bygga upp trovärdigheten i vår uppsats.  
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2.5.2 Poängrikedom 

Alvesson & Sköldberg (2008) skriver att poängrikedom är en viktig aspekt inom den 

kvalitativa forskningen och att det syftar till forskning som delvis är förankrad i empirin, men 

där tolkningen spelar en avgörande roll och där empirin möjliggör, inspirerar och 

argumenterar för denna. Vidare förklarar de att poängrik forskning uppstår då forskning 

baseras på empiriskt stöd samtidigt som det finns utrymme för kreativitet och egna tolkningar. 

Genom poängrik forskning minskar risken för att upprepa de resultat som tidigare arbeten 

kommit fram till och istället förstärks nya tankesätt, vilket bidrar till en ny förståelse för den 

aktuella företeelsen och nyans åt tidigare tänkande. De menar att desto rikare empirin är, 

desto större möjligheter finns för poängrika tolkningar (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vid 

genomförandet av denna uppsats har vi koncentrerat oss på att inte endast hämta information 

och dokument från flygbolagens hemsidor och årsredovisningar, utan även letat efter källor 

som kompletterar detta. Det finns mycket skrivet om flygindustrin idag och till en början 

tycktes det bli komplicerat att kunna få med allt nödvändigt eftersom det fanns så mycket, 

men efter att ha läst igenom flertalet artiklar upptäckte vi att det var knepigare än vi trott att få 

fram information som var relevant för just vår uppsats. Detta kan ses som ett hinder då vi har 

fått lägga mycket tid på att sålla mellan väsentliga och oväsentliga artiklar, men det kan också 

ses utifrån en positiv aspekt, då detta tyder på att det vi skriver om inte är ett gammalt och 

inaktuellt ämne som många andra har behandlat tidigare. Det är snarare ett ämne som inte har 

berörts lika frekvent tidigare, vilket därmed höjer vår poängrikedom i uppsatsen. Eftersom de 

dokument som flygbolagen presenterar på externa informationskällor, såsom hemsidor och 

affärsredovisningar, är subjektiva, har vi sett till att tolka detta på ett kritiskt sätt och sedan 

komplettera denna med annan sekundär data för att få en så objektiv uppsats som möjligt. 

Empirin har samlats in med syftet att ha tillräckligt med utrymme för att kunna medföra så 

kreativa tolkningar som möjligt, detta för att få uppsatsen intressant för omgivningen men 

också för att kunna medföra nya tankesätt till forskning och flygindustrin.  
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3. Empiri 

I det tredje, empiriska kapitlet, presenteras de olika flygbolagens bakgrund och strategi. 

Inledningsvis ges en beskrivning av de olika strategiska inriktningarna och bolagens 

bakgrund, detta för att läsaren ska få en insikt i hur de har föds fram, samt viktiga händelser 

som har ägt rum och påverkat dess utveckling. Därefter följer en beskrivning av de olika 

flygbolagens strategi, i tur och ordning. 

3.1 Bakgrund nätverks- och lågprisflygbolag 

Nätverks- och lågprisflygbolag är, som nämnts ovan, två skilda typer inom flygindustrin, vars 

både bakgrund och verksamhet skiljer sig åt. Flera fullserviceflygbolag har på senare tid 

anslutit sig till nätverk, såsom strategiska allianser, och i och med detta medlemskap får de 

benämningen nätverksflygbolag. Enligt Jakobsson (2008) är strategiska allianser något som 

blir allt vanligare inom flygindustrin och år 2008 transporterade de tillsammans drygt 60 

procent av alla flygpassagerare i världen. Genom dessa allianser kan de medverkande 

flygbolagen exempelvis erbjuda ett större destinationsutbud, samordnade tidtabeller samt 

gemensamma lounger, bonus- och bokningssystem till passagerarna, samtidigt som de 

konkurrerar om dem. Passagerarna får således fördelar genom de strategiska 

flygbolagsallianserna, exempelvis ett större nätverk, kortare restider och enklare 

bagagehantering. Vidare menar Flint (2009) att det blir allt svårare för de individuella 

flygbolagen att överleva utan att ingå i ett samarbete. Dessa samarbeten kan kopplas till vad 

Button (2009) skriver om strategiska allianser och dess dominans på den internationella 

flygindustrin och även om det inte alltid har varit ett framgångskoncept för alla 

nätverksflygbolag, har allianser möjliggjort ett större ekonomiskt nätverk och skapar ett 

skyddsnät för de flygbolag som annars inte hade klarat av deras höga kostnader. Även 

Lazzarini (2007) skriver att ett företags uppträdande i stor grad kan vara beroende av vilken 

grupp den väljer att gå med i, samtidigt som Weber (2003) ställer sig frågan om vad som 

skulle hända ifall de strategiska allianserna skulle försvinna. Hon funderar över 

konsekvenserna av att ett flygbolag skulle avsäga sitt medlemskap och vilka följder som 

skulle uppstå av detta. En följd, menar hon, skulle kunna vara att flygbolaget förlorar kunder, 

då de inte längre kan ta del utav alliansens kunder. EU-kommissionen, som i det stora hela 

annars är nöjd med allianssamarbeten, höjer dock ett varningens finger för att konkurrensen 

minskar, främst mellan alliansländer, då dessa samarbetar om avgångs- och ankomsttider, 

något som kan försvåra inträdet för nya aktörer på flygplatser där det råder brist på kapacitet. 
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Här kan kommissionen träda in utifall att konkurrensen minskar på ett olämpligt sätt och 

begära åtgärder för att minska de negativa effekterna, genom exempelvis olika typer av 

prisregleringar eller restriktioner om start- och avgångstider. 

 

Lågprisflygbolag, å andra sidan, är ett relativt nytt fenomen och Wensveen & Leick (2009) 

påpekar hur flygindustrin, till skillnad från andra industrier, ständigt utvecklar nya, flexibla 

strategier för att kunna anpassa sig till den ekonomiska och dynamiska omvärlden. På grund 

av interna och externa omständigheter har nya affärsmöjligheter vuxit fram, exempelvis har 

avregleringar öppnat upp marknaden för lågprisflygbolag. Författarna menar att flygindustrins 

strategi, som förut var en politisk verksamhet, nu blivit konsumentdriven och således har 

strategimodellerna blivit uppbyggda ur ett konsumentperspektiv för att kunna påverka 

resenärernas beteende och livsstil. Skoglund (2009) skriver att det inte var förrän i slutet av 

1970-talet som diskussionen om en gemensam EU-policy för luftfarten började diskuteras, 

trots att Romfördraget, som antogs redan år 1957, alltid förbjudit konkurrensbegränsade avtal 

och marknadsdominans, även inom transportsektorn. En viss liberalisering och avreglering 

hade dock redan inletts i Storbritannien och Nederländerna och en del länder följde snart efter. 

År 1987 tog EU:s ministerråd slutligen ett beslut om att även luftfarten skulle ingå i fördraget 

för att få en enad marknad, ett beslut som skulle vara slutfört år 1992 och som senare kom att 

benämnas som det första av flygets tre paket, vars syfte var att avregleringen skulle ske 

stegvis.   

 

Det första paketet bestod, enligt Skoglund (2009), utav fyra beslut, där två handlade om hur 

EG:s konkurrensregler ska tillämpas inom flyget och där de andra två berörde pris- och 

rådsbeslutet som rörde marknadstillträde och kapacitet. Det var beslut som innebar lättare 

regler genom exempelvis liberal prissättning och marknadsrätt för nya flygbolag, men i det 

stora hela ledde inte detta första steg mot några större förändringar. Nya flyglinjer uppkom 

visserligen men biljettpriset förblev mer eller mindre detsamma. Det andra paketet ägde rum 

år 1990 där exempelvis friare prissättningar och förbud mot kartellbildning för flygbolag 

inom EG trädde igenom, beslut som kritiserades starkt speciellt bland de nationella 

flygbolagen och branschorganisationerna. Det tredje paketet antogs år 1992 och skulle införas 

ett år senare och bestå av tre delar där den första innebar att alla flygbolag inom EU måste ha 

en licens som behandlar såväl säkerhets- som ekonomiska faktorer. Den andra delen innebar 

bland annat att alla som fått den ovan nämnda licensen i de flesta fall får rätt att trafikera 

sträckor inom EU. Slutligen blev prissättningen inom EU helt fri, men där myndigheter kan 
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gripa in om det skulle bli totala överpriser eller en osund priskonkurrens. Sedan de tre paketen 

genomfördes har trafiken, inom den europeiska marknaden, ökat enormt och mellan åren 

1995 och 2007 med cirka 4,3 procent årligen. Paketen har även resulterat i en marknad som 

numera består av många olika typer av flygbolag, där lågpris- och nätverksflygbolag idag 

dominerar. Därmed har konkurrensen ökat och i takt med den har priserna på flyget inom 

Europa generellt blivit lägre. Tack vare lågprisflygbolag har direktlinjerna och trafiken på 

regionala flygplatser ökat och dessa bolag har även tagit över marknadsandelar från 

nätverksflygbolagen (Skoglund, 2009).  

 

Dessa avregleringar har fortsatt att utvecklas och denna gång handlar det om en avreglering 

på luftvägarna på den transatlantiska marknaden mellan Europa och USA, det så kallade Open 

Skies avtalet, som är en av de största åtgärderna för internationella flygbolag sedan den 

europeiska avregleringen (Button, 2009). Således har lågprisflygbolag fötts fram tack vare 

bland annat avregleringar och viljan att skapa mer konkurrens på flygmarknaden och Airline 

Business (2009) pekar på att lågprisflygbolag har en tendens att startas och bryta sig in på 

flygmarknaden under lågkonjunktur, vilket är effektivt eftersom det är en tidpunkt, då det går 

att spara in på såväl flygplans-, personal- och leverantörskostnader. Chang & Williams 

(2002/2009) skriver att europeiska flaggbärare, på grund av de olika ländernas geografi, 

ekonomiska styrkor, befolkningsmängd och flygplatsfaciliteter, har tagit sig an olika strategier 

för att förstärka sina styrkor och bekämpa sina svagheter. Som ett svar på lågprisflygbolagens 

intågande på marknaden har många traditionella fullserviceflygbolag försökt sig på att själva 

starta upp liknande dotterverksamheter, dock med mindre lyckade resultat. Författarna skriver 

även om liknande erfarenheter från de stora amerikanska flygbolagen och deras försök att, 

efter avregleringen, starta dotterflygbolag med låga priser för att konkurrera med 

lågprisflygbolagen. Inte heller de var helt lyckosamma och Chang & Williams (2002/2009) 

nämner att Continental Airlines, som startade Continental Lite år 1992, baserat på Southwest 

Airlines Company (Southwest) och dess lågpriskoncept, var ett av dessa bolag med resor 

främst till östra USA. Bolaget gick inte med vinst första året och när trenden inte vände lades 

de ner i slutet av år 1995 (Chang & Williams, 2002/2009). Lågprisflygbolag och flygbolag i 

alliansform, har således två skilda strategiska inriktningar inom dagens flygindustri vilket kan 

urskiljas bland annat ur vilka omständigheter de har fötts fram samt hur de är uppbyggda.  
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3.1.1 Star Alliance 

Star Alliance grundades i maj år 1997 av flygbolagen SAS, Lufthansa, Air Canada, Thai 

Airways och United Airlines, som var tidiga med att inse vikten av att samarbeta i alliansform 

(Jakobsson, 2008). Alliansens grundidé var att skapa ett nätverk för att förbättra kunders 

reseupplevelse och idag är det är den första alliansen inom flygindustrin, med 25 medlemmar 

och är den ledande flygbolagsalliansen i världen när det kommer till såväl dagliga flygrutter 

som länder och destinationer. För att bli medlem i Star Alliance måste ett flygbolag kunna 

erbjuda bästa kundservice, teknisk infrastruktur och säkerhet. Alliansens mål är att utveckla 

dess destinationer för att förenkla resandet och erbjuda snabba anslutningar mellan 

flygrutterna. Ett miljöprogram har införts för att tillsammans med alla medlemmar ingå i ett 

samarbete för att skapa ett hållbart användande av naturliga resurser på de destinationer som 

allianser verkar på. Detta program är grundat tillsammans med miljöfrämjande organisationer 

såsom UNESCO Man & Biosphere Programme, World Concervation Union och Convention 

on Wetlands (www.staralliance.com).   

 

SAS, som är en av initiativtagarna till Star Alliance, grundades år 1946 och är det ledande 

flygbolaget i Norden då de flyger till 141 destinationer runt om i världen. SAS är en koncern 

bestående av tre flygbolag: Scandinavian Airlines Sverige, Scandinavian Airlines Norge samt 

Scandinavian Airlines Danmark. Ägarförhållandet är som sådant att flygbolaget är halvt 

privat, där 50 procent ägs utav staten i respektive land och 50 procent finns i respektive lands 

aktiebörs. När SAS bildades blev fördelningen att den statliga andelen i Sverige är 21,4 

procent, och den statliga fördelningen i Norge och Danmark är 14,3 procent vardera 

(www.sasgroup.net). Från starten har utveckling gått framåt och Carlzon (1988) beskriver hur 

hans tid som VD för SAS, under 1980-talet, präglades av bland annat en affärsstrategi som 

fokuserade på affärsresenärer, något som även gav dem möjlighet att erbjuda låga priser för 

ekonomiklasser, vilket resulterade i de lägsta priserna i Europa (Carlzon, 1988). Under 1980-

talet startade SAS en del verksamheter, såsom hotell utanför Skandinavien, skilda sittplatser 

med olika komfort på flygplan inom Europa och flygbolaget Spanair. Denna starka utveckling 

ledde till att SAS fick Air Transport Worlds utnämnande som årets flygbolag, år 1984. Under 

1990-talet fortsatte SAS att vara stabila medan 2000-talet har präglats av en turbulent tid, 

bland annat har de påverkats av 9/11, tillverkningsfel av Dashflygplan och interna problem 

såsom flygledningsstrejk (www.sasgroup.net). Under våren år 2003 startades Snowflake, som 

var ett försök av SAS att möta konkurrensen från lågprisflygbolagen. Snowflake erbjöd billiga 

resor med egna flygplan, vilket i början gav goda resultat men efter en tid drabbades denna 

http://www.staralliance.com/
http://www.sasgroup.net/
http://www.sasgroup.net/
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lågprissatsning utav problem och idag är Snowflake nedlagt sedan flera år tillbaka 

(www.travelnews.se). Idag är SAS mitt uppe i finanskrisen och VD:n Mats Jansson beskriver 

år 2008 som ett av de mest stormiga år någonsin inom flygindustrin, trots detta flög cirka 25,4 

miljoner med flygbolaget det året (www.sasgroup.net).  

 

Ett flygbolag som det däremot har gått bra för, trots finanskrisen, är flygbolaget Deutsche 

Luft Hansa Aktiengesellschaft som grundades år 1926 och bytte namn till Lufthansa år 1933. 

Redan under 1930-talet öppnade flygbolaget flyglinjer mellan norra Atlanten och idag flyger 

de till 242 destinationer i 87 länder. Utvecklingen kan ses som stabil sedan dess men under 

åren 1992 till 1997 genomled Lufthansa sin värsta ekonomiska kris någonsin, vilket ledde till 

att flygbolaget, som då mestadels ägdes av tyska staten, blev successivt privatiserat. En 

omorganisering skedde under åren 2002 till 2005 på den regionala marknaden samtidigt som 

Star Alliance expanderade, vilket gav Lufthansa utökade rutter internationellt och idag leds 

flygbolaget av VD:n Wolfgang Mayrhuber (http://konzern.lufthansa.com).  

3.1.2 OneWorld 

Grundandet av Star Alliance ledde till att fler flygbolag insåg betydelsen av samarbete och för 

att kunna konkurrera på liknande villkor som Star Alliance bildades alliansen OneWorld år 

1999 av American Airlines, British Airways, Canadian Airlines, Cathay Pacific och Qantas 

(Jakobsson, 2008). OneWorld är en strategisk allians med fokus på kvalitet och säkerhet. Idag 

har alliansen 10 medlemmar med syfte att erbjuda dessa, med tillhörande kunder, en service 

och ett mervärde av världsklass. Grundidén är att erbjuda lösningar som inte kan uppnås av 

flygbolag individuellt samt att förenkla det globala resandet. Idag har alliansen valt att ha få 

medlemmar jämför med andra allianser för att erbjuda kvalitet, samtidigt söker de fler 

representanter som vill bli medlemmar i OneWorld (www.oneworld.com). Airline Business 

(2009) ger ett exempel på detta då de skriver att OneWorld vill utöka sitt medlemsantal med 

Russian Airlines och Mexicana Airlines och att de även visar ett intresse för Kina, 

Sydamerika och Afrika.  

 

British Airways, en av skaparna till OneWorld, grundades år 1919 och är ett av de äldsta 

flygbolagen i Europa. På 1930-talet var det flera mindre flygbolag som gick samman med 

British Airways och i och med detta blev flygbolaget ett av de största i Storbritannien, som 

verkade på den europeiska marknaden. Utvecklingen har varit stabil sedan starten och i mitten 

av 1970-talet introducerades flygplanstypen Concorde på kommersiella flygrutter, vilket är ett 

http://www.travelnews.se/
http://www.sasgroup.net/
http://konzern.lufthansa.com/
http://www.oneworld.com/
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häpnadsväckande flygplan då den exempelvis drog ner restiden mellan London och New 

York till endast tre och en halv timme. Flygplanstypen togs dock bort ur bruk, år 2003, då 

användandet av den inte gav lönsamma resultat.  På 1980-talet gjordes en förberedelse för att 

göra British Airways privatiserat och idag är de Storbritanniens största fullserviceflygbolag 

med 148 destinationer i världen (www.britishairways.com). Då lågprisflygbolag på 1990-talet 

fick en allt starkare position på den europeiska flygmarknaden beslutade British Airways, som 

första europeiska fullserviceflygbolag, att etablera ett eget lågprisflygbolag som ett 

dotterbolag. Lågprisflygbolaget fick namnet Go och startades i maj år 1998 och bedrev trafik 

från London till flertalet destinationer i Europa. Dock gick det dåligt för bolaget redan från 

start och i november år 2000 annonserade British Airways att Go skulle säljas med 

förklaringen att de inte var en del av British Airways kärnverksamhet (Chang & Williams, 

2002/2009). Under år 2008 hade flygbolaget över 33 miljoner passagerare och dess VD är 

Willie Walsh (www.britishairways.com).  

 

Till skillnad från British Airways har Finnairs medlemskap i OneWorld tillkommit på senare 

år trots att flygbolaget grundades år 1923, vilket gör att även de är ett av de äldsta i världen 

som fortfarande är i bruk. Idag har flygbolaget cirka 70 destinationer med fokus på den 

asiatiska marknaden och står för 60 procent av marknadsandelarna på den internationella 

trafiken med avgång från Finland. På grund av andra världskriget kunde inte Finnair 

expandera sina flygrutter förrän år 1969, då den första rutten till New York inleddes via 

Köpenhamn och Amsterdam. Den finska staten äger 55,8 procent av bolaget, 20 procent har 

utländskt ägarskap och resterande procent är fördelade mellan företag, försäkringsbolag och 

privata personer. Finnairs kärnverksamhet är både linjetrafik och fritidsresor och under 1990-

talet fram tills idag, har de verksamheter som inte direkt rört kärnverksamheten sålts, såsom 

hotell, restauranger och paketreseverksamheter. För att optimera och effektivisera flygbolaget 

ytterligare har outsourcing använts (www.finnairgroup.com). Enligt ett pressmeddelande (se 

bilaga 1) från den 11:e november 2009 avgår VD:n Jukka Heinonen och Mika Vehviläinen 

kommer att tillträda posten den första januari år 2010. Vehviläinen anser, enligt 

pressmeddelandet, att Finnair har den strategi som krävs för att ta sig ur finanskrisen, men att 

det kommer att krävas förbättringar inom konkurrensstrategin, ledarskapet och personalen 

samt att dessa måste få ett starkt samarbete mellan varandra. I en artikel, skriven av 

Nyhetsbyrån Direkt på http://di.se, står det att Heinonen avgick i protest mot facken.  

http://www.britishairways.com/
http://www.britishairways.com/
http://www.finnairgroup.com/
http://di.se/
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3.1.3 Lågprisflygbolag 

Ryanair grundades år 1985 av familjen Ryan med uppgift att serva passagerare mellan Irland 

och Storbritannien. Från starten var Ryanair ett fullserviceflygbolag, ett alternativ till 

flygbolaget Aer Lingus som länge hade trafikerat sträckan, men trots att passagerarantalet 

ökade gick företaget igenom ett par turbulenta år i början av 1990-talet, med stora förluster 

som följd och en kamp för överlevnad. Detta ledde till en stor omstrukturering, baserad på det 

amerikanska flygbolaget Southwests lågprisflygmodell, något som resulterade i att Ryanair i 

början på 1990-talet blev Europas första lågprisflygbolag, med VD:n Michael O´Leary i 

spetsen. Resultatet blev påtagligt och år 1997 hade Ryanair inte bara vänt den negativa 

trenden utan även vuxit till att bli ett av Europas mest lönsammaste och snabbast växande 

flygbolag (O´Higgins, 2001). Företaget är idag Europas största lågprisflygbolag med flygturer 

till 146 destinationer i 26 länder (www.ryanair.com), de har även, enligt Airline Business 

(2009), visat sig vara det bästa strategiska flygbolaget när det kommer till att se möjligheter i 

en lågkonjunktur.  

 

Ryanair var måhända först med att erbjuda lågprisflygningar på den europeiska marknaden, 

men under senare år har ett flertal nya aktörer kommit upp på marknaden. En av dessa är 

Norwegian som grundades år 1993 av VD:n Bjørn Kjos. Från början samarbetade bolaget 

med Braathens S.A.F.E. och fokuserade på regionala flygningar i västra och norra Norge och 

under några år drev de även ambulanstrafik inom landet, i form av både helikopter- och 

flygplanstransport. År 2002 bestämde sig dock Norwegian för att konkurrera med SAS på den 

inhemska norska marknaden. Detta var en period som präglades av en ekonomisk nedgång 

och det fanns en önskan om ökad konkurrens och lägre priser, dessutom rådde det en 

överkapacitet på flygplansmarknaden som banade väg för bra avtal. Det var dessa 

förutsättningar som ledde till att Norwegian etablerades som ett lågprisflygbolag i Norge, år 

2002, med affärsidén att alla människor ska ha möjlighet att resa med flyg. Idag är bolaget 

Skandinaviens näst största flygbolag, med 170 rutter till sammanlagt 87 olika destinationer i 

såväl Europa som Nordafrika och Mellanöstern (www.norwegian.se).  

