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Förord 

 

 

Denna studie är mångvetenskaplig och spänner från kulturvetenskap över till ekono-

misk historia och företagsekonomi. Den utgör en fristående fortsättning på en tidigare 

bok om flygmarknaden i Skandinavien: Högtryck. SAS och omvandlingen, utgiven 

2015. Titeln är dubbelbottnad. Dels användes smörgåsbordet, eller Smorgasbord, i 

marknadsföringen av Scandinavia som varumärke, dels har boken ett upplägg som på-

minner om ett smörgåsbord, med en presentation av mer eller mindre fristående delar 

som berör flygmarknaden. Boken är uppdelad i två självständiga avsnitt, Meningsskap-

ande och varumärke respektive Intraprenörskap och strukturkapital, med tre kapitel 

inom varje avsnitt. Det första avsnittet behandlar vilka föreställningar som finns om 

Skandinavien och hur det skandinaviska kom att konstrueras och fysiskt gestaltas från 

1950-talet och framåt. I det andra avsnittet ligger fokus på behovet av trygghet och 

försäkringar på den civila flygmarknaden, där en svensk organisation utvecklade världs-

ledande system för att prissätta och försäkra risker, på flygmarknaden och senare även 

på marknaden för rymdförsäkringar (satellituppskjutningar). Bokens kapitel har således 

behovet av att skapa förtroende på flygmarknaden som minsta gemensamma nämnare. 

Dessutom löper entreprenörskap och intraprenöriella processer som en röd tråd genom 

hela boken, skildrat genom två organisationers historia – flygbolaget SAS och försäk-

ringsbolaget Skandia – från 1950-talet fram till slutet av 2010-talet. Det är bara att 

smaka på utifrån eget intresse. 

 

Jag vill rikta ett tack till alla intervjuade. Utan er hade inte detta varit möjligt. Delar av 

manuset har diskuterats på EHFF – the Heckscher Institute vid Handelshögskolan i 

Stockholm. Tack till alla som deltog. Ett särskilt tack till Emma Stenström, som lotsade 

in mig på intressant litteratur och deltog i arbetet med intervjuerna för bokens tredje 

kapitel. Och till Dick Öhman, tidigare arkivarie vid SAS, som spårade upp intressant  
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källmaterial. Tack till Sara Kristofferson för kommentarer, till Lukas Huoman för ovär-

derlig hjälp med enkätundersökningen 2015, till Jakob Sjögren för excerpering och till 

Anders Perlinge för noggrann genomläsning av manuset och värdefulla tankar på vägen.  

 

Boken har tryckts med medel från Kungliga Patriotiska Sällskapet. 

 

 

Linköping den 18 mars 2019 

 

 

 

Hans Sjögren 

 



10 
 

  

 

 

 

Meningsskapande och 

varumärke 

  



Meningsskapande och varumärke 

11 
 

  



Smorgasbord 

12 
 

Värdet av att resa med flyg ligger i att snabbt kunna förflytta sig från en plats till en 

annan. Vissa är villiga att betala ett högt pris, för att få åtnjuta en hög servicenivå, medan 

andra kan tänka sig enklare men billigare alternativ. Oavsett vilket kommer resenären 

att fylla sin upplevelse med ett innehåll som ligger utöver själva transporten. Timmarna 

får ett slags mening utöver själva transporten i sig. I flygbolagets intresse ligger att sörja 

för att resan blir så säker, trygg, praktisk och behaglig som möjligt. Men vad som också 

spelar roll för den upplevda nyttan är vilka kulturella värden som servicen laddas med.           

  

Människan har behov av att skapa mening, och att ge föremål och händelser särskilda 

innebörder. Kanske handlar det om att förstärka känslan av liv, djupast sett. Viljan till 

mening yttrar sig bland annat i att miljöer byggs upp för att signalera värden som det 

går att identifiera sig med. Samtidigt som gestaltningen av miljön kommer utmana vissa 

personers föreställningar, kommer den hos andra skapa upplevelse av igenkänning, fri-

het och trygghet. Ett universellt meningsskapande finns inte och är kanske heller inte 

önskvärt att sträva mot: meningen genom saker och ting uppfattas olika av olika män-

niskor. Dessutom ändras preferenser över tid. En ny omvärld och tidsanda växer fram, 

och lägger sig över lagret av gamla ideal och värden. Meningen skiftar innebörd över 

tid.       

 

Meningsskapandet inom transportsektorn skulle kunna ses som enbart funktionellt – 

meningen med att kunna ta sig från en plats till en annan – men värdet kan också ligga 

i estetiken. Varje produkt och serviceerbjudande bär på en kombination av idéer, före-

ställningar, funktioner och estetik. Tjänsterna påverkar våra sinnen och får därigenom 

ett kulturekonomiskt värde. Inom flygbranschen är det offentliga rummet utformat uti-

från både funktionalitet och estetik, med medveten design av lounge, kabin, uniformer 

och servis. Logotyper är framtagna för att väcka intresse, skapa visuella sensationer och 

påverka oss känslomässigt. Reklam, marknadsföring och strategiska berättelser (story-

telling) används i marknadskommunikationen till att skapa inre universum hos motta-

garen, men även för att stärka sammanhållningen och identifikationen hos medarbetare 
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inom samma organisation. Även personalens klädsel, kroppsspråk och beteende ska 

kommunicera kärnvärdena i varumärket. 

 

Varumärken styr vårt konsumtionsbeteende samtidigt som de är kraftfulla instrument i 

globaliseringen av ekonomin. Men i vilken utsträckning är de manipulationer och icke-

autentiska föreställningar utifrån sitt kommersiella syfte? Det tycks som varje genom-

brott för ett nytt transportsätt – ångfartyg, järnväg, bil och flyg – präglas av liknande 

försök till meningsskapande, som ett utslag för modernism och exklusivitet. Vilka slags 

kulturekonomiska värden skapades på flygmarknaden, hur svarade branschen upp på 

människans behov av mening? Skiljer sig flygbranschen i byggandet av varumärke från 

andra branscher? Första delen av denna bok söker svar på hur det skandinaviska formu-

lerats, hur näringslivet pragmatiskt brukat stereotypiska nationella föreställningar i sin 

marknadskommunikation och hur värdeskapandet gestaltats i mötet med gamla och nya 

marknader.    

 

I kapitlet ”Arvet och föreställningar om Skandinavien” redogörs för vad setts som kän-

netecken på det skandinaviska. Vem har påstått att något är skandinaviskt, varför och 

utifrån vilka kriterier skulle det vara skandinaviskt? Observationerna faller inom tre ka-

tegorier: faktiska skandinaviska kulturella värden; skandinavers föreställningar om 

vilka dessa värden är; utlänningars föreställningar om skandinaviska värden. Redogö-

relsen är mångvetenskaplig och hämtar observationer från både humanistiska och sam-

hällsvetenskapliga fält. Försök görs att karakterisera vad som framstår som typiska 

skandinaviska inslag inom politik, ekonomi och konst, med exempel från studier av 

folklig mentalitet, ledarskap, bolagsstyrning och populärkultur. Dessutom lyfts skillna-

der fram mellan de tre länderna Danmark, Norge och Sverige med argumentet att det 

kulturella arvet speglar unika demografiska förhållanden. Även om länderna i ett inter-

nationellt perspektiv förefaller rymma en mängd gemensamma drag, har ländernas väg 

mot att bli rika välfärdsländer sett något annorlunda ut. Det har bidragit till att institu-

tioner och beteenden på flera punkter kommit att skilja sig åt.  
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Kapitlet avslutas med en jämförande studie av vad som associeras med det skandina-

viska, utifrån enkätundersökningar riktade till utländska medborgare. Vad betyder 

Skandinavien för en utländsk medborgare? Är begreppet levande? Vilka associationer 

görs och vad uppskattas minst respektive mest av det skandinaviska? Den första under-

sökningen avser bilden av Skandinavien år 1970 medan den andra enkätundersök-

ningen, som replikerar den första, avser år 2015. De två nedslagen bildar underlag till 

en jämförelse över tid, med svar på i vilken utsträckning bilden av Skandinavien för-

ändrades under de knappt femtio åren som förflöt mellan nedslagen. Med stöd i käll-

materialet kan vi även dra slutsatser om hur associationer till Skandinavien beror på hur 

länge man befunnit sig i det gästande landet respektive avståndet till hemlandet, geo-

grafiskt och kulturellt.       

    

I kapitlet som därefter följer ges svar på vad som betraktats som kommersiellt gångbara 

skandinaviska värden. Genom SAS, ett av det mest typiska skandinaviska företagen, 

kan vi följa hur det skandinaviska definierats, formgivits och marknadsförts. Vi kom-

mer att se vilka skandinaviska värden som knöts till genombrottet för en storskalig flyg-

industri och vilka normer och estetiska uttryck som valdes i kommersiellt syfte. Men 

också vad som hände när flygbranschen mognade och marknaden breddades samt hur 

gestaltningen av varumärket påverkades av att reklamarbetet flyttades över till profess-

ionella reklambyråer på 1980-talet. Kapitlet svarar på frågan i vilken mån SAS gestalt-

ning av det skandinaviska står i konflikt med de föreställningar om Skandinavien som 

finns i utlandet och bland skandinaver, som presenteras i enkätundersökningarna och 

finns redovisade i litteraturen.  

 

Ett rimligt antagande är att ekonomisk omvandling och nya preferenser förändrar för-

utsättningarna för bruket av kulturekonomiska värden. Studien visar hur förändrade 

resmönster, nya kategorier av passagerare och ökad individualisering har påverkat 

funktionell design och meningsskapande. Exempel visar hur SAS ”iscensatte” kabinen, 

personalen, hotellen, flygplatsen och agentkontoren runt om i världen, utifrån skandi-
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naviska värden. Men även hur SAS och andra skandinaviska företag förhöll sig till mod-

ernismen, från framväxten av ”Scandinavian Modern” under 1950-talet och framåt. Ka-

pitlet visar hur konstnärer, designers och PR-konsulter använde kulturella värden för att 

bygga varumärket kring SAS. Valet av koder, design och strategiska berättelser var 

högst medvetet, i syfte att övertyga och skapa starka identiteter.  

 

SAS blev bärare av det skandinaviska och den nordiska välfärdsmodellen. Men inte på 

alla punkter. Genom kundarrangemang, bonusprogram och sponsring konstruerades ett 

klassamhälle, exklusivt för köpstarka grupper i samhället. Jämlikhetsideal som före-

språkades i samhället hade mycket litet genomslag på flygbranschen. Detta kan te sig 

som en paradox med tanke på det statliga ägandet i SAS och att nationerna styrdes av 

socialdemokratiska regeringar under försvarlig tid. Klassamhället i luften bör ses i ljuset 

av att SAS från starten agerade på en internationell arena, där konkurrensen om betal-

ningsvilliga kunder världen över krävde ett erbjudande med starka klassmarkörer. Fallet 

med SAS visar därför på det förenliga och oförenliga i att låta staten som ägare binda 

ihop samhällsideologi med kommersiell nytta. 

 

Bygga varumärken 

Att bygga varumärken är ett vedertaget sätt för organisationer att positionera sig på 

marknaden, i deras strävan att skilja ut sig i utbudet av produkter med liknande funk-

tioner.1 Ett varumärke ska ha signalvärde, skapa igenkänning och vädja till uppfyllande 

av mänskliga behov (kundnytta). Varumärket ges en central plats i företagets strategi 

och används som konkurrensmedel gentemot såväl privatkunder som andra företag 

(b2b). Det uppskattade värdet av ett storföretags varumärke kan uppgå till tre fjärdede-

lar av bolagets börsvärde. Teorierna om varumärken har huvudsakligen växt fram inom 

två områden, där ”brand management” fokuserar på hur företag kan bygga upp sitt va-

rumärke och ”consumer behaviour” inriktas på beteendet bland konsumenterna.2 Målet 

                                                             
1 Larsson et al. (2013), s. 13-17. 
2 Melin (1999). 
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för all ”branding” är detsamma, att välja ut och signalera särskilda värden för att skapa 

identifikation, goodwill, status och emotioner. 

 

Varumärkesbyggnad är ingalunda avgränsat till företag, utan omfattar även personer 

(idrottare, artister etc.), ideella organisationer, politiska partier, städer, regioner och hela 

nationer. Direkt efter andra världskriget använde länder reklam och design för att kon-

struera nya identiteter, i syfte att avsvärja sig sin fascistiska historia. I Tyskland, Italien 

och Japan skapades uttryck för önskad modernitet, och det propagandamaskineri som 

byggts upp under kriget kom i fredstid att användas för att förespegla löftet om en ny 

livsstil, med konsumtion av nya och moderna varor och tjänster.3 Inom flygindustrin 

kom Lufthansa, med närhistorien besudlad av nazismen, att utforma ett ambitiöst stra-

tegiarbete med varumärkesprofilering, där annonseringen underströk modernitet och 

signalerade positiva värden. Med slogan ”Damals bewährt, heute begehrt (tidigare prö-

vad, idag populär) antyddes inte bara pålitligheten under det mörka förflutna utan också 

en framtidstro i det nya demokratiska Västtyskland. I Lufthansas varumärke gjordes 

även kopplingar bakåt i tiden till allmänna borgerliga ideal under 1800-talet, och flyg-

planen fick namn efter tyska städer.4  

 

I byggandet av varumärken kring geografiska enheter accentueras landspecifika drag. 

Ett exempel på byggande av nationellt varumärke är fallet med Spanien, som i början 

av 1980-talet ville markera avstånd till ett fattigt bondland i söder med fascistiskt för-

flutet. I turistkampanjer lyfte landet fram sina komparativa fördelar, som långa sand-

stränder och Rioja-viner, allt inramat av en röd sol från Joan Mirós pensel. Valet av 

klichéartade associationer görs inte sällan med motivet att andra nationer skulle sakna 

något väsentligt, vilket gör att besökare trängtar efter att komma i åtnjutande av denna 

produkt, tjänst eller av naturen och klimatet givna företeelse. En liknande offensiv sats-

ning gjorde nya Labour-partiet under Tony Blairs ledning. Kampanjen ”Cool Britannia” 

                                                             
3 Sparke (2009), s. 135. 
4 De Syon (2007). 
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ville få oss att se det ungdomliga, hippa och kreativt modeskapande England, i kontrast 

till ett rojalistiskt överlastat viste för människor med intresse av främst testunder, scones 

och trädgårdsarbete.5 

 

Ett senare exempel på nationellt identitetsbygge är Sydkoreas kampanj från 2009 med 

målet att stärka landets globala image, manifesterat i ett råd under presidenten. Med 

statligt initierade strategier ska missuppfattningar om landet undanröjas och respekten 

för koreanska företag och medborgare utomlands öka. Regeringens slogan ”Korea – a 

Loving Embrace” syftar på ett arbete med att ge landet mer respekt för globalt ansvars-

tagande i utlandet och visa på den omtänksamhet som präglar landets medborgare. 

Bland de aktiviteter som ingår i satsningen finns digital teknik, språk, design och spor-

ten taekwondo. Regeringen tycker sig ha nått ett delmål, då Sydkorea stigit på listan för 

världens starkaste nationella varumärken. Exempel som Tyskland, Italien, Spanien, 

Storbritannien och Sydkorea visar på hur estetiska uttryck använts för att påverka om-

världens syn på det egna landet. I samtliga fall har aktörerna tagit hjälp av kulturella 

värden för att skapa ett nytt och mer positivt nationellt varumärke. 

 

Skandinaviska varumärken 

Försöken att fånga innehållet i det skandinaviska blir beroende av vilka delar av kul-

turen man avser och hur snävt man väljer att definiera. För att tydliggöra: det skandina-

viska inom konst och design ges ett något annat innehåll än det skandinaviska inom 

ekonomi och politik, liksom det skandinaviska beskrivs annorlunda inom arkitektur än 

inom musik eller litteratur. Därmed inte sagt att formerna har en rad gemensamma ut-

tryck, som skiljer dem från exempelvis ”det brittiska” eller ”det italienska”. Vanliga 

skandinaviska uttryck är enkelhet, funktion och omsorgsfullhet. Dessa axiom återfinner 

vi inom vitt skilda områden. Låt oss ta några exempel på detta från olika delar närings-

livet.   

                                                             
5 Kristoffersson (2014). 
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Inom design finns klichéartade bilder som dominerat vår föreställning om vad som är 

det skandinaviska. Formspråket inom möbeldesign har sedan mitten av 1900-talet präg-

lats av enkla rena former, nätta proportioner samt ljusa träslag och färger, såväl hos 

danska och svenska designers, exempelvis Arne Jacobsen, Finn Juhl och Bruno Maths-

son, liksom bland formgivare hos IKEA.6 Strävan efter den skandinaviska enkelheten 

finns även hos formgivarna och ingenjörerna inom Volvo, där funktions-inriktade for-

mer kombinerades med höga krav på säkerhet. Volvobilar skulle vara funktionella, rena 

och utan excesser, menade bolagets designchef. För att betona säkerhetstänkandet och 

omsorgen om den enskilda människan placerades ofta barn och familjer i reklamen, 

men lika ofta typiska skandinaviska miljöer, som trähus, kyrkbåtar, skidspår och märkta 

fjälleder.7 Dessa formspråk och klichéartade bilder och gestalt-ningar har varit norme-

rade för vår syn på vad som konstituerar det skandinaviska. 

 

Uppenbarligen har formgivare ansett att varumärket stärkts om det laddas med positiva 

skandinaviska värden. Det går också att se hur de materiella konstruktionerna knutits 

till vad vi uppfattar som kärnvärden i det nordiska välfärdssamhället. Bolagets egna 

strategiska berättelser syftar till att medvetandegöra sina kunder om dess värden. San-

nolikt har marknadskommunikationen kring vissa skandinaviska varumärken bidragit 

till att förstärka och i tiden förlänga dessa immateriella värden i samhället.  

 

Ett företag som sett kommersiella vinster med att knyta sig till skandinaviska värden är 

IKEA. Under 1950- och 60-talet gjordes inga försök att associera till det skandinaviska 

eller ens något svenskt. Inte heller det symboliska kapitalet var utvecklat: logotypen 

gick från att vara röd/vit 1951 till att 1954 bli brun/vit och från 1967 svart/vit. År 1981 

ändras färgerna till röd/vit och först 1983 introducerades de svensktypiska blå och gula 

                                                             
6 Zetterlund (2003), s. 117. 
7 Zetterlund (2003), s. 73. 
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färgerna. Det sista bytet gick hand i hand med en retorik från bolaget på temat jämlik-

hetssträvande och social omsorg, värden som funnits levande sedan Per Albin Hansson 

förklarat folkhemstanken år 1928 och som manifesterats under de efterföljande social-

demokratiska regeringarna. Det var dock först under 1970-talet som IKEA lät budskapet 

genomsyra marknadskommunikationen. Med visionen om att vara till nytta för gemene 

man knöt Ingvar Kamprad an till den socialpolitiska agendan i samhället. ”Vi har ett 

viktigt uppdrag: de många människorna! De behöver oss.”8  

 

Lego är ett annat exempel på hur skandinaviska värden kombinerats samman på ett 

livskraftigt sätt. Det handlar om hur träleksaker i liten skala tillverkade i danska Billund 

tack vare introduktionen av plast efter andra världskriget kom att bli ett kluster med 

internationell strålglans. I Lego och Legoland speglas en syn på människan som en kre-

ativ och skapande varelse, med den fria leken hos barn som det mest framträdande dra-

get. Den fria inne- och uteleken är smått unik för de skandinaviska länderna och med 

en enkel kloss i plast som byggsten kan hela miljöer och världar skapas.  

 

Familjemedlemmarna bakom världsföretaget var besjälade av att ge barn verktyg för 

den fria leken, genom att utveckla leksaker med god kvalité och hållbarhet. Grundaren 

Ole Kirk Christiansen var en djupt religiös man som höll morgonandakt för sina an-

ställda i snickeriverkstaden. Hans motto var ”Det bedste er ikke for godt”. Seriositeten 

överfördes till hans son Godtfred, som placerade demokratiska värden i välfärdssam-

hället överst på sin lista över de tio viktigaste reglerna för verksamheten: ”var saklig 

och sann” och ”var positiv och enkel”.9 Strategin var ”at sætte system i legen” och skapa 

möjligheter till obegränsade lekmöjligheter för barn i alla åldrar, aktuell och utveck-

lande under hela året. Genom att prisbelöna Pippi Långstrumps skapare Astrid Lindgren 

år 1986 betonade ledningen för Lego vikten av den lekande människan – homo ludens 

– som ett gemensamt inslag i Skandinavien. Senare tiders integration av elektronik och 

                                                             
8 Kristoffersson (2014), s. 120 och s. 112 (citat). 
9 Hansen (1997), s. 37. 
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digitalteknik har inte suddat ut ursprungsidén. Efter att leg godt sammandraget blev 

Lego uppdagades det senare inom företaget att det latinska ordet för att samla och sätta 

ihop är just lego. Det behöver knappast sägas att logotypen är röd och vit.10   

      

Vi skulle kunna fylla på med ytterligare varumärken som exempel på det skandinaviska, 

som norska Helly-Hansen, danska Carlsberg inklusive Pripps Blå, svenska Baby-Björn 

och svenska spritmärket Absolut. Alla har laddat sin marknadskommunikation med vär-

den som i omvärlden uppfattas som typiskt skandinaviska. Ett särdrag hos många skan-

dinaviska multinationella företag är viljan till decentraliserade beslut – den platta orga-

nisationen. VD Percy Barnevik byggde upp ABB med ambition att återskapa familje-

företaget i varje liten cell av bolaget, medan både H&M och IKEA är kända för att ha 

en koordinerad men decentraliserad beslutsordning. Jan Carlzons motto i SAS, ”Riv 

pyramiderna”, faller också väl in på denna skandinaviska uppfattning om hur kompe-

tensen, kapaciteten och kreativiteten hos medarbetarna tas till vara om organisationen 

är så lite hierarkisk som möjligt.    

 

När organisationer bygger varumärken skapas mening åt verksamheten, både inåt och 

utåt. Därför kan styrkan i varumärket mätas i termer av hur slagkraftiga de berättelser 

som förknippas med varumärket är. Två utmärkta oberoende doktorsavhandlingar tar 

upp denna fråga, nämligen relationen mellan ”storytelling” och företagsidentitet på or-

ganisationsnivå.11 Byggande av varumärke liknas ibland vid en myt som ger konsumen-

terna en identitet och vägledning i tillvaron.12 Om marknaden är en kommersiell teater 

skulle tolkningen av våra roller i så fall underlättas av att vi kan knyta oss till en upp-

sättning av starka och upplevelserika varumärken.  

 

                                                             
10 Cortzen (1996); Lunde (2012). 
11 Lundström (2006); Rehnberg (2014). 
12 Holt (2004). 
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Forskning visar att marknadsföringen ofta använder sig av den nationella logiken för 

att fylla ett varumärke med mening, genom att använda nationella stereotyper för att 

positionera sig.13 Det hävdas att varumärken blir en naturlig del av den nationella och 

vardagliga estetiken, där den nationella gemenskapen konstrueras till att lyfta fram vär-

den som förefaller vara eviga och naturliga, även i länder som befolkas av människor 

med vitt skilda uppfattningar och kulturella bakgrunder. Dessa teorier kommer vi att 

kunna belysa i fallet med SAS, då lanseringen av designprogram föregicks av ambitiösa 

rapporter för att kartlägga vad som var det mest typiskt skandinaviska uttrycket. Ett 

exempel är programmet i slutet av 1990-talet, SAS 2000+, som engagerade professo-

rerna Åke Daun, Jonas Frykman, Jörgen Weibull och Uffe Östergård för att skriva fram 

vad som konstituerade det skandinaviska. Deras utsagor går att relatera till såväl de-

signprogrammets utformning som de efterföljande reklamkampanjerna. 

 

  

Flygbolag som varumärken – en fråga om funktionell design 

Byggande av varumärke tycks ske systematiskt med stöd av sociala normer och kultu-

rellt kapital.14 Vi kan se hur 1980-talet födde affärsfolkets ”Business class” och 

”EuroClass”, en trend som under 1990-talet övergick i lågprisflygets expansion inom 

”economy class”, samtidigt som en tydlig uppdelning av klasser och markörer upprätt-

hålls inom andra marknadssegment. Det förefaller som att varumärkesbyggandet med 

tillhörande expansion inom olika marknadssegment ridit på allmänna historiska skiften 

och vågor. Analysen av drivkrafterna till flygmarknadens omvandling tyder på att dessa 

varit främst exogena, som omregleringen på 1980-talet, oljeprisförändringar, finansiella 

kriser, förbättrad teknologi och ett förändrat resmönster.15 Marknadsutvidgningen inom 

flyget efter omregleringen på 1980- och 90-talen har haft stor betydelse för att omfor-

mulera den funktionella designen. Introduktionen av lågprisalternativ jämte allt större 

                                                             
13 Widholm (2013). 
14 Holt & Cameron (2012). 
15 Sjögren (2015). 
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plan på långlinjer har inneburit en allt större variation i funktionell design och mer eller 

mindre bekväma lösningar i kabinen.   

 

Flygresandet utmärks av att det i regel sker snabbare än hos jämförelsebara färdsätt. 

Inom ramen för detta märks två egenskaper: 1) ambitionen att avleda stress, inge säker-

het, trygghet och tillit; 2) skapa mening före, under och efter resan (lounger och bekväm 

flygplats, ”inflight” service (benutrymme ombord, underhållning, alkohol, mat), flärd 

och äventyr.16 Dessa egenskaper ställer krav på att konfigurationen av planen, estetiken 

och det sociala omhändertagandet skall vara så funktionellt och emotionellt korrekt som 

möjligt. Betoningen på säkerhet är högre i jämförelse med hos många andra transport-

sätt, av naturliga skäl, men den begränsade rörligheten ombord ställer också större krav 

på service än vad som är fallet med andra transportmedel, i synnerhet för resandet på 

långlinjer. I likhet med då ångfartyg och järnvägsförbindelser introducerades har insla-

get av flärd och äventyr varit påtagligt i en tidig utvecklingsfas. Därefter har även flyget 

kommit att bjuda på allt större inslag av vanlighet, samtidigt som kravet på miljövänliga 

lösningar och hållbarhet kommit att öka.  

 

Olika former av kulturella värden har hängts på flyget i syfte att göra resandet mer at-

traktivt. Den tidiga flygmarknaden återskapade klassamhället i luften, med exklusiva 

kringaktiviteter före och efter resan. SAS bildade ”Viking Club” som senare ersattes 

med andra klubbar för trogna och köpstarka resenärer. Presenter delades ut och personer 

behängdes med smycken och nålar, för att dessa personer skulle känna att de tillhörde 

en exklusiv skara resenärer. Länge förekom sponsring enbart av sporter som utövades 

av främst köpstarka grupper i samhället: ridning, tennis och golf (trots att SAS var stat-

ligt ägt och regeringarna oftast var socialdemokratiska med uttalad strävan mot ökad 

jämlikhet). Studier av emotionellt kapital har visat på hur man i kabinen regisserat ett 

slags identitetsskapande teater, med spelad underdånighet hos flygpersonalen i syfte att 

höja statusen hos passageraren (välutbildad geisha), medan piloterna, i vilkas händer vi 

                                                             
16 Doganis (2010). 
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lägger våra liv, är till för att beundras (hjältarna i sagan). Såväl konfigurationen av ka-

binen som personalens uppträdande tycks vara en kommersialisering av känslor, med 

mer eller mindre manipulativa drag.17 Sannolikt är övertalning (sweet talk) underskattat 

som fenomen i vår förståelse av hur det ekonomiska utbytet går till väga.18   

 

Liknande slutsats framkom i en svensk avhandling som jämförde utbildningen av flyg-

värdinnor i ett fullservicebolag (SAS) och ett charterbolag (AirHoliday). Författaren 

menade att servicearbetet tvingade fram konstruerade föreställningar om identiteter 

kring kön, sex och etnicitet.19 En icke oväsentlig del av denna konstruktion var kopplad 

till kroppen, i termer av kroppsspråk, klädsel, accessoarer och val av smink (mask). I 

denna forskning ses kabinen och flygplatsen som socialt konstruerade middags- och 

vardagsrum, där servicearbete och miljö söker ge sken av att kortvariga icke-personliga 

relationer är personliga sådana. Men där samtidigt ingen förväntas vara helt autentisk. 

Möjligen förväntas servicearbetare och resenär vara medskapande i en gemensam upp-

levelse, där turistresan är ”lägerelden”, medan affärsresan framstår som en gemensam 

ekonomisk och nationell angelägenhet.  

 

När flyget övergick från att vara en attraktiv service för köpstarka aktörer till att bli 

gemene mans transportmedel försvann lite av resandets magi. Lars Berge uttryckte för-

vandlingen på ett träffande sätt i en krönika i Svenska Dagbladet år 2016. ”I vår jakt på 

upplevelser är det som att själva resan, den tid vi sitter fastspända i en flygplansstol med 

minimalt benutrymme, inte räknas. Den är bara att genomlida med tom blick riktad mot 

flygplansvingen. /…/ Det miserabla livet inuti i ett lågprisflyg – den anställdas an-

strängda leenden och resenärernas missriktade försök att hantera sin dödsångest – sam-

manfattar vår tids motsägelsefulla förhållande till resandet.”20 Iakttagelsen från Berge 

                                                             
17 Hochschild (1983/2012). 
18 McCloskey (2016). 
19 Petersson (2003). 
20 SvD (2016). 
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motsäger tidigare påstående om att en resa äger mening bortom förflyttningen av krop-

pen (och bagaget). Med lågprisflyget har vi närmat oss en buss med vingar där estetiken 

kraftigt reducerats. Upplevelsen benämns inte sällan i termer av negationer: vi blev inte 

kapade, vi blev inte matförgiftade, vi blev inte försenade. Lågprisflyget ser inte som sin 

uppgift att skapa upplevelser utöver den basala funktionen, att erbjuda en säker trans-

port från en plats till en annan. Marknadskommunikationen signalerar lågprisets bjärta 

röda färg, medan vi själva får finna på meningen med resandet.  

 

Å andra sidan har meningsskapandet omformulerats mot sunda vanor och större håll-

barhet. På 1950-talet delades cigarettpaket ut till passagerarna medan nöjet idag laddas 

ned från en applikation i dator eller mobil. Affärsresenären reser med tanke på att kunna 

jobba såväl ombord som direkt efter ankomst, och även turistens intag av fet mat och 

alkoholhaltiga drycker har minskat avsevärt.21 Samtidigt lever det övre marknadsseg-

mentet på flygmarknaden vidare, med kunder som är villiga att betala en hel del för att 

komma i åtnjutande av personlig service med hög kvalité (premiumklasser, personlig 

shopping). Det faktum att flyg som transportmedel blivit ett allt säkrare resealternativ 

kan möjligen hålla tillbaka den dödsångest som Berge och andra drabbades av (under 

2017 omkom ingen enda människa inom civilflyget, trots fler passagerarkilometer än 

någonsin tidigare, vilket kan jämföras med fortsatt höga dödstal inom biltrafiken). 

 

 

 

                                                             
21 Intervju med Hans Ollongren. 
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Arvet och föreställningar om Skandinavien 

 

Kulturen i Skandinavien är inte ensartad. Det är i själva verket lättare att argumentera 

för att det finns flera olika kulturer än att tala om en och samma skandinaviska kultur. 

Dessutom rymmer varje land flera olika sinsemellan skiftande kulturer, vissa knutna till 

ursprungsbefolkningar, minoriteter och nyanlända. Länderna förhåller sig ekonomiskt 

geografiskt något olika till sin närmaste omgivning. Generellt sett vänder sig Danmark 

söder- och västerut (medan Sverige hamnar bakom ryggen på det danska folket). Hos 

många danskar ses Tyskland med sin tillverkningsindustri och starka ingenjörskultur 

som ett större Sverige varför samhörigheten upplevs som större med länder som Neder-

länderna och Storbritannien. Det kulturella avståndet till Sverige kan kanske liknas vid 

Göteborgs relation till Stockholm, utan att för den skull peka ut Köpenhamn som lille-

bror till Stockholm. Detta gjordes däremot av ansvariga inom Stockholm Business Reg-

ion som självklart spred sin varumärkesskyddade slogan Stockholm - The Capital of 

Scandinavia. I kraft av en annan näringslivsstruktur än Danmark har Sverige starka in-

fluenser och förbindelser med främst industriländerna i Europa. Norge har inom sitt 

närområde starka förbindelser med såväl Danmark som Sverige, men vänder sig i hög 

grad även sydväst ut mot Storbritannien. Inriktningen på ett fåtal men starka näringar 

återverkar även här på de kulturella förbindelserna, samtidigt som självständighetskul-

turen lever mer påtagligt i Norge än i Danmark och Sverige. Dessutom kännetecknas 

Norge av regioner med en stark landsbygdskultur (fylkekultur).22  

 

Det florerar många klichéartade uppfattningar om mentaliteten i de tre länderna, som 

att danskar älskar att dra svenskar vid näsan, att svenskar ofta ikläder sig rollen som 

allvetande storebror och att norrmän mycket ogärna vill ge upp det norska, även om en 

sådan nationalistisk attityd kan tänkas försvåra gränsöverskridande kommersiellt sam-

arbete. Etnologen Åke Daun förmedlar en skröna om den beräknande storsvensken i 

relationen till sina skandinaviska grannar. ”En norrman, en svensk och en dansk sitter 

                                                             
22 Sejersted (2007). 
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på samma flyg då planet börjar förlora höjd. Efter en kort diskussion om vem som skall 

offra sig för det gemensammas bästa öppnar norrmannen dörren i kabinen och hoppar 

ut, medan han ropar: ”För mitt land!”. Men planet fortsätter att tappa höjd, varpå svens-

ken öppnar dörren och knuffar ut dansken, medan han ropar: För mitt land!”. 

 

Skrönorna om grannlandet är legio, där några är enbart fördomsfulla medan andra är 

kryddade med humoristisk självdistans. Samma historia kan förekomma i två länder, 

med enda skillnaden att nationaliteterna bytt plats. Faktum är att det finns en historisk-

kulturell gemenskap mellan länderna som överlevt ändringarna på den politiska kartan. 

Samhörigheten och solidariteten har till slut segrat över splittringen. Oscar II:s valspråk 

”Brödrafolkens väl” för Norges och Sveriges relation under unionstiden skulle kunna 

utvidgas till att gälla samtliga nordiska länder, även för deras förhållande till varandra 

idag. I arbetet inom skilda organ på nordisk, europeisk och utomeuropeisk grund mani-

festeras de gemensamma intressena. Epitetet storebror på Sverige kommer av landets 

tidiga industrialisering, under vilken många fortfarande idag verksamma bolag grunda-

des. Karaktären av storebror förstärktes efter kriget med det socialdemokratiska partiets 

långvariga stöd till det växande industrisamhället. Det som var bra för svenska storfö-

retag var bra för Sverige. Dessutom har Sverige en större befolkning än Danmark och 

Norge.  

 

I Danmark kännetecknas näringslivet i högre grad av små- och medelstora företag, 

framsprungna ur en kombination av kooperativ anda och hantverkskunnande. Men det 

saknas inte internationella storföretag, varav osedvanligt många är familjekontrollerade, 

icke-börsnoterade och grundade på Jylland.23 Att demografiska och geografiska förhål-

landen satt avtryck i näringslivsstrukturen är kanske allra mest tydligt i Norge, länge 

sedd på som en fattig lillebror till Sverige men som växt till sig med expansionen i ett 

antal blå branscher: sjöfart, fiske och off-shore (olja). Näringslivets landspecifika in-

riktning har också lämnat socioekonomiska spår, då övergången till industrisamhället i 

                                                             
23 Sjögren (2018). 
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Sverige födde en mängd borgerliga storkapitalister, medan utvecklingen i Danmark och 

Norge befäste ett småborgerligt samhälle. Under efterkrigstiden, i takt med allt större 

exportframgångar, nådde storfinansen även Danmark och Norge. I jämförelse med i 

Danmark och Sverige är statligt aktivt ägande i näringslivet betydligt vanligare i Norge, 

och betraktas dessutom som en positiv kraft för dynamiken och tillväxten i ekonomin.24     

 

Inte sällan sammankopplas det skandinaviska med en viss typ av välfärd, en samför-

ståndsmodell för ekonomi och politik. Ofta får den svenska modellen stå som exempel 

på en uppsättning värden som omhuldas och delas av samtliga nordiska länder. Men det 

tilltaget tål att problematiseras. För att med den snävaste definitionen av en svensk mo-

dell, innebärande centrala förhandlingar på arbetsmarknaden (Saltsjöbadsandan och 

dess institutionella förlängningar), dog modellen redan på 1970-talet, även om tappra 

återupplivningsförsök gjordes 2007-2009. Vidgar vi begreppet något och tar hänsyn till 

storleken på den offentliga sektorn, en aktiv stat, betydande transfereringssystem och 

politiska interventioner i utbyte mot höga inkomstskatter, var den svenska modellen 

fortsatt levande under åtminstone 1980-talet. Därefter har den kommit att i allt högre 

utsträckning utmanas av nyliberalismens framväxt, med följd att delar av den byts ut 

mot marknadskonforma lösningar från 1990-talet och framåt. Utgår vi däremot från in-

tressegemenskapen mellan staten, fackföreningarna och näringslivet (korporativism), 

professionalismen inom byråkratin, jämlikhetssträvandena, låg grad korruption och 

konsensustänkandet inom riksdagen, finns många belägg för att den svenska modellen 

lever än idag. Och det är denna vida definition av den svenska modellen som är tillämp-

bar på det skandinaviska, eftersom företeelserna återfinns mer eller mindre accentue-

rade i alla de nordiska länderna, vilket förenar dem vad gäller både politik, ekonomi 

och ledarskap.25  

 

                                                             
24 Lie (2016). 
25 Sjögren (2008). 
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Vad som kommer att betecknas som ett geografiskt avgränsat kulturbegrepp, exempel-

vis det skandinaviska, kan bero på att utländska experter ser något som är utmärkande 

i jämförelse med det egna landets kultur. I fallet med den svenska modellen hade den 

amerikanske journalisten Marquis Childs bok från 1936 ”Sweden: the Middle Way” 

stort inflytande på sin samtid. Studien visade på hur Sverige hanterade utmaningarna 

under den stora depressionen, och synliggjorde vilka institutioner som samhället vilade 

på.26 Noterbart är att Childs ägnade de tre första kapitlen av sin bok till att behandla 

medlemsägda kooperationer, ofta med fokus på KF. För att beteckna Norges motsva-

rande vägval, mellan marknadsliberalism och socialism, har demokratisk kapitalism 

kommit att bli ett passande begrepp.27  

 

Inom arkitektur och design har ett slags minimalism kommit att få gestalta det typiskt 

nordiska, i kontrast till det tunga, svulstiga och sirliga i många andra länder. Skandina-

visk design kom att bli ett självständigt koncept under 1950-talet, Scandinavian Modern 

Design, när de nordiska länderna gick samman i en strategisk allians med regenter och 

presidenter som beskyddare, för att marknadsföra sina hantverksmässiga formgivna 

produkter i USA och Kanada mellan 1954 och 1957. Vandringsutställningen visade på 

möjligheterna med att kombinera naturmaterial och traditionella värden med bilden av 

modernitet. I tider av amerikanisering och masskonsumtion av varor visade skandina-

visk formgivning upp mer hederliga och demokratiska objekt, ansåg många.28 Många 

amerikaner föredrog organiska former framför raka vinklar och trämaterial istället för 

stålrör, trots att sådana möbler var tillverkade i USA eller ritade av amerikanska desig-

ners. Steget därifrån till att med Norden som bas skapa en strategisk allians för att pe-

netrera den nordamerikanska marknaden var inte långt.  

 

Det går att se Scandinavian Modern Design som ett barn av modernismen under efter-

krigstiden. Men formspråket i skandinaviska möbler, heminredning och glaskonst hade 

                                                             
26 Childs (1936). 
27 Sejersted (2007). 
28 Sparke (2009), s. 137-140. 
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historiska rötter, som ett utslag av folklig funktionalism. Kontinuiteten från bondesam-

hället var uppenbar, även efter att produkterna i en urvalsprocess med smakdomare för-

finats till att bli attraktiva och prisvärda objekt med sikte på en internationell marknad.29 

Man skulle kunna säga att konceptet Scandinavian Modern Design, som anammades av 

bland andra SAS (se nästa kapitel), var en sorts förfining av den rustika enkelhet som 

funnits med från bondesamhällets tidiga dagar, uppblandat med borgerliga och kungliga 

influenser från utlandet. Sannolikt underblåstes intresset för nordisk design och konst 

under efterkrigstiden av de ekonomiska framgångar som de nordiska länderna samtidigt 

kunde visa upp (hög och jämn tillväxt i kombination med fördelningspolitik, som gav 

ökad välfärd till en växande befolkning). Noterbart är att Scandinavian Modern Design 

stod på en bredare bas än den svenska modellen; det handlade om fem olika länder i 

Norden med liknande estetiska kultur.30  

 

 

Demokrati, folklighet och natur 

I litteraturen finns beskrivningar av den nordiska identiteten och vad som har format 

den. Vi ska inte gå särskilt djupt i denna fråga, men låt oss konstatera att det finns en 

gemensamhet mellan de länder i Europa som kristnades under början av 1000-talet och 

som långt senare via handel och det industriella genombrottet byggde upp en tillväxt-

orienterad välfärdsekonomi. Med undantag av den tyska ockupationen av Danmark och 

Norge under andra världskriget har de tre skandinaviska länderna haft fred oavbrutet de 

senaste 150 åren, något som inget annat europeiskt land kan stoltsera med. Denna freds-

kontinuitet har underlättat samhällsbygget och möjligheterna att bedriva näringsliv. 

Skandinaviens starka ställning har inneburit att länderna tillsammans och var för sig 

bevarat en särart som skiljer ut dem från övriga Europa.   

 

                                                             
29 SAS arkiv, Frykman (1996). Se även Ehn et al. (1995). 
30 Kristoffersson (2014), s. 62-3. 
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Den akademiska högkulturen dominerar inte på samma sätt över folkliga, icke-lärda 

och icke-aristokratiska kulturyttringar som den gör i många andra länder. Juristprofes-

sorn och författaren Stig Strömholm har gett en träffande karakteristik av detta förhål-

lande: ”Naturligtvis har under intryck av prestigefyllda kontinentala moderiktningar al-

lehanda ordprål förekommit vid våra universitet och i bladens kulturspalter. I stort sett 

förefaller emellertid en viss butter ingenjörsmässig, tidigare bondsk valhänthet med ab-

strakta idéer att vara ett nordiskt drag /…/ Möjligen ökar aversionen mot filosoferande 

ju längre norrut vi hamnar, där talesätt om tomma tunnor och tigandets guld inte sällan 

fälls om ordglada sörlänningar.”31 Med denna beskrivning skulle danskarna, med sin 

geografiska placering närmare kontinenten, ligga relativt ”sämst” till. Det faktum att 

samtliga nordiska länder rest sig från analfabetism och fattigdom till att bli några av 

världens främsta ekonomier under en relativt kort historisk period vittnar om en stark 

tro på praktisk såväl som social ingenjörskonst, även hos nordens sörlänningar.  

 

Längtan efter kunskap verkar förena de skandinaviska länderna, liksom önskan om att 

finna sin kulturella identitet: att lära känna sina rötter. Även om man efter två led bakåt 

i släktkrönikan befinner sig i farstun på soldattorpet eller med båda fötterna i potatislan-

det, så är önskan om att åtminstone vara påläst och att kunna reflektera över sina och 

tidigare generations val att betrakta som kärnvärden i sig. Det faktum att många äldre 

släktingars klassresa börjat med produktivitetsförbättringar på den egna torvan under 

inflytande från Martin Luther och ett utbyggt skolväsende (1842 års folkskolestadga), 

inger även hos unga människor idag viss förundran och respekt. Det visar på att allt är 

möjligt, om man lyckas etablera formella institutioner som främjar disciplin, duktighet 

och hårt arbete.  

 

Inom humanistisk och ekonomihistorisk forskning är man klar över att den folkliga be-

gåvningsreserven gav det nordiska folket en jättelik hävstångseffekt från andra hälften 

                                                             
31 Strömholm (1992), s. 15. 
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av 1800-talet, mätt i mängden innovationer, ekonomisk tillväxt och kapitalbildning. Un-

der lång tid hette det att unga gossar skickades ut i det militära för att bli riktiga män så 

att de kunde ta vara på sig själva och göra rätt för sig i samhället. Men liknande förvänt-

ningar fanns även på flickor, att de bröt sig loss från hemmets härd till att via utbildning 

och ihärdighet gå ut och tjäna samhällets bästa. Etnologen Jonas Frykman framhåller 

att eftersom samhällets eliter inte varit självrekryterande har professionaliseringen krävt 

en hög grad av social mobilitet. En förhoppning har byggts in i välfärdssystemet om att 

goda livsval och duktighet leder till en bättre framtid, oavsett hemförhållanden. I ett 

samhälle byggt på meritokratisk grund och med ett stort mått av folklighet har en känsla 

av trygg ordningsamhet lagt sig att vila över stad och land, enligt Frykman.32   

 

Går vi på Frykmans linje finns det en nära biografisk koppling mellan folkligheten och 

det sätt varpå verksamheter utvecklas. Vi ser det bland annat komma till uttryck i de 

fria konsterna, där en försvarlig del av den skandinaviska musiken, bildkonsten och 

dansen hämtar sitt material från allmogekulturen. Det folkliga inslaget består inte sällan 

av upplevelser från naturen, där ängar, skog och vatten får tjäna som altare för tillbedjan 

om frihet, stillhet och ordlös kommunikation, för att inte tala om hållbarhet inom klimat 

och miljö. Naturen blir föremål för en mystik som av icke-skandinaver ibland uppfattas 

som något exotiskt. I enkätundersökningarna nedan hamnade naturen högst bland asso-

ciationerna till Skandinavien. Det gällde resvana personer såväl som utländska studen-

ter. Den nordiska naturen upplevs som både unik och lättillgänglig, vilket lockar många 

att besöka Norden (inte bara storstäderna), och får vissa att bestämma sig för att ha ett 

andraboende i något nordiskt land. Den generösa tillgången till naturresurser innebär 

dessutom att det finns insatsvaror att tillgå i förverkligandet av vad som upplevts som 

”det naturliga”, vilket utmärker den skandinaviska livsstilen.  

