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Sammanfattning 
Bakgrund: Befintlig alignmentteori berör inte de svårigheter som företag möter i att uppnå 
strategisk alignment, särskilt när de genomgår större förändringar. De förändringar som 
amerikanska och europeiska fullserviceflygbolag har genomgått genom att introducera 
lågprisalternativ visar att det har varit svårt att skapa lönsamhet.  
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att, med hjälp av exempel från flygbranschen, konkretisera befintlig 
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förändringsprocesserna diskutera förutsättningar för att uppnå alignment vid en partiell 
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1 Inledning 
I det här kapitlet introducerar vi läsaren i de tankar som ligger bakom 
denna uppsats, och som har mynnat ut i det syfte som presenteras i slutet 
av kapitlet. Här återfinns även en disposition som ger en översikt över 
uppsatsens upplägg. 

 

1.1 Resans början 
Den första idén till uppsatsen föddes under en strategiföreläsning vid 
Linköpings universitet, hösten 2003. En diskussion om hur man inom 
företag övergått alltmer från att ha fokuserat på effektiviseringen av 
tillverkningsprocesser, till att fokusera på samspelet mellan olika 
funktioner för att nå gemensamma mål, fick oss att fundera kring hur 
pass väl företag lyckas med denna ambition, i synnerhet företag som 
genomgår större förändringar.  
 
En bransch som vi har uppmärksammat är den förändringsbenägna 
flygbranschen, vilken under de senaste decennierna genomgått stora 
förändringar, framför allt efter avregleringen på flygmarknaden 1978 i 
USA och 1987 (slutförd 1997) i Europa (se Barkin et al, 1995 och 
www.easyjet.com 1 ). I och med avregleringen har de traditionella 
flygbolagen (fullserviceflygbolag) 2 , som historiskt sett dominerat 
marknaden, fått växande konkurrens från nischade lågprisflygbolag 3 
vilka har riktat in sig på att erbjuda kraftigt rabatterade flygningar till en 
lägre servicenivå än de traditionella bolagen. För att möta konkurrensen 
från nya aktörer, har de traditionella bolagen utökat sina utbud med 
lågprisalternativ4; något som har medfört organisationsförändringar. Ett 
av de senaste exemplen är SAS, som i mars 2003 introducerade sin 
lågprissatsning Snowflake (Braconier, 2003).  
 
Valet att studera flygbranschen är särskilt intressant, eftersom inget större 
fullserviceflygbolag med etablerad struktur oss veterligt ännu har lyckats 
med att lönsamt konkurrera med de specialiserade lågprisflygbolagen (se 

                                           
1 www.easyjet.com/EN/about/infopack_development.html 
2 Traditionellt flygbolag eller fullserviceflygbolag = Reguljärflygtrafik (se vidare kapitel 3.2) 
3 Lågprisflygbolag = Flygbolag som flyger reguljärt till låga kostnader/priser (se vidare kapitel 3.3) 
Termen används i beskrivningen av bolag som helt nischat in sig mot ett lågprisutbud.   
4 Lågprisalternativ/-satsning = Flygbolag som flyger reguljärt till låga priser (se vidare kapitel 3.4) 
Termen används i beskrivningen av traditionella flygbolag som utökat sin verksamhet.  
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exempelvis www.flygtorget.se)5. Eftersom de traditionella bolagen vid 
lanseringen av lågprisalternativ har behållit sina övriga produkter, är det 
inte fråga om en total förändring i utbud. Majoriteten av bolagen har 
likaså delvis valt att använda sig av den existerande interna strukturen6 
för uppbyggnaden av organisationen bakom den nya produkten. Det är 
alltså endast delar av företaget som har genomgått förändringar. 
Hädanefter kommer vi att referera till sådan förändring som partiell 
förändring7. 
 
Det som vi inledningsvis beskrev som samspelet mellan olika funktioner 
på ett företag benämns med ett annat ord för alignment. Detta för gemene 
man relativt okända begrepp kommer att spela en central roll i vår 
uppsats. Därför får läsaren redan nu möjlighet att bekanta sig med 
begreppet.    
 

1.2 Alignment 
Alignment är ett begrepp som används i delvis olika avseenden av olika 
författare och forskare. Följande definition är ett exempel på hur man kan 
ge uttryck åt alignment. 
 

Alignment = Intern och extern överensstämmelse inom ett 
företag (Sun & Hong, 2002) 

 
Parallellt med alignment existerar ett antal närbesläktade begrepp, varav 
strategisk fit är det begrepp vi vid sidan av alignment kommer att 
behandla i denna uppsats. ’Strategisk’ antyder att alignment är nära 
sammankopplat med företagets strategibyggande, vilket också tydliggörs 
genom att begreppet ofta refereras till som strategisk alignment.  Enligt 
Gray (1997) har begreppen strategisk alignment och strategisk fit använts 
synonymt under senare år, vilket har föranlett oss att (om ingenting annat 
anges) behandla dessa begrepp som synonymer. Den definition på 
alignment som vi hädanefter kommer att arbeta utifrån är som följer:  

                                           
5  www.flygtorget.se/flygfakta/faq/fragelista.asp?KatID=6&Action=Lista  
6  Struktur är ett återkommande begrepp i uppsatsen. Organisationsstruktur avser företagets 
administrativa uppbyggnad, operativ struktur avser den producerande enhetens uppbyggnad, intern 
struktur avser hela företagets interna uppbyggnad.  
7 Partiell innebär delar av organisationen. Valet att benämna företeelsen för partiell förändring är vårt 
eget, därmed inte sagt att termen inte används av andra författare i andra sammanhang. För vidare 
beskrivning, se 3.4. 
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Alignment = överensstämmelse mellan:  
1) strategierna för de olika delarna8 inom ett företag, samt  
2) mellan företaget och dess omvärld. 

 
Valet att föra in begreppet strategi i alignmentdefinitionen grundar vi 
bland annat på Voss  (1995, s 9), som hävdar att:  
 

[…] strategic choices [are] based around the need to attain 
internal and external consistency. 

 
Alignment kan illustrativt beskrivas såsom den förenklade 
organisationsmodellen nedan visar (se Figur 1). De dubbelriktade pilarna 
symboliserar interaktionen mellan de olika funktionerna samt mellan 
företaget och omvärlden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Alignment 

1.2.1 Betydelsen av att uppnå alignment 
Författare såsom Porter (1996), Fuchs et al (2000) och Lambert & 
Cooper (2000) är samtliga överens i sitt budskap om att det är viktigt för 
en organisation att uppnå alignment för att lyckas nå de övergripande 
företagsstrategiska målen. Debatten har tidigare kretsat kring vilka 
funktioner som bör fokuseras för att uppnå det önskade tillståndet. 

                                           
8 I organisationer med funktionsindelning representeras delarna av funktioner (såsom marknadsföring, 
försäljning, logistik), medan de i exempelvis divisionsorganisationer representerar divisioner. Det 
väsentliga i alignmentsammanhang är inte vilken indelning organisationen har, utan att de olika 
delarna (funktionerna/divisionerna) överensstämmer strategiskt med varandra. Vi kommer omväxlande 
i uppsatsen att referera till de i organisationen ingående delarna som delar, funktioner, divisioner eller 
grupper.  

Funktion 
2 

Funktion
1 OMVÄRLD 

OMVÄRLD

OMVÄRLD 

Funktion
3 
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Utpräglade positioneringsteoretiker såsom Porter (t ex 1980) har länge 
hävdat att företag framför allt bör koncentrera sig på att identifiera sin 
position på marknaden och därefter anpassa övriga funktioner efter 
denna. Också Luftman (1996) menar att en effektiv positionering är 
avgörande för företagets möjlighet att utveckla konkurrensfördelar.  
Logistiker (Lambert & Cooper, 2000, med flera), å andra sidan, har 
snarare betonat vikten av att ha en effektiv operativ struktur.  
 
Trots att alignment har fått dåligt med fokus i den tidigare debatten, har 
betydelsen av alignment varit välkänd och dokumenterad sedan slutet av 
1970-talet (Luftman & Brier, 1999). Enligt Joshi et al (2003) nämns 
begreppet för första gången i en artikel från 1974. På senare år diskuteras 
vikten av att uppnå överensstämmelse mellan marknadsförings-
/positioneringsstrategi och operativ strategi av bland andra Berry et al 
(1999). Ett av budskapen är att en organisations operativa strategi och 
positioneringsstrategi måste överensstämma för att positioneringen ska få 
önskad genomslagskraft. Likaså anser Boswell (2000) att alignment är en 
förutsättning för att kunna skapa konkurrensfördelar. Luftman (1996) 
uttrycker betydelsen av alignment som att ett företags prestationsförmåga 
är ett resultat av graden av överensstämmelse mellan strategi och 
organisationsstruktur.  
 

1.3 Problemdiskussion 
Vid närmare granskning av alignmentteorierna uppstår funderingen kring 
hur pass möjligt det egentligen är för företag att i praktiken uppnå 
alignment. Studier av alignment har genomförts i flertalet branscher (se 
exempelvis Venkatraman, 1990). Undersökningarna behandlar 
betydelsen av alignment och hur man kan gå tillväga för att uppnå 
alignment, men vi saknar en utredning rörande vilka svårigheter som kan 
vara förknippade med att i praktiken nå dit.  
 
Introduktionen av lågprisalternativ har inneburit stora förändringar för 
fullserviceflygbolagen. Ett nystartat lågprisföretag har redan från början 
möjligheten att bygga upp en struktur som är anpassad för 
lågprisverksamhet, medan ett företag som i ett senare skede väljer att 
utöka sin verksamhet har andra förutsättningar. Att ingen av de 
traditionella flygbolagens lågprissatsningar har lyckats är 
anmärkningsvärt. Bolagens lågprissatsningar har en efter en lagts ner, 
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alternativt köpts upp, av lönsamhetsskäl. Samtidigt fortsätter 
lågprisbolagen att gå bra, med det amerikanska bolaget Southwest 
Airlines (Southwest) i spetsen. Det är för övrigt värt att notera att detta 
bolag har lyckats behålla lönsamheten även efter terrorattackerna den 11 
september 2001; något som ger dem en särställning på den amerikanska 
flygmarknaden (No frills, plenty of promise, 2001).  
 
Med tanke på de svårigheter som fullserviceflygbolagen har haft att 
skapa lönsamhet i sina lågprissatsningar, undrar vi hur alignment 
relaterar till de olika förändringsprocesser som företag kan genomgå. 
Även om företag inte uttryckligen strävar efter att uppnå alignment, så 
anser vi att man kan utgå ifrån att företag implicit vill använda sig av en 
sådan strategi. Den uttalade ambitionen inom många företag idag är att 
hela organisationen ska arbeta mot företagets övergripande mål. När 
målet förändras, exempelvis vid större organisatoriska förändringar, 
behöver således alla delar inom företaget anta samma nya fokus. Bland 
annat beroende på vilken företagskultur företag har, kan förändringar 
genomföras på olika sätt (de Wit & Meyer, 1998), det vill säga att man 
genomgår olika förändringsprocesser. Beroende på vilken typ av 
förändringsprocess det rör sig om och vilken omfattning förändringen 
har, kan vi tänka oss att svårigheterna är olika stora att samla 
organisationen mot det nya gemensamma målet, det vill säga att skapa 
alignment inom företaget. Vi ställer oss därmed frågan om det kan finnas 
faktorer i företags förändringsprocesser som påverkar deras möjligheter 
att uppnå alignment, särskilt vid den typ av förändring som 
fullserviceflygbolagen har genomgått, det vill säga partiell förändring.  
 
Med anledning av utvecklingen inom flygbranschen, vill vi inrikta vår 
studie till att omfatta de svårigheter att uppnå alignment som berör 
flygbolag med befintlig struktur, vilka har genomgått partiell förändring 
genom att introducera lågprisalternativ. Utgångspunkten är att bolagen 
har genomfört förändringarna såsom en reaktion på förändringar i 
efterfrågan, det vill säga omvärlden. Valet att använda sig av 
tjänsteproducerande företag för att konkretisera alignmentteori kan 
möjligen väcka frågetecken, eftersom många teorier på området är 
utformade utefter studier av industriföretag. Dock visar exempelvis Doig 
et al (2003) att tjänsteföretag står inför motsvarande alignmentsvårigheter 
som industriföretag, varför vi inte ser något hinder i att låta vår egen 
studie baseras på företag inom denna sektor. Vi ser även en utmaning i att 
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få studera ett empiriskt område som är relativt outforskat i 
alignmentsammanhang. 
 
Med bakgrund av ovanstående resonemang formulerar vi uppsatsens 
syfte. 
 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är, att med hjälp av exempel från flygbranschen: 
 

•  konkretisera befintlig alignmentteori,  
 
•  sätta alignment i relation till olika förändringsprocesser, samt 

 
•  utifrån de olika förändringsprocesserna diskutera förutsättningar 

för att uppnå alignment vid en partiell förändring. 
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1.5 Disposition 
 
 
 
   Kapitel 2, Metod: 

Vi beskriver den praktiska metodik vi har använt, våra 
metodval, och vad som har föranlett dessa val.  

      
Kapitel 3, Flygbranschens utveckling: 
Vi ger en beskrivning av utvecklingen inom 
flygbranschen sedan avregleringen på flygmarknaden, 
för att få en förståelse för situationen som den ser ut 
idag. Empiri kompletteras med förklaringar av vissa 
teoretiska begrepp. 

 
Kapitel 4, Alignment inom flygbranschen: 
Vi diskuterar alignment såsom en förklaring bakom 
flygbolagens varierande framgångar. Teoretiska 
resonemang varvas med fakta från flygbranschen till 
en analys. 
 
Kapitel 5, Alignment vid förändring: 
Vi diskuterar hur olika typer av förändringsprocesser 
kan påverka fullserviceflygbolagens förutsättningar 
för att uppnå alignment. Fokus läggs vid den partiella 
förändring som bolagen har genomgått. Teoretiska 
resonemang varvas med fakta från flygbranschen till 
en analys.  
 
Kapitel 6, Slutsatser: 
Här tar vår resa slut. Vi sammanfattar de slutsatser vi 
har dragit i uppsatsen. 

Metod 

Flyg- 
branschen 

Alignment 

Förändring 

 
Slutsatser 



 
 

 8
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2 Metod 
I det här kapitlet beskriver vi den praktiska metodik vi har använt oss av, 
våra metodval, och vad som har föranlett dessa val. 

 
Den metod som ligger bakom uppsatsen kan förklaras utifrån de 
grundstenar som beskrivs av Arbnor & Bjerke (1994) (se Figur 2): 
grundläggande föreställningar och paradigm, metodsynsätt och 
arbetsparadigm. Arbetsparadigmet, vilket enkelt kan beskrivas som den 
praktiska metodiken, beror av vilket metodsynsätt forskare har, vilket i 
sin tur föranleds av grundläggande föreställningar och paradigm. Efter en 
redogörelse för de grundläggande föreställningar, paradigm och 
metodsynsätt som präglat oss, kommer vi att lägga mer fokus på 
arbetsparadigm. Vi grundar våra resonemang huvudsakligen på Arbnor & 
Bjerke (1994). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Metod, inspirerad av Arbnor & Bjerke (1994) 

 

2.1 Grundläggande föreställningar och paradigm 
Våra grundläggande föreställningar om omvärlden och vår egen roll i den 
är någonting som enligt Arbnor & Bjerke (1994) påverkar valet av 
metod. Eftersom föreställningarna till stor del är omedvetna (Gilje & 
Grimen, 1992) är det svårt att redogöra för dem, men vi kan spekulera 
kring vilka faktorer som har påverkat oss till att göra de val vi har gjort i 
den här uppsatsen. En faktor som vi tror har influerat våra metodval 
under uppsatsens gång,  är vår utbildning, vilken bland annat har gett oss 
ett kritiskt tänkande. Ett paradigm, vilket baserar sig på de grundläggande 

Grundläggande föreställningar 
och paradigm: 

- Verklighetsuppfattning och 
  vetenskapsuppfattning 
- Vetenskapsideal 

 

Metod-
synsätt 

Arbetsparadigm: 
- Metodisk procedur 
- Metodik 

Veten-
skaps-
teori 

Metod-
lära 
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uppfattningar man som forskare har, kan delas upp i 
verklighetsuppfattning, vetenskapsuppfattning och vetenskapsideal (se 
Arbnor & Bjerke, 1994).  
 