 

Dessa sex flygbolag har olika bakgrund och det är viktigt att påpeka att nätverksflygbolagen 

har funnits längre på marknaden, jämfört med lågprisflygbolagen, på grund av 

avregleringarna på den europeiska marknaden. Flygbolagen använder sig således av två olika 

strategiska inriktningar med hopp om att lyckas på marknaden.  

 

http://www.ryanair.com/
http://www.norwegian.se/
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3.2 Strategi 

I artikeln ”Taste of Fear”, ur tidskriften Airline Business (2009), beskrivs den stora 

utmaningen som finanskrisen innebär för flygindustrin. De menar att strategi förr främst har 

handlat om att finna innovativa strategiska lösningar men att fokus år 2009 framförallt har 

legat på att överleva. Artikeln framhäver att det framförallt är svårt för lågprisflygbolag att 

överleva, eftersom de är för unga för att ha hunnit uppleva en finansiell kris tidigare. Under år 

2010 tros situationen bli bättre och det är endast då som det är möjligt att se hur flygindustrin 

ser ut (Airline Business, 2009). Situationen för flygindustrin är kritisk och det förefaller 

rimligt att flygbolagen bör vidta strategiska åtgärder för att kunna överleva.  

3.2.1 Star Alliance 

Idag är Star Alliance mitt uppe i finanskrisen och olika åtaganden har vidrörts för att förbättra 

situationen. Bland annat beskriver Airline Business (2009) hur Star Alliance har börjat 

fundera över hur flygbolagen ska kunna dra ner på sina distributionskostnader och hur de har 

tagit kontakt med globala distributionssystem för att diskutera detta. Även om detta är ett 

individuellt val för alliansens medlemmar vill de ändå ta tillvara på sin situation som världens 

största allians och öppna en dialog med sina medlemmar, därmed utvärdera huruvida det går 

att dra in på kostnaderna genom att anpassa distributionssystem bättre till marknadens behov. 

Ett annat strategiskt agerande är det som Ranson (2009) skriver om att Star Alliance har fått 

en ny medlem, nämligen Continental Airlines, som tidigare nämnts har varit medlem i 

OneWorld. I och med att de sa upp medlemskapet i OneWorld och istället går med i Star 

Alliance får de en ny transatlantisk nod, vilket innebär att alliansen blir mer konkurrenskraftig 

på de marknader där andra allianser såsom OneWorld är närvarande (Airline Business, 2009). 

Denna nya medlem kan bidra till ett nytt destinationsnätverk för de två nätverksflygbolag, 

SAS och Lufthansa, som studeras i Star Alliance.  

 

Nätverksflygbolaget SAS är ett utav de flygbolag som fortfarande, till viss del, har statligt 

ägarskap och är ett bolag som har drabbats hårt av 2000-talets omvälvande händelser. 

Skoglund (2009) skriver att avregleringen påverkade SAS på många sätt, bland annat genom 

att deras hemmarknad utsattes för konkurrens och att de skandinaviska länderna inte längre 

kunde garantera SAS fördelar gentemot andra flygbolag (Skoglund, 2009). SAS har dock 

fortsatt att försöka anpassa sig till avregleringarnas konsekvenser och Skoglund (2009) 

förklarar att SAS började arbeta hårt med kostnadsreduceringar och med en ny affärsstrategi 

som innebar lägre biljettpriser och mer direkta rutter. I SAS årsredovisning från 2008 går det 
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att läsa om en ny strategisk inriktning, Core SAS, med fokus på att skapa ett långsiktig värde 

och att göra verksamheten mer anpassningsbar, såväl internt som gentemot omvärlden. Core 

SAS har som mål att möjliggöra ett mer självständigt, konkurrenskraftigt, effektivare och 

lönsammare flygbolag. Med hjälp utav en modell (se figur 2) presenteras strategin där 

flygbolaget är centralt placerad och fem fokusområden är placerade runt om SAS.  

 

Figur 2 - Core SAS 

I figur 2 går det att utläsa att flygbolaget vill stärka sin roll på den nordiska hemmamarknaden 

och bygga en stark marknadsposition, samtidigt som de strävar efter att skapa en organisation 

med ett starkt kundfokus och ett flexibelt beslutsfattande. Flygbolaget vill utvecklas utifrån 

affärsresenärernas behov och optimera sitt nätverk, samt förbättra sin kostnadsbas genom att 

implementera ett kostnadsinitiativ i verksamheten.  År 2008 landade det slutliga resultatet på 

en förlust med 6,3 miljarder SEK och för att förenkla SAS anpassning till den krisartade 

ekonomiska situationen som råder för flygbolaget ska en nyemission och en förlängning av de 

befintliga krediterna införas samt en förbättring av flygplansflottan. De ämnar, med denna 

strategi, att skapa gynnsammare förutsättningar för företaget. Tillsammans med dessa 

fokusområden ska SAS avyttra eller outsourca de områden som inte tillhör kärnverksamheten, 

exempelvis Spanair och airBaltic. Flygbolaget har som mål att minska flygplansflottan med 

10 procent och flygrutterna med 40 procent under år 2009. SAS vill även skapa en ny, 

effektivare och förenklad organisation och göra en kulturell omvändning (SAS 

årsredovisning, 2008). Moores (2009) skriver hur flygbolagets kostnadsstruktur är för hög och 

att den kraftiga nedgången av långdistansflygningar tillsammans med det fluktuerande 
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oljepriset är några utav orsakerna till den negativa ekonomiska situationen. Införandet av Core 

SAS, menar Mats Jansson, kommer att leda till att de kan konkurrera på liknade villkor som 

lågprisflygbolag. Att Core SAS ämnar effektivisera verksamheten är dock ett steg i rätt 

riktning men om de inte lyckas kommer det innebära slutet för dem, menar hon och skriver 

även att tiden nu är inne för ledningen att ta strid och kontroll över situationen (Moores, 

2009). SAS utmanar därmed lågprisflygbolagen och under år 2009 har det pågått ett 

mediekrig mellan dem och Ryanair, där påhopp och anklagelser av olika slag frekvent har 

förekommit i branschpressen, såsom Travelnews. Bland annat skriver de (www.travelnews.se) 

om hur de båda bolagen diskuterar såväl punktlighet som bagagehantering och pris. Ryanair 

hävdar bland annat att SAS aktie inte är värd mer än ett tuggummi, varpå SAS vice 

koncernchef, John Dueholm, svarar: 

”Vad är avgiften för att tugga tuggummi på Ryanair?” 

(http://travelnews.se/Flyg/Striden-mellan-Ryanair-och-SAS-fortsatter/ 2009-12-18) 

Ett annat exempel är att SAS, på bland annat sin hemsida (www.sas.se), marknadsför sig 

genom att framhäva att de priser kunden ser hos dem, alltid är ärliga, utan dolda avgifter. 

Detta är två exempel som båda pekar på den tydliga spänning som finns mellan dessa två 

flygbolag. I figur 3 presenteras en sammanställning av SAS resultat före skatt under de 

senaste 10 åren, siffrorna är hämtade från flygbolagets årsredovisningar från år 1999 till 2008. 

Under de senaste 10 åren har SAS endast uppvisat positivt resultat vid tre tillfällen och en 

koppling kan dras till bland annat terrorattacken år 2001, då SAS resultat före skatt började bli 

negativt, något som höll i sig i fem år. Att resultatet före skatt var negativ även för år 2008 har 

troligen att göra med finanskrisen. 

 

Figur 3 - SAS -årlig redogörelse över resultat före skatt 
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Angående klimatfrågan skriver SAS i deras årsredovisning från år 2008 att de är med i 

IATA’s klimatvision om att åstadkomma nollutsläpp år 2050. De har även som mål att bland 

annat uppfattas av omgivningen som det miljömedvetnaste flygbolaget och att använda sig av 

flygindustrins mest effektiva metod för utsläppsbesparningar. Den strategi de använder sig av 

för att uppnå dessa miljömål är att engagera medarbetarna för att skapa en miljömedveten 

kultur i flygbolaget, använda sig utav en miljökommunikation för att öka pressen på att finna 

lösningar som är miljöfrämjande samt att stötta miljöforskning.  

 

Ett nätverksflygbolag som inte har drabbas lika påtagligt av den nya konkurrensen och den 

rådande finanskrisen, jämfört med SAS, är Lufthansa. På deras hemsida 

(http://konzern.lufthansa.com) presenteras dess strategi, som innebär att flygbolaget vill skapa 

en lönsam, hellre än ökande, tillväxt. Genom hållbart värdeskapande kommer flygbolagets 

kärnverksamhet, som är passagerarflyg, att utvecklas. Lufthansa strävar efter flexibilitet, 

värdeskapande och tillförlitlighet hos bolagets intressenter, genom att vara förutseende, 

innovativa samt att fokusera på kvalitet, detta för att på lång sikt nå lönsamhet. Trots den 

finansiella krisen och beroendet av oljepriset ser även Lufthansa hur det globala flygandet har 

ökat. Strukturella förändringar som avregleringen på flygtrafiken mellan USA och Europa har 

även påverkat marknaden. Lufthansa ser detta som en möjlighet och grundar detta påstående 

med att flygbolaget är strategiskt, finansiellt samt operationellt och därmed förberedda på 

dessa händelser. Strategin, som presenteras i Lufthansas årsredovisning från år 2008 visar fem 

pelare som företaget står på: värde, lönsamhet, tillväxt, fokus på kärnkompetens och finansiell 

styrka. Lufthansa lägger värde på märkets kvalitet, innovation, tillförlitlighet, förtroende och 

närhet i förhållande till dess kunder och menar att den decentraliserade strukturen möjliggör 

att värdena används i praktiken på alla områden i flygbolaget. Lönsamheten är högst 

prioriterad och därmed försöker Lufthansa ständigt att optimera kostnaderna och intäkterna 

genom att alla affärssegment kontinuerligt arbetar med att öka intäkterna och minska 

kostnaderna, denna optimering görs beroende på hur den finansiella situationen ser ut. 

Gällande tillväxt (se figur 4) har flygbolagets affärssegment en solid bas för organisk tillväxt 

samtidigt som den nödvändiga flexibiliteten ska finnas. Varje affärssegment i flygbolaget har 

en stabil bas, där eventuella risker och möjligheter kontinuerligt övervägs. Med den organiska 

tillväxten menas att bland annat att Lufthansa växer internt genom att gå in på nya marknader, 

exempelvis har det schweiziska flygbolaget SWISS blivit en del utav Lufthansa, och genom 

allianser, såsom medlemskapet i Star Alliance, samt att olika partnerskap utforskas på nya 

marknader för att få nya marknadstillgångar. 

http://konzern.lufthansa.com/
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Figur 4 - Lufthansas tillväxtstrategi 

Det är en ständig process när det kommer till partnerskap och allianser för flygbolaget. I och 

med detta har Lufthansa lyckats få snabb tillgång till marknaden och fått nya partners, 

exempelvis genom Star Alliance.  Den sista delen i den tredje pelaren är förvärv som ses som 

en ständig process för att finna nya möjligheter att inta andelar i andra företag, samarbeten 

och synergier. Dessa alternativ övervägs utifrån finansiella aspekter som sedan stöds av olika 

finansiella fördelar för att i sin tur stödja de alternativ som valts. Tillsammans med 

tillväxtalternativen bör innovation, kvalitet och kostnadsminskningar vara i åtanke. Den fjärde 

pelaren i Lufthansas explicita strategi är att fokusera på dess kärnkompetens, som är 

passagerarflyg. Denna kärnkompetens ska tillsammans med en kostnadsmedvetenhet finnas 

med på alla nivåer i flygbolaget. Strategin i den femte pelaren är att ha finansiell flexibilitet 

och stabilitet, något som är väsentligt vid upprättandet av en strategisk handlingsfrihet och 

målet är att inte vara beroende av influenser från omvärlden, detta anser Lufthansa att de fått 

bekräftelse för i och med den finansiella krisen (Lufthansas årsredovisning, 2008).  

 

Moores (2009) skriver om hur Lufthansa under de senaste åren har jobbat starkt för att 

förbättra sitt varumärke och har bland annat utvecklat dess nätverk, lågpris- och 

samarbetsåtgärder samt sin teknik och därmed fått en enorm närvaro i flygindustrin. 

Flygbolaget har en intressant produktstrategi, enligt Moores (2009), då de utvecklat sina 

produktsegment genom bland annat flera sub-varumärken och på så sätt differentierat sig på 

marknaden, vilket har lett till att Lufthansa ökat sin globala marknad. Alla flygbolag som går 

in under Lufthansa har olika syften för att komplettera och anpassa sig till kunden på bästa 

sätt, varje del har sin egen marknadsföringsstrategi för att alltid lyckas med att erbjuda de 
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bästa produkterna till bästa kvalitet. Vidare förklarar Moores (2009) att Lufthansa täcker olika 

sorters marknadssegment, exempelvis genom Germanwings som erbjuder lågprisflygbiljetter 

och privata jetflygplan, premium kabiner och lyxlounger på flygplatserna till de kunder som 

önskar en högre standard.  

 

Lufthansa är ett flygbolag som tycks ha genomlidigt en del påfrestningar men lyckats att bli 

ett stabilt bolag, då den finansiella krisen som råder i nuläget inte har drabbat Lufthansa på ett 

markant sätt. Detta kan urskiljas i figur 5 som visar Lufthansas resultat före skatt de senaste 

tio åren, där flygbolaget har haft positiv utveckling sedan år 2004. Under 10 år har Lufthansa 

drabbats av negativt resultat före skatt endast vid två tillfällen och detta kan eventuellt 

förklaras med att de är ett stabilt flygbolag som har lärt sig av dess misstag under den 

finansiella kris de hade under 1990-talet. Den globala finanskrisens startår 2007 drabbade 

tillsynes inte Lufthansa, när det gäller dess resultat före skatt, då de fick ett positivt sådant 

såväl som nästkommande år. Siffrorna är hämtade från Lufthansas årsredovisning från år 

2001 till år 2008.  

 

Figur 5 - Lufthansa -årlig redogörelse över resultat före skatt 

Lufthansa presenterar deras klimatstrategi på hemsidan (http://verantwortung.lufthansa.com) 

och de åtgärder de har vidtagit för att ta sitt ansvar för miljön på allvar. Under år 2008 

skapade de en miljöstrategi med 15 steg som ska främja miljöarbetet fram till år 2020. Några 

utav dessa steg är att minska koldioxidutsläppen, modernisera flygplansflottan, utveckla 

användandet av alternativa bränslen och ett miljöledarskap inom organisationen samt förbättra 

infrastrukturen på flygplatserna för att optimera minskandet av utsläppen. Liksom SAS är 

Lufthansa med i IATAs mål att nå nollutsläpp år 2050. 
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3.2.2 OneWorld 

Såsom Star Alliance har OneWorld också påverkats av finanskrisen och Airline Business 

(2009) skriver att OneWorld prioriterar att spara in på kostnader, då alliansens medlemmar för 

första gången presenterar en gemensam förlust på 1,7 miljarder dollar år 2008. Denna 

prioritering innebär att alliansen ändrar sin strategi från att koncentrera sig på att få 

gemensamma intäkter till att istället fokusera på att minska de gemensamma kostnaderna. På 

alliansens hemsida (www.oneworld.com) skriver de att flygindustrin är präglad av minimala 

lönsamhetsmarginaler, vilket har lett till att alliansens medlemmar behövt spara in på 

kostnader och öka intäkter. Dessutom har de fokuserat på att erbjuda service och förmåner, då 

detta har blivit extra nödvändigt för alliansens internationella och frekventa resenärer, för att 

medlemmarna ska fortsatt vara konkurrenskraftiga. Därmed uttrycks det att OneWorlds 

strategi, att prioritera kvalitet framför kvantitet, kommer att bestå fortsättningsvis 

(www.oneworld.com) vilket kan utläsas i British Airways strategiarbete. 

 

Lewis (2002) skriver att terrorattacken 9/11 drabbade British Airways negativt, precis som 

resten av flygindustrin, och att det som var specifikt för denna händelse var att kommersiell 

flygtrafik användes som vapen. För British Airways blev det viktigt att återinföra, i deras 

kunders medvetande, att de understryker betydelsen av säkerhet. En fördel som British 

Airways har jämfört med konkurrenterna är att de flyger från primära flygplatser i London till 

centrala europeiska flygplatser och att de erbjuder gratis mat och dricka ombord vilket ger 

konkurrensförmåner gentemot lågprisflygbolag. Flygbolaget ämnar stå för service, kvalitet, 

säkerhet, uppfinningsrikedom och brittisk anda samtidigt som de är stolta över att de en gång 

var Storbritanniens nationella flygbolag samt att de är punktliga och trovärdiga. De poängterar 

att det är människors liv som de har ansvar över när kunder väljer att flyga med British 

Airways (Lewis, 2002). På British Airways hemsida (www.britishairways.com) beskrivs en 

mångfalds- och integreringsstrategi, som används av flygbolaget, där två mål ska uppfyllas. 

Det första målet är att få organisationen att förstå varför och hur mångfalden är viktig och det 

andra är att integrera mångfalden i alla delar av organisationen. I British Airways 

årsredovisning (2008) förklaras hur flygbolaget först och främst ska ta sig ur den finansiella 

krisen, som de befinner sig i, samt hur de ska förbereda verksamheten inför en bättre 

ekonomisk framtid. De har under år 2009 kartlagt en långsiktig strategi för att lyckas bli 

världens ledande globala flygbolag. Flygbolagets ambition är skapa en högpresterande 

affärsverksamhet och för att lyckas med detta försöker de skapa en inspirerande och givande 

arbetsplats där talangfulla anställda får bästa förutsättningar för att möta kunders behov. År 

http://www.oneworld.com/
http://www.oneworld.com/
http://www.britishairways.com/
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2009 har British Airways påbörjat ett återuppbyggande av bolagets sätt att arbeta genom att 

skapa en smalare organisation där en högpresterande kultur tydliggörs. En omorganisering, 

Compete 2012, kommer att införas och målet är att bli världens ledande, globala och primära 

flygbolag, detta genom att införa en tävlingskultur i sättet som organisationen jobbar på och 

att sätta kunden i fokus. 

 

Figur 6 - Compete 2012 

Figur 6 beskriver de mål som Compete 2012 har för avsikt att uppnå och dessa omfattas av 

dessa huvudmål: kunder, kollegor, utförande, expertis och partnerskap. British Airways har 

för avsikt att sätta kunden i fokus och flygbolaget vill fortsätta med det som de anser sig vara 

bra på, nämligen att upprätthålla löften, göra rätt saker för rätt anledning och till hög kvalitet, 

finna lösningar samt behandla alla kunder som individer. Kollegorna inom organisationen 

anses vara en viktig del för att uppnå målet. För att få de anställda motiverade försöker 

ledningen skapa en trevlig arbetsplats genom att investera i ett nytt ledarskap. Det nya 

ledarskapet ska, genom övning och olika systemlösningar, förbättra sättet att leda 

affärsområdena i verksamheten. Compete 2012 har för avsikt att förbättra arbetsplatsen 

genom att implementera tydliga kommunikationsprogram, återinföra en ny 

organisationsstruktur, där det finns tydliga ansvarsområden kopplade till organisationens 

gemensamma mål, samt att förnya och förbättra sättet att arbeta på genom elektroniska 

verktyg. För att utföra detta måste de underhålla och förbättra de operationella funktionerna 

och bli bra anpassande finansiellt. På detta sätt kan investeringar gynna både företaget och 

dess intressenter men för att nå målen, anser flygbolaget, att verksamhetens underhållning 
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måste mätas. Expertisen ska göra British Airways till en inspirationskälla för andra bolag. Det 

sista huvudmålet är partnerskap, då den moderna flygindustrin är förbunden med flygbolags 

nätverk. British Airways är med i olika nätverk, såväl inom flygindustrin som utanför, för att 

erbjuda en komplett kundservice. För att bli en attraktiv partner eftersträvar flygbolaget att 

utveckla fler och bättre hållbara relationer (British Airways årsredovisning, 2008). Dunn 

(2009) skriver att British Airways återuppfinner sig själva för att kunna klara av den rådande 

finanskrisen och därefter ha en hållbar plattform att stå på och det är framförallt 

personalkostnaderna som behöver en ordentlig strukturell förändring (Dunn, 2009). Compete 

2012 är en långsiktig omorganisering medan det nuvarande arbetet är att göra organisationen 

så smidig och flexibel som möjligt, till exempel har ett flertal chefer avgått frivilligt, för att 

göra organisationen effektiv. Flygbolaget menar att detta har lett till att nya talanger har 

upptäckts, då de anställda har uppmuntrats att flytta runt mellan avdelningarna för att inta nya 

upplevelser och nya tillfällen för att utveckla sin kompetens (www.britishairways.com).  

 

British Airways har under de senaste åren uppvisat positiva resultat, vilket kan urskiljas i figur 

7, där en årlig redogörelse presenteras över flygbolagets resultat före skatt de senaste 10 åren, 

något som är taget från flygbolagets årsredovisning från år 1999 till år 2008. Vad som kan 

tyckas slående är att de har lyckats att åstadkomma positiva resultat, då flygindustrin har varit 

som mest sårbar, exempelvis år 2001 efter 9/11 och år 2008, då finanskrisen var i full gång. 

Inte någon gång har de fått ett negativt resultat före skatt under denna tioårsperiod. 

 

Figur 7 - British Airways -årlig redogörelse över resultat före skatt 

Vidare visar flygbolaget, i sin årsredovisning från år 2008, att de är medvetna om 

klimatförändringen som råder i världen. För att möta de problem som finns har British 

Airways fyra målsättningar för att minska miljöförstöringen och dessa är att vidta politiska 
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åtgärder med syfte att bromsa utsläppen, skapa ett effektivt användande av bränsle, att ha en 

frivillig neutralisering av koldioxid samt att stödja vetenskaplig forskning inom området. Till 

skillnad från SAS och Lufthansa har British Airways som mål att minska utsläppen till år 

2050 med endast 50 procent, räknat från år 2005.  