 

 

                                                             
32 SAS arkiv, Frykman (1996); Sandberg (1979).  
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Beslutsordning och företagskultur 

Även den skandinaviska ledarskapskulturen har getts ett antal särdrag. Det sägs att den 

utmärks av öppenhet och decentralisering, där många personer från olika avdelningar 

är aktivt delaktiga i arbetet med att bereda frågor och ge förslag på lösningar. Studier 

har noterat att lojaliteten mot själva beslutsprocessen inte sällan är större än lojaliteten 

mot högsta ledningen i ett bolag, oavsett hur karismatisk ledaren är. Att hålla förmöten 

inom en liten krets av beslutsfattare upplevs som ohederligt av de utomstående: om det 

finns en tendens till att fatta beslut i förväg kommer arbetsgivaren att anklagas för att 

uppträda auktoritärt. Att vara distanserad till sin personal uppfattas som maktfull arro-

gans. Andra särskiljande drag sägs vara en stor portion av sociala kontakter och samar-

beten. Fackliga företrädare deltar i styrelsearbetet och ledningen lägger sig vinn om att 

föra dialoger med personer på alla nivåer inom organisationen. De värden som finns i 

den nordiska välfärdsmodellen tycks återspeglas i företagskulturen i skandinaviskt 

ledda bolag, som strävan mot jämlika mellanmänskliga relationer, direktkommunika-

tion, konsensustänkande och en ovilja till konflikter.33  

 

Men samma studier har också påvisat skillnader i företagskulturen mellan de tre skan-

dinaviska länderna. I bolag med en övervägande del svenska medborgare i styrelse och 

ledning tog man längre tid på sig fram till beslut än i danska bolag. Motivet var att vänta 

in så många synpunkter från så många olika aktörer som möjligt. I danska bolag var 

beslutsprocessen därför snabbare samtidigt som man inte tvekade att riva upp beslut när 

nya fakta dök upp. Detta medförde, i bolag med både danskar och svenskar, att de senare 

klagade på att danskarna var opålitliga – nordens italienare – medan danskarna kritise-

rade svenskarna för att vara långsamma och oflexibla. Hos norska anställda tycks finnas 

en beredvillighet att acceptera och följa ledningens strategier, till exempel i samband 

med nedskärningar och omstruktureringar. I fallstudier av två norska företag gick det 

att påvisa att de anställdas samarbete och accepterande av lönesänkningar hade avgö-

rande betydelse för bolagens möjlighet att undvika konkurs. Samma förhållningssätt 

                                                             
33 Schramm et al. (2005), s. 161, 165 och 189. 
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verkar inte gälla inom danskt näringsliv. Här odlas en konfliktvilja, samtidigt som flera 

danska företagsledningar uttryckligen önskar sig bli av med sina fackliga föreningar 

helt och hållet.34  

 

Nödvändigheten att nå konsensus är uppenbarligen inte lika stor i danska organisa-

tioner. Visserligen förutsätts att personer på lägre beslutsnivåer engagerar sig och ställer 

överordnade mot väggen, men samtidigt accepteras ett mått av toppstyre. Empiriska 

studier visar att beslutsfattandet i Danmark är mer informellt, flexibelt och individual-

istiskt, vilket innebär att det förekommer en ständig omprövning av beslut. Benägen-

heten att fatta snabba beslut innebär att det räcker om en mindre grupp av personer 

involveras. Det kollegiala beslutsfattandet är betydligt mer vanligt i Norge och Sverige. 

I dessa länder är relativt fler medarbetare direkt involverade i beslutsprocessen och 

större hänsyn tas till hur besluten påverkar hela organisationen. Intressentmodellen är 

högst levande. Det har hävdats att såväl ledarskapet som beslutsprocessen i högre grad 

vilar på formella regler och kommunikation längs upptrampade beslutsvägar. I Norge 

är det vanligt med grupparbete och delegation av beslut till medarbetarteam. I Sverige 

föregås beslutsfattandet ofta av en lång och emellanåt byråkratisk process, där alla med-

arbetare garanteras insyn i förändringsarbetet, i syfte att uppnå en hög grad av jämlikhet 

och rättvisa i besluten.35  

 

Den långa vägen fram till beslut i Sverige hör sannolikt ihop med att det finns en kol-

lektiv strävan att undvika osäkerhet. I en jämförande empirisk studie hamnade Sverige 

i topp bland 61 länder vad gäller viljan att eliminera osäkerheter. Samma position intog 

Sverige beträffande förekomsten av sociala arrangemang för att främja konformitet och 

mellanmänskligt beroende, det vill säga en institutionaliserad och kollektiv omsorg för 

individen. Som exempel på unika svenska institutioner kan nämnas socialförsäkrings-

systemet, allemansrätten, ombudsman och offentlighetsprincipen, men även det faktum 

                                                             
34 Schramm et al. (2005), s. 164 och 166. 
35 Se till exempel Holt Larsen och Bruun de Neergard (2007).  
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att medborgaren accepterar höga skatter så länge systemet är transparent, tjänstemännen 

icke-korrupta och medlen fördelas till folket i demokratisk ordning. Dessa iakttagelser 

skulle kunna betyda att det individuella ansvaret är litet, men det paradoxala är att Sve-

rige i samma empiriska studie hamnar högst bland länderna beträffande graden av indi-

viduellt oberoende. Särdragen är en stor andel ensamhushåll, sekulära uppfattningar och 

en relativt svag familjekänsla.36  

 

I både Norge och Sverige förväntas ”stora starka staten” finnas på plats och sträcka ut 

en hjälpande hand när riskerna och äventyren blir individen eller det enskilda företaget 

(inte sällan en bank) övermäktiga. Men det går också att vända på sambandet och hävda 

att de gemensamma institutionella arrangemangen gör det möjligt för medborgarna att 

fullt ut bejaka sitt oberoende och sin kreativitet. Till exempel: utan föräldraförsäkring 

och utbyggd dag- och natthemsverksamhet skulle yrkeslivet och karriären hämmas för 

unga personer. För att individen ska kunna uppleva trygghet i sin vardag behövs for-

mella regelsystem och byråkratisk förutsägbarhet. Det emancipatoriska draget manife-

steras i en ovilja att acceptera ojämlika maktförhållanden. Det senare kännetecknet är 

djupt förankrat i historien, framsprunget ur en kombination av självägande bönder (i 

motsats till feodalgods), starkt begränsad kunglig makt och ett påtagligt självstyre för 

myndigheter och ämbetsverk.   

 

I ett internationellt perspektiv är det givetvis mer som förenar Danmark, Norge och 

Sverige än vad som skiljer dem åt. I samtliga länder präglas ledarskap och beslutsfat-

tande av strävan efter att uppnå goda relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare, 

inom vad vi skulle kunna kalla för en personalorienterad kultur. Dessutom finns en stark 

tro på att beslutsdelegering och medarbetaransvar bidrar till ökad fokusering på resul-

tatet. Den fackliga anslutningen är högre, arbetsmarknaden är mer reglerad och de an-

ställda har ett utvecklat arbetsmarknadsskydd. Samtidigt är de fackliga föreningarna 
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mindre stridsbenägna än sina motsvarigheter i övriga Europa, Nordamerika och Ocea-

nien. Detta leder sammantaget till relativt harmoniska förhållanden såväl på arbets-

marknaden i stort som inom varje enskild organisation.37   

 

Värderingar och mentalitet 

I internationella enkätundersökningar av värderingar i olika länder, avseende åren 1981-

2008, hamnade svaren från medborgare i de tre skandinaviska länderna relativt nära 

varandra. Synen på familj, arbete, jämlikhet mellan könen, barn, miljöarbete och fritid 

var i stort densamma, sett i ett globalt perspektiv. Relativt sett fler skandinaver uppgav 

att de helst såg att staten lade mer resurser på att minska miljöutsläpp, och kunde dess-

utom tänka sig att betala mer i skatt för att göra det möjligt. Dessutom framkom att 

skandinaverna i genomsnitt var betydligt nöjdare med sitt liv och sin finansiella situat-

ion än medborgare i de flesta andra länder i världen. Skillnaderna till de flesta andra 

europeiska länder var slående när det gällde civilsamhälle och invandring, där de flesta 

andra medborgare var betydligt mer styrda av traditioner, religiösa värderingar och auk-

toritära drag i samhället. Vad gäller integration, tolerans, medbestämmande och sam-

hällsengagemang uppvisade de nordiska länderna stora likheter med Nederländerna, 

Luxemburg och Schweiz, medan skillnaderna var betydligt större till länder i Öst-

europa, på Balkan samt Ukraina och Ryssland.38 

 

Även om det är mer som förenar än som skiljer Danmark, Norge och Sverige åt kultu-

rellt sett, finns det specifika företeelser som gör att vi kan tala om olika nationella iden-

titeter. Som exempel kan nämnas att vad som anses vara identitetsskapande och ha 

starkt symbolvärde i ett land kan helt sakna mening i ett annat. Specifikt nationella be-

teenden antas också påverka kulturen inom näringslivet, även för hur målen för statligt 

ägande inom näringslivet formuleras. I litteraturen hävdas att identifikationen med nat-

ionen är särskilt stark i Norge, medan svenskar i högre grad identifierar sig mer med 

                                                             
37 Hall & Soskice (2001), s. 19–26. 
38  Changing Values and Beliefs in 85 Countries (2008); Galland and Lemel (2017). 
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staten än med nationsbyggandet. Danmark sägs inta en mellanposition. Skillnaderna 

förklaras av ländernas historia, där Norges långa kamp för självständighet i modern tid 

kontrasteras av Danmarks och Sveriges längre oberoende. Men även Danmark och Sve-

rige skiljer sig åt; en antiauktoritär, Grundtvig-inspirerad, folklig och småborgerlig nat-

ionalism kan ställas mot en i Sverige större tilltro till statens förmåga att framgångsrikt 

implementera demokratiska institutioner.39  

 

Föreställningarna om vilka vi är i Norden är många, där flera av dem är rena vantolk-

ningar med risk att cementera falskheter och vidga gapet mellan brödrafolken. Låt oss 

ge oss i kast med några av de återkommande värderingar som skandinaver har om 

varandra. Från norsk och dansk synvinkel upplevs svenskarna ha ett etnocentriskt drag, 

en storsvenskhet som kan reta gallfeber på brödrafolken. Svenskar vet alltid bäst och 

deras lösningar på problem är alltid de rätta. När denna överhöghet bygger på detaljre-

gleringar och förbudsmentalitet väcker den både förakt och löje, i synnerhet bland dans-

karna, menar etnologen Åke Daun.40 När chansen ges delar den liberale dansken gärna 

ut en skalle åt förmyndarsamhället. Dessutom lär danska och norska medborgare reta 

sig på den fixering av säkerhet som finns i Sverige, med allt från barnstolar, spisskydd, 

hjälmar och allehanda fysiska och sociala skyddsnät. Möjligen är samma personer ove-

tande om att flera branscher i Sverige blivit exportframgångar tack vare sin inriktning 

på just säkerhet för barn och vuxna, inte minst inom fordonsindustrin. Dessutom är 

Sverige bakteriologiskt världsledande inom livsmedelsindustrin. Detta sagt med över-

hängande risk för att som svensk ytterligare underblåsa det storsvenska draget.         

 

Svenskens försvar skulle kunna vara att även om gemyt, den lille snapsen och lusekofter 

värmer upp en och annan nordisk själ, så vinner teknologi och modernitet i längden över 

all form av lantlighet, koselighed och småskalighet. Med tillägget att danskarnas feta 

mat, drickande och rökande inte är bra för hälsan, vilket kan vara en delorsak till att 

                                                             
39 Aagedal (2001), s. 201-209. 
40 SAS arkiv, Daun (1996). 
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medellivslängden är två år kortare i Danmark i jämförelse med Norge och Sverige. I 

detta ögonblick uppstår en kulturell samhörighet bland svenskar med de sunda norr-

männen, som går på tur och inte snackar mer än nödvändigt. Mot livsnjutningar, prat-

kultur och stora känslor ställs saklighet, praktisk noggrannhet och det rationella förnuf-

tet, grovt sett. Köpenhamn kan man ju alltid besöka på semestern och för att festa, ändå. 

Oslo upplevdes länge som en större småstad, fast en ungdomsarbetsslukande bra sådan. 

Som norsk är det mer prestigefullt att komma från en närmast obeboelig ö utanför Nord-

norges kust än att vara infödd huvudstadsbo, medan det omvända torde gälla för flertalet 

stockholmare. Rutinen att bära sin bygdedräkt – bunad – så ofta som tillfälle ges mot-

svaras i Sverige av att delar av etablissemanget med tillkämpad folklighet på national-

dagen klär sig i en modern standardiserad kreation kallad Sverigedräkten. Medan många 

norska medborgare är relativt välinformerade om vad som händer i Sverige, så lär det 

finnas proportionellt sett fler i Sverige som vet mer om vad som händer i andra länder 

än i sina närmaste grannländer, förutom de som bor i gränstrakterna. Att vara dåligt 

informerad hindrar dock inte svensken från att vara preskriptiv i mötet med sina båda 

grannar i västerled.41    

 

Symboler och hjältar 

Forskning har visat hur de kulturella skillnaderna tar sig uttryck i användningen av sym-

boler som flagga, nationalhymn och annat. Betydligt fler norrmän blir känslomässigt 

berörda av att höra sin nationalsång än vad svenskar blir. Därtill spelar flaggan och 

nationaldräkter en betydligt större roll i Norge. Identifikationen med nationsbyggandet 

speglas även i synen på landets mest representativa institutioner. Att högst betydligt fler 

medborgare i Norge än i Danmark och Sverige anser parlamentet vara det som bäst 

representerar landet kan förklaras av att Norge har en relativt kort tradition som obero-

ende demokratisk nation. I Danmark hamnar den Grundtvigska traditionen med folk-

högskolor mycket högt upp på listan med de mest omhuldade nationella institutionerna. 

Men även i Norge och Sverige förvaltas traditionen med folkrörelsedrivna utbildningar, 
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där folkhögskolor intar en självklar position och popularitet. Betydligt större nationella 

skillnader uppvisas i fallet med storföretag och teknologi, som viktas tio gånger högre 

i Sverige än i Norge och Danmark. Bilden av Sverige som ett folkhem på fyra hjul lever 

vidare.42  

 

Skandinaver har en känsla för nationella värden, men Sverige uppvisar ett mindre bruk 

av nationella symboler än i Norge, i synnerhet. Förhållningssättet till dessa kulturella 

traditioner ligger på en skala mellan fullständigt seriöst och bara på kul, visar empirin, 

men seriositeten har ökat i takt med ökad invandring och krav på integration. Oavsett 

var på denna skala den enskilda medborgaren är positionerad, är det ett faktum att glo-

baliseringen inte raderat ut regionala identitetsskapande processer och bruket av nation-

alistiska symboler. I tider av social osäkerhet tycks symbolerna öka, med behovet av att 

känna tillhörighet inför hotet från mer eller mindre konstruerade yttre fiender och 

”främmande” kulturer. Inte oväntat förekommer nationella attribut bland högerpopul-

istiska rörelser.  

 

De kulturella skillnaderna inom Skandinavien märks särskilt tydligt i synen på hjältar. 

I berättelsen om hur Danmark blev rikt är en av hjältarna den enskilde bonden eller 

hantverkaren på Jylland, som lyfte sin by ekonomiskt sett, ungefär som grundaren till 

Lego i Billund. Den köpenhamnske hjälten är grundaren av familjeföretaget inom han-

del, finans eller sjöfart, som verkade till ekonomisk nytta och välstånd för landet i stort. 

Kulturellt finns en stadig botten att stå på i form av, återigen, Nikolai Grundtvig, vars 

idéer om demokrati och folkbildning kan spåras i såväl det norska som i det danska 

samhällsklimatet. Det tycks finnas särskilt gott om egensinniga hjältar i Danmark, som 

filosofen Kirkegaard, filmmakaren Lars von Trier och företagsledaren Maersk Mc-Kin-

ney Möller. Kanske är även H. C. Andersens saga Kejsarens nya kläder ett uttryck för 

något specifikt danskt, eller har blivit det till följd av traderingen av berättelsen: en 

misstro inför auktoriteter och beredskap att klä av ens motståndare deras argument. Det 
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påtagliga inslaget av affärssinne och hög servicenivå går att härleda till Danmarks po-

sition som handelscentrum och sjöfartsnation, kännetecknat av ett kontinuerligt flöde 

av korta affärer och nya möten. Inte oväntat växer det i en sjöfartsnation fram ett särskilt 

affärssinne, där tillfälliga hamngäster kan viggas på pengar under en begränsad tid, som 

en liten tull för varje passerad gräns.    

 

I Norge ses staten som en drivande och betydelsefull kraft i utvecklingen av näringsli-

vet, som dessutom garanterar att vinsterna från den värdefulla oljan och offshore-indu-

strin inte hamnar i utländska händer. Flera av hjältarna i det norska samhället har varit 

starka patrioter och hävdat norsk självständighet, inte minst i relationen till Danmark 

och Sverige. Inom denna kategori finner vi till exempel de två författarna Björnstjerne 

Björnson och Henrik Wergeland. Näringslivets inriktning på utvinning och förädling av 

råvarutillgångar har däremot inte avkastat lika många hjältar, eftersom de bolag som 

byggts upp kring tillgångarna oftast haft ett statligt ägarskap. På politikens område har 

däremot flera tongivande karaktärer sett dagens ljus, med Gro Harlem Brundtland som 

en sentida fixstjärna. Därtill är de nationella hjältarna många på vinteridrottens område, 

där det specifikt norska i natur och kultur formats till ett mindre under med internation-

ell lyskraft, med stjärnor som Marit Björgen, Petter Northug och Therese Johaug.  

 

I näringslivets Sverige har ägare och chefer för industriföretagen rönt särskild uppskatt-

ning hos många, för att i symbios med en lagom uppskattande och skatteindrivande stat 

lyft landet ur fattigdom till allt högre materiellt välstånd. Under det industriella genom-

brottet var en imposant brukspatron med understöd av sin privatbankir radarparet med 

hjältestatus i svensk ekonomisk historia. Efter andra världskriget hade samarbetet mel-

lan Tage Erlander, Gunnar Sträng och Marcus Wallenberg motsvarande höga symbol-

värden, i en symbiotisk och pragmatisk allians mellan staten och kapitalet, där storfö-

retagen fick skattemässiga favörer medan arbetarrörelsen gynnades av den höga efter-

frågan på arbetskraft i den framrusande industrin. Under perioden därefter, med fler och 

stigande skatter samt ett ogästvänligt entreprenörsklimat, vilade hjälteglorian tungt på 
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personer som Ruben Rausing, Ingvar Kamprad och Jan Stenbeck, även om dessa per-

soner, närmast som en tyst protest, lade sina vinstgivande bolag i länder med mjukare 

skatteklimat. Under senare tid har glorian glidit över på kvinnliga och manliga entre-

prenörer inom det svenska modeundret, musikindustrin liksom på fixstjärnor i det 

svenska spelklustret i Mälardalen. Vi ser också en förskjutning från den manlige före-

tagsledaren i alla generationer av familjeföretaget till ett ökat inslag av kvinnligt ledar-

skap, vilket innebär ett brott mot regeln ”förstfödde sonen har första tjing på företags-

arvet”. Blodsband är fortsatt betydelsefullt men med meritokratiska värden och ökad 

jämställdhet i samhället har kvinnors engagemang tagits till vara på ett bättre sätt. Ut-

vecklingen har banat väg för exempelvis Annika Falkengren, Antonia Ax:son Johnson 

och Cristina Stenbeck, i familjedynastier där männen tidigare varit helt dominerande.43     

 

Den fria leken bland barn och ungdomar är sannolikt en av orsakerna till att det vuxit 

fram anmärkningsvärt många individuella idrottsstjärnor i de skandinaviska länderna, 

trots det begränsade befolkningsunderlaget. Svenskar som Ingemar Johansson, Ingemar 

Stenmark och Björn Borg vittnar om att det i ett land med kollektiva lösningar och 

jantelag även funnits en tolerans för individuella prestationer, så länge dessa genererar 

nationell prestige. Även de kommunala kulturskolorna har släppt loss kreativiteten och 

därigenom medverkat till Sveriges framgångar som exporterande musiknation. Flera 

storsäljande artister medger betydelsen av den kommunala kulturskolan, men även folk-

rörelsen runt körsång bottnar i det generösa och kvalitetsinriktade utbudet av ”gratis” 

musikutbildning med bredd.          

 

Det skandinaviska i Skandinavien – två nedslag i tiden 

I slutet av 1960-talet betalade SAS tre professorer i Skandinavien för att på vetenskaplig 

grund undersöka betydelsen av det skandinaviska samarbetet och år 1972 redovisades 

de resultaten i boken Skandinavisk gemenskap världen runt. Det rörde sig om relativt 
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omfattande studier som forskarna sedan också kom att använda för internationella tid-

skriftspublikationer. Forskarna var synnerligen meriterade inom sina fält, men visst kan 

en positiv tendens ha smugit sig in, då finansieringen kom från SAS inom ramen för ett 

stundande 25-årsjubileum. I trafikkommunikationsforskaren Bo Björkmans undersök-

ning mättes informationsverksamheten vid skandinaviska utlandsstationer i 51 länder 

med SAS-kontor i 38 av dessa. Från en enkät kvantifierades omfattningen av utgående 

informationsmaterial respektive inkommande förfrågningar om Skandinavien. Svaren 

kom från 62 skandinaviska ambassader, 24 exportorgan (handelskamrar med mera), 20 

turist- och kulturorgan och 36 SAS-kontor. Studien visade att SAS försäljningskontor 

låg bakom 73 procent av alla trycksaker som berörde de tre skandinaviska länderna: i 

genomsnitt gick 27 procent av alla förfrågningar om handel, turism och kultur genom 

SAS kontor. Följaktligen utgjorde försäljningskontoren ett nav i informationsflödet om 

det skandinaviska. I synnerhet gällde det för USA, dominanten i det kommersiella ut-

bytet, där SAS svarade för 80 procent av informationsspridningen och drygt 50 procent 

av handelsförfrågningarna.44   

 

Den norske transportforskaren Arnljot Strømme Svendsen kunde i sin studie visa hur det 

ekonomiska utbytet mellan Skandinavien och Nordvästamerika hade gynnats av den 

nya flyglinjen till Seattle. Ökad handel hade följt i spåren av den nya linjen, och det 

gällde både utrikeshandeln på Skandinavien sjövägen och Skandinaviens totala handel 

med staten Washington. Volymen av export-import luftvägen var tre gånger så stor som 

efter att linjen tillkommit samtidigt som betalningsförmedlingen via de ledande ban-

kerna i Seattle hade mångdubblats till följd av den nya affärsverksamhet som etablerats. 

Vidare kunde Svendsen med stöd av amerikansk officiell statistisk bekräfta huvudre-

sultatet i Björkmans studie, att 99 procent av all promotionverksamhet i USA för att 

stimulera handelsutbyte med Skandinavien skedde genom SAS försorg. ”SAS stora in-

satser på detta område kommer naturligtvis inte bara företaget självt till godo. De utgör 

också ett mäktigt stöd för turistnäringen, handeln och andra näringar i alla de tre skan-

dinaviska länderna”, fastslog författarna. De menade att SAS gjort mer än alla andra 
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aktörer tillsammans för att placera Skandinavien på världskartan och att det skapats en 

synnerligen positiv bild av Norden runt om i världen.45  

 

Studien av danske företagsekonomen Ejler Alkjær är särskilt intressant eftersom den i 

detalj uppehåller sig vid vad som konstituerar det skandinaviska. Hans resultat byggde 

på enkätsvar från 2 358 personer i åtta industriländer i Europa, Nordamerika och Oce-

anien. I huvudsak ställdes två frågor: ”När Ni hör ordet Skandinavien, vad är det första 

Ni tänker på?” respektive ”Vilka andra saker kommer ni att tänka på i detta samman-

hang?” Högst upp på listan hamnade i tur och ordning naturen, sociala, politiska och 

kulturella förhållanden samt sex. Rankningen skiljde sig något åt beroende på om det 

var resvana personer eller studenter på ekonomutbildningar som svarade: hos de senare 

förknippades de tre länderna i betydligt högre uträckning med sex än med sociala, po-

litiska och kulturella förhållanden. Nedan redovisas svaren från studentgruppen. Frå-

gorna var öppna och varje enskilt svar med hänsyn till kategori registrerades, vilket 

innebär att antalet observationer är fler än de personer som svarade.     

 

Tabell 1. Skandinaviens image bland icke-skandinaviska samt danska ekonomstu-

derande 1970. Observationer fördelade på kategori och medborgarland. 

 USA Japan Austra-

lien 

Frank-

rike 

Nederlän-

derna 

Eng-

land 

Väst- 

Tysk-

land 

Dan-

mark 

Totalt 

Natur 58 68 64 68 90 86 53 12   499 

Norden   5 11 11   9   8   6 10   8    68 

Enskilt land 19   4 17   5   3   9   4   7    68 

Separat plats eller 

stad  

  4   4   1   1   4   3   3   8    28 

Kända personer   3   6   1   5   4   3   6 14    42 

Sociala, politiska 

och kulturella  

förhållanden 

15 40 21 31 18 16 36 30  207      

Vikingar   5   7   5   5   2   3   4   4    35 

Sex 62 42 56 35 28 56 42 72  393 

Befolkningen 13   2 11   5   8   2 14   6    61 

Mat och dryck 13   2   8   4 12 28 12 29  108 

                                                             
45 Alkjær et al. (1972), pressrelease, s. 3 (citat).  



Smorgasbord 

44 
 

Andra produkter 12   5   8   6   8 17   8 13   77 

Turistattraktioner 13   1   5   4   3   4   8 24   62 

Sport och friluftsliv 16   5   6   2 13   7   5   1   55 

Personliga kontak-

ter 

  4   -   -   1   2   2   3  -   12 

Firmanamn   4   6   4   5   3   2   3   5   32 

Annat   8   2   1   1   1   1 13   7   34 

Totalt antal obser-

vationer 

254 205 219 187 207 245 224 240 1781 

Källa: Alkjær et al., 1972, s. 27.  

 

Liknande öppna frågor som ställdes 1970 riktades till internationella studenter inskrivna 

vid Linköpings universitet hösten 2015, för att dels få en uppfattning om bilden av 

Skandinavien i nutid, dels i görligaste mån upptäcka om bilden ändrats under de fyrtio-

fem år som förflutit däremellan. Frågorna och sättet att dela in svaren som valdes i den 

första enkätundersökningen fick vara styrande för den senare undersökningen. Enkäten 

2015 skickades ut till 746 studenter som var registrerade på något av Linköpings uni-

versitets engelskspråkiga program, genom universitetets interna datasystem. Svar kom 

in från 163 studenter, vilket ger en svarsfrekvens på knappt 22 procent. Att svarsfre-

kvensen hamnade lågt beror högst sannolikt på att de flesta studenter inte var särskilt 

förtrogna med lärosätets interna system LISAM. Utnyttjandet av universitets interna 

system var dock nödvändigt för att på ett säkert sätt kunna nå och hämta in svaren från 

utbytesstudenterna.      

 

Replikerad studie 

Vi hade behövt mer information om hur svaren bearbetades vid den första undersök-

ningen för att kunna säkerställa överensstämmelsen mellan de båda enkätundersökning-

arna. Men en hel del vet vi. Samtliga tillfrågade år 2015 befann sig i Sverige då de 

svarade på enkäten, vilket innebär att de hade egna upplevelser av att leva i ett skandi-

naviskt land. De tillfrågade i den första undersökningen befann sig däremot i utlandet 

och långt ifrån alla hade varit i Skandinavien: 58 procent av de tyska studenterna re-
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spektive 10 procent av de amerikanska studenterna hade besökt Skandinavien. I grup-

pen resvana personer, som fanns i ledande befattningar för organisationer och som inom 

ramen för sitt arbete var frekventa resenärer, hade 62 procent varit i Skandinavien. 

Gruppen ansågs som representativ för den internationella professionella resemark-

naden.46 I undersökningen år 2015 tillfrågades enbart studenter. Urvalet av respondenter 

var alltså inte detsamma vid de två mättillfällena. Dessutom är det troligt att upplevelsen 

av Skandinavien skiljer sig åt beroende på vilket slags erfarenhet man har av att själv 

ha befunnit sig i något av de tre skandinaviska länderna, liksom var man befinner sig 

vid tidpunkten då man besvarar frågor om en viss region och dess kultur.    

 

År 1970 var undersökningen styrd till åtta länder, medan studenterna år 2015 var 

spridda över femtio olika länder (se Appendix för länder). Dessutom hade världskartan 

ritats om något vid det senare tillfället. Till exempel hade den första undersökningen 

studenter enbart från enbart Västtyskland. Studien år 1970 inräknade betydligt fler re-

spondenter, vilket talar för en hög trovärdighet. Men undersökningen 2015 hade stu-

denter från betydligt fler länder, från såväl utvecklingsländer som nya och mogna indu-

striländer. Därför bör svaren även i denna enkätstudie ge en rättvisande bild av hur 

yngre generationer runt om i världen uppfattar Skandinavien.  

 

I båda undersökningarna ingick ett mindre antal personer som var födda i Skandinavien, 

vilket möjliggör jämförelser mellan uppfattningen hos skandinaver respektive icke-

skandinaver. År 1970 rörde det sig om danska studenter, medan skandinaverna år 2015 

kom från alla de tre skandinaviska länderna. I den första undersökningen var alla eko-

nomistuderande medan den andra gruppen var spridd över samtliga fakulteter. Om valet 

av ämnesinriktning skulle påverka hur man svarar på frågorna är dock högst osäkert. 

Eftersom frågorna är allmänna och inte kan sorteras in i ett specifikt område är det tro-

ligt att just det inte har någon påverkan. Möjligen har personer som studerar ett ämne 
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inom kultur- och kommunikation större medvetenhet och engagemang för enkätens frå-

gor, medan ekonomistuderande kan antas ha mer kännedom i frågor som gällde varu-

märken och ekonomiska företeelser.   

   

Tabell 2. Skandinaviens image bland utländska studenter i Sverige år 2015. Observat-

ioner fördelade i procent på studenter från Europa respektive övriga världen.  

 Europa Övriga värl-

den 

Totalt antal 

observat-

ioner 

Kallt väder, snö 11,5% 10,5% 107 

Natur, hav, sjöar 8,5% 3,0%   55 

Rent, ekologiskt, hållbart 1,0% 3,5%   21 

Norden, Skandinaven, del av norra 

Europa 

5,5% 5,0%   49 

Enskilda länder eller städer 2,0% 1,5%   18 

Ekonomisk välfärd, höga kostnader och 

hög levnadsstandard  

2,5% 3,0%   26 

Politiska, sociala och organisatoriska 

förhållanden, säkerhet 

6,5% 5,5%   60 

Innovation, utbildning och design 3,5% 2,5%   30 

Civilisation, befolkning, språk och men-

talitet 

5,0% 4,0%   44 

Vikingar och berättelser 2,5% 1,5%   19 

Sex, hårfärg och utseende  1,0% 1,0%     9 

Mat och dryck 2,0% 0,5%   13 

Turistattraktioner 0% 0,5%     3 

Sport- och utomhusaktiviteter 0,5% 0%     3 

Kända personer och musikgrupper 0,5% 0%     4 

Personliga relationer 0,5% 0%     2 

Varumärken inom näringslivet 1,5% 1,5%   15 

Scandinavian Airlines (SAS) 1,0% 0,5%     6 

Andra 0% 0,5%     3 

                      100 % 489 

Anmärkning: Ett fåtal studenter var medborgare i något av de nordiska länderna. 

 

I vissa av svaren är positiva påståenden blandade med negativa och helt värdeneutrala 

påståenden. Att en person associerar Skandinavien med ”Civilisation, befolkning, språk 
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och mentalitet” behöver inte betyda att personen intar en positiv hållning, utan veder-

börande kan lika gärna lyft fram en negativ aspekt. Därför samlar denna kategori om-

dömen om Skandinavien som tråkigt, livlöst, brist på flexibilitet respektive länder fyllda 

av olyckliga människor, liksom upplevelser av hög professionalitet, en avslappnad at-

mosfär, mysighet och en hög livskvalité. Detsamma gäller värdemässigt motstridiga 

noteringar som rasism respektive toleranta och vänliga människor. En och samma ka-

tegori kan alltså innehålla såväl negativa som positiva omdömen om Skandinavien. 

 

Naturen är viktigast 

Den vanligaste associationen till Skandinavien var företeelser som kan knytas till natu-

ren. Det gällde allt ifrån klimatet, is och snö till upplevelsen av norrsken, sjöar, skog 

och hav. Så var bilden även 1970. Det gällde både gruppen resvana personer och grup-

pen ekonomistuderande. Hos de resvana personerna nämndes naturen i över 70 procent 

av observationerna, vilket var avsevärt oftare än för alla andra kategorier.47 Att många 

danskar år 1970 och flera skandinaver år 2015 inte lyfte fram denna dimension lika 

starkt skulle kunna förklaras av en viss hemmablindhet. År 2015 nämnde flera icke-

européer även förekomsten av ett ekologiskt samhälle. En klar förändring på trettiofem 

år var att associationer kopplade till sex hade försvunnit ut ur bilden, medan politiska, 

sociala och organisatoriska förhållanden allt mer hamnat i förgrunden. I synnerhet hos 

personer från Sydamerika, Afrika och Mellanöstern var det senare en vanlig association, 

närmast i paritet med naturen. Bland studenter från i synnerhet södra Europa och Indien 

fanns en positiv fascination kopplad till såväl innovation, utbildning och design som 

civilisation, befolkning, språk och mentalitet. Inom den sista kategorin fanns associa-

tioner till historiska händelser, som Kalmarunionen, trettioåriga kriget och Carl von 

Linné, men det var ändå mer vanligt med kopplingar till samtida och mer vardagliga 

kulturella inslag, inte minst kanelbulle och fika.   
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Uppmärksamheten kring politiska och sociala förhållanden liksom innovation, utbild-

ning och design var stabil över tid. I en särskild studie av sakområden fick de resvana 

personerna år 1970 bedöma om de ansåg Skandinavien befinna sig över, på eller under 

genomsnittet i förhållande till andra västeuropeiska länder. Det område där flest antal 

personer ansåg att Skandinavien låg på en nivå över genomsnittet var social välfärd, där 

96 procent av personerna som svarade på enkäten placerade Skandinavien över genom-

snittet medan resterande 4 procent placerade regionen på genomsnittet. Därefter kom 

industriell design på 77 procent över genomsnittet, följt av demokrati på 71 procent. 

Minst attraktion tilldrog sig maten och turistmålen.48        

 

Associationer till sociala, politiska och kulturella förhållanden år 1970 var mest vanligt 

bland personer från Japan, vilket inte är att förvåna med tanke på hur olika samhällena 

var. Relativt få personer från Frankrike och Japan hade tankar på skandinavisk mat och 

dryck, utan att vi vet om reaktionerna var av negativ eller positiv art. Det omvända 

gällde personer från England, som ofta associerade Skandinavien med mat och dryck, 

med omnämnande av bland annat flera danska ölsorter. Associationerna till vikingar 

var överlag få medan turistattraktioner respektive sport och friluftsliv tilldrog sig ett 

betydande intresse. Något av det motsatta kan noteras 2015, då vikingar och andra be-

rättelser rönte större uppmärksamhet än turistattraktioner samt sport- och utomhusakti-

viteter.  

 

Mindre sex och mer kultur 

År 1970 var associationerna till naturen vanligast bland personer från relativt tätbefol-

kade länder som Nederländerna och England. Detsamma kanske borde ha gällt Dan-

mark men en ökad vetskap om vad Norden hade att erbjuda kan ha medverkat till att 

denna kategori tonades ner. Bland danska studenter hamnade istället sex överst på lis-

tan. Under slutet av 1960-talet svepte en våg av sexuell frigörelse in över västvärlden, 

underblåst av flower-power och preventivmedel, och i Danmark bjöd den även på en 
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hel del oförblommerad pornografi. Kategorin ska dock tolkas i dess vidaste bemärkelse, 

eftersom det även finns noteringar av mer oskyldigt slag om hårfärg. Att ekonomistu-

deranden i alla länder placerade sex så högt innebar att myten om den blonda och villiga 

skandinaviska flickan var stark. Eftersom blonda flickor knappast var någon nyhet i 

Skandinavien menar Alkjær att det inte var sex av platonisk natur som associationerna 

gick till hos danskarna. Kort sagt var intresset för sex större än allt annat i Danmark vid 

denna tid. Men detta gällde främst studenterna. I fallet med de resvana personerna ham-

nade sex på tredje plats, efter naturen respektive sociala, politiska och kulturella förhål-

landen.49 Bland de studerande 2015 hamnade sex, hårfärg och utseende mycket långt 

ner på listan. Skandinavien förknippades inte längre i samma utsträckning med sex sam-

tidigt som den ökade internationaliseringen avdramatiserat företeelser som hudfärg, 

hårfärg och utseende. Den sexuella revolutionen var ett minne blott.    

 

Tankarna på turistattraktioner och kända personer liksom sport- och friluftsliv var ge-

nerellt sett lägre 2015 än de var 1970, även om såväl ABBA som Nobelpriset nämndes 

mer än en gång. Resvana personer år 1970 nämnde Hammarskiöld, Sibelius, Grieg, 

Ibsen, Bohr, H. C. Andersen och Kierkegaard, och bland de då levande Olof Palme, 

Thor Heyerdahl, Victor Borge, Greta Garbo samt Ingrid Bergman och Ingmar Bergman. 

Dessutom förekom namn på personer i de nordiska kungahusen liksom påhittade karak-

tärer som Hamlet och Peer Gynt.50 Särskilda företag, produkter och varumärken behöll 

en fortsatt stark ställning, och de två varumärken som nämndes oftast år 2015 var IKEA 

och Volvo.  

 

Av undersökningen 2015 framgår att upplevelsen av Skandinavien inte skiljde sig 

nämnvärt beroende på hur länge man varit bosatt i landet. Möjligen går det att utläsa ett 

något lägre ”intresse” för politiska, sociala och organisatoriska förhållanden, som 

kanske tas för givna efter att ha levt i landet en längre tid. Det faktum att associationerna 
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50 Alkjær et al. (1972), s. 23. 
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till kallt väder och snö var något lägre hos gruppen som varit kort tid i Sverige kan ha 

den enkla förklaringen att många personer befunnit sig i landet under en period utan 

vinter. Många av associationerna var geografiskt kopplade, och gick till antingen hela 

Norden, Skandinavien eller enskilda länder och städer inom Norden.  

 

Tabell 3. Skandinaviens image bland utländska studenter i Sverige år 2015. Observat-

ioner fördelade i procent på hur länge man varit i Sverige.  

 Upp till 6 

månader 

7-23 

mån-

ader 

2-5 

år 

6 eller 

fler år 

Kallt väder, snö 12,5 22 21 19 

Natur, hav, sjöar 12,5   9 11 14 

Rent, ekologiskt, hållbart  4   3   6   6 

Norden, Skandinaven, del av norra Europa 10 10 10 10 

Enskilda länder eller städer   5   4   5   4 

Ekonomisk välfärd, höga kostnader och hög lev-

nadsstandard  

  5   6   7   2 

Politiska, sociala och organisatoriska förhållan-

den, säkerhet 

12,5 15 13   6 

Innovation, utbildning och design 5   8  4   8 

Civilisation, befolkning, språk och mentalitet 10   6  9 13 

Vikingar och sagor 5   3  4   2 

Sex, hårfärg och utseende  1   3  0   4 

Mat och dryck 3,5   3  2   2 

Turistattraktioner 1   0  2   0 

Sport och utomhusaktiviteter 0   2  0   0 

Kända personer och musikgrupper 1   1  1   0 

Personliga relationer 4   0  0   2 

Varumärken inom näringslivet 7   3  4   0 

Scandinavian Airlines (SAS) 0   1  0  4 

Andra 1   1  1  4 

Totalt 100 100 100 100 

 

Skandinavien eller Norden 

Osäkerheten om vilka länder som tillhör Skandinavien är en gåta i sig. Den vedertagna 

uppfattningen är att Skandinavien är dels samlingsnamnet på länderna Danmark, Norge 

och Sverige, ibland också Finland, dels benämningen på den skandinaviska halvö som 
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omfattar Norge, Sverige och de nordvästliga delarna av Finland.51 År 1970 menade 

hälften av de förmodat välinformerade resvana personerna att Skandinavien bestod av 

Danmark, Finland, Norge och Sverige medan en tredjedel begränsade sig till Danmark, 

Norge och Sverige.52 Bland danska studenter var det betydligt fler, två tredjedelar, som 

angav Danmark, Norge och Sverige medan det hos icke-danskar var betydligt vanligare 

att även inräkna Finland. Samma uppfattning fanns år 2015. Men det fanns även många 

personer vid båda tillfällena som förde Island till Skandinavien. Detta gällde även skan-

dinaver, som ofta räknade Finland eller Island eller båda två länderna till Skandinavien.  

 

 

Tabell 4. Ekonomistudenters uppfattning 1970 om vilka länder som tillhör Skandina-

vien. Procent. 

 USA Japan Australien Frank-

rike 

Neder-

län-

derna 

England Väst- 

tyskland 

Dan-

mark 

Danmark, 

Norge, Sve-

rige 

32 45 43 22 27 34 17 67 

Danmark, 

Norge, Sve-

rige, Finland 

53 30 26 56 56 53 71 14 

Danmark, 

Norge, Sve-

rige, Finland, 

Island 

13 13 11 12 10  5 10  3 

Norge och 

Sverige 

  1   2  8  6  4  7   2  2 

Andra vari-

anter 

  1 10 12  4  3  1  - 14 

Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 

Källa:Alkjær et al. (1972), s. 25. 

 

                                                             
51 Nationalencyklopedin, uppslagsord Skandinavien. 
52 Alkjær et al. (1972), s. 16. 
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Hos personer från södra Europa och länder utanför Europa var det relativt vanligt att 

räkna in betydligt fler länder än bara Danmark, Norge och Sverige. Färöarna nämndes 

i två fall medan tre personer menade att Nederländerna något överraskande ingick i 

Skandinaven. Mönstret var detsamma 1970 och 2015. Undersökningarna bekräftar att 

Skandinavien uppfattades som närmast synonymt med Norden, det vill säga samlings-

namnet för Danmark inklusive Färöarna, Finland inklusive Åland, Island, Norge och 

Sverige. Dock fanns en överrepresentation av skandinaver som ansåg att Skandinavien 

var ett betydligt snävare begrepp än Norden. År 1970 menade två tredjedelar av dans-

karna att Skandinavien begränsades till Danmark, Norge och Sverige, medan 14 procent 

även inräknade Finland. Trettiofem år senare menade närmare hälften av svarsperso-

nerna att Skandinavien utgjordes av de tre länderna medan en lika stor andel som förra 

gången, 14 procent, även räknande in Finland, och ytterligare några fler både Finland 

och Island.  

 

Tabell 5. Utländska studenters uppfattning 2015 om vilka länder som tillhör Skandina-

vien. Procent och antal observationer.     
 Europa, procent Övriga världen,  

procent 

Totalt antal  

observationer 

Danmark, Norge och Sve-

rige,  

34 31 53 

Danmark, Norge, Sverige, 

Finland 

29 26 44 

Finland, Norge, Sverige 7 17 19 

Danmark, Island, Norge, 

Sverige  

2 1 3 

Danmark, Finland, Island, 

Norge, Sverige 

21 16 30 

Sverige eller Norge eller 

Island, Norge, Sverige 

2 1 3 

Andra varianter53 5 8 10 

Totalt 100 100 162 

 

 

 

                                                             
53 Olika varianter där även följande länder ingick: Nederländerna, Färöarna, Estland, Grönland, Tysk-

land, Irland, eller Schweiz. Även ett fall med ett land: Sverige. 
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Synen på Skandinavien var starkt positiv bland de personer som svarade på enkäten år 

2015. Även om attityden överlag var positiv även 1970 hade den kraftigt förstärkts åt 

det positiva hållet. I genomsnitt hade 71 procent av personerna en mer positiv syn på 

Skandinavien än vad de hade på europeiska länder, medan 27 procent var indifferenta 

och 3 procent hade en mindre positiv syn på regionen. Med två mättillfällen vet vi inget 

exakt om hur attityden varit under tiden däremellan men vi kan anta att denna typ av 

förhållningssätt till en hel region är något som inte ändras dramatiskt över ett tiotal år. 

Vi har därför anledning att tro att bilden av Skandinavien varit positiv under hela mel-

lanperioden, men att tendensen varit en stegvis förstärkning åt det positiva hållet. 

 

 

Tabell 6. Ekonomistudenters attityd till Skandinavien 1970 i jämförelse med attityden 

till andra västeuropeiska länder. Procent. 

 USA Japan Australien Frankrike Neder-

länderna 

Eng-

land 

Väst-

tyskland 

Dan-

mark 

Mer posi-

tiva 

52 28 51 58 33 42 64 60 

Indifferenta 38 53 35 26 64 43 36 37 

Mindre po-

sitiva 

10 19 14 6 3 15 0 3 

Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 

Källa: Alkjær et al. (1972), s. 29. 

 

År 1970 fanns det enligt enkätundersökningen betydligt fler som var indifferenta eller 

till och med upplevde sig ha en mindre positiv attityd till Skandinavien, i synnerhet 

studenter från USA, Japan, Nederländerna och England. Liknande tendens går inte att 

spåra trettiofem år senare: de mycket få personer (tre) som intog en mer avvaktande 

hållning återfanns i Tyskland och Mellanöstern.  
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Tabell 7. Attityden till Skandinavien 2015 i jämförelse med attityden till andra europe-

iska länder. Procent. 

 Västra 

Europa 

Östra 

Europa 

Norra 

Europa 

Södra 

Europa 

Nord- och 

Sydame-

rika 

Afrika Indien, 

Bangla-

desh,  

Pakistan 

Övriga 

världen 

Mer po-

sitiva 

72 64 71 62,5 67 82 87 58 

Indiffe-

renta 

22 36 29 37,5 33 18 13 38 

Mindre 

positiva 

6 0 0 0 0 0 0 4 

Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 

Anmärkning: Se Appendix för vilka länder som ingår i varje region.  

 

Att man frivilligt valt att resa och bo i Sverige skulle kunna innebära att man har en 

relativt positiv inställning till landet. För att något kringgå betydelsen av denna omstän-

dighet fick studenterna svara på vad de trodde om attityden till Skandinavien i jämfö-

relse med andra europeiska länder hos andra människor än de själva. Även år 2015 blev 

utfallet 71 procent för andelen mer positiva personer till Skandinavien än till andra län-

der i Europa, medan det var något fler som upplevde att det fanns personer som intog 

en mindre positiv attityd, 11 procent i jämförelse med 3 procent ovan. En möjlig för-

klaring till differensen är att personerna fått en förstärkt positiv bild av regionen efter 

att ha vistats i Sverige och därför menade att synen hos sina landsmän och andra var 

onödigt skeptisk.          

 

 

Attityden till SAS 

På den öppna frågan om vilka associationer som gjordes till Skandinavien påtalades år 

2015 i sex fall bolaget Scandinavian Airlines. SAS var också det flygbolag som oftast 

nämndes när studenterna tillfrågades om vilket bolag man förknippade med sina resor 

till och från Skandinavien. På andra och tredje plats kom KLM och Ryanair. Att dessa 

bolag nämns i första hand beror i huvudsak på att dessa har linjer som trafikerar flyg-

platser i närområdet (Östergötland/Sörmland). Med tanke på linjenätet är Norwegian 
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Airlines placering på listan mer överraskande, ett bolag som nämns av flera personer 

från hela världen. Studenters jakt på låga biljettpriser är en förklaring, men även att man 

väljer att besöka andra delar av Skandinavien i förbindelse med sin in- och utresa till 

Sverige. I flera fall nämndes bolag som tillsammans med SAS ingår i Star Alliance, 

medan omnämnandet av ytterligare andra bolag har att göra med anslutningsflyg för att 

ta sig hela vägen mellan hemorten och Skandinavien.      

 

Tabell 8. Flygbolaget som utländska studenter som åker till och från Skandinavien kom-

mer att tänka på först år 2015. Procent av antalet observationer.  