2.1.1 Verklighetsuppfattning och vetenskapsuppfattning 
Verklighetsuppfattning benämns även ontologi, och berör frågor om vad 
världen består av (Silverman, 2001). Våra personliga uppfattningar om 
verkligheten går i linje med det som benämns objektiv ontologi. Objektiv 
ontologi står för uppfattningen att en verklighet existerar oberoende av 
våra kognitiva strukturer, det vill säga det finns en yttre verklighet även 
om människan inte kan bli medveten om den (Johnson & Duberley, 
2000). I vårt fall rör det sig om att betrakta organisationer som verkliga 
fenomen, vilka existerar oberoende av vem som betraktar dem.  
 
Vilken vetenskapsuppfattning man som forskare har, bygger enligt 
Arbnor & Bjerke (1994) på den kunskap man har samlat på sig, 
exempelvis genom sin utbildning. Vår egen vetenskapsuppfattning är 
präglad av vår ekonomutbildning, där kurser inom bland annat strategi 
har format vår uppfattning om hur organisationer fungerar i sin interna 
kontext och i relationerna med omvärlden. Vetenskapsuppfattningen 
grundar sig bland annat på vår kunskapssyn. Epistemologi tar i beaktande 
vilken syn vi har på vad kunskap består av och hur pass allmängiltig vi 
anser att den är (Silverman, 2001). Subjektiv epistemologi står för 
uppfattningen att det inte existerar något teoretiskt neutralt språk 
(Johnson & Duberley, 2000). Vi ansluter oss till detta synsätt, eftersom vi 
anser att kunskap uppfattas och utvecklas på olika sätt av olika individer. 
Beroende bland annat på vilken bakgrund, utbildning och grundläggande 
föreställningar forskaren har, kommer han eller hon att tolka exempelvis 
ett händelseförlopp inom en organisation på olika sätt.  
 

2.1.2 Vetenskapsideal 
 

Perhaps the most we can hope for in considering epistemology 
is that we become more consciously reflexive. (Johnson & 
Duberley, 2000, s 4) 

 
Vetenskapsidealet är ett uttryck för vad man som forskare vill 
åstadkomma med sin forskning (Arbnor & Bjerke, 1994), såsom att låta 
den präglas av medveten reflektion (se citat ovan). Liksom vi beskrev i 



2. Metod 
 

 11

föregående avsnitt (2.1.1), är vår personliga uppfattning om verkligheten 
och kunskap att verkligheten är objektiv (objektiv ontologi), men att vi 
förstår den på vårt subjektiva sätt (subjektiv epistemologi). Detta 
tankesätt som vi inspireras av, benämns av Johnson & Duberley (2000) 
för kritisk teori (se Figur 3). 
 

  Ontologi 
 objektiv subjektiv 

objektiv   
   
 kritisk teori  

Ep
is

te
m

ol
og

i 

subjektiv     

 

Figur 3: Kritisk teori, som en funktion av ontologi och epistemologi, källa: Johnson 
& Duberley (2000)  

 
Begreppet kritisk teori används i delvis olika betydelse av olika 
författare. Vi har valt att utgå från den betydelse som Johnson & 
Duberley (2000 och 2003) ger begreppet. Enligt dessa författare är 
forskning i kritisk tradition självmedveten kritik. Forskaren försöker 
genom ett kritiskt tänkande att bli medveten om de epistemologiska 
antaganden som påverkar hans eller hennes medvetande. Kunskap anses 
vara en produkt av värderingar som ger den mening och riktning. Det sätt 
på vilket vi i denna uppsats analyserar och tolkar det teoretiska såväl som 
det empiriska materialet beror, i enlighet med uppfattningen inom kritisk 
tradition, på vår teoretiska ram och våra antaganden. Vi kan därmed inte 
utgå ifrån att den analys som vi för är obestridlig. 
 
Ett mål med uppsatsen är att ge ett bidrag till utvecklingen av ett begrepp 
(alignment) på så sätt att det bättre täcker in vad som pågår i världen (hur 
alignment relaterar till förändring), vilket är ett vanligt vetenskapsideal 
inom det metodsynsätt som Arbnor & Bjerke (1994) benämner 
systemsynsättet (se vidare, 2.2). Vi vill även skapa oss en förståelse för 
hur olika system (i vårt fall flygbolag) beter sig under olika inre och yttre 
omständigheter, vilket också finner en koppling till systemsynsättet. Med 
hjälp av reflektion önskar vi, i enlighet med Johnson & Duberley (2003), 
kunna se de studerade problemen på nya sätt, för att så småningom kunna 
uttrycka vår egen organisatoriska verklighet genom att skapa egna texter.  
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2.2 Metodsynsätt 
De grundläggande föreställningarna och paradigmen har betydelse för 
hur vi förhåller oss till de fenomen vi studerar, samt hur datainsamling 
och tolkningar genomförs och tar sig uttryck (Arbnor & Bjerke, 1994). 
En av utgångspunkterna i vår studie är att vi betraktar en organisation 
som ett system bestående av en mängd ingående delar (mindre system), 
vilka interagerar och tillsammans bildar en helhet. Vidare utgår vi från att 
det existerar en gräns mellan organisationen och dess omvärld, även om 
denna gräns kan flytta sig beroende på hur man väljer att definiera 
systemet. Organisationen interagerar med och är beroende av sin omvärld 
(öppet system, se 2.2.1). I dessa avseenden speglas vår studie av det 
synsätt som Arbnor & Bjerke (1994) beskriver som systemsynsätt.  
 
I uppsatsen rör vi oss med många av de begrepp som kännetecknar ett 
systemtänkande, såsom konflikter, överensstämmelse och reaktioner på 
och i miljö (se Arbnor & Bjerke, 1994). Vi har vidare valt att fördjupa 
oss i ett av dessa begrepp – överensstämmelse (alignment) – och sätta det 
i relation till de förändringar som system går igenom. Systemsynsättet 
bygger på uppfattningen att utvecklingen av systemet är en medveten, 
framplanerad process (Arbnor & Bjerke, 1994), vilket vi dock inte vill 
acceptera som ett givet antagande. Detta kommer att visa sig när vi i 
kapitel 5 behandlar olika förändringsprocesser som organisationer kan 
genomgå. Som komplement till systemsynsättet har vi en tolkande ansats, 
vilket dock ej ska förväxlas med aktörsynsättet (se Arbnor & Bjerke, 
1994), vars utgångspunkt främst är att studera individer.  
 
Ett mål med studien är att söka efter finalitetssamband (indikator-effekt-
samband), det vill säga samband mellan systemens drivkrafter och 
drivkrafternas positiva eller negativa effekter, vilket går i linje med 
systemsynsättet (se Arbnor & Bjerke, 1994). Vi försöker identifiera 
möjliga orsaker till varför vissa organisationer har svårt att uppnå 
alignment vid en partiell förändring. För att kunna förklara svårigheterna 
med att uppnå alignment, behöver vi utveckla en egen förståelse för de 
samband som råder mellan förändringsprocesser och alignment, vilken är 
tolkad bland annat utefter våra grundläggande föreställningar. Förståelsen 
utvecklas genom att studera andra forskares subjektiva uppfattningar om 
den studerade verkligheten. Enligt systemsynsättet är det emellertid 
möjligt att göra dessa subjektiva verklighetsbilder objektivt tillgängliga, 
genom att som forskare försöka göra sig en objektiv föreställning om 
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verklighetsbilderna (Arbnor & Bjerke, 1994), vilket förutsätter ytterligare 
tolkning.   
 

2.2.1 System 
Inom modern systemteori antas organisationer vara sociala företeelser 
med inlärningsförmåga och kultur (Arbnor & Bjerke, 1994). Detta är ett 
antagande som vi vill ansluta oss till. Även om det i många avseenden är 
svårt att studera hur exempelvis kultur påverkar en organisation, är vi av 
den uppfattningen att företagskulturen finns med som en bland flera 
faktorer när man vill söka förklaringar bakom en organisations 
uppbyggnad eller agerande.  
 
Vi arbetar under antagandet att de studerade systemen (organisationerna) 
är öppna, det vill säga organisationen antas interagera med och påverka 
respektive påverkas av sin miljö. Detta visar sig genom att studien 
sträcker sig utanför organisationens gränser. I och med att vi också 
erkänner kulturens påverkan på organisationen, kan våra studerade 
system betraktas som influerade av kultur. Vi har med andra ord valt att 
se de studerade organisationerna som en kombination av två olika typer 
av system:  
 

1) system som öppna, lärande och strukturförändrande  
2) system som kultur  
(Arbnor & Bjerke, 1994) 

 
Den utsträckning i vilken vi har kunnat bilda oss en uppfattning om 
kulturen i de studerade systemen har dock varit begränsad (se 2.3.4 
sekundärdata). 
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2.3 Arbetsparadigm 
Ett arbetsparadigm delas enligt Arbnor & Bjerke (1994) in i metodisk 
procedur och metodik: 
 

Metodisk procedur:  
Forskarens sätt att inordna och/eller modifiera någon på 
förhand given teknik eller teori, eller något tidigare resultat i 
ett metodsynsätt. Alternativt utveckla en ny teknik. 
 
Metodik:  
Det sätt på vilket man i sin undersökningsplan relaterar teorier 
och tidigare resultat, och inordnar de till metoder gjorda 
teknikerna samt det sätt på vilket man konkret genomför 
undersökningen.  
(Arbnor & Bjerke, 1994, s 235)  

 
Den metodiska proceduren är, enligt citatet ovan, att betrakta som länken 
mellan det metodsynsätt man som forskare har och de praktiska tekniker 
(metodiker) man använder sig av för att genomföra sin undersökning. 
Vilka tekniker man använder sig av i sin undersökning avgörs, enligt 
Arbnor & Bjerke (1994), av metodsynsättet och undersökningsområdets 
karaktär, det vill säga i vårt fall de egenskaper som karaktäriserar 
flygbranschen. Tekniker avser datainsamlingstekniker, 
valideringstekniker och hur man relaterar till tidigare kunskap. Metodisk 
procedur och metodik är enligt Arbnor & Bjerke (1994) tätt 
sammankopplade och ofta svåra att särskilja, varför vi har valt att inte 
göra någon åtskillnad emellan de båda begreppen i den här 
metoddiskussionen.  
 

2.3.1 Kvalitativ studie 
Eftersom det primära syftet med uppsatsen är att utveckla en förståelse 
för ett fenomen (alignment) samt hur detta fenomen förhåller sig till 
andra fenomen (förändringsprocesser och partiell förändring), föll det sig 
för oss naturligt att göra en kvalitativ studie. Enligt Lundahl & Skärvad 
(1999) är det vid kvalitativa studier viktigt att undersöka hur det 
studerade empiriska området utvecklats över tiden, vilket vi har gjort 
genom att genomföra en historiebeskrivning (se 2.3.3).  
 
Utgångspunkten i en kvalitativ studie är att skapa helhetsförståelse och 
sammanhang (Christensen et al, 1998). Detta har också varit vårt mål. Vi 
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har använt oss av kvalitativ analys som grund för att utveckla förståelse 
för vårt studerade fenomen, vilket ställer krav på oss om att kunna tolka 
information (se Christensen et al, 1998) för att göra informationen 
objektivt tillgänglig. Lundahl & Skärvad (1999) beskriver tolkningar som 
’teoriimpregnerade’ och perspektivstyrda, vilket enligt dessa författare 
leder till att det är viktigt att vid kvalitativa studier vara medveten om hur 
perspektivet styr tolkningen, samt att utgå ifrån olika perspektiv. Det 
faktum att vi är två personer med olika bakgrund som har studerat samma 
information, har förmodligen bidragit till att vår upplevda bild av det 
studerade fenomenet är mindre subjektivt färgad än vad den hade varit 
vid en ensamstudie.  
 

2.3.2 Uppsatsprocessens utseende 
[...] en stegvis process med återkommande analys- och 
interventionsfaser. (Arbnor & Bjerke. 1994, s 326) 

 
Vi har i uppsatsprocessen arbetat utefter så kallad sök-lär-orientering, 
vilken definieras som en ständig förflyttning mellan teori och empiri 
(Arbnor & Bjerke, 1994). Problemformuleringen var inte given vid 
processens början, utan växte fram allteftersom vi blev medvetna om 
vilka resultat vi kunde använda från tidigare studier, samt fick en bild av 
hur den fortsatta processen skulle kunna komma att se ut. Att på detta sätt 
låta problemformulering växa fram efterhand kännetecknar de 
sambandsbestämningar som görs inom systemsynsättet (Arbnor & 
Bjerke, 1994). Problemformuleringen genomfördes inte i några medvetna 
och detaljplanerade steg, vilket kan uttryckas som att den planerade 
metodiken, i enlighet med Arbnor & Bjerke (1994), inte var rätlinjig. 
 
Inom annan metodlitteratur (se exempelvis Alvesson & Sköldberg, 1994) 
benämns växelspelet mellan empiri och teori vanligen som abduktion, till 
skillnad från induktion och deduktion som utgår från empiri respektive 
teori. 
 

2.3.3 Historiebeskrivning 
Inom systemsynsättet använder man sig oftast av någon av de båda 
teknikerna praktikfall och historiebeskrivningar (Arbnor & Bjerke, 
1994). Dessa tekniker väljs vanligen på grund av en (eller båda) av 
följande orsaker:  
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1) De är mångsidiga, det vill säga de kan ge forskaren en bred bild av 
det studerade fenomenet. 

2) De leder utvecklingen i någon riktning, det vill säga de är i någon  
bemärkelse unika eller avvikande.  
(Arbnor & Bjerke, 1994) 

 
Vi har valt att beskriva utvecklingen för en specifik bransch – 
flygbranschen – med särskilt fokus på fullserviceflygbolag som har 
genomgått en partiell förändring genom att utöka sitt utbud med 
lågprisalternativ. Vi anser att en historiebeskrivande undersökning (studie 
av händelseförlopp över tiden) är mest lämpad för vår studie, eftersom vi 
vill göra en bedömning av hur företag med olika förutsättningar har 
utvecklats inom en viss bransch. Tidsramen för uppsatsen gör det för 
övrigt omöjligt att bedriva en praktikfallsstudie, vilken i sådant fall skulle 
ha behövt utföras över en längre period. Historiebeskrivningen ger oss en 
mångsidig bild av utvecklingen i flygbranschen, eftersom ett stort antal 
aktörer med olika strategiska fokus har kommit och gått under de 20-25 
år som studien behandlar. Vi saknar belägg för att hävda att utvecklingen 
i flygbranschen är unik i jämförelse med utvecklingen inom andra 
branscher. Dock får den anses vara uppseendeväckande till sin karaktär 
och därmed intressant att studera, med tanke på att ingen av de 
traditionella aktörerna på ett lönsamt sätt har lyckats genomföra den 
partiella förändring som introduktionen av lågprisalternativ innebar. Vi 
hoppas att med hjälp av studien kunna lämna ett bidrag till utvecklingen 
av befintlig alignmentteori.  
 

2.3.4 Sekundärdata 
Sekundärdata är benämningen på data som insamlats i ett tidigare skede 
(Christensen et al, 1998) och som inte insamlats och sammanställts 
primärt för den egna studien (Lundahl & Skärvad, 1999). Sekundärdata 
används inom systemsynsättet i stor utsträckning för studier av den 
interna miljön i ett system (Arbnor & Bjerke, 1994). Den interna miljön 
kan indirekt ge en bild av systemets omvärld. Vi har i vår studie 
uteslutande använt oss av sekundärdata. Detta gör vi främst av praktiska 
(tidsmässiga och finansiella) skäl, i och med att de studerade företagen 
har sina säten utanför Sverige. Tillgången på information inom det 
studerade området är stor, vilket enligt Arbnor & Bjerke (1994) också 
talar till förmån för en sekundärdatastudie och minskar risken för 
informationsluckor.  
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En nackdel som vanligen gör sig påmind vid användandet av 
sekundärdata, är att informationen av olika anledningar uppfattas som 
vinklad (Arbnor & Bjerke, 1994), vilket kan påverka trovärdigheten i 
materialet.  Genom att ha studerat ett större antal, av varandra oberoende, 
källor anser vi oss dock ha minskat risken för att studien skulle förlora i 
trovärdighet (se vidare, 2.3.6). Enligt (Christensen et al, 1998) är det 
också vanligt att informationen i vissa fall är inaktuell. Detta har i vårt 
fall inte utgjort något större problem, eftersom det undersökta empiriska 
området debatterats fortlöpande och i stor omfattning under den period 
som vår historiebeskrivning omfattar. En annan konsekvens av att vi 
använder oss av sekundärdata är att vi inte har kunnat göra oss en bild av 
kulturen i de studerade organisationerna. Vi anser dock inte att detta har 
påverkat våra resultat nämnvärt. 
 