 

Jämfört med British Airways, som tycks ha fokuserat på en strategi att flyga inom Europa 

samt västerut, har Finnair däremot koncentrerat sig främst på Asien. I Finnairs årsredovisning 

(2008) beskrivs dess mål, att bli det självklara valet vad gäller miljömedvetet och kvalitativt 

resande från den nordiska marknaden till kontinentala destinationer. Flygbolagets vision är att 

år 2017 bli det självklara flygbolagsvalet gällande kvalitet och miljömedvetenhet vid 

interkontinentalt resande på det norra halvklotet, vidare är målet att fortsätta öka resandet 

mellan Europa och Asien, men även utveckla sin trafik mellan Asien och Nordamerika. Tre 

punkter kan urskiljas i dess strategi, dessa är: konkurrens, tillväxt och Asien. Flygbolaget 

beskriver sin strategi, gentemot sina konkurrenter, som att den är grundad på hög service och 

punktlighet dessutom försöker de utmärkas genom att öka förbindelserna mellan Europa och 

Asien såväl som inom Europa. Genom att effektivisera användandet av olika 

distributionskanaler och utveckla servicen ska Finnair säkerställa sin konkurrenskraftiga 

position gentemot andra flygbolag. Vidare vill de utveckla och förbättra teknologin, för att få 

flygbolaget mer anpassat gentemot kunderna samtidigt som ett mervärde gentemot dess 

partners erbjuds. Finnair har haft en tillväxtstrategi det senaste decenniet med ambition att 

fokusera på linjetrafiken mellan Europa och Asien. Ett större nätverk har byggts upp under 

2000-talet genom att nya flygrutter öppnats och antalet flygningar ökat, detta kan vara en av 

faktorerna till att Finnair har blivit det snabbast växande Europeiska flygbolaget, de senaste 

åren, med trafik till Asien. De menar att med en effektiv strategi kan ett flygbolag överleva en 

global ekonomisk kris och ha en fortsatt stabil finansiell situation och Finnair anser att deras 

tillväxtstrategi har använts i praktiken och att den verkligen har fungerat. Asienstrategin är 

byggd på konkurrenskraftiga erbjudanden vid flygningar till Asien och ett omfattande nätverk 

i Europa. Finnair poängterar fördelen med att ha sin primära flygplats i Helsingfors, då det är 

den snabbaste vägen mellan Europa och Asien och är öppningen för asiater till Europa. 

Således är de det enda europeiska flygbolaget som kan flyga till och från Asien under en dag, 

vilket möjliggör effektivt användande av dess breda flygplansflotta. Finnairs trafik mellan 

Asien och Europa erbjuder omkring 800 flygruttskombinationer och flygbolaget pekar på hur 

medlemskapet i OneWorld utvidgar utbytet markant. Flygplansflottan är, enligt dem själva, 

den mest moderna i Europa, och håller fortfarande på att utvecklas då långdistansflygplan är 
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under modernisering. Finnair menar att en modern flygplansflotta hjälper till av att förstärka 

punktligheten och effektivisera bensinkostnaderna (Finnairs årsredovisning, 2008). 

 

År 2009 har varit ett turbulent år för Finnair. Braconier skriver en artikel i Svenska Dagbladet, 

(www.svd.se), om orsakerna till varför den före detta VD:n, Jukka Hienonen, avgick. Han 

skriver att det delvis berodde på att vissa personalorganisationer inom flygbolaget inte hade 

viljan att anpassa sig. Det har varit svårt för företagsledningen att få de anställda att förstår 

den komplicerade situationen som flygbolaget befinner sig i (www.svd.se). Vid sökandet efter 

vem som är VD för Finnair uppstod det oklar information över hur det egentligen stod till, 

därför kontaktades Finnair per telefon för att få en tillförlitlig källa. Efter att ha kopplats runt 

mellan olika avdelningar för att sedan hamna hos den person som besatt informationen på 

vem som är VD, blev det tydligt vilken turbulent situation flygbolaget befinner sig i. 

Travelnews (www.travelnews.se) skriver att Finnair under hösten år 2009 har drabbats av ett 

flertal strejker såsom när 800 piloter gick i strejk, vilket ledde till att reguljärtrafiken 

stagnerade helt. Totalt drabbades 40 000 resenärer och 500 flygningar ställdes in och 

kostnaden per dag, som orsakats av strejken, uppgick från två till fem miljoner Euro per dag. 

Därefter följdes en bagagehanterarestrejk med liknande konsekvenser (www.travelnews.se). 

Efter att avregleringen infördes i EU har personalkostnaderna belastat nätverksflygbolagen. 

Jämfört med Ryanair har Finnair fler anställda, trots det transporterade Ryanair 10 gånger fler 

resenärer i juli år 2009 (www.svd.se).  

 

Att Finnair har haft en turbulent situation den senaste tiden är ett faktum och detta kan utläsas 

i figur 8 där år 2008 resulterade i ett negativt resultat före skatt på cirka 56, 4 miljoner Euro. 

Orsaken till att Heinonen avgick var i protest mot facken, vilket tyder på att det råder 

kommunikationsproblem inom flygbolaget, något som sedan kan vara en anledning till deras 

negativa resultat. Flygbolagets resultat har under de senaste 10 åren varit instabilt där 

resultatet före skatt har varit negativt fyra år av 10. Informationen är tagen från Finnairs 

årsredovisning från år 2001 till år 2008, siffrorna från år 1999 och år 2000 har blivit mailade 

från Marja Brander, anställd på Finnairs kontor i Stockholm.  

http://www.svd.se/
http://www.svd.se/
http://www.travelnews.se/
http://www.travelnews.se/
http://www.svd.se/
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Figur 8 - Finnair -årlig redogörelse över resultat före skatt 

Gällande Finnairs miljöarbete presenterar de på sin hemsida (www.finnairgroup.com) att det 

först och främst krävs en modern flygplansflotta för att kunna genomföra ett miljöfrämjande 

arbete, något de successivt har gjort genom att köpa miljöanpassade och effektiva flygplan. 

De hävdar även att det val en konsument kan göra för att välja en skonsam flygning är att 

flyga med direkta förbindelser och Finnair skriver att de har 70 direkta förbindelser till olika 

destinationer.  

3.2.3 Lågprisflygbolag 

Flygindustrin är numera konsumentdriven, enligt Moores (2009), som pekar på att resenären 

sätter priserna, vilket lågprisflygbolagen förstod från första början, däremot är det inte sagt att 

denna typ av flygbolag är skyddade från finanskrisen, då det idag är extremt viktigt att kunna 

vara flexibel teknologiskt och kulturellt för att kunna anpassa sig till kundernas behov. Idag är 

sammanslagningar och strategiska samarbeten ett vanligt faktum och Moores (2009) menar att 

det förmodligen kommer att bli fler i framtiden. Wensveen & Leick (2009) formulerar ett 

antagande om att en fjärde global allians är på väg att utformas, vilken kommer att skapas av 

lågprisflygbolag. Genom att skapa ett nätverk med varandra kommer de att få det lättare att 

lyckas erbjuda långdistansresor, något de har svårt att förmå individuellt, på detta sätt kommer 

de lyckas att konkurrera med de globala allianserna på ett sätt de inte kan göra i nuläget.  

Författarna påpekar att om lågprisflygbolagen ska lyckas med detta måste de se till att vara 

innovativa samt fokusera på dessa tre specialområden: nätverk, produkt och pris. Med nätverk 

menas att lågprisflygbolag måste ha kontrakt med större företag och utveckla en 

nätverksprodukt, liknande de produkter som nätverksflygbolagens allianser erbjuder, för att 

konkurrera med nätverksflygbolagen. Angående produktfokus är differentiering en avgörande 

faktor där lågprisflygbolag kan erbjuda låga flygavgifter på förstklassigt resande. Det är dock 
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något som är komplicerat i och med att bland annat höga oljepriser leder till svårigheter att 

erbjuda billiga biljetter i businessklass under långdistansflygningar, vilket har lett till att flera 

lågprisflygbolag som har differentierat sig på detta sätt tvingats till konkurs. Om 

lågprisflygbolagen däremot finner ett lyckande tillväggångssätt kan de bli lönsamma, trots de 

höga kostnaderna jämfört med kortdistansflyg (Wensveen & Leick, 2009). Än så länge har 

inte Ryanair börjat med att flyga långdistansresor utan för närvarande finns de endast på den 

europeiska marknaden.  

 

Ryanair skriver på deras hemsida (www.ryanair.com) att de har som mål att etablera sig som 

Europas ledande lågprisflygbolag, genom att ständigt förbättra och expandera sin 

lågkostnadstjänst. Målet är att öka passagerarantalet genom att erbjuda låga avgifter, något 

som uppnås genom ett ständigt fokus på kostnadsmedvetenhet och verksamhetseffektivitet. 

Företagets huvudsakliga strategi kan delas in i åtta grupper:  

 Låga avgifter 

 Kundservice 

 Punk-till-punkflyg 

 Låga verksamhetskostnader 

 Utnyttjandet av Internet 

 Engagemang för säkerhets- och kvalitetsbevarande 

 Förbättrat verksamhetsresultat genom stödtjänster 

 Fokus på tillväxt 

Den första delen av företagets strategi är således ett fokus på låga avgifter, då Ryanairs 

biljetter säljs på envägsbasis och de låga kostnaderna stimulerar efterfrågan. Beträffande 

kundservice betonar Ryanair att dess strategi är att leverera det bästa kundserviceuppträdandet 

inom sitt fält, något de enligt sin egen statistik lyckats bra med, då de hävdar att de har bättre 

punktlighet, färre borttappade bagage och mindre inställda flyg än resten av lågprisflygen i 

Europa. Det tredje prioriterade strategiska området är Ryanairs fokus på punkt-till-punktflyg 

på kortdistanssträckor till regionala och sekundära flygplatser.  De korta sträckorna gör att de 

kan erbjuda vissa tjänster mot betalning medan de eliminerar krav på andra tjänster som 

vanligtvis förväntas av kunder på längre flygsträckor, dessutom kan de undvika kostnader 

som uppkommer i samband med att passagerare och bagage ska transporteras vidare 

(www.ryanair.com). En intressant aspekt på just detta är att Ryanair troligen kommer att 

http://www.ryanair.com/
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införa betalning av toalettbesök och att de har testat flygresor med ståplatser till Kina, med 

goda resultat (www.dfkompetens.se), genom valet av regionala och sekundära flygplatser får 

Ryanair ner flygplatskostnader samtidigt som risken för förseningar minskar, eftersom dessa 

flygplatser ofta är mindre trafikerade än större. Dessutom är vändtiden snabbare på dessa 

flygplatser, det vill säga den tid ett flygplan spenderar på att lasta av och ta upp passagerare 

vid en flygplansgate, något som är en viktig del i Ryanairs försök att maximera deras 

flygplansutnyttjande. Slutligen har dessa flygplatser generellt inte något restriktioner som kan 

öka verksamhetskostnaderna och begränsa antalet flygningar och landningar 

(www.ryanair.com).  

 

Låga verksamhetskostnader är, som nämnts ovan, också en viktig del av Ryanairs strategi och 

bolaget strävar efter att reducera eller kontrollera stora kostnader som är vanliga för flygbolag 

nämligen flygplanets utrustningskostnader, personalens produktivitet, kundservicekostnader 

samt flygplatsernas tillgänglighetskostnader. Genom att använda likadana flyg drar Ryanair 

ner utrustningskostnaderna, något som i sin tur minskar såväl utbildnings- som 

underhållskostnaderna. Personalkostnaderna kontrolleras ständigt för att kontinuerligt 

förbättra produktiviteten hos de anställda. Kostnaderna för kundservice får företaget ner 

genom att anlita en tredje part att sköta dessa på de aktuella flygplatserna, dessutom har 

lanserandet av Ryanairs egna hemsida lett till att de fått ner kostnaderna för såväl 

reservationer som bokningar. Slutligen är flygplatsernas tillgänglighetskostnader något som 

Ryanair försöker kontrollera, detta genom att fokusera på flygplatser som erbjuder 

konkurrenskraftiga kostnadsvillkor. Att utnyttja Internet, genom att möjliggöra för kunder att 

såväl boka som hitta information på företagets hemsida, är ett prioriterat strategiskt initiativ 

hos Ryanair, tillsammans med ett engagemang för säkerhets- och kvalitetsbevarande. 

Säkerhet är något som företaget prioriterar och handlar om allt från anställning och träning av 

personalen till att ha en flygplansflotta som uppfyller de högsta europeiska 

säkerhetsstandarderna. Kraven på kostnadseffektivitet får aldrig gå ut över säkerhets- och 

kvalitetsaspekterna och bolaget har än idag inte haft en olycka där passagerare eller personal 

blivit skadad (www.ryanair.com).  

 

De sista delarna i Ryanairs huvudsakliga strategi rör förbättringen av verksamhetsresultatet 

genom stödtjänster och fokus på tillväxt. Bolaget erbjuder olika stödtjänster och aktiviteter i 

samband med dess kärntjänst, såsom försäljning ombord, reseförsäkringar, boendetjänster och 

biluthyrning. Dessa stödtjänster stod år 2004 för 13,9 procent av bolagets totala 

http://www.dfkompetens.se/
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rörelseintäkter och detta är en siffra som ökar. Ryanair har en tillväxtplan där de vill öka 

flygrutter från Storbritannien eller Irland, servicen på dessa rutter, starta nya inrikesrutter 

inom EU samt överväga eventuella framtida anskaffningar som att koppla samman flygplatser 

inom det existerande nätverket och etablera fler nya baser i Europa (www.ryanair.com). 

O’Mahony skriver, i en artikel på www.svd.se, att Ryanair planerar att starta 

långdistansflygningar, i och med att avtalet Open Skies har trätt i kraft, till USA. Dessa 

transatlantiska resor kommer, i allt går igenom, att startas under år 2010 till Baltimor och 

Long Island och i sådana fall vara under ett annat varumärke (www.svd.se). 

 

Dunn (2009) diskuterar vilka möjligheter och fördelar som lågprisflyg har för att överleva 

lågkonjunkturen. I Ryanairs fall växer de mer under lågkonjunktur och detta kan ha att göra 

med att under lågkonjunktur är kostnadssparande det primära fokus hos kunder. Jämfört med 

nätverksflygbolag har lågprisflygbolag en fördel i det fallet då priset är den största avgörande 

faktorn hos en kund vid val av resa. Malighetti et al. (2009/2010) har gjort en studie över 

huruvida Ryanairs prisstrategi har förändrats, mellan åren 2006 och 2007, där resultatet blev 

att priset minskade under år 2007 med mer än 10 procent. Författarna antar att denna 

prissänkning har vuxit fram i takt med att flygbolaget har blivit allt mer dominerande på den 

europeiska marknaden. Däremot har flygbiljetternas pris ökat vid bokning av resa långt i 

förväg. Ryanairs succé kan utläsas i figur 9 där flygbolagets resultat före skatt har varit 

positivt och ökat stadigt sedan år 1999.  

 

Figur 9 - Ryanair -årlig redogöresle över resultat före skatt 

Till och med under terrorattacken 9/11 och den globala finanskrisen har Ryanair lyckats med 

att leverera positiva resultat före skatt och med detta kan det konstateras att de har en 

verksamhet som fungerar väl och är rätt i tiden. Resultatet före skatt har ökat stadigt och visar 
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inte några tecken på instabilitet beträffande detta mått i flygbolaget. Dessa siffror har hämtats 

från flygbolagets årsredovisning från år 1999 och år 2008. 

 

Gällande miljöarbete hävdar Ryanair på deras hemsida (www.ryanair.se) att dess snabba 

expansion sker på ett sätt som är såväl hållbart som miljövänligt, detta då de använder sig av 

de senaste flygplanen och den nyaste motorteknologin. Ryanair håller på att byta ut alla sina 

flygplan till Boeing 737-800 och menar att de idag har den yngsta och mest bränsleeffektiva 

flottan i Europa.  Som ytterligare ett led i miljöarbetet hävdar Ryanair att de har minimerat, 

och fortsätter att minimera, sin bränsleförbränning och sitt koldioxidutsläpp per 

passagerarkilometer, något som har uppnåtts genom såväl ovanstående faktorer som genom 

fulla plan och effektiv flygplansbeläggning. Samtidigt framhäver de det faktum att de erbjuder 

punkt-till-punkt flyg till sekundära flygplatser, något som de menar hjälper till att öka dess 

bränsleeffektivitet och begränsa utsläppen. Kombinationen av dessa initiativ har inneburit att 

Ryanair har minskat sin totala bränslekonsumtion och sina utsläpp med över 55 procent 

mellan åren 1998 och 2007. Vidare hävdar Ryanair även att de är ledande beträffande 

minskningen av antalet människor som påverkas av buller och att det faktum att de inte 

erbjuder gratis mat, dryck eller dagstidningar till sina kunder också sparar in markant på deras 

nedskräpning, i jämförelse med andra traditionella bolag. Miljöfrågan är högt prioriterad men 

all form av miljötaxering sätter sig Ryanair helt emot, då de menar att dessa skatter inte har 

någon effekt överhuvudtaget på utsläpp. De menar själva att de är ett bevis på att flygtransport 

kan vara miljövänlig samtidigt som den är billig, detta då de exempelvis erbjuder låga 

kostnader för sina resenärer, en ökad turism och fler arbetstillfällen (www.ryanair.se).  

 

Ett annat bolag som, liksom Ryanair, använder sig av en lågprisstrategi är Norwegian och på 

deras hemsida (www.norwegian.se) skriver de att dess övergripliga mål är att bli det första 

valet, då det kommer till flygresor och tilläggstjänster, samt att gå med vinst. De menar att 

detta kommer att uppnås genom att först och främst använda sig av bolagets fem universella 

värderingar som är: säkerhet, kvalitet, rättframhet, enkelhet och relevans. Vidare går 

Norwegians strategi ut på att stimulera marknader och attrahera kunder genom att erbjuda 

kvalitetsreseupplevelser till konkurrenskraftigt låga priser. Bolaget anser sig kunna skapa 

detta genom låga verksamhetskostnader och trevligt bemötande (www.norwegian.se).  Hawn 

(2004) skriver redan år 2004 att tiden då lågprisflygbolag endast hade låga priser som 

konkurrensfördel är förbi. I USA börjar lågprisflygbolagen allt mer likna nätverksflygbolagen 

då de nuförtiden har nya flygplan, erbjuder service såsom trevligt bemötande, TV i 
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flygstolsryggen framför och dessutom erbjuder businessklass för att möta kunders behov och 

dess konkurrenter (Hawn, 2004). Norwegian har därmed gjort som lågprisflygbolagen i USA 

och tycks därmed ha tagit ett steg i rätt riktning.  

 

Norwegian har även som strategi att erbjuda sina kunder friheten att själv välja tilläggstjänster 

och tilläggsprodukter om så önskas. På detta sätt når de ut till både priskänsliga kunder och 

till de som kräver lite extra. I och med lågprisstrategin har bolaget som mål att ständigt 

övervaka och förbättra kostnadsbasen där det är möjligt och att maximera intäkter. Norwegian 

vill fortsätta att utveckla högkvalitativa och kostnadseffektiva produkter genom att använda 

sig av ledande teknologi, vilket leder till att människor skulle fortsätta att välja dem även för 

sitt framtida resande, detta genom att erbjuda ett nätverk av attraktiva destinationer till 

primära flygplatser, såväl inom som utanför Norden (www.norwegian.se).  

 

Denna tillväxtstrategi är något de ständigt arbetar med och Dunn presenterar en intervju med 

Norwegians VD Kjos, för Airline Business på hemsidan www.flightglobal.com, som där 

förklarar att mycket inom flygindustrin, handlar om timing och att det gäller att ta chansen då 

den ges. Då syftar han på det danska lågprisflygbolaget Sterlings konkurs i oktober 2008 som 

banade väg för en storsatsning hos Norwegian på den danska marknaden, då de, bara några 

dagar efter att Sterling lagts ner, hade utannonserade flyg från Köpenhamn till bland annat 

Ålborg, Nice, Alicante och Malaga. Vidare skriver de att Norwegian planerar för ytterligare 

expansion och utveckling och att detta ständiga arbete har lett till att det Oslo-baserade 

flygbolaget har gått från att vara ett litet, nationellt bolag till att bli ett av Europas största 

lågprisflygbolag. Kjos förklarar vidare i intervjun att de redan från start visste att de var 

tvungna att expandera stort och att göra det omedelbart för att kunna få ner kostnaderna så att 

de skulle bli mer konkurrenskraftiga på marknaden, att det var den enda tänkbara strategin för 

dem. De lyckades med att hålla nere kostnaderna och det är en strategi de har fortsatt att 

arbeta med sedan dess (www.flightglobal.com). Dessutom vill Norwegian utöka sitt 

destinationsutbud och har ansökt om landningstillstånd i både New York och Bangkok. Målet 

är att börja med dessa långdistansflygningar till sommaren år 2010 (www.travelnews.se). 

 

Norwegians strategi går också ut på att ha en platt organisation för att underlätta 

beslutsfattande som kan ske på ett enkelt och direkt sätt, något som för med sig att bolaget lätt 

kan anpassa sig efter förändringar och möjligheter i dess omgivning. Dess strategi är att 

fortsättningsvis vara innovativa, positiva och entreprenöriska samt att ge alla inom bolaget 
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möjlighet att påverka och att göra skillnad (www.norwegian.se). Vidare förklarar Norwegian 

sin succé med deras låga kostnadsbas, att de har effektiva flygplan och en innovativ produkt 

(Moores, 2009). Vidare kan flygbolagets framgång förklaras genom att de har en mer 

serviceinriktad strategi jämfört med andra lågprisflygbolag. Även om de har extra kostnader 

för olika ändamål som förbättrar servicen har de ändå inte ett ”take it or leave it”-koncept utan 

ett mer vänskapligt bemötande till kunden. De använder sig även av resebyråer som en 

kompletterande bokningskanal till hemsidan samtidigt som de flyger till primära flygplatser 

för att locka affärsresenärer och kunna ge tillgång till vidareflygningar (Journal of Air 

Transport World Management, 2009). Norwegian har dessutom påbörjat ett bonusprogram för 

sina kunder. De använder sig inte utav några bonuskort utan resenärer får skapa en egen sida 

på flygbolagets hemsida där all information såsom beställningar utav biljetter och poängen 

sparas (www.travelnews.se). Dunn (www.flightglobal.com) påpekar även han just detta 

faktum hos Norwegian, att de på sätt och vis räknas och fungerar som ett lågprisflygbolag, 

samtidigt som de definitivt innehåller en hel del gemensamma drag med nätverksflygbolagen. 

Detta då de ständigt fokuserar på att hålla nere sina kostnader, ha enkla prisstrukturer och 

endast en klass ombord på flygplanen samtidigt som de flyger frekvent endast till primära 

flygplatser runt om i Europa för att locka till sig affärsresenärerna. I intervjun säger Kjos att 

de ser SAS som sin stora konkurrent och inte lågprisflygbolaget Ryanair, då de använder sig 

av sekundära flygplatser. Han nämner även att hög användning av primära flygplatser, 

framförallt i Skandinavien, är en del utav Norwegians strategi. Vidare menar han att Ryanair 

är en tuff konkurrens och att Norwegian aldrig kommer att kunna nå deras kostnader just på 

grund av det faktum att de använder sig av primära flygplatser (www.flightglobal.com).  