Flygbolag Europa Övriga världen 

 

SAS 23% 13% 

KLM 4% 8,5% 

Ryanair 10,5% 1% 

Norwegian Airlines 5,5% 4% 

Finnair 1,5% 3% 

Qatar 0% 4% 

Turkish airlines 1% 2% 

Lufthansa 1,5% 1,5% 

WizzAir 3% 0% 

Emirates 0% 3% 

AirBaltic 1,5% 0% 

Air France 0,5% 0,5% 

Aeroflot 0% 1% 

Air Berlin 0,5% 0,5% 

Austrian 0,5% 0,5% 

Övriga 3,5% 1% 

Totalt  100% 

 

Även år 1970 ställdes frågan om vilket bolag som förknippades med Skandinavien, 

varpå 96 procent av de resvana svarade SAS. Bland de som var bekanta med SAS valde 

en tredjedel att inte avge något betyg på kvalitén i servicen medan en tredjedel gav 

omdömet utmärkt och resterande tredjedelen angav gott eller minst genomsnittligt. Det 

visade sig att danskarna kraftigt underskattade utlänningars samlade uppfattning om 

kvalitén. De danska studenterna trodde att SAS inte alls hade samma goda renommé i 
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utlandet som bolaget de facto hade. Hela 42 procent av de amerikanska studenterna som 

kände till SAS bedömde servicen som utmärkt och 29 procent så som gott, att jämföra 

med vad danskarna själva trodde var fallet bland utlänningar i allmänhet, 16 procent 

som utmärkt och 15 procent som gott. Diskrepansen var lägre till de europeiska studen-

ternas faktiska uppfattning, vilket antyder att servicenivån bland europeiska flygbolag 

i allmänhet var högre än hos amerikanska flygbolag.54        

 

Närmare femtio procent av de som svarade på enkäten år 2015 hade någon gång rest 

med SAS och fick på en fyrgradig skala ge sitt omdöme (dåligt, medel, bra respektive 

utomordentligt bra). Mer än hälften angav ”bra”, medan 30 procent satte ”medel” och 

16 procent uppgav ”utomordentligt bra”. En person landade vid ”dåligt”. Association-

erna bland dessa studenter som rest med SAS framgår av tabell 9 nedan.  

 

Tabell 9. Associationer till SAS bland utländska studenter år 2015. Procent och antal 

observationer. 

Variabel Resultat Antal observationer 

Destination   16 % 15 

Höga priser, dyrt   17 %  16 

Prisvärt, billigt   11 % 10 

Säkerhet     5 % 5 

Service och punktlighet   28 % 26 

Star Alliance     3 % 3 

Företagets image och ekonomiska resultat     9,5 % 9 

Personliga minnen      1 % 1 

Inga associationer     9,5 % 9 

Totalt 100 % 94 

Anmärkning: Innehåller enbart svaren från de 78 personer som svarat att de hade rest med SAS 

(78 av 163 svarspersoner). 

 

Varumärket SAS associerades med god service och punktlighet. Om vi lägger till des-

tination och säkerhet, vilket är närbesläktade faktorer för valet av flygresa, var dessa 

faktorer tillsammans klart dominerande och positiva. Dock upplevdes erbjudandet från 

                                                             
54 Alkjær et al. (1972), s. 35. 
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SAS som högt prissatt, en observation som överensstämmer med bolagets inriktning 

som fullservicealternativ i jämförelse med ett lågprisalternativ. Möjligheten till student-

priser lyftes dock fram som en starkt positiv faktor. Flera gjorde kopplingar till före-

tagsidentiteten inklusive logotypens blåa färg, medan någon kände till att bolaget dra-

gits med ekonomiska bekymmer. Men lika många observationer handlade om att det 

saknades associationer till SAS. Några enstaka personer förknippade SAS med samar-

betet inom Star Alliance.         
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Appendix 

 

Tabell 10. Uppdelning av nationaliteter beroende på deras geografiska läge.55 

Luxemburgsk 

Tysk 

Nederländsk 

Fransk 

Engelsk 

Belgisk 

Irländsk 

 

 

VÄSTRA EUROPA 

(antal svar: 36) 

 

Lettisk 

Slovakisk 

Moldavisk 

Bulgarisk 

Ukrainsk 

Rumänsk 

Österrikisk 

Estländsk 

Bosnisk (och Hercegovinsk) 

 

 

 

ÖSTRA EUROPA 

(antal svar: 11) 

 

Grekisk 

Italiensk 

Spansk 

Portugisisk 

Cyprisk 

(Katalansk) 

 

 

SÖDRA EUROPA 

(antal svar: 24) 

   

Svensk 

Turkisk-svensk 

Dansk 

Finsk 

Norsk 

Irakisk-svensk 

Kenyansk-svensk 

 

 

 

NORRA EUROPA 

(antal svar: 14) 

 

Amerikansk 

Kanadensisk 

Mexikansk 

NORRA AMERIKA 

(antal svar: 5) 

 

Brasiliansk 

Venezuelansk 

SÖDRA AMERIKA 

(antal svar: 7) 

 

                                                             
55 En person har inte angett sin nationalitet. Därför är summan av de räknade svaren i denna tabell 

162.  
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Marockansk 

Egyptisk 

NORRA AFRIKA 

(antal svar: 4) 

 

Kenyansk 

Zimbabwisk 

Rwandisk 

Sydafrikansk 

Tanzanisk 

 

SÖDRA AFRIKA 

(antal svar: 7) 

 

Iransk 

Irakisk 

Turkisk 

Syrisk 

 

MELLANÖSTERN 

(antal svar: 6) 

 

Indisk 

Bangladeshisk 

Pakistansk 

INDIEN, BANGLADESH, PAKISTAN 

(antal svar: 30) 

 

Kinesisk  KINA 

(antal svar: 11) 

 

Rysk RYSSLAND 

(antal svar: 2) 

 

Indonesisk 

Thailändsk 

Australiensk 

OCEANIEN OCH THAILAND 

(antal svar: 5) 
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Det skandinaviska. Fallet SAS 

 

Med syfte att ”sälja” Skandinavien i världen lät SAS år 1955 producera en film där en 

röst berättar till mer eller mindre exotiska miljöer i de tre länderna. Titeln var ”Sommar 

i Skandinavien” med undertiteln ”Besök tre lyckliga folk i Europas fredliga hörn”. I 

epilogen meddelar berättarrösten: ”Vi har besökt tre lyckliga folk som gärna delar sin 

livsglädje med andra. Deras bästa egenskaper är samlade i SAS. I det flygbolaget möter 

de människor de kan ha tillit till. Det gäller dem alla, från mannen som checkar motor-

delar, till radioposten i kontrolltornet, stewardessen på trappan till flyget och männen i 

cockpit. De sätter alla sin ära och sin förmåga i att ge er en god service och fina minnen 

från SAS och Skandinavien.”56  

 

Inför filmen hade ett antal ämnen och miljöer valts ut. I Norge handlade det om fjor-

darna på västlandet, renar och samer i Nordnorge, laxfiske samt Oslo med vikingaskepp 

och Holmenkollen. Danmark presenterades med vårlig bokskog, fiske i Öresund, bad-

liv, shopping, mat och folkliv i Köpenhamn och på Tivoli. Miljöerna i Sverige hämtades 

från skärgården, Stockholm och Drottningholm samt Visby, Dalarna i midsommar-

skrud, kräftfest, badliv på västkusten och från Göta kanal. Dessutom gjordes nedslag i 

industrimiljöer för att visa på Sverige som växande industriland. Miljöerna var de vän-

tade om man ser till att målgruppen var turister och att syftet med filmen var ”att sälja 

Skandinavien som ett soligt semesterland med billig shopping.” Vinjetten till filmen 

tecknades mot en strålande sol, för att slå an en känsla av värme.57  

 

När kräftkalaset skildrades lät det så här: ”Vi ser snapseflasken hevet over krepsefatet 

og hører den klukkende lyd idet akkeviten renner i glasset. Overtoning til Orrefors eller 

Kosta glassverk. Flasken står på samme plass i bildet, men er nu under behandling av 

                                                             
56 SAS arkiv, F 1 FB:5, Inter-Office Communication. Skandinavien-film, s. 17.  
57 SAS arkiv, F 1 FB:5, Inter-Office Communication. Skandinavien-film, Synposis och uppdragets 

ram och s. 6. 
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en glassbruks-arbeider som gir den siste touch.” Med den bildväxlingen undvek man i 

en kameradragning problematiken med nordbornas överkonsumtion av alkohol och 

kunde hålla fast vid syftet med filmen: ”bidra till å gi turisten tillit till SAS.”58 Eventuellt 

tungsinne och höga självmordstal fick stryka på foten. Budskapet var att förmedla en 

alltigenom ljus bild av de livsstilar som odlades inom ramen för det skandinaviska. I 

synopsis sades: ”Filmen må väre så lys som mulig”. Följaktligen kom sommarscener 

och midnattssol att dominera.  

     

Filmmanuset förmedlade en stereotyp och oproblematisk bild av det skandinaviska. Fil-

men skulle visa vilka vackra miljöer som väntade resenären, men även att Skandinavien 

erbjöd Europas billigaste turistområde. Positiva uttalanden gjordes om kvalitén på ho-

tellen, maten och nöjeslivet. Det skulle vidare framgå att de flesta skandinaver talade 

engelska, att regionen låg i framkant av det moderna och att man sparade pengar på att 

flyga via Skandinavien om man var på väg till ett annat europeiskt land: ”Skandinavien 

ligger centralt för flygtrafiken”, hävdades det. Filmen skulle enligt synopsis visa ”att 

skandinaver tycker om utlänningar och att skandinaver är friska, harmoniska och lyck-

liga människor som gärna delar med sig av sin livsglädje med andra.”59 Året var 1955. 

 

Filmen ingick i det symboliska kapital som SAS byggde upp efter grundandet, i samar-

betet mellan de tre staterna och med svenska Wallenberggruppen som största privata 

ägare. Formerna för samarbetet var nedskrivna i konsortialavtalet från 1946 och blev än 

mer omfattande när varje lands inrikestrafik upphörde år 1951 för att integreras i SAS. 

Intresset låg på att utveckla ett effektivt transportnät över Atlanten till Nordamerika, 

vilket innebar att varumärket utformades med hänsyn till de privata och kommersiella 

intressen som fanns på båda sidor om världshavet. Den bärande tanken inom det 

samägda bolaget var att trafiklinjer, resurser, investeringar och personal skulle fördelas 

                                                             
58 SAS arkiv, F 1 FB:5, Inter-Office Communication. Skandinavien-film, s. 5. 
59 SAS arkiv, F 1 FB:5, Inter-Office Communication. Skandinavien-film, s. 2. 
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så jämnt som det var möjligt mellan de tre länderna, med hänsyn taget till såväl affärs-

mässighet som icke-kommersiella nationella och regionala behov. Följaktligen kom 

även marknadskommunikationen och reklamkampanjerna spegla den nyckel som låg 

till grund för samarbetet, med de statliga ägarandelarna fördelade 2/2/3 sjundedelar på 

Danmark, Norge respektive Sverige.  

 

Under sin andra period som VD gav Per A. Norlin år 1953, i ett brev till ledningen, 

uttryck för likabehandlingsprincipen vad gäller ländernas plats i marknadsföringen. Det 

gjordes inget nummer av att Sveriges andel av ägandet var något större än de övrigas: 

alla tre länder skulle uppta lika stor plats i förmedlingen av det skandinaviska. Det ge-

mensamma skulle aldrig skymmas av det enskilt nationella, och Norlin menade att tvi-

velsutan var SAS det starkaste instrument som Skandinavien ägde för att sprida good-

will runt om i världen. Om ett av länderna sköts fram i något enskilt sammanhang var 

kravet att också explicit nämna de andra två ländernas egenskaper i samma positiva 

ordalag. Norlin ansåg att reklamen visserligen skulle ha en kommersiell inriktning men 

när den kombinerades med ”propaganda om Skandinavien” var det helt nödvändigt att 

de tre länderna fick exakt lika stort utrymme. För att lägga kraft bakom orden och be-

möta kritik som funnits om att det förekommit särbehandling av enskilt land, oklart 

vilket, fastslog Norlin att en överträdelse från regeln om likabehandling skulle hanteras 

som ett allvarligt brott mot disciplinen i bolaget.60      

 

Vikingar i västerled 

Med ytterst få undantag har flygplanen i SAS flotta haft namn efter olika vikingar, såväl 

kungar som krigare, liksom kvinnor. Bakgrunden är Leif Erikson och hans öppna vi-

kingaskepp som femhundra år före Columbus landsteg i Nordamerika. Den nordiska 

upptäckten av Amerika är sedan 1960-talet allmänt accepterad, efter att fynd från bo-

sättningar på Newfoundland daterats med hjälp av C 14-metoden. Efter ett beslut i den 

amerikanska kongressen år 1964 uppmärksammas den nordiska invandringen varje år 

                                                             
60 SAS arkiv, F 1 FB:2, Management Circular No. 33. 
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den 9 oktober genom Leif Erikson Day. När Skandinavien öppnade luftvägarna till USA 

var det naturligt att knyta an till denna historiska händelse. I september 1946 startade 

premiärturen över Atlanten och tjugofem timmar senare landade DC-4:an Dan Viking 

i New York, med en flygplanskropp prydd med ett stiliserat vikingaskepp med drakhu-

vud.61 

 

Vikingatemat vidareutvecklades under 1950-talet genom att samla frekventa passage-

rare i en så kallad Royal Viking Club, en VIP-klubb för att belöna och skänka exklusi-

vitet åt trogna resenärer. Efter att ha löst ett antal resursproblem kunde SAS första 

bonusprogram lanseras på 1960-talet: Royal Viking Order. En belöningstrappa ställdes 

upp där den första interkontinentala flygningen renderade en guldstämpel (Golden Seal) 

och där sju stämplar, motsvarande fyra interkontinentala turer, krävdes för att bli en 

fullvärdig Royal Viking. Utdelandet av gyllene stämplar var kopplat till korsandet av 

globens geodetiska linjer, som nordpolen, polarcirkeln, nordiska respektive södra he-

misfären och ekvatorn. En person som nått den högsta höjden på belöningstrappan fick 

en Vikingnål i 18 karats guld att bära på rockslaget (resenärerna var i huvudsak män). 

Denna person kunde räkna med extraordinär service före, under och efter resan. Om-

bord fick medlemmar av Royal Viking Order ett kit blandat med vackra presenter och 

praktiska prylar för resan. Mellan turerna påmindes resenären om sin exklusivitet i form 

av hemskickade brev och presenter. För att administrera detta bonusprogram inrättades 

en Royal Viking Committee vid huvudkontoret i Stockholm.62 

 

Med hjälp av individuella loggböcker kunde resvanorna för innehavare av guldstämplar 

följas upp och användas i marknadskommunikationen. Det fanns en tanke på att med-

lemmarna i Royal Viking Club (RVC) kunde utnyttjas som ett Advisory Board där de 

fick tycka till om tidtabeller, anslutningar, servicefrågor och annat. Samtidigt var man 

inom SAS medveten om risken att stöta sig med icke-medlemmar. Vid förseningar och 

                                                             
61 SAS. De första femtio åren, s. 20-21. Bolagets första 747-B fick namnet Huge Viking, som enligt 

gudasagan kunde springa fortare än ljudet.  
62 SAS Museum, Arlanda, Låda ”Gimmicks etc”. 
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andra intermezzon skulle andra passagerare kunna känna sig diskriminerade genom den 

snabbare behandling som enbart RVC-medlemmar fick. Gränsen mellan icke-medlem 

och medlem skulle bli svår att hålla, samtidigt som man önskade sig ett klubbrum där 

dessa exklusiva passagerare kunde samlas. Det fanns en oro över att medlemskapet lo-

vade mer än det kunde infria, eftersom mycket av servicen gavs generellt till alla kunder 

som åkte första klass. SAS kunde dra på sig ilska bland resenärer som flög långt och 

ofta men ändå inte uppfyllde de kriterier som satts upp för att bli en fullvärdig RVC-

medlem. Dessutom var man beredd på en viss rivalitet mellan de skandinaviska län-

derna vad gäller möjligheten till medlemskap. År 1984 hade 5 000 RVC-kort utfärdats 

och 1991 var volymen uppe i 10 000 kort. Från och med 1986 hade SAS via franchising-

rättigheterna till Diners Club Nordic och en del av marknadsföringen från Diners Club 

skräddarsyddes mot medlemmarna i RVC.63   

 

Scandinavian Modern 

Introduktionen av jetflygplan inom civil luftfart, början på den så kallade jetåldern, 

sammanföll med spridningen av skandinavisk design. Inom SAS kom den nya estetiken 

att gå under namnet Scandinavian Modern. Satsningen var djärv eftersom bolaget dragit 

på sig förluster på upp mot 100 miljoner kr vid övergången till jettrafik, samtidigt som 

det fanns en överkapacitet på flygstolar. Ändå lanserade SAS år 1960 det man kallade 

jetålderns servis, efter att ha utlyst en interskandinavisk tävling om att skapa det bästa 

besticket i rostfritt stål för flygplansförhållanden. Bland de 324 inskickade bidragen, 

150 från Danmark, 90 från Norge och 84 från Sverige, gick uppdraget till svenske ädel-

smeden Sigurd Persson, med tillägget att även formge och serietillverka en till besticken 

passande servis. Formmässigt utmärktes de nätta besticken av rena linjer med skarpa 

böjningar på skaften, ett formspråk som gick igen i utformningen av tallrikarna och 

skålarna. Bestickserien kom att kallas Jetline. Till detta designade Kajsa Melanton en 

duk med servett i guldgul damast, där dukens mönster var avpassat till bestickets längd. 

                                                             
63 SAS arkiv, F 1 AA:155, Memorandum. 
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Det ansågs att dukens mjuka och diskreta ton förstärkte intrycket av kvalitet hos servi-

sen.64  

 

Flygindustrin tog sig igenom de finansiella utmaningar som övergången till jetåldern 

innebar och SAS märkte från mitten av 1960-talet av den allmänna expansionen i inter-

nationell lufttrafik. Bolaget öppnade år 1964 nya linjer från Köpenhamn till Montreal 

respektive Chicago, under ett år då OS 1964 i Tokyo och världsutställningen i New 

York stimulerade trafiken på de redan befintliga linjerna. Två år senare invigdes en 

flyglinje till Sydostasien (Transasien-Expressen). Linjen gick Köpenhamn-Bangkok-

Singapore, med mellanlandning i Tasjkent i dåvarande Sovjetunionen. Satsningen på 

skandinavisk formgivning fortsatte med en modernisering av försäljningskontoren, där 

målet var att ge samtliga 200 kontor ett formspråk i enlighet med Scandinavian Modern: 

”Genom dessa kontor anser SAS sig ha en förpliktelse att representera Skandinavien i 

utlandet, och alla försäljningskontor kommer i princip att inredas i modern skandinavisk 

still.”65 I huvudsak var det danska formgivare och dansk möbelindustri som fick upp-

draget att leverera inredningen till försäljningskontoren. 

 

Till Scandinavian Modern länkades smörgåsbordet som institution, med argumentet att 

även matkulturen bar på unika och gemensamma drag i de tre länderna som alla borde 

få ta del av. I en skrift på engelska introducerades traditionen att äta kalla och varma 

smårätter, under det rekommenderade uttalet ”Smur-gaws-boord”. Med utförliga recept 

på ett tjugotal rätter lockades läsaren att bjuda in till ”a genuine Smörgåsbord Party!”66  

 

I förvaltarberättelsen 1964/65 sades att med den nytillverkade servisen i luften och den 

stilrena skandinaviska designen på marken var grunden lagd till att väcka omvärldens 

uppmärksamhet på Skandinavien, på ett sätt som var tänkt att uppfattas som vänligt och 
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inbjudande.67 Bakom SAS nya profil låg ett systematiskt och strategiskt arbete, där 

formgivare och konstnärer anlitades för att gestalta värden som kunde betraktas som 

skandinaviska. Målet med att samla positiva skandinaviska värden och uttryck var kom-

mersiellt: nya och gamla kunder skulle lockas till bolaget med hjälp av modernitet. Men 

pånyttfödelsen av den skandinavistiska tanken kom att bli en injektion utöver det rent 

kommersiella, där de konstnärer som fick åtnjuta resurserna skapade produkter av hög 

kvalité med långsiktigt bestående kulturella värden och räckvidd långt utanför flyg-

marknaden.  

 

Sedan den första flygningen över Nordpolen 1957 användes i första klass på långlin-

jerna en lyxservis med guldpläterad kant, ritad av Stig Lindberg och producerad av 

Gustavsberg. Tallrikarna kombinerades med Vicke Lindstrands glas Samba, designade 

för Kosta redan 1944, med en bubbla i glasets botten. Lindberg var en av Sveriges mest 

namnkunniga formgivare, och hans tyg med mönstret Melodi i grön färgställning an-

vändes på de gardiner som satt på de första SAS-planen för långflygningarna. Långre-

sorna över Nordpolen till Los Angeles och Tokyo tog uppemot 32 timmar, så mycket 

engagemang lades på maten. Tore Wretman specialkomponerade menyer, av vilka tolv 

recept trycktes i en bok, så att resenärerna kunde laga dem själva och väcka tillbaka 

goda minnen från sina flygningar.68  

 

I samband med att rutinerna för matserveringen ombord ändrades i slutet av 1960-talet 

fick Sigvard Bernadotte Designuppdraget att formge matbrickor som var hälften så 

stora som de tidigare, i kombination med färre servisdelar men med flera funktioner. 

Uppdraget innefattade även att formge rostfria silverbestick ”med inte alltför attraktivt 

utseende”. Svinnet ombord var nämligen hur stort som helst. Förutom besticken lär 

dricksglasen från Orrefors varit särskilt begärliga. Vissa passagerare lär så småningom 
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kunna bjuda åtskilliga vänner till bords med hela servisen ”införskaffad” från olika resor 

i SAS-plan.  

 

Marknadsföringen på 1950- och 60-talet var synnerligen påkostad. Såväl affischer, bro-

schyrer, menyer, tidtabeller och väggkalendrar var utformade på ett grafiskt konstnärligt 

vis, och genomtänkta. Bland affischerna utmärker sig de som den danske illustratören 

Otto Nielsen ritade. År 1952 framställde Nielsen en väggkalender, och kom sedan att 

rita kolorerade affischer till SAS-resor runt om i världen. Dessa affischer har i dag ett 

betydande samlarvärde och kan på auktionssajter betinga ett pris av flera tusen kronor.  

 

Scandinavian Modern användes av reklamavdelningen till att stärka varumärket för 

SAS i sin helhet. Den internationella marknadskommunikationen kryddades med skan-

dinavisk design och försäljningskontoren byggdes upp med hjälp av skandinaviska 

formgivare. Tanken var att det internationellt uppmärksammade skandinaviska form-

språket skulle förknippas med kvalitén på den tekniska standarden, precisionen och ser-

viceutbudet. Associationen till Scandinavian Modern skulle skapa mervärde för SAS 

som helhet.69 Men hos kunderna var det inte allt som föll i god jord. Vid årsskiftet 

1967/68 gjordes en undersökning i ett antal europeiska länder för att utröna effekten av 

den Scandinavian Modern-kampanj som präglat SAS annonsering de senaste sju åren. 

På ett allmänt plan var resultatet det önskade, att det fanns en utbredd kännedom om att 

Skandinavien och SAS sökte leva upp till höga förväntningar på kvalité och teknisk 

progressivitet. Men hos de som de facto hade åkt med SAS rådde samstämmighet om 

att kabinpersonalen uppträdde reserverat och något känslokallt i kontakten med sina 

passagerare. Invändningarna antydde att duktighet och effektivitet inte var nog för att 

göra kunden nöjd: det saknades ett känslomässigt engagemang från personalens sida. 

För att bemöta kritiken beslutade försäljningsavdelningen att driva en kampanj med 

mottot ”The longer trip, the more you like SAS”, med syftet att skapa mer trivsel och 
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vänlighet ombord.70 Det sades inget om behovet att ändra på imagen hos personalen, 

enbart att marknadskommunikationen borde få en ny inriktning. Om förändringen var 

tillräcklig för att sprida en mer trivsam atmosfär ombord vet vi dessvärre inte.        

 

Reklamen i Nordamerika 

Under andra hälften av 1960-talet hade SAS två tredjedelar av sin försäljning utanför 

Sverige, med Nordamerika som den utan jämförelse största marknaden.71 Försäljningen 

i USA och Kanada uppskattades till 25 procent av inkomsterna från den totala trafik-

verksamheten. År 1966 transporterades 175 000 passagerare och 9 ton gods inklusive 

flygpost över Atlanten och under högsäsong hade SAS inte mindre än 80 flygningar per 

vecka in och ut, på sex olika nordamerikanska destinationer. I USA riktades en reklam-

kampanj mot svensk-amerikaner – ”home-coming-year” – och i Skandinavien drev man 

kampanjen ”Visit USA”. Det konstaterades hur dyrt det var att bedriva annonsering i 

USA, i ett land med 1 600 dagliga tidningar, 5 000 radiostationer och 550 tevestationer. 

En annonssida i en morgontidning i New York kostade 5 000 dollar och några minuters 

annonstid i ett TV-program gick på minst 100 000 dollar. Men SAS hade föresatt sig 

att ”sälja Skandinavien som ett viktigt affärs- och turistområde i Europa”, enligt den 

ansvarige direktören Tore Nilert, som framhöll att ingen annan organisation gjorde lika 

mycket som SAS för att binda ihop Nordamerika med Skandinavien. 72  

 

Utländska stater lär totalt ha spenderat 15 miljoner dollar om året på turistannonsering 

i USA, varav de fyra nordiska ländernas budget stod för 75 000 dollar. SAS ameri-

kanska annonsbudget låg på 1,5 miljoner dollar, vilket följaktligen var en tiondel av de 

utländska staternas budget och tjugo gånger mer än vad de fyra nordiska staterna spen-

derade tillsammans. Bevisligen tjänade SAS som ett inofficiellt turist- och exportråd för 

Norden. Noterbart är att även finska intressen och kultur förmedlades; marknadskom-

munikationen var inte skandinavisk utan nordisk. Med Tore Nilerts ord: ”SAS är ett 
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unikt flygbolag och som en skandinavisk institution. Det är det enda absoluta skandina-

viska affärsdrivande företaget i Amerika, och som sådant är det av större betydelse för 

skandinaviskt liv, handel och inflytande i Amerika än vad flygbolag vanligen är. An-

ledningen är att SAS är det paraply under vilken danska, norska, svenska och även 

finska intressen kan arbeta på alla dessa nivåer och områden.”73   

 

Vägarna att bygga broar över Atlanten var många. Vid sidan om reklamkampanjerna 

flögs på SAS initiativ hundratals nordamerikanska journalister över Atlanten varje år, 

för att dessa skulle kunna bekanta sig med Norden och sedan rapportera om sina intryck 

i hemlandet. Stöd gavs även till handelsmässor och lanseringen av Scandinavian Mo-

dern. I denna del av verksamheten ska SAS ha haft kontakt med 20 000 representanter 

i 9 000 företag i Nordamerika. Bearbetningen av den nya marknaden var vittgående. 

Till exempel utsågs Lucior av skandinaviska grupper i sex större amerikanska städer 

och flögs därefter till Stockholm för att genomföra luciafirande. Stöd gavs till utgiv-

ningen av nordiska tidningar och tidskrifter på kontinenten, även detta i syfte att på 

kulturella vägar binda samman folk och hålla det skandinaviska i liv ”over there”, inte 

minst i bygder med emigranter från Norden. Dessutom tog SAS initiativ till en under-

visningsfilm för amerikanska skolever och en dokumentärfilm om Nobelpriset samt ini-

tierade reportage om Skandinavien i Life Magazine och Holiday, både utgivna i miljon-

upplagor.74  

 

Det skandinaviska var i centrum, och enligt Nilert hade tre separata nationella bolag 

aldrig kunnat penetrera den stenhårda amerikanska marknaden lika framgångsrikt,  

eftersom de tvingats konkurrera med varandra om utrymmet i såväl luften som i propa-

gandan. ”Bilaterala förhandlingar mellan stater är ju oftast en litet mera polerad form 

av den gamla tuffa hästhandeln. En förhandlingsposition för de tre skandinaviska län-

derna var givetvis oändligt mycket bättre när de kom som en enad kombination mot en 
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stormakt av USA:s format. De tre länderna hade på egen hand aldrig kunnat få det till-

stånd att flyga på sex städer i norra Amerika, som vi nu har.”75 Nilert lyfte således fram 

skalfördelarna i att gå fram med en gemensam skandinavisk front. Att fyra små länder 

i periferin av Europa var sig för sig skulle kunna sätta ett avtryck på den stora nord-

amerikanska kontinenten ansågs mindre troligt. Med SAS som gemensam arena kunde 

det omöjliga göras möjligt, till nytta för alla inblandade.               

 

Gestaltningen av rummet 

År 1960 öppnade SAS sitt första hotell, SAS Royal Hotel i Köpenhamn. Ytterligare 

hotell följde och i början av 1970-talet drev man själv eller tillsammans med andra nio 

hotell i Skandinavien varav tre i Köpenhamn, två i Oslo och ett i vardera Stavanger, 

Bodö, Tromsö och Stockholm.76 Dessutom var SAS delägare till ett hotell på Grönland. 

Hotellen visade upp skandinavisk möbeldesign. I fallet med det nyöppnade hotellet i 

Köpenhamn fick Arne Jacobsen uppdrag att designa en del av inredningen, och resul-

tatet blev fåtöljerna ”Svanen” och ”Ägget”, tillverkade av Fritz Hansen.77 Båda fåtöl-

jerna hade stoppning av skumgummi lagd på ett formgjutet glasfiberskal monterat på 

en aluminiumram. Deras organiska former var tänkta att kontrastera mot hotellbyggna-

dens strama och funktionalistiska stil. Den mindre av dem, ”Svanen”, lär ha varit ett 

resultat av Jacobsens sökande efter lättviktiga och flytande former, som krävde minimal 

stoppning för hög sittkomfort. Namnet kom av att stolen med sina utsträckta armstöd 

gav associationer till en svan med upplyfta vingar. 

 

År 1972 gav SAS ut det första numret av inflight magasinet Scanorama, som direkt blev 

Skandinaviens största livsstilsmagasin, med ett nytt nummer varje månad. Innan hade 

SAS köpt upp större upplagan av Scandinavian Times och gett den till sina passagerare. 

Den senare beskrevs som en sämre kopia av Newsweek, med Skandinavien i fokus och 

producerad av Gutenberghus i Köpenhamn. SAS hade inte kontroll över innehållet i 
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Scandinavian Times, vare sig det redaktionella eller annonsmaterialet, och fick klä skott 

för redaktionella övertramp, i synnerhet efter att en pornografisk våg i Köpenhamn rul-

lat in på annonssidorna. Med en egen och uppstyrd publikation skulle SAS slippa för-

knippas med värden som inte tillhörde bolagets image. I Scanorama vändes profilen till 

att presentera Skandinavien geografiskt, historiskt, kulturellt och ge tips på event för 

turister och affärsresenärer. Det förekom reportage om konstnärer och författare, och 

under 1979 hakade man på ”The Modern Viking Campaign” med en serie artiklar om 

vikingarnas bravader i väster- och österled. Många utomstående aktörer ville placera 

produktkataloger och reklam i stolsfickorna, men SAS tackade nej till alla sådana för-

slag. Det enda som fick delas ut till resenären var det egna magasinet. Därför kom även 

SAS World, som gavs ut av en agent, att ersättas av Scanorama.78        

 

Det skandinaviska blev uppenbart för den långväga resenären i den stund hen äntrade 

ett SAS-plan, enligt Pamela Collin, som arbetade som flygvärdinna i bolaget mellan 

1977 och 1980, därefter som nyutbildad journalist på informationsavdelningen och som 

biträdande presschef fram till 1999. Men även när utländska kunder kom till Kastrup 

var reaktionen positiv, i mötet med den säkerhet och det lugn som personalen utstrålade. 

Bland skandinaverna som fick gå ner i språkbadet kunde en vanlig kommentar vara: ”Å 

vad skönt. Nu känner man att man är hemma.”79 Bland kabinpersonalen och piloterna 

var en central del av det skandinaviska att man talade just skandinaviska, sinsemellan 

och i mötet med passagerarna. Således var tillgången till språket en sammanhållande 

faktor, med stor betydelse för både företagskulturen och reseupplevelsen.  

 

Att vara flygvärdinna inom SAS innebar att man tillmättes hög status såväl innanför 

som utanför flygbranschen. Det gick vid denna tid tusentals sökande på ett dussin ut-

bildningsplatser. Flygvärdinneutbildningen låg i Sandefjord i Norge, medan stewards 

utbildades i Danmark. På 1970-talet var alla stewards män eftersom kvinnor inte fick 
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vara chefer i kabinen. Gallringen till platserna i kabinen var rigorös med bland annat 

krav på att kunna tre språk. Stoltheten var störst bland de utvalda i Norge och Sverige, 

medan det i Danmark var minst lika prestigefullt att arbeta för flygbolagen Maersk och 

Sterling, vilket enligt Collin medverkade till ett negativt urval av flygvärdinnor från 

Danmark. ”De danska flygvärdinnorna var inte lika stolta. Och passagerna sa att det var 

en enorm kvalitetsskillnad mellan danska värdinnor och oss andra. Dessutom var de 

danska värdinnorna inte lika lojala. Så det danska gemytet fanns inte hos dem. De var 

mer sura, tvära.”80   

 

The New Look 

I början av 1980-talet lanserades under Jan Carlzons ledning en ny affärsmodell, ett 

omvandlingsnummer med sikte på att skapa ”The Businessman Airline”. Namnet the 

New Look fanns sedan tidigare, myntat 1947 av en journalist som hyllande skrivit om 

en ny kollektion från modehuset Christian Dior. SAS var pressat att åstadkomma för-

ändring efter en längre period av negativ resultatutveckling, där 1970-talet inneburit 

årliga prisökningar på jetbränslet med i storleksordningen 35-40 procent. Dessutom 

hade man inte lyckats hålla jämna steg i priskonkurrensen, där biljettpriserna på atlant-

flygningar sjunkit med 80 procent i fast penningvärde sedan mitten av 1950-talet. De 

direkta förlusterna på linjerna till och från Nordamerika uppgick till 100-200 mkr per 

år.81 Valet av Jan Carlzon som ny VD efter Carl-Olof Munkberg var ägarnas försök att 

komma till rätta med problemen, att finna vägar ut ur kostnadskrisen. Strategin blev att 

lägga ner linjer, sälja flygplan och avskeda personal, för att i görligaste mån reducera 

drifts-förlusterna. Men det stannade inte vid detta. Inbromsningen följdes upp med att 

gasa sig ur kostnadskrisen. Den visionäre Carlzon lanserade tillsammans med övriga i 

ledningen en marknadsfilosofi som låg i linje med de nya behov man identifierade i 

marknaden.  
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I korthet innebar affärsmodellen allt mer av pris- och produktdifferentiering, med beto-

ning på ett serviceprogram för att omstöpa hela organisationen inifrån och ut. Omvand-

lingen genomfördes i flera steg, där introduktionen av EuroClass 1981 följdes av en 

uppgradering av den interkontinentala servicen i Business Class och ett dörr-till-dörr 

koncept för värdefull frakt och gods, EuroExpress. Därtill uppgraderingar i första klass 

på de interkontinentala linjerna och introduktionen av First Business Class. Gemensamt 

för de nya konfigurationerna av kabin och godstransport var att man vände sig till kun-

der som var villiga att betala ett högre pris för att få bättre effektivitet och service.  

 

Carlzon betonade vikten av att servicedifferentieringen föregick prisdifferentieringen: 

”Vi vill ge passagerarna ett motiv, ett incitament, att betala fullt pris för en förbättrad 

service.”82 Dessutom såg man möjligheten att styra över passagerare från lågprisgrup-

pen till den fullt betalande kategorin av passagerare i EuroClass. Om denna förskjutning 

uppnåddes fanns det en chans att expandera inom det lägre marknadssegmentet, ekono-

miklass, där den enklare servicen skulle svara mot ett lägre pris än i EuroClass. I affärs-

modellen fanns därför en lågprissatsning – minipriser – för att kunna kompensera för 

att passagerare övergick till att bli fullt betalande kunder i EuroClass. Redan ett halvt år 

efter omvandlingsnumret kunde en positiv effekt utläsas, med en ökning på närmare 10 

procent i EuroClass, medan ökningen i ekonomiklass skulle komma senare. Eftersom 

varje fullt betalande passagerare var dubbelt så mycket värd som en passagerare i tu-

ristklass innebar förändringen en rejäl förstärkning av intäkterna.83      

 

Det fördes en ingående diskussion om huruvida Business Class var det bästa namnet på 

högsta klassen på de interkontinentala linjerna. Medan EuroClass var en distinkt be-

nämning som talade till alla typer av kunder var det lätt att få för sig att icke affärsmän 

inte var välkomna i Business Class. En uppmaning till förslag på ett bättre namn gick 

ut till ansvariga på försäljningskontoren i Nordamerika, och en mängd alternativa namn 
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strömmade in. Många av namnen förde tankarna till Skandinaviens geografiska läge, 

som Midnight Sun Class, Polar Class, Scandia Class och Nordic Service, medan andra 

byggde på kända personer eller företeelser, som Nobel Class, Hamlet Class och Pirate 

Class! I en majoritet av förslagen fanns associationer till Vikingasagan. Vid sidan om 

de mer udda Valhalla Class, Erik the Red Class och Erik’s Class var Viking Class eller 

Royal Viking Class, namn som förekom hos de tjugoåtta personer i Nordamerika som 

inkom med förslag. Många fann argument för att spinna vidare på temat vikingar. Flyg-

planen var döpta efter dem och planen hade ett imaginärt drakhuvud på sina kroppar. 

Vidare hade Vikingasagan gett namn åt loungerna för förstaklassresenärer i Köpen-

hamn, Los Angeles och New York och de mest frekventa resenärerna var innehavare 

av Royal Viking Courtesy Card. Dessutom utnämndes sedan tjugo år tillbaka de främsta 

försäljningskontoren i Nordamerika till Royal Viking Agents, ett epitet de ska ha gil-

lat.84    

 

Det fanns onekligen skäl att dra nytta av Vikingasaga, menade flera av de ansvariga i 

USA, inte minst eftersom temat appellerade till en större kundgrupp än bara affärsmän. 

Utställningen ”The Vikings” hade satt publikrekord på både Metropolitan Museum of 

Art i New York och Minneapolis Institute of Arts, under 1980 respektive 1981, och den 

nya utställningen ”Vikings and Their World” i Chicago som pågick i Ottawa förvänta-

des dra 250 000 besökare när den inom kort landade i Chicago. Vikingarna hade fått 

stor uppmärksamhet i amerikansk media, meddelade en av de tillfrågade, Ralph Cohen 

i New York. ”A very significant aspect of these exhibitions has been their concentration 

on the Vikings as craftsmen, traders and voyagers – in effect, the business travelers of 

the 10th and 11th centuries. The Vikings are, of course, particularly significant here be-

cause they are the first, and in many ways, the most glamorous tangible link between 

Europe and the world.”85    
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Nomenclature, January 19, 1982, Viking Impact. 



Meningsskapande och varumärke 

 

75 
 

Kampen om Draken och Royal 

Nästa steg i omstöpningen av SAS under 1980-talet var ett designprogram med en ny 

flygplansinredning, ny dekor och logotype på markfordon och incheckningsdiskar samt 

nya uniformer. Den nya företagsidentitet som växte fram inom organisationen skulle 

bekräftas i en yttre manifestation, som gav affärsmodellen tyngd, menade Jan Carlzon. 

”Det ska synas utåt att vi har förändrat företagets uppträdande. Det är inte bara en kos-

metisk förändring, den har en psykologisk innebörd och visar att vi menar allvar.”86 

Den senaste moderniseringen var ”Operation Modern Viking”, som lanserades 1979 

och innebar att logotypetypen kombinerades ihop med det stiliserade drakhuvudet. 

Denna gång tänkte man sig en betydligt mer genomgripande förändring av imagen, eller 

som det sades i personaltidningen: ”allt från tandpetare till flygplan”.87 För ändamålet 

anlitades Hans Brindfors Annonsbyrå i Stockholm med Leon Nordin som primus motor, 

men även den amerikanska konsultfirman Landor Associates i San Francisco. Jan      

Carlzon hade haft ett nära samarbete med Brindfors Annonsbyrå under sin tid som VD 

för Linjeflyg, och tog i praktiken med sig den in i sitt nya arbete som VD för SAS.88 

Även nu gällde det att med alla till buds stående medel vända ett förslutsbringat flyg-

bolag till en vinstmaskin. Landor hade Singapore Airlines, Alitalia, Iberia och Ansett 

Australia som kunder, och utanför flygbranschen fanns klienter med starka varumärken 

som Philip Morris, Coca-Cola och Colgate-Palmolive. Genom arbetet med THAI, som 

SAS var delägare till, hade Jan Carlzon fått korn på Landor. Den amerikanska konsult-

firman fick med två undantag full frihet att skapa en ny företagsidentitet: företagsnam-

net SAS skulle bestå och skölden med de tre kronprydda skandinaviska flaggorna skulle 

finnas kvar.89   

 

Leon Nordin betonade vikten av att det känslomässiga uttrycket fick lika stort utrymme 

i skapandet av företagsidentiteten som det verbala. ”Vi söker klassiska element med 

                                                             
86 Veckans Affärer, nr 19, 13 maj 1982. 
87 SAS arkiv, Inside SAS, April 1982, s. 15. 
88 Intervju med Hans Brindfors. 
89 SAS arkiv, New Identity, Landor Associates, del 1. Inter-Office Communication, 4 februari 1982, 
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sådana symbolvärden, som vår målgrupp lätt omtolkar i de begrepp vi är ute efter.” 90 

Symbolerna skulle föra tankarna till värdighet, tillförlitlighet, status och kvalitet, och 

formgivningen bäras upp av klassiskt statusfyllda element. Nordin drog en parallell till 

statusfyllda varumärken som Dunhill, Rothmans cigaretter och Rolls-Royce. Efter en 

veckas besök hos Landor i maj 1982, tillsammans med Jan Carlzon och ytterligare fyra 

personer från ledningen, såg han klarare på SAS designprogram. Nordin menade att ju 

renare, enklare och mer utpräglat formspråket blev desto större chans hade SAS att 

skilja sig ur mängden. ”Flygbolagsdesign är – med vissa undantag – ofta onödigt till-

krånglad”, noterade han. Dessutom saknade de flesta flygbolag en medveten emotionell 

kommunikation, enligt Nordin, samtidigt som gestaltningen av flygplanskroppen var 

långt viktigare än utformningen av kontor, flygplatser och reklam. Det var dags att bryta 

sig loss från ensidig kommunikation och låta enkla symbolvärden prägla all kontakt 

med flygbolaget, från bokning till slutdestination, fastslog Nordin. En förutsättning för 

signalering av klassiska statusvärden var att färgvalet blev sobert, medan komplette-

rande färgnyanser i till exempel uniformer kunde användas för att ge formspråket skärpa 

och klarhet. Däremot trodde Nordin att det med Landor som koordinator skulle bli svårt 

att odelat utnyttja skandinaviska designers, av rent logistiska skäl, även om han menade 

att designstandaren i Europa vida översteg den som fanns i USA.  

 

För att ta reda vad kunderna tyckte om dekoren på flygplanen företog SAS i samarbete 

med Landor en marknadsundersökning, där närmare 1 000 passagerare på Kastrup och 

Charles de Gaulle intervjuades. Samtliga intervjuade var affärsresenärer i åldern 25 till 

59 år som reste med SAS minst två gånger per år eller, om man var nordamerikan, 

gjorde minst en transatlantisk resa per år.  De intervjuade delades in i skandinaver, öv-

riga européer och nordamerikaner. Undersökningen gick till så att de tillfrågade fick se 

planens nuvarande design och symbol samt två nya designförslag, där det ena hade de 

tre skandinaviska flaggorna som sköldar framme på kroppen och det andra flaggornas 
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färger i ränder. Dessutom visades andra flygbolags nya och gamla design. Tre fjärde-

delar av de tillfrågade föredrog en förnyelse av SAS design, av vilka 40 procent före-

drog ränderna medan 35 procent lutade åt sköldarna. En DC-9 i fullstorlek hade målats 

upp med förslagen uppmålade på var sin sida av planet. När det gällde drakens vara 

eller icke vara så var meningarna delade fifty-fifty: det visade sig vara främst skandina-

ver som vurmade för drakhuvudet. På frågan om namnet i framtiden skulle vara Scan-

dinavian eller Royal Scandinavian föredrog tre fjärdedelar av de tillfrågade det senare 

namnet. Här skiljde sig inte svaren åt med avseende på nationell tillhörighet. Undersök-

ningen hade visat på att affärsresenärerna välkomnade en förnyelse av SAS ansikte utåt, 

och man ville gärna se att ”Royal” fanns med på flygplanskroppen.91       

 

Att ta bort den blå-röda slanka draken på sidorna av flygplanskroppen väckte emellertid 

ont blod hos många medarbetare inom SAS. I Norge skrev 170 personer från den fly-

gande besättningen på en protestlista som lämnades över till ledningen. En av kritikerna, 

Bjarne Hattestad, argumenterade i en stort uppslagen artikel i personaltidningen Jet set 

för att drakhuvudet var en integrerad del av ursprunget, Vikingarna och deras skepp 

över Atlanten. ”Dragen er en slik bit av vår egenart. Jeg tror at det var en genistrek å 

velge dragemotivet og Vikingnavnene da SAS i sin tid ble stiftet.”92 Hattestad ifråga-

satte trovärdigheten i de spontana svar som fångats in med marknadsundersökningen 

och menade att han hade stöd av tusentals medarbetare i att Landors skisser borde läggas 

på hyllan i det här fallet. Jan Carlzon svarade med att det var ovanligt att någon drog ett 

svärd för en drake (sic!) och hänvisade till att undersökningen gett vid handen att den 

nuvarande utformningen av flygplanskroppen inte motsvarade vad SAS ville signalera 

till sina kunder. Han anförde att mycket få människor utanför Skandinavien förstod me-

ningen med ”bården”, då drakmotivet stiliserats hårt ett antal gånger under de trettio år 

det funnits med. ”Man associerar inte heller direkt drakmotivet med vikingaskepp och 
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Skandinavien, som så naturligt för Dig och mig”, skrev Carlzon i ett svarsbrev till Hatt-

testad.93 

 

Uppenbarligen var drakhuvudet kopplat till känslor av tradition och stolthet hos många 

medarbetare, och det kanske inte är förvånande att just vikingaskeppen hade stark sym-

bolverkan i Norge. Det stiliserade vikingaskeppet gav uttryck för rörelse framåt, närm-

ast som en fartslinga, men hade även en formmässig elegans. Än viktigare var att med-

arbetarna skulle leva med det nya varumärket, och kunna stå för det i kontakten med 

kunder och andra utanför den egna organisationen. Protesterna och insändarna handlade 

om att även i fortsättningen känna stolthet för företaget; varumärket skulle stå i sam-

klang med bolagets själ.  

 

I förslaget på ny dekor fanns tre kronor placerade före namnet Royal Scandinavian på 

sidorna av planet och på stjärtfenan. Även här ryckte medarbetare från Norge ut och 

ifrågasatte det lämpliga i att ha tre kronor som logotype. Inge Ørner menade att det 

skulle understryka den spridda uppfattningen om SAS som ”Svenskt Allt Sammen”. 

Frågade man mannen på gatan i Danmark och Norge om associationerna till de tre kro-

norna skulle svaren bli svensk ishockey, svensk öl och enbart svenskhet, hävdade Ørner. 