Vi har använt oss av publicerad extern sekundärdata, såsom tidskrifter 
och tidningar, och kommersiella källor, därav främst företagswebsidor. 
 

2.3.5 Insamling av material 
Insamlingen av det teoretiska materialet har främst skett via Linköpings 
universitets tidskriftsdatabaser (Ebscohost och JSTOR). Litteratur har 
även hämtats via universitetets bibliotek samt från kurser vid 
universitetet.  
 
För insamling av det empiriska materialet har vi använt oss av 
universitetets tidskriftsdatabaser (Ebscohost, JSTOR och Affärsdata) 
samt sökmotorer på Internet.  
 

2.3.6 Trovärdighetsbedömning i kvalitativa studier 
Validitet definieras allmänt som: 
 

[…] ett mätinstruments förmåga att mäta det som man avser att 
det ska mäta. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001, s 38) 

 
Enligt Christensen et al (1998) kan validitet delas in i trovärdighet (intern 
validitet), vilken bedöms utefter hur väl studie och resultat 
överensstämmer med verkligheten, och generaliserbarhet (extern 
validitet). Kvalitativ generalisering eller arbetshypoteser kan inte tolkas 
som absoluta bilder av verkligheten, utan snarare som den för tillfället 
bästa helhetsbilden (Christensen et al, 1998). Johnson & Duberley (2000) 
hävdar att kunskap beror av forskarens intresse och värderingar, vilket 
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har medfört att validitet av många anses vara ett opassande 
utvärderingsmått inom kritisk forskning. Enligt dessa författare är det 
lämpligare att diskutera trovärdighet. I vårt fall handlar trovärdighet om 
huruvida vår sekundärdatastudie förmår förse oss med sådan information 
att vi kan presentera en rättvisande bild av vårt studerade område 
flygbranschen.  
 
Inom systemsynsättet försöker forskare vanligen uppnå trovärdighet 
genom att sträva efter att spegla det studerade fenomenet ur så många 
vinklar som möjligt (Arbnor & Bjerke, 1994). Genom att vi samlade in 
information till dess att vi kom till en punkt då ny data inte nämnvärt 
utvecklade eller förändrade innehållet i det insamlade materialet, kunde 
vi så småningom nå mättnad, vilket enligt bland andra Christensen et al 
(1998) och Arbnor & Bjerke (1994) skänker trovärdighet åt studien.  
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3 Flygbranschens utveckling 
I det här kapitlet ger vi en beskrivning av utvecklingen inom 
flygbranschen sedan avregleringen, för att få en förståelse för situationen 
som den ser ut idag. Empiri kompletteras med förklaringar av vissa 
teoretiska begrepp. 

 
För att ha en grund att stå på när vi i kapitel 4 ska ta hjälp av 
alignmentteori för att försöka finna förklaringar till varför 
fullserviceflygbolagens lågprissatsningar har misslyckats, vill vi först ge 
en bakgrund till de förändringar som har haft en betydelsefull inverkan 
på utvecklingen i flygbranschen. Bakgrunden ger bland annat en 
förklaring till varför etablerade fullserviceflygbolag har valt att genomgå 
en partiell förändring. 
 
Utvecklingen inom flygbranschen kommer att beskrivas i kronologisk 
ordning. Vi kommer inledningsvis att ge en kort beskrivning av 
avregleringen på flygmarknaden, vilken utgör utgångspunkten för vår 
historiebeskrivning. Därefter behandlar vi fullserviceflygbolagens 
utveckling av nätverk (se nav-ekersystem avsnitt 3.2), vilken var ett 
direkt svar på den konkurrens som uppstod i och med avregleringen (se 
Barton et al, 1994). Konkurrensen utgjordes till stor del av 
lågprisflygbolag, vilka i och med avregleringen gavs större möjligheter 
att göra entré på marknaden. Detta leder oss in på en beskrivning av 
lågprisflygbolagen och deras frammarsch. Som ytterligare svar på den 
hårdnande konkurrensen introducerade slutligen fullserviceflygbolagen 
sina egna lågprisalternativ. En beskrivning av dessa lågprissatsningar 
avslutar vår bakgrundsbeskrivning. Under kapitlet presenterar vi de olika 
flygbolag som vi kommer att gå närmre in på i nästkommande kapitel.  
 
Diskussionen i kapitlet grundar sig på såväl den amerikanska som den 
europeiska flygmarknaden, eftersom vi har sett tydliga paralleller mellan 
utvecklingen på de två kontinenterna. Utvecklingen skedde med ett antal 
års fördröjning på den europeiska marknaden, men uppvisar trots det 
stora likheter med den amerikanska utvecklingen, varför vi inte ser något 
problem i att diskutera de båda marknaderna gemensamt. 
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3.1 Avreglering på flygmarknaden 
Alltsedan avregleringen 9  1978 i USA, präglas den amerikanska 
flygmarknaden av en fortgående utveckling. Syftet med avregleringen 
var att låta flygbolagen själva välja vilka marknader de ville betjäna, 
vilken prissättning de ville ha, samt att på egen hand fatta vissa operativa 
beslut som tidigare reglerats av staten. (Barkin et al, 1995)  
 
Samma process sattes igång på den europeiska marknaden knappt 10 år 
senare. Open-skies-avtalet i Europa var en tioårig avregleringsprocess 
som påbörjades 1987. Innan avregleringen avtalade de olika ländernas 
regeringar sinsemellan om tidtabeller, avgifter, och hur stort antal 
passagerare som varje flygbolag tilläts betjäna. (www.easyjet.com)10  
 
Enligt Reinalds-Feighan (2001) har avregleringen inneburit en möjlighet 
för fri entré och sorti på marknaden. Genom att fler aktörer lättare har 
kunnat etablera sig på marknaden, har nya konkurrensförutsättningar på 
marknaderna uppstått (Barkin et al, 1995). Vid den amerikanska 
avregleringens genomförande noterades en tydlig ökning av antalet 
flygbolag som etablerade sig på den amerikanska marknaden (Brock, 
2000). Många nystartade flygbolag har dock haft svårt att överleva i 
konkurrensen, vilket visar sig i att 41 av de 58 bolag som startades i USA 
under perioden 1989-2000 försvann redan under samma period (ibid.).  
 

3.2 Fullserviceflygbolag 
Vid avregleringen på flygmarknaden dominerade de stora traditionella 
flygbolagen, så kallade fullserviceflygbolag. Vi beskriver först vad som 
kännetecknar dessa bolag, för att sedan kort presentera de 
fullserviceflygbolag som vi kommer att fokusera vår studie kring. 
Bolagens kostnadsstruktur kommer att behandlas mer ingående i kapitel 
4. 
 

3.2.1 Kännetecken för fullserviceflygbolag 
Avregleringen i USA medförde en omstrukturering av flyglinjerna, från 
punkt-till-punktstruktur till nav-ekersystem (se Figur 4). Nav-ekersystem 
innebär kortfattat enligt Wickenberg (2001) att en flygresa startar eller 

                                           
9 Avreglering innebär en liberalisering av exempelvis priser, utbud och kapacitet (Wickenberg, 2001). 
10 www.easyjet.com/EN/about/infopack_development.html 
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har sitt mål i ett naturligt nav11. Ett nav samlar upp passagerare från ett 
stort antal destinationer, vilka sedan gemensamt slussas vidare. Därmed 
kan även mindre destinationer trafikeras lönsamt. Nav-ekersystemets 
utveckling har, enligt Wickenberg (2001) medfört fördelar i form av att 
fler orter kan erbjudas flygtrafik. En nackdel som påpekas är dock att 
flygtiden kan öka, eftersom passagerare ofta måste göra ett ’extra’ byte, 
då flygresorna är konstruerade att gå via navet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4: Punkt-till-punktstruktur och nav-ekersystem, källa: Unisys r2a12  

 
Enligt Reinalds-Feighan (2001) har användningen av nav-ekersystem 
istället för punkt-till-punktstruktur, visat sig vara förenlig med kostnads-, 
marknadsförings- och konkurrensfördelar. De kostnadsfördelar som 
utmärker nav-ekersystem är förknippade med möjligheten att rotera 
personal och flygplan, det vill säga möjligheter att exempelvis sprida 
fasta flygplatskostnader såsom markoperationer över ett större antal 
passagerare.  
 
De skalfördelar som har uppstått genom utvecklingen av nav-ekersystem, 
har enligt Wickenberg (2001) förstärkts genom skapandet av 
lojalitetsprogram såsom bonusprogram. När resor registreras i ett 
bonusprogram (så kallat frequent flyer-program) erhåller passageraren 
poäng. Dessa kan senare användas till att köpa en bonusresa, vilket enligt 
Wickenberg (2001) leder till att kunder gärna koncentrerar sitt resande 
till ett bolag. 
 

                                           
11 Naturligt nav – jämför Sverige, där 80% av inrikespassagerarna har Stockholm som utgångspunkt 
eller mål (Wickenberg, 2001). 
12 http://r2ainc.com/pdfs/hubs.pdf 

Punkt-till-punktstruktur Nav-ekersystem 
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Vi kan notera att de traditionella fullserviceflygbolagen historiskt sett har 
valt differentieringsstrategier för att utmärka sig. SAS valde exempelvis 
att i början av 1980-talet positionera sig som affärsresenärernas bolag 
(www.scandinavian.net). Förutom nav-ekersystem och bonusprogram, 
karaktäriseras de traditionella bolagen av att erbjuda kunderna olika 
prisklasser med olika servicenivå (ibid.).  
 

3.2.2 Studerade fullserviceflygbolag 
De fullserviceflygbolag som vi kommer att behandla i denna uppsats är 
på den amerikanska marknaden Continental Airlines och United Airlines. 
På den europeiska marknaden studerar vi det nederländska bolaget KLM 
och British Airways (se Tabell 1)13.  
 

Europeiska fullserviceflygbolag Amerikanska fullserviceflygbolag 
British Airways  Continental Airlines 

KLM United Airlines 

 

Tabell 1: Studerade fullserviceflygbolag 

 
Orsaken till att vi intresserar oss för dessa fullserviceflygbolag är att 
samtliga fyra bolag har försökt sig på lågprissatsningar (se avsnitt 3.4).  
 

3.3 Lågprisflygbolag 
Det var alltså i och med lågprisflygbolagens entré som 
konkurrenssituationen för fullserviceflygbolagen förändrades. 
Lågprisflygbolagens konkurrensfördel utgjordes främst av att de kunde 
hålla lägre kostnader per passagerare (US DOT 14 , 1997). Enligt en 
rapport från Cranfield University 15  utgjorde den europeiska 
lågprismarknaden 4 % av den totala europeiska flygmarknaden år 1999 
(www.easyjet.com 16 ). Enligt samma rapport förväntades lågpris-
marknaden expandera kraftigt under de följande tio åren. Redan 2002 
fanns det uppgifter om att marknaden hade ökat till 9 % (ibid.), vilket ger 

                                           
13 Vi kommer att i uppsatsen i viss mån nämna fullservicebolag såsom SAS, dock utan att behandla 
deras kostnadsstruktur.  
14 US DOT = US Department of Transportation, det vill säga Amerikanska transportdepartementet. 
15 Brittiskt universitet med särskild specialisering mot, och uppdragsgivare åt flygindustrin. 
16 http://www.easyjet.com/EN/about/infopack_overview.html 



3. Flygbranschens Utveckling 
 

 23

en indikation på den potential som finns i marknaden. Innan vi går in 
närmare på beskrivningen av vad som kännetecknar lågprisflygbolagen, 
samt vilka flygbolag som vi kommer att studera, vill vi förklara hur 
begreppet lågprisflygbolag förhåller sig till begreppen lågpris och 
lågkostnad. 
 

3.3.1 Lågpris i förhållande till lågkostnad 
Ett lågprisflygbolag definieras av föreningen Svenskt Flyg som: 
  

Flygbolag som flyger reguljärt till låga kostnader/priser. 
(www.flygtorget.se17)  

 
Vi väljer att komplettera denna definition med Amerikanska 
transportdepartementets definition på lågprisflygbolag:  
 

Ett lågkostnads-/lågprisflygbolag18 innebär att bolaget håller 
konstant lägre priser på marknaden än vad andra flygbolag 
gjorde på sträckan innan bolaget gick in på den sträckan. Att 
ha en lågkostnadsstruktur räcker inte, utan bolagen måste 
konsekvent ha ett lågt pris på sitt utbud. (US DOT, 1997) 

 
Ett lågprisflygbolag måste alltså, för att leva upp till definitionen, präglas 
av såväl låga kostnader som låga (relativa) priser. Enligt denna definition 
är det endast bolag som inordnar sig under ruta 4 i Figur 5 som uppfyller 
kraven för att få definieras som lågprisflygbolag. 

                                           
17 www.flygtorget.se/flygfakta/facktermer/detaljer.asp?ID=12&Sortering=&Sida=5 
18  Termerna lågkostnads- och lågprisflygbolag används omväxlande av olika författare vid 
beskrivningen av lågprisflygbolag. Vi använder oss dock genomgående i uppsatsen endast av termen 
lågprisflygbolag.   
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Figur 5: Lågkostnad vs lågpris 

 
Något som är viktigt att uppmärksamma är, att företag som håller låga 
priser gentemot kunden kan ha en intern struktur som leder till att 
kostnaderna är på en hög nivå (ruta 3, Figur 5). Likaså kan företag med 
relativt låga kostnader belägga produkten med höga priser (ruta 2, Figur 
5). Att hålla kostnader på en låg nivå får dock anses vara en förutsättning 
för att lönsamt kunna hålla låga priser. 
 

3.3.2 Kännetecken för lågprisflygbolag 
Enligt Wickenberg (2001) kännetecknas lågprisflygbolag av ett antal 
karaktäristika, som sammanfattas i punkterna nedan. Dessa 
karaktäristika, vilka tillsammans bildar en konkurrenskraftig 
lågkostnadsstruktur, möjliggör det för bolagen att kunna hålla 
kostnaderna på en låg nivå.  
 
•  Mindre attraktiva (sekundära) flygplatser, för att reducera 

infrastrukturavgifter och undvika trängsel 
•  Punkt-till-punktstruktur, i bemärkelsen att inga anslutningsflyg 

erbjuds  
•  Högre kabinfaktor, vilket innebär att flygplanen har fler sittplatser i 

sina flygplan samt högre passagerarbeläggning än de traditionella 
flygbolagen  

•  Standardiserade flygplan, där Boeing 737 är den flygplanstyp som 
hela flygplansbasen (flottan) består av   
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•  Låg turnaroundtid, vilket innebär att flygplanen utnyttjas effektivare 
än hos traditionella flygbolag, genom att de normalt befinner sig 
endast 20 till 25 minuter på marken mellan två flygningar  

•  Outsourcing, där tjänster såsom underhåll i allmänhet köps in från 
andra företag  

 
Vidare noterar Wickenberg (2001) följande kännetecken: 
 
•  Prisstruktur i form av låga priser om passageraren bokar lång tid före 

avresan, och högre priser ju närmare avgång man bokar 
•  Biljettförsäljningen sker i stor utsträckning via Internet och ingen 

återbetalning är möjlig 
•  Linjenät med korta sträckor som trafikeras med hög frekvens  
•  Servicen är mycket begränsad ombord och ingen förtäring ingår i 

priserna 
•  Tydligt varumärke som ska framföra lågprisideologin 
•  En relativt hög andel av kostnaderna går till marknadsföring för att 

framföra lågprisbudskapet 
•  Låga priser och kostnader för att kunna konkurrera om passagerare 

som annars hade valt alternativ som tåg, bil, buss eller färja 
 

3.3.3 Studerade lågprisflygbolag 
Vid sidan av de traditionella fullserviceflygbolagen fanns vid 
avregleringen i USA 1978 även det framgångsrika lågprisflygbolaget 
Southwest Airlines. När de traditionella bolagen vid avregleringen 
utvecklade nav-ekersystem, valde Southwest att behålla sin punkt-till-
punktstruktur. Bolaget påvisade att det var möjligt att konkurrera med en 
annan strategi än fullserviceflygbolagen, vilket inspirerade nya aktörer 
till att ge sig in i jakten på lågprismarknadsandelar. (US DOT, 1997)  
 
Southwest har en lågkostnadsstruktur som har kopierats både i Europa 
och i USA (Wickenberg, 2001). Företagets lågkostnadsstruktur (som 
behandlas mer ingående i kapitel 4) spred sig till den europeiska 
marknaden med det irländska flygbolaget RyanAir i spetsen år 1985. 
RyanAir antog delar av Southwest Airlines framgångsrika koncept, där 
man bland annat drog in rutter som inte var lönsamma och övergick till 
standardiserade flygplan (www.ryanair.com/swedish/). EasyJet, som 
lanserades 1995, har kunnat följa efter i detta spår (Wickenberg, 2001). 
EasyJet var till en början en kopia på Southwests lågkostnadskoncept, 
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men har senare delvis utvecklats i en annan riktning (Easy does it, 2000). 
Bolaget tilltalar många affärsresenärer, vilket har bidragit till att dessa 
utgör mer än 50% av passagerarna (Binggeli & Pompeo, 2002). 
 