 

Norwegians årliga redogörelse (se figur 10) sedan år 2002, hämtat från dess årsredovisning 

från år 2003 till år 2008, har varit instabil men år 2007 och år 2008 har visat positivt resultat 

efter skatt. Det kan vara för tidigt att utläsa dessa siffror eftersom flygbolaget är relativt 

nystartat jämfört med de andra flygbolagen, men den senaste trenden visar på hur de har 

lyckats att ge ett positivt resultat under finanskrisen vilket är en framgång för Norwegian i 

dubbel bemärkelse.  
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Figur 10 - Norwegian -årlig redogörelse över resultat före skatt
1
 

Beträffande miljöarbete skriver Luftfartsverket, på deras hemsida (www.ltv.se) om 

Norwegians satsning på en ny flygplansflotta. I mitten av oktober 2009 flög de sin sista tur 

med flygplanstypen MD80, som ersätts med flygplansmodellen Boeing 737, något som bland 

annat för med sig att ljudnivån vid starten minskar med drygt 50 procent. På hemsidan säger 

Norwegians press- och informationsansvarig i Sverige, Åsa Larsson, att de får en av de 

miljövänligaste och modernaste flygflottorna i Europa. Bytet till en enda flygplansmodell för 

också med sig en lägre bränsleförbrukning samtidigt som driften underlättas, något som 

miljön vinner på i längden. Även på Norwegians hemsida (www.norwegian.se) skriver de om 

de nya, moderna Boeing flygplan som de kommer att ta emot under en femårsperiod, med 

start 2009, något som, enligt dem, kommer innebära att de har den absolut modernaste, 

effektivaste och miljövänligaste flottan, inte bara i Europa, utan i drift.  

 

Efter uppsamlandet av olika empiriska källor har en sammanställning av dessa presenteras för 

att få en djupare förståelse för hur flygindustrin fungerar och vilka strategiska beteende som 

finns hos de aktuella flygbolagen. 

 

                                                 
1
 Norwegian blev inte ett självständigt flygbolag förrän 1 september 2002, därav saknas siffror från tidigare år. 
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4. Teori 

I det inledande kapitlet kommer den tillämpade teorin att beskrivas och varför dessa val har 

gjorts inför uppsatsen, kommer att motiveras. Kapitlet inleds med en förklaring på vad 

strategi är och fortsätter med en beskrivning av olika strategiska val som företag kan tillämpa 

i dess verksamhet. Avslutningsvis kommer en diskussion om den aktuella klimatfrågan att 

föras. 

Då strategi är ett stort område har vi valt att fokusera på fem, för flygindustrin, relevanta 

områden, vilka är konkurrensstrategi, tillväxtstrategi, synergi, lönsamhetsstrategi samt 

klimatstrategi. Detta i och med att de avregleringar som har skett inom industrin de senaste 

årtiondena har inneburit större konkurrens, oavsett om flygbolagen tillhör samma allians eller 

inte, något som har lett till att det har blivit allt svårare att hålla sig kvar på marknaden och att 

växa på den. Synergi har, i och med dessa avregleringar, blivit ett sätt för flygbolag att möta 

och bemästra denna konkurrens som råder på flygmarknaden idag.  Den hårdnande 

konkurrensen har fört med sig att fler bolag idag konkurrerar om resenärerna och 

lågprisflygbolagens intågande på marknaden har skapat ett ökande kostnadsfokus, något som 

präglat industrin och som lett till uppsatsens fjärde val av strategiområde, nämligen 

lönsamhetsstrategi. Slutligen har dagens diskussioner kring miljön och FN:s precis avslutande 

klimatmöte i Köpenhamn gjort att vi vill ta upp klimatfrågan, speciellt när det är allmänt känt 

att flygindustrin är en av de största bovarna, när det kommer till koldioxidutsläpp, i världen. 

Att anpassa sig till omvärlden är inte alltid så lätt, men en bra strategi förenklar detta problem.  

 

Whittington (2002) skriver att om det var enkelt att vara strateg, och ifall en chef kunde köpa 

en bok om strategier för att sedan lyckas med dem, skulle vem som helst kunna bli det. Han 

menar även att om det skulle finnas vissa regler inom affärsstrategier borde besluten inte bli 

svårfattade. Dock är det inte så enkelt som Whittington skriver, då strategi är ett enormt 

område och därmed på många sätt svårdefinierat. 

 

4.1 Strategi, vad är det? 

”Strategi kommer från det grekiska ordet strategos som betyder ’generalkonst’ eller 

’krigsföring i stort’” 

(Bengtsson, L & Skärvad, P-H, 2001, s. 11) 
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Definitionen ovan säger egentligen inte vad strategi är för någonting utan snarare vad ordet 

betyder. Strategi har en tusenårig historia inom det militära området, menar Bengtsson & 

Skärvad (2001), men det är först de senaste 40 åren som ämnet har behandlats inom 

företagsekonomin och då främst för att förklara hur ett företags mål ska uppnås. Mål och 

strategi hänger således ihop, då en strategi ofta kompletteras med mål och vice versa. 

Mintzberg et al. (1998) skriver bland annat om hur en strategi delas in i två olika delar, där 

den ena växer fram gradvis och den andra är avsiktlig. Därför går det alltså inte att 

förutbestämma en organisations strategi utan det är ett fortlöpande lärande och en anpassning 

som iakttas efteråt. En organisations ledning måste kunna se och ta tillvara på de 

misslyckanden och succéer som gjorts inom strategin, då det är planeringsprocessen som är 

viktig och inte utförandet.  

 

Mintzberg (1987) menar att det inte finns en enkel förklaring på vad strategi är utan att det 

behövs många definitioner för att skapa en förståelse för ordet. Enligt honom krävs det minst 

fem ord för att förklara vad strategi är för någonting, och att företag använder sig av dessa i 

olika utsträckning. De fem begreppen är: plan (plan), ploy (knep), pattern (mönster), position 

(position) samt perspective (perspektiv). När en strategi ses som en plan är den förutbestämd, 

medvetet utvecklad samt meningsfull för företaget. Planerad strategi används bland annat i det 

militära när ett anfall ska arrangeras, i spelteorier, som exempelvis schack, när en person gör 

ett drag för att planera nästa, men det används även inom ledarskap eftersom ett företag har 

vissa mål att utföra och därmed bör ledaren ha en planerad strategi för att uppfylla dessa. En 

strategi kan även vara ett knep och med det menas att ett företag gör en manöver för att lura 

motståndarna till att de är ett hot, vilket inte behöver innebära en expansion för organisationen 

utan här är det strategin, i sig, som är ett hot. Mönsterstrategi är den tredje förklaringen som 

Mintzberg (1987) ger, den innebär att strategin ska ha ett konsekvent beteende och inte ändras 

från dag till dag. Med detta menas att mönsterstrategi är beroende av handlingar. För en 

organisation är positionen gentemot omvärlden viktig, därmed blir strategi en medlande kraft 

mellan organisationen och omvärlden. Denna typ av strategi innebär att positionen som 

organisationen har valt antingen är vald i förväg, eftersom den är planerad, eller att den blir 

uppnådd genom att strategin har följt ett visst mönster under en längre tid. Den sista och femte 

förklaringen är att se strategier som ett perspektiv, vilket betyder att ett företag ska se till dess 

inre organisation, till skillnad från positionsstrategi. En organisation som använder 

perspektivstrategin drar sig tillbaka och observerar andra företag samtidigt som de bygger upp 

en mur runt sig, de förlitar sig mer på det politiska inflytandet de har istället för den 



4. Teori 

42 

 

ekonomiska effektiviteten. Mintzberg (1987) menar att denna femte strategi är ett koncept 

som innebär att det bara är betydelsefullt för de personer som är involverade i organisationen 

samt att strategi är en organisations personlighet. Efter Mintzbergs förklaring blir det tydligt 

hur komplext strategiområdet egentligen är och hur stort område som det innefattar. När ett 

företag lägger upp sin strategi bör de först och främst veta vilken typ av produkt de försöker 

sälja, något som kanske inte alltid är så lätt.  

 

D’Aveni (2007) förklarar att få företag kan säga vilka fördelar deras produkt har, men att de 

ofta överskattar dess fördelar samtidigt som de underskattar konkurrenternas erbjudanden, 

detta är en brist på förståelsen kring konkurrenssituationen som finns mellan organisationer. 

När ett företag ska försöka kartlägga sin strategi bör de se till förhållandet mellan den primära 

produkten och det pris som förekommer på den aktuella marknaden. Denna kartläggning kan 

göras i tre steg där det första är att definiera vilken marknad företagen befinner sig i, vilket 

innebär att ett företag bör ta reda på vilka kunder de vänder sig till för att sedan se till att 

tillfredsställa deras behov. Att välja vilka länder eller regioner de ska befinna sig i är även det 

en viktig del i kartläggningen, det är då väsentligt att begränsa sig geografiskt när det gäller 

val av kunder och konkurrenter, dessutom bör organisationen välja om det är en hel marknad 

de vill nå ut till eller bara till ett visst segment. Att välja pris och definiera den primära 

förmånen, menar D’Aveni (2007), är det andra steget en organisation ska göra vid 

bestämmelsen av dess strategi, med detta menas att företag ska specificera vad som ingår i 

priset. Det är dock väsentligt att, i denna specificering, ta med alla prisparametrar för att 

kunna utse vilka fördelar produkten har, något som inte alltid är lätt då en produkt ofta har 

flera förmåner och företag försöker differentiera dess produkt gentemot dess rivaler inom 

industrin och därmed ha andra fördelar gentemot konkurrenterna. Det sista steget är att ge en 

planposition och bestämma det förväntade priset, detta kan först göras efter att de primära 

förmånerna har bestämts, något som innebär att ett företag ska ta ställning till andra 

organisationers liknande produkter och jämföra den egna produkten med deras, för att få fram 

den egna produktens främsta fördel och därmed sätta ett pris som passar den (D’Aveni, 2007). 

Ett företag måste således veta vilken produkt de säljer och till vilka marknader de riktar sig 

mot innan de kan bestämma dess strategi, då allting handlar om att kunna konkurrera på 

marknaden. 
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4.2 Konkurrensstrategi 

Porter (1996) förklarar att i en konkurrenskraftig strategi bör en organisation vara annorlunda, 

den ska medvetet välja andra aktiviteter gentemot dess konkurrenter och därmed skaffa ett 

unikt värde för kunden. Lågprisflygbolaget Southwest har, enligt Porter (1996), en 

konkurrenskraftig strategi, då de erbjuder korta och billiga resor från punkt-till-punkt. Deras 

kunder är främst affärsresenärer, studenter och familjer som annars skulle resa med buss eller 

bil. Deras strategi är, enligt cheferna, att erbjuda dess kunder ett bekvämt och prisvänligt 

alternativ, vilket Porter (1996) anser vara mer av en slogan än en strategi.  Han fortsätter att 

förklara att en strategi ligger i de utvalda aktiviteter ett företag har och hur differentierade de 

är gentemot konkurrenterna. Ett fullserviceflygbolag ska ta passagerarna från punkt A till 

punkt B och även vissa tjänster ska ingå under denna transportsträcka, tjänster som är skapade 

för att passagerare ska trivas bättre under flygturen. De som önskar mer komfort kan boka 

förstaklass eller businessklass, om en passagerare behöver byta flygplan för att nå den rätta 

destinationen ska anslutningsflyg bokas in och därmed samordnas tidtabeller för att bland 

annat bagage ska kunna överföras till nästa flyg. Då Southwest är ett lågprisflygbolag har de 

inte samma standard som ett fullserviceflygbolag, eftersom deras verksamhet bygger på låga 

kostnader, bekväm service (beroende på rutt) och det faktum att de bara stannar vid gaten i 15 

minuter. De erbjuder alltså inga måltider, särskilda platser, bagageöverföringskontroll eller 

några mer komfortabla platser ombord i form av business- eller förstaklass. Southwest har 

således skapat ett unikt värde och skräddarsytt aktiviteter som skapat en strategisk position 

(Porter, 1996). Att bestämma vilken strategi ett företag ska använda sig av är väsentligt, då 

detta kan vara avgörande när det kommer till överlevnad på marknaden. Det är inte alltid lätt 

för företag att välja hur de ska positionera sig på marknaden men de bör i alla fall bestämma 

om de ska vara differentierade eller om de ska satsa på att vara kostnadsledande. Görs inte 

detta finns risken att de står utan någon strategi och då kommer de tillslut inte att överleva.  

 

Porter (1985) förklarar hur viktigt det är med en organisations positionering gentemot dess 

omvärld, då den beskriver huruvida företaget är lönsamt eller inte i förhållande till 

konkurrenterna. Hållbara konkurrensfördelar är på lång sikt grunden för att uppnå ett 

genomsnittligt resultat, där företag kan ha olika styrkor och svagheter gentemot dess rivaler. 

Det finns två huvudtyper av konkurrensfördelar, menar Porter (1985), vilka är att ett företag 

antingen ska satsa på lågkostnad eller att vara differentierat, något som är grunden för ett 

företags struktur. Kombinationen av dessa två konkurrensfördelar och de aktiviteter som 

verksamheten försöker uppnå leder till tre generiska strategier som hjälper till att åstadkomma 
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en lönsamhet som är bättre än genomsnittet inom industrin. Dessa strategier är 

kostnadsledarskap, differentiering och fokus (se figur 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figur 11 - Porters tre generiska strategier 

 

Fokusstrategin i sig består av två olika varianter, nämligen kostnadsfokus och 

differentieringsfokus. De generiska strategierna ger olika vägar till konkurrensfördelar och 

vilken av dessa företag väljer är beroende på vad de vill ha för konkurrensfördel gentemot 

dess konkurrenter. Enligt Porter (1985) är konkurrensstrategi grunden för all strategi och för 

att företag ska få en bra sådan krävs det att de gör ett val om hur de ska fortsätta förhålla sig 

till sina konkurrenter. Han förklarar att den tydligaste av hans tre generiska strategier är 

kostnadsledarskap, som innebär att ett företag försöker satsa på att bli ett lågprisföretag inom 

dess industri. Fördelen med att ha en sådan bredd är att företag når ut till många olika 

industrisegment och de behöver inte bara arbeta i sin egen industri utan de kan även vända sig 

till relaterade industrier. Ett företags bredd påverkar dess kostnadsfördel som i sin tur varierar 

beroende på organisationens struktur. Lågprisföretag säljer ofta en standardprodukt och lägger 

vikt på att skapa kostnadsfördelar från olika källor. Om ett företag uppnår och kan bibehålla 

kostnadsledarskapet kommer det att vara en högre presterande organisation inom dess 

industri, men detta sker bara om företaget kan hålla priserna på samma nivå eller en nivå nära 

genomsnittet inom industrin. Ett kostnadsledande företag är en organisation som har samma 

pris eller lägre priser än dess konkurrenter, vilket leder till att den har högre avkastning men 

inte kan bortse från att det är grunden för differentiering. Ifall en produkt inte uppfattas som 

fördelaktig eller acceptabel av köparna måste säljaren sänka priserna långt under dess 

konkurrenter för att få vinst, detta kan omintetgöra de förmåner som finns med att vara i en 

fördelaktig kostnadsposition. Porter (1985) förklarar den strategiska logiken av 
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kostnadsledarskap och att den ofta innebär att ett företag är kostnadsledare, inte att många 

företag tävlar om den positionen. Om det skulle finnas fler av detta slag skulle rivalitet uppstå, 

vilket möjligen leder till att ett företag måste få andra företag att överge sina strategier men i 

sådana fall kan följden bli att lönsamheten blir förödande.  

 

Differentiering är den andra generiska strategin som Porter (1985) skriver om och denna 

innebär att ett företag ska vara unikt inom industrin samt uppskattas av dess köpare. Ett 

differentierat företag satsar på unikhet och att samtidigt möta kundernas behov, vilket leder 

till att det kan ta ut ett högre pris än konkurrenterna. Hur denna strategi är upplagd ser olika ut 

för alla industrier, den kan bland annat vara baserad på produkten, ett företags leveranssystem 

eller vilken marknad det väljer att inrikta sig på. Företag som kan uppnå och bibehålla sin 

position i differentieringen kommer att lyckas bättre än andra inom industrin, detta kan de 

bara göra utifall pristillägget ger ett mervärde till exempelvis produkten. Detta gör det viktigt 

för företag som differentierar sig att ständigt söka nya vägar som leder till att pristillägget ger 

en unikhet och är bättre än kostnaden av differentieringen. Det går inte att ignorera 

kostnadspositionen vid pristillägg, då det kommer att urholkas av betydligt lägre 

kostnadspositioner. Ska ett företag vara jämställt eller i närheten av en konkurrents priser 

gäller det för företaget att sänka de kostnader som inte påverkar differentieringen för att 

kunna konkurrera på marknaden. Om företag ska kunna säga att de är differentierade måste de 

ha en produkt eller liknande som är unik, eller uppfattas som unik, och skiljer sig från 

konkurrenters produkter. Tillskillnad från kostnadsledarskapet kan det finnas flera företag 

som är differentierade inom industrin, detta ifall flera attribut, som är populära hos kunden, 

skulle finnas inom just den industrin (Porter, 1985).  

 

Fokusstrategin skiljer sig från de andra, då den fokuserar på ett smalare område än 

kostnadsledarskapet och differentieringsstrategin, beskriver Porter (1985). Han menar att 

denna generiska strategi ger ett skräddarsytt alternativ till ett litet segment där bara de servas. 

Det finns två olika typer av fokus, nämligen kostnadsfokus, där ett företag vill uppnå 

kostnadsfördelar gentemot andra inom industrin, och differentieringsfokus, som innebär att 

kunderna erbjuds en differentierad produkt gentemot vad övriga organisationer inom industrin 

erbjuder. Ett företags målgrupp, som använder sig av denna typ av strategi, bör vara antingen 

en målgrupp med ovanliga behov eller så måste organisationens produkt skilja sig från de 

övriga inom industrin. För att uppnå starkare konkurrensfördelar bör företag inom 

fokusgruppen dedikera sig själva till segmentet. De har redan starka konkurrensfördelar, då 
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deras konkurrenter är inriktade på breda målgrupper, vilket leder till att de underpresterar när 

det gäller att uppfylla kundernas behov inom kostnadsfokus och de överpresterar vid 

differentieringen eftersom de får högre kostnader än nödvändigt. Kostnadsfokus innebär att 

ett företag ska möta kundens behov i ett specifikt segment, inte i flera olika, och om 

fokussegmenten inte skiljer sig från andra segment kommer inte strategin att lyckas, eftersom 

företaget har svårt att välja vilken strategi det vill använda sig av.  

 

Figur 12 - "Stuck in the middle" -modell 

I artikeln ”Mapping your competitive position” skriver D’Aveni (2007) om att företag 

snabbast möjligt bör försöka bygga upp nya konkurrensfördelar samtidigt som de förstör 

fördelarna för deras konkurrenter, detta för att kunna förflytta sig snabbt från en 

konkurrenskraftig position till en annan. Det är viktigt att vara innovativ i industrin och på så 

sätt skapa nya och mer anpassade konkurrenter än tidigare, denna process är dock instabil och 

kaotisk. D’Aveni (2007) skriver även att om en kund inte vet vad den betalar för och ett 

företag inte vet vad det tar betalt för är det svårt att identifiera vilken konkurrensstrategi 

företaget använder sig av. När företag har svårt att välja strategi, anser Porter (1985), att de 

ofta hamnar i vad han benämner som ”stuck in the middle” (se figur 12), vilket innebär att de 

inte har några konkurrensfördelar överhuvudtaget gentemot kostnadsledarskap, differentiering 

eller fokus och därför ofta underpresterar. Skulle ett företag som befinner sig i denna situation 

ha tur och hitta en lönsam produkt kommer konkurrenterna, med en hållbar konkurrensfördel, 

att ta över denna. I de flesta industrierna finns det ett flertal företag som har svårt att välja en 

tydlig industri och de kommer bara att uppnå vinst om deras struktur är hållbar eller om de har 

tillräckligt med kapital, men de kommer fortfarande att bli mindre lönsamma än de som redan 

har en generisk strategi. Porters (1985) resonemang överensstämmer med D’Avenis när han 

förklarar att vissa företag kan ha svårt att välja strategi, vilket leder till att de försöker uppnå 
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konkurrensfördelar på alla möjliga sätt men misslyckas, då de använder sig av konsekventa 

handlingar istället för inkonsekventa, det vill säga att de ständigt gör om samma misstag. Om 

en organisation redan har en generisk strategi och försöker ändra på den kan det hända att 

även den blir ”stuck in the middle”. Porter (1985) ger ett exempel på detta och det är Lakers 

Airways som började som ett kostnadsledarskap på nordatlantens marknad och riktade in sig 

på de priskänsliga. Efter ett tag bestämde de sig för att göra nya tillägg och ge en ny sort 

service samt utföra nya rutter, detta ledde till att deras image blev otydlig tillsammans med 

dess service och leveranssystem. Konsekvenserna blev att Lakers Airways gick i konkurs, 

vilket förstås var en förödande effekt på att byta strategi (Porter, 1985). Företag som inte kan 

välja strategi överlever, som nämnts ovan, inte på marknaden allt för länge, speciellt om deras 

avsikter med företagets strategi inte framhävs.  

 

Ett företag bör kunna leverera dess avsikter för att vara konkurrenskraftiga, men, enligt 

Neilson et al. (2008), är det ofta majoriteten av företag i en industri som inte gör detta på ett 

bra sätt, vilket tyder på att de inte kan ge en bra förklaring på vad dess verksamhet syftar till. 

Författarna menar att en bra strategi gör att ett företag hamnar på en konkurrenskarta men att 

det är utförandet av denna som bestämmer om organisationen i sig kommer att stanna kvar 

där. När Nielson et al. (2008) frågar 250 företagare om hur de anser att deras organisation 

utför sin strategi svarar 60 procent att de tycker att den utförs ineffektivt. Utförandet är 

resultatet av vad de anställda beslutar under en arbetsdag och för att öka kapaciteten behöver 

en organisation ha en bra struktur som är tydlig samt konkret. Det gäller för organisationer att 

kunna behålla konkurrenskraftigheten och då bör strukturen ses som ”kronan på verket” och 

inte bara som en hörnpelare vid förändring av ett företag, genom att se till strukturen före 

någonting annat blir företaget mer effektivt (Nielson et al., 2008). För att vara 

konkurrenskraftig på marknaden, kan det vara väsentligt för företag att växa och bli större.   