Han uppmanade styrelsen att inte lägga grunden för ett ”krig” mellan de tre nationerna 

och betonade det goda i att de tre skandinaviska flaggorna var representerade i lika 

storlek, trots att Sverige hade ett större ägande än de övriga två staterna. Dessutom ifrå-

gasatte Ørner tillägget ”Royal” med motivet att ordet förde tankarna till att det handlade 

om något exklusivt för några få utvalda och därför signalerade värden som inte låg i 

tiden. ”Ikke bare klasse, pomp og prakt, noe litt tungvint, lite effektivt. Nei la oss få 

beholde Scandinavian. Det sier en hel masse positivt, effektivt, demokratisk!”94        
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Mindre skandinaviskt och mer globalt 

Hos Jan Carlzon fanns inga tankar på att knyta varumärket till särskilda skandinaviska 

värden; inte i något av de dokument och de tal som presenterades från ledningen lyftes 

det skandinaviska fram. Dessutom hade styrelsen till en början en defensiv hållning till 

de förslag som kom från ledningen, och menade att ”det var inte aktuellt med ny iden-

titet för SAS.” Det man kunde gå med på var att fräscha upp DC-9:orna, för att förlänga 

livstiden på denna del av flottan. Från fackligt håll framfördes krav på att uteslutande 

anlita skandinaviska konsulter och tillverkare av flygplansinredning. Fyra månader se-

nare hade motståndet inom styrelsen lagt sig och man gav ledningen mandat att även 

förändra företagsidentiteten. Däremot poängterades behovet av skandinaviska värden, 

till exempel genom att använda ”Royal Scandinavia” i varumärket, något som Jan     

Carlzon motsatte sig.95 Således var styrelsen och ledningen inte överens om vilken roll 

det skandinaviska kulturella kapitalet skulle spela i byggandet av ett starkare varu-

märke.  

 

Det utarbetade förslaget till ny företagsidentitet fick inga kopplingar till skandinaviska 

värden. Det handlade uteslutande om att genom interiör, exteriör, reklam och promotion 

visa på vilka mervärden som skapades med främst införandet av EuroClass. Uppdraget 

att utforma exteriören lyftes bort från Landor, som enligt Brindfors Annonsbyrån kört i 

diket genom att framhärda i att hålla fast i ”Royal Scandinavia”. Landor fick koncen-

trera sig på interiören medan Annonsbyrån tog hand om exteriören. Marknadsbudgeten 

delades upp mellan reklam och promotion, där det förra avsåg alla åtgärder som mark-

nadsförde det som var gemensamt för SAS produkter och service på alla marknader i 

världen. Promotion avsåg åtgärder inom ett begränsat geografiskt område, där särskilda 

regionala förhållanden och specifika fördelar i marknaden kunde utnyttjas av SAS (tid-

tabeller, avgångstider, anslutningar).96 Medan reklamen skulle planeras och produceras 

                                                             
95 SAS arkiv, Styrelseprotokoll den 25 oktober 1982, § 3321, s 3 (citat) och s. 4; styrelseprotokoll den 

16 februari 1983, § 3367, s. 5. 
96 SAS arkiv, F 1 FA: 21, PM från Hans Brindfors Annonsbyrå AB. 
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centralt låg ansvaret för promotion på lokal nivå och de nationella försäljningskontoren 

runt om i världen.97 

 

Designarbetet under 1980-talet blev en framgångsfaktor eftersom det träffade rätt i ti-

den. Liberaliseringen av nordisk ekonomi banade väg för kapitalstarka aktörer, där hju-

len snurrade allt snabbare kring affärsmannen som en hjälte. Aktiemarknaden vaknade 

till liv efter att ha legat i slummer sedan 1930-talsdepressionen och innovativa entre-

prenörer kunde återigen matchas mot riskvilliga kapitalister. Arbetarrörelsens makt 

bröts när borgerligheten stormade fram i löntagarfondsfrågan, och den internationella 

avregleringsvågen kunde inte ens 1980-talets socialdemokratiska regeringar hindra att 

välla fram. I takt med att allmänheten fick all bättre privatekonomi, om än med lånade 

medel, bredde sig ett statustänkande ut i samhället. Fokus låg på materiell standard, där 

prestation, karriär, maximering av finansiella värden, utlevelse och lyx var omistliga 

tecken.  

 

Förvandlingsnumret ska även ses i ljuset av Jan Carlzons strävan att ta SAS från indu-

strisamhället till tjänstesamhället. ”Det gällde att övertyga piloter och tekniker om att 

vi gick in i servicekulturen. Att försöka få med dem på vagnen”.98 Samhällsstrukturen 

hade förändrats och flygplansmaskinerna stod inte längre i centrum som tidigare. Med 

utbildning i ekonomisk psykologi och erfarenhet från flygresebranschen var Carlzon 

skickad att analysera och tillgodose de nya behoven som växte fram på marknaden, där 

mötet med människor över världen var det centrala, inte flygmaskinen si eller så.  

 

Scenografin inom SAS gav full support för den nya tidsandan, symboliserat av ”gratis” 

champagne i Euroclass. Interiören var maskulin, formell och statusmedveten, och de 

nya uniformerna, designade av Calvin Klein, signalerade elegans. ”Uppdraget från led-

ningen var att utforma uniformer, lounger och försäljningskontoren office-like. Inte 
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tourist-like eller leisure-like. Det skulle inte finnas en enda grej som avvek från affärs-

resenärens intresse”, underströk Jan Carlzon.99 Miljöer kläddes i marinblått och krit-

streck för att affärsmannen skulle känna sig ”office-like”. Målet var att skapa trogna 

kunder genom att förstärka känslan av identitet, tillhörighet och meningsfullhet. Fokus 

låg uteslutande på hur man kunde skapa en stark affär inom ett specifikt marknadsseg-

ment.  

 

Det skandinaviska blev helt sekundärt i satsningen på den frekvente affärsmannens 

flygbolag, i enlighet med Jan Carlzons marknadsfilosofi. Han menade att potentialen 

låg i att definiera affärsresenärens behov och att all reklam och promotion skulle vara 

inriktad mot främst denna kundgrupp: ”Det kan bara finnas ett marknadssegment, kopp-

lat till en specifik målgrupp. Det skandinaviska är oväsentligt. Det viktiga är marknads-

segmentet.”100 Varumärket skulle byggas utifrån och in, och allt i kommunikationen 

med kunderna skulle tala samma språk. Bland de tusen saker i marknadskommunikat-

ionen till affärsmannen som skulle signalera detta budskap var det skandinaviska helt 

ovidkommande, hävdade Carlzon.  

 

Möjligheten att växa låg i att tillfredsställa den kundgrupp man utsett som sin kommer-

siellt sett mest betydelsefulla. Det skandinaviska för Jan Carlzon var endast viktigt i 

bemärkelsen att ländernas samarbete gav ett tillräckligt stort passagerarunderlag för att 

skapa en lönsam verksamhet.101 Så med marknaden för affärsresor för ögonen byggdes 

varumärket utifrån och in, medan det symboliska kapital som låg i det skandinaviska 

betraktades som underförstått, menade även Hans Brindfors. ”Det skandinaviska i min 

och Carlzons värld var mer ett förhållningssätt, att det är rent och fräscht, att folk har 

torra handslag och tittar varandra rakt i ögonen när de gör affärer, inte något annat. Det 

skandinaviska kopplades inte till varumärket under mina drygt tio år med SAS, utan det 

satt enbart i uppträdandet. Det skandinaviska fanns överhuvudtaget inte med som en del 
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av varumärket. Arbetet handlade enbart om att positionerna sig i marknaden genom att 

göra ett flyg för frekventa resenärer. I varje annons, i varje sak vi gjorde så riktade vid 

oss mot affärsmannens behov.”102  

 

Carlzons marknadsfilosofi förflyttade tyngdpunkten från det skandinaviska till affärs-

mannens behov. Hans stora förtjänster, enligt Brindfors, var att han förstod vikten av 

att positionera sig på marknaden genom att ringa in vem som var kunden – affärsman-

nen i detta fall – och sedan låta allt arbete inom organisationen styras mot det. ”Vad 

som genomsyrade hela arbetet var man att man höll fast vid vem som var kunden och 

så jobbar man mot det. Det andra var att man satsade på arbetet i frontlinjen, vid kund-

diskarna, vilket gjorde mellancheferna frustrerade eftersom de förlorade i inflytande. 

Det tredje Carlzon gjorde så bra var att ägna sig åt små saker, enkla förändringar, som 

hela tiden förbättrade det för kunden.”103 Om förändringsarbetet skulle lyckas och mär-

kas av kunden var den del av personalen som hade kundkontakt uppenbarligen den vik-

tigaste, från incheckningsdisken till kabinen.   

 

I Carlzons affärsmodell mot enklare kundnära lösningar ingick att testa sina idéer på 

Brindfors Annonsbyrå, långt före dessa hade tagits beslut om inom ledningen. Han bad 

Annonsbyrån titta på hur en förändring skulle kunna presenteras så att det fick bästa 

mottagande, hur en förändring av en tidtabell eller benutrymme ombord skulle kunna 

beskrivas och kommuniceras ut i marknaden. Arbetet låg till grund för hur man skulle 

driva projektet vidare. Hans Brindfors och Jan Carlzon var nära vänner och SAS var en 

mycket stor kund hos Hans Brindfors Annonsbyrå, där arbetet med SAS involverade 

många medarbetare. ”Samarbetet med SAS var oerhört betydelsefullt för utvecklingen 

av byrån, men även farligt eftersom det slukade så mycket folk. Vi arbetade med SAS 

i Asien, USA och England, och reste och reste. Dessutom hade vi eget kontor i 

Norge.”104    
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Charmkurser 

I en andra våg av förändringsarbete från 1985 och framåt låg fokus på att skapa en 

decentraliserad organisation, att riva pyramiderna, för att bättre kunna läsa av kundernas 

behov. SAS hade återigen blivit ett lönsamt bolag men för att lägga sig i läge för den 

ökade priskonkurrens som man visste skulle komma på den luftfartspolitiskt friare 

marknaden gällde det att agera proaktivt. Carlzon argumenterade för en tillplattad or-

ganisation med färre mellannivåer och en utökad ansvarsfördelning på de lägre nivåerna 

i organisation. ”Ett flygföretags balansräkning borde, enligt vad jag har anfört, på till-

gångssidan inte ta upp flygplanens värde. Som den främsta tillgången borde det stå att 

förra året hade SAS så och så många individuellt nöjda affärsresenärer. Det är vår till-

gång, för framtiden.”105  

 

För att motivera personalen att ge bättre och mer service utvecklades ett kurspaket; 

människor skickades på kurs för att de skulle förstå sin betydelse. Dessa så kallade 

charmkurser skulle skapa en positiv helhetssyn på arbetet och motivera personalen att 

jobba upp värdena för affärsfolket. Charmkurserna blev snabbt kända och kopierades 

inom stora delar av näringslivet. Samma sak var det med Carlzons lilla röda, en info-

broschyr som alla medarbetare fick för att förstå stegen i den nya affärsstrategin och för 

att bli inspirerade att genomföra förändringsarbetet. Carlzon använde anekdoten med 

två stenhuggare med olika mental inställning till samma arbete, där den ene klagar över 

varje fyrkantig huggen sten och den andra ser sig som delaktig i byggandet av en kate-

dral. Carlzons ledarskap gick ut på att rita upp katedralen och sedan låta personalen 

bygga den. ”Ledarskap är att ge människor en roll i ett sammanhang som är större än 

de själva”, sa Carlzon och apostroferade därmed Ingmar Bergman.   

  

                                                             
105 SAS arkiv, Styrelseprotokoll 29-30 januari 1985, § 3608; styrelseprotokoll 8 mars 1985, § 3616; 

Ledarskap är att rita katedraler. Föredrag av Jan Carlzon, Svenska Managementgruppen den  
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I linje med inriktningen på förändringsarbetet luckrades dresskoden för flygvärdinnor 

upp något, från att ha varit ett stenhårt standardiserat uniformsreglemente utan möjlig-

het till individuella val. Förändringen kom med charmkurserna, som förutsatte enkelhet 

och mindre distans till kunderna. Eftersom SAS ville locka fler personer till ekonomi-

klass kunde ett strikt uppträdande innebära att den sociala klyftan mellan personal och 

kund blev alltför stor, menade ledningen. I den gamla regimen tilläts inte vad som helst, 

enbart guldsmycken aldrig silver, inte fläta, hästsvans eller örhängen, alltid kort hår 

eller svinrygg. Förbudet mot örhängen hade även en praktisk orsak, eftersom dessa 

skulle kunna fastna i andra olika material. Elisabeth Arden hade utformat noga anvis-

ningar vad gäller sminkningen, och benen skulle vara rakade. ”Man skulle kunna känna 

igen en SAS-värdinna på långt avstånd”, påpekade Pamela Collin, som liknar kåren vid 

denna tid för en armé.106 Carlzon, vid denna tid gift med en flygvärdinna på Linjeflyg, 

drev på förändringar av reglementet, och i den nya regimen tilläts både silversmycken 

och hästsvans. Särskilt danskarna lär ha gillat förändringen mot ökad individualisering, 

enligt Collin.  

 

Kroppslängden hade betydelse och man skulle inte vara för lång och inte för kort som 

flygvärdinna. Den som var längst bland kvinnorna i kabinen blev den som fick be-

stämma.107 Verksamheten ombord bjöd upp till en kommersiell teater med spelad un-

derdånighet hos flygpersonal, som genom att sänka sin status automatiskt höjde statusen 

hos passageraren (välutbildad geisha), medan piloterna, i vilkas händer vi lägger våra 

liv, var till för att beundras (hjältarna i sagan). I kabinen och flygplatsen gavs icke-

personliga relationer ett sken av att vara personliga, utan att någon part förväntades vara 

autentisk. Passagerare sågs som medskapande i en gemensam upplevelse, antingen i 

kraft av den viktiga affärsresan eller genom den ”lägereld” och det äventyr som skapa-

des kring turistresan. Vi den tidpunkt ägde flygresan en särskild magi, där kroppen var 

i centrum och där organisationen ökade sitt marknadsvärde med miljoner genom att lära 

sin personal att le. För att markera sin exklusivitet inför varandra och skapa distans till 
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konkurrenterna roade sig kabinpersonalen med att uttyda akronymer på ett alternativt 

sätt. Sabena blev “Such a bloody experience never again”, medan Alitalia fick bli “Al-

ways Late in Take-off, Always Late in Arrival”. Nederländska KLM var ”Keine Lust 

Mehr”, medan för den franska motsvarigheten gällde “Take a chance, fly Air France”. 

SAS gick från att vara ”Sexual Alcoholic System” till att bli ”Safe And Slow”.108   

 

En andra våg av förändringsarbete 

Inte heller i ledningens andra våg av förändringsarbete hade det skandinaviska en fram-

skjuten plats. Fokus låg på att med ytterligare pris- och produktdifferentiering få grup-

pen av trogna affärsresenärer att växa. I den globala ekonomi som växte fram såg man 

inget mervärde i ett serviceutbud eller varumärke laddat med särskilda skandinaviska 

värden, åtminstone inte mer än vad som redan fanns. Det var med en känslomässigt 

engagerad personal och ett kundnära erbjudande till fullt betalande som katedralen 

skulle byggas. Inom styrelsen var man mest intresserad av vilka luftfartspolitiska för-

ändringar som väntade och hur den allt friare konkurrensen skulle hanteras i systemet 

av trafiklinjer. Ändå fick ledningen stöd i att fortsätta arbetet med att avskaffa mellan-

nivåer och skapa förutsättningar för en ”horisontell samverkan” inom organisationen. 

Om det funnits en viss skepsis inom styrelsen vid Carlzons första presentation av den 

andra vågen verkar denna ha skingrats med tiden. Carlzons visionära arbete väckte en-

tusiasm hos såväl personalen som ägarna.109      

 

SAS nya visuella identitet var starkt bidragande till att fenomenet design management 

fick ett genombrott under andra hälften av 1980-talet, hävdade Christina Zetterlund i 

sin avhandling i konstvetenskap.110 Skälet var programmets breda omfattning, från lo-

gotype, grafisk identitet, uniformer, flygplan, interiör till arkitektur. SAS ville med sin 

profilering gå från ett traditionellt flygbolag till ett elegant och lyxigt internationellt 

                                                             
108 Intervju med Pamela Collin. 
109 SAS arkiv, Styrelseprotokoll den 29-30 januari 1985, § 3608; styrelseprotokoll 8 mars 1985,  

§ 3616. 
110 Zetterlund (2003), s. 68-69. 
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flygreseföretag inriktat på affärsresenärer som med hög betalningsvilja var redo att göra 

affärer över hela världen. Även om SAS designprogram var det mest uppmärksammade 

fanns det även andra bolag som vid samma tid arbetade med en profilerad produktut-

veckling och visuell kommunikation. Bland de svenska märktes Bacho, Borås Wäfveri, 

IKEA, Orrefors, RFSU Rehab, Snickars och Saab-Scania. Tillsammans med SAS pre-

senterades dessa åtta bolag i en bok som nationella föregångare och samma år, 1988, 

började Svenska Dagbladet i samarbete med Svensk Form att dela ut ett pris för bästa 

design management. Trenden mot en internationell och individualiserad exklusiv pro-

duktion av varor och tjänster fanns även inom bilindustrin under andra hälften av 1980-

talet. Såväl Saab som Volvo utvecklade modeller där kunden genom tillval fick infly-

tande på utformningen av den slutgiltiga produkten (Volvos 740- och 760-serie respek-

tive Saabs 9000 Turbo). Tillgodoseendet av kundens önskemål innebar inte sällan högre 

exklusivitet. Marknadsfilosofin bakom designprogrammen utgick från tidsandan, där 

hushållens och företagens stärkta likviditet under högkonjunkturen möjliggjorde ökad 

individualisering och mer påkostade produkter.          

 

Flera resenärer efterlyste i början av 1990-talet en större betoning på det skandinaviska, 

och skrev brev till Jan Carlzon för att påverka honom till att tänka om. En av dessa var 

generalkonsul Kaj Falkman från Svenska Generalkonsulatet, som hävdade att Sca-

norama gjorde mer reklam för utlandet än för Skandinavien. De tre senaste numren hade 

haft omslag med amerikanska och franska filmstjärnor medan artiklarna handlat om 

amerikansk country, spanska viner, italienska städer och maffian. Det skandinaviska 

var marginaliserat, och därmed hade möjligheten att lotsa in utlänningar på de tre län-

dernas kultur gått förlorad, menade Falkman. Han såg det som naturligt att Scanorma 

vände sig till den utländska publiken och hävdade att hos andra flygbolag dominerades 

materialet av reportage från det egna landet. Avsikten bör inte främst vara att presentera 

ett lättuggat stoff för skandinaver utan att locka personer att resa till Danmark, Norge 

och Sverige, skrev Falkman, och gav exempel på vilka händelser som borde få utrymme 

i kommande nummer: en vikingautställning i Paris, skandinaviska utställningar på Bar-

bican i London och de skandinaviska paviljongerna på världsutställningen i Sevilla. 
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Dessutom borde ges plats åt skandinaviska författare och filmer som uppmärksammats 

internationellt, påpekade generalkonsuln.111  

 

Erik Moseholm, rektor för Rytmisk Musikkonservatorium i Köpenhamn, gjorde lik-

nande iakttagelser och hade tagit sig för att räkna innehållet i ett av Scanoramas num-

mer. Han fann att av 100 sidor handlade 18 om de skandinaviska länderna (10 sidor 

annonser och 8 sidor artiklar), med en slagsida åt det danska, medan de återstående 82 

sidorna handlade om icke-skandinaviska länder. Han hänvisade till den danska kultur-

ministern och ministern för kommunikation och turisms uttryckliga ambition att visa 

fram dansk konstnärlig verksamhet i utlandet, och uppmanade att så borde ske i kraft 

av den danska statens ägarinflytande i SAS.112     

 

Scanoramas chefredaktör Lars Bringert skickade ett tvåsidigt närmast identiskt svar till 

Falkman och Moseholm. Han klargjorde att Scanoramas uppgift primärt inte var att 

göra reklam för SAS eller skandinaviska länder utan ”att bereda SAS passagerare från 

alla hörn i världen nöje och nytta på resan”.113 Han framhöll att 70 procent av resenä-

rerna utgjordes av skandinaver vilket gjorde det angeläget att presentera material som 

inte redan var känt genom snabbare media som tidningar och television. Att inrikta re-

portagen på de 30 procenten resenärer utanför Skandinavien fann han mindre relevant. 

Han gav dock exempel på skandinaviska begivenheter, både sådana som Scanorama 

publicerat och sådana som var på väg in i tidskriften. Mot bakgrund av att läsekretsen 

var heterogen och det svårligen gick att tillfredsställa gruppen skandinaver utan att pre-

sentera betydande inslag av utländskt material, fann chefredaktör Bringert att Sca-

norama gjort ett gott arbete. Han underströk detta med påståendet att Scanorama fått 

högre betyg i läsarkretsundersökningar än vad inflight magasin hos andra flygbolag fått.   

 

                                                             
111 SAS arkiv, F 1 FB:4, Brev från Kaj Falkman. 
112 SAS arkiv, F 1 FB:4, Brev från Erik Moseholm. 
113 SAS arkiv, F 1 FB:4. Brev från Scanorama till Kaj Falkman respektive Erik Moseholm, s. 1 (citat) 

och s. 2. 
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Även inom kabinpersonalen upplevde man att det skandinaviska fått stå tillbaka när 

fokuset hamnade på affärsresenären. Däremot fortsatte som tidigare att anordnas arran-

gerade pressresor, där SAS betalde journalister för att i samarbete med resebyråer i 

Skandinavien och i utlandet skriva positivt om olika resmål. Dessa resor kunde invol-

vera upp till tjugo journalister och även gå till leverantörer av flygplan, som Boeing i 

Seattle i nordvästra USA. ”Bjudresorna var påkostade och det var inget problem då.”114 

SAS lär ha varit det mest mediabevakade bolaget i Danmark, till följd av att Kastrup 

var landets största arbetsplats. Många tidningar ville hålla sig välinformerade om vilka 

mått och steg som företogs och vad som kunde vänta i framtiden. Antalet arrangerade 

pressresor steg högst markant varje gång en ny linje öppnades. Så skedde till exempel 

när en ny marknad öppnade sig i öst efter Berlinmurens fall, med följd att SAS arran-

gerade många resor för journalister till öststatsländer.     

 

Det skandinaviska kommer tillbaka 

Åtskilliga exempel finns på att bra design varar hur länge som helst, även om den måste 

väckas till liv då och då. Å andra sidan är designidentitet förankrat i tiden och inom 

SAS menade man att bolagets profilering var gångbar i ungefär femton år. Därefter 

skulle funktionaliteten och estetiken i olika lösningar sjunka under acceptabel nivå, och 

designen sända ut signaler som var passé. Ju hårdare identiteten var förankrad i sin egen 

tid, desto större var risken att designen upplevdes som malplacerad.115 SAS designar-

bete under 1980-talet harmonierade mycket väl med tidens värderingar, med nya pro-

dukter och ett konkurrenskraftigt erbjudande riktat till affärsresenärer. Profileringen 

tydliggjorde varumärkets särart och positionering och bidrog till att styra preferenserna 

på marknaden. Funktion och estetik förstärkte det unika erbjudandet och bidrog till att 

skapa trogna kunder.  Designprogrammet blev ett kraftfullt arbetsverktyg för att uppnå 

de marknadsmål som sattes upp, men skänkte även pedagogiska och moralhöjande ef-

fekter inom organisationen. Den förbättrade personliga servicen – mjukvaran – ackom-

panjerade strategiarbetet och signalerade ett lika stort förändringsarbete under ytan av 

                                                             
114 Intervju med Pamela Collin. 
115 SAS arkiv, PM Design och Branding i SAS, 16 juni 1997.  
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funktion och estetik, där varumärket medvetet och tålmodigt byggdes i gränssnittet mel-

lan marknadens preferenser och den egna organisationen.       

 

Vattendelaren kom med finans- och fastighetskrisen i början av 1990-talet. ”SAS ko-

stym åldrades nästan över en natt med 90-talskrisen”, stod det i ett internt strategidoku-

ment.116 Förutom att efterfrågan på affärsresor minskade, då många företag brottades 

med lönsamhetsproblem, kom allt fler att eftersträva en bättre balans mellan arbete, 

karriär och fritid, med självförverkligande även utanför jobbet. Därtill var åtskilliga or-

ganisationer och hushåll tyngda av betalningar på låneskulder. Allt färre inom närings-

livet ville identifiera sig med stereotyper, som till exempel affärsmannen, och samhället 

gick mot ökad individualisering, mångfald och sparsamhet. Återigen hamnade mjuka 

värden i fokus, då utlevelse byttes mot inlevelse, lyx mot äkthet, yta mot hållbarhet och 

maximering mot optimering. 1980-tales starka självuttryck i yrvaket tillstånd från den 

framrusande kapitalismen förbyttes efter 90-talets finansiella baksmälla mot stigande 

grad av materiell och finansiell återhållsamhet. Affärsmannen var inte längre den givna 

hjälten i sagan: affärsresenären var allt oftare en kvinna och hen kunde även sitta i eko-

nomiklass.        

  

Med nya kundpreferenser, förändringar av produkterna och ett allt hårdare internation-

ellt konkurrensklimat drog SAS igång ett nytt designprogram under 1997. Syftet var att 

förbättra kundbemötande, serviceattityder och vad man kallade baskvalité. Till föränd-

ringsprogrammet, som döptes till SAS 2000+, hörde ett designprojekt med syfte att lyfta 

fram det skandinaviska vad gäller färger, stämningar, kultur och livsstil. Det senare 

upplevdes som särskilt viktigt i syfte att skaffa sig en unik identitet inom Star Alliance, 

som SAS tillhörde sedan ett halvt år tillbaka. ”För att hävda SAS i partnersamman-

hanget krävs en stark identitet, som speglar SAS särart och understryker SAS skandi-

naviska identitet”.117 Motivet till att knyta tillbaka till rötterna var således önskan att 

                                                             
116 SAS arkiv, PM Design och Branding i SAS, 16 juni 1997, s. 2. 
117 SAS arkiv, PM Design och Branding i SAS, 16 juni 1997, s. 4. 
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positionera sitt varumärke inom ramen för allianssamarbete. Paradoxalt nog hade argu-

mentet för alliansarbetet under Jan Carlzons dagar varit det motsatta, att tona ner det 

skandinaviska för att därigenom lättare smälta samman med andra på den internation-

ella scenen. Man noterade att SAS var det bolag i samarbetet som hade den äldsta de-

signen, liksom att även övriga fullservicebolag i Europa profilerat om sig sedan 1980-

talets början, till och med två gånger i fallet med British Airways.  

 

Projektet innefattade allt från flygplanens inredning och exteriör till uniformer och per-

sonlig service. Koncentrationen på en skandinavisk profil innebar en direkt kritik över 

att det skandinaviska hamnat i skymundan med programmet ”New Look”. Styrelsen 

och ledningen betonade att om omstöpningen av varumärket skulle bli framgångsrik 

krävdes att den nya designen ackompanjerades av ett förändringsarbete som inbegrep 

produkterna och servicen. För att förankra processen inom organisationen anordnades 

informationsdagar för drygt 18 000 anställda. Budgeten för programmet låg på 750 mkr 

och det hela avslutades under hösten 1998 med en officiell uppvisning av design- och 

profilprogrammet med flygplanens nya konfiguration.118  

 

I fallet med nya uniformer valdes en designer ut från varje land till att bilda ett SAS 

Uniform Design Team. Uppdraget var att utforma en uniformsgarderob som harmoni-

serade med det nya varumärkets övriga visuella delar, var funktionell och upplevdes 

som modern i minst tio år samt tog hänsyn till olika klimatförhållanden och utseende 

på människor. Slutresultatet blev en garderob med möjligheter till önskad variation, där 

grundfärgen var marinblå med sand och kamel som komplementfärger. All metall ut-

formades i borstat aluminium och flera detaljer byttes ut på piloternas och kabinperso-

nalens uniformer. Därtill fick alla män och kvinnor, förutom piloterna, en ny typ av 

keps att bära. Ansvaret för utformningen av bältesspännen, namnskyltar och knappar 

                                                             
118 SAS arkiv, Styrelseprotokoll den 13 augusti 1997, § 5004; styrelseprotokoll den 11-12 november 

1997, § 5019; styrelseprotokoll den 12 augusti 1998, § 5070. 
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låg på Stockholm Design Lab och följde en grafisk profil som var gemensam för hela 

designprojektet.119   

 

I motsats till i början av 1980-talet kom det skandinaviska att få en framskjuten plats i 

tillblivelsen av den nya företagsidentiteten under slutet av 1990-talet. Förarbetet bestod 

bland annat i att låta fyra välrenommerade akademiker i Skandinavien i skrift lägga ut 

texten kring vad som var förenande respektive särskiljande i de tre ländernas mentalitet. 

SAS reklambyrå Observera Grey skötte dialogen med forskarna och under våren 1996 

levererade professorerna Åke Daun, Jonas Frykman, Jörgen Weibull och Uffe Öster-

gård intressanta bidrag på temat. Historikern Weibull uppehöll sig vid skandinaviskt 

samarbete genom historien med fokus på den politiska historien. Han konstaterade att 

för perioden efter andra världskriget hade länderna i hög grad gått skilda vägar, även 

om önskan om ett samarbete, liksom tidigare, hävdats med emfas i både tal och skrift. 

Men i praktiken var det begränsat till ett antal politiskt sett okontroversiella områden, 

vid sidan om EU. Även historikern Östergård uppehöll sig vid den politiska historien 

och vad som kännetecknat det nordiska samarbetet. Etnologen Åke Daun lyfte fram det 

språkliga släktskapet och den samhörighet som fanns i kraft av passunion, gemensam 

arbetsmarknad och en nordisk välfärdsmodell. Skandinavernas identitet i världen antog 

han speglade den starka samhörighet utåt som fanns hos nordiska medborgare, där de 

tre länderna dessutom förenades av att ha representativ monarki. Uppdraget från SAS 

var att vaska fram grundvärdena i det skandinaviska, givet att sådana fanns, och att 

kontrastera landspecifika värden mot varandra. Detta tog etnologen Frykman fasta på 

och betonade den folklighet som alltid präglat den nordiska mentaliteten, liksom invå-

narnas kärlek till naturen. Han konstaterade att det som benämndes som det moderna i 

själva verket vilade på en lång tradition från bondesamhället.    

 

 

                                                             
119 SAS arkiv, SAS 2000+ Uniform, Slutrapport, s. 4-5. 
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Enkelt och personligt 

SAS kommunicerade en bild av Skandinavien i slutet av 1990-talet som byggde på ett 

antal klichéer. Vid en träff med reklambyråer sades att Danmark dominerades av indi-

vider som ville ta hand om själva, medan demokrati och ett kalkylerande förhållnings-

sätt karakteriserade svenskarna. Om Norge sades att även om välfärd upplevdes som 

starkt positivt spelade landets traditioner en om möjligt ännu viktigare roll.120 Bakom 

denna medvetet förenklade bild samlade SAS ett antal budskap som riktade sig till olika 

delar av marknaden. Varumärket skulle förknippas med pålitlighet, professionalitet, 

omtanke och framåtanda, enligt marknads- och försäljningsavdelningen på SAS. Lämp-

liga sätt att visa upp dessa värden på sades var att hålla en ärlig, sympatisk och personlig 

ton, med bibehållandet av respektfull affärsmässighet i mötet med passagerarna. Sist 

men inte minst påpekades att servicen skulle utföras på ett lättsamt sätt, i en avslappnad 

miljö och med inslag av humor om det kändes rätt. 

 

Det fanns en plattform för designarbetet, med fokus på det skandinaviska. Plattformen 

lyfte fram följande värden som utgångspunkt för strategiskt handlande och gestaltning. 

Punkterna är översatta från engelska och i viss mån överlappande. 

 

• Lyfta fram årstidernas olika karaktär och utnyttja magin kring det skandina-

viska ljuset. Betona att det finns fyra årstider med sinsemellan olika ljus och 

färger. 

• Visa på det medvetna inslaget av informell elegans.   

• Understryka harmoni och balans för ögat och själen, genom att visa på en i 

detaljer och helhet underförstådd elegans. 

• Enkelhet och förfining. 

• Undvika att förknippas med tråkighet och snålhet.  

                                                             
120 SAS arkiv, Pitch, 1999, SAS – Ny reklambyrå 1999. 
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• Bejaka det öppna skandinaviska hemmet, det faktum att skandinaver ofta um-

gås i hemmet i motsats till ute på stadens krogar och restauranger, och visa på 

att denna sociala vana av personliga möten föder mellanmänsklig värme. 

• Lyfta fram att det finns en dynamisk designtradition som gör Skandinavien 

unikt.121    

 

I termer av service önskade SAS en positionering präglad av individualitet, personlighet 

och en informell ton. Det personliga inslaget skulle associeras till aktivitet, innovation, 

med ett tilltal som byggde på öppenhet, välkomnade och generositet. Dessutom poäng-

terades vikten av ärlighet och pålitlighet i erbjudandet av produkter och tjänster. I det 

senare går att läsa in såväl punktlighet, behovet av säkerhet och förmedlingen utav käns-

lor av trygghet. Det sades att SAS ”personlighet” borde ligga närmare det extroverta än 

det introverta, och närmare det socialt orienterade än det egocentriska. Bolaget ville 

följaktligen uppfattas som modernt, innovativt, öppet och inbjudande.122    

 

Ledorden i SAS byggande av varumärket under senare delen av 1990-talet var enkelhet, 

valfrihet och omtanke. Man sade sig sträva bort från den materialism och lyx som präg-

lat synen på kvalité under 1980-talet fram till fastighets- och finanskrisen i början av 

1990-talet. Framtiden påstods ligga i ett större fokus på äkthet, ursprung och jämlikhet, 

där synen på det individuella ”svängt från 80-talets ’egotripp’ och självuttryck mot be-

toning av personlighet och integritet.”123 Den nya tiden fångades upp i mottot ”SAS 

bryr sig”, som innefattade allt från säkerhet, miljöprogram, utformning av marknads-

kommunikationen till det personliga mötet med kunden. Flygtransport hade fått en slags 

vanligt över sig – en buss med vingar – och resandet hade kommit att bli ett avdramati-

serat inslag i vardagen för allt fler personer, med krav på okomplicerade rutiner och 

lättillgänglighet. Resenären beskrevs med ordet ”segmentnomad”, en person som ena 

dagen var fullbetalande affärsresenär för att nästa dag sitta i turistklass tillsammans med 

                                                             
121 SAS arkiv, Pitch, 1999, SAS – Ny reklambyrå 1999. 
122 SAS arkiv, Pitch, 1999, SAS – Ny reklambyrå 1999. 
123 SAS. De första 50 åren, s. 98-102.   



Smorgasbord 

94 
 

sin familj på väg ut i världen som backpacker. Skynket i kabin mellan EuroClass och 

ekonomiklass var tillfälligt, för att inte säga del av ett rollspel. Kunden förflyttade sig 

runt mellan globala byar och värderingskartan måste ritas om utifrån detta faktum. SAS 

ville vara bolaget med ”Allt i ett”, ett bolag för alla typer av resor. Samtidigt trycktes 

på att huvudprodukten var affärsresan. Men även i detta avseende hade tiderna föränd-

rats. Det påstods som otidsenligt att fortsätta arbeta på den manliga affärsmannens vill-

kor. Därför upphörde man med att kalla sig för ”The Businessman’s Airline”, eftersom 

kunden då skulle ha svårt att samtidigt se bolaget som ”The Businesswoman’s Airline”. 

Inredning och utrustning i lounger, kabin och toaletter ombord behövde utformas i en-

lighet med principen varannan damernas.       

 

År 1999 avslutade SAS sitt samarbete med annonsbyrån Observera Grey, efter fem år. 

Observera hade haft ansvaret för marknadskommunikationen i sin helhet – SAS Mas-

terbrand – medan Grey skött kampanjerna lokalt på olika marknader. SAS marknads- 

och försäljningsdirektör Erik Strand sa i en tidningsintervju att tidpunkten för att byta 

byrå var den rätta med tanke på att flygbolaget gick in i en ny fas efter lanseringen av 

servicekonceptet SAS 2000+. Men det verkliga motivet bör ha varit något annat då det 

hade varit lika naturligt att den byrå som varit med och tagit fram konceptet också fått 

möjlighet att vidareutveckla det. På Grey Scandinavia var man nöjd över samarbetet, 

och framhöll de prestigefulla utmärkelser som krönt samarbetet.124     

 

Klassresan   

Behovet hos vissa människor att få känna sig utvald och markera sin exklusivitet har 

funnits med i alla tider. Därför är begreppet klass även förknippat med transportmedel. 

I samband med introducerandet av varje nytt färdsätt har detta behov satt funktionella 

och estetiska avtryck i transporthistorien. Det har bland annat tagit sig uttryck i gestalt-

ningen av rum som accentuerat resenärens köpkraft, status och preferenser. Många av 

                                                             
124 SAS arkiv, STONO, MSD 1996/97, Marknadskommunikationsstrategi, telefax från Linda Fred-

heim-Björk, 7 december 1997; Dagens reklamnyheter, 1999, den 15 februari, s. 1.  
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det tidiga 1900-talets oceanångare hade ett deklarerat överklasstänkande, där passage-

rare från de lägre klasserna under inga som helst omständigheter fick vistas i närheten 

av första klass, med undantag för gudstjänster. På svenska tåg förekom fram till 1956 

tre olika klasser, där första klass hade all dåtidens bekvämlighet med närhet till en flott 

restaurangvagn. I andra klass var stolarna stoppade och mer komfortabla än i tredje 

klass, där utrymmet var begränsat och passagerarna fick hålla till godo med hårda trä-

bänkar. När systemet gjordes om till två klasser blev tredje klass andra klass och andra 

klass första, medan tidigare första klass helt försvann. Förändringen låg i linje med hur 

samhället omvandlades under efterkrigstiden, med en uppluckring av det traditionella 

klassamhället, krav på komfort och framväxten av en allt större medelklass. Ändå kom 

mönstret med distinkta klasser att upprepas med genombrottet för nästa färdsätt, flyget.  

 

När första klass avskaffades hos SAS på 1980-talet och ersattes av Business class mins-

kade exklusiviteten i kabinen. Därmed upplevde personalen hur något väsentligt för-

svann, enligt flygvärdinnan Pamela Collin. ”Det tog bort lite av stoltheten och känslan 

för själva arbetet. Vi identifierade ju oss med något fint, något bra, något högkvalitativt 

och något som ingen annan kunde erbjuda.”125 Mot det kan anföras det faktum att af-

färsresenärerna var nöjda eftersom de med EuroClass fick en bättre produkt för samma 

peng som tidigare i jämförelse med hos konkurrenterna på samma linje. Genom att ta 

bort första klass och uppgradera andra klass, där de flesta affärsresenärer satt, fick man 

två klasser istället för tre. Med en rörlig gardin som skiljelinje kunde storleken på tu-

ristklass och EuroClass enkelt anpassas efter kundernas efterfrågan. Något senare in-

fördes den nya klassen även på de interkontinentala linjerna. Jan Carlzon kallade första 

klass ombord för ”världens dyraste personalmatsal”, eftersom tjänsteresor för bland an-

nat ledningen företogs med första klass, medan beläggningen i övrigt var låg i denna 

klass.126 

 

                                                             
125 Intervju med Pamela Collin. 
126 Sjögren (2015), s. 90 och s. 112. 
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Under sina glansdagar på 1970-talet och i början av 1980-talet var Björn Borg sponsrad 

av SAS. Han var en fixstjärna på idrottshimlen och bolaget ville dra nytta av denne 

globetrotter med världen som spelplats. Han var inte bara en världskänd skandinav utan 

fanns inom en sport som utövades av många affärsmän, vilket gjorde honom dubbelt 

intressant. Vid sidan om marknadsföring och sedvanlig PR-verksamhet hade SAS som 

mål att sponsra sådan kultur och idrott som kunde ge ”synlig goodwill åt SAS.”127 För 

ändamålet bildades en enhet för sponsorship, kulturella och sociala relationer. Utöver 

gemensamma satsningar stöttades även projekt på regional och lokal nivå, även detta 

med målet att genom medverkan vid excellenta högprofilerade arrangemang ge synlig 

goodwill. De idrotter som valdes ut som lämpliga var tennis, golf och hästhoppning. 

Även för den regionala sponsringen betonades att det gällde aktiviteter och annonsering 

i magasin som affärsmän läser (tennis, golf och segling).   

 

Det var inte till fans och utövare av fotboll, ishockey eller andra kollektiva sporter man 

vände sig i marknadskommunikationen. Visserligen fanns det inom dessa sporter stora 

publikmassor att nå, men dess följare satt oftare i ekonomiklass än i Business class, och 

var inte lika köpstarka som affärsmännen. Varumärket skulle byggas utifrån och in och 

kunde man förstärka identiteten bland affärsresenärerna var golf, tennis och hästhopp-

ning ett självklart val av sporter för sponsring. I affärserbjudandet låg att skapa starka 

band till passagerarna även när dessa inte var på resande fot. Inriktningen mot indivi-

duella sporter låg fast. En mängd förfrågningar från utomstående om hjälp med finan-

siering ställdes till ledningen, för såväl kulturell, politiska, sociala och som idrottsliga 

evenemang. Eftersom policyn var ett långsiktigt samarbete avgränsat till ett litet antal 

aktörer och ett fåtal projekt lämnades så gott som alltid ett nekande svar. Som exempel 

kan vi ta en förfrågan från universitetslektor Urban Laurin på Restaurangskolan i Gryt-

hyttan, som i brev till VD Jan Stenberg utförligt redogjorde för ett kreativt måltidspro-

jekt.128 I svarsbrevet informerades om att SAS inom kulturområdet valt att samarbeta 

                                                             
127 SAS arkiv, F 1 FB:83, Sponsorpolicy för regionerna. Preben Kjaer, STODB maj 1984.  
128 SAS arkiv, Brev från Högskolan i Örebro och Urban Laurin den 30 november 1998. 
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med ett fåtal etablerade organisationer, som Operan, Nationalmuseum och Moderna 

Museet i Stockholm, och inom sportens område valt att satsa på tennis och golf.129  

 

Dessa empiriska nedslag går att sätta in i ett större perspektiv. Med reklam, sponsring 

och meningsskapande arrangemang inriktade mot samhällets allra mest köpstarka grup-

per uppstod de facto en diskrepans mellan normerna innanför och utanför flyget. Sett i 

ljuset av den nordiska välfärdsmodellen konstruerades en parallell och luxuös värld för 

vissa medborgare och deras flygresor. I detta landskap av meningsskapande navigerade 

det statligt ägda bolaget SAS bort från de jämlikhetsideal som förespråkades i samhället, 

inte minst av nationernas ledande politiska skikt. Den estetiska gestaltningen av miljön 

och genusordning i kabinen hade få likheter med de politiska agendor som de socialde-

mokratiska partierna i Skandinavien verkade inom. Men ägarinflytandet användes inte 

för att förhindra att betydande mängder statliga medel gick till att sponsra aktiviteter 

med starka klassmarkörer, som hästhoppning, golf, tennis och opera. SAS och folkhem-

met hade mycket lite gemensamt.  

 

Vid mitten av 1990-talet ansågs benämningen klass stå i konflikt med samhällsklimatet, 

som vänt efter finanskrisen. Det marknadsliberala alternativet var stukat, företagen 

kämpade med negativa resultat och affärsresorna blev betydligt färre än tidigare. Sam-

tidigt växte en önskan om ökad individualisering fram, som SAS svarade upp mot ge-

nom att göra förändringar i sitt serviceutbud; pris, avgångstid, serviceinnehåll och in-

formation anpassades utifrån varje kund. Målet var att skapa en ”värdeindividualiserad 

serviceprodukt”, skrev reklambyrån Observera Grey. Om det budskapet skulle kunna 

kommuniceras till kunder var ordet klass alltför trubbigt, ansåg byrån, och gav förslag 

på andra koder som speglade olika servicepaket med valmöjligheter för kunderna. Det 

handlade om ladda varumärket med nyckelordet valfrihet.130 Den nya tidsandan prokla-

merade kundanpassade lösningar, i motsats till att marknadsföra färdiga upplägg.  

                                                             
129 SAS arkiv, Brev till Restaurangskolan i Grythyttan den 11 december 1998. 
130 SAS arkiv, STONO 11292:96, ”SAS Branding Strategy. En första attack”. Branding-projekt del 1, 

1996. 
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Formgivningen fortsatte att hålla samma höga klass. År 2001 kom den senaste i raden 

av serviser. I Business class serverades dryck i glasservis formgiven av Gunnar Cyrén, 

tillverkade av Orrefors. Glasen var en vidareutveckling av Nobelservisen som Cyrén 

formgav 1998, anpassad till flygplanskrav. Porslinet var formgivet av Ursula Munch-

Pedersen för Royal Copenhagen och besticken var formgivna av Bo Bonfils för Georg 

Jensen i Danmark. 

 

Ett resande folk 

Hösten 2014 rullade SAS ut konceptet ”We are travelers”, efter ett omfattande strategi-

arbete. Bolaget hade varit konkursmässigt och moralen var sargad efter många års be-

sparingsprogram. Året innan hade Stefan Hedelius rekryterats som global marknadsdi-

rektör med uppgift att ena bolaget under ett starkare varumärke. Marknadsavdelningen 

var utspridd på ägarländerna med svag koordination av marknadsföringen mellan de-

larna. Dessutom hade avdelningen bantats under åren. En första åtgärd blev att centra-

lisera marknadskommunikationen till Stockholm, där Åkestam Holst valdes som extern 

reklambyrå med stöd från byråer i Norge och Danmark. Den klassiska utbudsannonse-

ringen och priskriget byttes ut mot ett koncentrerat erbjudande riktat till de mest fre-

kventa resenärerna, de som flög minst fem gånger per år. Enligt Hedelius hade 80 pro-

cent av dessa rest med SAS och hade en generellt sett positivare inställning till bolaget 

än gemene man. Detta tog man fasta på i strategiarbetet, med hopp om att responsen 

hos de tio procent av befolkningen som reste mest skulle smitta av sig på övriga 90 

procent. Strategin innebar ett slags återgång till SAS framgångsrika år som det flärdfulla 

fullservicealternativet för tjänstemän. För att ytterligare accentuera konceptet lansera-

des magasinet Scandinavian Traveler, som ersatte den fyrtiotvå år gamla kundtidningen 

Scanorama.131  

 

                                                             
131 Resumé, den 24 januari 2016, artikel signerad Fredrik Thambert. 
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Resemagasinet, som nådde närmare 1,4 miljoner läsare, hamnade i fokus i slutet av 

2014 då SAS valde att dra tillbaka hela upplagan av det senaste numret. Den svenske 

journalisten Per Svensson stod som författare till en artikel om hur extremhögern kom-

mit att få en framträdande plats i Skandinaviens politiska historia. Tilltaget att i samma 

text koppla samman landsförrädaren Vidkun Quisling, Anders Behring Breivik och 

Fremskrittspartiet fick partiets förra ledare Carl I Hagen att reagera starkt. ”Jag är väl-

digt förvånad över att de kan publicera detta i sitt magasin. Ett företag som är i ekono-

misk kris och behöver egenkapital, och så placerar de Norges finansministers parti till-

sammans med Vidkun Quisling och fascister. Jag tycker att det är mycket oklokt”, med-

delade Hagen till norska TV2. Diskussionsvågorna gick höga i Norge, och SAS kände 

sig tvingade att dra tillbaka hela upplagen, för att kritiken skulle lägga sig. Svensson 

menade att SAS fallit till föga för en revisionistisk historieskrivning. ”Jag kan tycka att 

det är oroväckande att ett så stort och viktigt bolag som SAS är så rädda att ett enda 

partis missnöje får dem att dra in en hel upplaga av sitt flightmagasin. Det är ingen liten 

sak. Det är en rätt kraftfull åtgärd. Bara för att ett parti växer sig stort hos väljarna be-

tyder inte det att partiet har rätt att skriva om sin historia.”132 Norska staten var aktie-

ägare i SAS och artikeln hade synliggjort vad som var rumsrent och inte att skriva om i 

ett skandinaviskt samägt bolag. 