De lågprisflygbolag som vi kommer att studera återfinns i Tabell 2.  
 

Europeiska lågprisflygbolag Amerikanska lågprisflygbolag 
RyanAir Southwest Airlines 

EasyJet  

Tabell 2: Studerade lågprisflygbolag 

 
Tidpunkterna för de tre bolagens intåg på marknaden sammanfattas i 
Figur 6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6: Tidsaxel för de studerade lågprisflygbolagen19 

 

3.4 Lågprissatsningar 
Enligt Brock (2000) har lågprisflygbolagens låga biljettpriser lett till en 
kundflykt från de traditionella bolagen. Som svar på lågprisflygbolagens 
framsteg, har ett antal fullserviceflygbolag utökat sina utbud genom att 
introducera ett eget lågprisalternativ. Dessa bolag har, liksom vi nämnde i 
kapitel 1, genomgått en partiell förändring genom att skapa en 
lågprisprodukt inom bolaget, och för detta delvis använda sig av befintlig 
intern struktur. Vi inleder med att närmare definiera den förändring som 

                                           
19 www.southwestairlines.com/about_swa/airborne.html, www.ryanair.com, www.easyjet.com 
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fullserviceflygbolagen har gått igenom, för att sedan presentera de olika 
lågprissatsningar som vi kommer att studera.  
 

3.4.1 Partiell förändring 
Den strategiutveckling som fullserviceflygbolagen har genomgått genom 
lanseringen av lågprissatsningar, kan med hänvisning till Ansoff (1988) 
definieras som en blandning av produktutveckling, marknadsutveckling 
och diversifiering (se Figur 7).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7: Fyra olika former strategiutveckling, källa: Ansoff (1988) i Johnson & 
Scholes (1999), omarbetad.  

 
Satsningen på lågprisflyg innebär en utveckling av det befintliga 
produktutbudet, bland annat i och med att produkten saknar en 
uppsättning tjänster som traditionellt åtföljer bolagens övriga produkter 
(se avsnitt 3.2.1). Flygbolagen söker sig till nya marknader (nya 
kundsegment), vilket tyder på en marknadsutveckling, samtidigt som den 
nya produkten även riktar sig till befintliga kunder.  
 
I och med att det rör sig om en utveckling i såväl produkt som marknad 
så skulle utvecklingen kunna tolkas som en diversifiering. Att klassa 
strategiutvecklingen som en diversifieringsstrategi är dock delvis 
missvisande. Diversifiering definieras av Johnson & Scholes (1999, s 
323) som:  
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[...] utveckling som för organisationen bort från existerande 
marknader och existerande produkter på samma gång. (vår 
översättning) 

 
I och med att lågprissatsningen inte innebär helt nya 
utvecklingsriktningar, vare sig vad gäller produkter eller marknader, 
anser vi det vara missvisande att benämna strategiförändringen för en 
diversifieringsåtgärd. Vi har i stället valt att använda oss av benämningen 
partiell förändring.  
 

3.4.2 Studerade lågprissatsningar 
Continental Airlines var det första fullserviceflygbolaget som försökte 
utmana Southwest då de 1994 introducerade sin lågprissatsning 
Continental Lite (www.reveries.com20). Andra fullserviceflygbolag har 
följt i detta spår, exempelvis United Airlines som senare samma år 
lanserade Shuttle by United (www.united.com21). 
 
Enligt Kimes & Young (1997) är det lågprismarknadens tillväxtpotential 
och lågprisflygbolagens hot på marknaden som har lockat traditionella 
fullserviceflygbolag att försöka konkurrera med egna lågprisvarianter. På 
senare tid har även Lufthansa och SAS känt sig tvungna att starta egna 
lågprisflygbolag för att konkurrera (Hellblom, 2003)22. De bolag vars 
lågprissatsningar vi kommer att studera återfinns i Tabell 3.  
 
 

Fullserviceflygbolag Lågprissatsning 
Continental Airlines Continental Lite 

United Airlines  Shuttle by United 

British Airways  Go 

KLM Buzz 

 

Tabell 3: Studerade lågprissatsningar 

 

                                           
20 http://www.reveries.com/reverb/travel/riordan/ 
21 www.united.com/page/article/0,,2615,00.html 
22 Eftersom dessa lågprissatsningar har tillkommit år 2003 är den befintliga informationen knapp. Detta 
har bidragit till vårt val att ej undersöka dessa. 
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De fullserviceflygbolag som genom lågprissatsningar gett sig in i kampen 
om lågprismarknadsandelar, har antingen lagts ner på grund av 
olönsamhet eller köpts upp av konkurrenter, vilket visar att satsningarna 
inte har lyckats. Continental Lite och Shuttle by United på den 
amerikanska marknaden lades ner en tid efter introduktionen – 
Continental Lite efter mindre än ett års verksamhet (Spencer, 1995 och 
www.united.com23). British Airways lågprissatsning Go köptes upp av 
EasyJet 2002 (Hellblom, 2003). KLM:s lågprissatsning Buzz 
introducerades i januari 2000 (www.klm.com24), men blev inte långvarig 
då olönsamhet ledde till att Buzz köptes upp av RyanAir våren 2003 
(http://news.airwise.com25).  
 
I Figur 8 sammanfattar vi de studerade lågprissatsningarnas födsel och 
frånfall.  
 
 
 
 
 
 
 
         

  
       

    

 

 

 

  
   
 

Figur 8: Tidsaxel för de studerade lågprissatsningarna26  

 
                                           
23 www.united.com/page/article/0,1360,50263,00.html 
24 http://www.klm.com/corporate_en/index.jsp 
25 http://news.airwise.com/airlines/buzz.html 
26 Spencer (1995), Continental Lite: ’Limited, High-Frequency’ Service (1994), 
www.united.com/page/article/0,1360,50263,00.html, www.united.com/page/article/0,,2615,00.html, 
www.eca-cockpit.com/LCC/LCCfinalA4.pdf, Hellblom, 2003, 
http://news.airwise.com/stories/2002/05/1021541608.html, http://news.airwise.com/airlines/buzz.html 
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3.5 Varför har satsningarna misslyckats?  
Lönsamheten hos fullserviceflygbolagens lågprissatsningar har generellt 
uteblivit, vilket står i skarp kontrast till lågprisflygbolag som RyanAir 
och Southwest (se Tabell 4).  
 
 

Rörelsemarginaler 1997-2001 (% av omsättning) 
RyanAir 23 

Southwest Airlines 15 

20 amerikanska lågprisflygbolag27 -2 

7 europeiska lågprisflygbolag 
(bl.a. Go och Buzz) 

-5 

 

Tabell 4: Lönsamhet lågprisflygbolag 1997-2001, källa, Binggeli & Pompeo (2002) 

 
Vi frågar oss vilka förklaringarna kan vara till att lågprissatsningarna 
genomgående har misslyckats, när det tycks finnas en sådan 
framgångsrik lågprismarknad. Att nöja sig med en förklaring såsom att 
det är svårt för nystartade bolag att överleva på en konkurrensutsatt 
marknad tycks oss för enkelt, särskilt när det inte rör sig om enstaka 
misslyckanden.  
 
En förklaring bakom lågprisflygbolagens framgångar verkar kunna 
hänföra sig till den vinnande lågkostnadsstruktur som bolagen har byggt 
upp samtidigt som de har inriktat sig på att erbjuda produkter till låga 
priser. Att på sådant sätt uppvisa överensstämmelse mellan positionering 
och intern struktur, är något som vi känner igen från den diskussion kring 
alignment som vi förde i uppsatsens inledande kapitel. I nästföljande 
kapitel vänder vi oss därför till alignmentteorier för att se om vi med 
hjälp av dessa kan finna någon förklaring bakom lågprissatsningarnas 
misslyckanden.  

                                           
27 I denna tabell står begreppet lågprisflygbolag för såväl det som vi i uppsatsen har benämnt för 
lågprisflygbolag, som det vi har benämnt för lågprissatsningar.  
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4 Alignment inom flygbranschen 
I det här kapitlet diskuterar vi alignment såsom en förklaring bakom 
flygbolagens varierande framgångar. Teoretiska resonemang varvas med 
fakta från flygbranschen till en analys. 

 
I föregående kapitel kunde vi konstatera att lågprisflygbolag har nått 
större framgång än fullserviceflygbolagens lågprissatsningar. 
Framgångarna respektive misslyckandena kan delvis förklaras av hur 
pass väl de olika företagen har lyckats med att uppnå alignment (Porter, 
1996, Fuchs et al, 2000, och Lambert & Cooper, 200028).29 Hax & Wilde 
II (1999) hävdar att det inom många företag råder dålig 
överensstämmelse mellan de olika funktionerna och den övergripande 
strategin. I detta kapitel diskuterar vi alignment utifrån en modell 
framtagen av Fuchs et al (2000). Vi relaterar alignment till 
flygbranschen, och diskuterar alignment som en förklaring bakom 
lågprisflygbolagens framgång och fullservicebolagens misslyckande.  
 
Liksom vi nämnde i kapitel 1, finns det ett ömsesidigt beroende mellan 
de olika delarna inom ett företag samt mellan företaget och dess omvärld. 
Den definition på alignment som vi använder oss av är (se 1.2): 
  

Alignment = överensstämmelse mellan:  
1) strategierna för de olika delarna inom ett företag, samt  
2) mellan företaget och dess omvärld. 

 

4.1 Strategisk integrationsmodell 
För att strukturera upp vårt resonemang kring alignment, har vi valt att 
utgå ifrån en modell utvecklad av Fuchs et al (2000). Vi vill poängtera att 
detta endast är en modell bland många. Bland annat presenterar Luftman 
& Brier (1999) en modell där alignment beskrivs som bestående av tolv 
olika komponenter. Vårt val föll dock på Fuchs et al (2000), eftersom 
deras modell – Strategisk integrationsmodell (se Figur 9) – tar hänsyn till 

                                           
28 Porter (1996) diskuterar flygbranschen specifikt. Övriga referenser diskuterar alignment principiellt.  
29 Det finns givetvis andra möjliga förklaringar bakom företagens framgång respektive motgång. I den 
här uppsatsen diskuterar vi dock endast alignment och de förändringsprocesser som företagen präglats 
av (se kapitel 5). 
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många av de olika perspektiv på alignment som vi har stött på i vår 
litteraturstudie.  
 
Enligt Fuchs et al (2000), kan alignment ses ur tre olika perspektiv: 
 

•  Elementalignment behandlar byggstenar inom en strategisk grupp 
(se nedan) och deras inbördes relationer, exempelvis pris- och 
kundstrategierna som tillsammans utgör delar av produkt-
/marknadsstrategin (se Figur 9).  

 
•  Gruppalignment behandlar överensstämmelsen mellan företagets 

positionering, som representeras av de strategiska grupperna (1) 
Riktning och (2) Produkt-/marknadsstrategi, i förhållande till den 
verkställande förmågan, som utgörs av (3) Resurser, (4) Operativ 
förmåga och (5) Organisation/kultur.  

 
•  Extern alignment behandlar överensstämmelsen mellan de fem 

strategiska grupperna och omvärlden.  
 
Positionering, enligt Fuchs et al (2000), beskriver företagets tänkta 
strategiska riktning, samt var och hur det vill konkurrera på marknaden. 
Den verkställande förmågan beskriver de resurser, den operativa förmåga 
samt den organisationsstruktur och kultur som företaget använder sig och 
präglas av vid implementeringen av positioneringen.  
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Figur 9: Strategisk integrationsmodell, källa: Fuchs et al (2000 ), omarbetad  

 
Vi har under arbetets gång blivit varse svårigheter med att skilja element- 
och gruppalignment åt. Ett tydligt exempel på en sådan svårighet visade 
sig när vi ville analysera alignment mellan lågkostnadspositionering och 
kostnadsstrategin för den operativa förmågan. Den operativa strategin 
kan betraktas som ett element i produkt/marknadsstrategigruppen, men 
även som ett ingående element i den operativa förmågan. Beroende på 
tolkning är det således möjligt att se alignment mellan positionering och 
operativ strategi som såväl elementalignment som gruppalignment. 
Eftersom vi fann att gränsdragning mellan element- och gruppalignment i 
vissa fall var svår, har vi valt att fortsättningsvis behandla dessa 
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gemensamt (om än inte synonymt) under benämningen Intern 
alignment30. 
 
Vad gäller de olika element (exempelvis pris, service och distribution) 
som ges exempel på i modellen, vill vi kommentera att dessa bör 
betraktas just som exempel. Vi kommer inte att behandla alla dessa 
element i den här uppsatsen, utan kommer huvudsakliga att fokusera på 
de strategiska grupperna när vi diskuterar intern alignment. Vi kommer 
även i viss mån att gå in på extern alignment, med utgångspunkten att 
fullserviceflygbolagen har sett sig tvungna att förändra sin organisation 
som en följd av förändringar i efterfrågan på marknaden. Det vi främst 
vill studera är dock hur man internt har klarat av att hantera kraven på 
förändring, varför diskussionerna kring intern alignment har fått störst 
utrymme.  
 

4.2 Intern alignment 
Enligt Fuchs et al (2000) avser elementalignment överensstämmelse 
inom de enskilda strategiska grupperna. Utgångspunkten är att synergier 
skapas genom samarbete mellan de olika delarna inom Strategiska 
integrationsmodellens fem grupper. Bristande samarbete leder till 
minskad effektivitet och lönsamhet. Exempelvis anser författarna att 
företagets kärnvärden bör ingå som byggstenar i den långsiktiga visionen. 
 
Gruppalignment avser enligt Fuchs et al (2000) någon av de tre följande 
aspekterna: 
 

1) alignment mellan grupperna inom positioneringen, det vill säga 
mellan Riktning och Produkt/marknadsstrategi  

2) alignment mellan grupperna inom den verkställande förmågan, det 
vill säga mellan Resurser, Operativ förmåga och 
Organisation/kultur 

3) alignment mellan positionering och den verkställande förmågan 
 
Inom positioneringen speglar riktningen styrkan i företagets långsiktiga 
vision och kärnvärden. Produkt-/marknadsstrategin berör bland annat 

                                           
30 Intern alignment är vår egen formulering. 
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positioneringsstrategin, vilken enligt Fuchs et al (2000) bör fattas i 
enlighet med företagets riktning.  
 
Den verkställande förmågan avgör, enligt Fuchs et al (2000), huruvida 
företaget har förmåga att på ett effektivt sätt verkställa sin 
positioneringsstrategi. Resurser omfattar exempelvis finansiella och 
reella tillgångar, och teknologi. Enligt Porter (1985) bör företaget så långt 
som möjligt sträva efter att resurserna ska vara svåra för andra företag att 
imitera. Den operativa förmågan exploaterar och förstärker resurserna, 
medan organisationen/kulturen utgörs av den administrativa 
infrastrukturen och företagsklimatet, vilka enligt Fuchs et al (2000) 
genomsyrar såväl positioneringsaktiviteter som verkställande aktiviteter.  
 