 

4.3 Tillväxtstrategi 

Baghai et al. (2009) skriver att under 1900-talet såg ledare till helheten av organisationen, 

därmed organiserade de sina företag i affärsområden och i geografiska regioner där varje 

enhet blev ansvarig för utförandet. Informationstekniken har gjort det möjligt att både rikta in 

sig på nischade marknadssegment samtidigt som det är möjligt att mäta hur tillväxten inom 

företag sker på ett mer detaljerat vis. Hittills är det inte många företag som kan gallra ut all 

information, som finns tillgänglig för dem, för att komma fram till vilken som är den bästa 
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strategin för just dem. Det är ännu färre företag som väljer att strukturera sin organisation i 

den marknad som de spelar i och därmed finns det oanvänd potential för företag att öka 

tillväxten samt skilja sig från sina konkurrenter. Baghai et al. (2009) menar att företag kan 

utveckla deras tillväxtstrategi genom att jämföra sig med konkurrenterna och dess marknader, 

vilket kommer att leda till en förändring av resursfördelningen i företaget och hur de utvecklar 

de anställda. Denna del är viktig i lågkonjunkturer, då strategierna är mer fasetterade både när 

det gäller att minska kostnaderna och att gå till anfall. Om företag ska kunna behålla dess 

position på marknaden menar Ansoff (1965) att de kontinuerligt bör genomgå förändring och 

tillväxt, men om de vill förbättra dess ställning måste de inte bara förändra sig utan även växa 

dubbelt så snabbt som dess konkurrenter.  

 
 

Figur 13 - Ansoffs tillväxtmatris 

För att lyckas växa på marknaden kan företag använda sig av Ansoffs tillväxtmatris (Figur 

13), då denna ger en bra överblick över hur företag bör agera när de ska växa på marknaden. 

Matrisen är fortfarande högaktuell trots att den är över 50 år gammal, vilket tyder på dess 

betydelse inom området. Richardson & Evans (2007) skriver att Ansoff har utvecklat ett 

ramverk för företag när det kommer till vilken strategisk inriktning de ska välja, detta är ett 

alternativ som hjälper organisationer vid beaktandet av deras produkt eller marknad. Figur 13 

visar hur ett företag kan växa på marknaden genom att kombinera redan existerande produkter 

med att utveckla nya, för att sedan kunna söka sig till nya marknader men samtidigt behålla 

gamla kunderna. Ansoff (1965) förklarar marknadspenetration som att företag försöker utöka 

sin nuvarande marknad med dess redan befintliga produkter, detta leder till att de får övertyga 

existerande kunder att använda deras produkter mer, samtidigt som en övertalning måste ske 

på att icke användare ska börja använda dem eller till och med att locka till sig kunder från 

andra konkurrenter. Denna marknadspenetration ger en betoning på prissättningen och mer 

effektiv användning av marknadsföringen, detta för att få befintliga kunder att öka 

användningen och arbeta på att de ska vara lojala eller genom att använda sig av ett 

belöningssystem. Den andra punkten, marknadsutveckling, är när företag använder sin 
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nuvarande produkt för att finna nya marknader, problematiken här kan vara att hitta genuina 

och hållbara segment. När ett företag utvecklar nya produkter och försöker sälja in dem på 

den befintliga marknaden kallas det för produktutveckling, vilket kan innebära att nuvarande 

produkter utvecklas, att produktutbudet förlängs eller att en helt ny produkt tas fram. 

Diversifiering är när en organisation utvecklar en helt ny produkt för en helt ny marknad. 

Detta är det tillvägagångssätt som innebär störst risk, särskilt om det inte är inom ett 

kärnkompetensområde i verksamheten (Ansoff, 1965). Därmed är Ansoffs tillväxtmatris ett 

hjälpmedel för organisationer som vill fundera över dess strategiska position. 

 

4.4 Synergi 

Synergi är en av de viktigaste komponenterna, menar Ansoff (1965), när det kommer till ett 

företags produktmarknadsstrategi. Fenomenet hjälper företag att se till deras bästa sidor för att 

på bästa sätt växa på marknaden. Synergi är när den gemensamma effekten, mellan två 

företag, mäts genom dess styrkor och svagheter, organisationernas kompetens bedöms efter en 

lönsamhetsnivå. Styrkorna som finns kan bidra till att en ny post bildas medan de brister som 

finns i företagen kan avlägsnas. Denna effekt gör att ett företag som kan producera en 

sammanlagd avkastning på dess egna resurser har möjlighet till större vinst, detta kallas även 

för att 2 + 2 = 5, skriver Ansoff (1965). Han förklarar även att det finns fyra olika typer av 

synergier, nämligen försäljnings-, drifts-, investerings- och förvaltningssynergi, där den 

förstnämnda innebär att företag hamnar i samverkan när de använder sig av exempelvis 

samma distributionskanaler eller försäljningsorganisation. Detta ger en möjlighet att erbjuda 

ett mer komplett sortiment av produkter, vilket leder till ökad produktivitet. Driftssynergin 

innebär att de indirekta kostnaderna sprids ut över företagen, utrustning och personal utnyttjas 

till max samt att det blir större inköp. När det är gemensam användning av material kallas det 

för investeringssynergi, vilket också innebär att företag har gemensamma råvaror, forskning 

och produktutveckling. Den sistnämnda synergieffekten är en viktig del i den totala effekten, 

då administrationen står för olika strategiska, organisatoriska och driftsproblem. När ett 

företag går samman med ett annat krävs det av ledningen att ge en effektiv vägledning till den 

nytillkomna organisationen, detta för att kunna bli så effektiva som möjligt (Ansoff, 1965).  

 

Tidningar skriver dagligen om bolag som flyttar utomlands, en åtgärd som görs av såväl 

kostnadssynpunkt som av andra strategiska skäl och Gupta & Govindarajan (2004) menar på 

att världen blir allt mer globaliserad. Vad är då egentligen globalisering? Gupta & 
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Govindarajan (2004) menar att det syftar till den växande ekonomin och det ömsesidiga 

beroendet som finns mellan länder, något som avspeglas i det ökade flödet mellan gränserna 

när det kommer till produkter, kapital och kunnande. Globalisering kan finnas på en rad olika 

nivåer, vilka bland andra är över hela världen, ett specifikt land eller till och med inom en viss 

industri (Gupta & Govindarajan, 2004). Då globalisering är någonting som oftast sker 

internationellt bör den strategin ses över innan företaget bestämmer sig för att bli globalt. 

Detta menar Ghemawat (2007) när han skriver att den internationella strategin behöver 

utvärderas vid globalisering av ett företags produkter. I artikeln ”Managing differences” 

förklarar han även att de flesta företagsledare anser att det finns två antaganden när det gäller 

global strategi, där den första är utmaningen att finna en balans mellan stordriftsfördelar och 

de lokala förhållandena, medan den andra vinklingen är att företag ska lägga större vikt på 

skalfördelar i dess globala verksamhet. Om någon av dessa två följs kommer strategin att bli 

mer global. Ghemawat (2007) redogör för dessa två antaganden och pekar på att de kan vara 

problematiska då den globala strategin bör kunna hantera den stora skillnaden som uppstår 

mellan gränserna, vare sig dessa är geografiska eller annorlunda. Vid antagandet av att 

spänningen, inom den globala strategin, är mellan stordriftsfördelar och lokal mottaglighet 

uppmuntras företag att ignorera andra funktionella ansvar som uppstår genom integrationen 

mellan gränserna.  

 

Globalisering har varit populärt i lite mer än 20 år, och det har skett stora förändringar på 

affärsmarknaden fram tills idag, då olika allianser skapas och öppnar upp gränserna. Vi anser 

att Jarillo är en av de författare som förklarar fenomenet strategiska nätverk väldigt bra, trots 

att artikeln är över 20 år gammal. Jarillo (1988/1998) skriver om hur nätverkande blir allt mer 

populärt och att paradigmet används inom strategin, trots att nätverk inte hade med strategi att 

göra från första början. Anledningen till att det heter strategiska allianser är för att 

nätverkande används av företag som vill föras framåt och göra dem mer konkurrenskraftiga 

på dess marknad, därmed är det ett långtidsprojekt för liknande företag att slås samman och 

växa på marknaden samtidigt som de behåller sina individuella konkurrensfördelar gentemot 

konkurrenterna utanför nätverket. De företag som väljer att vara med i strategiska nätverk är 

delvis oberoende av varandra, om de inte hade varit det hade organisationerna befunnit sig i 

vad Jarillo (1988/1998) benämner som vertical quasi-integration, vilket innebär att de bara 

hade varit halvt integrerade med varandra. Det är väsentligt för grundarna av ett strategiskt 

nätverk att ta hand om alla företag som finns i det, eftersom de tidigare har konkurrerat med 

varandra kan det vara en svår anpassningsprocess för företag att samarbeta med liknande 
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bolag. De strategiska följderna som tillkommer det arrangemang som nätverket gör, tillåter 

företag att specialisera sig på den verksamhet som är mest väsentlig och har störst 

konkurrensvärde, då all specialisering tas tillvara på tillsammans med dess eventuella storlek, 

vilket leder till bättre effektivitet. Eftersom nätverksföretagen inte har några fasta åtaganden, 

gentemot verksamheten, ökar dess flexibilitet, då de inte längre behöver utföra tjänster som 

inte är viktiga för dem. En fördel med nätverk är att ett företag är oberoende av dess 

förhållande till kunden och hur länge det har funnits, tack vare nätverk behöver varken 

kunden eller säljaren stanna kvar om bättre erbjudanden uppstår från andra håll, när det gäller 

exempelvis service och pris, skriver Jarillo (1988/1998). Han förklarar även att genom att 

fördela verksamheten på andra medlemmar inom nätverket kan kostnader sänkas eftersom de 

då kan utnyttja sina stordriftsfördelar och utveckla det egna företagets kompetenser.  

 

Organisationer har som huvudmål, enligt Jarillo (1988/1998), att vara effektiva och 

produktiva, detta gäller även för nätverk. Om det önskade resultatet uppnås innebär detta att 

ett företag är produktivt medan det är effektivt om det samtidigt kan erbjuda medlemmarna i 

nätverket fler incitament än de behöver pressa sig till. Det mest produktiva sättet att utföra 

någonting är med hjälp av dagens teknologi, vilket kan leda till att kostnaderna sänks, men för 

att överleva på marknaden krävs effektivitet. Det är inte bara effektivitet som behövs för att 

överleva utan Jarillos (1988/1998) resonemang överensstämmer med Porters (1985) när det 

kommer till att bestämma vilket segment företaget tillhör på marknaden. Han anser att det är 

viktigt att välja rätt marknad och oavsett om organisationen tillhör en lågprisstrategi eller en 

nischad sådan är det väsentligt att följa den linjen organisationen valt för att inte hamna utan 

strategi och när värdekedjan har valts kommer även företaget att formas. Nätverk används 

ofta enligt Jarillo (1988/1998) vid eftersträvan av nya möjligheter, men samtidigt för att 

komma åt kunskapen om konkurrenternas resurser. Förståelsen för vilka kunskaper ett nätverk 

besitter samt att ha insikt om vikten, som uppstår, av nätverk är två viktiga egenskaper ett 

företag bör ha för lyckas. 

 

Ibarra & Hunter (2007) skriver även de om strategiskt nätverk och hur en ledare bör använda 

sig av detta. De anser att en ledare kan ta hjälp av ett strategiskt nätverk genom att bygga upp 

nya relationer och informationskällor, vilket leder till att chefen uppnår både organisatoriska 

som personliga mål. En verksamhet ska byggas upp med hjälp av de anställdas mål och den 

anknytning de har till omvärlden. Detta för att, genom allianser och nätverk, sälja sina idéer 

och kunna konkurrera på marknaden om de resurser som behövs för att vara ett 
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konkurrenskraftigt företag. Ett strategiskt nätverk kräver fallenhet för att sammanställa 

information och resurser från en del av ett nätverk för att uppnå resultat i ett annat. Auktoritet 

och inflytande är en viktig del i ett strategiskt nätverk och det är det indirekta inflytandet som 

gör att ett företag, som finns i ett nätverk, övertygar en tredje part, som inte finns i nätverket, 

att göra en nödvändig åtgärd för nätverket. Det strategiska nätverket påverkar dess bild till 

omvärlden genom att utföra vissa byten av exempelvis leverantörer och investerare samt att 

omstrukturera verksamheten för att nå sina mål (Ibarra & Hunter, 2007). Ovanstående 

diskussion visar hur globalisering och strategiska nätverk kan användas av företag för att 

utvecklas och växa på marknaden.   

 

4.5 Lönsamhetsstrategi 

Ansoff (1965) beskriver hur ett företag bäst lyckas på marknaden genom att använda sig av 

hans tillväxtmatris som innehåller fyra olika delar. Rumelt (1974) anser att 

diversifieringsstrategin är den bästa att använda sig av, då ett företag vill ha ett mer jämnt 

resultat. Trots att Rumelts bok är över 30 år gammal anser vi den aktuell, då den fortfarande 

används på universitet runt om i världen idag. Rumelt (1974) förklarar att om företag 

använder sig av en diversifieringsstrategi bör deras resultat vara mer enhetligt, då både vinst 

och tillväxt bedrivs utan några konflikter. Han menar att det blir en bättre anpassning till 

förändring och därmed kan stordriftsfördelarna utnyttjas till forskning och utveckling genom 

experter. Detta gör att det ekonomiska resultatet förväntas vara betydligt bättre hos 

diversifierade företag än hos de företag som inte är det, dock finns det alltid undantag. Under 

genomsnittet av de orelaterade passiva grupperna har, tillsammans med de icke vertikala och 

dominanta affärsföretagen, uppvisat vinst och tillväxt samt i vissa fall överträffat lönsamheten 

hos de diversifierade företagen inom närliggande affärskategori. Den största skillnaden mellan 

dessa typer av företag är det ekonomiska resultatet, då det är beroende av vilken industri de 

befinner sig i samt dess strategi. Diversifieringsstrategi kan inte enbart ses som en åtgärd av 

administrationen, då ett företags strategi och dess industri har en stark koppling, vilket gör att 

det näst intill är omöjligt att skilja på dess relativa effekter. Denna strategi bör, enligt Rumelt 

(1974), vara sammankopplad med de ekonomiska och konkurrenskraftiga egenskaper som 

finns inom företagets industri. Att företag vill vara lönsamma är en självklarhet, då de annars 

inte överlever på marknaden. Däremot är det inte alltid så lätt att veta hur de ska uppnå denna 

lönsamhet, särskilt inte i dagens turbulenta samhälle. 
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I och med dagens finanskris menar Likierman (2009) att det är viktigt för företag att vara mer 

noggranna med resultaträkningen, då det tyvärr inte finns möjlighet att använda sig av 

felmarginaler. Han anser att det ofrånkomliga resultatet är siffror och jämförelser som kan 

leda till beslut som skadar företaget. För att kapaciteten ska kunna bedömas i ett företag bör 

åtgärder vidtas som ser till tidigare års budgetar och resultat för att sedan kunna bestämma hur 

företaget kommer att klara sig gentemot dess konkurrenter i framtiden. Det finns fem vanliga 

fällor att hamna i, menar Likierman (2009), när resultat för företag mäts, vilka är att de: 

 bara jämför med sig själva 

 bara tittar bakåt i tiden 

 litar på sina siffror 

 bara spelar på statistiken  

 står fast vid sina siffror alldeles för länge 

Den första punkten innebär, enligt Likierman (2009), att en organisation jämför det 

nuvarande resultatet med den planerade budgeten, om resultatet visar sig vara högre än 

förväntat betyder det inte att företaget är bättre än dess konkurrenter. För att mäta hur bra det 

går för ett företag behövs information om vad som sker utanför organisationen, då omvärlden 

hjälper till att definiera de konkurrenskraftiga prioriteringarna som bör göras. Ett problem 

som uppstår vid jämförelse med rivalerna är att det inte kan göras i nutid, vilket är en 

anledning till varför många företag faller tillbaka i dess vanliga rutiner med att mäta 

föregående års planeringar och budgetar. När det kommer till budgetsiffror och 

resultatbedömningar är det vanligt att göra en jämförelse mellan förra årets och årets resultat, 

detta är att fokusera på det förflutna och ifall årets resultat var bättre än förra året är inte 

poängen. Ett resultatmätningssystem ska berätta för företaget hur de ska göra de kommande 

månaderna och då kan en organisation inte bara se till vad de själva gör utan de måste även 

kolla på andra.  

 

Den tredje punkten som Likierman (2009) tar upp är att företag inte bara kan lita på sina 

siffror utan de måste även se till den feedback organisationerna får från dess kunder, då det är 

de som sprider, genom word-of-mouth, positiva eller negativa rykten om företagen. Det kan 

även vara viktigt för företag att se till de anställda och vad de anser om organisationen 

eftersom också dessa sprider rykten om sig. Trivsel på arbetsplatsen och bra service betyder 

inte alltid att kunden väljer att handla av det specifika företaget utan priset i sig kan ha 

betydelse, speciellt när det kommer till flygindustrin och lågprisflygbolag som ofta inte ger 
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bra service. En väsentlig del när det kommer till resultatmätning kan vara statistiken och det 

går inte hindra företag från att bara se till den, däremot är det bara siffror som är ett ombud 

för lönsamheten. För att skapa en effektiv resultatmätning bör organisationer se till fakta 

istället för önsketänkande och förnekelse, som de gör när de bara ser till siffror inom 

organisationen. Företag ska även inte vara strikta när det gäller gränsen mellan budget och 

lönsamhet, då kan alldeles för mycket bonusar ges ut i förväg. Den sista punkten som 

Likierman (2009) tar upp är att företag håller sig till sina egna siffror för länge. Med detta 

menas att de bara går efter budgeten och försöker inte prestera mer, vilket kan leda till 

lönsamheten inte utvecklas i samma takt som organisationen gör. Det är många små, 

nystartade företag som bara satsar på att vara lönsamma och att växa de första åren men när 

de mognar bör de sätta fokus på vinst och jämföra denna med konkurrenterna. Hur ska det då 

gå till när en utvärdering ska göras innan ett företag vet vad de ska mäta? Likierman (2009) 

menar att företag måste veta exakta vad det är de vill fastställa och hur de vill uppnå detta, 

vilket senare ska förmedlas till alla inom företaget så att alla vet vilka mål som ska uppnås.  

 

Porter (1996) menar att både operativ effektivitet och strategi behövs för att uppnå lönsamhet 

inom företag, men att de är verksamma på olika sätt. För att ett företag ska överträffa sina 

konkurrenter bör de ha vissa skillnader gentemot dessa, såsom att ge kunderna ett större 

värde, erbjuda samma värde men till en lägre kostnad eller att ha båda delarna. Vid större 

värde kan ett företag ta mer betalt för produkten för att få bäst kostnadseffektivitet. Kostnad 

uppstår vid genomförandet av olika aktiviteter och kostnadsfördelar från effektivt utförande 

av viss verksamhet, för att få en konkurrensfördel på marknaden. Differentiering uppkommer 

från såväl val av aktiviteter som vid utförandet av dem, med detta menas att aktiviteter både 

kan vara en konkurrensfördel och en nackdel för ett företags verksamhet. Vidare förklarar 

Porter (1996) operativ effektivitet som att ett företag har liknande aktiviteter gentemot dess 

konkurrenter men att det använder dem på ett bättre sätt, vilket inte betyder att företaget är 

begränsat till effektivitet. Däremot visar den operativa effektiviteten till en mängd olika 

metoder hur ett företag kan nyttja sina kostnader genom att utveckla sina produkter snabbare. 

Den strategiska positioneringen innebär, tillskillnad från den operativa effektiviteten, att ett 

företag antingen utför andra aktiviteter än dess konkurrenter eller liknande aktiviteter men 

utför dem på ett annat sätt.  

 

Beträffande företag som använder sig av operativ effektivitet menar Porter (1996) att det är 

vanligt att de har skillnader mellan sig, då vissa företag använder mer av sina insatsvaror än 
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andra, detta eftersom de motiverar de anställda på ett bättre sätt, de skaffar mer avancerad 

teknik samt att företaget har större insikt i verksamhetens aktiviteter. Denna typ av operativ 

effektivitet leder till att lönsamheten hos konkurrenterna skiljer sig, då detta påverkar den 

relativa kostnadspositionen och dess nivåer av differentiering. Ett företag kan förbättra sin 

operativa effektivitet genom att göra kapitalinvesteringar, byta ut personalen samt komma på 

nya sätt att agera inom organisationen. För att ett företag ska kunna bli så effektivt som 

möjligt har en produktivitetsgräns skapats, vilket innebär ett företags högsta värde när de 

levererar en särskild produkt eller tjänst till en viss kostnad med hjälp av tillgänglig teknik, 

kompetens och ledning. Denna gräns ändras ständigt tillsammans med ny teknologi och 

ledningssätt, därmed blir nya ingångar möjliga. För att kunna hänga med i alla dessa 

förändringar som produktivitetsgränser ger, försöker chefer kontinuerligt förbättra 

verksamheten genom att förändra ledningen och den lärande organisationen. Porter (1996) 

menar även att outsourcing och virtuella organisationer har blivit populära, därmed kan 

svårigheter ses i utförandet av de aktiviteter som är produktiva i verksamheten.  

 

Desto närmre organisationer kommer denna produktiva gräns kan de förbättras på olika sätt, 

exempelvis kan de sänka deras kostnader samtidigt som de differentierar sig, enligt Porter 

(1996). För att uppnå högre lönsamhet behöver den operativa effektiviteten förbättras, men 

det är inte alltid det räcker till utan det blir svårare för företag att ligga före konkurrenterna. 

Detta kan bero på att konkurrenterna håller jämna steg genom att imitera ledningsmetoder, ny 

teknologi och bättre sätt att uppfylla kundernas behov. När den operativa effektiviteten 

behöver förbättras är den otillräcklig, diskret och opålitlig, vid exempelvis konkurrenskraftig 

överensstämmelse. På grund av benchmarking liknar företag allt mer varandra idag och ju 

mer organisationer outsourcar aktiviteter till en tredje part, desto mer lika bli företagen 

varandra, detta eftersom de bland annat får samma leverantörer och därigenom samma 

kvalitetsförbättringar. Detta kan kopplas till vad DiMaggio & Powell (1983/1997) skriver om 

när de förklarar vad isomorfism är, att det är en begränsad process som tvingar organisationer 

att efterlikna varandra. Även Meyer & Rowan (1977/2002) klargör att företag efterliknar 

varandra, men de anser att det beror på att organisationer vill få legitimitet och att de krav 

som ställs på företag idag gör att de automatiskt kommer att ta efter varandra. Porter (1996) 

menar att det är den ständiga pressen på förbättring som har lett till att chefer använder sig av 

liknande verktyg och därmed drar de åt samma håll, vilket i sin tur leder till imitation. Han 

skriver även att chefer som använder sig av operativ effektivitet därmed successivt förtränger 

strategier inom organisationen, vilket leder till att resultatet blir ”zerosum” konkurrens där 
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priser sjunker och trycket på att hålla ner kostnaderna gör att företagets förmåga att investera i 

verksamheten på lång sikt försvinner.   