           

Med ”We are travelers” fick SAS en renare och tydligare kommunikation. Konceptet 

lyfte fram resandet som en del av den skandinaviska livsstilen och självbilden. Man 

knöt an till de positiva känslor som förknippas med att flyga. ”Vi reser för att vara del 

av en större värld, känna oss viktiga och behövda, och för att växa som människor”, 

sade Stefan Hedelius.133 I tryck, utomhusreklam och filmer figurerade kunder med egna 

berättelser om glädjen och nyttan med resandet. Personerna hörde till gruppen frekventa 

passagerare, var verksamma i de tre länderna och hade framträdande positioner inom 

sina respektive områden. Även medarbetare på olika positioner inom SAS porträttera-

des och fick berätta om sina upplevelser. Undertexten var att skandinaver genom SAS 

                                                             
132 Aftonbladet, ”Journalisten Per Svensson censurerades – av SAS”, den 7 december 2014;  

Sydsvenskan, Per Svenssons artikel i Scandinavian Traveller, den 7 december 2014. 
133 http://www.businessclass.se/sas-lanserar-nytt-livsstilskoncept-frekventa-resenarer-travelers. 
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var medskapande i ett fantastiskt reseäventyr, där var och en var sedd och betydelsefull. 

Konceptet sökte förmedla en känsla av det smått oförenliga i enkelhet, hemmamiljö och 

kosmopolitism.     

 

I en servicekultur är det naturligt att de mänskliga värdena finns i fokus, även när de 

som i SAS fall trängs mellan ingenjörsmässiga, infrastrukturella, logistiska och strikt 

företagsekonomiska värden. Marknadsföringsarbetet 2015 utgick från frågan vad det är 

som människor ska känna och uppleva i mötet med SAS; vilken relation vill kunden ha 

med företaget?134 Som strateger i dessa frågor på SAS ifrågasatte Peter Gabrielson och 

Rebecca Lucander om bolagets främsta uppgift var att tjäna pengar, och menade att det 

fanns ett mer idealistiskt mål. ”Ansvaret är bredare än att bara tjäna pengar. Den här 

isolerade delen av världen behöver möta resten av världen”, sa Gabrielson.135 Han lyfte 

fram behovet av demokratiska värden och en infrastruktur som gynnade alla skandina-

ver, och drog paralleller med Systembolaget. Det behöver inte råda någon motsättning 

mellan att stater som ägare, utöva monopolmakt och skapa ett kommersiellt starkt va-

rumärke som omhuldas av flertalet medborgare. Både Gabrielson och Lucander menade 

att den skandinaviska företagskulturen i sig var oslagbar som grund för värdeskapande 

och samhällsekonomisk nytta. Visionen för SAS år 2016 skulle lika gärna kunnit ha 

skrivits vid grundandet år 1946: “With SAS you become part of a community experi-

encing easy, joyful and reliable services, delivered the Scandinavian way”.136 Samma 

berättelse efter sjuttio år. 

 

Filosofierna vid mitten av 2010-talet rimmade väl med Jan Carlzons tankar, då han 

gjorde klart att flygbolag flyger människor och att därför mötet med dessa resenärer 

överskuggar allt annat. Gabrielson och Lucander vara båda stora beundrare av Carlzon 

och den förre innehade under några år tjänsten som ”Head of Moment of Truth”, ett 

begrepp myntat av Carlzon. Uppfattningen om att varumärket skulle byggas utifrån och 

                                                             
134 Intervju med Peter Gabrielson och Rebecca Lucander. 
135 Intervju med Peter Gabrielson och Rebecca Lucander. 
136 http://www.sasgroup.net/en/sas-corporate-story. 
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in – från kundens behov och in i den egna organisationen – levde vidare. Lika klart var 

att signalerna i marknadsföringen måste vara tydliga och kopplade till en specifik kund-

grupp, i detta fall de frekventa resenärerna. Att som tidigare enögt vända sig till affärs-

resenärer var dock i strid med rådande tidsanda på flera sätt, inte minst synen på mång-

fald, genus och jämlikhet. Så om en hel del i marknadskommunikationen gick igen var 

andra delar helt nya. I motsats till under 1980-talet betonades i mitten av 2010-talet 

betydelsen av skandinavisk kultur för att skapa ett unikt erbjudande. I undersökningar 

och fokusgrupper hade utländsk kabinpersonal som ett kärnvärde påpekat betydelsen 

av det skandinaviska. ”Du får lova att vara dig själv inom SAS”, sade Lucander, och 

underströk principen om lika behandling (oavsett biljettpris).137  

 

Efterfrågan på det skandinaviska i framtiden skulle i så fall bygga på att det inte finns 

någon annan organisation som kan integrera Skandinavien med övriga världen och möta 

sina kunder med samma kulturekonomiska värden i lika stor skala och med lika stor 

genomslagskraft som SAS har. Å andra sidan kan hävdas att framtiden tillhör städerna 

och inte nationerna, i motsats till att rikta in sig mot hela Skandinavien. Att bygga  

varumärket på tre olika länders kultur i en tid då nationalstatens legitimitet är under-

grävd på flera områden, inte minst till följd av EU, kan förefalla som en anomali. Mark-

nadskommunikationen i globaliseringens tidevarv tycks snarare var inriktad mot attrak-

tiva platser, globala byar, där kundunderlaget är stort och turistattraktionerna många. I 

denna tanke faller det skandinaviska isär, och kvar står olika sätt att skapa dragnings-

kraft till storstäderna Köpenhamn, Oslo och Stockholm, där Kastrup, Gardemoen och 

Arlanda hamnar i hård konkurrens om flyglinjer, resenärer och gods. Utmaningen för 

ett skandinaviskt samägt bolag blir då att balansera detta intresse mot att bedriva lönsam 

kollektivtrafik på bred front för en geografiskt sett spridd allmänhet.   

 

En ytterligare utmaning i byggandet av varumärket SAS är man inte sedan 1980-talet 

har någon specifik kundgrupp att styra produktutveckling och marknadskommunikation 

                                                             
137 Intervju med Peter Gabrielson och Rebecca Lucander. 
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mot, vilket gör det svårt att skapa ett varumärke med utmärkande profil. Samtidigt måste 

ett högt biljettpris motiveras av andra saker än tidigare, eftersom behovstrappan för fre-

kventa resenärer ser annorlunda än vad den gjorde tidigare. Det handlar om att gestalta 

rum och skapa funktioner så att resenären kan arbeta kontorslikt, hålla sig uppkopplad 

med världen utanför flygplanskroppen, deltaga i möten och kunna vila eller sova ända 

fram till slutdestinationen. I praktiken handlar det om en anpassning av kabinen och 

loungerna, med rum för motion och yoga, och att till exempel som standard erbjuda 

vegansk mat på menyn. Till detta ska läggas krav på ny teknologi, hållbara lösningar 

och andra åtgärder som reducerar klimatångesten, men framförallt bidrar till att de kli-

matmål som satts också kan uppnås. Dessa nya attribut och utmaningar kommer även 

vara styrande för gestaltningen av det som finns kvar av det skandinaviska på flygmark-

naden.     
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Varje ägare av flygplan har behov av att försäkra sina plan, för att skydda sig mot alle-

handa ersättningskrav som kan tänkas uppstå i verksamheteten. Samtidigt vill inget för-

säkringsbolag ta hela risken – all försäkring handlar om riskspridning. Denna studie 

berättar hur försäkringsbolaget Skandia blev en av världens ledande försäkrare och åter-

försäkrare av flygrisker, med inriktning på stora flygbolag. Det handlar om hur ett fåtal 

individer möttes i en gemensam vision att bygga upp något helt nytt. Men också om 

entreprenörskap inom en stor organisation, så kallat intraprenörskap. Det handlar om 

hur ett litet team av medarbetare utmanade både en traditionell internationell affärsmo-

dell och den egna dataavdelningen inom koncernen, för att sedermera belönas med stort 

förtroende i marknaden. Jag kommer även att berätta om hur verksamheten breddades, 

till att omfatta risker förknippade med bland annat satelliter, något som kunde ske ge-

nom flygavdelningens grundläggande syn på kontroll och långsiktigt ansvarstagande. 

Ett annat viktigt område som räknas till flygbranschen är produktansvaret för tillver-

karna av flygplan och komponenter. Inom dessa tre områden kom Skandia att skaffa sig 

världsledande positioner, fram till att verksamheten år 1998 övergick till det tyska åter-

försäkringsbolaget Hannover Re. 

 

Skandias flygavdelning var först i världen med att utveckla ett databassystem för pris-

sättning av risker, vilket kom att bli praxis på försäkringsmarknaden för storflyg. Upp-

rinnelsen till Skandia som flygförsäkrare var en kombination av individuella och struk-

turella betingelser. Innan vi berättar historien vidare kan det vara lämpligt att diskutera 

dessa faktorer i termer av intraprenörskap och strukturkapital; med dessa begrepp defi-

nierade kan vi analysera Skandias flygavdelning på djupet. Vi kommer då se i vilken 

utsträckning som det enskilda fallet stämmer in på de allmänna dragen i det som kallas 

intraprenörskap och strukturkapital. Vilken guidning ger historien om flygavdelningen 

oss på vägen till morgondagens innovationer, ledarskap, tillväxt och arbetsmiljöer?  

 

Medan forskningslitteraturen om entreprenörskap är synnerligen rik så är litteraturen 

kring intraprenörskap starkt begränsad, vilket särskilt motiverar ytterligare vetenskap-

ligt grundade empiriska studier. Begreppet intraprenörskap myntades i slutet av 1970-
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talet, som benämning på medarbetare med entreprenöriella aktiviteter inom en organi-

sation. Termen är en sammandragning av begreppen ”intracorporate” och entreprenör. 

Intraprenörskapet uppträder då en person tar initiativ och ansvar i en organisation av 

många medarbetare för att omvandla en idé till en vinstgivande produkt, genom beslut-

samhet och kreativitet. En person kan kallas intraprenör när hen kombinerar och ut-

vecklar resurser på ett radikalt nytt sätt, och därmed lägger grund för intraprenöriella 

processer inom organisationen. Därmed är tillståndet begränsat i tid, i likhet med att 

entreprenören enligt Joseph Schumpeters ursprungsdefinition var en funktion snarare 

än något som en viss person alltid förknippades med; personen är enbart intraprenör när 

hen gör sin banbrytande innovation.  

 

På engelska definieras intraprenör som ”dreamers who do. Those who take hands-on 

responsibility for creating innovation of any kind, within a business”.138 I senare defi-

nitioner har även intraprenörens kapacitet att driva fram sina idéer till att skapa lön-

samma slutprodukter lyfts fram. Inom Human Resource Management betonas arbetsta-

garens innovativa beteende, som ett resultat av nätverk, processer och interaktivt infor-

mellt lärande på organisatorisk nivå.139 I team där anställda interagerar och lär av 

varandra, delar på resurser, byter idéer och erfarenheter med varandra, är sannolikheten 

stor att många av de anställda utvecklar ett innovativt beteende. I en sådan organisation 

frigörs de anställdas intraprenöriella egenskaper, till nytta för organisationens samlade 

innovativa förmåga.     

 

En förutsättning för livskraftigt intraprenörskap är att den större organisationen sank-

tionerar och ger stöd till enskilda medarbetare att självständigt driva entreprenöriella 

aktiviteter, så kallade intraprenöriella processer. Med sådant stöd kan intraprenören ar-

beta i förvissningen om att ett misslyckande inte kommer leda till privata ekonomiska 

                                                             
138 Pinchot (1984). 
139 Shipton et al. (2016), s. 32-38. 
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förluster, då hens organisation förväntas absorbera kostnaderna som följer av ett even-

tuellt misslyckande. Häri ligger en väsentlig skillnad i relation till begreppet entrepre-

nörskap, där risktagandet oftast sker med eget kapital som insats och där varje medar-

betare tar risken att stå arbetslös om företaget inte blir lönsamt. I fallet med intraprenör-

skap kommer förlusterna täckas av koncernens kassa samtidigt som medarbetarna kan 

räkna med få behålla sina anställningar, efter att ha blivit omplacerade på andra arbets-

ställen inom koncernen. Ägarnas och högsta ledningens motiv till att ge medarbetare 

stora frihetsgrader kan vara flera, från att stärka organisationens konkurrenskraft, öka 

decentraliseringsgraden och arbetsteamens roll till att skapa utmaningar och stimule-

rande uppgifter för enskilda individer.140  

 

Av detta följer att entreprenörskap som begrepp förknippas med småföretag, medan 

intraprenörskap associeras med större organisationer. Intraprenören behöver inte bygga 

upp något från grunden, utan kan som regel och vid behov använda organisationens 

samlade kunskap, resurser och kontakter i utvecklandet av nya produkter och tjänster. 

Å andra sidan uppstår intraprenörskapet ofta i opposition mot etablerade strukturer, ru-

tiner och rådande företagskultur, och blottlägger därmed en inbyggd motsättning mellan 

det etablerade och intraprenörskapets förnyelsekraft. I motsats till entreprenören, som i 

sin idéutveckling inte behöver ta hänsyn till existerande tankesätt, måste intraprenören 

övertyga sin omgivning om nyttan med en temporär oordning, vad satsningen kan ge i 

termer av utvecklingskraft, nya marknader och lönsamhet. Med målmedvetenhet och 

övertalningsförmåga måste intraprenören övertyga sin omgivning om att det är värt att 

satsa gemensamma resurser på experiment, ny teknik och förändrade beteenden, för att 

organisationen ska komma åt de utvecklingskrafter som kan leda fram till nya produkter 

och tjänster. Intraprenören behöver därför i motsats till entreprenören även ha förmåga 

att hantera intern kritik och vara skicklig på att ”politiskt” lotsa sina idéer igenom hela 

organisationen, med målet att skaffa sig legitimitet hos så många medarbetare som möj-

ligt.141     

                                                             
140 Kuratko and Motagno (1989).   
141 Intraprenörskapskompassen (2017). 
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Forskningslitteraturen lyfter fram vikten av att som strategi kombinera entreprenörskap, 

som ursprungstanke och vision, med flexibilitet vad gäller organisation och beteende, 

med målet att motverka stelheter i hierarkiska organisationer verksamma inom mogen 

teknologi på traditionella marknader. Syftet med intraprenörskapet kan således vara att 

stimulera medarbetarnas egen motivation, kreativitet och proaktivitet, inom ramen för 

en stor och byråkratisk organisation. För att åstadkomma detta krävs att ledningen visar 

öppenhet för snillen och bekräftar uppslag och initiativ, varhelst inom organisationen 

sådana uppkommer. Varje anställd eller grupp av medarbetare ska ”kunna få börja om 

i garaget”, likt Steve Jobs beskriver vad som hände inom företaget Apple vid mitten av 

1980-talet. ”The Macintosh team was what is commonly known now as intrapreneur-

ship /…/ a group of people going in essence back to the garage, but in a large com-

pany.142 Ibland benämns företeelsen ”skunk works”, efter att flygbolaget Lockheeds 

forsknings- och utvecklingsenhet under andra världskriget gav ett team av medarbetare 

i uppdrag att i full frihet utveckla idéer som radikalt bröt mot gängse normer och prak-

tiker inom organisationen. ”Skunk works” har med tiden blivit ett institutionaliserat sätt 

att inom en större organisation låta kreativiteten få fritt spelrum, i hopp om att nya pro-

dukter och processer ska etablerats. I bästa fall kommer konkurrenterna bli tagna på 

sängen, medan kunderna ställs inför betydligt mer prisvärda produkter än tidigare.   

 

Drivkraften hos intraprenören antas inte främst ligga i chansen till stora pengar och 

privatekonomisk förmögenhet, då ju personen inte står som ägare till organisationen 

och därför inte belönas genom del i vinsten. Om personen varit driven av främst finan-

siella motiv hade hen blivit entreprenör och inte intraprenör. Incitamentet hos intrapre-

nören antas vara möjligheten till förverkligandet av en idé, för att inte säga självför-

verkligande och en maktposition. Det kan till och med vara så att intraprenören anser 

att pengar är oviktigt i sammanhanget, eftersom det kan störa allt visionärt arbete. 

Intraprenörens belöning tycks komma med tillfredsställelsen över att få tänka fritt och 

                                                             
142 Newsweek (1985). 
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stort, med ett långsiktigt mål i sikte. Därför betraktar intraprenören rörelseresultatet som 

organisationens angelägenhet, åtminstone så länge inte tilldelningen av resurser hotas 

på grund av förluster i verksamheten. Den feedback som intraprenören behöver är att få 

se sina visioner bli materialiserade.  

  

Intraprenören förväntas företa aktiviteter utan att bli beordrad om exakt vad. I det upp-

draget ligger ett stort förtroende från ägarnas och ledningens sida. Risken för misslyck-

ande är uppenbar, men så länge den större organisationens resurser inte allvarligt även-

tyras kan intraprenören eller teamet räkna med stöd inifrån organisationen. I många 

decentraliserade organisationer ses intraprenörskap till och med som ett rutinerat sätt 

att förhålla sig till omvärlden och konkurrenterna på marknaden. Det går att likna 

intraprenöriella processer med viljan hos ett företag att ständigt förnya sig och vara 

innovativ. Genom att skapa anställningar med öppna mandat kan organisationen bygga 

in dynamiska team, med förväntningar om att det sociala kapitalet ska leda vidare till 

ett ekonomiskt kapital som gynnar företaget i sin helhet.143 Intraprenörskap tycks alltså 

vara resultatet av hur organisationen väljer att på formella och informella vägar fördela 

arbete och resurser, i syfte att ”föda fram” självmotiverade medarbetare och ge stöd åt 

olika former av kreativt strukturkapital.  

 

Det andra begreppet, strukturkapital, avser den samlade kunskap som finns inom en 

organisation i form av infrastruktur, processer och relationer. Strukturkapitalet är en 

stödjande miljö som medverkar till att medarbetarna i en organisation kan utnyttja sin 

potential, ta vara på sin kreativitet och arbeta optimalt. Det är vanligt att dela upp struk-

turkapitalet i internt och externt, där det interna strukturkapitalet utgörs av arbetspro-

cesser, kunskapsdelning, patent, uppfinningar och styrinstrument, medan det externa 

strukturkapitalet består av varumärke, kund- och leverantörsrelationer samt nätverk av 

samarbetspartners. Strukturkapital är en form av intellektuellt kapital inom organisa-

tionen som stödjer medarbetarna i deras arbete, samtidigt som det växer till i takt med 

                                                             
143 Kotler (2009). 
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att nya praktiker introduceras och nya insikter läggs till gamla. Till skillnad från det 

intellektuella kapitalet såväl som humankapitalet stannar strukturkapitalet kvar inom 

organisationen även när medarbetare byts ut eller går hem för dagen. I strukturkapitalet 

ligger kunskapen lagrad och öppen i den infrastruktur, de system, de arbetsrutiner och 

de nätverk av relationer som arbetats upp.144    

 

När kunskapen är fördelad inom organisationen och makten över beslut är delegerad till 

många medarbetare, kommer strukturkapitalet att ärvas av nya medarbetare som knyts 

till verksamheten. Ju mer kunnande och information som lagras och kan spridas bland 

medarbetare desto större blir tillväxten av kunskap, samtidigt som sårbarheten och in-

dividberoendet minskar inom organisationen. Strukturkapitalet kommer att utgöra en 

balanspost inom organisationen, som en garanti för kontinuitet även när humankapitalet 

utarmas genom förlust av nyckelpersoner och andra personalresurser. Generellt sett le-

der strukturkapitalet till att organisationens inneboende effektivitet och handlingskraft 

stiger.  

 

Ekonomisk-historisk forskning visar att det kan vara svårt att överföra intraprenörskap 

och strukturkapital från en organisation till en annan. Till exempel försökte Vin&Sprit 

upprepa det framgångsrika exportprojektet med Absolut, som byggde på intraprenör-

skap, men det misslyckades.145 Förhållandet har att göra med att de intraprenöriella pro-

cesserna uppstår i en växelverkan mellan ett antal gynnsamma faktorer som går att knyta 

till en marknad och organisation vid ett visst givet tillfälle. Strukturkapitalet kommer 

att formas av de människor som just vid det tillfället finns i organisationen, hur andra 

                                                             
144 Det förekommer även att det strukturella kapitalet delas upp i kundkapital och organisatoriskt kapital, 

där det förra avser externa relationer och det senare filosofier och system för att maximera kapaciteten 

och de individuella förmågorna inom organisationen. Det organisatoriska kapitalet delas i sin tur upp i 

processuellt och innovativt kapital, där det processuella kapitalet syftar på tekniker, tillvägagångssätt 

och mjukvaruprogram för att implementera och förbättra leveransen av varor och tjänster. Innovations-

kapital är immateriella rättigheter och andra immateriella tillgångar i syfte att underlätta och ge ett lag-

ligt skydd åt organisationens kommersiella verksamhet, som patent, upphovsrätt och varumärke. Se 

Roos et al. (1997), s. 28-34. 
145 De Geer (2017), s. 394-408. 
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aktörer i marknaden uppträder och vilka formella institutioner och normer som är rå-

dande. Eftersom mixen av aktörs- och organisatoriska faktorer ständigt förändras, lik-

som målfunktionerna hos intressenterna i marknaden, finns inget recept som i alla lägen 

leder fram till ett fullgott intraprenörskap. Däremot kan fallstudier likt denna presentera 

vilka ingredienser som måste ingå om fenomenet överhuvudtaget ska kunna etablera 

sig.  

 

Intraprenörskapet och strukturkapitalet i Skandias flygavdelning är en svensk fram-

gångssaga som bör ges en bredare spridning, eftersom fallet visar på processer av all-

mängiltigt intresse. Det finns många exempel i Sverige idag på företag som över tid har 

tappat kontakt med sina marknader genom att alltför mycket av operativ makt har 

tryckts uppåt i organisationen. Dessutom är det möjligt dagens detaljstyrda reglemente 

inom bolagsstyrningen försvårar möjligheten till kreativitet och intraprenörskap, och 

därigenom släcker ut tillväxtskapande intraprenöriella processer. Vad som utmärkte fly-

gavdelningen var en dynamisk enhet som snabbt kunde anpassa både affärsstrategi och 

arbetssätt till förändringar i omvärlden, inom flygindustrin och på de finansiella mark-

naderna. Styrelse och ledning inom Skandia och senare Skandia International detalj-

styrde inte verksamheten utan gav flygavdelningen ett övergripande riskmandat. Det 

kraftfulla delegerandet lade grunden till personliga initiativ och en rad värdeskapande 

innovationer inom flygavdelningen.  Omständigheterna passar in på det som i manage-

mentlitteraturen om styrningsfilosofi kallas för agil styrning, i motsats till mekanistisk 

styrning.146 Det agila företagandet inriktas mot decentraliserad beslutsordning, kund-

orientering och medarbetarnas inre motivation (till skillnad från till exempel generösa 

bonussystem), i motsats till rigida styrsystem, planering och detaljgranskning. Medar-

betarna ges närmast oinskränkt förtroende i övertygelsen om att ökad tillit och själv-

ständighet stärker organisationens samlade förmåga till snabb anpassning i en dynamisk 

omvärld. I termer av metaforer talar vi om ett snabbrörligt fiskstim i jämförelse med en 

tungstyrd supertanker.   

                                                             
146 Francke och Nilsson (2017). 
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Flygavdelningens internationella framgångar motiverar en ingående analys av dess af-

färsmässiga, tekniska och organisatoriska överväganden. Målet är att förklara hur 

intraprenörskapet och det värdeskapande strukturkapitalet byggdes upp och förvaltades 

över tid, från slutet av 1960-talet till slutet av 2010-talet. Studien kommer belysa vilka 

stimulansåtgärder som är nödvändiga för att starta intraprenöriella processer inom en 

större organisation. Om intraprenören ska kunna realisera sina idéer och få verksam-

heten att växa krävs bland annat att högsta ledningen skyddar intraprenören på olika 

sätt, mot kritik från andra enheter inom organisationen men även mot konkurrenter och 

belackare i omvärlden. Studien kommer också kunna påvisa att om det finns ett mark-

nadssegment som inte har några geografiska begränsningar bör verksamheten inte 

splittras upp på olika affärsområden inom en koncern. Maximalt förtroende och oin-

skränkt handlingsutrymme bör ges till en specifik organisation eller avdelning att själv 

söka sig fram till de mest lönsamma affärsmodellerna. Om intraprenörskapet visar sig 

framgångsrikt kan man i ett senare skede låta sprida affärsmodeller, teknik och före-

tagskultur in mot andra delar inom koncernen. Dessutom öppnar sig möjligheter att sälja 

vidare tekniska system och marknadsinformation till aktörer utanför den egna kon-

cenrnen. 

 

Ledarskapet av flygavdelningen under tidigt 1970-tal fick en avgörande betydelse för 

den kraft, uthållighet och förändringsförmåga som kännetecknade organisation under 

de kommande decennierna. Studien kommer därför kunna visa att intraprenörer har för-

måga att sätta igång intraprenöriella processer med kraft att förnya sig själva, likt mu-

tation, även efter att intraprenören lämnat organisationen. Det intraprenöriella manife-

sterades i sättet att bedöma risker, driva systemutvecklingen, utforma premiesättningen 

och lönsamhetsuppföljningen samt hur medarbetarna gjordes delaktiga i affärsbesluten. 

Fallet med flygavdelningen påvisar att en stor och byråkratisk organisation bör skapa 

utrymme för intraprenörer och ge långsiktigt stöd åt intraprenöriella processer. I strikta 

och starka matriser kan behovet av intraprenörer vara som allra starkast.     
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Fallstudien av flygavdelningen inleds med en kort genomgång av Skandiakoncernens 

legala och organisatoriska förändringar, för att skapa förståelse för de institutionella 

förutsättningarna. Därefter följer en kronologisk och empirisk betraktelse av tillkom- 

sten, verksamhetens breddning och fortsatta liv, med fokus på hur intraprenörskapet 

byggde upp ett strukturkapital med långsiktig påverkan på den internationella flygför-

säkringsmarknaden. Stort utrymme ägnas medarbetarnas insatser för att utveckla tekni-

ker och affärsmodeller i syfte att med Stockholm som bas ta sig allt längre in mot de 

mest lönsamma delarna av försäkringsmarknaden, där London var den självklara spel-

platsen. Murbräckan in mot den dominerande Londonmarknaden utgjordes av ett eget 

utvecklat databassystem för prissättning av risker, kallat Mariasystemet. Innan berättel-

sen avslutas med de viktigaste iakttagelserna förmedlas en bild av situationen efter Han-

nover Re övertog verksamheten, i termer av kontinuitet och diskontinuitet.  
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Flygförsäkring i Skandia  

 

Den organisation för den internationella flygförsäkringsaffären som i skiftet 1960/70-

talet byggdes upp inom Skandia fick medvetet karaktär av en isolerad organisatorisk 

enklav av fullservicekaraktär. Skandia i övrigt dominerades då av de omfattande juri-

diska och organisatoriska effekterna av de många bolagsuppköp med efterföljande fus-

ioner som genomfördes under 1960-talet. Den av Skandiastyrelsen fastställda organi-

sationsstrukturen för tiden efter fusionerna byggde i allt väsentligt på ett matristän-

kande. Den tidigare geografiska dimensionen i de infusionerade regionbolagen (Skan-

dia, Skåne, Svea, Thule, Öresund) kom att delvis bibehållas genom en zonindelning 

med zonråd i stället för formella bolagsstyrelser samtidigt som huvudstyrelsen i börs-

bolaget Skandia fick regional representation. Produktharmonisering och effektivise-

ringar på service- och stabsnivå gjorde att organisatorisk makt också kom att utövas på 

matrisbasis över zongränserna i syfte att skapa synergier och kostnadsbesparingar. Det 

sistnämnda gällde inte minst på systemsidan där gamla Liv Thule under 1960-talets slut 

hade genomfört stora satsningar: dessa bildade bas för en ny modern systeminfrastruk-

tur. De många fusionerna med alla dess infusionerade balansräkningar skapade kom-

plexa redovisningstekniska problem, som måste lösas, och där kom den centralt styrda 

systemstrategin att bli ett viktigt verktyg för Skandias ledning och styrelse.147  

  

                                                             
147 Englund (1982); Kuuse och Olsson (2000); intervju med Johan Bergenstjerna. 
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Från 1971 till 1979 utgjorde internationell flygförsäkring en egen zon inom Skandiasin-

ternationella rörelse.148 År 1971 svarade flygavdelningen för 9 procent av utlandsverk-

samheten, medan motsvarande siffra för 1980 var 4 procent.149 Ett antal större skade-

händelser inom internationell skadeförsäkring under sent 1970-tal och tidigt 1980-tal – 

dock inte flygförsäkring – ledde 1983 fram till ett beslut i Skandias styrelse att föra över 

hela den icke-svenska skadeförsäkringsaffären till ett separat bolag, Skandia Internat-

ional Insurance Corporation (SIIC), som kapitaliserades till samma nivå som gällde före 

separationen och därefter börsnoterades med Skandia som ägare till mindre än 50 pro-

cent av kapitalet. Det innebar att Skandia International inte längre behövde konsolideras 

i Skandias bokslut. För flygavdelningens del fick detta till följd att alla berörda försäk-

ringslicenser med tillhörande säkerheter måste stängas i Skandia för att i stället öppnas 

upp i Skandia International.150  

 

Försäkringsbranschen skiljer mellan kontraktsförsäkring och fakultativ försäkring, även 

om det inte saknas varianter i gråzonen mellan dessa två huvudtyper. I det första fallet 

försäkras en del av en portfölj av odefinierade risker (treaty). I det andra fallet vet för-

säkringsgivarna exakt vilken typ av risk som försäkringen tar fasta på och försäkras risk 

för risk. (Med tiden har kontraktförsäkringen blivit betydligt mer genomlyst än vad den 

var på 1970- och 80-talet, efter introduktion av ny matematisk teknik för att kvantifiera 

portföljrisker.) Flygaffären, som i allt väsentligt var av fakultativ typ, var direkt bero-

ende av att ovanstående överföring skedde med största möjliga hastighet. Det gällde för 

                                                             
148 Den nya flygavdelningen tog visserligen över den internationella flygförsäkringsaffär som hade teck-

nats på (främst) treaty-basis i Skandia men den låg kvar i sin gamla systemmiljö. För den nya affären, 

som med några undantag tecknades på fakultativ basis, utvecklades ett eget system – Mariasystemet – 

över vilket koncernens systemansvariga inte hade något inflytande. Kravet från koncernens redovis-

ningsansvariga var bara att flygavdelningen skulle kunna redovisa sina siffror inom ramen för de lö-

pande kvartals- och årsboksluten där även maximal riskexponering skulle kunna redovisas på ett ho-

mogent sätt i hela koncernen eftersom det fanns bestämmelser, t.o.m. i Skandias bolagsordning från 

1855, för hur stora riskexponeringar bolaget fick ta på sig. Dessa krav kunde flygavdelningen tillgodose 

genom Mariasystemet och en del kompletterande kontrollrutiner. Därmed fanns det inga förutsättningar 

för den centrala systemavdelningen inom Skandia att ta över ansvar även för den internationella flyg-

försäkringsaffären. 
149 Englund (1982), s. 497. 
150 Intervju med Johan Bergenstjerna. 
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såväl Skandia som Skandia International att snabbt se till att det var Skandia Internat-

ionals balansräkning och kapitalbas som flygavdelningens kunder skulle förhålla sig 

till. Arbetet med dessa överföringar genomfördes med stor målmedvetenhet av Skandia 

Internationals jurister och försäkringskunderna uppfattade det som positivt att man fort-

sättningsvis enbart skulle behöva förhålla sig till ett bolag och en balansräkning där det 

enbart bedrevs internationell skadeförsäkring i olika former.151 

 

Kraven på löpande resultatrapportering flyttade härigenom ”ner” till Skandia Internat-

ionals egen controllerfunktion medan dess innehåll var oförändrat. Skandia Internat-

ional låg i allt väsentligt kvar som köpare av systemtjänster från Skandia men för flyg-

avdelningen betydde detta mindre då avdelningens egna utvecklade databassystem – 

Mariasystemet – ingick i överföringen av affärer och organisation till Skandia Internat-

ional. Akronymen Maria stod för de kunskapsområden som man ville att datasystemet 

skulle täcka: Marknad, Affärsanalys, Redovisning, med tillägget International Aviation. 

Senare kom MARIA att uttydas som Mottagen Affär, Reassurans och Insurance Aviat-

ion. 

 

Åren som börsnoterat företag blev få då Skandia sensommaren 1988 lade ett bud på alla 

utestående aktier i Skandia International, ett bud som också accepterades. Skandia, som 

då var en renodlat svensk koncern, ville främst komma över den snabbt växande inter-

nationella fondförsäkringsverksamheten, Assurance & Financial Services (AFS), men 

också kunna bredda sin verksamhet till de övriga nordiska länderna. Budet blev fram-

gångsrikt och 1989 blev Skandia International ett helägt dotterbolag igen. För flygav-

delningen blev detta återköp inte någon stor fråga på annat sätt än att Skandias kapital-

bas blev den säkerhet mot vilken affären fortsatt skulle tecknas. Licenserna kunde ligga 

kvar i Skandia International. Mariasystemets ägande och drift låg fortsatt helt på den 

egna avdelningen och rapporteringen skedde återigen till Skandias controlleravdelning. 

Återigen visade det sig att den långtgående decentraliseringen av systemfrågorna till 

                                                             
151 Intervju med Johan Bergenstjerna. 
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flygavdelningen förenklade hanteringen av verksamheten, i en tid då förändringarna för 

övriga Skandia och Skandia International var omfattande. 

 

Skandias ägarstrid 

Hösten 1988 förvärvade Skandia norska Vesta medan danska Kg Brand redan låg i 

Skandia International. Därmed kunde den nordiska strategin genomföras. Något senare 

lyftes verksamheten i Assurance & Financial Services, som främst drevs genom dotter-

bolag i de olika länderna, över till Skandia. Skandia International blev därmed ett renod-

lat skadeförsäkringsbolag som, med stöd av Skandias starka kapitalbas, snabbt expan-

derade inom främst internationell direktförsäkring inom de traditionella försäkringsgre-

narna motor och hem men också på marknaden för finansiella risker. Flygavdelningen 

fortsatte emellertid sin fastlagda strategi men mot en starkare balansräkning vilket skap-

ade förbättrade affärsmöjligheter.152  

 

De inledande åren på 1990-talet var fyllda av problem för det nya Skandia. Förutom 

den nordiska finansiella krisen, med börsnedgångar, sjunkande fastighetspriser, höga 

räntor och en svensk krona i fritt fall, drabbades Skandia Internationals affärer av många 

och stora skador, som oljeplattformen Piper Alfa i Nordsjön, Exxon Valdez i Canada 

och skadorna efter orkanen Andrew i USA. Under denna period tog först SEB/Investor 

en betydande ägarposition i Skandia som senare togs över av norska UNI Storebrand 

och danska Hafnia. Konkurserna i intressebolagen Svenska Kredit och International 

Credit medförde också betydande förluster för Skandia. Ett finansiellt försvagat Skan-

dia med successivt sjunkande rating inblandat i en ägarstrid med betydande nationella 

intressen var inte den bästa utgångspunkten för fortsatt agerande på de internationella 

försäkringsmarknaderna.  

 

I stort sett alla försäkringsenheter inom Skandia tvingades till omfattande neddrag-

ningar i riskpremievolymerna. Den internationella flygavdelningen kunde emellertid 

undvika de mesta av dessa neddragningar eftersom man under alla sina tjugo år hade 

                                                             
152 Intervju med Johan Bergenstjerna. 
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visat att det egna Mariasystemet och den egna affärsstrategin med en disciplinerad 

grupp av lönsamhetstänkande medarbetare såg till att hålla riskexponeringen under kon-

troll. Skandias ledning skulle sannolikt aldrig ha gjort detta undantag om inte dessa 

grundläggande förutsättningar hade demonstrerat sin förmåga under två årtionden, me-

nade tidigare stabschef och styrelsesekreterare Johan Bergenstjerna.153 

 

Ägarstriden med UNI Storebrand och Hafnia slutade med att dessa båda bolag blev så 

utarmade finansiellt att de tvingades in i olika former av rekonstruktionsförfaranden. 

De tvingades sälja alla sina Skandiaaktier i en internationell institutionell investerar-

marknad, utan egna affärsstrategiska intressen. Skandia kunde därefter återvinna en del 

av sin tidigare sin finansiella styrka och lönsamhet. Som kommer att framgå nedan ut-

vecklades flygavdelningen under dessa perioder av finansiell osäkerhet och ägarstrider 

fortsatt väl. Den lilla enklaven i det stora Skandia med egna system och en tydlig orga-

nisationsstruktur gjorde att man drev verksamheten vidare, trots turbulensen inom kon-

cernen.  

 

De efterföljande åren kom att präglas av konsolidering och renodling inom Skandia. 

Flera av de nyförvärvade internationella direktförsäkringsbolagen liksom det ameri-

kanska återförsäkringsbolaget såldes och 1997 sattes även Skandia International upp på 

säljlistan. Det blev ganska snabbt klart att flygavdelningen med dess affär var den 

kanske mest eftersökta. Även den fakultativa skadeåterförsäkringsaffären ska ha varit 

hett eftertraktad. Förhandlingarna med berörda köparkandidater ledde fram till att Skan-

dia, som ägare till Skandia International, avtalade om inkråmsöverlåtelser från Skandia 

International av flyg, livåterförsäkring och den fakultativa affären till Hannover Re. 

Även alla de anställda som sysslade med denna affär gick över till Hannover Re. Res-

terande affärer och berörda anställda låg kvar i Skandia International som sedan såldes 

till kanadensiska bolaget Fairfax.154 

                                                             
153 Intervju med Johan Bergenstjerna. 
154 De var ett begränsat intresse för befintlig treaty-affär liksom en stor run-off-portfölj inom skadeför-

säkring. Med run-off menas en ”långsvansad” ansvarsaffär inom skadeåterförsäkring där bolaget har 

slutat att nyteckna men ändå ligger kvar på risk för alla äldre underwriting-årgångar. Denna kvarlig-

gande riskexponering kan i extrema fall handla om uppemot 60-70 år. Den typen av affär – run-off – 



Intraprenörskap och strukturkapital 

121 
 

 

Flygavdelningen gick över till den nya ägaren genom en inkråmsaffär där en ny balans-

räkning kom att utgöra den finansiella basen. Mariasystemet med dess egendrift och 

alla anställda gick med vilket gjorde att övergången blev smidig. Enda undantaget var 

den licensreplikering som Skandia International gjorde 1983 nu fick göras igen i Han-

nover Re’s regi. Även denna mycket omfattande strukturförändring kunde för flygav-

delningens del genomföras utan några egentliga störningar. I själva verket blev det 

snabbt ännu bättre än i Skandia på grund av att Hannover Re hade en starkare balans-

räkning än Skandia.155  

 

 

Nya risker på flygmarknaden  

Berättelsen om Skandias flygavdelning, på engelska International Aviation Department 

(IAD), tar sin början för sextio år sedan, i samband med att världens största trafikflyg-

plan rullade ut på startbanan år 1969. Flygbranschen stod inför ett dilemma, men det 

var inte teknologin i dessa Jumbo Jet som fick branschen att darra, utan storleken på det 

försäkringsskydd som krävdes för varje Boeing 747 som togs i drift. Varje plan kunde 

ta 360 passagerare plus last. Värdet på varje flygplan låg på 120 miljoner kronor, medan 

ansvarsbeloppet för en enskild passagerare uppgick till en halv miljon kronor, i dåtidens 

penningvärde. Om olyckan skulle vara framme kunde det totala försäkringsbeloppet 

uppgå till 600-700 miljoner kronor, för att täcka ansvaret för skada gentemot passage-

rare, gods, personer drabbade på marken (tredje man), andra skador på marken samt 

själva flygplanskroppen. Introduktionen av de nya trafikflygplanen innebar att de eko-

nomiska värden som stod på spel i varje flygplansflotta ställde försäkringsbranschen i 

ett helt annat läge än tidigare.156 

                                                             
läggs oftast i en separat affärsenhet där man enbart sysslar med run-off och inget med nyteckning. 

Intervju med Johan Bergenstjerna. 
155 Intervju med Johan Bergenstjerna. 
156 Skandias personaltidning Oss emellan (1970), ”Flygförsäkring – ett spännande spel om allt större 

värden”, den 27 september, s. 8. Det var stora skillnader i ersättningsnivåer beroende på var passage-

rarna hörde hemma. I USA kunde ersättningsnivån ligga på 1 miljon USD per passagerare, det vill säga 

betydligt högre än i Europa.   
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Dilemmat blixtbelystes i september 1970 när den så kallade Palestinagerillan kapade 

fyra plan med över 600 passagerare på väg från olika destinationer i Europa till New 

York. Någon dag senare kapades ytterligare ett plan. Kaparna tvingade ner tre av planen 

på en avlägsen plats i öknen i Jordanien (Dawson’s Field), medan de andra två planen 

flögs till Kairo respektive London. Gisslandrama följde, en kapare sköts ihjäl, personal 

ur besättningen skadades och de fyra plan som landade i Mellanöstern totalförstördes. 

Händelserna, som bottnade i Israel-Palestinafrågan, satte skräck i värdens politiska le-

dare. Samtidigt blev det uppenbart för alla vilken måltavla för ondskefulla kapare som 

de nya storflygplanen utgjorde.  

 

Eftersom försäkringsbranschen inte mäktade med att täcka alla skador i denna katastrof 

fick till slut enskilda stater träda in med garantier. Händelserna markerade början på en 

ny epok inom flygförsäkringsbranschen. Det handlade nu även om att kunna analysera, 

prissätta och täcka risk för krigs- och sabotageskador inom civil flygfart. I juni 1973 

inträffade ytterligare en flygkatastrof som utlöste flera händelser på försäkringsmark-

naden, då det sovjetiska överljudsplanet Tupolev Tu-144 totalhavererade under en flyg-

uppvisning utanför Paris, med dödsoffer och omfattande materiella skador som följd. 

Skandia var en av återförsäkrarna, men vägrade initialt att betala kaskoskadan. En långt-

gående diskussion följde om hur riskerna med de nya överljudsplanen Concorde och 

Tupolev skulle premiesättas och täckas i den globala försäkringsmarknaden. Problemet 

diskuterades ingående med de amerikanska livbolagens nyligen uppsatta återförsäk-

ringsbolag ERG, men ett Skandiaförslag till ett treårigt samlingskontrakt som skulle 

täcka samtliga ägare och tillverkare av Concordeflygplan kom aldrig att realiseras. De 

stora amerikanska tillverkarna motsatte sig förslaget, efter att de av finansiella skäl 

tvingats skrinlägga sina egna planer på att tillverka ett konkurrerande amerikanskt över-

ljudsflygplan. Motgången ledde till att Sven Brise avstod från den erbjudna posten som 

chef för ERG, och återgick till Skandia, som chef för en central FoU-enhet, direkt un-

derställd koncernchefen.157   

                                                             
157 Intervju med Sven Brise. 
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Flygbolagens ansvarighet för personskador på passagerare var sedan länge reglerad med 

maximibelopp. I fallet med den internationella trafiken fanns Warszawakonventionen 

från 1929 med tilläggsavtalet Haag-protokollet från 1955. Med dessa överenskommel-

ser var den maximala ersättning som kunde utbetalas fastställd. Genom nationell lag-

stiftning kom nivåerna att tillämpas även inom inrikestrafiken. Sverige valde att följa 

den så kallade Haaglimiten, där nivån var högre än i Warszawakonventionen. Med limit 

avses det maximala ersättningsbeloppet per passagerare. Statsmakten i varje land gjorde 

en avvägning mellan olika intressen, där krav på höga ersättningsbelopp ställdes mot 

önskan om att underlätta för den nationellt sett betydelsefulla flygverksamheten, genom 

att skydda den mot orimligt höga kostnader.158  

 

De stora flygbolagens verksamheter hade vuxit kraftigt sedan andra världskriget, efter 

att flyget gått in i jetåldern. Hack i häl följde försäkringsgivarna, vars premievolymer 

växt i takt med behovet att försäkra allt större flygplansflottor. År 1970 uppgick flyg-

bolagens sammanlagda årspremie på försäkringsmarknaden till 500 miljoner dollar, en-

ligt de globala branschorganisationerna IATA och ATA. Vid denna tid var konkurren-

sen i försäkringsledet måttlig och varje försäkringsgivare kunde tjäna rikligt med pengar 

på marknaden för flygförsäkring. Flygbolagen upplevde emellertid situationen med 

höga premienivåer som besvärande. De inledde ett försök att bilda en branschägd för-

säkringsorganisation, med syfte att öka utbudet av försäkringar och sätt press på premie-

nivåerna, allt för att sänka flygbolagens kostnader.  

 

Generellt sett uppgår ett flygbolags försäkringsbehov till alltför stora belopp för att 

kunna hanteras av ett enda försäkringsbolag. Även om ett lands alla försäkringsbolag 

skulle gå samman skulle det vara svårt att täcka riskerna i många fall. Följaktligen måste 

risktagandet delas upp på fler händer, såväl organisatoriskt som geografiskt. Detta sker 

på den internationella marknaden för samförsäkring och återförsäkring. I Europa vid 

                                                             
158 Skandia, PM rörande utredningsuppdrag för IATA, den 1 december 1966, s. 3. 
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denna tid var försäkringsgivarna i London de klart ledande på den globala marknaden 

för flygförsäkring. Där fanns till exempel anrika Lloyds med tongivande syndikat ledda 

av legendariska underwriters med uppgift att bedöma risker och sätta premier. Men där 

fanns även specialistbolag, experter på krigsrisk och olika aktörer på den växande stöd-

marknad som växt fram för återförsäkring. Med återförsäkring menas i korthet en för-

säkring som försäkringsföretag tecknar för att själva skydda sig. Den amerikanska 

marknaden var också stor, men de ledande försäkringsgivarna i USA begränsades av 

antitrustlagar som gjorde dem beroende av den globala återförsäkringsmarknaden i 

London för riskspridning och katastrofskydd. Aktörerna i London kunde år efter år i 

kraft av handlingsfrihet, samlad erfarenhet och finansiella muskler befästa sin position 

som världens centrum för flygförsäkringar.  

 

Utanför London och USA var flygförsäkrarna ofta indelade i nationella pooler, där med-

lemmarnas samlade kapacitet att täcka risk skapade finansiella och kunskapsmässiga 

förutsättningar till att slå vakt om kunderna på hemmamarknaden. Men beroendet till 

London var stort, med tanke på den kunskap, erfarenhet och det behov av återförsäkring 

som där fanns. Inom varje pool sågs det som närmast en plikt att underlätta för de egna 

statsägda flygbolagen som opererade på marknaden; ett protektionistiskt förhållnings-

sätt förhindrade att dessa Flag Carriers blev föremål för kraftiga prissvängningar på den 

internationella försäkringsmarknaden. I Europa hade nationella flygpooler skapats i fly-

gets barndom som en naturlig del i branschens etablering och reglering. De tre SAS-

länderna Danmark, Norge och Sverige hade tillsammans med Finland bildat en nordisk 

pool, som samlade uppemot 150 försäkringsbolag. I London var inställningen till poo-

lerna välvillig, då man ansåg att de behövdes för att täcka den sammanlagda risken, inte 

minst för att poolerna återförsäkrade merparten av riskerna i Londonmarknaden.  