Enligt Lambert & Cooper (2000) har mycket forskning kretsat kring den 
operativa förmågan, medan mindre lättobserverbara delar, såsom 
positioneringsstrategier, har hamnat i skymundan. Operativ effektivitet 
är, enligt Porter (1996), inte hållbar som huvudsaklig företagsstrategi 
idag, eftersom strävan efter detta är en självklarhet inom de flesta företag. 
Enligt samme författare räcker det inte heller med att bygga 
framgångsstrategier kring en klar och tydlig positioneringsstrategi, 
eftersom marknaden är för föränderlig, samt att konkurrenter lätt kan 
kopiera den tänkta konkurrensfördelen. För att den operativa förmågan 
ska vara konkurrenskraftig och lönsamhetsdrivande, krävs det att 
ledningens strategier överensstämmer och stödjer målet för den operativa 
funktionen (Lambert & Cooper, 2000). Enligt Porter (1996) är det endast 
genom att uppnå strategisk fit (alignment) mellan de olika funktionerna 
inom organisationen som företaget har en möjlighet att skapa långsiktiga 
konkurrensfördelar (se vidare, 4.4).  
 
När ett företag byter strategisk riktning för delar av sin verksamhet, kan 
man ifrågasätta vilka möjligheter det har att genomföra en positionering 
som uppfattas som trovärdig av företagets kunder. Risken finns att 
företaget, genom att inte prioritera nödvändiga trade-offs, kan bli stuck-
in-the-middle (Porter, 1985), det vill säga hamna ”mitt emellan” två (eller 
fler) positioneringar. Detta kan enligt Porter (1996) inträffa om företaget 
försöker imitera ett annat företags framgångsrika positionering, utan att 
ge upp sin nuvarande positionering. Att på detta sätt hamna ”mitt 
emellan” olika positioneringsstrategier, leder vanligen till att företaget 
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inte lyckas konkurrera framgångsrikt vare sig på det ena eller det andra 
sättet (Porter, 1985).  
 
Nedan vill vi exemplifiera vad som kännetecknar de studerade 
lågprisflygbolagens respektive fullserviceflygbolagens produkter. Detta 
gör vi för att sedan kunna uttrycka oss om i vilken grad bolagen har 
lyckats uppnå alignment.  
 

4.2.1 Positionering inom flygbranschen 
I Strategiska integrationsmodellen består positionering av företagets 
riktning samt dess produkt- och marknadsstrategi. Under detta avsnitt 
(4.2.1) kommer vi att behandla positioneringsaspekter som har betydelse 
för företags interna alignment. Eftersom positionering innebär att 
företaget agerar i förhållande till sin omvärld (det vill säga positionerar 
sig på en marknad) kommer flygbolagens positionering även att 
behandlas under extern alignment (se 4.3.1).  
 

Riktning och Produkt-/marknadsstrategi 
Liksom vi kunde utläsa i kapitel 3, har lågprisflygbolagen anammat 
lågkostnadsstrategier, som en följd av den lågprispositionering de satsat 
på. RyanAirs ursprungliga affärsidé var att: 
 

[...] erbjuda flygresor till lågpris och göra det överkomligt för 
alla att flyga. (www.ryanair.com/swedish) 

 
EasyJet utger sig för att vilja erbjuda sina kunder flygningar till ett bra 
pris (www.easyjet.com 31 ). Southwest säger sig betjäna priskänsliga 
kunder (Lawton, 1999). 
 
Enligt Lawton (1999) har lågprisflygbolagen antagit en medveten strategi 
med tydliga val. Enligt denna författare gäller det att göra tydliga val 
beträffande kundfokus om strategin ska lyckas. 
 
När fullserviceflygbolagen introducerade sina lågprisalternativ var det för 
att konkurrera med olika lågprisflygbolag på marknaden. Vi kan därför 
utgå från att de utgick från en lågprispositionering. Vi har tidigare 
konstaterat att lågprispositionering förutsätter lågkostnadsstrategier för 
att positioneringen ska kunna bli lönsam (se 3.3.1). Vårt antagande är 
                                           
31 http://www.easyjet.com/EN/about/infopack_overview.html 
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således att fullserviceflygbolagen vid introduktionen av lågprisalternativ 
även behövde anamma lågkostnadsstrategier.  
 

4.2.2 Verkställande förmåga inom flygbranschen 
Den verkställande förmågan omfattar företagets resurser, den operativa 
förmågan, samt organisationens struktur och kultur.  
 

Resurser 
Enligt Lawton (1999) är de viktigaste kostnaderna på flygmarknaden 
personal, bränsle och kapitalkostnad, vilka samtliga är kopplade till olika 
typer av resurser. De resurser som vi har funnit uppgifter om vid studien 
av flygbranschen är reella tillgångar (däribland maskinell utrustning, 
vilken ger upphov till kapitalkostnader), humankapital (främst 
lönekostnader) och teknologi. Lågprisflygbolagens strategi bygger enligt 
Binggeli & Pompeo (2002) på att de har en enkel logistik. Detta innebär 
att de använder sig av en sorts flygplan, en passagerarklass och fler säten 
per flygplan, vilket medför att det finns plats för fler passagerare i planet 
(ibid.). Genom att kunna ta in fler passagerare i planet minskar 
kostnaderna som varje enskild passagerare bär, vilket vi kan konstatera 
leder till att företagen kan sänka biljettpriserna till en lägre nivå utan att 
förlora i intäktsmarginal. Därmed kan man finna en överensstämmelse 
mellan resursstrategi och lågprispositionering.  
 
De framgångsrika lågprisflygbolagen använder sig i stor utsträckning av 
standardiserade flygplan (se 3.3.2). Southwests flygplansstall består av 
355 stycken standardiserade Boeing 737, EasyJet har 64 stycken Boeing 
737 samt de flygplan de tagit över från Go, RyanAir har 52 stycken 
Boeing 737 samt de flygplan de tagit över från Buzz (Sutton, 2003). En 
av RyanAirs strategier har varit att fylla upp flygplanen så mycket som 
möjligt, snarare än att maximera förtjänsten per passagerare (Lawton, 
1999). Ett steg i denna riktning togs 1990/91 då företaget gjorde sig av 
med alla sina turbopropellerplan (www.ryanair.com/swedish/). Bland 
annat underlättar de standardiserade flygplanen arbetet för 
underhållspersonalen (Keating, 1997). Standardiserade flygplan leder 
enligt Lawton (1999) till lägre utbildningskostnader (det vill säga lägre 
kostnader för humankapital) och billigare reservdels- och materialförråd. 
Det går alltså att spåra en överensstämmelse mellan lågprisflygbolagens 
lågkostnadsstrategi för de reella tillgångarna (flygplan och reservdelar) 
och för humankapitalet (personalkostnader).  
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Enligt Keating (1997) har lågprisflygbolagen generellt rört sig mot 
användandet av flygplan som rymmer fler säten (se 3.3.2). Exempelvis 
har RyanAir 15% fler säten per flygplan jämfört med många traditionella 
flygbolag (Binggeli & Pompeo, 2002). Fullserviceflygbolaget KLM:s 
Boeing 73732 har 109 platser jämfört med EasyJets 130 platser medan 
Southwest har hela 137 platser (Sutton, 2003). EasyJet har alltså 35% fler 
sittplatser i sina Boeing 737 flygplan jämfört med KLM (Binggeli & 
Pompeo, 2002). EasyJets senaste order inkluderar visserligen 120 stycken 
Airbus A 319 (Sutton, 2003), vilket alltså innebär att de frångår de 
Boeing 737 som de annars har som standard. Airbus A 319 rymmer dock 
så många som 156 sittplatser i jämförelse med de 149 platser som kan 
rymmas i en Boeing 737 (ibid.), vilket ger EasyJet en kostnadsfördel i 
avseendet att kunna ta in fler passagerare per plan. 
 
Användningen av standardiserade flygplan är alltså vanligt 
förekommande bland lågprisflygbolagen. Bland fullserviceflygbolagens 
lågprissatsningar använde sig dock Continental Lite av en fjärdedel av 
Continentals Airlines vanliga flygplansstall till sina flygningar (Hage, 
1994), vilket implicerar att flygplanen inte var anpassade för att rymma 
fler passagerare. Därmed drar vi slutsatsen att de gick miste om de 
kostnadsfördelar som ett ökat passagerarantal kunde medföra. Buzz 
använde sig av icke-standardiserade flygplan vilket, enligt VD:n hos 
uppköparen RyanAir, var förenligt med  förluster 
(http://news.airways.com33). Alignment mellan lågkostnadsstrategi och 
lågprispositionering har alltså inte uppfyllts i detta fall. Shuttle använde 
sig däremot endast av Boeing 737 (Kimes & Young, 1997). Även Go 
använde sig av standardiserade flygplan i form av 20 stycken Boeing 737 
(www.eca-cockpit.com34), vilket antyder att dessa bolag på ett bättre sätt 
lyckades matcha lågprispositioneringen med lågkostnadsstrategi.  
 
Värt att notera är, såsom Shafer (2002) nämner, att lågprisflygbolagen 
har gynnats av att de traditionella flygbolagen säljer ut 
andrahandsflygplan till billigt pris för att förbättra sina finanser. 
Lågprisflygbolagens kostnader för de reella tillgångarna (flygplanen) har 
därmed kunnat hållas låga, som ett resultat av att flygbranschen i 
allmänhet har gått dåligt (ibid.). Att på sådant sätt ta vara på möjligheter i 
                                           
32 vilka trafikeras inom fullserviceverksamheten 
33 http://news.airways.com/airlines/buzz.html 
34 http://www.eca-cockpit.com/LCC/LCCfinalA4.pdf 
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omvärlden kan, förutom att resurserna går i linje med företagets 
lågkostnadsstrategi, ses som att alignment existerar mellan 
lågkostnadsstrategin och den externa kontexten, det vill säga extern 
alignment (se vidare, 4.3).   
 
Det som vi tar upp under teknologi avser främst bokningssystem. Enligt 
Shafer (2002) sker 90% av lågprisflygbolagens bokningar över Internet, 
att jämföra med 5% för de traditionella europeiska flygbolagen. EasyJet 
har ett avancerat boknings- och biljettsystem  (Sutton, 2003). 
Internetbokningen introducerades 1998 och har enligt bolaget 
(www.easyjet.com 35 ) varit betydelsefull för att reducera kostnaderna. 
Biljetter som bokas via Internet är billigare än biljetter som bokas på 
annat sätt. Vid bokningen får passagerarna direkt en bokningsbekräftelse 
och specifikationer inför flygningen, vilket enligt EasyJet reducerar 
kostnaden för biljettdistributionen. Även RyanAir har lägre 
driftskostnader via lägre generella administrativa kostnader (Binggeli & 
Pompeo, 2002). Biljettdistribution sker via direktförsäljning på Internet 
vilket gör att inga mellanhänder tar ut några marginaler (ibid.).  
 
På grund av att Continental Airlines redan hade en befintlig struktur vid 
införandet av Continental Lite, så använde sig Continental Lite bland 
annat av biljettförsäljning via traditionella kanaler (Porter, 1996), och 
gick därmed miste om de kostnadsbesparingar som bland annat EasyJet 
(www.easyjet.com 36 ) påtalar. Genom lågprisflygbolagens höga andel 
internetbokningar i förhållande till fullserviceflygbolagen, kan 
distributionskostnaderna hållas på en lägre nivå, vilket vi anser leder till 
en bättre överensstämmelse mellan resursstrategi och positionering.  
 
Enligt Barkin et al (1995) står lönebesparingarna för den största delen av 
de kostnadsbesparingar som görs i och med anammandet av en 
lågkostnadsstrategi, där lågprisflygbolagen har 10-20% lägre 
enhetskostnader (kostnad per passagerare) än fullserviceflygbolagen. 
Enligt samme författare betalar de flesta lågprisflygbolag sina piloter 
40% mindre i lön än traditionella flygbolag, och utnyttjar den mängd 
piloter som blivit arbetslösa som följd av de traditionella bolagens 
nedgång. Att på detta sätt utnyttja händelser i omgivningen är ett exempel 
på extern alignment (se 4.3). Southwests piloter har löner som ligger 30-
                                           
35 http://www.easyjet.com/EN/about/infopack_overview.html 
36 http://www.easyjet.com/EN/about/infopack_overview.html 
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40% under exempelvis Continental Airlines37 (Najda, 2003). Dessutom 
har Southwests piloter 40% fler flygtimmar per månad (Come fly the 
unfriendly skies, 1994). RyanAir har sänkt sina personalkostnader genom 
högre personalutnyttjande och mindre extrapersonal (Binggeli & 
Pompeo, 2002). EasyJet har reducerat sina kostnader genom att ha 
mindre personal som arbetar vid incheckningen (Sutton, 2003). Som 
jämförande exempel kan nämnas att EasyJet har 68 anställda per flygplan 
mot 254 hos British Airways (ibid.). 
 
Vid införandet av Shuttle sänkte United lönekostnaderna drastiskt (Arndt 
& Zellner, 2003). Continental Lite betalade piloterna långt under 
medianlönen (Barkin et al, 1995). Dessa bolag försökte alltså följa i 
lågprisflygbolagens spår genom att hålla personalkostnaderna på en låg 
nivå. Detta bidrog sannolikt till ökad alignment mellan strategin för 
resursgruppen och positioneringen. Buzz hade för mycket personal för att 
vara lönsamma (http://news.airways.com38), och brast därmed också i 
försöken att hålla kostnaderna på en nivå som var förenlig med de låga 
biljettpriserna. När RyanAir tog över Buzz sänktes de anställdas löner 
med 25% (www.guardian.co.uk39). Vi kan alltså konstatera att det, för att 
hålla sig på samma lönekostnadsnivå som lågprisbolagen, gäller att såväl 
minimera personalstyrkan som lönerna.  
 
Sammantaget anser vi att man kan se att fullserviceflygbolagen inte i lika 
stor utsträckning som lågprisflygbolagen har lyckats få ner kostnaderna 
för reella tillgångar, teknologi och humankapital. De har därmed inte 
lyckats uppnå en lika hög grad av alignment mellan resursstrategin och 
den lågkostnadspositionering som lågprisflygbolagen, vilket hade varit 
nödvändigt för att på ett lönsamt sätt kunna hålla låga priser ut mot kund.  
 

Operativ förmåga 
Under gruppen operativ förmåga har vi valt att behandla de 
karaktäristiska drag som kännetecknar de olika flygbolagens 
lågprisprodukter, något som går under benämningen produktdesign 
(servicedesign). Det som i Strategiska integrationsmodellen benämns 
tillverkning, har vi i flygbolagssammanhang valt att översätta med 

                                           
37 medellönen för samtliga piloter inom bolaget.  
38 http://news.airways.com/airlines/buzz.html 
39 http://www.guardian.co.uk/guardian_jobs_and_money/story/0,3605,962183,00.html 
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infrastruktur och underhållsarbete. Bland annat innefattar det i vilken 
grad bolagen själva står för maskinellt underhåll och service.  
 
De studerade lågprisflygbolagen uppvisar många gemensamma likheter i 
sin produktdesign. Southwests produkter är enkla genom att bolaget inte 
serverar några måltider, inte har någon förstaklassektion, och inte har 
någon bestämd sittplacering (Kimes & Young, 1997). Vidare har de 
frekventare flygningar än många av konkurrenterna, utan bagagetransfer 
(Porter, 1996). Den enda förtäring som Southwest säljer på flyget är 
jordnötter och drycker (Kimes & Young, 1997). De punkt-till-
punktflygningar som lågprisflygbolagen kännetecknas av (se 3.3.2), 
karaktäriseras enligt Lawton (1999) av att bolagen inte anpassar sina 
flygningar eller sin bagagehantering för de passagerare som väljer att resa 
vidare. Vill man åka vidare med exempelvis RyanAir får man sköta detta 
själv och boka separata biljetter (Binggeli & Pompeo, 2002). I och med 
att bolagen drar ner på sådan kundservice kan vi konstatera att de 
samtidigt minskar sina kostnader. RyanAir har ingen egentlig 
passagerarservice, ingen catering eller annan bekvämlighet på flygplanet 
(Binggeli & Pompeo, 2002). Vidare har de ingen passagerarlounge, inga 
gratis tidningar eller mat och inget bonussystem (ibid.). EasyJet erbjuder 
varken gratis mat eller transfer (www.easyjet.com40). 
 