 

Grant (2008) skriver att när ett företag tillämpar strategi, väljs denna ur vinstsynpunkt, då en 

maximerad vinst gör att företagets värde ökar. Han menar att det finns många olika sätt att 

mäta resultat på och att den ekonomiska vinsten kan vara ett tecken på resultatutveckling. Att 

utnyttja denna maximering kan vara svårt på grund av den komplexitet och de 

informationskrav som uppstår vid val av strategi. Det första ett företag bör göra, enligt Grant 

(2008), vid strategisk utformning är att bedöma den aktuella situationen, något som kräver att 

den nuvarande strategin ska bedömas och se hur väl denna fungerar för det ekonomiska 

resultatet. Det andra steget är att diagnostisera och identifiera de källor som leder till ett 

negativt resultat. Detta kan jämföras med medicinska termer, då den första uppgiften är att 

fastställa patientens tillstånd för att sedan komma fram till orsaken för dess sjukdom. 

 

4.6 Klimatstrategi 

Miljön är ett högaktuellt ämne som många lägger fokus på idag, på ett eller annat sätt, då 

denna fråga ska finnas med i alla företags strategier samtidigt som de bör visa för omvärlden 

att de faktiskt bryr sig om vad dess verksamhet står för. Porter & Reinhardt (2007) skriver att 

klimatförändringen som sker idag påverkar konkurrensen mellan företag och att 

organisationer behöver vidta åtgärder för miljön snabbast möjligt. Det är ett faktum att ett 

företags klimatpolicy påverkas av dess intressenters förväntningar och normer som skapat 

organisationens ansvarstagande. Hur företag går till väga vid val av klimatpolicy ser olika ut 

för alla organisationer, det finns inte ett sätt som passar alla utan hur varje företag närmar sig 

frågan beror på vilken industri de tillhör samt att den måste överensstämma med 

organisationens övriga strategier. Däremot bör alla företags tillvägagångssätt innefatta 

initiativ som gör att klimatrelaterade kostnader minskar, men även riskerna som finns i 

värdekedjan minskar. Alla företag måste göra saker rätt från grunden för att kunna utnyttja 

den operativa effektiviteten, ett exempel är, enligt Porter & Reinhardt (2007), att företag som 

har fler anställda än de behöver är operativt ineffektiva, då deras chefer slösar med resurserna 

och skapar hinder för företagets kapacitet. Ett annat exempel som författarna ger är att företag 

som producerar extra utsläpp, mot vad de behöver, är operativt ineffektiva då resurserna 

ödslas bort samtidigt som onödiga kostnader uppstår. För att ett företag ska förbli 
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konkurrenskraftigt på marknaden behöver det kunna hantera dess klimatrelaterade kostnader 

samtidigt som det kontrollerar dess klimatrelaterade effekter.  

 

Porter & Reinhardt (2007) anser att ett företag ska titta inifrån och ut för att kunna förstå vilka 

effekter företagets verksamhet har på klimatet samtidigt som det ska se utifrån och in när det 

vill kontrollera hur klimatet påverkar företaget och dess konkurrenter på marknaden, detta i 

både dess fysiska och ordnade ageranden. När det kommer till att betrakta klimatet inifrån och 

ut måste värdekedjan studeras noga för att företaget ska kunna kontrollera vilka som gör de 

stora utsläppen, det verksamheten ska uppmärksamma är bland andra försäljning, 

marknadsföring och kundservice. Effekterna av utsläppen i verksamheten kan antingen vara 

direkta eller indirekta, de kan genereras av en verksamhet enligt företagets direkta kontroll 

eller av en organisations leverantörer, kanaler och kunder. Ses en organisation utifrån och in 

kan det parallellt med synsättet inifrån och ut upptäcka flera nya hot och möjligheter. Dagens 

klimatförändringar påverkar ett företags miljöpolicy genom att exempelvis kostnaderna ökar 

för utsläppen som görs. Det är alltså inte bara ifrån oljebolagen som koldioxidutsläppen görs 

utan främst från deras kunder (Porter & Reinhardt, 2007), den största boven är, som nämnts 

ovan, flygindustrin. Porter & Reinhardt (2007) förklarar att en organisation kan använda sig 

av utifrån och in strategier om den kan hantera dem på ett sätt som är olikt från dess 

konkurrenter. Under årens gång har det periodvis kommit nya krafter som drastiskt har vänt 

upp och ner på näringslivet, två av dessa tidigare är globalisering och IT – revolutionen och 

idag är det klimatförändringarnas komplexitet och konsekvenser som slår ut dem båda. Idag 

bör företag tänka på den globala uppvärmningen när det kommer till en organisations ansvar 

för miljön samtidigt som de måste ta upp det som ett företags hot eller möjligheter vid 

strategisk planering.  

 

Det teoretiska kapitlet har behandlat de områden som ansets bäst lämpade till empirikapitlet. 

Detta för att kunna få en förståelse för hur flygindustrin fungerar, med andra glasögon, och 

bidra till nya aspekter.  
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5. Analys   

I detta femte kapitel presenteras en analys av den insamlade empirin och teorin. Kapitlet 

inleds, precis som ovan, med Star Alliance och dess bolag, SAS och Lufthansa, för att senare 

övergå till OneWorld, med British Airways och Finnair. Kapitlet avslutas med en översiktlig 

analys utav lågprisflygbolag och går sedan vidare till att mer specifikt analysera Ryanair och 

Norwegian.  

5.1 Star Alliance 

Star Alliance är den första och största flygalliansen i världen och de var tidiga med att inse 

vikten av att samarbeta för att kunna möta den hårdnande konkurrens som har uppkommit på 

flygmarknaden, vilket överensstämmer med vad Jakobsson (2008) skriver att flygbolag 

började ty sig till varandra för att tillsammans kunna möta den hårda situation som 

flygindustrin befinner sig i. Eftersom alliansen är till för att framförallt underlätta resandet för 

flygbolagens resenärer och stärka flygbolagens position på marknaden, med hjälp utav 

nätverksbildande, är det svårt att uttyda om Star Alliance har någon direkt koppling till SAS 

och Lufthansas finansiella situation. Todeva (2006) och Button (2009) skriver dock att 

strategiska allianser bland annat är till för att hjälpa dess medlemmar med de kostnader som 

medlemmarna inte skulle ha klarat av ifall de stod ensamma, vilket förmodligen skulle ha 

varit fallet för SAS och Lufthansa om de inte hade varit med i alliansen. Lufthansa hade 

exempelvis kanske inte varit lika starkt som de är idag om det inte hade varit för 

medlemskapet och SAS hade möjligtvis varit i ännu sämre skick. Vi vet inte med säkerhet hur 

det skulle gå för nätverksflygbolagen om de avsäger sitt medlemskap i Star Alliance, men det 

förefaller rimligt att det skulle vara svårt för dem att stå självständigt, utan de förmåner som 

alliansen erbjuder. Flygindustrin, som den ser ut idag, är väldigt skör och situationen för 

flygbolagen är inte förutsägbar, vilket medför tankarna om att tillsammans är 

nätverksflygbolagen starkare. Att Star Alliance visar på att de tar sitt ansvar över sina 

medlemmar och vill effektivisera alliansen för att kunna råda bot på den finansiella kris som 

alla medlemmar är berörda av, är rätt initiativ att ta, anser vi.  

5.1.1 SAS 

SAS är ett delvis statligt bolag, något som både kan hjälpa och stjälpa dem när det kommer 

till dess strategival. De är ett av många bolag som har påverkats av avregleringen som skett 

inom flygindustrin, då konkurrensen på marknaden hårdnat. Tidigare hade SAS nästan inga 
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problem med konkurrens, då den statliga kontrollen hjälpte dem, genom bilaterala avtal, något 

som Skoglund (2009) skriver om. Problem som SAS har fått uppleva, i och med det statliga 

ägandet, är att de inte själva kan bestämma vilka rutter som ska flygas, då staten vill ge en bra 

service till medborgarna och göra det lätt att resa inom landet. Då SAS är påverkade av staten 

och som sagt inte kan välja vilka rutter som ska ställas in, kan de därmed inte välja en tydlig 

strategi, vilket leder till att de befinner sig i en situation som Porter (1985) skulle benämna 

som ”stuck in the middle”. Att företag är osäkra på vilken strategi de använder sig av kan bero 

på att det finns två olika sätt som strategi växer fram på, detta beskriver Mintzberg (1987, 

1998) som att en strategi antingen är avsiktlig eller att den växer fram gradvis, något även kan 

benämnas som en mönsterstrategi. SAS har en avsiktlig strategi, då de utvecklat en helt ny 

strategi, Core SAS, som lägger fokus på kostnadseffektivitet, långsiktig planering och en 

anpassning såväl internt som externt. Detta ger en tydlig bild av att SAS tidigare haft en 

planerad, avsiktlig strategi som inte varit lyckad och att de nu håller på att utveckla en 

mönsterstrategi, eftersom de nu ska ha ett konsekvent beteende och inte planerar att ändra sin 

strategi från dag till dag. 

  

 

För att en strategi ska lyckas bör ett företag först och främst veta vilken typ av produkt de 

använder sig av samt vilken marknad de vänder sig till. Detta förklarar D’Aveni (2007) när 

han skriver att företag ofta underskattar dess konkurrenters produkter, något som kan leda till 

en missförståelse kring konkurrenssituationen som finns mellan organisationer. Det SAS gör, 

i och med den nya Core SAS-strategin, är att de fokuserar på hemmamarknaden, Norden och 

affärsresenärer, därmed har de valt vilken marknad de riktar sig mot och som D’Aveni (2007) 

skriver är det ett första steg i kartläggningen av strategin. När SAS har bestämt vilken 

marknad de riktar sig till, bör de kontrollera aktuella konkurrenters priser och jämföra dessa 

med sina egna för att sedan själva kunna specificera vad som ingår i deras produkter och 

kunna kartlägga sig på marknaden, precis som D’Aveni (2007) förklarar. Detta har SAS gjort 

i sin marknadsföring, då de påpekar att de inte använder sig av dolda avgifter. På så sätt känns 

det som att de numera har en medvetenhet om vad som ingår i just deras produkt, något som i 

sin tur innebär att de har en större konkurrensmedvetenhet. När allt kommer omkring handlar 

strategi mestadels om hur ett företag kan konkurrera på marknaden och därmed är det viktigt 

att veta vilken produkt och marknad ett företag riktar in sig på.  
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SAS har i sin Core SAS-strategi fokuserat på att bli kostnadseffektiva, vilket kan utläsas när 

de har valt att sälja vissa områden som inte tillhör kärnverksamheten, såsom Spanair och 

airBaltic. Anledningen till denna försäljning skulle kunna vara att de år 2008 gick med förlust 

med lite drygt en miljard svenska kronor och att de därför behövde snabba pengar inför 

resultatet år 2009. Att SAS försöker planera långt i förväg tyder på att de har lärt sig av sina 

misstag och att de tar tillvara på lyckade aktiviteter som tidigare gjorts. Porter (1985) förklarar 

att långsiktigt planerande är en viktig del, när det kommer till konkurrens, då ett företags 

styrkor och svagheter ställs emot dess rivaler och det går att utläsa om organisationen i sig har 

en hållbar konkurrensfördel eller inte. En orsak till att de försöker anpassa sig mer, både 

internt och externt, kan vara att de inte riktigt har lyckats med sina tidigare strategier och som 

Porter (1985) skriver är det väsentligt med positionering i omvärlden för att veta om 

organisationen är lönsam eller inte gentemot dess konkurrenter.  

 

Konkurrensstrategi är grunden för all strategi och en bra sådan leder till överlevnad på 

marknaden, medan en mindre lyckad kan förgöra ett företag. SAS har däremot inte samma 

problem med överlevnad på marknaden, då det är ett delvis statligt bolag och om de skulle 

drabbas av negativt resultat finns möjligheten att få hjälp av staten. Däremot, om staten inte 

hade hjälpt dem, hade de troligen inte överlevt början av 2000-talets turbulenta år. Som 

nämnts tidigare har SAS svårt att välja strategi, i och med det faktum att de är delvis statligt 

ägda, något som troligen, återigen, har lett till att de hamnar i vad Porter (1985) benämner 

som ”stuck in the middle”. En anledning till att de hamnar där kan vara att de delvis är 

fokusdifferentierade, då de riktar sig till ett mindre segment, nämligen Norden, och delvis 

kostnadsfokuserade, vilket kan ses i att de försöker möta kundens behov när det kommer till 

att de vill konkurrera på liknande villkor som lågprisflygbolagen. Moores (2009) skriver om 

detta och att SAS försöker minska på dess kostnader, men om de inte lyckas med denna 

strategi finns det en risk för att det kommer innebära slutet för dem. Detta kan innebära att 

SAS nya strategi inte är bättre än deras tidigare strategier, eftersom de fortfarande inte valt en 

tydlig sådan. För att de ska kunna bryta detta mönster kan det vara bra för dem att bara 

fokuserar på att differentiera sig på marknaden och försöka ge mer unika erbjudanden än vad 

dess rivaler gör. Anledningen till att vi inte anser att de ska försöka konkurrera på 

kostnadsfokus är för att Norwegian redan är ledande inom denna kategori i Norden, något 

som gör det betydligt svårare för SAS att ta över den ledande positionen.  Ett alternativ hade 

istället varit för SAS att utnyttja de fördelar de får genom medlemskapet i Star Alliance och 

precis som Ibarra & Hunter (2007) skriver kan de, med hjälp av de större resurser som 
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alliansen för med sig, därmed konkurrera på andra marknader. Vi anser således att SAS 

istället för att försöka konkurrera med lågprisflygbolagen borde utnyttja den strategiska 

alliansen mer, genom att istället framhäva de positiva sidorna som medlemskapet innebär för 

kunden. Det är tydligt att något måste göras. Än har det gått för kort tid sedan införandet av 

Core SAS för att något resultat ska kunna utläsas, dock kan det bara bli bättre.  

 

Siffrorna över SAS resultat före skatt de senaste tio åren pekar på att den turbulenta tiden 

under början av 2000-talet är något som har hållit i sig, med några få år av positivt resultat 

som undantag. Kanske kan detta bero på att de hamnat i några av Likiermans (2009) fällor, 

exempelvis att de endast jämför sig med sig själva och att de står fast vid sina siffror alldeles 

för länge. Anledningen till detta kan, återigen, vara att de är ett statligt bolag och att de därför 

inte får bestämma hur deras strategi ska se ut. Grant (2008) skriver att det kan vara viktigt för 

företag att bestämma vilken strategi som ska tillämpas, ur en vinstsynpunkt, för att företaget 

ska få en maximerad vinst. Detta kan SAS troligen inte göra eftersom de ägs av tre olika stater 

och kan därmed inte välja vilka linjer som ska vara öppna och vilka som ska stängas ner, 

något som kan bero på att staten vill att alla kunder i Sverige ska vara nöjda. Att staten är med 

och bestämmer, till viss del, kan ha gjort att flygbolaget har hamnat mellan olika strategier, 

men förhoppningsvis kommer detta att ändra på sig nu när Core SAS har startat. Core SAS 

kan leda till att flygbolaget själva har mer att säga till om än tidigare och att förbättringar 

kommer att göras, vilket kan kopplas till vad Grant (2009) förklarar när han skriver att ett 

företag först och främst ska bedöma den aktuella situationen för att sedan identifiera vad det 

är som leder till det negativa resultatet. Vi anser att SAS har gjort detta och att de nu försöker 

åtgärda de tidigare problemen med hjälp av den nya strategin.  

 

Precis som Porter & Reinhardt (2007) skriver har frågor om miljö satt press på den rådande 

konkurrensen mellan företag idag och SAS är inget undantag. Ett steg som de har tagit mot en 

miljövänligare verksamhet är deras medlemskap i IATA’s klimatvision som har som mål att 

minska utsläppen till noll fram till år 2050, något som således ligger helt rätt i tiden och som 

säkerligen till viss del påverkats av konkurrenterna och deras medlemsskap. Enligt författarna 

ovan är slöseri med onödiga utsläpp även ett tecken på en ineffektiv organisation, något som 

SAS arbetar med att minska då de hävdar att de använder sig av effektiva metoder för 

utsläppsbesparingar, samtidigt som de engagerar bolagets medarbetare till att bli mer 

miljömedvetna, således arbetar alla aktiva inom bolaget mot samma effektivitets- och 

miljömål.  
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5.1.2 Lufthansa 

Lufthansa har inte påverkats särskilt nämnvärt utav dagens finansiella kris, detta beror 

troligen på att de redan under 1990-talet genomgick sin värsta ekonomiska kris någonsin och 

att de nu har lärt sig av sina misstag. Deras strategi, som de använder sig utav idag, bygger på 

att de vill få en lönsam tillväxt och vara förutseende, precis som alla andra företag, detta för 

att på lång sikt uppnå lönsamhet. Det verkar som att bolaget har, vad Mintzberg (1998) 

beskriver som en avsiktlig, därmed en planerad strategi. Detta beror troligen på att de redan 

har befunnit sig i en ekonomisk kris och inte vill hamna i samma fällor som tidigare, 

Lufthansa har alltså lärt sig av sina tidigare misstag.  

 

Lufthansa är ett differentierat företag, då de utvecklat och fått en ökad global marknad. Porter 

(1985) skriver om differentiering och att en organisation ska vara unik och samtidigt möta 

kundens behov när denna används, det kan ses likheter med Lufthansa, då deras produkt är 

unik, eftersom de hävdar att de når ut till kunder med olika behov och att de alltid lyckas 

förmedla de bästa produkterna, något som vi instämmer med. Dock är Lufthansa ett flygbolag 

med olika sub-varumärken, som alla i sin tur tillfredsställer olika behov, på olika marknader, 

och genom att utveckla sitt varumärke på olika sätt kommer de tillslut att uppnå en lönsam 

tillväxt, något som är en del av deras strategi. Dessa sub-varumärken, med bland annat 

lågprisflygbolag, använder sig således av olika delar av Porters tre generiska strategier. Detta, 

anser vi, är faktorer som stärker Lufthansa i dess differentieringsstrategi, då de i och med 

detta upplägg är unika på marknaden samtidigt som de täcker upp en stor del av den. 

Lufthansa hävdar att de vet vilken typ av produkt de använder sig av och vilka fördelar den 

har gentemot dess konkurrenter, något som gör dem unika. D’Aveni (2007) förklarar att det 

kan vara lätt för företag att överskatta dess produkt samtidigt som de underskattar 

konkurrenternas, dock tyder ingenting på att Lufthansa har underskattat deras rivaler. 

 

Lufthansa har lyckats bra det senaste decenniet, som nämns ovan, en anledning till detta tycks 

vara deras strategi som innehåller fem pelare, nämligen värde, lönsamhet, tillväxt, fokus på 

kärnkompetens samt dess finansiella styrka. När det kommer till tillväxt har Lufthansa en 

stabil grund för den organiska tillväxten, där risker och nya möjligheter ständigt diskuteras, 

detta kan tolkas som att de kontinuerligt försöker ändra på deras tillväxtstrategi. En koppling 

kan dras till vad Baghai et al. (2009) skriver, då de menar att en ständig utveckling av 

tillväxtstrategin bör ske, detta genom att jämföra sig med konkurrenter, vilket Lufthansa gör. 

Deras organiska tillväxt har lett till att de går in på nya marknader, exempelvis har de tagit 



5. Analys 

63 

 

över flygbolaget SWISS. Ansoff (1965) anser, i likhet med Baghai (2009), att företag ska ha 

en kontinuerlig förändring, för att kunna konkurrera på marknaden och växa snabbare än 

konkurrenterna. Att Lufthansa vill utveckla deras nuvarande produkt och marknad kan 

kopplas till vad Ansoff (1965) benämner som marknadspenetration, i hans tillväxtmatris. De 

försöker förbättra deras service för att kunna utöka deras nuvarande marknad, samtidigt som 

de vill nå nya genom att flyga till nya destinationer. När de använder sig av deras existerande 

produkt men vänder sig till nya marknader, kallas det för marknadsutveckling, enligt Ansoff 

(1965). Vi anser att Lufthansa gör ett smart drag här, för tack vare deras medlemskap med 

Star Alliance får de snabb tillgång till nya marknader och kan därmed utveckla organisationen 

ytterligare. De har en effektiv organisation, då det går att läsa om deras nya uppköp och 

ständiga utveckling. För att ett företag ska kunna vara effektivt, som Lufthansa är, bör de se 

till att företagets struktur inte bara är en hörnpelare utan mer ser den som ”kronan på verket”, 

menar Nielson et al. (2008). Flygbolaget, anser vi, har en bra struktur och de vet precis vad de 

vill med organisationen, vilket är att de vill existera på så många marknader som möjligt. De 

visar detta genom att hela tiden försöka expandera både internt och externt. 

 

För att Lufthansa ska kunna existera på många marknader bör de ha en bra synergi. De ska 

utnyttja deras olika produktsegment och se till varje sub-varumärkes bästa sidor, att de är med 

i Star Alliance ser vi också som en fördel i detta fall, då Lufthansas styrkor och svagheter 

kommer fram för att tillsammans med exempelvis SAS kunna skapa ett bra utbud till 

kunderna. Eftersom Lufthansa har många egna distributionskanaler använder de sig av vad 

Ansoff (1965) beskriver som försäljningssynergi för att skapa en mer fullständig produkt. 

Som nämnts ovan vill flygbolaget finnas på många olika marknader, vilket är en del av 

dagens globala samhälle, och för att kunna göra detta på bästa sätt kan kan vara en anledning 

till att de har valt att gå med i det strategiska nätverket Star Alliance, något som Jarillo 

(1988/1998) tycker är användbart när ett företag vill utvecklas på marknaden samtidigt som 

de kan behålla deras egna konkurrensfördelar. Även Iberra & Hunter (2007) förklarar att 

utnyttja strategiska nätverk är positivt för företag, då det kan bli enklare för en organisation att 

komma åt vissa leverantörer och investerare än tidigare. Lufthansa är ett av de ledande 

flygbolagen i Europa och har blivit detta, tror vi, med hjälp av deras medlemskap i Star 

Alliance.   