 

Poolerna upptogs i flygförsäkrarnas inre krets genom medlemskap i branschorganisa-

tionen International Union of Aerospace Insurers (IUAI). Organisationen dominerades 

visserligen av försäkringsgivarna i London, men tjänade samtidigt som en plattform för 

samtliga medlemmar. Det var en arena för att diskutera angelägna frågor, skapa kon-

takter och underhålla nätverket av gamla kontakter. Premiefrågor fick dock inte dryftas. 
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Medlemskapet i poolen begränsades till en organisation från varje enskilt land (av hän-

syn till sina antitrustlagar deltog ursprungligen inte amerikanarna, men dessa kom se-

nare att bli aktiva). Att som europeisk försäkringsgivare inte ha access till branschorga-

nisationen innebar att man inte kom i åtnjutande av de ömsesidiga favörer som med-

lemmarna kunde ge varandra.        

 

Låt oss konstatera att flygmarknaden kring 1970 hade ett stort problem att tackla, som 

emanerade från den nya riskbild som etablerats med introduktionen av de nya stora 

trafikflygplanen jämte inträffade intermezzon. Försäkringsgivarna och mäklarna krävde 

väsentligt högre premier än tidigare för att täcka risk. Flygsäkerheten i allmänhet var 

visserligen god men händelsen med de kapade planen 1970 kom att accentuera behovet 

av att snabbt komma fram till lösningar. Flygbolagens representanter signalerade hur 

besvikna de var över att försäkringsbolagen inte klarade av att tillfredsställa behovet av 

försäkringar till rimliga kostnader. Med tanke på de många beställningar av storflygplan 

av typ Boeing 747 som gjorts skulle behovet knappast minska över tid. Även utomstå-

ende experter menade att kapaciteten och konkurrensen på försäkringsmarknaden var 

bristfällig, vilket resulterat i stigande premier. IATA tillsammans med sin amerikanska 

systerorganisation ATA fann det nödvändigt att inleda kollektiva motåtgärder, och hade 

redan i slutet av 1960-talet startat ett projekt med sikte på att skapa en egen oberoende 

försäkringsorganisation.159 

 

 

Internationell flygförsäkrare 

I den omställningsfas som flygmarknaden befann sig i fick Skandia som medlem av den 

nordiska poolen en fråga från IATA om att delta i arbetet med att utreda möjligheterna 

till ett branschägt försäkringsbolag, det så kallade självförsäkringsprojektet. Frågan 

ställdes av IATA:s generaldirektör Knut Hammarskjöld, svensk diplomat och brorson 

till mer kände Dag Hammarskjöld. Personen i åtanke för uppdraget var Sven Brise, 

                                                             
159 Intervju med Sven Brise; intervju med Hans Sandström. 
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tidigare jaktpilot i flygvapnet, utbildad jurist och efter anställningar i SAS och Luft-

fartsverket anställd som expert på flygförsäkring i Skandia. Men utnämningen av Brise 

för uppdraget gick inte på räls. SAS:s vice verkställande direktör Arne Wickberg var 

helt nöjd med hur arbetet var organiserat i den nordiska poolen och i SAS egen försäk-

ringsavdelning. Han tyckte sig dessutom se en intressekonflikt med utnämningen av 

Brise, då Skandia därigenom skulle få inflytande över hur en ny organisation skulle 

framskapas. Han ville inte ge Skandia något informationsövertag eller några konkur-

rensfördelar. Även verkställande direktören i Skandia Pehr G. Gyllenhammar avböjde 

inviten från IATA, då han menade att uppdragets omfattning inte framgick och att det 

sannolikt skulle ta resurser från Skandia under försvarlig tid. För att inte äventyra sam-

arbetet på hemmaplan borde man leta efter en person som inte var bunden till något 

enskilt försäkringsbolag, ansåg Gyllenhammar. Men Knut Hammarskjöld fann ingen 

mer lämplig person att rekrytera och kom därför tillbaka med sin fråga om att få loss 

Sven Brise för ett uppdrag som skulle pågå i högst sex månader. Efter att medlemmar i 

IATA:s och ATA:s kommittéer enhälligt förklarat att de ville se Brise för uppdraget, 

bestämde sig Skandia för att ställa sig bakom personvalet, medan försäkringsavdel-

ningen i SAS var fortsatt skeptisk till projektet.160  

 

Brise kom att arbeta med självforskningsprojektet betydligt längre än vad det var tänkt, 

nämligen i drygt två år. Den första fasen bestod i att kartlägga marknadsläget och för-

utsättningarna för en branschägd oberoende försäkringsorganisation, medan den andra 

fasen ägnades utformningen av bolagsstruktur, lokalisering, produkter, metoder för 

prissättning och planering av återförsäkring. I mitten av 1968 skulle konceptet börja 

säljas in hos flygbolagen, och ett halvt år senare skulle verksamheten vara i full gång.  

 

Skandia fick inte oväntat genom Sven Brise en unik möjlighet att studera de faktiska 

förhållandena på flygförsäkringsmarknaden, tack vare de kontakter med ledande aktörer 

                                                             
160 Skandia, PM rörande utredningsuppdrag för IATA, den 1 december 1966. 
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som Brise upparbetade och den information som samlades in till det gemensamma kon-

tor som sattes upp, först i Washington D. C. och därefter i New York. Det framgår av 

interna promemorior inom Skandia att det fanns ett särskilt motiv till att låna ut Brise 

under en tid: ”/…/ att skapa en favörsituation för Skandia – reassuransmässigt och i 

andra hänseenden – om initiativet skulle leda till skapandet av en flygbolagsägd försäk-

ringsorganisation”.161 Den farhåga som SAS hyste om att ge Skandia konkurrensförde-

lar var de facto befogad.     

 

Självförsäkringsprojektet visade sig bli ett svårstyrt pastorat. Mellan flygbolagens glo-

bala branschorganisation IATA, som initierat självförsäkringsprojektet, och den ameri-

kanska systerorganisationen ATA, som efter en tid gick in som medfinansiär, tycks det 

funnits en inneboende konkurrens. Denna rivalitet skavde inom ramen för projektet och 

ledde då och då till öppna konflikter. ”Flygbolagen gjorde skäl för sitt rykte att hellre 

skära halsen av konkurrenter än skära ner kostnader kollektivt”, påpekade Sven Brise i 

ett tidigt skede.162  Efter att den heta frågan om lokalisering av projektkontor väl lösts 

infann sig en mängd betydligt mer svårlösta problem, där alla kom att försinka arbetet 

med att driva projektet vidare. Som exempel kan nämnas anpassningen till lagstiftning 

som krävde att varje flygbolags risktagande skulle stå i proportion till mängden kapital 

i bolaget. En annan tvist gällde hur kostnaden för det gemensamma försäkringsbolaget 

skulle fördelas mellan flygbolagen, vilka var rejält finansiellt trängda under denna pe-

riod. Detta finansieringsproblem kom att växa ju längre arbetet fortskred, och tvingade 

fram arbetsgrupper och utredningar samt givetvis långa diskussioner.  

 

Det visade sig att problemen var för många för att det ambitiösa självförsäkringspro-

jektet skulle kunna realiseras. Resultatet av ansträngningarna blev i stället till en mani-

festation från flygbolagens sida, och som sådan sände det tydliga signaler till försäk-

ringsbranschen om att kapaciteten för att täcka risker var för låg och att premierna var 

                                                             
161 Brev från Sven Brise till Pehr G. Gyllenhammar den 24 oktober 1967, bilaga PM angående Utred-

ningsuppdrag för IATA, s. 2. 
162 Sven Brises arkiv, PM “Hur kom det sig att Skandia startade flygavdelningen?”, s. 2. 
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alltför höga. Även om utfallet av det myckna arbetet alltså blev magert, kom emellertid 

marknadens egna lagar att verka till fördel för flygbolagens intressen. De höga vinster 

som försäkringsbranschen gjorde under de goda åren lockade nämligen till sig mer ka-

pacitet och fler aktörer; höga premier drar till sig mer kapacitet i marknaden. I mitten 

av 1970-talet hade priskonkurrensen ökat och flygbolagens årliga premievolym sjunkit, 

trots att bolagen tagit emot betydligt fler plan och ökat sin trafikvolym. Nu var förhål-

landet det omvända, vilket ledde till att försäkringsgivarna började klaga på överkapa-

citet och allt för låga premier.163  

  

De misslyckade försöken att lösa finansieringsproblemet i självförsäkringsprojektet fick 

Sven Brise att bestämma sig för att avsluta sitt uppdrag. Med sig i bagaget hem till 

Sverige hade han nyvunna kunskaper om hur den globala försäkringsmarknaden funge-

rade, och inte fungerade. Han hade blivit varse vilka transaktionskostnader som var 

lagda på utbudet av försäkringstjänster till flygbolagen, där långa kedjor av administra-

tiva kostnader och provisioner till mellanhänder gick att hänföra till Londons monopol-

liknande ställning i marknaden. I uppdraget hade ingått att intervju alla IATA:s och 

ATA:s medlemmar, vilket innebar ett material som täckte in drygt 90 procent av värl-

dens flygbolag. Brise hade inte enbart skaffat sig en närmast heltäckande statistisk bild 

av förhållandena utan även fått personlig kontakt med de största aktörerna inom flyg-

försäkringsbranschen. Därigenom hade Skandia fått ett gediget nätverk av affärskon-

takter att spinna vidare på.164     

 

Med Brises nyvunna erfarenheter steg övertygelsen på hemmaplan om att ett kapital-

starkt bolag som Skandia borde kunna etablera verksamhet för försäkring av den globala 

marknadens flygrisker. Men det första kontraktet, som gjordes med KLM, skulle kunna 

ha blivit det sista. Skandia tecknade minsta möjliga andel av försäkringen, men tillräck-

ligt för att få skadeinformation och en fot in på marknaden. Tilltaget väckte dock anstöt 

                                                             
163 Försäkringstidningen 1972, nummer 9, s. 5; Sven Brises arkiv, PM “Ett stycke försäkrings- 

historia”, den 12 april 2005. 
164 Sven Brises arkiv, PM “Hur kom det sig att Skandia startade flygavdelningen?”, s. 3 
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på Londonmarknaden, eftersom det gjordes av en skandinavisk aktör som agerade ut-

anför den nordiska poolen. CT Bowrings, ett av mäklarhusen i London, skickade en 

person över till Sverige för att läxa upp Skandia.165 Att bakvägen ta sig in till de större 

affärerna stred mot reglerna och ogillades starkt av mäklarna i London, men även av 

SAS försäkringsavdelning, som såg fördelar med fortsatt samarbete med London. Det 

lär ha förekommit påtryckningar mot enskilda medarbetare i syfte att hindra flygavdel-

ningen från att lägga offerter (kvotera) och delta i tecknande av flygförsäkringar. Skan-

dias direktör Pehr G. Gyllenhammar såg situationen som ett lämpligt tillfälle att bryta 

sig ut ur poolen, utmana alla belöningssystem och intensifiera bataljen på Londonmark-

naden.166  

 

Skandias koncernledning gav grönt ljus till att upprätta en egen flygavdelning, och från 

den 1 oktober 1970 var Skandia inte längre del av den nordiska flygförsäkringspoolen. 

Skandias ledning under Pehr G. Gyllenhammar hade följt utvecklingen inom flygför-

säkring, och förutspått en förändring av de internationella överenskommelserna rörande 

flygbolagens ansvar gentemot passagerare, ägare av frakt och tredje man. Dessutom var 

han och Sven Brise klara över att marknaden gick mot ett allt större inslag av fri kon-

kurrens på marknaden. Gyllenhammar lär för övrigt ha betraktat poolen som en priskar-

tell, och ogillade att vara del av slikt konkurrensbegränsande system. ”Uteslutningen 

accepterades omedelbart av Gyllenhammar, som belåtet konstaterade att Skandia där-

med sluppit att begära utträde ur en av de organisationer som kunde ses som en priskar-

tell.”167 Då Sverige genom poolen var representerat i branschorganisationen Internat-

ional Union of Aerospace Insurers (IUAI), som ju inte tog emot mer än en organisation 

från varje enskilt land, uteslöts det självständiga Skandia även från denna globala in-

tresseorganisation. Det gällde nu att klara sig på egen hand.168 Visserligen gick affären 

med KLM förlorad genom flygavdelningens rebelliska uppträdande. Å andra sidan 

                                                             
165 Intervju med Sven Brise. 
166 Intervju med Sven Brise. 
167 Sven Brises arkiv, PM Avsnitt 2, s 3. 
168 Skandias personaltidning Oss emellan (1970), ”Flygförsäkring – ett spännande spel om allt större 

värden”, den 27 september, s. 8; Sven Brises arkiv, PM “Ett stycke försäkringshistoria”, den 12 april 

2005, s. 3; intervju med Sven Brise. 
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kunde bataljen med konkurrenterna på Londonmarknaden börja på allvar, tack vare den 

självständighet och det handlingsutrymme man skaffat åt sig själv.  

 

Om vi binder ihop händelserna i omvärlden med vad som hände i Skandia kring 1970 

tecknar sig följande bild. Den massmediala uppmärksamheten av katastrofpotentialen 

var stor och resulterade i en skräck att den existerande marknadens riskvilja och finan-

siella styrka inte skulle vara tillräcklig för att kunna möta de framtida försäkringsbeho-

ven. Denna skräck var den utlösande faktorn bakom IATA:s tankar på att starta ett eget 

försäkringsbolag, som i sin tur låg bakom Skandias beslut att temporärt ställa Sven Brise 

till förfogande som flygbolagens branschkunnige expert. Utan dessa marknadsförutsätt-

ningar skulle det aldrig ha uppstått något skäl eller tillfälle för Skandia att etablera det 

som sedermera blev flygavdelningen.   

 

 

Marknadens funktionssätt 

Brises arbete för IATA gav honom fördjupade kunskaper om den globala försäkrings-

marknaden och värdefulla personkontakter. En av hans iakttagelser var att marknaden 

verkade förvånansvärt ointresserad av operativa fakta som beslutsunderlag vid utform-

ningen av försäkringsavtalen. Grovt sett fanns det tre typer av aktörer på flygförsäk-

ringsmarknaden: flygbolag, försäkringsgivare (försäkringsbolag, Lloyds syndikat, poo-

ler) och mäklare. Flygbolagen var kunderna som sökte sig till marknaden för att teckna 

försäkring i syfte att reducera skadebelopp. Försäkringsgivarna svarade i sin tur upp 

mot flygbolagens behov genom att bjuda ut olika produkter till särskilda villkor mot en 

kompensation i form av en premie. Eftersom försäkringsbeloppen var höga behövde 

risker fördelas mellan flera olika försäkringsgivare, varför det utsågs en ledare av den 

aktuella försäkringen (leader). Mäklarna var mellanhänder mellan flygbolagen och för-

säkringsgivarna. Flygbolaget bestämde vem som skulle agera huvudmäklare åt flygbo-

laget (holding broker) och förhandla med försäkringsgivarna, främst ledaren.  
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Om en olycka inträffade var det huvudmäklarens uppgift att sköta kontakten med flyg-

bolaget och driva in försäkringsbeloppen från alla försäkringsgivare som var med och 

delade på försäkringen. De internationella bestämmelserna om ansvarsfrågor vid skada 

på person, bagage eller gods vid flygtrafik var nedskrivna i Warszawakonventionen och 

senare i Montrealkonventionen. Det föll på leading underwriter, ofta i samarbete med 

huvudmäklaren, att sköta den praktiska skaderegleringen. Processerna var komplexa 

och så arbetskrävande att flygavdelningen efter att ha haft uppdraget som ledare vid ett 

tillfälle bestämde sig för att avstå från att agera leader i framtiden.169     

 

Mäklarens uppgift var att knyta samman flygbolagets och försäkringsgivarens intressen. 

När flygbolaget ville teckna en försäkring anlitade flygbolagets försäkringsavdelning 

en mäklare, som kontaktade olika försäkringsgivare för konkurrerenade kvoteringar, 

med avseende på pris (offertbegäran). Den försäkringsgivare som erbjöd bästa pris och 

villkor utnämndes av flygbolaget och mäklaren till ledaren (firm order). Mäklaren fick 

därefter i uppgift att placera den del av risken som inte leadern själv tecknade. Att hitta 

försäkringsgivare som var intresserade att dela på risken gick betydligt enklare om le-

daren som utsetts åtnjöt ett stort förtroende i marknaden.   

 

Konkurrensen mellan mäklarhusen i London var knivskarp, där varje affär man kunde 

avsluta inte bara genererade vinster till mäklarhuset utan också påverkade den enskilda 

mäklarens lön och provision. Följaktligen hade varje mäklare ett starkt privatekono-

miskt incitament att förmedla försäkringar. Varje gång ett mäklarhus lockat över en 

duktig mäklare var detta ett nyhetsvärde, eftersom individen också skulle dra sina kun-

der med sig till sin nya arbetsgivare. ”Det var ett riktigt krig mellan mäklarna”, sa Hans 

Sandström, med egen erfarenhet från arbete för Skandia i London.170  

 

                                                             
169 Intervju med Berit Eklund. 
170 Intervju med Hans Sandström. 
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När det gäller försäkringsgivarna kan man likna Lloyds-syndikaten vid marknaden på 

Hötorget i Stockholm, där alla har ett gemensamt intresse att på en given geografisk 

plats locka till sig så många kunder som möjligt men där samtidigt grönsakshandlarna 

konkurrerar med varandra om kunderna, som vandrar mellan stånden i jakt på mark-

nadens lägsta pris. Men liknelsen haltar något, eftersom det inte bara var pris man kon-

kurrerade med på Londonmarknaden, utan även kundmottagandet. Mäklarna kunde 

sträcka sig långt i sin strävan att locka till sig kunder från när och fjärran, i mötet med 

Londons rika utbud av förstklassiga hotell, restauranger och nöjesliv.171  

  

Figur 1. Flygbolagen köper försäkring, försäkringsgivarna försäkrar och mäklarna är 

mellanhänder mellan köpare och säljare som letar alternativ. 

 

 

 

Med tanke på de stora försäkringsbeloppen var huvudmäklaren beroende av att det 

fanns en marknad med så kallade följare (following market), som tecknade sig för resten 

av försäkringen enligt proceduren ovan. Om ledaren tog 10 procent av försäkringen var 

det mäklarens uppgift att finna försäkringsgivare som var villiga att tillsammans teckna 

sig för de resterande 90 procenten. Varje försäkringsgivare hade att ta ställning till om 

den premienivå som ledaren satt var affärsmässigt intressant eller inte. Följarna träffade 

                                                             
171 Intervju med Berit Eklund; intervju med Hans Sandström; intervju med Sven Brise. 
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sällan eller aldrig flygbolaget utan hade enbart att ta ställning till om erbjudandet från 

mäklaren som ledaren kvoterat var intressant nog. Om intresset var att främst få en fot 

in på marknaden och hålla sig informerad om utvecklingen, kunde försäkringsgivaren 

teckna sig för en andel mindre än 1 procent (watching line). 

 

Limiten anger det maximala försäkrade värdet, där limiten inom kasko (sakförsäkring) 

normalt syftar på maxvärdet på det dyraste planet i flottan, till exempel 150 miljoner 

US dollar. Inom ansvarsdelen (liability) syftar limit på det maximala beloppet som kan 

betalas ut efter skada, till exempel 2000 miljoner US dollar, för passagerare och skada 

för tredje man. För kasko på flyg sätts premienivån som en procentsats på snittvärdet 

under ett år av flygbolagets alla plan, kallad kaskopremie. För ansvarsdelen sätts en 

premie per passagerarkilometer och då fås en ansvarspremie. För högre ansvarslimiter 

(maximala försäkringsbelopp) betalas i teorin en högre premie för varje passagerarkilo-

meter. För att ge en fingervisning om flygbolagets motprestation under mitten av 1970-

talet var 2 procent en vanlig nivå på premiesatsen för en kaskoförsäkring på ett flygplan, 

vilket innebar att man beräknade en sannolikhet att planet i fråga skulle råka ut för nå-

gon typ av skada inom loppet av femtio år. Om premien sattes till 5 procent ansåg man 

att risken för skada vara betydligt större, medan en premiesats på 1 procent indikerade 

sannolikheten för skada vart hundrade år. Nivån på premiesatsen skulle spegla sanno-

likheten för alla typer av skaderisker, från småskador till risken för totalhaveri.172 

 

När försäkringsgivarna tecknat sig för en andel av försäkringen på primärmarknaden, 

eller direktförsäkringsmarknaden med ett annat ord, uppstod behovet av återförsäkring 

med tanke på de stora belopp som var involverade i den primära risken. Detta gjordes 

på återförsäkringsmarknaden (reassurans). Genom återförsäkring minskar försäkrings-

företaget sin risk för förlust, eftersom risken delas av ytterligare ett eller flera försäk-

ringsföretag. Den som återförsäkrade kunde i sin tur låta återförsäkra sin andel 

(retrocession). På så sätt uppstod en kedja av återförsäkringar med en avgift till varje 
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mäklare och försäkringsgivare som deltog i fördelningen och spridningen av risk. I fal-

let med stora och riskfyllda affärer kunde återförsäkringsmarknaden ha betydande djup 

och bredd. Mäklaren hade en nyckelposition även på återförsäkringsmarknaden, och 

levde delvis av de transaktionsvinster som följde på behovet av att återförsäkra i flera 

led från källan och utåt.   

 

Figur 2. Försäkringsmarknader.  

  

 

 

Londonhusen dominerade och ville helst att alla aktörer utanför London höll sig borta 

från primärmarknaden (direktförsäkringsmarknaden); de fick hålla till godo med åter-

försäkringsmarknaden. Eftersom Skandia inte längre tillhörde den nordiska poolen be-

fann sig bolaget sig i ett underläge, och fick nöja sig med återförsäkringsandelar som 

Stockholmsmäklaren Lars Bennich lyckades samla ihop från Londonmarknaden.173 

Skandia skulle kunna fortsatt att flyta med i strömmen av följare på återförsäkrings-

marknaden, i ett beroroende till den riskanalys och de villkor som ledaren föreslog. Men 

bolaget hade större ambitioner än så. Beslutet att frikoppla sig från nordiska poolen togs 
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med förhoppningen om att därigenom kunna kriga om de stora affärerna. Varje pool 

och kartell tjänar sin begränsade tid och sitt särskilda syfte, men är i längden konkur-

rensbegränsande och hämmande för en aktör som vill expandera på marknadskonforma 

grunder. I kraft av sin position som fristående aktör med uppbackning av en koncern 

med betydande finansiella muskler kunde flygavdelningen komma i åtnjutande av en 

expansiv marknad i början av 1970-talet. Underläget i marknaden kom att vändas till 

ett överläge. 

 

Brise hade kommit fram till att det låg en affärsmöjlighet förborgad i att förbättra un-

derlaget för riskbedömning. Han hade noterat att det fanns gott om statistik men att det 

saknades en vilja att utnyttja såväl historiska som dagsaktuella data: ”Operationella och 

tekniska uppgifter av betydelse borde kunna samlas in och bearbetas systematiskt, av 

alla aktörer som hade en framträdande position i marknaden.”174 Beträffande de en-

skilda försäkringstagarnas finansiella uppgifter, till exempel information om förfallo-

dagar, premie- och skadevolymer, mellanhänder, provisioner och avdrag, förhöll det sig 

annorlunda. Där rörde det sig om så kallad ”privileged information”, som var förbehål-

len marknadens ledare. För att komma åt denna information utan mäklarnas inblandning 

behövde man upprätta direktkontakt med flygbolagen. 

 

Genom att delta som fakultativ återförsäkrare sökte Skandia bygga upp en kunskapsbas 

som också inkluderade denna viktiga typ av marknadstaktisk information. Målet var att 

kunna registrera alla uppgifter i en enda databas, som sedan skulle kunna användas som 

arbetsinstrument av alla medarbetare i en framtida flygavdelning. Det var den ambition-

en som senare förverkligades när Skandia utvecklade databassystemet Maria (se nedan). 

Med ett bättre underlag för riskbedömning var målet från Skandias sida att närma sig 

ledarna på Londonmarknaden, att ta sig från utkanten av återförsäkringsmarknaden suc-

cessivt närmare in mot primärmarknaden. 
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Rebellen från norr 

 

Tre faktorer samverkade i bildandet av en internationell avdelning för flygförsäkring 

inom Skandia. Det första handlade om att koncernen ställde upp med tillräcklig kapaci-

tet för att gå in på marknaden och teckna stora affärer. En grundförutsättning för att ta 

språnget var således den balansräkning som Skandia hade i början av 1970-talet. Utan 

dessa finansiella muskler hade avdelningen för flygförsäkring aldrig kunnat närma sig 

den internationella riskmarknaden. Genom att koncernledningen gav sitt gillande och 

moderbolaget stod som garant för de avtal som ingicks, kunde Skandia bli en attraktiv 

partner för de flygbolag och mäklare som bjöd ut sina risker på världsmarknaden.  

 

Om den första faktorn var koncernberoende var den andra personrelaterad och kopplad 

till intraprenörskap. Sven Brise hade genom sitt internationella uppdrag fått en unik 

inblick i den globala flygförsäkringsbranschen. Dessa erfarenheter kunde han nu om-

sätta i praktisk verksamhet. Skandia hade aldrig vågat koppla sig fri från den nordiska 

poolen och ta steget ut på den internationella marknaden utan det nätverk av kontakter 

som Brise skaffat sig genom sitt uppdrag för IATA. Han var övertygad om att Skandia 

skulle kunna erbjuda marknaden betydligt mer förmånliga och attraktiva försäkringsav-

tal än vad som fanns, genom att använda sig av objektiva beslutsunderlag för att beräkna 

risker och premier, baserade på systematisk bearbetning av statistik. Koncernledningen 

gav honom mandat att utveckla dessa idéer.     

 

Den tredje faktorn var tillgången till det internationella näringslivets huvudorganisation 

– Internationella Handelskammaren (ICC) – vars Luftfartskommission utgjorde en 

arena för kontakter med flygbolag, försäkringsgivare och andra leverantörer av varor 

och tjänster. ICC är en världsvid organisation som har högsta konsultativa status i FN:s 

generalförsamling. I Sverige är ICC representerad av en Nationalkommitté, med ett sek-

retariat och valda representanter på hög nivå från svenskt näringsliv. Sven Brise utsågs 

under 1960-talets mitt till rapportör med en stående invitation att deltaga i IATA:s årliga 
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möten som observatör för ICC. En betydande del av arbetet handlade om att moderni-

sera Warszawasystemet, som till exempel att släppa de fasta gränserna för skadeersätt-

ning och möjliggöra att ersättningsbelopp betalades ut till drabbade parter redan innan 

haveriutredningen var klar. Brise kom att kontinuerligt anlitas för att förbereda beslut i 

dessa frågor, enligt Ingalill Nyman, biträdande generalsekreterare i ICCs Svenska Nat-

ionalkommitté mellan 1977 och 1997, och dessförinnan informationschef på Stock-

holms Handelskammare.175 Kontaktytan mot Internationella Handelskammaren (ICC) 

och IATA gav Skandia inte bara status utan absoluta konkurrensfördelar gentemot 

andra försäkringsgivare.    

 

Flygavdelningens första medarbetare var en blandning av nyrekryteringar och personal 

som mer eller mindre blivit över i andra organisatoriska processer. Det generella kravet 

inom koncernen att inga nyanställningar fick ske utan att föregås av internutlysning 

skapade inledningsvis svårigheter. Dessutom påverkades organisationsbygget av flyg-

avdelningens strävan att snabbast möjligt bygga upp en lönsam rörelse inom storflyg, 

där Skandia dittills endast deltagit kollektivt som medlem av den nordiska poolen. 

Varningsropen skallade, både externt, där ju Skandia tvangs att lämna poolen, och in-

ternt, då Skandia av hanteringsskäl hittills undvikit fakultativ affär. Bemanningsproble-

men accentuerades av att språkkunskaper var sällsynta bland den ordinarie personalen. 

Därtill kan läggas Skandias egen allmänna dataavdelning, vars system och applikationer 

inte vara tillämpbara på internationella flygförsäkringar. Skandias expertis och erfaren-

heter inom liv- och sakförsäkringsområdet kunde alltså inte överföras direkt till att lösa 

flygavdelningens problem med att bygga den eftersträvade databasen.176  

 

                                                             
175 Intervju med Ingalill Nyman. År 1987 fick Brise uppdraget att söka förbättra ansvaret för passage-

rarskador internationellt, vilket resulterade i ett beslut om ökad flexibilitet och slopande av beloppsbe-

gränsning, vid en konferens i Paris år 1988. Flygbolagen fick själva bestämma den exakta nivån på 

skadebeloppen, vilket ledde till generellt sett högre nivåer. Reformen skyndade på skaderegleringspro-

cessen och låg till grund för Montrealkonventionen, som ersatte Warszawakonventionen år 1999, gäl-

lande internationella bestämmelser om ansvarsfrågor vid skada på person, bagage eller gods vid flyg-

trafik. 
176 Intervju med Sven Brise. 
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Flygavdelningen startade i praktiken med Sven Brise, ett skrivbord och en telefon, och 

några handplockade kontraktsaffärer från Skandias tidigare flygförsäkringsverksamhet. 

En lycklig tillfällighet, som hjälpte flygavdelningen igenom den första tidens personal-

behov, var att avdelningen erbjöd en intressant arbetsplats i utbildningen av en grupp 

koncernrekryterade påläggskalvar, så kallade rotationsakademiker. Något traineepro-

gram existerade inte, och inom Skandiakoncernens övriga verksamhetsgrenar var det 

problem med att sysselsätta dessa unga personer med meningsfullt praktiskt arbete. Be-

kymret vändes emellertid till nytta vid etableringen av flygavdelningen, där dessa re-

kryter var mer än välkomna. En bättre grupp av medarbetare som hjälp att lösa flygav-

delningens akuta behov av att skapa nya rutiner kunde knappast tänkas, sa Brise.177 Att 

två av dem omgående sökte fast anställning vid flygavdelningen understryker hur at-

traktivt det var att jobba vid avdelningen. Övriga organisatoriska svårigheter uppvägdes 

av den gemensamma övertygelsen beträffande målsättning, timing och vägval som de-

lades av koncernchefen Pehr G. Gyllenhammar och flygavdelningens förste chef Sven 

Brise. I mitten av 1970-talet hade flygavdelningen ett femtontal medarbetare. En tred-

jedel utgjordes av så kallade underwriters, en tredjedel personal för administration och 

bokföring medan övriga medarbetare var assistenter till underwriters och ledningsper-

sonal. Genom sättet att organisera arbetet kom ingen av dessa att betraktas som nyckel-

arbetare: samtliga verkar ha varit duktiga på alla nivåer inom flygavdelningen, samtidigt 

som ingen var mer oumbärlig än den andra.   

 

Vägledande principer 

Sven Brise hade ett antal vägledande principer för hur flygavdelningen skulle organise-

ras och styras. Många av principerna kan ses som affärsmässiga strategier och del av 

det strukturella kapital flygavdelningen byggde upp. Den första principen var att i fram-

tiden undvika kontraktsaffärer, där risker av olika slag låg samlade i en och samma 

portfölj. Sammanfösningen innebar att en kontraktsaffär var svår att analysera, i motsats 

till de mer genomlysta fakultativa affärerna. ”Kontraktsaffärerna är dunkla, dyra och 

                                                             
177 Intervju med Sven Brise. 
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trögflytande. Dem ska vi inte ha. De är sopsäckar”.178 Visserligen flyttades några av de 

ärvda kontraktsaffärerna från Skandias gamla verksamhet över till den nya flygavdel-

ningen, men betydligt fler kom att avslutas. Det slogs fast att inga nya kontraktsaffärer 

skulle tecknas, och att i görligaste mån reducera antalet mellanhänder. ”Det går ju för-

färligt mycket pengar till mellanhänderna. Vi har därför gradvis lämnat kontraktsreas-

surans och går in för att teckna riskerna på fakultativ bas, med så få mellanhänder som 

möjligt.”179   

 

Den andra principen följde naturligt på den första: att enbart nyteckna fakultativ affär. 

För detta utvecklades ett lättolkat kodsystem för registrering och identifiering av varje 

accept och tillhörande korrespondens. Den tredje principen var att aktivt söka efter varje 

eftertraktad fakultativ affär genom att i förväg analysera risken och sedan variera den 

andel av risken man ville bära, ner till ”watching line”. För att åstadkomma en optimal 

marknadsövervakning krävdes en bred portfölj av försäkringsrisker, och för att snabbt 

bygga upp en bred portfölj krävdes att man var aktiv på marknaden för återförsäkring, 

även om den var belastad med höga och extra provisioner. När väl intrånget gjorts och 

Londonmarknaden blivit vänligare inställd till Skandia kunde man över gå till att teckna 

affärer med färre mellanhänder. Så löd den fjärde principen; att långsamt men säkert ta 

sig allt närmare de den primära marknaden där transaktionskostnaderna var lägre och 

vinsterna högre. Målet var att för varje affär komma allt närmare källan, till att i bästa 

fall upprätta direktkontakt med försäkringstagarna i fråga, flygbolagen själva, liksom 

med de allra mest betydelsefulla mäklarna och försäkringsgivarna på marknaden.180     

 

Den femte principen utgick från behovet av ett datasystem för kontinuerlig kontroll av 

marknad och portfölj. Systemet skulle vara ett gemensamt verktyg för riskanalys, bok-

föring och marknadsföring. Väl genomfört skulle det skapa intresse, identitet och re-

spekt i marknaden, och dessutom bli en verksam faktor för intern sammanhållning inom 

flygavdelningen. Externt skulle det tjäna som murbräcka och annonspelare, menade 

                                                             
178 Intervju med Sven Brise. 
179 Försäkringstidningen 1972, nummer 9, s. 4. 
180 Försäkringstidningen 1972, nummer 9, s. 4-5. 
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Brise. En sjätte princip hakades på, en begäran att få utveckla flygavdelningens datasy-

stem självständigt, utan inblandning från Skandiakoncernen med dess avvikande sy-

stem, regelverk och centraliserade hantering av datafrågor. Likaså begärdes vid behov 

undantag från de tidsödande koncernrutinerna vid nyanställningar och meritbaserade 

individuella löneförhöjningar, som en sjunde princip.  

 

Den åttonde principen handlade om ledarskapet, där strävan var att skapa en stark lag-

anda bland medarbetarna inom flygavdelningen. För det målet fanns en rad medel att 

tillgå, som informationsmöten, utvecklingssamtal, vidareutbildning och gemensamt 

fika. Den nionde principen slutligen handlade om att inte väja för hot, kritik eller do-

medagsprofetior, utan lyssna, notera och ta upp iakttagelserna i miljön och föra dem 

vidare till en intern diskussion. Målet var att bygga kunskap och dela med sig av allas 

erfarenheter.   

 

Principerna ovan strävade mot ett och samma mål, att komma så nära primärmarknaden 

som möjligt. För att använda grötfatet som en metafor var Brise och hans medarbetare 

inte nöjda med att hålla till godo med resterna efter att andra varit framme och tagit för 

sig vad de ville ha. Flygavdelningen ville steg för steg närma sig grötfatet, och helst 

slippa stångas med mäklarna. ”De priviligierade fick de bästa bitarna. Vi längre bort 

från grötfatet fick hålla till godo med det som blev över. Därför ville vi gå direkt till 

kunderna. Vi var inga lekbollar i mäklarnas händer.”181 Strategierna inom flygavdel-

ningen utformades följaktligen med syfte att successivt närma sig grötfatet. 

 

Vinstmarginalerna på den volatila flygförsäkringsmarknaden i början av 1970-talet var 

goda, med ett stort utflöde av fakultativa affärer på återförsäkringsmarknaden. Men av-

delningens ledning var klar över att den goda lönsamheten inte skulle vara för evigt. 

För varaktig framgång krävdes att man kunde delta selektivt och få önskad affär till 

                                                             
181 Intervju med Sven Brise. 
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lägsta möjliga kostnad. Temporärt kunde man leva med marknadsledarnas diskrimine-

ring av Skandia genom att närmast obemärkt bygga upp en välbalanserad fakultativ 

portfölj med hjälp av återförsäkringsmarknaden. Den nyetablerade flygavdelningen 

hade under kort tid med hjälp av provisionsdrivna mellanhänder lyckats bygga upp en 

kontrollerad portfölj av eftersträvad kvalité. Så metoden fungerade, men den var med 

sitt tröga kassaflöde och många provisionskrävande mellanhänder alltför kostsam. Flyg-

avdelningens strävan var att bryta marknadsmotståndet, för att få de affärer man öns-

kade och till så låga transaktionskostnader som möjligt. Med en unik databas som mur-

bräcka genom rader av mellanhänder sökte man steg för steg närma sig flygbolagen och 

Londonmarknadens största spelare.  

 

Databasen Maria 

Mariasystemets uppbyggnad var en logisk följd av satsningen på fakultativ affär, där 

analys krävdes av risk för risk, med krav på hantering av stora och svåradministrerade 

pappersflöden i varje affär som gjordes. Man upplevde inom flygavdelningen att mark-

naden präglades av en mängd suboptimala och kostnadsdrivande lösningar och stel-

heter, med aktörerna på Londonmarknaden som marknadsledare på såväl direktförsäk-

ring som återförsäkring. Målet var att bryta etablissemangets kunskapsmonopol, och 

därmed Londonmarknadens dominans. Medlet var en kontinuerligt uppdaterad och lät-

tanvänd kunskapsbas byggd på statistisk information – Mariasystemet.  

 

Systembygget blev komplicerat, eftersom användarnas krav var omfattande. Detta, lik-

som rekryteringen av personal till den nystartade verksamheten, ledde omedelbart till 

konfrontationer med koncernens tyngsta administrativa enheter; personalavdelningen 

och dataavdelningen. Hos den senare stötte flygavdelningen på motstånd från Skandia-

koncernens experter på datoriserad produktion av stora mängder standarddokument. 
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Motståndet bröts först efter att högsta ledningen tagit beslut om att låta flygavdelningen, 

fritt från dataavdelningen, ta fram ett eget skräddarsytt databassystem.182 

 

Mariasystemet gav utrymme för en av Brises käpphästar, som han haft med sig från sin 

tid som jaktpilot i Försvarsmakten. Erfarenheterna därifrån hade lärt honom att de mest 

kritiska faserna av en flygning var start och landning, inte oväntat. Den observationen 

ägde sin giltighet även inom trafikflyget, och var särskilt märkbar när pionjärtidens pro-

pellerflygplan ersattes av plan med driftssäkrare jetmotorer. En korrekt riskanalys borde 

enligt Brise utgå från de försäkrade flygplanens startfrekvens, men så arbetade inte Lon-

donmarknaden. Följaktligen matades start- och landningsfrekvens och annan data om 

flygbolagen in i Maria, som typ av plan, antal säten, passagerarkilometer, passagerar-

nationaliteter, lastutrymme och värdet på lasten. Dessa data inhämtades från främst 

IATA. Från bankvärlden togs finansiella data, bland annat växelkurser och räntor.  

 

Förebilden till Mariasystemets databashanterare fanns i ett analysverktyg från IBM, där 

data lagrades kolumnvis i så kallade inverterade filer för att därigenom bli sökbara. Ge-

nom att sätta sig in i IBM:s produkter och forskningslitteratur kom Per Craelius, system-

chef på flygavdelningen, att utveckla den första relationsdatabasen som använde sig av 

inverterade filer. Craelius hade tidigare arbetat på Skandiakoncernens dataavdelning, 

men förstod tidigt att koncernens stordator och applikationer inte var till någon nytta 

för de behov som flygavdelningen hade. ”Vi byggde ett nytt och generellt verktyg för 

systemutveckling och analyser som vi gav namnet RDS. Det var en relationsdatabas 

baserade på inverterade filer, vilket var unikt på den tiden och möjliggjorde exception-

ella analys- och sökmöjligheter.”183  

 

Relationsdatabasen byggdes upp utifrån och in med hjälp av statistik i marknaden, me-

dan traditionella databaser ofta byggs upp inifrån och ut. Som illustration kan nämnas 
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att Skandiakoncernens allmänna databas var anpassad till att matcha den interna redo-

visningen och bokföringen, medan Mariasystemet byggde på statistik från omvärlden 

som samlades in, gavs olika attribut och bearbetades till underlag för analyser. Skillna-

den var viktig, eftersom databasen Maria genom att följa utvecklingen på marknaden 

lade grunden till ett verktyg för marknadsföring, i konkurrens med försäkringsgivare 

utan tillgång till systematiska statistiska underlag för analys. Stor mängd data kom 

också in via de haveriutredningar som följde på skadetillfällen och tillbud. Det är bekant 

att flygmarknaden tar dessa utredningar på största allvar, för att kartlägga brister och 

förhindra en upprepning. Med utgångspunkt i att gå till botten med orsakerna till en viss 

olycka samlar varje haveriutredning in mycket och detaljerad statistik, som hos flygav-

delningen sedan kunde användas till att matas in i databasen.184  

 

Systemutvecklingen styrdes av behovet om att kontinuerligt kunna följa och prissätta 

riskexponeringar i marknaden. Den ansvarige Per Craelius var även ekonom och me-

nade att det låg en styrka i att hela tiden utnyttja en holistisk kompetens. ”Systemut-

vecklaren måste kunna verksamheten. Vi skrev inte bara kod för teknikens skull. Vi 

skrev rimlig kod, som alla användare av systemet kunde förstå. Bra system bygger på 

korta ledtider.”185 Det fanns ingen extern systemutvecklare, utan tre-fyra medarbetare 

delade på att skriva alla koder. Monica Stålborg Billberg, med kunskaper inom försäk-

ringsmatematik, blev den som kom att lägga upp en stor del av databasen, och under 

lång tid bidra till att den kontinuerligt uppgraderades. Det egna utvecklade datasystemet 

krävde inte bara ett holistiskt perspektiv på riskbedömning utan även att medarbetarna 

var affärsmässiga systemutvecklare.   

 

Önskan var att medarbetarna skulle förstå systemets datastruktur och innehåll, och klara 

av att lägga upp menyer för förprogrammerade rapporter och inmatningsrutiner. Maria-

systemet skulle vara ett sofistikerat men användarvänligt verktyg i händerna på icke-

                                                             
184 Intervju med Monica Stålborg Billberg; intervju med Per Craelius. 
185 Intervju med Per Craelius. 
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systemvetare, i synnerhet underwriters.186 I programmet behövde man bara specificera 

vad man ville göra, inte hur. Användarna kunde successivt utvecklas till att själva pro-

grammera, och efter en kurs på fem dagar i databassystemet RDS hade användarna till-

räcklig kompetens för att kunna utveckla egna rutiner. ”Vårt mål har hela tiden varit att 

alla användare ska hitta lika bra i systemet som i bokhyllan. För det är ju bokhyllan det 

ska ersätta”, sade Craelius i en tidningsintervju.187 Flygavdelningen hade skapat en tek-

nisk plattform med stor flexibilitet, menade Harry Kvist, forskningschef vid flygavdel-

ningen: ”Vi trollade fram saker om det inte fanns, som till exempel inflationshantering 

och valutahantering. Sådant byggdes in efter hand. Vi ville ha det och det, och då skrev 

vi in det.”188 Med stöd av systemet och i kraft av uppdateringarna kunde medarbetarna 

kontinuerligt kvalitetssäkra information, innan affärsupplägg och fakturor gick ut till 

kunderna. Mariasystemet skulle tjäna som ett arbetsverktyg för alla medarbetare på av-

delningen.  

 

Systemet kunde köras på såväl stordator som en 16-bits mikrodator. Det senare innebar 

att medarbetarna kunde ta sin dator med sig till kunden och där gå igenom informa-

tionsunderlag och affärsupplägg. Mariasystemet blev därigenom en viktig del i mark-

nadsföringen av flygavdelningens tjänster. Systemet gav inte bara ett systematiskt un-

derlag till att värdera och presentera offerter utan kom även att utgöra ett verktyg i di-

rektkontakten med andra aktörer. Objektiviteten var viktig för att övertyga mäklarna 

och flygbolagen, och Mariasystemet ansågs som ett vetenskapligt förhållningssätt till 

att bedöma risk på flygförsäkringsmarknaden. Utgångspunkten var att reducera antalet 

osäkra faktorer så mycket som möjligt, med argumentet att tillgången till detaljerad och 

tillförlitlig information har förmåga att skingra osäkerhet, och göra det enklare att pris-

sätta kalkylerad risk. Varje underwriter kunde ta reda på hur ofta i genomsnitt en viss 

typ av skada inträffade för en flygplanstyp eller i en flygplansflotta. Sedan föreslog 

                                                             
186 Skandias personaltidning Oss emellan (1983), ”MARIA – a lovely girl”, International Edition, 

May 1983, s. 17. 
187 SvD (1982), ”Personalen byggde eget datasystem”, den 22 september.  
188 Intervju med Harry Kvist. 
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Mariasystemet den premienivå som var krävdes för att teckna risken i fråga. När pre-

mien jämfördes med vad övriga aktörer i marknaden erbjöd, fick Skandia en indikation 

om vad som var en rimlig och konkurrenskraftig premienivå, och kunde agera utifrån 

jämförelseunderlaget.189       

 

De befintliga systemen inom Skandia var långt ifrån användarvänliga, vilket däremot 

relationsdatabashanteraren var. Samtidigt betonade medarbetare att det gällde att för-

hålla sig kritisk till vad maskinen spottade ur sig. Databasen var den givna referensen 

men underlaget för offerten skulle främst vara rimlig, sett i ett kommersiellt samman-

hang, enligt bland andra underwriter Berit Eklund. ”Det är farligt att helt förlita sig på 

tekniken och statistiken. Mariasystemet gav ett facit men entreprenörsandan var vikti-

gare.”190 Med databasen i ryggen diskuterade medarbetarna sig fram till vad som var en 

rimlig premie, när det var dags att ta ställning till en offert. Tack vare Mariasystemet 

ökade kunskapen om värderingen av risker, och med bättre kvalité i arbetsprocessen 

tillfördes bestående värde till strukturkapitalet.   