Lågprisflygbolagens produktdesign kännetecknas alltså av de inte har 
någon förutbestämd sittplacering, ingen catering, inget bonusprogram 
och endast använder sig av punkt-till-punktflygningar (Kimes & Young, 
1997). Detta leder till de kostnadsfördelar som RyanAir och andra 
lågprisflygbolag har, och att de således kan erbjuda biljetter till ett lägre 
pris (Binggeli & Pompeo, 2002).  
 
Fullserviceflygbolagen har antagit samma strategi som 
lågprisflygbolagen i avseendet att de inte erbjuder någon catering på 
flygplanen. Bland annat serverade Continental Lite inga varma rätter på 
sina flygningar (Hage, 1994). Produktstrategin skiljer sig dock i andra 
avseenden om man jämför med lågprisflygbolagen, vilka skalat av alla 
’accessoarer’. United valde att behålla businessklass och bonusprogram 
även för Shuttle, men däremot innefattade dessa inte samma fördelar som 
de traditionellt hade på United, såsom sittplatser längre fram och en drink 

                                           
40 http://www.easyjet.com/EN/ about/infopack_overview.html 
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innan start (Kimes & Young, 1997). Continental Lite använde sig, i likhet 
med lågprisflygbolagen, av punkt-till-punktflygningar, ingen förstaklass 
och frekventare avgångar, men behöll bagagehantering och förutbestämd 
sittplacering (Porter, 1996). Att fullserviceflygbolagen på detta sätt 
behöll delar av den kundservice som lågprisflygbolagen skalat bort, 
bidrog sannolikt till att servicekostnaderna hamnade på en högre nivå, 
vilket i sin tur innebär att de inte i samma grad som lågprisflygbolagen 
kunde möta de krav på kostnadsnivåer som en lågkostnadspositionering 
ställer.  
 
Något som diskuterats som en viktig del i bolagens förmåga att sänka 
kostnaderna är flygplanens så kallade turnaroundtid, det vill säga tiden 
det tar från att planet landar till att det är startklart igen, vilket bland 
annat innefattar tid för av- och påstigning. Genom att dra ner på 
turnaroundtiden på marken kan lågprisflygbolagen maximera flygtiden, 
vilken är en av de mest vinstdrivande faktorerna (Binggeli & Pompeo, 
2002). Eftersom varje Boeing binder tiotals miljoner dollar gäller det att 
maximera användningen av planen för att reducera kostnaden per enhet 
(www.easyjet.com41). På kortare flygsträckor kan exempelvis EasyJet 
använda sina flygplan i genomsnitt 12 timmar per dag i luften, där 
motsvarande siffra är 9 timmar för de mest effektiva traditionella 
flygbolagen (Binggeli & Pompeo, 2002). Southwest har en låg 
turnaroundtid (Porter, 1996) och en flygtid per plan som uppgår till 11 
timmar per dag (Kimes & Young, 1997). Genom att inte anamma någon 
förutbestämd sittplacering kommer folk i tid för att få bra platser (Kimes 
& Young, 1997). EasyJet har fokuserat på att uppnå så låga 
turnaroundtider som möjligt för att maximera utnyttjandet av sina 
flygplan eftersom de är så pass kapitalintensiva (www.easyjet.com42). En 
nackdel med punkt-till-punktsystemet i kombination med en vilja att 
minimera turnaroundtiden är dock, såsom Arndt & Zellner (2003) 
påpekar, att passagerarna kan få vänta längre i jämförelse med andra 
bolag om de vill resa vidare.  
 
Enligt Barkin et al (1995) försökte Continental Airlines sig på 
fundamentala förändringar vid lanseringen av Continental Lite. 
Förändringarna involverade åtgärder för att minska turnaroundtiden. 

                                           
41 http://www.easyjet.com/EN/about/infopack_overview.html 
42 http://www.easyjet.com/EN/about/infopack_overview.html 
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Detta krävde exempelvis förändrad bagagehantering och ett förändrat 
schemaläggningssystem.  
 
Uniteds strategi vid införandet av Shuttle gick bland annat ut på en 30 % 
-ig reduktion av kostnaderna via exempelvis ökad flygplansanvändning. 
Åtgärder för att sänka de operativa kostnaderna innefattade ett mål om att 
minska turnaroundtiden. Genom att kabinpersonal och piloter byttes ut 
samtidigt genom koordinerade scheman, kunde United sänka 
turnaroundtiden. Uniteds Shuttle valde, i likhet med Continental Lite, 
flygplatser utanför Uniteds traditionella nav. Men detta räckte inte för att 
komma ner i motsvarande tider som Southwest hade. För att sänka 
turnaroundtiden experimenterade Shuttle först med att ha fria 
sittplacering, men utgången var inte helt lyckad utan resulterade i att de 
passagerare som kom sent fick klättra in i mitten av en rad. Istället 
implementerades det så kallade WILMA-konceptet, där bestämda 
sittplatser ingick i en zon, och passagerarna fick gå på planet i turordning 
beroende på den zon man fick tilldelad sig. Tiden det tog för påstigning 
av passagerare sänktes från 14.2 minuter till 13.3 minuter vid införandet 
av fria sittplatser men ner till 11.7 minuter med WILMA. Detta kan 
jämföras med 12.5 minuter för Southwest43. En noggrannare kontroll för 
att se att handbagaget inte var för stort innebar att tiden för att hitta plats 
för dessa inne i flygplanet kunde reduceras. (Kimes & Young, 1997)  
 
Kortare turnaroundtid och längre flygtid per dag leder alltså till 
effektivare kapitalutnyttjande och lägre kostnader per flygtimme. 
Lågprisflygbolagens generellt höga antal flygtimmar och låga 
turnaroundtider tyder på kostnadsbesparingar i jämförelse med de 
traditionella flygbolagen. Såväl Buzz som Go hade hög turnaroundtid och 
lägre flygtid relativt lågprisflygbolagen (Easy does it, 2000). Vi har dock 
sett att Shuttle kunde få ner turnaroundtiden till en nivå som till och med 
understeg Southwests, vilket antyder att bolaget i detta avseende väl 
lyckades matcha lågkostnadsstrategi med lågprispositionering. Eftersom 
vi saknar uppgifter om Continental Lites flyg- och turnaroundtid, kan vi 
inte uttrycka oss kring huruvida detta bolag kunde uppvisa tider som 
kunde mäta sig med lågprisflygbolagens.  
                                           
43 Enligt Porter (1996) uppgick Southwests turnaroundtid till 15 minuter, medan Kimes & Young 
(1997) hävdar att den ligger på 12,5 minuter. Skillnaderna skulle kunna bero på någon av följande 
orsaker: 1) Tiden ändrades från det att Porter fick sina uppgifter till dess att Kimes & Young skrev sin 
artikel, 2) Porter involverar moment i turnaroundtiden vilka utelämnats av Kimes & Young, 3) Porters 
sifferuppgift är en approximation.  
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En annan post som har betydande inverkan på kostnaderna är valet av 
vilka flygplatser som trafikeras (se 3.3.2). RyanAir har enligt Binggeli & 
Pompeo (2002) sänkt sina flygplatskostnader genom användandet av 
sekundära flygplatser, vilka medför lägre skatter och lägre 
markhanteringskostnader. Vidare har bolaget förhandlat till sig avtal som 
ger dem lägre kostnader genom att erbjuda flygningar till orter som 
annars inte hade trafikerats. Enligt samma källa flyger även Southwest 
till sekundära flygplatser, vilka ofta är placerade upp till 100 km utanför 
storstadscentrum. Sammantaget leder användandet av sekundära 
flygplatser till en operativ kostnadsfördel på 40-65% jämfört med de 
bolag som trafikerar de större nav-ekerflygplatserna (ibid.). EasyJet, till 
skillnad från andra lågprisflygbolag, flyger även till huvudflygplatser i 
Europa, bland annat som följd av att de har tecknat fördelaktiga avtal 
med flygplatserna (www.easyjet.com44). Förutom EasyJet har exempelvis 
RyanAir haft möjlighet att köpa in sig på terminaler på de större 
flygplatserna eftersom dessa rymmer ledig kapacitet (Shafer, 2002) sedan 
många större bolag har fått dra ner på verksamheten. Dock sker detta inte 
i lika stor utsträckning som EasyJet (www.easyjet.com 45  och 
www.ryanair.com/swedish). 
 
Det finns statistik som visar att RyanAir har lyckats bättre 
lönsamhetsmässigt än såväl lågprisflygbolaget EasyJet som 
lågprissatsningen Go (se Tabell 6). EasyJets strategi att trafikera 
ordinarie flygplatser kan i längden driva upp kostnaderna och resultera i 
finansiella problem (Easy does it, 2000).  

 
Från 2000 (miljoner USD) RyanAir EasyJet Go 

Totala intäkter 442.49 512.88 244.60 

Rörelseresultat 103.60 57.68 5.90 

Nettoresultat 94.86 54.48 4.10 

Nettomarginal 21.43% 10.62% 1.67% 

 

Tabell 5: Lönsamhet för RyanAir, EasyJet och Go, källa: www.eca-cockpit.com46 

 

                                           
44 http://www.easyjet.com/EN/about/infopack_overview.html 
45 http://www.easyjet.com/EN/where/index.html 
46 http://www.eca-cockpit.com/LCC/LCCfinalA4.pdf  
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En del lågprisflygbolag har förhandlat till sig avtal om exempelvis låga 
hyror av flygplatsanläggningar från kommuner som är angelägna om att 
attrahera flygtrafik till sina städer (Barkin et al, 1995). RyanAir har 
kunnat hålla nere kostnaderna mer än något annat flygbolag i Europa, 
bland annat beroende på att bolaget delvis har fått kommuner att ställa 
upp med finansiering av olika slag för att de ska trafikera deras 
flygplatser (Björnelid, 2003). Att på sådant sätt ta till vara möjligheter 
som uppstår på marknaden, är vid sidan om de operativa 
kostnadsfördelarna också ett tecken på extern alignment (se vidare, 4.3).  
 
Buzz kännetecknades enligt en källa (http://news.airways.com 47 ) av 
dåliga flygscheman och höga flygplatsavgifter. Varken Buzz eller Go 
hade en kostnadsnivå som kunde mäta sig med de specialiserade 
lågprisbolagen, bland annat som en följd av att de använde sig av 
konventionella rutter och trafikerade traditionella flygplatser (Easy does 
it, 2000). De fullserviceflygbolag som valt att låta sina lågprisflyg 
trafikera huvudflygplatserna istället för att övergå till sekundära 
flygplatser, kan med stöd av tidigare resonemang antas gå miste om 
betydande potentiella kostnadsreduktioner. Continental Lites flygningar 
gick å andra sidan utanför de traditionella navflygplatserna, vilket enligt 
Hage (1994) var ett försök till att undvika de förseningar som de 
högtrafikerade navflygplatserna kan föra med sig. 
 
Ytterligare ett sätt att få ner de operativa kostnaderna är genom att lägga 
ut delar av verksamheten på entreprenad, det vill säga outsourcing (se 
3.2.2). RyanAir outsourcar kapitalintensiva aktiviteter som exempelvis 
flygplanshantering (Lawton, 1999). Southwest och andra lågprisbolag 
outsourcar maskin- och skrovunderhåll, vilket sänker kostnaderna (Arndt 
& Zellner, 2003). Även EasyJet outsourcar hantering och underhåll av 
sina flygplan (Sutton, 2003). Vid införandet av Shuttle outsourcade 
United flygplansstädningen och utnyttjade möjligheten att hyra in icke 
fackligt anslutna arbetare, med betydligt lägre lön än maskinisterna 
(Arndt & Zellner, 2003). 
 
Sammanfattningsvis går det att konstatera att lågprisflygbolagen, även 
vad gäller den operativa förmågan, med större framgång än 
fullserviceflygbolagen har lyckats möta de lågkostnadskrav som en 

                                           
47 http://news.airways.com/airlines/buzz.html 
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lågprispositionering ställer på ett företag. Därmed har lågprisflygbolagen 
även i detta fall uppvisat högre grad av alignment än vad 
fullserviceflygbolagen har kunnat åstadkomma genom sina 
lågprissatsningar. Vi kan dock konstatera att Uniteds satsning Shuttle har 
lyckats bättre än de övriga lågprissatsningarna med att uppnå en 
överensstämmelse mellan strategierna för den operativa förmågan och 
positioneringen.  
 

Organisation/kultur 
Den femte gruppen som enligt Strategiska integrationsmodellen måste 
integreras i företagets strategi för att en hög grad av alignment ska 
uppnås, är den grupp som behandlar organisationsstruktur och kultur. 
Traditionella flygbolag kan enligt Barkin et al (1995) stöta på problem 
när de försöker sänka sina kostnader, i form av exempelvis fackligt 
motstånd vid lönesänkningar, eller begränsad vilja eller möjlighet för de 
anställda att möta förändring. Vidare anser de att en lågkostnadsstrategi 
kan störa de kvarvarande fullserviceoperationerna, speciellt om de båda 
trafikerar samma nätverk.  
 
En kulturfrämjande åtgärd som Southwest använder sig av är att de 
anställda används krossfunktionellt, vilket leder till en produktiv 
arbetsplats och en bra laganda (Kimes & Young, 1997). Southwests 
kultur och organisatoriska kapacitet anses av Lawton (1999) vara en 
faktor bakom bolagets framgång. Krossfunktionaliteten innebär för 
Southwests del att personalen, förutom service under flygningarna, 
betjänar passagerare utanför planet samt städar planet mellan flygningar 
(http://lists.iww.org48). Personalen får dock endast betalt för flygtiden, 
vilket har bidragit till att Southwest har kunnat hålla de låga operativa 
kostnader som de har (ibid.).  
 
Vi tycker att man kan ifrågasätta ifall ett sådant personalanvändande till 
reducerad lön verkligen leder till en god stämning på arbetsplatsen. Det 
finns dock uppgifter som säger att Southwest har konkurrenskraftiga 
löner som är över medlet i USA för flygbolag, och där det poängteras att 
de europeiska lågprisflygbolagen har betydligt lägre löner (www.eca-
cockpit.com49).  De motsägelsefulla uppgifterna gör det svårt för oss att 
avgöra hur löneläget verkligen är för Southwest. 
                                           
48 http://lists.iww.org/pipermail/iww-news/2003-June/002398.html 
49 http://www.eca-cockpit.com/LCC/LCCfinalA4.pdf 
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Liksom vi nämnde i metodkapitlet (kapitel 2), är det svårt att genom 
sekundärdatastudier få en god bild av kulturen på ett företag, varför vi 
inte går närmre in på detta här. 
 

4.3 Extern alignment 
Extern alignment ger oss en bild av hur företaget och omvärlden anpassar 
sig till varandra. Enligt bland andra Fuchs et al (2000) och Porter (1980), 
måste företag anpassa sig till omvärldens krav och möjligheter om de inte 
ska riskera att bli utkonkurrerade. Detta visar sig i att bolag försöker följa 
efter i lågprisflygmarknaden. Fuchs et al (2000) anser vidare att samtliga 
strategiska grupper i Strategiska integrationsmodellen måste stämma 
överens med omvärldens förutsättningar för att optimal extern alignment 
ska uppnås. Ett vanligt problem idag är, enligt Berry et al (1999), att 
marknadsavdelningarna i sina positioneringsbeslut tar liten hänsyn till 
kundernas (omvärldens) behov. Också enligt Berry et al (1999) uppnås 
alignment bäst genom att ha marknaden som utgångspunkt.  
 
Det finns författare som opponerar sig mot en alltför nitisk strävan efter 
extern alignment:  
 

Low performing organizations either do not reorient or 
reorient all the time as they root around to find an effective 
alignment with environmental conditions. (Tushman et al, 
1986, s 39) 

 
Tushmans et al (1986) uttalande antyder att företag inte bör anpassa sina 
positioneringsstrategier för ofta även om en föränderlig omgivning skulle 
”kräva” detta, vilket går i linje med Hamel & Prahalad (1993). Dessa 
författare anser att det är genom att kontinuerligt förmå vidga sina vyer 
och referensram, förstå sig själv, sin bransch samt de möjligheter till 
konkurrensfördelar som företaget har, samtidigt som man tillåter en viss 
misfit mellan resurser och strategiskt mål, som företag i längden kan 
skapa bestående konkurrensfördelar. Perfekt fit (i detta sammanhang 
avseende företagets förhållande gentemot omgivningen) mellan 
resursfördelning och omgivningens krav innebär en risk, enligt Hamel & 
Prahalad (1993). För att utvecklas och nå framgång anser de att ett 
företag behöver skapa stretch, alltså en viss misfit mellan resurser och 
ambitioner. På motsvarande sätt anser Brown & Eisenhardt (1998) att 
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organisation, strategi och omgivning bör vara löst kopplade till varandra 
för att skapa förutsättningar för föränderlighet och innovation. 
 