 

När det kommer till Lufthansas resultat före skatt har det tidigare nämnts att de hade en 

ekonomisk kris under 1990-talet, något som ledde till att de valde att göra en omorganisering 
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av flygbolaget under åren 2002 till 2005. Efter denna omorganisering har det bara sett positivt 

ut för dem, de har under 2000-talet bara haft två år som de gått med förlust och detta var år 

2001, innan omorganiseringen, och år 2003, som var ett år efter påbörjandet av 

omorganiseringen. Denna anpassning kan vara en anledning till att det gått bra för Lufthansa 

och en annan kan vara att de använder sig av en differentieringsstrategi, något som Rumelt 

(1974) förklarar med att bolag som använder sig av denna strategi får ett mer enhetligt 

resultat, eftersom tillväxten och vinsten inte är i konflikt med varandra. Flygbolaget har inte 

påverkats särskilt av dagens finanskris, detta kan bero på ovanstående diskussion men även att 

de inte har hamnat i någon av Likiermans (2009) fem fällor. De jämför troligen inte bara sina 

egna siffror när de kontrollerar sin planerade budget, då hade det antagligen inte gått lika bra 

för dem. Likierman (2009) förklarar detta och menar på att bara för att ett företag förhåller sig 

till budgeten betyder det inte att de är bättre än dess konkurrenter, företaget kan ha satt för 

låga krav på sig vid budgetsättningen. Vi tror dock inte att Lufthansa har för låga krav på sig 

utan att de sätter en bra budget från början, detta efter en jämförelse med dess konkurrenter 

har gjorts. Som beskrivs i empirikapitlet har Lufthansa fem pelare de står på för att uppnå 

deras mål och den andra pelaren av dessa är lönsamhet som är högst prioriterad.  

 

För att uppnå lönsamhet menar Porter (1996) att det bör finnas en operativ effektivitet inom 

företaget, därmed ska de kunna ge kunderna ett bredare utbud och ett större värde. Detta anser 

vi Lufthansa lyckas med, då de har olika sub-varumärken för att kunna nå ut till olika kunder, 

dessa är bland andra Germanwings, som erbjuder både lågprisflygbiljetter och privata 

jetflygplan. Flygbolagets operativa effektivitet används, enligt oss, på ett mer effektivt sätt än 

konkurrenternas, något som visar sig i just deras olika produktsegment och att de når ut till 

fler marknadssegment än många övriga flygbolag i Europa. I och med Lufthansas operativa 

effektivitet bidrar de också till att vara skonsamma mot miljön, vilket Porter & Reinhardt 

(2007) skriver då effektiva organisationer använder endast nödvändiga resurser och därmed 

bli mer miljövänliga. I likhet med SAS är Lufthansa med i IATAs mål om nollutsläpp till år 

2050, vilket är ett strategiskt åtagande som, liksom SAS, är rätt i tiden. Porter & Reinhardt 

(2007) resonemang om att ett företags miljöstrategi bör ha likheter med den övriga strategin 

är något som överensstämmer med flygbolaget som har upprätthållit en tydlig strategisk plan, 

innehållande 15 steg som visar hur organisationen ska gå tillväga för att kunna bli ett så 

miljövänligt flygbolag som möjligt. Detta liknar den övriga strategin som också innehåller 

tydliga och välformulerade förklaringar och steg över hur företaget ska ledas.  
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5.2 OneWorld 

OneWorld är en allians som tagit efter Star Alliance koncept om att bilda en flygbolagsallians 

för att främja situationen för flygbolag och dess resenärer, runt om i världen. Däremot anser vi 

att de är en aning tvetydiga då uttrycker sitt syfte att vara en mindre allians, jämfört med Star 

Alliance, samtidigt som de söker nya medlemmar. Dessutom förlorade de medlemmen 

Continental Airlines till Star Alliance, vilket måste ha setts som en stor förlust, men kan vara 

orsaken till att de söker nya medlemmar. Liksom Star Alliance försöker OneWorld att spara 

på kostnader, på grund av finanskrisen, men prioriterar att framförallt öka de gemensamma 

intäkterna, istället för att kostnadsbespara, vilket är ett omhändertagande som liknar det Jarillo 

(1988/1998) skriver att det är viktigt för alliansens grundare att visa att de tar hand om sina 

medlemmar, speciellt eftersom att de är forna konkurrenter.  Han beskriver dessutom om de 

positiva aspekterna med allianser då de bidrar med nya kunder till medlemmarna och 

flexibiliteten ökar eftersom de endast tar sig an de verksamheter som berör dem. Precis som i 

fallet med Star Alliance är det inte tydligt ifall OneWorld har en inverkan på British Airways 

eller Finnairs finansiella situation och flygbolagen i sig skiljer sig ifrån varandra. De är 

däremot strategiskt smarta då de har valt att ingå i medlemskap med alliansen då flyindustrins 

situation kräver att nätverksflygbolagen går ihop för att få tillgång till varandras resurser.  

 

5.2.1 British Airways 

Strategin som nätverksflygbolaget British Airways har, är intressant, då de befinner sig i kris 

samtidigt som deras resultat före skatt har visat positiva siffror, de senaste 10 åren, något som 

pekar på hur relativa resultatsiffror för företag faktiskt är. Deras främsta mål är att ta sig ur 

finanskrisen och den nytillkomna strategin, Compete 2012, är uppbyggd för att få flygbolaget 

på fötter igen. Likierman (2009) beskriver, som nämnts, fem vanliga fällor som företag ofta 

hamnar i, där två utav dessa är att orutinerade företag endast jämför sig med sig själva och att 

de tittar bakåt i tiden. I British Airways fall verkar det som att de är ett rutinerat flygbolag 

som är duktiga på att jämföra sig med sina konkurrenter, då de har framställt en åtgärdsplan 

med avsikt att göra dem starka, konkurrenskraftiga och anpassningsbara till omvärlden. 

Strategin Compete 2012 är uppbyggt efter att omorganisera flygbolaget i en långsiktig 

bemärkelse, vilket tyder på att de dessutom är ett företag som ser framåt i tiden. Det British 

Airways ämnar göra med sin nya strategi kan jämföras med Mintzberg et al. (1998) och deras 

resonemang, då de delar upp en strategi i två olika delar, avsiktlighet och lärande. Flygbolaget 
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har tagit lärdom av flygindustrins omvälvande situation, där det är viktigt att vara 

anpassningsbar och som ett resultat av detta har de bildat Compete 2012.  

 

British Airways har för avsikt att effektivisera sin verksamhet och göra saker rätt till en god 

anledning, detta genom att förbättra sina operationella funktioner och bli finansiellt anpassade 

till omvärlden, något som kan kopplas samman med Porters (1996) diskussion om 

operationell effektivitet. Han förklara att när företag utför liknande tillvägagångssätt, men 

utför det effektivare jämfört med dess konkurrenter, kan de bli operationellt effektiva och 

därmed överträffa sina konkurrenter. British Airways tycks använda sig utav en liknande 

lönsamhetsstrategi, jämfört med andra nätverksflygbolag, men ämnar bli ett föredöme för sina 

konkurrenter. Porter (1996) uttrycker dock att det är en komplicerad process för företag att 

lyckas med att bli operationellt effektiva och lönsamma, samtidigt som de försöker ligga 

steget före sina konkurrenter. British Airways resultat före skatt har under de senaste 10 åren 

visat en stadigt positiv prognos, något som dock kan bevisa att flygbolaget har lyckats med att 

vara operationellt effektiva. Däremot är det inte sagt att de ligger före konkurrenterna, men 

det är i alla fall den målsättning de strävar efter. British Airways skulle kunna sägas använda 

sig utav den av Porters (1985) tre generiska strategier som han benämner differentiering, 

något som kan utläsas i Compete 2012. I och med denna nya strategi vill de bland annat 

fokusera på att leverera perfekt service för att möta sina kunders behov och samtidigt 

positionera sig som det självklara valet vid långdistansflygningar, vilket innebär att de 

använder sig utav en produktdifferentiering. Genom kombinationen av dessa två försöker 

British Airways att skapa en produkt som uppfattas som unik av deras kunder.  

 

Beträffande tillväxt uttrycker flygbolaget en vilja att utveckla sin ledande ställning i London 

och dessutom utöka medvetenheten hos sina kunder på den globala marknaden, vilket kan 

kopplas till Ansoffs (1965) marknadspenetration i tillväxtmatrisen, då den handlar om att öka 

företagets befintliga produkter på den nuvarande marknaden och samtidigt övertala nya 

kunder att använda dem. Vidare tycks British Airways fokusera på att förbättra den finansiella 

anpassningen, genom att exempelvis dra ner på kostnaderna, samtidigt som de anser att de 

interna förhållandena är värda att satsa på. Baghai et al. (2009) skriver hur företag, under 

lågkonjunktur, förändrar resursfördelningen samt utvecklar sina anställda efter att ha jämfört 

sig med konkurrenterna, något som är vanligt bland företag som befinner sig i en ekonomisk 

kris. Detta kan kopplas till British Airways, då de har omstrukturerat personalomsättningen 

genom att göra sig av med överflödig personal, för att bland annat ge plats åt redan befintliga 



5. Analys 

67 

 

talanger. De hävdar att de vill motivera sina anställda och för att lyckas med detta försöker de 

generera en behaglig arbetsplats och skapa ett ledarskap som är anpassat till detta. Såsom 

beskrivs inledningsvis i uppsatsen uppkom trenden, som en följd av avregleringen på den 

europeiska marknaden, att vissa nationella flygbolag privatiserades och under 1980-talet var 

British Airways ett utav dessa. Med detta kan det konstateras att British Airways har vunnit 

på att vara ett privatiserat flygbolag, då de har kunnat fortsätta att växa utan statens hjälp och 

samtidigt kunnat tackla dagens pressade flygindustri. Det förefaller rimligt att det är lättare för 

privatiserade flygbolag att anpassa sig till omvärlden och British Airways mål, att bli ett 

smalare flygbolag som lättare kan följa med industrins trender, kan förmodligen uppnås tack 

vare just det faktum att de är privatiserade.  

 

Eftersom British Airways är ett nätverksflygbolag kan det urskiljas en strategisk vilja, såsom 

Jarillo (1988/1998) uttrycker det, att få tillgång till konkurrenters erfarenheter och resurser 

och på det sättet inta nya möjligheter. Ibarra & Hunter (2007) beskriver hur företag som ingår 

i allianser och andra nätverk blir mer konkurrenskraftiga och vi anser att British Airways 

gjorde ett smart strategisk val att ingå i OneWorld, för att lättare kunna hantera den förändring 

som avregleringen innebar, exempelvis en hårdnande konkurrens. Detta kan även kopplas till 

diskussionen om synergier och eftersom British Airways är ett nätverkflygbolag använder de 

sig utav synergier som en del utav deras strategiska tillvägagångssätt på marknaden. 

 

I anknytning till klimatfrågan belyser Porter & Reinhardt (2007) vikten av att 

klimatförändringen ökar konkurrensen mellan företag, intressenters förväntningar växer och 

pressen från omvärlden, angående företagens ansvarstagande, bli allt större. British Airways 

har mött några av dessa punkter genom att vidta politiska åtgärder för att minska utsläppen, 

vilket kan knytas till att de försöker möta deras intressenters förväntningar eftersom de visar 

ett politiskt engagemang och ansvarstagande. Gällande konkurrensen mellan företagen anser 

vi att de gör ett misstag då de inte är med i IATAs mål om att uppnå nollutsläpp år 2050, utan 

har istället bara 50 procent, detta då miljöfrågan idag är så pass aktuell och viktig för 

människor runt om i världen. British Airways ämnar dock effektivisera bränsleförbrukningen, 

vilket överensstämmer med Porter & Reinhardts (2007) teori om att företag måste undgå att 

ödsla resurser i onödan och få onödiga kostnader, vilket leder till att företaget bli operativt 

ineffektivt. Flygbolagets klimatprogram känns lite tunt vid jämförande av Porter & Reinhardts 

diskussion om vilka insatser som bör göras för att bli ett klimatsmart företag. När de skriver 

om att organisationer bör kombinera klimatrelaterande kostnader med effekterna tycks British 
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Airways inte ha uppnått den positionen än. Som författarna även nämner bör miljöstrategin 

stämma överens med företagets övriga strategier och om detta ska tillämpas på British 

Airways bör de vara lika förutseende i deras miljöstrategi som de är i övrigt. Strategin som de 

använder sig av idag är bra anpassad till British Airways situation då de har presterat bra 

resultat före skatt samtidigt som de arbetar i förebyggande syfte. Detta bör de även tillämpa i 

deras miljöstrategi för att lyckas att bli mer operativt effektiva.  

 

Efter att ha studerat British Airways och dess nya strategi Compete 2012 kan det uttydas att 

strategin även handlar om att skapa en kultur bland de anställda som inriktar sig på en kreativ 

arbetsplats. Att skapa en arbetsplats som gynnar motivationen bland de anställda genom att 

införa en sorts tävlingsanda är ett intressant strategiskt val. Att chefer till och med har sagt 

upp sig själva för att gynna verksamheten är intressant i sig, då det har lett till att nya talanger 

har trätt fram.  

 

5.2.2 Finnair 

Finnair har alltid fokuserat på den asiatiska marknaden och dess mål är att bli det första valet 

för kvalitets- och miljömedvetna resor, vid flygningar på det norra halvklotet, samtidigt som 

de vill öka resandet mellan Europa och Asien. Eftersom Finnair erbjuder sina kunder ett 

differentierat produktutbud, såsom Asien, jämfört med sina konkurrenter på den europeiska 

flygmarknaden, kan kopplingen göras till Porters (1985) differentieringsfokus, eftersom de är 

ensamma om att erbjuda detta produktutbud och dessutom använda sig utav detta som 

konkurrensmedel.  

 

Utöver ovanstående resonemang har Finnair som tillväxtmål att utvecklas på flygmarknaden 

västerut, såsom USA, vilket ger kopplingen till Ansoffs (1965) tillväxtmatris och 

marknadsutvecklingen som presenteras i denna, vilken handlar om att ett företag använder sig 

utav en redan befintlig produkt för att sedan tillämpa den på nya marknader. I och med detta 

försöker Finnair utöka sin marknad med samma konkurrensmedel som de använder i 

dagsläget, alltså att erbjuda bra service och bevara sin punktlighet, samtidigt som de utvecklar 

sitt distributionsutbud och konkurrensmedel. Det är dock viktigt, såsom Ansoff (1965) 

poängterar, att företaget måste arbeta för att utveckla ett hållbart tillvägagångssätt för att 

kunna lyckas på den nya marknaden. Finnair bör vara försiktig i sin tillväxtstrategi, för att se 

till att denna utveckling leder flygbolaget framåt och inte riskerar att göra en alltför drastisk 

utvecklingsåtgärd som kanske fördärvar flygbolaget istället. Att Finnair är medlem i alliansen 
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OneWorld är ett strategiskt initiativ som, liksom resonemanget om British Airways, gynnar 

flygbolaget, då Jarillo (1988/1998) framhäver fördelen att nätverksbildande, mellan olika 

företag, leder till att parterna kan spara på kostnader och får tillgång till varandras resurser. 

Att vara med i synergier ger också ett mervärde såsom beskrivs i Ansoffs (1965) uträkning 

2+2=5. I och med att Finnair är med i nätverket OneWorld får de tillgång till fler resurser, 

vilket innebär att de kan erbjuda sina kunder bland annat destinationer till USA och eftersom 

de redan har detta utbud får vi återigen tankarna om att Finnair borde vara försiktiga. I 

dagsläget differentierar sig Finnair, på flygmarknaden i Europa, med sin Asienprodukt och 

om de ska fortsätta med att marknadsutveckla sig finns risken att de skapar förvirring i sin 

kommunikation till sina kunder. Med denna förvirring finns risken att Finnair hamnar i 

samma fälla som SAS, alltså att bli ”stuck in the middle”. Jarillo (1988/1998) skriver även att 

medlemmarna i strategiska allianser bör fokusera på det företagen är bäst på och har högst 

konkurrensvärde och på det sättet bli effektiva. Vi anser således att Finnair borde koncentrera 

sig på att förbättra sin finansiella situation i första hand istället, för att globalisera sig och 

riskera att öka sin instabilitet. 

 

Angående Finnairs resultat före skatt så har flygbolaget genomgått varierande resultat med 

såväl vinster som förluster, de senaste 10 åren. De har inlett en rad förändringar i 

organisationen såsom avveckling av verksamheter som inte haft direkt kontakt med 

kärnverksamheten och outsourcing av andra delar. Porter (1996) pekar på problematiken med 

outsourcing för företaget som använder sig utav detta, då det kan vara komplicerat att 

bibehålla kontrollen över de delar som inte längre är i företagets makt. Detta kan vara en utav 

anledningarna till Finnairs instabilitet inom den finansiella saspekten, då det finns en risk att 

de har skapat förvirring inom organisationens ansvarsområden. I och med finanskrisen har 

pressen på flygbolag växt att fokusera på att öka intäkterna och minska kostnaderna för att 

kunna bemöta marknaden samtidigt som de ska överleva. Finnair har gjort en del åtgärder, för 

att kunna anpassa sig till den rådande finansiella krisen, vilket i sin tur har lett till en hel del 

strejker. Detta tyder på att det råder en del kommunikations- och internproblem i flygbolaget, 

då den före detta VD:n Heinonen avgick på grund av att han inte orkade jobba kvar med 

sådana samarbetsproblem som han upplevde från de anställda. Denna problematik visar hur 

viktigt det är för ledningen att vara så tydlig som möjligt och informera hur illa situationen är 

för att kunna göra kostnadsbesparningarna befogade. Om de anställda inte vill kooperera med 

företaget blir det enorma konsekvenser, och vikten på att använda sig av en klar strategi blir 

tyngre.  När vi kontaktade Finnair, för att komplettera resultatsiffrorna, möttes vi av ett varmt 
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bemötande och de var väldigt hjälpsamma med att ge oss den information vi behövde. 

Däremot konstaterades uppfattningen av att de är ett flygbolag i kris, både på grund av 

finanskrisen men även strejkerna, då vi fick kopplas vidare ett par gånger bara för att få svar 

på vem VD:n var. 

 

Ett utav Finnairs mål är, som nämnts ovan, att bli ett självklart val för miljömedvetna resor, 

vilket är ett strategiskt mål som ligger rätt i tiden. Som vi påpekar i klimatkapitlet skriver 

Porter & Reinardt (2007) att klimatfrågan har satt press på konkurrensen mellan företagen 

idag. Att Finnair har detta som primärt mål för hela verksamheten skiljer dem från de andra 

flygbolagen som vi har studerat, däremot ger deras klimatstrategi intrycket att den inte är 

välstrukturerad. De hävdar att om ett flygbolag ska lyckas med att vara miljövänligt bör det 

först och främst ha en ny och modern flygplansflotta samt ha direkta flygförbindelser till sina 

destinationer. Dessa insatser är självklart goda men efter att ha studera det Porter & Reinhardt 

(2007) beskriver, är åtgärderna för att bli ett miljövänligt bolag mer komplicerade. Det 

handlar om att använda sig av en miljöstrategi som minskar kostnaderna och ökar 

effektiviteten samtidigt som resurser inte förbrukas i onödan. Genom att ha en flygplansflotta 

som är modern och klimatsmart, såsom Finnair ämnar ha, är ett steg i rätt riktning men de 

måste se till att kombinera verksamheten på ett mer omfattande tillvägagångssätt för att kunna 

möta dess intressenters och kunders behov av att resa med ett miljövänligt flygbolag. En 

handling som vi anser att Finnair saknar är att de inte är med i IATAs nollutsläpps mål, vilket 

är insats som är värd att ta för att kunna nå sitt mål om att bli ett självklart val för 

miljömedvetna resor.  

 

5.3 Lågprisflygbolag 

 

I och med genomförandet av de tre paketen avreglerades den europeiska flygmarknaden och 

öppnades upp för konkurrens, något som var en förutsättning för lågprisflygbolagens existens. 

Precis som Wensveen & Leick (2009) skriver, har flygindustrin en tendens att utveckla nya 

strategier som är anpassade till omvärldens föränderlighet, något som lågprisflygbolag är ett 

utmärkt exempel på. Gemensamt för dessa bolag är att de använder sig av kostnadsledarskap, 

enligt Porters (1985) benämning, dock tycks det finnas olika sätt att tillämpa denna strategi 

på, något som såväl Ryanair som Norwegian är tydliga exempel på.   
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5.3.1 Ryanair 

Ryanair är ett företag i medvind, något som dock inte innebär att de inte har stött på problem 

på vägen. Som nämnts tidigare startade bolaget sin verksamhet som ett fullserviceflygbolag 

men omstrukturerade sig sedan, efter några år av förlust, till att bli Europas första 

lågprisflygbolag. Det har således varit en lärande process, något som Mintzberg (1987) och 

Mintzberg et al. (1998) menar karaktäriserar en strategi, då han förklarar att den består av två 

delar, där en är avsiktlig, som han även benämner planerad, och där en växer fram stegvis och 

att strategi därmed är något som inte helt går att förutbestämma. Ryanair har en planerad 

strategi, i och med den avsiktliga förändring de gjorde, och deras omorganisering låg, i och 

med avregleringarna inom Europa, helt rätt i tiden då marknaden nu öppnades upp för 

konkurrens.  

 

Konkurrensstrategi är en oerhört viktig del av ett företags strategi, då det handlar om dess 

förhållande till konkurrenterna. Efter att ha studerat Ryanairs uttalade strategi går det att dra 

paralleller till såväl diskussionen om Southwest, då det faktiskt är den modell som Ryanairs 

strategi är baserad på, och det som Porter (1985) benämner kostnadsledarskap, ett fokus på att 

hålla låga priser inom den aktuella industrin, detta då Ryanair strävar efter att etablera sig som 

det ledande lågprisflygbolaget. Kostnadsledarskapet innebär oftast att ett företag är ledande 

inom industrin och att detta inte är en position som många tävlar om. Efter den förståelse 

uppsatsen skapat om flygindustrin råder det ingen tvekan om att Ryanair besitter denna 

position, att de är kostnadsledande och att de sticker ut. Precis som Southwest har Ryanair 

som strategi att fokusera på låga avgifter och bra kundservice, något som Porter (1996), i 

fallet med Southwest, benämnde vara mer av en slogan än en strategi och som då även får 

antas gälla för Ryanair. Detta eftersom strategi handlar om ett företags aktiviteter och hur 

differentierade de är i förhållande till sina konkurrenter. I och med Ryanairs fokus på korta 

punkt-till-punktresor till sekundära flygplatser, låga verksamhetskostnader, kundservice, 

internetanvändande och stödtjänster har de skapat ett unikt värde som inte går att finna, i 

liknande grad, någon annanstans inom Europa. De erbjuder exempelvis ingen extra komfort 

eller måltider ombord och även de har därmed skräddarsytt sina aktiviteter så de passar den 

position som de har valt på marknaden.  