 

Flygavdelningen kom att profilera sig på marknaden med offerter som gavs en Skandia-

profil, i kraft av informationen som samlades in och bearbetades i Mariasystemet. Pre-

mien i offerterna uttrycktes som en funktion av flygplansvärde och antal starter, i mot-

sats till enbart den traditionella kopplingen till operativa faktorer såsom flygtimmar el-

ler passagerarkilometer. Den nya metoden blev ett sätt att testa marknadens konkurrens-

vilja, och kom att tjäna som en murbräcka i konkurrensen med mäklare som med höga 

provisioner till sig själva bevakade sina kunder och principiellt motarbetade varje form 

av direktkontakt mellan kunderna och deras försäkrare. ”Mäklarna hade en nyckelpo-

sition och gjorde allt de kunde för att hålla isär underwriters från flygbolagen. Mot detta 
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opponerade vi oss, och bröt in framgångsrikt”, framhöll Harry Kvist.191 Databasen ut-

gjorde ryggraden för den lilla grupp av entusiastiska och efter hand kunniga medarbe-

tare som samlats i flygavdelningen, och som tack vare systemet lärde sig att anskaffa 

och administrera fakultativa affärer med god lönsamhet.192  

 

Mariasystemet växte fram som en önskan att kontrollera marknaden och den egna port-

följens resultat, men även ur behovet av att kartlägga och noggrant bevaka alla kontrakt 

som väntades komma upp för förnyad kontraktstid. Databasens kvalitéer gav medarbe-

tarna en utgångspunkt för aktiv affärsanskaffning. ”Mariasystemet gav oss självförtro-

ende, som gjorde att enskilda medarbetare kunde och vågade agera. Vi i ledningen av 

flygavdelningen kände oss trygga i förvissningen om att systemet gav samma och rätt 

vägledning till alla medarbetare. Dessutom var Mariasystemet lätt att förnya, förbättra 

och uppdatera, utan avsevärda kostnader och långdragna projekt. Därmed kunde vi kon-

tinuerligt få adekvat och värdefull information även i tider av förändring.”193 Konkur-

rensviljan hos marknadens ledande aktörer var i praktiken lika stor, och oavsett vilken 

metod man till slut använde sig av rörde det sig sällan om någon dramatisk skillnad 

mellan olika konkurrerande bud. Däremot såg underlaget för prissättningen annorlunda 

ut. Flygavdelningens offerter vilade till största delen på analyser av ett brett och syste-

matiskt insamlat statistiskt underlag, medan konkurrenterna främst stödde sig på kvali-

ficerade gissningar, intuition eller tidigare icke-kvantifierbara erfarenheter, för att inte 

säga magkänsla.194 Ju mer fakta desto bättre, för att minimera inslaget av bedömningar 

byggda enbart på intuition och fingertoppskänsla.  

  

                                                             
191 Intervju med Harry Kvist. 
192 Intervju med Berit Eklund; intervju med Åke Munkhammar. 
193 Intervju med Hans Sandström. 
194 Intervju med Monica Stålborg Billberg.  
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Figur 3. Vandring mot ökad precision i premiesättningen. 

 

 

På den dominerande Londonmarknaden var man inte så road av siffror utan premieni-

våerna sattes ofta mellan skål och vägg, inte sällan på någon av de många klubbarna i 

city, menade avdelningens tekniska chef Monica Stålborg Billberg. ”Londonmarknaden 

styrdes av tradition, kontakter och gin & tonic. Vi hade en annan vision. Vi skulle för-

bättra flygsäkerheten i världen. Vi skulle ha ett tekniskt bättre analysunderlag än vad 

man hade i London.”195 Hans Sandström, som senare blev chef för flygavdelningen, 

delade denna uppfattning. ”I London var man mycket avog till databehandling, medan 

flygavdelningen var mycket positiv.”196 Varje affär (kvotering) föregicks av förhand-

lingar med avsikt att nå en prisnivå som skulle spegla föregående års skador och flyg-

bolagets skadehistoria i allmänhet. Om tidigare år innehållit relativt många skador sökte 

                                                             
195 Intervju med Monica Stålborg Billberg. 
196 Intervju med Hans Sandström. 
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underwriter kompensation för detta genom att höja prisnivån. Det skadedrabbade flyg-

bolaget fick på så sätt betala sina egna skador i efterhand. 

 

”I London baserade man prissättningen på tidigare skadebild och magkänsla, den en-

skilde underwriters magkänsla.”197 Uppenbarligen var siffor och datasystem inget som 

prioriterades i City of London, vilket gjorde att den databas som flygavdelningen ut-

vecklat kom att betraktas som en artfrämmande fågel från norr. Ingen aktör hade tidi-

gare kunnat visa den samlade bilden av alla flygbolags premier och skador. Ledaren i 

London ägde enbart statistik över delar av marknaden, begränsat till de affärer där man 

själv deltog. ”De viktigaste spelarna visste därför nödvändigtvis inte alla flygbolags 

premier och hade därmed inte den totala bilden.”198 Flygavdelningen däremot, som del-

tog med så kallad ”watching line” och lagrade all inkommande information i Mariasy-

stemet, satt inne med hela marknadsresultatet, det vill säga även sådan information som 

gällde konkurrenternas risker.  ”Vi var med på allt om än ibland med mycket liten an-

del.”199 

 

Genombrottet 

Genombrottet kom när Londonmarknaden krävde allt högre premier för att teckna för-

säkring för flygbolagens jumbojets. Brise hade en klar uppfattning om strategin: ”Det 

är ingen som vågar ta risker på jumbojet, men dom tar vi.”200 Han var övertygad om att 

Boeing 747 var ett tekniskt sett fulländat plan som tagits fram, och att försäkringsmark-

naden hade prissatt produkten och servicen felaktigt. Tendensen i marknaden tycks ha 

varit att övervärdera riskerna med teknikskiftet. Man verkar inte ha tagit hänsyn till den 

teknologiska nivån utan såg bara till de kapningar som ägt rum. Denna övertygelse låg 

bakom strategin att knipa åt sig andelar på såväl direkt- som återförsäkringsmarknaden.  
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De civila flygbolagen hade fram till dess inte varit sysselsatta med krigsförsäkringar, 

men efter katastrofen i Mellanöstern och fortsatta incidenter med kapningar krävde den 

traditionella försäkringsmarknaden allt större kompensationer för att ta risk. Premierna 

kunde ligga på 6 procent eller mer. I andra ändan fanns banker som krävde att flygbo-

lagen skulle ha fullgoda försäkringar för sina plan och passagerare. Om så inte var fallet 

var bankerna beredda att säga upp sina lån till flygbolagen. I det läget erbjöd flygavdel-

ningen i Skandia flygbolagen att även teckna krigsrisk, efter att Sven Brise övertygat 

Skandias ordförande Ragnar Söderberg om fördelarna med arrangemanget. Skandia lär 

ha varit det enda bolaget på flygmarknaden vid den tiden som också tecknade krigsrisk. 

Erbjudandet kunde vara så att om flygbolaget tecknade 3 procent krigsrisk förband sig 

bolaget att även teckna lika mycket civilrisk. Upplägget användes första gången i en 

affär med Lufthansa, varefter det spred sig i marknaden som en attraktiv lösning.201 

 

Affärsmodellen att erbjuda krigsrisk och civilrisk i samma paket var en murbräcka för 

att nå finrummen på marknaden. Störst uppmärksamhet nåddes med placeringen av en 

försäkring för British Airways år 1973. Det fattades 42 procent för att hela försäkringen 

skulle vara tecknad, och det var två dagar kvar till stoppdatum. Skandia hade ursprung-

ligen tecknat sig för en andel på 2,5 procent. Chefaktuarien på Metropolitan Insurance 

Company Ed Lew och hans kollega på Prudential Life Insurance Jack Kvernland var 

ute efter försäkring i storbolag som British Airways. Innan stoppdatum löpt ut bestämde 

sig flygavdelningen för att backa upp CT Bowring för en andel på 42 procent, efter att 

Metropolitan och Prudential utlovat återförsäkringsskydd, och därmed var försäkringen 

räddad. Affären gjordes upp under en helg och Sven Brise kände sig inte föranledd att 

förankra beslutet hos Skandialedningen, vilket innebar att moderbolaget utan vetskap 

iklädde sig ett betydande ekonomiskt ansvar. Det var dock två välkonsoliderade ameri-

kanska försäkringsbolag som backade upp, vilket innebar att nettoexponeringen för 

Skandia hamnade inom ramen för gällande risklimiter. Livbolagen i USA var allmänhet 
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högt rankade och varje försäkringsgivare granskades innan kunden slutligen underteck-

nade kontraktet. Att affären kunde slutföras lär ha skänkt Brise närmast hjältestatus hos 

Metropolitan, Prudential och CT Bowring. Ryktet om Skandias flygavdelning som på-

litlig aktör med stor kapacitet att teckna risk spred sig snabbt på försäkringsmarknaden, 

inte bara i London.202 

  

Sven Brise var övertygad om att tillfället att satsa stort var inne. Strategin var glasklar, 

enligt Åke Munkhammar, en av rotationsakademikerna på flygavdelningen: ”Nu gäller 

det att ta för sig, för det här kommer inte att vara. Kör in hårt så att vi får någonting. Det 

var en korrekt bedömning. Och det blev extremt lönsamt.”203 Kollegan Berit Eklund 

bekräftade bilden: ”Det blev gyllene år, som innebar att vi fick en entrébiljett på mark-

naden. Utan detta genombrott hade vi aldrig kommit in på marknaden. Jäkligt modigt 

av Sven”.204 Genombrottet underströk sanningen bakom det slitna uttrycket ”timing is 

everything”, liksom att en liten spelare på en stor marknad måste uppvisa extraordinär 

djärvhet för att göra sig synlig. 

 

I ett läge när många försäkringsgivare var avvaktande satsade Skandia och fick tack 

vare tecknandet av försäkring på storflygplanen tillgång till primärmarknaden. Dess-

utom gick man längre än många andra försäkringsgivare. ”När ingen ville ta risk på 

afrikanska flygbolag, så gjorde vi det.”205 I botten låg koncernledningens beslut om att 

ge flygavdelningen tillräckligt höga limiter för att bli intressant hos mäklarna i London, 

att framstå som en aktör beredd att vara med och dela på de största riskerna i marknaden. 

Bedömningen visade sig vara korrekt. Storflygplanen var tekniskt sett säkra artefakter, 

kapningarna minskade i antal, skadorna likaså, medan premierna fortsatte ligga kvar på 

en hög nivå. Modellen med priset beräknat på starter och landningar var rationell och 

attraktiv för flygbolagen, med hänsyn till det ökade antalet jumbojets. De flygbolag som 

                                                             
202 Intervju med Berit Eklund; intervju med Johan Bergenstjerna. 
203 Intervju med Åke Munkhammar. 
204 Intervju med Berit Eklund. 
205 Intervju med Sven Brise; intervju med Hans Sandström. 
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gynnades mest av flygavdelningens prissättningsmodell var följaktligen bolag med 

många långlinjer, som till exempel de australiska och nya zeeländska, eftersom de var 

uppe i luften mest hela tiden. Däremot fanns en riskfaktor i att piloterna kunde vara 

trötta när det efter en lång flygning var dags att landa.206 Det gällde att räkna in även 

det oberäkneliga, den mänskliga faktorn. Flygbolag med många kortlinjer hade mer att 

hämta hos andra försäkringsgivare. De kunde också välja att plocka ut sina långlinjer 

och låta försäkra dem hos Skandia, och därigenom komma i åtnjutande av de kostnads-

fördelar som flygavdelningens affärsmodell erbjöd.  

 

Närmare grötfatet 

En grundförutsättning för genombrottet var att storflygplanen introducerats och att det 

behövdes mer kapacitet på försäkringsmarknaden för att täcka allt mer risker. Men det 

villkoret gällde för alla försäkringsgivare. Att just Skandia tog vara på möjligheten, 

kanske mer än någon annan europeisk försäkringsgivare, var kopplat till intraprenör-

skap, där flygavdelningen hade en absolut fördel i Sven Brises ledarskap och internat-

ionella kontaktnät. Brise kände i stort sett varenda tjänsteman med ansvar för försäkring 

på världens flygbolag, efter sina år med självförsäkringsprojektet. Flygavdelningens 

strategi var att varje affär skulle leda till att man rörde sig allt närmare grötfatet, där 

informationsmängden var större och lönsamheten högre. Specifik kunskap om skade-

bilden kunde till exempel bara inhämtas om man själv deltog aktivt på marknaden. Och 

det var långt ifrån alla mäklare som ville släppa ifrån sig information. ”Att gå till mäk-

laren var ingen framkomlig väg. Mäklarna ville inte släppa in oss för att vi skulle få 

uppgifter. Jag påtalade då att mäklarna inte jobbade i flygbolagens intresse. I vissa fall 

hjälpte förtäckta hot för att mäklaren skulle släppa ifrån sig viktig information.”207 
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När den kontrollerande mäklaren inte ville släppa in flygavdelningen anklagade Brise 

mäklarskrået att inte företräda flygbolagens intressen. ”Om en mäklare satte sig på tvä-

ren, ringde jag upp tjänstemannen på det berörda flygbolaget och sa att din mäklare är 

ogin och vägrar ge mig uppgifter om det och det. Då utbröt antingen ett slagsmål mellan 

mäklare och flygbolaget, eller också gavs uppgifterna stillsamt till oss.”208Att anamma 

en offensiv strategi tycks ha varit nödvändigt i förnyelsearbetet, där Brise som svensk 

David förde en listig kamp mot brittiske Goliat. Med okonventionella och konvention-

ella metoder lyckades flygavdelningen gradvis skapa direktkontakt med de försäkrings-

ansvariga på flygbolagen. Det gjorde att man kunde fortsätta mata Mariasystemet med 

nyckelinformation, som i sin tur kunde bearbetas till att presentera kundrelaterade of-

ferter. Eftersom man kom att agera alltmer självständigt i marknaden, i vissa fall utan 

behov av mellanhänder, reducerade man sina transaktionskostnader, vilket i sin tur 

gjorde att erbjudandena till kunderna successivt blev alltmer konkurrenskraftiga.  

 

Mäklarna såg inte med blida ögon på att Skandias flygavdelning rundande dem genom 

att gå direkt till flygbolagen och begära information, sådant som traditionellt sett bara 

förmedlades till ledaren för försäkringssyndikatet eller via mäklaren.209 Skandia ansåg 

sig inte behöva ta någon hänsyn till vad som varit gängse affärsmodell, utan agerade 

offensivt i syfte att komma närmare grötfatet med möjlighet till en generösare tilldel-

ning av tecknade försäkringar.  

 

Inom flygavdelningen trodde man att mäklarna och försäkringsgivarna i London skulle 

växla över till mer av elektronisk handel, som gjort sitt intåg inom börshandeln på Lon-

don Stock Exchange. Men så skedde inte. De enskilda mäklarna på försäkringsmark-

naden fortsatte uppsöka försäkringsgivarna ”på golvet” och man mot man förhandla om 

priser och villkor, även då det gällde små affärer. Uppfattningen inom kåren var att man 

inte kunde bli en duglig mäklare om man satt bakom en dator vid ett skrivbord. Det 
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gällde att befinna sig ute i marknaden, öga mot öga mot den som man ville övertyga. 

”Där hade vi i Stockholm en helt annan uppfattning, och det gick lätt att med våra me-

toder utmana detta konservativa sätt. Vi tog lätt på kritiken om att kvotera via en dator, 

eftersom vi också gjorde våra egna tolkningar av informationen som datorn spottade ur 

sig. Kombinationen av ett brett, objektivt statistiskt underlag och mänsklig tolkning vi-

sade sig i längden vara oslagbar.”210     

   

Med Mariasystemet bröt Skandia den gängse branschlogiken och lade grunden till en 

mer dynamisk marknad. En av de på Londonmarknaden under 1970-talet som noterade 

hur Skandia långsamt men säkert vann mark var Tony Medniuk, vid den tiden flygför-

säkringsmäklare på ledande CT Bowring och senare underwriter för den största flyg-

försäkringsgivaren i Londonmarknaden samt president i International Union of Aero-

space Insurers. Till en början såg man i London på Skandia som något som katten släpat 

in, enligt Medniuk.211 Han noterade hur Skandia aktivt stött flygbolagen genom att ställa 

utredningsexpertis till förfogande när de beslutat att utreda möjligheten till etableringen 

av ett eget försäkringsbolag (självförsäkringsprojektet), och hur Brise visat förståelse 

för flygbolagens ambition i de diskussioner som föregick introduktionen av de nya jum-

bojetplanen.  

 

Med uppbyggnaden av Skandias flygavdelning, utanför poolen och med kapacitet att 

teckna stora affärer, hade försäkringsgivarna och mäklarhusen på Londonmarknaden 

plötsligt fått en jämbördig aktör att spela med. Skandia kom att som mest vara med och 

försäkra 90 procent av världens alla trafikflygplan, även om det i de flesta fall skedde 

till små andelar av den totala försäkringen.212 Genombrottet byggde på tre faktorer: 1) 

höga limiter och därmed kapacitet att teckna stora andelar på försäkringsmarknaden; 2) 

en attraktiv affärsmodell med strukturerade priser; 3) kundorienterade entusiastiska 

medarbetare och ett framsynt ledarskap. Skandiakoncernen hade valt att allokera kapital 
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för att flygavdelningen skulle kunna bli attraktiv i kontakten med Londons viktigaste 

mäklarhus, för att vara med att ta risk och teckna försäkringar upp till stora belopp. 

Detta gjorde att Skandia kunde klättra långt upp på listan bland intressanta försäkrings-

givare, på såväl primärmarknaden som återförsäkringsmarknaden.  

 

Den andra avgörande faktorn var databasen Maria, som möjliggjorde en nischad och 

kundanpassad prissättning, vilket attraherade såväl kunder som mäklare. Genom att an-

vända sig av ny teknik blev prissättningen mer genomlyst, i kontrast till normen på den 

konservativa icke-teknologiska Londonmarknaden, där subjektiv ”gut-feeling under-

writing” var det som rådde. För detta belönades flygavdelningen med växande trovär-

dighet bland sina partners och möjligheter att skala upp verksamheten. Det sista var inte 

minst viktigt i en tid då flygplansflottorna växte och den som hade möjlighet att samla 

större mängder statistik på den expansiva marknaden kunde dra nytta av den stigande 

efterfrågan på flygförsäkring. Mariasystemet stod för en visionär, decentraliserad och 

marknadsnära arbetsteknik som lade grunden till ett bestående strukturkapital.   

 

Den tredje bidragande faktorn till flygavdelningens framgångar låg i teamet som for-

merats kring Sven Brise. De anställda sändes ut för att lära sig hur marknaden var upp-

byggd och för att knyta affärskontakter på egen hand, främst på den dominerande Lon-

donmarknaden. Tony Medniuk noterade hur svenskarna, trots allt, togs emot med be-

tydligt större respekt än team från andra länder, i kraft av att flygavdelningens medar-

betare var inriktade på samarbete och inte enbart konkurrens. ”They were not revolut-

ionary, not aggressive, as for example the French, which always wanted to take the lead. 

The Swedish team did not insist to be a global leader. They searched experience, and 

gradually they redefined the dynamic of the business by their original thinking and ana-

lytical capacity.”213 Svenskarnas öppna och konstruktiva samarbetsvilja skulle följakt-

ligen också kunna ses som en framgångsfaktor i sammanhanget.  

                                                             
213 Intervju med Tony Medniuk. 
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Slutligen bör nämnas viljan att hela tiden komma allt närmare grötfatet. Inledningsvis 

var Skandia hänvisade till att lägga ihop bråkdelar av riskexponeringar på återförsäk-

ringsmarknaden, som man egentligen inte ville ha på grund av stora transaktionskost-

nader och att man var förvisad till exponeringar som aktörer som befann sig närmare 

grötfatet lämnat efter sig. Å andra sidan gav dessa små andelar möjlighet till information 

som kunde ge data till databasen. Varje tillfälle togs till att bygga vidare på kunskaps-

basen, med sikte på systematiska analyser av statistik och allt mer konkurrenskraftiga 

affärsupplägg.  

 

Vi kan konstatera att flygavdelningen växte i en kombination av storskalig kapacitet 

från moderbolagets kassa, en oslagbar databas för analys och prissättning samt energisk 

strävsamhet. Denna mix visade sig vara fullt tillräcklig för att vinna mer och mer respekt 

på Londonmarknaden. Flygavdelningens team utvecklade en talang för att åka runt i 

världen och marknadsföra sin affärsmodell byggd på databasen. Avdelningen hade 

länge monopol på informationen om hur hela riskbilden på marknaden för stora flygplan 

såg ut. I början av 1990-talet kom emellertid vissa mäklare och försäkringsgivare i kapp, 

med tekniskt lika avancerade datasystem som Mariasystemet. Rebellen från norr hade 

skakat om flygförsäkringsmarknaden, präglad av konservatism, ad hoc-beslut och få 

innovationer. Framgångarna var relaterade till ett starkt intraprenörskap som omvand-

lades till en avdelningsfilosofi för att sedan bli en affärsmodell och ett marknadsförings-

verktyg för försäljning av statistik till intressenter utanför Skandia.  

 

När intraprenörskapet inte fungerar 

Intraprenörskapet har emellertid också sina gränser. Innanför dessa skaffar sig intrapre-

nören kontrollen över resurser och flöden, med kraft att genomföra förändringar och 

realisera innovationer. Men om intraprenören lämnar sin bekvämlighetszon är land-

skapet betydligt mer osäkert. Inom organisationen (koncernen), men utanför det egna 

teamet av medarbetare, kan det finnas motstridiga intressen, liksom det i omvärlden kan 
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finnas aktörer som bjuder kompakt motstånd utan att för den skull vara konkurrenter. 

De är helt enkelt inte övertygade om att intraprenören har en så förträfflig produkt eller 

tjänst som påstås. Genom att ta fram exempel på när intraprenören misslyckas ökar vi 

vår förståelse om var gränserna för intraprenörskap går. I fallet med flygavdelningen 

illustreras detta med Sven Brises långtgående planer på att skapa en reseförsäkring 

kopplad till flygbiljetten. 

 

Reseförsäkringen var ett försök att skapa produkt- och marknadssynergier mellan den 

nya internationella flygavdelningen och motsvarande enheter inom den nordiska rörel-

sen. Idén som Sven Brise hade var att låta kunden köpa en olycksfallsförsäkring som en 

integrerad procedur när flygbiljetten såldes. Det bedömdes som att konceptet snabbt 

skulle kunna få en betydande spridning i stora delar av de nationella och internationella 

flygmarknaderna. Därmed skulle också premievolymerna snabbt kunna bli mycket 

stora. Skandias koncernledning var entusiastisk. Produkten togs fram och började säljas 

i mindre skala, främst på den nordiska marknaden. Men försäljningen kom snabbt av 

sig. Riskerna såg nämligen helt olika ut bland flygbolagen, medan ersättningsnivåerna 

till passagerare varierade stort mellan olika kontinenter. Dessutom fanns det ett mot-

stånd hos säljare att i samband med biljettköpet ”tvingas” övertyga kunden om att utö-

ver hemförsäkringen teckna en olycksfallsförsäkring med dödsfalls- och invaliditetser-

sättning. En dylik uppmaning signalerade knappast säkerhet och trygghet för flyget som 

resealternativ. Entusiasmen för den nya reseförsäkringen stannade följaktligen vid flyg-

bolagens ledningar och bland försäkringsgivarna.214 

 

Dessutom föll intraprenörskapet på förhållandena inom koncernen. Det fanns olika 

principer för skadereglering inom Skandia, som ett resultat av att försäkringsmodellen 

på den internationella flygavdelningen kommit att särskilja sig från modellerna som 

utvecklats inom den nordiska rörelsen. Den sistnämnda var mer marknadsstyrd än den 
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förra, som utgick från strikt villkorsstyrda principer inom ramen för grundvalen i Ma-

riasystemet. Flygavdelningen hade som affärsenhet ett brett mandat gentemot mark-

naden och tillskansat sig principer för skadehantering som delvis konkurrerade med 

reglerna inom den nordiska verksamheten. Som en konsekvens blev det svårt att inte-

grera olika koncernverksamheter, i detta fall för att etablera en ny produkt på flygför-

säkringsmarknaden.  

 

Försöket med reseförsäkring direkt på biljetten illustrerar att möjlighetsutrymmet för 

varje intraprenörskap är begränsat. Som intraprenör fungerade Sven Brise förträffligt 

inom sin domän, där han hade full kontroll, men när han för att nå framgång med sina 

innovationer var tvingad att söka blocköverskridande överenskommelser inom Skandia 

stötte han på motstånd. Intraprenörskapet hade räckt för att bryta sig ut ur den nordiska 

försäkringspoolen vid etableringen av flygavdelningen i början på 1970-talet, men re-

seförsäkringen synliggjorde en organisatorisk spänning, ett konkurrensförhållande mel-

lan flygavdelningen och andra enheter inom Skandia som arbetade med olycksfallsför-

säkring. ”Enklaviseringen” av flygavdelningen i förhållande till övriga Skandia försvå-

rade möjligheterna att utvinna olika former av synergier. Fallet med reseförsäkringen 

illustrerar hur svårt det är att överföra intraprenörskap till nya områden, där intraprenö-

ren inte är på hemmaplan och kan kontrollera alla intraprenöriella processer. Skandia 

fick nöja sig med den mycket goda avkastning som det till flygavdelningen allokerade 

kapitalet genererade.215  

 

Premieberäkning och lönsamhet 

Traditionella bokföringsmodeller gick inte att använda för att mäta prestationerna kopp-

lade till flygförsäkringar. I stället sattes en premiemodell upp inom flygavdelningen 

kallad trappan, med syfte att hålla uppsikt på förväntade premier och kassaflöde. Det 

gick till så att en förväntad premie sattes upp för ett år av försäljning, kallat ”under-
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writingår”. Därefter följde man erhållna delpremieinbetalningar under den tid det tog 

innan alla premier var inbetalda. Penningflödet angavs som en procentsiffra utav för-

väntad slutpremie. Därmed hade en metod skapats för att kunna följa in- och utflöde av 

pengar. Varje gång ett flygbolags försäkring tecknades så gjordes en kvalificerad upp-

skattning av hur stor den slutliga premien skulle komma att bli, baserat på gissningar 

om antalet flygningar, antalet passagerare och liknande uppgifter som fanns att till gå i 

Mariasystemet. I normalfallet förväntades kunden ha en betalningshastighet på en gång 

per kvartal, det vill säga en fjärdedel per kvartal plus en slutavräkning efter försäkrings-

periodens slut när alla flygaktiviteter för perioden till sist var kända. Teoretiskt sett räk-

nade man med att få in 100 procent av förväntade premier inom loppet av tre år. 

 

Låt mig illustrera med ett exempel. Om ett flygbolag köpte sin försäkring per 1 decem-

ber ett år för 12 månader den 1 januari 1977, så ”bokförde” flygavdelningen den pre-

mien på underwriting år 1977. Men premien skulle ju komma att betalas huvudsakligen 

under hela kalenderåret 1978. Därtill torde premien komma att behöva slutjusteras först 

under 1979, eftersom man först då visste antal passagerare, flygkilometer och annat som 

låg till grund för den ursprungliga premiesättningen. För denna och liknande händelser 

användes trappan, som visade hur premien successivt betalades in under några år, att 

jämföra med den ursprungliga uppskattningen av premiebetalningen. På samma sätt 

kunde man jämföra hur skadorna utvecklades. En skada som inträffade i december 1978 

kunde komma att betalas många år senare på grund av långdragna rättsprocesser. Sam-

tidigt skulle den ställas mot med den premie som flygavdelningen erhållit för underwri-

tingåret 1978. Även för att följa denna utveckling kom trappan till stor användning.  

 

Av nedanstående tabell framgår den tecknade premievolymen inom flygavdelningen, 

ställt i relation till att premievolym som tecknades inom Skandiakoncernen under 1970-

talet. Det framgår att flygförsäkring lämnade ett betydande bidrag till resultatet inom 

Skandia under 1970-talet, över 10 procent. I absoluta tal mer än fördubblades premie-

volymen inom flygförsäkring mellan första och andra hälften av 1970-talet, men även 
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koncernens totala premievolym växte kraftigt, vilket innebar att bidraget till koncernens 

totala premievolym i genomsnitt aldrig kom över 4 procent.  

 

Tabell 11. Flygavdelningens premievolym och resultat, och som procentuell andel inom 

Skandiakoncernen. Mkr och procent.  

 1970-74 1975-79 

Premievolym, mkr 

- andel inom Skandiakoncernen 

318 651 

3,7% 3,2% 
 

Resultat, mkr 

- andel inom Skandiakoncernen 

41 

12,3% 

38 

9,8% 

Källa: Årsberättelser. 

 

Resultatet i flygavdelningen låg på i genomsnitt drygt 11 procent under 1970-talet. I 

slutet av decenniet hamnade rörelseresultatet i procent av premieinkomsten på i stort 

sett noll, vilket speglar den överkapacitet med åtföljande premiepress som rådde på den 

internationella återförsäkringsmarknaden. Som förklaring har också framförts ett oin-

tresse för skadeförebyggande åtgärder hos aktörerna på marknaden samt hos mäklare 

och försäkringsbolag. Läget kan jämföras med perioden innan då det rådde underkapa-

citet på flygförsäkring och flygavdelningens rörelseresultat/premieinkomst låg på 18 

procent i årsgenomsnitt.216 

 

Man kunde återförsäkra risk för risk proportionellt, till exempel 10 procent av en andel 

på ett flygbolag. Det innebar 10 procent av risken och 10 procent av premien, inklusive 

den eventuella vinsten, hamnade hos den som återförsäkrade. På det upplägget lades en 

avgift (overrider) till den återförsäkrade och en återförsäkringsprovision till mäklaren 

som förmedlat återförsäkringen. Det innebar en total avbränning på oftast 5 procent (2,5 

procent plus 2,5 procent). Återförsäkraren fick då 5 procent mindre i premie men fick 
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ändå betala 10 procent av skadan. Alternativet var att återförsäkra oproportionellt. Då 

betalades alla skador över viss nivå av återförsäkraren för den premie som sattes. På 

dessa två typer av upplägg florerade en mängd varianter i marknaden.217  

 

En viktig parameter i skapandet av fakultativ affär var självbehållet, den del av försäk-

ringen som försäkringsgivaren själv stod risk för och inte återförsäkrade med andra bo-

lag. För Skandias del handlade självbehållet om hur mycket man kunde acceptera i dol-

lar räknat av den totala limiten som köpts av de värden som fanns i flottan hos ett flyg-

bolag. Flygavdelningen hade av koncernledningen tilldelats generösa limiter, som 

gjorde att man kunde mäta sig med flera av världens största försäkringsgivare när det 

gällde att teckna risk. ”På den punkten var det aldrig någon tveksamhet från Skandia-

ledningens sida. Vi fick alltså från början möjligheten att gå in på marknaden och teckna 

stora affärer /…/. Jag tror inte att det finns så många försäkringsbolag i världen som för 

egen räkning tecknar så stora andelar av de individuella flygriskerna som vi faktiskt 

gör”, hävdade flygavdelningens chef år 1972.218 

 

Med statistik över den globala marknaden kunde man kontinuerligt få svar på hur väl 

den egna portföljen klarat sig visavi marknaden i stort och hur stor andel av världsmark-

naden som man lyckats erövra. Upplägget bröt något mot hur koncernens andra verk-

samheter var organiserade. Men att dela upp verksamheten med flygförsäkring på län-

der eller typ av affär hade varit direkt fel, menade Harry Kvist, forskningschef på flyg-

avdelningen. För det hade krävts att det fanns en marknad där riskerna bjöds ut fakul-

tativt, med möjlighet att prissätta risk för risk. Med alla ägg i samma korg kunde flyg-

avdelningen bygga upp den globala marknadsbilden, vilket var en förutsättning för att 

man skulle kunna mäta sina egna prestationer och offerter i relation till andra aktörer i 

marknaden.219    

                                                             
217 Innan marknaden vart fragmenterad levde många underwriters i London på den avgiften  

(overrider) som togs ut, medan självbehållet var litet om ens något. Intervju med Hans Sandström. 
218 Försäkringstidningen 1972, nummer 9, s. 4. 
219 Intervju med Harry Kvist. 
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Organisationskultur och strukturkapital 

Det team som Sven Brise samlade kring sig bestod till största delen av unga personer. 

För flera av dem var flygavdelningen på Skandia den första arbetsplatsen. ”Vi var gröna, 

ändå fick vi möjlighet att bygga upp detta”, konstaterade Berit Eklund.220 Hon och hen-

nes medarbetare beskrev arbetsplatsen som en intelligent lekstuga – kreativ och spän-

nande. Många lyfte fram Brises ledaregenskaper som en avgörande faktor till den ex-

perimentverkstad som skapades på flygavdelningen. Brise ville att det skulle vara högt 

i tak och var inte rädd för att anställa personer som hade ”vilda hjärnor”. Under den så 

kallade morgonbön som inledde dagen kunde diskussionsvågorna gå höga.221 Pionjär-

arbetet kring att bygga upp databasen krävde att många involverade sig i att lösa pro-

blem, vilket i sin tur krävde en dynamisk arbetsplats där idéer stöttes och blöttes. Data-

basen blev en lägereld för talangscouterna att samlas kring. Där utvecklades ett lärande 

som lade grunden till ett bestående strukturkapital.  

 

Avdelningen etablerade en affärsmodell utanför de reguljära uppläggen på den interna-

tionella flygförsäkringsmarknaden, där satsningen på Boeing 747 var entrébiljetten in 

på marknaden. Teknikskiftet till jumbojets var en av förklaringarna till avdelningens 

framgångar, då flygavdelningens objektiva och nyktrare syn på risker och premiesätt-

ning kunde spelas ut mot den traditionella försäkringsmarknadens reserverade hållning 

och partiella bild av riskerna. Flygavdelningen hade i det sammanhanget en fördel av 

att komma sent in på marknaden, och kunde med introduktionen av nya tekniska system, 

kunskaper inom programmering och systemutveckling skörda frukterna av teknikskif-

tet, i ett läge då konkurrenterna ofrivilligt eller frivilligt vår inlåsta i äldre arbetsmetoder. 

    

”Det var den här vilda västern-känslan, av att bygga upp något nytt. Vi fick tillgång till 

en ny bransch med ny teknologi. 747 var murbräckan. Där fanns det pengar. När vi 

                                                             
220 Intervju med Berit Eklund. 
221 Intervju med Per Craelius; intervju med Berit Eklund; intervju med Monica Stålborg Billberg.  
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tjänat stora pengar ett tag hade vi skaffat oss en mycket bättre position i marknaden, 

fastslog Åke Munkhammar.”222 Även Brises efterträdare som chef för flygavdelningen, 

Lars Wesslau, betonade hur stor del av framgången som hade att göra med intraprenör-

skapet. ”Brise fick göra vad han ville med ledningens goda minne. Det kändes som man 

var med på ett vikingatåg.”223 Wesslau bekräftade vad intraprenörskap ytterst handlar 

om, att enskilda människor och team ges största möjliga utrymme att skapa sina egna 

system, strategier och affärsmodeller i lugn och ro utan nämnvärd inblandning från 

högsta ledningen inom organisationen, i detta fall Skandiakoncernen. Bilden delades av 

hans efterföljare på posten Hans Sandström. ”Stora befogenheter föder stor ansvars-

känsla. När det gällde vårt förhållande till högsta ledningen var det så att vi lämnades i 

fred. Jag vill tro att vi hade ledningens fulla förtroende att agera självständigt som en 

självförsörjande enhet inom bolaget.”224 Påståendet understryker insikten om att 

intraprenöriella processer kräver skydd från organisationens högsta ledning för att eta-

blera sig och bli tillväxtskapande.   

 

Hans Dalborg, som arbetade inom utlandsrörelsen och senare blev chef för Skandia 

International, där flygavdelningen ingick, konstaterade följande. ”Skapandet av flygav-

delningen var mer beroende utav Brises personlighet än vad Skandia hade struktur och 

strategi för.”225 Ett stort företag med ett omfattande regelsystem skulle kunna ha inne-

burit att möjligheterna för intraprenörskap var kraftigt begränsade. Dessutom finns risk-

en att försök att agera intraprenör skapar konflikter – som enskild medarbetare längre 

ner i linjeorganisationen förväntas man inte ta egna initiativ, i synnerhet inte om dessa 

utmanar rådande regelsystem. Men hos Skandia fanns det samtidigt en stark önskan om 

att agera progressivt i marknaden, vilket ger en förklaring till att flygavdelningens an-

strängningar välsignades av koncernledningen. Att utveckla en ny prissättningsmodell 

och bygga upp Mariasystemet för att bryta in sig på en oligopolmarknad låg i linje med 

                                                             
222 Intervju med Åke Munkhammar. 
223 Intervju med Lars Wesslau. 
224 Intervju med Hans Sandström. 
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koncernens mål att vara ett marknadsledande företag, i detta fall inom en tekniskt kom-

plicerad del av försäkringsmarknaden.  

 

Det krävdes en idérik och uthållig intraprenör som Brise för att driva igenom projektet, 

enligt bland andra Dalborg, som förmedlade intrycket av att Brises envishet också stötte 

på motstånd. ”Om man är entreprenör till sinnet så tar man inte ett nej för ett svar.”226 

Möjligen triggas intraprenören ytterligare av att se sig själv gå mot strömmen och bryta 

normer. Många medarbetare på flygavdelningen gillade den smått revolutionära anda 

som Brise spred kring sig, medan populariteten utanför den egna gruppen var måttlig. 

Om Brises framfart inte sågs med blida ögon av alla var det emellertid få som orkade 

stå emot: ”Folk runt omkring var så upptagna av sitt eget, så att de missnöjda orkade 

förmodligen inte mobilisera motkrafter.”227 Vem som var djärvast, Brise eller koncern-

ledningen, är en öppen fråga. Om inte det regelstyrda Skandia och dess koncernledning 

gett flygavdelningen generösa frihetsgrader och nödvändiga finansiella resurser hade 

Brise aldrig kunnat skapa någon världsledande flygförsäkring. Utan Brise hade flyg-

avdelningen knappast etablerats och fått det lyft i marknaden som den fick. Utan den 

intraprenöriella processen och det strukturkapital som genererades hade ingen flygför-

säkring med starka finansiella muskler skapats i Sverige, långt bort från centrum av 

marknaden. Svaret blir att händelsen inte ägt rum om enbart den ena faktorn funnits; 

omvandlingen förutsatte en kombination av ett antal gynnsamma aktörspecifika och 

koncernspecifika faktorer.  

     

Sven Brise drev en liten men hängiven grupp av medarbetare framför sig, där det utsta-

kade målet var att skapa sig en bild av hur marknaden fungerade och vilka man borde 

hålla sig väl med för att få information och komma närmare grötfatet i hopp om att få 

vara med och dela på allt större affärer. ”Brise fostrade och drev fram en orädd styrka 

av medarbetare”, påpekade Hans Sandström.228 ”Han var karismatisk, dynamisk och 
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positiv som ledare”, framhöll tidigare medarbetare Roger Sethsson.229 Brises drivande 

ledarskap och känsla för teamet lade grunden till strukturkapitalet inom flygavdel-

ningen, i enlighet med den förväntade nyttan av intraprenörskapet. Hans motto var att 

skapa en stark laganda, runt sig själv som självskriven lagledare. Han lär ha skänkt sina 

medarbetare självständighet och därmed ökat självförtroende.  

 

Vinsterna med att låta medarbetarna få tänka högt och fritt var uppenbara, om vi ska tro 

Sven Brise. ”Vi skapade en slags Ikea-anda genom att alla medarbetare gjordes delakt-

iga i verksamhetens utveckling och utvecklingsarbete.”230 Stabschefen Johan Ber-

genstjerna menade att Brise som intraprenör drevs av tanken på att bygga strukturkapital 

och få ett erkännande för det. ”Brise drevs inte av pengabegär. Han drevs av tankar på 

att skapa sig ett namn. Brise ville ha respekt för sina tankar, och få jobba fram ett lag 

av entusiastiska och smarta människor.”231 Bilden stämmer in på en intraprenör, som 

till skillnad från entreprenören finner sin plats i en stor organisation, trots att den per-

sonliga vinningen skulle kunna ha varit större om arbetet utförts inom ramen för ett eget 

aktiebolag. I det här fallet hade egen privat verksamhet försvårats av att flygförsäkrings-

affärer kräver finansiella resurser av en storlek som tagit mycket lång tid att upparbeta, 

men som fanns tillgängliga hos Skandia, för intraprenören att ta i anspråk.  

 

Brise uppmuntrade medarbetarna att ständigt notera händelser som kunde vara till gagn 

för utvecklingsarbetet. I början handlade det ofta om att samla på sig namn på personer 

i mäklarhusen och hos flygbolagen. Senare lät man underwriters tjänstgöra vid Skandias 

kontor i London, för att därifrån lära sig mer om Londonmarknadens arbetssätt och ut-

vidga sitt nätverk av kontakter. I ett senare skede blev representationen i London än mer 

viktig, då skadehantering blev ett återkommande inslag i arbetet som en etablerad och 

internationell försäkringsgivare.  

                                                             
229 Intervju med Roger Sethsson. 
230 Intervju med Sven Brise. 
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Det fanns bland medarbetarna en fascination att få arbeta med internationella flygfrågor, 

ett engagemang som fördjupades av utländska stationeringar och resor till olika intres-

senter runt om i världen. Många medarbetare stannade kvar under hela sin karriär på 

flygavdelningen, och samma gällde hos konkurrenterna och andra som arbetade med 

flygförsäkring. Förhållandet skänkte stabilitet till nätverket av kontakter, och innebar i 

praktiken att många medarbetare vid flygavdelningen behöll sina personliga kontakter 

med affärspartners under försvarliga tider.232    

 

Flygavdelningens underwriters rekryterades bland personer som hade affärsjuridisk el-

ler matematisk kompetens. Många ägde erfarenhet av marknadsföring och förväntades 

samtidigt ha stort intresse för flygfrågor. Men det anställdes även personer utan akade-

misk bakgrund som successivt klättrade vidare inom organisation. Arbetet organisera-

des på ett sätt så att alla stödfunktioner fanns i teamets omedelbara närhet, ofta som en 

del av flygavdelningen, där den affärsmässiga systemutvecklingen intog en central po-

sition. Underwriters satt oftast i samma rum och följde varandras förhandlingar över 

telefon eller fax. Kommunikationen var blixtsnabb och på raster i fikarummet delade 

man med sig av nyheterna från arbetet. Avdelningen framställde omfattande och detalj-

rika plandokument över nästa års verksamhet, medan avdelningsmöten hölls ofta och 

regelbundet. Under andra halvan av 1980-talet utvecklades plandokumenten till att om-

fatta varje underavdelning.233 

 

Den internationella flygavdelningen kom enligt Skandiakoncernens stabschef Johan 

Bergenstjerna att betraktas som lite av en exklusiv klubb, med synnerligen kompetenta 

och engagerade medarbetare.234 På alla nivåer i organisationen gavs hög prioritet åt vi-

dareutbildning och månadslånga utlandsstationeringar. Medarbetarna upplevde att de 

förväntades tänka kreativt, med målet att söka sig fram till de bästa lösningarna, ”Vi 
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kände oss speciella, annorlunda. Vi gjorde något nytt. Alla var involverade i utveck-

lingen av det nya. Vi byggde upp ett system med alla möjliga faciliteter.”235 Öppenheten 

mellan medarbetarna tycks ha varit stor under etableringsfasen och många kunde gå in 

och ta varandras uppgifter. Detta informella och aktiva lärande medverkade till en sti-

mulerande arbetsmiljö, och ett innovativt tänkande till grund för ett strukturkapital.  

 

Sammanhållningen tycks ha ökat till följd av att flygavdelningen under etableringsfasen 

arbetade med distans till såväl dataavdelningen i moderbolaget som mäklarna på Lon-

donmarknaden. ”Det var vi mot dom. Vi mot Skandia Data, vi mot Londonmarknaden. 

Det var vi mot alla.”236 I denna oppositionella roll var det av betydelse att kunna samla 

styrkan och få alla att känna en grupptillhörighet. Men lika viktigt var det att under 

försvarliga tider befinna sig i London, där Skandia hade en lägenhet, för att utbilda sig 

som underwriter och lära sig mer om hur man värderade risker och tog sig in på åter-

försäkringsmarknaden. Allt detta gjorde man. Antalet anställda steg successivt, från 8 

personer 1971 till 30 personer 1979.237   

 

Jakten på Londonmarknadens kronjuveler 

Flygavdelningen på Skandia kom in och skakade om marknaden. Tilltaget att skaffa sig 

kontakter på egna vägar, utanför poolerna och in mot flygbolagen, möttes med negativa 

signaler på den dominerande Londonmarknaden. Men flygavdelningen framhärdade, 

tack vare Brises järnvilja och de stigar han trampat upp till flygbolagens försäkrings-

ansvariga under sitt arbete för IATA. Fräckheten i tilltaget ska ses i ljuset av att nordiska 

försäkringsgivare inte var uppfostrade i den mäklartradition som rådde på den internat-

ionella flygförsäkringsmarknaden. ”Vi såg inte mäklarna i London som självklara”, på-

pekade Lars Wesslau.238 Den svenska traditionen var att gå direkt till källan utan att 

involvera många och dyra mellanhänder. Sättet att ta sig in på marknaden följde logiken 
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hos nordiska försäkringsmodellen, enligt Hans Sandström. ”I Sverige fanns egentligen 

inga mäklare på den tiden så vi kunde alltid skylla på att vi var vana att jobba i en 

marknad utan mäklare.”239 Konsekvensen blev ett stilla uppror mot den anglosaxiska 

modellen, eftersom flygavdelningens prissättningsmodell övertygade branschen om 

mer kostnadseffektiva lösningar, som i slutändan gynnade kunden – flygbolagen.  

 

Londonmäklarna fick successivt klart för sig att flygavdelningen på Skandia var att 

räkna med. ”De blev artigare och artigare. Blev man inte hämtad med Bentley ute på 

Heathrow så var det lite småsnålt. Då kanske man inte skulle ha med den mäklaren att 

göra längre.”240 Flygavdelningen åtnjöt uppenbarligen respekt för det pionjärarbete som 

utfördes. ”När vi kom ut i världen blev vi väldigt väl mottagna. Vi fick träffa personer 

högt upp i beslutskedjan.”241 Skandias varumärke blev känt i London mycket tack vare 

flygavdelningens framgångar, hävdade Åke Munkhammar. Den internationella utveck-

ling som följde i Skandia International skulle därför ha haft draghjälp av flygavdelning-

ens pionjärarbete på försäkringsmarknaden.  

 

Allt fler aktörer började se flygavdelningens erbjudande som ett av de mest konkurrens-

kraftiga alternativen på marknaden. Det blev allt vanligare att internationella represen-

tanter, i synnerhet för amerikanska bolag, kom till Stockholm för att ta del av det stat-

istiska underlag som Mariasystemet gav, innan de for vidare till Londonmarknaden. Inte 

oväntat bjöds avdelningens representanter in till konferenser världen runt som talare, 

för att ingående berätta om databasens uppbyggnad, innehåll och komparativa fördelar. 

Allmänna föredrag inom IATA följdes upp med lektioner på IATA:s försäkringsutbild-

ning i Genève och vid Flight Safety Foundation, en icke-vinstdrivande internationell 

organisation för tillämpad forskning och utbildning som sedan 1947 kommunicerat kun-

skap och information till ett växande antal medlemmar i mängd olika länder.242  
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240 Intervju med Åke Munkhammar. 
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Ett bevis på personalens attraktionskraft var förfrågningar från konkurrerande försäk-

ringsgivare om att byta arbetsgivare. Några anställda accepterade de erbjudanden som 

kom och hamnade i New York, Singapore och London. Länge var motivet från konkur-

rentens sida att komma över det logiska tänkandet bakom Mariasystemets prissättnings-

modell. Men utländska organisationer såg även möjligheten att knyta till sig gedigen 

kompetens om marknaden. Lockelsen hos den enskilda medarbetaren låg inte sällan i 

tillfället till privatekonomisk belöning, eftersom lönerna och bonussystemen var betyd-

ligt mer generösa utomlands än i Sverige. En känsla av intern konkurrens hade dessutom 

smugit sig in bland avdelningens underwriters, i motsats till den öppenhet som rådde 

under etableringsfasen. Ett annat bevis på attraktionskraften var att informationen som 

Mariasystemet skapade sin egen marknad, med försäljning av statistik, bland annat till 

bolaget Swiss Re.243  

 

 

Katastrofer och skadehantering 

Den 27 mars 1977 inträffade den hittills största katastrofen i trafikflygets historia. Två 

Boeing 747 kolliderade på Teneriffas flygplats. Båda flygplanen förstördes och nära 

600 människor omkom. Skandia var en av de försäkringsgivare som varit med att teckna 

sig för risk, och bolagets skadekostnad för denna händelse uppgick till 10 miljoner kro-

nor. Katastrofen på Teneriffa kom tragiskt nog att följas av ytterligare flera stora 

olyckor inom trafikflyget. Den svåraste olyckan av dem skedde när ett trafikflygplan 

störtade strax efter start från flygplatsen i New Orleans, och tog 153 personers liv. 