Som synes råder delade meningar om i vilken grad företag bör sträva 
efter anpassning till omvärlden, varför det följaktligen blir svårare att 
avgöra vilken grad av extern alignment som kan anses vara mest optimal. 
I kommande resonemang kommer vi dock att ansluta oss till Porter 
(1980) och Fuchs et al (2000) uppfattning.  
 

4.3.1 Extern alignment inom flygbranschen 
De uppgifter som vi har fokuserat på gällande företagens externa 
alignment, rör främst hur de olika företagen har valt att positionera sig 
utefter de möjligheter som har uppstått i omgivningen. Såväl nya 
lågprisflygbolag som vissa fullserviceflygbolag har reagerat på den ökade 
efterfrågan från priskänsliga kunder om billigare flygresor. Vi är 
medvetna om att detta ger en långt ifrån komplett bild av företagens 
framgångar i att uppnå extern alignment, men väljer ändå att resonera 
något kring de olika bolagen i förhållande till den externa kontexten.  
 
Vilka destinationer som företaget väljer att trafikera, anses av Kimes & 
Young (1997) vara av betydelse för kundens val av bolag. Enligt dessa 
valde Uniteds Shuttle flygplatser utanför Uniteds traditionella nav, för att 
undvika att konkurrera med sig själva. Liksom Kimes & Young (1997) 
antyder, måste detta val snarare uppfattas som en manöver i syfte att 
undvika kanibalisering, än en åtgärd vidtagen i enlighet med marknadens 
önskemål. Huruvida Shuttles agerande i detta avseende gick i 
överensstämmelse med den externa kontexten är således tveksamt. Enligt 
en källa (http://news.airways.com 50 ) satsade Buzz på flygningar till 
Frankrike i syfte att bli förstahandsalternativet för passagerare som reser 
mellan England och Frankrike. Detta berodde på den potentiella 
turismmarknad som man ansåg finnas i att exempelvis tolv miljoner 
britter reste till Frankrike år 2000. Ett utökat antal destinationer skulle 
leda till ett bättre utnyttjande av flygplanen genom fler flygningar per 
dag, och alltså leda till högre kostnadseffektivitet. Buzz val att trafikera 
England-Frankrike uppfattar vi som ett försök att tillmötesgå efterfrågan 
på marknaden, och kan därför ses som ett tecken på extern alignment.  
 

                                           
50 http://news.airways.com/airlines/buzz.html 
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RyanAir har delvis antagit en accessbaserad positionering51  (Lawton, 
1999). Innebörden av denna positionering är att man erbjuder tillgång till 
tidigare otrafikerade rutter där potentiella kunder från andra geografiska 
segment uppmärksammas (Porter, 1996). På så sätt kan bolagen möta 
tidigare icke uppmärksammade behov på marknaden, vilket 
lågprisflygbolagen har gjort. Andelen sträckor som trafikeras av endast 
en lågprislinje ökade från 22% (1999) till 33% år 2002 (Binggeli & 
Pompeo, 2002). Exempelvis nämns att sju av RyanAirs destinationer från 
Hahn i Tyskland (100 km från Frankfurt) inte trafikeras av det tyska 
fullserviceflygbolaget Lufthansa. Enligt samma källa är det ur 
positioneringsmässig synvinkel viktigt för lågprisflygbolagen att öppna 
rutter som inte trafikeras av större flygbolag. Behovsbaserad 
positionering är dock den typ av positionering som enligt Lawton (1999) 
bäst beskriver RyanAirs och Southwests strategiska positionering, 
eftersom företagen riktar sig till priskänsliga kundsegment. Porter (1996) 
definierar kundernas behov som olika vid olika tidpunkter, vilket kan 
innebära att en kund som flyger privat är ute efter en annan prisklass än 
när han eller hon flyger i arbetet. Att, som i RyanAirs och Southwests 
fall, rikta sig till priskänsliga kunder inom geografiska segment som inte 
uppmärksammats av andra flygbolag, anser vi vara en strategi att öka 
sina marknadsandelar samtidigt som man riktar sig till den målgrupp som 
bäst överensstämmer med den lågkostnadspositionering som man har valt 
att arbeta utefter. Det bär, enligt vår mening, klara spår av extern 
alignment.  
 

4.4 Sammanfattande diskussion 
Vi har diskuterat olika typer av alignment och empiri från flygbranschen, 
för att få en idé om hur just dessa företags organisationer uppvisar 
exempel på lyckad respektive misslyckad alignment, och kan konstatera 
att fullserviceflygbolagen har haft svårt med att uppnå samma höga grad 
av alignment som lågprisflygbolagen. Med tanke på hur betydelsefullt det 
av många författare anses vara att uppnå alignment, för att kunna 
utveckla konkurrensfördelar och därmed överleva på lång sikt (se 1.2.1), 
kan vi sluta oss till att lågprissatsningarnas överlag bristande alignment är 
en av förklaringarna bakom deras misslyckanden på marknaden.  
 

                                           
51 som komplement till lågprispositioneringen 
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Vi antog inledningsvis i avsnitt 4.2.1 att lågprisflygbolag och 
fullservicebolag med lågprissatsningar antagit liknande 
positioneringsstrategier – lågpris-/lågkostnadspositionering. Sätten på 
vilka denna positioneringsstrategi har funnit överensstämmelse inom den 
verkställande förmågan har dock skilt sig mellan de renodlade 
lågprisflygbolagen och de traditionella bolagens lågprissatsningar. 
Lågprisflygbolagen har i högre grad än fullserviceflygbolagen lyckats 
hålla kostnaderna på en nivå som har kunnat möjliggöra lönsamhet, och 
uppnå alignment mellan positionering och verkställande förmåga. Även 
när det gäller företagens överensstämmelse med externa förhållanden har 
vi kunnat se indikationer på att lågprisflygbolagen i större utsträckning än 
fullserviceflygbolagen har lyckats uppnå extern alignment.  
 
I jämförelse med lågprisflygbolagen har lågprissatsningarna präglats av 
högre kapitalkostnader, högre personalkostnader, högre servicekostnader, 
dyrare biljettdistributionssystem med mera, vilket sammantaget placerar 
dem på en högre kostnadsnivå än de lågprisnischade konkurrenterna. 
Sina högre kostnader till trots vill fullservicebolagen konkurrera med 
samma låga biljettpriser som lågprisbolagen, vilket kan förklaras av en 
rädsla för att bli stuck-in-the-middle. För att kunna konkurrera om samma 
priskänsliga kundsegment som lågprisflygbolagen måste de traditionella 
bolagen lägga sina priser på samma nivå som dessa, såvida de inte 
erbjuder kringtjänster eller dylikt som ger dem en 
differentieringspositionering istället. Eftersom fullserviceflygbolagens 
lågprissatsningar inte är försök till att differentiera sig från 
lågprisflygbolagen, då utbudet inte skiljer sig nämnvärt, kan 
positioneringen inte anses vara ett exempel på differentieringsstrategi.  
 
För lågprissatsningarna leder låga priser, i kombination med kostnader 
som relativt konkurrenterna är höga, till lägre lönsamhetsmarginaler än 
lågpriskonkurrenterna. Därmed kan man också dra slutsatsen att 
sårbarheten för oförutsedda händelser ökar, vilket tydliggjordes i 
kölvattnet efter terrorattackerna den 11 september 2001. Uniteds Shuttle 
las ner som en följd av terrorattacken, vilket visar att de var mer sårbara 
än exempelvis Southwest.   
 
Enligt Porter (1996) ökar ett företags möjligheter till att skapa bestående 
konkurrensfördelar, ju högre grad att strategisk fit (alignment) som 
präglar organisationen. Första gradens fit betecknas i detta sammanhang 
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av överensstämmelse mellan varje enskild aktivitet och den övergripande 
strategin. Andra gradens fit uppstår när olika aktiviteter förstärker 
varandra. Tredje gradens fit innebär att optimera ansträngningarna, vilket 
bland annat kan åstadkommas genom att koordinera strategin 
tillsammans med leverantörer och kunder.  
 
Vi kan spekulera i de olika bolagens framgång med att skapa strategisk 
fit inom sina organisationer. Första gradens fit är någonting som vi ser 
klara tecken på bland lågprisflygbolagen. Vi vill inte hävda att 
fullserviceflygbolagen helt har misslyckats med att uppnå sådan 
överensstämmelse, men kan dock konstatera att de inte har lyckats i 
samma utsträckning som lågprisflygbolagen. Dessa bolag uppvisar 
dessutom prov på andra gradens fit och möjligen även tredje graden, i 
och med att de olika aktiviteterna i viss mån förstärker varandra. Som 
exempel kan nämnas hur Southwests val att använda de anställda 
krossfunktionellt ger upphov till såväl sänkta personalkostnader som 
stärkt laganda, eller hur standardiserade plan öppnar möjligheter för såväl 
sänkta utbildnings- som underhållskostnader. Vi kan se att även 
fullservicebolagen visar liknande tendenser, men i lägre grad.  
 
Fullserviceflygbolag såväl som vissa lågprisflygbolag har försökt imitera 
de framgångsrika interna strukturer som Southwest och RyanAir har 
byggt upp, vilket enligt Porter (1996) är riskabelt såtillvida man inte 
klarar av att kopiera hela strukturen. Ett företag som försöker imitera en 
konkurrents organisation genom att endast kopiera delar av den interna 
strukturen, riskerar enligt samme författare att förlora på detta istället för 
att förbättra sina prestationer – särskilt om konkurrentens organisation 
karaktäriseras av andra eller tredje gradens fit. Det är, med utgångspunkt 
i de empiriska fakta vi har presenterat i detta och föregående kapitel, 
tveksamt om någon av lågprissatsningarna har lyckats med detta.  
 
Om delar av det imiterande företagets organisation brister i alignment, 
kommer hela systemet att drabbas med försämrad prestationsförmåga 
som följd (Porter, 1996), vilket vi också har sett exempel på hos 
exempelvis Go, Buzz och Continental Lite. Hög grad av 
överensstämmelse skulle enligt vår tolkning med andra ord kunna 
fungera som en barriär mot hotande konkurrenter, samtidigt som 
bristande överensstämmelse gör företaget sårbart för attacker utifrån. Vi 
har kunnat se att flygbolag med högre grad av alignment i större 
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utsträckning än andra kunnat stå emot externa påfrestningar, såsom nya 
konkurrenter eller minskad global efterfrågan (efter den 11 september 
2001), vilket stöder denna tolkning. Shuttle klarade sig visserligen längre 
än övriga studerade lågprissatsningar, vilket kan tyda på att de lyckades 
uppnå en högre grad av alignment. Vår egen studie antyder också att 
Shuttle, i större utsträckning än exempelvis Go och Buzz, lyckades 
matcha lågprisflygbolagens kostnadsnivåer. Eftersom lågprissatsningarna 
inte uppvisar alignment inom samtliga grupper i Strategiska 
integrationsmodellen, riskerar de att bli sårbara. Lågprisflygbolagen blir, 
enligt samma resonemang, mer motståndskraftiga vid attacker utifrån. 
Deras koncept är svåra att imitera – i synnerhet Southwest och RyanAir, 
som uppvisar högst grad av alignment.   
 
Flertalet författare har uttalat sig om orsakerna bakom Continental Lites 
misslyckande, vilken är den lågprissatsning som hittills har 
uppmärksammats mest inom forskningsvärlden. Enligt artikeln Come fly 
the unfriendly skies (1994) var orsakerna till att Continental Lite 
misslyckades en blandning av att de trafikerade mindre lönsamma 
flygsträckor, hade en förvirrande marknadsföring, operativ ineffektivitet 
samt hård priskonkurrens. Enligt artikeln borde satsningen ha haft goda 
möjligheter att fungera, eftersom Continental Airlines, vid tidpunkten för 
lanseringen av Continental Lite, hade de lägsta kostnaderna bland de 
traditionella flygbolagen. Dock hade Continental Airlines, som är ett av 
de mest effektiva flygbolagen som använder sig av nav-ekersystem, två 
gånger så höga enhetskostnader (kostnad per passagerare) som Southwest 
(Arndt & Zellner, 2003). Enligt Lawton, (1999) var det en omöjlighet för 
Continental Lite att uppnå samma produkt- och strukturfördelar som 
lågprisflygbolag som Southwest har, vilket gjorde att satsningen 
misslyckades. Även om exempelvis United Airlines och Continental 
kunde imitera lättobserverade områden såsom exempelvis flygsträckor, 
så var det enligt författaren bristen i kultur och organisatorisk förmåga 
som orsakade deras nederlag. Barkin et al (1995) konstaterar att 
Continental Airlines försökte sig på fundamentala förändringar vid 
lanseringen av Continental Lite, men att marknadsförings-, prissättnings- 
och operativa problem ledde till att lönsamheten inte resulterade i den 
tänkta, och projektet övergavs. 
 
Det som av dessa författare beskrivs bland annat som operativ 
ineffektivitet, prissättningsproblem och bristande kultur går att hänvisas 
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till som brister inom de olika grupperna i Strategiska 
integrationsmodellen, vilket enligt tidigare resonemang bidrar till 
försämrad alignment.  
 
Såhär långt har vi kunnat sluta oss till att fullserviceflygbolagen i sina 
lågprissatsningar har haft svårt att uppnå den grad av alignment som 
lågprisflygbolagen har visat prov på. Dock har vi inte i studierna av 
alignmentteorier kunnat finna några svar på vad som kan ha orsakat 
svårigheterna med att uppnå alignment. Flera av de refererade författarna 
har snuddat vid frågan, men (i bästa fall) nöjt sig med att konstatera att 
svårigheter existerar. Eftersom alignmentsvårigheterna inte alls i samma 
utsträckning verkar ha drabbat företag med en ”renodlad” produkt, såsom 
exempelvis Southwest eller RyanAir, vilka från början byggdes upp för 
att serva lågprismarknaden, kan vi misstänka att de svårigheter som 
drabbat lågprissatsningarna åtminstone till viss del har ett samband med 
att fullserviceflygbolagen i sina portföljer har ett stort antal produkter 
som riktar sig till olika typer av kundsegment, och att problem uppstår i 
den förändringsprocess som företagen genomgått vid införandet av 
lågprisalternativ. I nästa kapitel undersöker vi närmre vilka 
förutsättningar olika typer av förändringsprocesser kan ha för att leda 
fram till alignment, särskilt i de fall företag genomgår en partiell 
förändring genom att, i fullserviceflygbolagens fall, utöka utbudet med 
en lågprisprodukt.  
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5 Alignment vid förändring 
I det här kapitlet diskuterar vi hur olika typer av förändringsprocesser 
kan påverka fullserviceflygbolagens förutsättningar för att uppnå 
alignment. Fokus läggs vid den partiella förändring som bolagen har 
genomgått. Teoretiska resonemang varvas med fakta från flygbranschen 
till en analys. 

 
Som vi konstaterade i föregående kapitel, har fullservicebolagen i sina 
lågprissatsningar inte lyckats med att uppnå alignment i samma 
utsträckning som lågprisflygbolagen. Vi nämnde att vi inte finner att 
alignmentteorierna behandlar orsakerna bakom de svårigheter med att 
uppnå alignment som företag (däribland fullserviceflygbolag) har visat 
sig stå inför. Detta anser vi vara en klar brist i teorierna. För att hitta 
förklaringar som kan hjälpa oss att förstå problematiken i den situation 
som fullserviceflygbolagen befinner sig i, får vi försöka se situationen ur 
andra vinklar, såsom vilka skillnader som har präglat deras utveckling i 
jämförelse med de framgångsrika lågprisbolagen.  
 
En viktig skillnad mellan lågprisflygbolagens och fullserviceflygbolagens 
utveckling är att de senare, genom lanseringen av lågprissatsningar, har 
genomgått en organisationsförändring. Till skillnad från 
lågprisflygbolagen, vars verksamhet byggdes upp från start för att vara 
avpassad för lågkostnadsproduktion, har de traditionella bolagens 
positioneringsstrategi förändrats för delar av verksamheten, vilket (enligt 
resonemang i kapitel 4) har lett till behov av att även genomföra 
förändringar i den interna strukturen. Vi undrar om själva förändringen i 
sig utgör ett hinder mot att uppnå alignment.  
 