 

Ryanair är, som nämnts, det ledande lågprisflygbolaget inom Europa men strävar ständigt 

efter att utvecklas och att fokusera på tillväxt, något som de försöker uppnå genom såväl 

marknadspenetration som marknadsutveckling och diversifiering, vilket kan utläsas i Ansoffs 
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(1965) tillväxtmatris. Detta då Ryanair både vill utveckla de existerande marknaderna, satsa 

på att gå in på nya, samt utveckla sin produkt genom långdistansflyg genom planerna på att 

etablera sig på den nya, amerikanska marknaden. Frågan är dock hur Ryanair kommer att lösa 

detta, utan att gå ifrån sitt strategiska koncept, då det mer eller mindre finns krav på att vissa 

tjänster ska ingå vid längre flygturer, tjänster som Ryanair idag endast erbjuder mot betalning. 

Än värre anser vi att det kommer bli, om planerna på att ta betalt för toalettbesök förverkligas, 

då ett värsta scenario är att glömma mynten under en flygning som varar omkring 10 timmar. 

Även om vi inte ska gå händelserna i förväg, kvarstår risken att Ryanair går in i samma fälla 

som Lakers Airways gjorde, då de gjorde nya tillägg, skapade en ny sorts service och 

utvecklade sin marknad genom att skapa nya rutter, vilket ledde till att såväl dess image och 

service som dess leveranssystem blev otydlig. Om detta skulle inträffa även i fallet med 

Ryanair, blir konsekvensen en otydlig strategi, något som skulle föra med sig att bolaget 

skulle hamna i den oönskade situation som Porter (1985) benämner ”stuck in the middle”. 

Även Ansoff (1965) påpekar att det är denna tillväxtstrategi som innebär störst risk för 

företag, dock är Ryanair duktiga på att ta tillvara på sin kärnkompetens, något som vi anser 

vara billiga flygresor, där de hela tiden tycks hitta nya möjligheter att få ner kostnaderna på, 

och därmed kanske de kan lyckas bättre än andra företag som försöker sig på diversifiering. 

Dessutom kommer Ryanair, om planerna på långdistansflygningar går igenom, att starta upp 

detta under ett annat varumärke.  

 

I och med dagens finanskris och det allt mer turbulenta samhället kan det konstateras att det 

idag är svårare för organisationer att nå positivt resultat, något som dock inte drabbat Ryanair, 

då siffror över de senaste 10 åren tyder på att de är ett bolag som lyckats, då dessa år har 

präglats av en nästintill explosionsartad vinstökning. Som nämnts tidigare menar Porter 

(1996) att företag både behöver en operativ effektivitet och en strategi för att uppnå 

lönsamhet, något som Ryanair tycks ha lyckats med. De överträffar sina konkurrenter genom 

att skilja sig mot dessa då de alla erbjuder flygresor, men då Ryanair gör detta till en betydligt 

lägre kostnad. De använder sig kontinuerligt av kostnadsreducerade åtgärder, åtgärder som de 

nästintill drar till det extrema, vilket leder till att de på denna punkt ligger steget före sina 

konkurrenter, vilket i sin tur tyder på att de är operativt effektiva.  

 

Ytterligare ett strategiskt drag hos Ryanair, även om de själv inte explicit uttrycker det, anser 

vi vara dess användning av media, i såväl positiv som negativ bemärkelse. Företagets VD 

Michael O´Leary tycks anse att all publicitet är bra sådan och vid en sökning på den 
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internetbaserade sökmotorn Google resulterade orden michael oleary ryanair i 223 000 träffar 

medan motsvarande sökning på mats jansson sas gav mindre än hälften så många, 87 300 

sådana. Siffrorna understryker resonemanget ovan, att Ryanair tycks se all publicitet som 

något bra, då de kontinuerligt uppenbarar sig i mediesammanhang. Under år 2009 har det 

dessutom, som nämnts, pågått något av ett ”mediekrig” mellan just ovanstående två vd:ar, där 

de båda två framhäver det egna bolaget i positiv dager och understryker den andras brister.  

 

Även Ryanair fokuserar på att arbeta miljömedvetet och har således förstått vikten med att ta 

till åtgärder för klimatet, något som kanske är extra viktigt inom flygindustrin, då den ofta 

pekas ut som en av de största miljöbovarna av dem alla. Detta är något som de menar att de 

uppnår genom bland annat nya flygplan och modern teknik men också genom ett ständigt 

arbete med att minimera sin bränsleförbränning och sitt koldioxidutsläpp. De arbetar således 

med frågan från grunden, något som är viktigt för att ett företag ska kunna vara operativt 

effektiva, menar Porter & Reinhardt (2007) som även anser att ett företag är operativt 

ineffektiva om de producerar mer utsläpp än nödvändigt eftersom de då slösar med resurser 

då det för med sig onödiga kostnader. Ryanairs arbete tycks därmed ligga i linje med detta 

resonemang. En annan punkt som är värt att betona är att Ryanair framhäver det faktum att 

bolaget flyger till sekundära flygplatser och inte heller erbjuder gratis mat, dryck, tidningar 

eller annan liknande service ombord på sina flyg som positiva, miljömedvetna aspekter, trots 

att det är dessa punkter som bolaget oftast brukar kritiseras för.  

5.3.2 Norwegian 

Norwegian använder sig, liksom Ryanair, av en lågkostnadsstrategi, vilket innebär att 

kopplingen till Porter (1985) och hans kostnadsledarskap blir tydlig även här. Detta i och med 

att de strävar efter att erbjuda dess kunder billiga flygbiljetter, till ungefär samma pris eller 

lägre priser än andra inom industrin, och då de erbjuder en möjlighet att köpa tilläggstjänster 

om så önskas. Därmed fokuserar de på att hålla nere kostnaderna och arbetar efter ett ständigt 

kostnadsfokus. Dock skiljer Norwegian sig åt från andra flygbolag som är baserade på 

Southwests lågprisflygbolagsmodell på en rad punkter, dels på grund av det faktum att deras 

strategi är betydligt mer serviceinriktad. De använder sig inte, precis som Journal of Air 

Transport World Management (2009) skriver, av ett ”take it or leave it-koncept”, utan strävar 

efter att alltid bemöta kunderna på ett vänligt sätt, så att de således skapar en 

flygreseupplevelse för dessa, något som underlättas av bolagets platta struktur. Samtidigt 

flyger de till primära flygplatser, för att förenkla kundens resande, och säljer deras biljetter 
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hos såväl resebyråer som på deras hemsida, faktorer som för med sig att Norwegians 

lågprisstrategi således hamnar någonstans mitt emellan den service som traditionella 

nätverksflygbolag erbjuder och den brist på service som vanligen återfinns hos 

lågprisflygbolagen. Det faktum att Norwegian erbjuder bonussystem för sina kunder, är även 

det ett strategiskt drag som skiljer dem från andra lågprisflygbolag, exempelvis Ryanair, och 

som istället för dem närmare det sätt som de aktuella nätverksflygbolagen arbetar på. I detta 

sammanhang är det även intressant att påpeka att Norwegian inte ser Ryanair som sin 

huvudkonkurrent, utan att det är SAS som innehar denna position. Detta i och med det faktum 

att Norwegian, precis som nätverksflygbolagen och till skillnad från exempelvis Ryanair, 

flyger till primära flygplatser. Idag skulle bolaget därför kunna beskrivas som att de står med 

ett ben på vardera sidan. Om Norwegian går emot sitt lågkostnadskoncept i allt för stor grad 

och fortsätter sina närmanden mot nätverksflygbolagens, finns risken för att även de hamnar i 

den inte så önskvärda situation som Porter (1985) benämner ”stuck in the middle”. Så är dock 

inte fallet än, anser vi, eftersom Norwegian alltid strävat efter att erbjuda reseupplevelser, till 

ett lågt pris, för sina kunder. Det nyligen införda bonussystemet är just en service till 

kunderna, ett vänligt bemötande som visar på att de bryr sig om och vårdar de som frekvent 

väljer att använda sig av bolagets tjänster. Norwegian bevisar därmed att det går att vara ett 

lågprisflygbolag som samtidigt erbjuder förmånliga produkter och bra service. 

 

Norwegian använder sig, även de, av de tillväxtstrategier som Ansoff (1965) benämner 

marknadspenetration och marknadsutveckling, detta då deras uttalade strategi går ut på att 

fortsätta utveckla och utöka sitt nätverk av primära flygplatser, såväl inom som utanför 

Norden. Samtidigt har de ansökt om landningstillstånd i såväl Bangkok som New York, något 

som de hoppas få igenom under mitten av år 2010. Norwegians marknadsutveckling kan dock 

tyckas vara mindre omvälvande än i fallet med Ryanair, detta då bolaget redan har en viss 

erfarenhet av, åtminstone något, längre resor i och med deras närvaro på exempelvis den 

nordafrikanska marknaden, de använder sig därmed inte av diversifiering, eftersom detta 

redan är en produkt som finns i deras utbud.  

 

Beträffande Norwegians resultat före skatt är det viktigt att poängtera att de är ett relativt nytt 

bolag, vilket kan vara en av förklaringarna till att det är först de senaste två åren som bolaget 

lyckats gå med rejäl vinst. Även Norwegian har därmed lyckats bra de senare åren och 

överträffar sina konkurrenter genom att erbjuda flygresor, inte bara till ett billigt pris utan 
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också med hög service. Även de är därmed operativt effektiva, enligt Porters (1996) 

benämning.  

 

Som nämnts ovan är klimat idag ett högaktuellt ämne och ofta pekas flygindustrin ut som en 

stor miljöbov. Som en följd har detta blivit något som många flygbolag, även Norwegian, 

försöker att minska, då de bör visa för omvärlden att de bryr sig om den värld vi lever i och 

vad just deras verksamhet står för. Norwegian gör detta i och med dess satsning på en ny, 

modern flygplansflotta, något som, enligt dem själva, kommer föra med sig att de har den 

modernaste, effektivaste och miljövänligaste flottan som är i drift. Precis som Porter & 

Reinhardt (2007) menar så påverkar klimatfrågan konkurrensen mellan företag, något som för 

med sig att organisationer måste vidta åtgärder för miljöarbete snabbast möjligt, något som 

Norwegian därmed har gjort. Författarna menar även att det inte finns något bästa sätt att göra 

detta på, utan att det beror på varje företags unika situation. Norwegians satsning på en ny, 

modern flygplansflotta för med sig ett miljövänligare flyg, samtidigt anser vi att även det 

ligger i linje med bolagets kostnadsfokus, då likadana flyg exempelvis också för med sig lägre 

reperations- och teknikkostnader. 
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6. Slutsats  
 

I det avslutande kapitlet kommer vår slutsats att framföras, där empiri och teori har tolkats 

och analyserats för att nu sammanställas. Slutsatsen ämnar ämna ge de svar på det 

problemformuleringen och syftet söker, vilka är presenterade i uppsatsens 

introduktionskapitel. Avslutningsvis ger vi förslag på fortsatta studier för de som är 

intresserade att fortsätta att forska i ämnet 

 

Syftet med denna uppsats var att skapa en förståelse för olika strategiska beteenden hos valda 

flygbolag inom Europa. Ett ämne som är högaktuellt i och med det faktum att människor idag 

reser allt mer och då mycket av detta resande sker med hjälp av just flygtransport. 

Flygindustrin befinner sig idag dessutom i en kris som beskrivs som den värsta någonsin, 

något som har medfört att strategiarbetet hos de aktuella flygbolagen, om möjligt, har fått en 

ännu större betydelse. Flygindustrin är, som nämnts vid flertalet tillfällen, oerhört komplex 

och har genomgått stora förändringar de senaste årtiondena, främst på grund av de 

avregleringar som ägt rum, såväl inom Europa som på andra platser runt om i världen. Detta 

tillsammans med de fyra händelserna som skedde i början av 2000-talet, samt dagens 

finansiella kris, är faktorer som ytterligare har påverkat industrin och uppsatsens valda 

flygbolag, på ett eller annat sätt. Målet med denna uppsats var att skapa en förståelse för de 

strategiska beteenden som finns inom flygindustrin för att undersöka om tydliga skillnader 

och likheter kan urskiljas mellan de valda flygbolagen.  

 

Nätverks- och lågprisflygbolag, som denna studie har ägnat sig åt, är i sig två skilda exempel 

på strategiska beteenden som finns inom flygindustrin i Europa idag och strategiska allianser 

tycks ha uppkommit just på grund av lågprisflygets intågande på marknaden. Trots att dessa 

inriktningar står för två olika strategiska beteenden, har vi dock sett en del likheter mellan 

dem. Efter att ha analyserat de sex aktuella flygbolagen kan vi urskilja flera tendenser till 

mönster, dock inte inom de specifika allianserna och mellan de valda lågprisflygbolagen. Det 

vi snarare har sett är å ena sidan kopplingar över alliansgränserna, beroende på 

ägarförhållanden, å andra sidan tycks lågprisflygbolagen vara ett kapitel för sig.  

 

I fallet med SAS liknar de inte nämnvärt Lufthansa, vilket skulle kunna anses mer logiskt 

eftersom de tillhör samma allians, utan snarare Finnair som är medlem i OneWorld. Båda 
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flygbolagen befinner sig i en ekonomisk kris och har uppvisat ett resultat före skatt de senaste 

10 åren som mestadels inte är utav positiv karaktär, något som vi tolkar är en följd utav att 

båda fortfarande har en ägarstruktur som är delvis statlig. Det tycks vara så att de bolag som 

har mest problem att klara av finanskrisen och den hårdnande konkurrensen är just de bolag 

som, till en viss del, är statligt ägda. Det är dock viktigt att ha servicen till medborgarna och 

diskussionen om statens suveränitet i åtanke, faktorer som säkerligen bidrar till det faktum att 

stater ofta kliver in och ”räddar” flygbolag som befinner sig i kris. Detta är något som vi anser 

såväl hjälper som stjälper SAS och Finnair, då en privatiserad ägarstruktur kanske skulle vara 

att föredra.  

 

Lufthansa och British Airways är båda stabila flygbolag och en avgörande orsak till detta kan 

vara att de är privatiserade sedan en tid tillbaka och således inte beroende av nationella krav, 

utan har skapat organisationer som lättare kan anpassa sig till den ständigt föränderliga 

omvärlden. I och med detta har de bättre förutsättningar att skapa strategier som är anpassade 

till den konkurrenskraftiga marknaden. Även mellan British Airways och SAS kan en del 

intressanta mönster urskiljas, då båda är påverkade av finanskrisen och har utvecklat en 

strategisk framtidsplan som för båda flygbolagen handlar om att få verksamheten mer 

anpassningsbar, genom att fokusera på sin kärnverksamhet samt att arbeta mer 

kostnadsmedvetet. Skillnaden tycks dock vara att British Airways var tidiga med att inse detta 

medan SAS skulle ha förstått den komplicerade situationen mycket tidigare, då det går relativt 

bra för British Airways men inte lika bra för SAS. Det är dock viktigt att påpeka att resultat är 

ett relativt mått, till skillnad från SAS har British Airways åstadkommit ett positiv resultat 

före skatt under hela den studerade tioårsperioden, men det befinner sig ändå, enligt dem 

själva, i kris.  

 

Beträffande lågprisflygbolagen anser vi att såväl Ryanair som Norwegian är av eget slag, då 

det enda tydliga mönster som vi kan urskilja mellan dessa två är deras kostnadsstrategi som 

ständigt fokuserar på att ha så låga kostnader som möjligt. Att Ryanair är ledande på denna 

punkt råder det ingen tvekan om, då de drar denna kostnadsstrategi till dess yttersta spets och 

jämfört med Norwegian använder de sig inte utav en högre kundservice. En intressant aspekt, 

beträffande Ryanair, är att ifall de börjar resa kontinentalt gör de detta under ett nytt 

varumärke, något som vi anser vara ett smart strategiskt beslut, då de inte förvirrar kunderna 

samtidigt som de håller isär det nya konceptet från det nuvarande. För Norwegian blir inte 

steget med långdistansflygningar lika stort, då de redan har erfarenhet utav resor till andra 
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kontinenter. En risk som dock kan drabba Norwegian är att de förvirrar, då de i stor 

utsträckning liknar ett fullserviceflygbolag, genom just deras fokus på exempelvis bättre 

service, primära flygplatser och bonussystem, samtidigt som de framhäver sig själva som ett 

lågprisflygbolag. Därmed anser vi att Norwegian hamnar någonstans mitt i mellan 

nätverksflygbolagen och det extrema kostnadsfokuserade lågprisflygbolaget Ryanair. 

 

Förutom att flygindustrin idag, som nämnts, befinner sig i en finansiell kris, pekas den 

dessutom ofta ut som den största boven beträffande klimatfrågan, på grund av exempelvis 

buller och dess stora utsläpp. Således har det blivit något av ett krav för dessa bolag att 

behandla miljöproblematiken och i arbetet med uppsatsen kan en genomgående strategisk 

likhet urskiljas, i större eller mindre utsträckning, då alla bolag har utarbetat en klimatstrategi. 

 

En skillnad som är viktig att ha i åtanke är hur de olika flygbolagen har uppkommit, då 

nätverksflygbolagen är mycket äldre i jämförelse med lågprisflygbolagen. Detta innebär att 

lågprisflygbolag, som uppkommit i avregleringarnas spår, från grunden tycks ha kunnat skapa 

en strategi som är bättre anpassad till flygindustrin, som den ser ut idag, jämfört med de flesta 

nätverksflygbolag. Vissa av dessa har, i sin tur, försökt sig på att starta upp verksamheter som 

liknar lågprisflygbolagen, men med mindre lyckat resultat. Det som i övrigt är slående är hur 

dessa två olika strategiska koncept tenderar att ta efter varandras sätt att arbeta på. Detta 

urskiljs tydligt i såväl Ryanairs som Norwegians planer på långdistansflygningar och den sist 

nämndas införande av bonussystem, men också i det allt mer kostnadsmedvetna sätt som 

såväl SAS och Lufthansa som British Airways och Finnair arbetar efter idag. Kanske är 

Norwegians ”mitt-emellan-strategi” framtidens koncept, att lyckas kombinera billiga resor 

med hög service till primära flygplatser.  

 

Denna uppsats har bidragit till att skapa en förståelse för olika strategiska beteenden som 

återfinns hos flygbolag i Europa, där nätverks- och lågprisflygbolagskonceptet är de tydligaste 

men där även likheter, såsom ur vilka förhållanden som flygbolagen har uppkommit, 

ägarformens påverkan samt ett gemensamt fokus på klimatet, kan urskiljas. Samtidigt finns 

det stora skillnader flygbolagen emellan och då främst mellan lågprisflygbolagen och mellan 

nätverksflygbolagen inom Star Alliance och OneWorld. Detta kan urskiljas tydligast mellan 

Ryanairs och Norwegians sätt att utföra sin lågprisstrategi, men också mellan SAS och 

Lufthansa samt British Airways och Finnair, där ägarförhållandena är det som bidragit mest 

till skillnaderna bolagen emellan, något som förvånar då vi anser att samarbetet inom 
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allianserna borde visat sig tydligare. Hur utvecklingen av flygindustrin kommer att se ut 

följande decennium, med den rådande finanskrisen i åtanke, återstår att se.  

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Efter genomförandet av denna uppsats konstaterar vi att det är svårt att dra djupare 

generaliserbara slutsatser, detta eftersom studien mestadels grundar sig på vad de aktuella 

flygbolagen säger att de gör och inte på vad de faktiskt uträttar, då komplettarande 

information av detta slag har varit svår att finna.  

 

Vår uppsats har bidragit till att ge en insikt i det strategiska beteende som finns hos flygbolag 

i Europa, men ett intressant förslag på fortsatt forskning vore att mer konkret och djupare 

studera hur dessa flygbolag verkligen använder sig utav sina strategier. För att åstadkomma en 

sådan typ av studie krävs det dock mer tid och en insyn i de aktuella flygbolagens verksamhet, 

något som exempelvis kan uppnås genom att på nära håll följa flygbolagen i fråga och 

därmed, med egna ögon, bilda en uppfattning som ger en mer objektiv syn på deras 

strategiarbete. 
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Finnair Plc - Company Announcement  
MIKA VEHVILÄINEN TO BE FINNAIR'S NEW PRESIDENT & CEO  

  

FINNAIR PLC      STOCK EXCHANGE RELEASE    11 NOVEMBER 2009 09.00 

  

  

  

The Board of Directors of Finnair Plc has appointed Mika Vehviläinen 

M.Sc.(Econ.), 48, as Finnair's President and CEO as of 1 February 2010. 

Vehviläinen will join Finnair on 5 January 2010.  

  

Since 1991 Vehviläinen has been employed by Nokia and is currently Chief 

Operating Officer of Nokia Siemens Networks. He has strong experience of sales 

and marketing and of strategic management and business development in Asia, 

North America and Europe.  

“Finnair is recognised as a quality airline. It has an effective strategy, 

which has been proven in practice, and expert personnel. Finnair has all that 

it takes to emerge from the hard times as a winner, but this will require 

goal-directed development of the business practices. It will be necessary to 

improve competitiveness, and management and personnel will have to cooperate 

closely in this task,” says Vehviläinen.  

  

Finnair's current President & CEO Jukka Hienonen will leave his post at the end 

of January 2010.  

“During his period as President & CEO, Jukka Hienonen made significant changes 

to improve Finnair's competitiveness and he brought a new dynamic to the 

management of the company. For this excellent work he deserves thanks. In 

accepting the relay baton from Hienonen, Mika Vehviläinen will receive a flying 

start to his efforts. Finnair's success will not come for free; hard work will 

be needed to achieve it and Vehviläinen is no stranger to this,” says Chairman 

of Finnair Plc's Board of Directors Christoffer Taxell.  

  

INVITATION TO MEDIA CONFERENCE 

  

A media conference will be held on Wednesday, November 11th, 2009 at 11 am, at 

Lentäjäntie 3, Vantaa (registration at the reception). The chairman of the 

Board, Christoffer Taxell and Mika Vehviläinen will be present.  
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Högskolan i Kalmar 
 
Högskolan i Kalmar har mer än 9000 studenter. Här finns utbildning och forskning 

inom naturvetenskap, teknik, sjöfart, samhällsvetenskap, ekonomi, turism, 

informatik, pedagogik och metodik, medie-vetenskap, språk och humaniora, 

lärarutbildning, vårdvetenskap och socialt arbete. 

 

Forskningens profilområden är biomedicin/bioteknik, miljövetenskap, marin ekologi, 

automation, företagsekonomi och informatik, men forskning pågår inom de flesta av 

Högskolans ämnen. Högskolan har sedan 1999 vetenskapsområde naturvetenskap, 

vilket ger Högskolan rätt att anta studenter i forskarutbildning och examinera 

doktorer inom ämnesområdet naturvetenskap. 
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