Samma år, 1982, inträffade en olycka på Malagas flygplats, där antalet dödsoffer skrevs 

till 50 personer och skadade till 110 personer. Flygavdelningen deltog i flera av dessa 

försäkringsprogram, vilket innebar att skadekostnaderna kom att stiga till betydligt 

högre nivåer än tidigare. I fallet med olyckan i Malaga bedömdes Skandias andel av 

skadebeloppet till ca 11 miljoner kronor. För att snabbt kunna leverera när en skada 
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inträffat hade ett omfattande nätverk av kontakter byggts upp, med juristen Per Lund-

blad som spindeln i nätet, till exempel vid skadehanteringen efter att Air New Zealand 

Flight 901 kraschat år 1979.244  

 

En skadehandläggare läste kontinuerligt rapporter från händelser då flygplan råkat ut 

för skador. Målet var att kartlägga riskbilder och förmedla detta vidare till underwriters, 

som underlag för nya försäkringsupplägg. Hårda och mjuka risker blandades, från äldre 

flygplanstyper och undermålig utrustning till samarbetsproblem i cockpit mellan pilot 

och styrman. Om ett plan störtat togs data fram på passagerare för att se vilka expone-

ringar som olika försäkringsbolag hade och vilka ersättningsbelopp som skulle kunna 

komma ifråga. Eftersom det inte fanns någon ”big data” och alla ersättningsbeloppen 

var olika i olika länder fick informationen hanteras från fall till fall, i motsats till om det 

med en knapptryckning i Mariasystemet hade kunnat få fram aktuella ersättningsbelopp 

på alla omkomna och skadade. Därefter inleddes processen med att betala ut ersätt-

ningar, enligt Warszawakonventionen och från 1999 enligt Montrealkonventionen.245  

  

Kapaciteten och premiesatserna var negativt korrelerade med varandra. Om premierna 

var höga letade sig fler och nya försäkringsgivare till marknaden, vilket fick till följd 

att kapaciteten steg och premienivån sjönk. Om det däremot rådde överkapacitet på 

marknaden och premierna var låga lämnade försäkringsgivare marknaden, vilket på sikt 

fick premiesatserna att börja stiga igen till följd av mindre kapacitet och lägre konkur-

rens. Som en följd av över- respektive underkapacitet kunde premiesatser svänga kraf-

tigt från ett år till ett annat. ”För två år sedan (1987) gick premiesatserna upp 25 procent 

för att året därpå gå ner 50 procent och ytterligare 50 procent i år. Svängningarna är så 

stora att det nästan är ofattbart.”246 I en situation när premierna fortsatte att sjunka var 

det vanligt att mäklarna stoppade in mer och mer av risktäckning i försäkringen, menade 

                                                             
244 Årsredovisning 1976, s. 16; Årsredovisning 1977, s. 16; Årsredovisning 1978, s. 18; Årsredovis-

ning 1979, s. 23; årsredovisning 1982, s. 19; intervju med Ulla Norrhäll. 
245 Intervju med Ulla Norrhäll.  
246 Försäkringstidningen 1989, ”Skandia är stor på storflyg”, nummer 2, s. 5. 
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Ulla Norrhäll, skadehandläggare på flygavdelningen. ”Mäklarna utökade inte sällan för-

säkringens omfattning, vilket kunde leda till en överraskning för försäkringsgivaren när 

en skada inträffade.”247 Trenden var den motsatta när premienivåerna ökade. Då kunde 

varje del av försäkringen prissättas högre och bjudas ut på marknaden var för sig. 

Följaktligen kom försäkringarna att slimmas under ”goda” tider.    

 

Från slutet av 1970-talet till början av 1980-talet var premienivåerna starkt pressade, 

vilket i kombination med de höga skadekostnaderna bidrog till flera år med svaga re-

sultat. Många nya aktörer hade dessutom sökt sig till marknaden för internationell åter-

försäkring. Med betydande kapitaltillskott i marknaden började många försäkringsgi-

vare intressera sig mer för möjligheterna till kapitalavkastning och kapitalvinster, i mot-

sats till att enbart söka förbättra rörelseresultatet av själva försäkringsverksamheten.248 

Resultatet för flygavdelningen i Skandia påverkades därutöver negativt av valutakurs-

förändringarna. Eftersom ersättningsbeloppen oftast betalades ut i utländsk valuta inne-

bar den allt svagare kronkursen från mitten av 1970-talet att den reella kostnaden för 

skadorna steg högst väsentligt.249 Konsekvensen blev ett beslut om att dra ned expone-

ringen på marknaden för försäkring av flygbolagens flottor (kasko), vilket bidrog till att 

premievolymen i flygavdelningen sjönk från 157 miljoner 1978 kronor året till 136 mil-

joner kronor 1979.250  

 

Däremot behöll flygavdelningen sina marknadsandelar inom produktansvarsförsäkring 

för flygplan och flygplansdelar, där såväl volymerna som resultatet fortsatte att utveck-

las positivt. Dessutom inträffade ett teknikskifte inom rymdområdet som skapade nya 

förutsättningar för flygavdelningen. En helt ny marknad uppstod tack vare ständigt för-

bättrad teknik för satelituppskjutning i rymden liksom väsentligt ökade användnings-

områden inom det civila rymdområdet. Förväntningarna var högt ställda på att detta 
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område skulle komma att blir ett viktigt komplement till de traditionella försäkring-

arna.251 Men risken för haveri var extremt hög: premievolymen på de försäkrade upp-

skjutningarna uppgick till 250 miljoner kronor emedan kostnaden för två inträffade ha-

verier hamnat på 170 miljoner kronor. Skandia deltog visserligen med mindre delar i 

flera av försäkringsprogrammen, men ett större deltagande från flygavdelningens sida 

kom att skjutas på framtiden.252  

 

Uppskjuten satellitförsäkring 

I början av 1980-talet hade Skandia sålt satellitförsäkringar i över fem år, de sista åren 

för totalskador i samband med uppskjutningar av satelliter. Med introduktionen av 

rymdfärjan Space Shuttle steg optimismen i marknaden och flygavdelningen hade möj-

lighet att ta de stora klivet in i rymdåldern. Färjan användes kommersiellt för att skjuta 

upp satelliter i rymden, upp till fyra stycken satelliter under varje färd. Därmed kom 

den bemannade färjan att ersätta den första raketfasen av en uppskjutning av en satellit. 

Färjan sköts upp till 20 mil, där satelliterna lösgjordes en efter en. Därefter förflyttades 

varje satellit med hjälp av sin egen raketmotor till sin slutposition 3 600 mil ovanför 

ekvatorn. Rymdfärjan återvände till jorden. Ju närmare ekvatorn satelliterna sköts upp 

desto lättare var det att få dem i rätt bana. Medan risken i de första faserna reducerades 

i och med färjan, var risken för att varje satellit i följande faser skulle haverera den-

samma som förut; i själva verket tredubblades den om det till exempel fanns tre satelliter 

ombord på färjan. Användningsområdena ansågs vara hur många som helst och aktörer 

stod i kö att börja utnyttja satelliter för sin kommunikation, bland andra tevebolag, fors-

karstationer och telefonbolag. Dessutom fanns det ett stort behov av olika former av 

övervakning, inom till exempel inom meteorologi, handelssjöfart och för att lokalisera 

naturresurser. När satelliten hade tjänat ut efter tio år kunde den ersättas med en ny. 
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Som chef för rymdenheten vid flygavdelningen bjöds Hans Sandström in av NASA till 

den första uppskjutningen vid Kennedy Space Centre den 12 april 1981.253  

 

Satellitförsäkringar hade hittills varit en förlustaffär för flygavdelningen. Rymdpro-

grammen och satellituppskjutningarna var alltför få, emedan skadorna som inträffade 

tenderade att äta upp den premieinkomst som flöt in. Med få objekt var det dessutom 

svårt att balansera portföljen av risken. Beloppen som försäkrades i marknaden efter 

1982 var ofta flera hundra miljoner dollar, medan premierna uppgick till 5-7 procent av 

försäkringsvärdet. Ändå ville många aktörer etablera sig på marknaden för rymdförsäk-

ring, eftersom bedömningen var att satelliterna tillhörde framtiden. Detta gjorde att pre-

mienivåerna pressades ned, trots att risken för haveri var stor och skadebeloppen höga. 

Varje skada i hundramiljonerklassen hade stor påverkan på marknaden, och Hans Sand-

ström ansåg 1982 att många aktörer hade en alltför optimistisk syn på skaderiskerna. 

”Ser man till den statistik som finns tillgänglig över de uppskjutningar som hittills gjorts 

borde premien höjas med 50 procent eller mer.”254  

 

Flygavdelningen hade lagt sig i läge för att delta på vad man betraktade som en växande 

marknad med stor potential. Men bedömningen var att premierna var för låga med hän-

syn till riskerna, och därför väntade man på det rätta tillfället att öka sin riskexponering. 

Åsikterna gick däremot isär bland de internationella försäkringsgivarna, där några me-

nade att premienivån var högst rimlig. Flygavdelningen höll inte med, och valde att 

deltaga i affärerna enbart med en så kallad watching line. ”Är det vi som missat något 

eller är det de som har fel”, frågade sig Hans Sandström.255 Till stöd för en avvaktande 

hållning fanns ett statistiskt underlag inom ramen för Mariasystemet, med kalkyler över 

sannolikheten för fallissemang, När Hans Sandström redovisade sin uppfattning vid det 

årliga Rymdseminariet i Rom 1983 möttes han av skepticism från övriga intressenter, 

                                                             
253 Skandias personaltidning Oss emellan (1981), ”Skandia and space”, International Edition, May 

1981, s. 34.  
254 Försäkringstidningen 1982, nummer 6-7, s. 26. 
255 Intervju med Hans Sandström. 



Intraprenörskap och strukturkapital 

173 
 

varpå han konstaterade att antingen har alla andra rätt eller också är det vi på flygavdel-

ningen som drar det längsta strået. Flygavdelningen höll fast vid sin linje och riskexpo-

neringen under de första åren med rymdfärjan var blygsam.256  

 

Svaret stod klart när uppskjutningen av två satelliter med Rymdfärjan misslyckades i 

februari 1984, och orsakade stora kostnader för försäkringsgivare. Två år senare inträf-

fade katastrofen med rymdfärjan Challenger, som exploderade strax efter start och 

släckte ut livet för alla ombord. Ytterligare två rymdprogram i USA drabbades av ska-

dor, och i Europa drabbades Ariane, som var en europeisk obemannad raket för satellit-

uppskjutning, av en skada. Fallismangen tydliggjorde inte bara riskerna utan även bris-

terna i den etablerade prissättningsmodellen som användes i försäkringsmarknaden. 

Som en konsekvens tvingades ett antal försäkringsgivare av sina styrelser och återför-

säkrare att till vilket pris som helst upphöra med rymdförsäkringar.257 

 

Men behovet av satelliter var alltjämt stort och flera uppskjutningar väntade på att rea-

liseras, men då med obemannade raketer. Nya satellitprogram utvecklades och vid sidan 

om Europa och USA etablerades sig även aktörer i Japan, Kina och Sovjet på mark-

naden under andra hälften av 1980-talet. Med återupplivade amerikanska program och 

nya nationer på marknaden ökade med automatik behovet av rymdförsäkringar. Det 

rätta tillfället för flygavdelningen att öka sin riskexponering hade nu infunnit sig, tack 

vare lägre kapacitet i marknaden och stigande premienivåer. I detta skede började flyg-

avdelningen teckna nya avtal, men tog även över andras försäkringsgivare och återför-

säkrares tidigare fleråriga åtaganden, till premier som var betydligt högre än vad som 

tidigare varit fallet. I slutet av 1980-talet räknade sig Skandia tillhöra en av mest bety-

delsefulla försäkringsgivarna på satellitmarknaden.258  

 

                                                             
256 Hans Sandströms arkiv, PM den 15 januari 2017, s. 3; intervju med Hans Sandström.   
257 Försäkringstidningen 1989, ”Skandia är stor på storflyg”, nummer 2, s. 6.  
258 Försäkringstidningen 1989, ”Skandia är stor på storflyg”, nummer 2, s. 6; Hans Sandströms arkiv, 
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Nivåerna för premiesatserna ökade från i genomsnitt 7 procent i slutet av 1970-talet – 

de var som lägst 4,9 procent när rymdfärjan introducerades i början på 1980-talet – till 

runt 20 procent, efter att riskbilden ritats om i spåren av haverierna. Med allt högre 

nivåer på premiesatserna ökade flygavdelningen gradvis sin riskexponering på den väx-

ande marknaden. Flygavdelningen försäkrade alla steg i satellituppskjutningen, även 

för satelliten under sitt första år i omloppsbana. Däremot ingick inte försäkring av rymd-

färjan. År 1990 stod premievolymen från rymd för över 40 procent av flygavdelningens 

totala premievolym. Precis som i fallet med flygförsäkringarna och produktförsäkring-

arna, så byggde prissättningsmodellen inom rymd på Mariasystemet. Uppgifter om 

rymdraketer databehandlades på detaljnivå och byggde upp en bild av den totala mark-

naden. Mariasystemet anpassat till rymdförsäkringar kunde ge information om hur 

samtliga uppskjutningar genom tiderna avlöpt samtidigt som uppgifter lagrades om pla-

nerade uppskjutningar i framtiden.259  

 

Per Englesson, som i början av 1990-talet blev chef för flygavdelningen, ansvarade för 

informationsflödet och bearbetningen av uppgifter. Tillsammans med sin chef Hans 

Sandström hade han specialstuderat de lagar som reglerade rymdverksamheten, liksom 

de komplexa villkor och tolkningar som följde med regelverket. Allt bakades in i vär-

deringen av den information som rymdvarianten av Mariasystemet spottade ur sig. Da-

tabasens tillämpbarhet och nytta hade utvidgats till ytterligare ett försäkringsområde, 

och resultatet var ett affärserbjudande som stod på en bred statistiskt säkerställd, objek-

tiv och realistisk grund. Skandia hade även inom rymdförsäkring skaffat sig ett visst 

försprång jämtemot konkurrenterna, när det gällde att beräkna premier, sannolikheter 

för olika raketers och satellitkomponenters funktion och tillförlitlighet. Det flexibla Ma-

riasystemet ägde bevisligen stora förtjänster.260    
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”Vi angrep Space på liknande sätt som vi tagit oss an flygförsäkringen, även om det var 

andra parametrar som skulle beräknas och övervägas. Det gemensamma var att vi inte 

bara tittade på vår egen portfölj, utan hur hela marknaden fungerade och förändrades. 

Samma tänk inom flyg, produktansvar och rymd. Vi ville följa utfallet i hela marknaden 

och dra slutsatser som baserades på risker som även låg utanför vår egen portfölj.”261 

Men på två punkter skiljde sig arbetet med rymdförsäkring. Dels upparbetades inga 

direktkontakter med de bolag som sköt upp satelliterna, dels fick man inget temporärt 

monopol i relation till sina konkurrenter. På rymdsidan var händelserna betydligt färre 

och varje försäkringsgivare delade samma information. I slutet av 1980-talet hade dess-

utom mäklarna i London byggt upp liknande datasystem som flygavdelningen, men det 

dröjde ytterligare några år innan konkurrenterna nått samma höga nivå på strukturkapi-

talet och till att det temporära monopolets dagar på flygsidan definitivt var över.      

  

Kampen för fortsatt oberoende  

Flygavdelningen var framgångsrik i att hävda sin självständighet gentemot Skandiakon-

cernen, även efter att Skandia International ånyo blivit ett helägt dotterbolag år 1989. 

Intraprenörskapet var fullbordat och strukturkapitalet satt i väggarna. Sven Brise fort-

satte vidare, återkom till chefsrollen under en treårsperiod och lämnade 1980 över till 

Lars Wesslau, för att därefter driva forsknings- och utvecklingsarbete inom en annan 

del av koncernen. Under mellanperioden var Dennis Viggers chef för flygavdelningen. 

Lars Wesslau stannade bara ett år innan han hamnade nya arbetsuppgifter i Hong Kong. 

Näste chef var Hans Sandström, som med ett uppehåll i början av 1980-talet, då Per 

Englesson var chef, kom att ansvara för flygavdelningen fram till att Hannover Re tog 

över verksamheten.   
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Chefer för flygavdelningen 

Sven Brise, 1970-1974 och 1978-1980 

Dennis Viggers, 1975-1977 

Lars Wesslau, 1981 

Hans Sandström, 1982-1989 

Per Englesson, 1990-1992 

Hans Sandström, 1993-1997 

 

Inställningen från koncerncheferna Arne Lundeborg (VD 1971-81) och Björn Wolrath 

(VD 1981-1997) var att flygavdelningen skulle få sköta sig själv i så hög grad som 

möjligt. Denna uppfattning delades även av chefen för Skandia International, Hans Dal-

borg, enligt principen att inte styra och ställa med det som fungerar väl.262 Samma in-

ställning hade Håkan Lindkvist, controller och senare vice chef för Skandia Interna-

tional. ”De enheter som levererade positivt resultat och inte aspirerade på att ta resurser 

från andra enheter, de behövde jag inte bekymra mig om. Flygavdelningen var en sådan 

enhet.”263 Däremot fick Lindkvist ta emot frågor om flygverksamheten utifrån, där varje 

skadetillfälle väckte intresse hos bland annat media om i vilken grad Skandia påverka-

des i termer av försäkringsbelopp. Intresset var särskilt stort i samband med flygkra-

scher.  

 

Lindkvist var trygg med det koncept som utvecklats inom ramen för Mariasystemet, där 

flygavdelningen kontinuerligt kunde läsa av och beräkna sina exponeringar på försäk-

ringsmarknaden. Dessutom hade flygavdelningen kommit betydligt längre med att ut-

veckla återförsäkringssystem än övriga enheter inom Skandia. ”Flygavdelningen kunde 

sin sak och fick jobba med sitt koncept. Jag lade mig ytterst sällan i. Stay out, sa man, 
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och hävdade sitt oberoende gentemot andra enheter. De sade: Så länge vi har vårt så får 

ni göra vad ni vill. Ge oss de resurser som vi behöver så sköter vi vårt.”264 Tack vare de 

vinster som gjordes kunde flygavdelningen med stolthet hävda sin integritet gentemot 

andra enheter, där lönsamheten var väsentligt sämre och därför påkallade mer understöd 

från ledningen för Skandia International.        

 

I år räknat satt Hans Sandström längst som chef för flygavdelningen. En av hans främsta 

bedrifter var att han överförde erfarenheterna från flygförsäkringen till en variant av 

Mariasystemet för prissättning av risker och försäkringsprodukter inom satetillitområ-

det. Han fortsatte i samma positiva anda som sina föregångare att som ledare bygga 

vidare på den teamkänsla som fanns inom avdelningen.265 Sandströms insats bör ses i 

ljuset av det strukturkapital som etablerats, där han kunde dra nytta av den intraprenö-

riella process som redan startat. Hans innovativa bidrag kan inte mäta sig med Brises, 

vars intraprenörskap innebar ett brott mot rådande branschlogik. När Sandström till-

trädde som chef hade den intraprenöriella processen redan fått verka ett drygt decen-

nium. Å andra sidan blev hans relation till koncernen mer friktionsfri än Brises, ef-

tersom han i högre grad accepterade de normer som gällde på marknaden och det regel-

system som fanns inom ramen för det stora företaget. Sandström kom att följa med som 

chef för flygavdelningen i den personalstyrka som togs över av Hannover Re i samband 

med övertagandet, medan Sven Brise efter en konflikt tvingades bort från Skandia av 

koncernchefen Björn Wolrath år 1986.  

 

Flygavdelningen hävdade sin självständighet gentemot den gemensamma dataavdel-

ningen inom koncernen, vilket underlättades av att tjänstemännen på Skandia Data inte 

ville befatta sig med flygavdelningen. Flygavdelningen kom i stället att vända sig till 

ett bolag utanför koncernen, Datema, för drift av systemet. Datema visade stort intresse 
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för Mariasystemets databashanterare RDS, som också såldes vidare till Volvo, PK-ban-

ken och Astra. Skandia Data skaffade sig samma driftsmiljö som Datema varefter Ma-

riasystemet sedan kunde köras på Skandia Data. Successivt spreds databashanteraren 

inom Skandiakoncernen och generade som mest 600 applikationer. Därmed hade Ma-

riasystemet vandrat hela vägen och kommit tillbaka till Skandia, bakvägen. Även utan-

för Sverige tilldrog sig systemet intresse och flera utländska studiedelegationer besökte 

flygavdelningen för att lära sig om databashanteraren. Det fanns de facto ett behov av 

Mariasystemet i marknaden, ett system som vid denna tid uppgraderats till version num-

mer tre.266  

 

Flygavdelningen hade varit delaktig i att rita om kartan på försäkringsmarknaden för 

flyg, produktansvar och rymd. Tonen från London hade blivit allt vänligare med åren 

och Skandia togs emot med allt större respekt av mäklare och försäkringsgivare på de 

dominerande marknaderna i världen. Som ett synligt bevis på erkännande öppnades 

även dörren till branschorganisationen International Union of Aerospace Insurers 

(IUAI), som Skandia varit utestängd ifrån sedan man markerat självständighet och läm-

nat den nordiska poolen. År 1989 upptogs man som enskild medlem av organisationen, 

och fick därigenom möjligheter att vidga sitt nätverk av kontakter, hämta in informa-

tion, kommunicera sin ”lära” och påverka marknaden i den riktning man ville.267 Hans 

Sandström blev i ett senare skede president för IUAI. 
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Tabell 12. Nettoresultat från Skandias försäkring av flyg, produkt (tillverkaransvar) och 

rymd samt totalt inom flygavdelningen 1972-1997. Mkr och löpande priser.  

År Flyg Produkt  Rymd Totalt flygavdelningen 

72 * * *     8 030 

73 * * *     8 300 

74 * * *  - 8 180 

75 * * *  39 020 

76 * * *    9 100 

77 * * *    5 570 

78 * * *  10 880 

79 * * *    4 960 

80    5 514       -14 *    5 500 

81    4 273    5 237 *    9 510 

82  - 1 510    9 540 *    8 030 

83  - 1 440  -1 320 *  - 2 760 

84  50 080 -19 720 *  30 360 

85  16 352  -2 270 *  14 082 

86  68 380 -26 960 *  41 420 

87  56 480   4 030 *  60 510 

88  32 673   1 371 * 34 44 

89    1 684   7 857 *    9 541 

90  12 967   9 840 - 7 976  14 831 

91 -24 232 10 214   7 270  - 6 748 

92 -17 867  -6 618   8 109 -16 376 

93  -5 008   7 865 10 554  13 411 

94  -5 453 18 840   3 317  10 070 

95  52 948   1 043 14 969  68 947 

96  22 445  -3 967 11 721  30 349 

97 -14 000   1 000 35 000  22 000 

Kommentar: Med nettoresultat avses premier minus skador minus omkostnader. Före 1990 

ingick ”rymd” i ”flyg”. Hänsyn har inte tagits till allokerad ränta, vilket sannolikt gör att resul-

taten för ”produkt” är något bättre än vad som visas, då skadorna inom ”produkt” i regel betalas 

ut sent. Källa: Årsberättelser. 
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Resultatet fluktuerade kraftigt mellan 1972 och 1997, där ett år med starkt positivt re-

sultat kunde följas av ett år med kraftig förlust. Vid några tillfällen kunde ett förlustår 

inom en av verksamhetsgrenarna kompenseras av god lönsamhet inom en annan gren, 

vilket gjorde att totalresultatet ändå var positivt. Så var fallet 1982-86, då först flygav-

delningen drogs med sämre lönsamhet och sedan under flera år produktansvar. I början 

av 1990-talet räddas det positiva totalresultatet av att produktansvar och rymd gick 

bättre än flyg. Sett över hela perioden fanns det tre perioder med relativt starkare total-

resultat: 1975-78, 1984-88 samt 1995-97. Med tanke på hur sinsemellan olika resultat-

utvecklingen var för de olika grenarna och hur starkt varje gren resultatmässigt fluktu-

erade, är observationen att antalet år med positivt totalresultat var betydligt fler än an-

talet år med negativt totalresultat det enda mönster vi kan ta fasta på.           

 

Kontinuitet och diskontinuitet  

Det fanns flera skäl till att Hannover Re valde att ta över Skandias flygavdelning. Dels 

var man var väl förtrogen med dess starka position i marknaden, efter att ha varit med 

om att återförsäkra samma objekt historiskt sett. Dels ville man komma åt den kunskap 

som fanns hos personalen, i synnerhet den kompetens som utvecklats kring prissätt-

ningsmodellen. Även om konkurrenterna med tiden kommit att utveckla sofistikerade 

datasystem för informationshantering, var Mariasystemet unikt på många sätt. Det 

strukturkapital som samlats med relationsdatabasen i centrum var åtråvärt för en köpare 

som Hannover Re.268  

 

Marknaden var i stort sett sig lik de första åren efter att Hannover Re övertagit verk-

samheten från Skandia. London stod fortfarande i centrum för direktförsäkring och åter-

försäkring, där volymerna på den senare marknaden motsvarade mindre än 10 procent 

utav direktförsäkringsmarknaden. Lloyds-syndikatet som handelsplats för försäkringar 

var som tidigare av största betydelse, och hyste de flesta och största försäkringsgivarna 
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i London. Försäkringsmatematiken var utvecklad hos alla aktörer. Samtidigt hade Skan-

dia påvisat att datainsamling om hela marknaden var ett vinnande koncept, i kontrast 

till partiella bedömningar av marknaden. Inte heller Hannover Re strävade efter att vara 

ledare (leader) för försäkringsaffärer, utan nöjde sig med att deltaga i den så kallade 

följemarknaden (following market). Att delta som ledare kostar mer än vad det smakar, 

enligt Hannovers chef för den nordiska verksamheten Thomas Barenthein. Mäklaren 

uppfattades som viktig i processen mot en lyckad affär, och ingen man regelmässigt 

rundade för att skära ner på transaktionskostnaderna, att jämföra med hur flygavdel-

ningen under 1970-talet utmanade mäklarna på deras hemmaplan i syfte att samla in 

mer information från flygbolagen. I vissa lägen krävdes dock, framhöll Barenthein, att 

kontakt upprättades direkt med flygbolagen, om statistikunderlaget behövde breddas. I 

dessa fall hade Hannover Re nytta av det tekniska kunnande, det nätverk av kontakter 

och den position i marknaden man fått med sig vid övertagandet av flygavdelningen.269  

 

Liksom tidigare bestämdes premienivån på försäkringen utifrån en mängd olika fak-

torer: var i världen flygbolaget befann sig, vilken myndighetskontroll landet hade, vilka 

sträckor bolaget trafikerade, passagerarnas hemvist och vilken frakt planen förde med 

sig, vilken generation av flygplan som användes och vilken utrustning planen hade, ni-

vån på flygsäkerhetskulturen i bolaget och vid flygplatserna som trafikerades samt hur 

hög kompensnivån var på personalen i cockpit och i kabin. Den springande punkten var 

att kunna räkna fram sannolikheten för att ett flygplan skulle kunna störta eller ådra sig 

stora skador. I modellen lades in graderingar med hänsyn till skillnaden mellan olika 

resor i världen: om passageraren kliver på ett visst plan i en viss del av världen, hur stor 

är risken att krascha, i jämförelse med om passageraren kliver på ett annat plan ägt av 

ett annat bolag på en helt annan plats i världen? Analysen hade med tiden gått från att 

vara reaktiv till proaktiv till att betecknas som prediktiv, att genom sannolikhetsteori 

och datainsamling skapa förutsägelser om utfallet av kommande utveckling. Genom 

analys av stora mängder relevant data sökte man finna generella mönster som kunde 

användas för att förutspå hur en individ eller ett enskilt flygbolag skulle kunna agera i 
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framtiden. Ett större inslag av objektiva beslutsunderlag antogs även leda till ökad sä-

kerhet, och kan ha medverkat till att 2017 blev ett år då ingen människa omkom inom 

civilflyget, trots fler passagerarkilometer än någonsin tidigare.270    

 

När flygavdelningen blev en filial till det tyska bolaget Hannover Re år 1998 mötte 

personalen en annan organisationskultur än tidigare. Hannover Re var och är ett av de 

största bolagen i världen på återförsäkringsmarknaden och hade likt många tyska bolag 

en strikt hierarkisk organisation. I och med att avdelningen inordnades i en formell lin-

jeorganisation under det tyska moderbolaget menade någon medarbetare att förutsätt-

ningen för den experimentverkstad och den intraprenöriella process som tidigare funnits 

gick förlorad. ”En kontorschef anställdes, det ekonomiska ansvaret krympte och vi 

hamnade i ledband till tyskarna, där högsta chefen är att likna vid en gud”, sade Ulla 

Norrhäll, som senare övergick till att arbeta för konkurrenten Munich Re.271 Bilden av 

toppstyrning delades inte av Roger Sethsson, som kom till flygavdelningen i början på 

1980-talet och som år 2018 arbetade som ansvarig för en av affärsportföljerna inom 

Hannover Re i Stockholm. Sethsson framhöll att med Hannover Re som ägare följde 

fortsatt stort handlingsutrymme för flygavdelningen, baserat på det kunnande som fanns 

samlat i Stockholm. Hans påstående antyder att det tyska bolaget hade stor tillit till det 

strukturkapital som upparbetats i Sverige.272  

 

Hannovers övertagande av verksamheten innebar i teorin att allt större affärer blev möj-

liga, i kraft av att de betydligt starkare finansiella muskler som Hannover Re hade i 

jämförelse med vad som stod till buds inom Skandia. Kapaciteten att ta risk var större 

än tidigare och limiterna kunde vara generösa, om så krävdes, hävdade Thomas Baren-

thein, som var underwriter i Skandia och som 2008 blev verkställande direktör för den 

nordiska verksamheten inom Hannover Re. Han lyfte fram kontinuiteten från tiden med 
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Skandia som ägare. Grunderna för prissättningsmodellen och analystänket var det-

samma, även om Mariasystemet bytt namn till produktionsdatabasen respektive analys-

miljön.273 Den ”flyganda” som fanns hos medarbetarna från tiden med Skandia levde 

vidare i det nya bolaget. Bilden bekräftades av Roger Sethsson. ”Vi är en liten organi-

sation med hög produktivitet och med stolta medarbetare.”274 Varje person i organisa-

tionen hanterade betydligt flera affärer än tidigare, tack vare mer utvecklade tekniska 

system. Personalstyrkan sjönk även som följd av att det legala arbetet gick över till 

moderbolaget Hannover Re samtidigt som forsknings- och utvecklingsarbetet kom att 

bli ett ansvar för varje underwriter i motsats till att som under Skandiatiden ligga på en 

särskild enhet.275    

 

Kontinuiteten bekräftas av att åtskilliga medarbetare valt att stanna kvar i flera decen-

nier: år 2018 fanns fyra medarbetare kvar från tiden då Skandia var huvudägare. Inom 

försäkringsområdet finns det inte någon försäkringsklass som är så spännande att arbeta 

med som flyg och rymd, och som dessutom drar till sig så stor uppmärksamhet från 

omvärlden, hävdade Barenthein som en förklaring till kontinuiteten på personalsidan.276 

Den höga statusen i att tillhöra flygavdelningen verkade ha hållit i sig, även efter inför-

livandet i Hannover Re. Medarbetarna betonade särskilt det historiska arvet, den före-

tagskultur och den delaktighet i beslutsprocesser som satt i väggarna sedan Skandia-

tiden. I samma anda som tidigare har medarbetarna lagt sig vinn om att hålla direktkon-

takt med kunderna inom flygindustrin, bland andra Airbus, Rolls-Royce och Dassault. 

Därmed har traditionen att utmana de mäklare som helst vill hålla kunderna för sig 

själva hållit i sig från åren med Skandia, menar Roger Sethsson; direktkontakten har 

möjliggjort för försäkringsbolaget och dess kunder att vidmakthålla och utveckla nät-

verket av kontakter inom flygindustrin.277 I detta fall kan strukturkapitalet liknas med 
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de mest framgångsrika familjeföretagen, som lyckas bevara ”eviga” kärnvärden och 

samtidigt svara upp mot ständigt nya behov i marknaden.  

 

Med Hannover Re som ägare gick man från att teckna en relativt begränsad produkt-

portfölj till att teckna flera nya segment, till exempel banker, leasingbolag, oljebolag, 

flygplatser och flygtrafikledning. Den intraprenöriella processen stannade inte av, vilket 

bekräftas av att verksamheten på 2010-talet kompletterades med internationella försäk-

ringslösningar för helikoptrar, där kunden kunde vara ett oljebolag med behov av trans-

port ut till oljeriggar. Konkurrenterna på flygförsäkringsmarknaden i slutet av 2010-

talet har tillgång till ungefär samma teknologi och tekniska kunnande, och Lloyds 

underwriters arbetar på liknande sätt som underwriters hos Hannover Re vad beträffar 

försäkringsmatematik och teknisk riskbedömning. Dessutom är informationen mer öp-

pen och tillgänglig för bearbetning än då Skandia byggde upp sin verksamhet på 1970-

talet. En annan märkbar förändring är att de granskande myndigheternas kontroll ökat, 

utifrån ett större behov av kvalitativ information om hur risker byggs upp och hur flyg-

försäkringsmarknaden kan täcka av och prissätta dessa. Trenden inleddes efter 11 sep-

tember-attackerna, som i ett slag accentuerade terrorrisken.  

 

Försäkringsbranschen hade visserligen räknat på extrema scenarier, till exempel vilka 

skador som kunde uppkomma om två plan kraschade över en stad med tiotals miljoner 

invånare. Men det fanns inget scenario beräknat för så stora skador som september-

attackerna gav upphov till. Aktörerna prövades i allt vad som gällt tidigare. ”Hela mark-

naden satte sig ner och funderade”.278 Såväl myndigheter som privata aktörer omvärde-

rade sin syn på krigsrisk och tvingades utveckla nya produkter med något sämre skydd, 

samtidigt som det blev betydligt vanligare än tidigare att väga in terrorrisk i kombina-

tion med kommersiell risk. Med förhöjd terrorrisk i hela världen kom myndigheter att 

ställa allt högre krav på försäkringsgivare än tidigare.279 
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Med Hannovers övertagande fortsatte Stockholm att vara en plats för internationell 

flygförsäkring, mot alla odds. ”På pappret finns det ingen människa som skulle komma 

på tanken att sätta upp den här verksamheten uppe i ’Nordpolen’. Stockholm är inte den 

plats där man håller på med sådan här specialiserad internationell verksamhet. Det är 

en tokig tanke redan från början. Att man lyckats har att göra med personerna som star-

tade det hela. Dessa människor tog en chans och gjorde något nytt, och lyckades”, sade 

Barenthein. Samtidigt var han klar över att Stockholm aldrig kommer kunna bli ett klus-

ter för internationell flygförsäkring. Det fysiska läget i periferin av världsmarknaden 

måste kompenseras med idogt resande, i likhet med tidigare, för att underhålla nätverket 

av kontakter, söka ny kunskap och aktivt deltaga i skadehanteringen. I det sista fallet är 

snabb och effektiv hantering av ersättningar en viktig del i att behålla positionen i mark-

naden. ”Man vill inte få ett rykte om att man är trög, då spelar de andra bitarna ingen 

roll. Om ’leader’ säger att det här en legitim skada och vi behöver göra första utbetal-

ning direkt, inom 24 timmar, så har vi inga problem att följa det. Där är vi oerhört pro-

fessionella.”280 I likhet med tidigare anlitades medarbetarna ofta till att hålla föredrag 

runt om i världen, inte minst inom IUAI, och tog även egna initiativ till seminarier och 

konferenser. Hannover Re:s flygavdelning i Stockholm tillhörde 2018 de tio största på 

direkt- och återförsäkringsmarknaden.281    

 

En orsak till att Stockholm lyckades etablera sig på den internationella marknaden kan 

paradoxalt nog ha varit dess perifera geografiska läge. I Stockholm kunde man under 

1970-talet inte sitta och vänta på kunderna, likt konkurrenterna på Londonmarknaden 

var vana vid. Läget i periferin krävde att man var aktiv, sökte sig utåt, reste mycket och 

erbjöd något nytt. Flygavdelningens geografiska läge behövde kompenseras av något 

som konkurrenterna inte hade, något som kunde tävla med de befintliga lösningarna på 

den internationella marknaden. Med utvecklingen av Mariasystemet fick man den at-
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traktionskraft som behövdes för att plats på den internationella scenen. Intraprenör-

skapet och den intraprenöriella processen ledde fram till ett strukturkapital av teknik 

och kultur med bestående värde – ett historiskt ankare nedlagt av rebellen från norr 

under 1970-talet. Tyngden i ankaret skänkte stabilitet åt flygförsäkringsaffärerna i 

Stockholm, långt efter att verksamheten lämnats över till Hannover Re.   

 

Avslutande diskussion 

Fallstudien har principiellt intresse eftersom flygavdelningen i Skandia var först i värl-

den med teknik och praktik som sedermera kom att bli praxis på försäkringsmarknaden 

för storflyg. Etableringen av flygavdelningen byggde på intraprenörskap, när en person 

eller ett team inom ramen för en etablerad organisation kombinerar och utvecklar resur-

ser på ett radikalt nytt sätt. Studien visar på betydelsen av att stora organisationer med-

vetet behöver anstränga sig för att ge utrymme för entreprenöriella medarbetare, så kal-

lade intraprenörer. Med tanke på att de etablerade storföretagen i Sverige står för en 

mycket stor andel av sysselsättningen, spelar intraprenörskap en väsentlig roll för nä-

ringslivets förnyelseförmåga, konkurrenskraft och lönsamhet. Landets ekonomiska till-

växt är beroende av att det skapas goda förutsättningar för intraprenörskap på organi-

sationsnivå.      

 

Det har i tidigare studier hävdats att intraprenörskap uppträder i organisationer som till-

förs nya resurser och marknadssegment, till exempel som ett resultat i samband med 

förvärv och fusioner. Så var fallet i Skandiakoncernen vid tiden för grundandet av flyg- 

avdelningen, då de finansiella resurserna ökade samtidigt som samma administration 

utmanades av de organisatoriska effekterna av de många bolagsuppköp med efterföl-

jande fusioner som genomfördes under 1960-talet. För att kunna hantera den växande 

Skandiakoncernen gjorde sig ledningen med sin nytillträdde unge chef Pehr G. Gyllen-

hammar mottaglig för nytänkande. Visionära och envisa medarbetare kunde ”operera 

under radarn” och enkelt skaffa sig ett möjlighetsutrymme för intraprenörskap, eftersom 
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ledningen och andra medarbetare var fullt upptagna med att ta hand om de infusionerade 

bolagen.  

 

Lika vanligt är att intraprenörskap uppkommer i organisationer med decentraliserat be-

slutsfattande, kundorientering, i motsats till hierarki, rigida styrsystem och detaljerad 

planering. Skandias matrisorganisation och byråkrati borde ha utgjort ett hinder för 

intraprenörskap att underifrån bryta fram inom organisationen. Men slika trögheter kan 

övervinnas om det finns öppna kommunikationskanaler inom organisationen, där med-

arbetare ute i organisationen kan föra en dialog med högsta ledningen. Så var fallet då 

flygavdelningen bildades, där Sven Brise hade nära kontakt med de verkställande di-

rektörerna Pehr G. Gyllenhammar och Arne Lundeborg. Dessutom var organisationen 

mindre och mer sammanhållen än vad den skulle komma att bli senare. Med den täta 

kontakten mellan Brise och ledningen fick Skandia liknande fördelar som små- och me-

delstora företag med horisontellt beslutsfattande har, med förmåga till att fånga upp 

initiativ från enskilda medarbetare och med snabb anpassning till förändringar i mark-

naden. Brises sätt att på formella och informella vägar skapa sig ett nätverk både innan-

för och utanför Skandia bidrog starkt till att platta ut beslutsnivåerna, med koncernled-

ningens goda minne. 

 

Medarbetare som söker företagsresurser för att driva igenom sina idéer möter inte sällan 

på motstånd, på alla nivåer inom organisationen. För den ledning som valt att prioritera 

stabilitet, samordnat strategiarbete och effektivitet kan omstörtande innovationer fram-

drivna av enskilda medarbetare eller team verka provocerande. Det hotar ordningen och 

tar uppmärksamhet från den ledning som vill driva förändringsarbete ”top-down”, inom 

ramen för en linjeorganisation. Likaså kan chefer och medarbetare vid andra avdel-

ningar känna sig marginaliserade i tilldelningen av resurser, och få dem att rikta kritik 

mot såväl ledningen som entreprenöriella medarbetare utanför den egna avdelningen. I 

denna situation kan frustrerade blivande intraprenörer, som inte får gehör hos ledningen 

för sina idéer, välja att lämna organisationen. Förutom att ta med sig idén in i ett eget 

fristående företag kan de även locka med andra medarbetare i flykten. Organisationen 
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dräneras på kreativitet, intraprenöriella processer och möjligheten att bygga upp ett 

unikt strukturkapital.  

 

Att så inte skedde i fallet med flygavdelningen har fyra förklaringar. För det första fanns 

det hos Skandia en stark önskan om att agera progressivt i marknaden, vilket gjorde att 

flygavdelningens ansträngningar välsignades av koncernledningen. Att utveckla en ny 

prissättningsmodell och bygga upp Mariasystemet för att bryta in sig på en oligopol-

marknad låg helt i linje med koncernens mål att vara ett marknadsledande företag. Med 

den snillrika relationsdatabashanteraren kunde avdelningen följa utfallet i hela mark-

naden och dra slutsatser även på risker som låg utanför den egna portföljen. Dessutom 

var den tekniska plattformen flexibel och användarvänlig, och kunde därför anpassas 

till ständigt nya behov inom såväl flyg, produktansvar som rymd.  

 

För det andra var timingen av stor betydelse. Flygavdelningen etablerades i samband 

med introduktionen av ny flygteknologi (Jumbo Jet), med efterfrågan på mer omfat-

tande försäkringslösningar än tidigare, inom en tekniskt komplicerad del av försäkrings-

marknaden. En förklaring till flygavdelningens framgångar var således att den kom att 

operera på en starkt växande marknad, i motsats till att behöva äta sig in på stillastående 

eller krympande marknader genom att ta andelar från konkurrenter. Samma förklaring 

kan ges förnyelsearbetet under 1980-talet och framåt, då ett teknikskifte inom rymdom-

rådet skapade nya möjligheter. Med förbättrad teknik för satelituppskjutning i rymden 

och ökade användningsområden inom det civila rymdområdet uppstod en helt ny och 

växande försäkringsmarknad. Följaktligen expanderade flygavdelningen främst som ett 

resultat av att efterfrågan på olika former av försäkringar steg, vilket även gynnade kon-

kurrenterna i marknaden.    

 

För det tredje hade cheferna för flygavdelningen högsta ledningens förtroende att på 

egen hand utveckla verksamheten. Tilliten byggde på att avdelningen sköttes väl och 

levererade vinster tillbaka till koncernen. Med ett eget utvecklat databassystem, en unik 
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redovisningsmodell och en avvikande affärskultur fick flygavdelningen karaktär av en 

isolerad organisatorisk enklav av fullservicekaraktär, delvis i opposition med andra av-

delningar inom Skandiakoncernen. Med enklaviseringen följde en självbild hos medar-

betarna om att avdelningen stod för det som var kreativt, innovativt och hade hög inter-

nationell relevans.     

 

För det fjärde tycks inte intraprenören Sven Brise och hans efterföljare som chefer för 

flygavdelningen främst sökt pekuniära belöningar för sina ansträngningar. Därmed var 

risken för att entreprenöriella medarbetare skulle lämna organisationen liten. Det inter-

nationella intresset för Mariasystemet var påtagligt och utgjorde en inre belöning hos 

medarbetarna, som dessutom motiverades av det handlingsutrymme som den högsta 

ledningen gav flygavdelningen till att mer eller mindre självständigt utforma sina stra-

tegier. Incitamentet att avancera inom organisationen eller helt lämna Skandia hölls 

även tillbaka av den starka arbetsgemenskap som följde med de intraprenöriella proces-

serna och det strukturkapital som alla medarbetare blev en del av. Även utlandsresorna 

och stationeringen i London sågs som en del av belöningen.      

 

Den yttre förutsättningen för skapandet av flygavdelningen var efterfrågan på moderna, 

genomlysta och storskaliga försäkringslösningar anpassade till ny teknologi inom det 

civila flyget (se figuren nedan). Behovet fångades upp i dialogen mellan VD Pehr G. 

Gyllenhammar och intraprenören Sven Brise, under och efter den senares nyvunna in-

ternationella erfarenheter från arbete inom IATA. Med fortsatta uppdrag för Interna-

tionella Handelskammaren och inom IATA spann Brise vidare på sitt nät av internat-

ionella kontakter med försäkringsbolag och flygbranschens representanter. Nätverket 

var av betydelse för att kunna övertyga aktörerna på Londonmarknaden om förträfflig-

heten med den neutrala prissättningsmodellen. Men för att ta deltaga med allt större 

andelar på direkt- och återförsäkringsmarknaden krävdes en betydande kassa, en stark 

balansräkning att teckna sina affärer mot. Utan tillgången till Skandiakoncernens finan-

siella resurser hade intraprenörskapet och den lönsamma vandringen mot grötfatet ald-

rig kommit till stånd.  
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Figur 4. Analysschema.   

 

Under 1970-talet byggde teamet kring intraprenören upp ett ansenligt strukturkapital 

som låg till grund för liknande satsningar inom produktansvar och under 1980-talet även 

rymdområdet. Vid det laget hade det temporära monopol som flygavdelningen skaffat 

sig, tack vare sin överlägsna tekniska kompetens materialiserad i relationsdatabasen, i 

kontrast till Londons rundliga prissättningsmodeller, visserligen gått förlorat. Men det 

strukturkapital som genererats med Sven Brises visioner och som levde vidare hos 

främst Hans Sandström var tillräckligt för att säkra en fortsatt dynamisk och lönsam 

flygavdelning. När Skandiakoncernen styckades upp i slutet av 1990-talet kunde verk-

samheten utan några egentliga störningar fortsätta in i Hannover Re, i likhet med hur 
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avdelningen gått ”oskadd” genom Skandiakoncernens tidigare strukturförändringar. Ef-

tersom Hannover Re hade en starkare balansräkning än Skandia förbättrades de facto 

möjligheterna att delta på flygförsäkringsmarknaden. De unika betingelser som rått på 

världsmarknaden under slutet av 1960-talet och som tagits tillvara av Skandialedningen 

och Sven Brise, hade formats till ett strukturkapital som var synligt och verkningsfullt 

även i slutet av 2010-talet.   
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