En viktig skillnad mellan lågprisflygbolagens och fullserviceflygbolagens 
utveckling är att de senare har genomgått större förändringar. Dessa 
förändringar har inte omfattat bolagens hela verksamhet. Vid lanseringen 
av den nya produkten – lågprissatsningen – behöll fullserviceflygbolagen 
det befintliga utbudet med sina etablerade kundsegment och operativa 
struktur. Bolagen genomgick alltså i och med lågprissatsningen en 
partiell förändring, avseende såväl positionering som operativ struktur. Vi 
ställer oss frågan om det faktum att förändringen var partiell har haft 
ytterligare påverkan på företagens möjligheter att uppnå alignment.  
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Delar av förklaringen bakom varför fullservicebolagen i sina 
lågprissatsningar har haft svårt att uppnå alignment, skulle alltså kunna 
ligga i den förändring som de har genomgått. Garud & Van de Ven 
(2002) har beskrivit fyra olika typer av förändringsprocesser som företag 
kan gå igenom och präglas av: teleologiska processer, dialektiska 
processer, livscykelprocesser och evolutionära processer. En tanke vi får 
är att vissa förändringsprocesser skulle kunna ha större förutsättningar för 
att leda fram till alignment än andra. Genom att diskutera alignment i 
relation till de olika typerna av förändringsprocesser, hoppas vi att kunna 
få en klarare bild av vilka möjligheter företag har att uppnå alignment när 
de genomgår förändringar. I anslutning till denna diskussion kommer vi 
även att resonera kring vilken betydelse det har att förändringen endast är 
partiell. Den typ av partiella förändring vi kommer att behandla är den 
förändring som fullserviceflygbolagen har genomgått i och med 
lanseringen av lågprissatsningar.  
 
Vi kommer huvudsakligen att basera resonemanget i detta kapitel på 
Garud & Van de Ven (2002), eftersom dessa på ett sammanfattande sätt 
redogör för de huvudsakliga synsätten på förändring som existerar inom 
strategiområdet. Vår utgångspunkt är att alignment är ett tillstånd och 
inte en process – om än ett tillstånd som kan vara i ständig förändring (se 
Luftman & Brier, 1999). Vi vill utreda möjligheterna för de olika 
förändringsprocesserna att leda fram till detta tillstånd, det vill säga 
alignment. Genomgående i kapitlet kommer vi att dra paralleller till 
flygbranschen, och där särskilt fullserviceflygbolagen, eftersom det är 
dessa som berörts av den typ av partiella förändringar som vi har 
intresserat oss för att studera.  
 

5.1 Förändringsprocesser 
De fyra typerna av förändringsprocesser som behandlas av Garud & Van 
de Ven (2002), och som kommer att diskuteras i detta kapitel, 
karaktäriseras av olika kombinationer av dimensionerna förändringsform 
(mode of change) och förändringsenhet (unit of change).  
 
Förändringsform skiljer mellan två typer av förändringsförlopp: 
förutbestämd förändring, det vill säga förändring som bestäms av 
antingen deterministiska lagar eller sannolikhetslagar, och skapad 
förändring, det vill säga förändring som initieras genom att individer 
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fattar aktiva beslut. Förändringsenhet skiljer mellan förändring som berör 
en enskild organisationsenhet och förändring som berör interaktionen 
mellan två eller flera enheter. Garud & Van de Ven (2002) har inte klart 
definierat vad en organisationsenhet representerar, men efter att ha 
studerat deras framställning av de olika förändringsprocesserna, har vi 
uppfattningen att en enhet kan avgränsas på olika sätt beroende på vad 
som omfattas av den studerade förändringen.  
 
I en fyrfältsmatris beskriver Garud & Van de Ven (2002) de fyra olika 
förändringsprocesserna i relation till de två förändringsdimensionerna (se 
Figur 10): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10: Förändringsprocesser, källa: Garud & Van de Ven (2002) 

 
Som framgår i matrisen, karaktäriseras teleologiska och dialektiska 
förändringsprocesser av förändring som skapas på initiativ av individer 
inom organisationen, medan livscykelförändring och evolutionär 
förändring följer deterministiska lagar och sannolikhetslagar.  
 
Evolutionär och dialektisk förändring omfattar förändring som berör 
interaktionen mellan flera icke-samarbetande organisationsenheter. 
Livscykelförändring och teleologisk förändring behandlar förändring 
inom en enskild enhet. Teleologisk förändring kan dock beröra 
förändring i två (eller fler) samarbetande enheter, vilket är viktigt för 
läsaren att notera, eftersom det är denna aspekt av teleologisk förändring 
som vi kommer att beröra i kapitlet.  
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I inledningen till avsnitten som behandlar respektive förändringsprocess 
(5.2-5.5) kommer vi att ge en kort redogörelse för vilken innebörd 
förändringsform och förändringsenhet har i den aktuella 
förändringsprocessen. Det kan dock redan nu vara värt att notera att 
begreppet enhet inte har samma innebörd som begreppet produkt, även 
om de olika innebörderna i vissa fall kan sammanfalla, vilket också 
kommer att visa sig.  
 
Förändringsprocesser är ofta komplexa (Garud & Van de Ven, 2002). 
Detta antyder att förändring i de flesta fall inte uppträder i form av enbart 
en av de fyra processer vi kommer att beskriva. Vi vill uppmärksamma 
läsaren på följande:  
 

•  Förändring kan drivas av fler än en förändringsprocess samtidigt.  
•  En viss förändringsprocess kan vara aktiv inom olika delar av 

organisationen samtidigt, men i olika fas i de olika delarna.  
•  Olika typer av förändringsprocesser kan följa på varandra i tiden, 

inom en och samma enhet.  
(Garud & Van de Ven, 2002) 

 
Genom att studera de olika förändringsprocesserna i sina renodlade 
former, har vi dock större möjligheter att kunna göra en bedömning av 
hur olika delar i en ”verklig” förändringsprocess förhåller sig till 
alignment och partiell förändring.   
 
Resten av kapitlet kommer att läggas upp som följer: Varje 
förändringsprocess presenteras under ett eget avsnitt, i vilket processen 
genomgående jämförs med alignment och viss fakta från flygbranschen. I 
slutet av varje avsnitt finner läsaren en diskussion där jämförelsen mellan 
förändringsprocessen och alignment sammanfattas, och där vi gör fler 
jämförelser till flygbranschen. I denna diskussion förs även ett 
resonemang kring förändringsprocessens förhållande till partiell 
förändring. I det avslutande avsnittet (5.6) kommer vi att diskutera hur de 
förändringsprocesser som har präglat fullserviceflygbolagens partiella 
förändringar kan ha påverkat deras möjligheter att uppnå alignment. Vi 
diskuterar även vilka förändringsprocesser som skulle kunna ha bäst 
förutsättningar för att leda fram till alignment vid en partiell förändring.52 
                                           
52 Om ingenting annat anges bygger det teoretiska underlaget i de följande fyra avsnitten på Garud & 
Van de Ven (2002).  
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5.2 Teleologisk förändring 
- Skapad förändring, En enhet 

Organisationer som arbetar utefter förändringsprocesser byggande på 
teleologisk teori utgår från att förändring kan planeras och genomföras på 
initiativ av personer inom organisationen, det vill säga skapad förändring. 
Individer sätter upp mål för förändringen, implementerar och övervakar 
förändringsprocessen. Teleologisk förändring bygger också på att beslut 
fattas genom konsensus, vilket innebär att individerna i organisationen 
ska ha ett gemensamt mål som de tillsammans strävar mot. Detta kan ses 
som en ambition att undvika konflikt (det vill säga främja samarbete) 
mellan olika enheter med rivaliserande mål (se vidare dialektisk 
förändring, 5.3).  
 

5.2.1 Anpassningsförmåga och aktiva beslut 
Det teleologiska synsättet antar vidare att individerna i organisationen 
kan och vill anpassa sig till de mål som ställs upp inom organisationen. 
Beslutsfattare inom organisationen kan – om de anser det vara 
nödvändigt – anpassa långsiktiga strategiska mål efter organisationens 
förmåga att prestera på lång sikt, vilket tyder på att det teleologiska 
synsättet åtminstone till viss del erkänner organisationens begränsningar i 
att anpassa den verkställande förmågan efter positioneringsbeslut. På kort 
sikt avgörs organisationens agerande dock främst av vilka risker 
beslutsfattarna är villiga att ta beträffande organisationens 
anpassningsförmåga. Oavsett hur stor anpassningsförmåga 
organisationen har, är bedömningen av denna förmåga, liksom det 
eventuella förändringsbeslutet, något som ligger i beslutsfattarnas händer.  
 
Som vi ser det, bygger det teleologiska synsättet på att organisationen, 
åtminstone i någon mån, har förmåga att förändra sig i enlighet med de 
beslut som fattas av individer inom organisationen. I 
fullserviceflygbolagens fall innebär det att den verkställande förmågan 
antas kunna anpassa sig efter den utstakade lågprisstrategin. Företags 
möjligheter att uppnå intern alignment skulle därmed huvudsakligen bero 
av flexibiliteten i den verkställande förmågan. Huruvida organisationer 
har förmåga att anpassa sin struktur efter den strategi som förs av 
ledningen debatteras inom strategiområdet. Ståndpunkten att strategiska 
beslut har förmåga att påverka vilken struktur organisationen antar (se 
bland annat Chandler, 1962) delas alltså delvis av det teleologiska 
synsättet. Chandler (1962) anser dock att såväl struktur som strategi i 
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förlängningen bestäms av marknadens efterfrågan, det vill säga att extern 
alignment uppstår genom att organisationen anpassar sig till omvärlden.  
 
Den stora fördelen med teleologisk förändring är, som vi ser det, att 
förändring kan initieras snabbt genom ett aktivt fattat beslut av 
företagsledningen. I en föränderlig omvärld, såsom är fallet inom 
flygbranschen, får det anses vara ovärderligt att kunna reagera tidigt på 
exempelvis en förändring i efterfrågan och därmed snabbare uppnå extern 
alignment. Genom att själv kunna initiera förändring – antingen proaktivt 
eller reaktivt53 – ger företagen sig själva möjligheten att kunna hålla sig i 
framkant i utvecklingen i branschen. Genom att kunna initiera förändring 
också internt på företaget, torde tiden det tar till dess intern alignment 
infunnit sig kunna hållas nere, under förutsättning att organisationen har 
förmågan att anpassa sig efter de beslut som fattas av ledningen.  
 
De faktorer som, enligt det teleologiska synsättet, kan begränsa 
organisationers förändringsförmåga är företagsinterna resurser, externa 
omständigheter och individers begränsade rationalitet. Resurser har vi 
tidigare beskrivit som ingående i den verkställande förmågan, externa 
omständigheter berör företagets omvärld, medan konsekvenser som följer 
av individers begränsade rationalitet enligt vår uppfattning främst berör 
företagets strategiska beslutsfattande (det vill säga positionering, enligt 
Strategiska integrationsmodellen, se kapitel 4). Av dessa faktorer är det 
begränsad rationalitet som framför allt lyfts fram, vilket skulle kunna 
förklaras av att den är nära sammankopplad med individers förmåga att 
fatta beslut om förändring.  
 

5.2.2 Begränsad rationalitet 
Enligt Colombo & Delmastro (2002) kan begränsad rationalitet leda till 
att många företagsledare vid en förändring väljer att behålla den 
befintliga operativa strukturen såtillvida denna inte är uppenbart skadlig 
för företagets verksamhet. Detta anser de bero på att det inte finns några 
garantier eller bevis för att ett beslut om organisationsförändring är 
optimalt. Om det råder tveksamheter kring konsekvenserna av ett 
förändringsbeslut, är det enligt Burgelman & Grove (1996) vanligt att 
ledningen avstår från eller drar sig för att fatta beslut. Med andra ord kan 
ledningen som en följd av begränsad rationalitet, bromsa en sådan 
                                           
53 Proaktivt = i förväg, reaktivt = i efterhand. I detta fall i förhållande till när förändringen i omvärlden 
inträffar. 
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utveckling som är nödvändig för att uppnå alignment. Den omfattning 
som förändringsbesluten skulle behöva ha för att göra det möjligt för 
organisationen att uppnå alignment, borde enligt vår mening bero på hur 
stora justeringar som krävs inom organisationen eller mot omvärlden för 
att nå detta tillstånd. Vid krav på större förändring finns, som vi ser det, 
en risk att företagsledningen, med anledning av rädsla för att ta för stora 
risker, inte vågar fatta drastiska men i själva verket nödvändiga beslut. 
En följd kan bli att ledningen nöjer sig med att gå halva vägen, vilket i 
sin tur försätter organisationen i en situation där den riskerar att bli stuck-
in-the-middle.  
 
Teleologisk förändring bygger på individers rationella förmåga att göra 
bedömningar av företagskontext och möjliga utvecklingar i omvärlden. 
Antagandet om rationalitet ställer stora krav på förmågan hos individer 
på beslutsfattande positioner om att göra sig en bild av de rådande eller 
eventuella framtida händelseutvecklingar i omvärlden som kan ha en 
påverkan på företaget. Med tanke på att individer präglas av begränsad 
rationalitet, ses detta som en nackdel med teleologisk förändring. 
Ytterligare en nackdel som poängteras är att konflikter kan uppstå trots 
strävan efter konsensus, bland annat när olika individer inom 
organisationen har olika syn på vilka mål som bör eftersträvas som en 
följd av att de reagerar olika på samma information. Om sådana 
konflikter leder till att beslutsprocesser drar ut på tiden, det vill säga att 
det tar lång tid från det att organisationen har fått tillgång till information 
till dess att de olika individerna lyckats uppnå konsensus, anser vi att 
resultatet kan bli att organisationen blir försenad i att genomföra 
nödvändiga förändringsbeslut. Om organisationen i ett sådant läge är 
verksam i en omvärld som genomgår många och snabba förändringar, 
anser vi att risken finns att organisationen kan få svårt att uppnå extern 
alignment. Om det försenade beslutet berör nödvändig intern förändring 
(exempelvis som resultat av att företaget har antagit en ny 
positioneringsstrategi), finns också risken att företaget kan få svårt att 
uppnå intern och extern alignment samtidigt. När impulser kommer från 
omvärlden om att det har skett en förändring i exempelvis efterfrågan, 
skulle en utdragen beslutsprocess kunna leda till att organisationen inte 
hinner anpassa sig internt (intern alignment) förrän det skett en ny 
förändring i omvärlden (det vill säga krav på ny extern alignment).  
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5.2.3 Teleologisk förändringsprocess och partiell förändring 
Den teleologiska förändringsprocessen karaktäriseras av: 

- förändringen är medvetet skapad genom beslut 
- konsensustänkande istället för konflikt 

 
Den främsta fördelen med den teleologiska förändringsprocessen anser vi 
vara att förändring snabbt kan genomdrivas, som en följd av att man 
aktivt fattar beslut och därmed skapar förändring. Vid betraktandet av 
flygbranschen ser vi att beslut har fattats angående införandet av 
lågprissatsningar, vilket tyder på att fullserviceflygbolagens 
förändringsprocesser utmärks av skapad förändring.  
 
Organisationens förändringsförmåga begränsas i första hand av 
individers begränsade rationalitet. Konsensustänkandet är enligt vår 
mening den viktigaste förklaringsfaktorn till varför den begränsade 
rationaliteten får så pass stor genomslagskraft inom teleologisk 
förändring. Genom att konflikter ses som något som hotar 
organisationens stabilitet, kan vi se det som en risk att många 
organisationer – medvetet eller omedvetet – strävar efter att samla 
liktänkande individer på beslutsfattande poster.  
   
Trots att en företagsstyrelse består av relativt liktänkande individer kan 
konflikt naturligtvis uppstå ändå. I och med strävan efter konsensus kan 
beslutsfattandet i sådana fall dra ut på tiden, vilket kan leda till att en 
organisation som verkar i en föränderlig omvärld kan få svårt att hinna 
med att uppnå extern alignment innan omvärlden förändras på nytt. En 
utdragen beslutsprocess kan därmed ses som en större nackdel i en 
föränderlig omvärld, såsom är fallet för fullserviceflygbolagen. 
Lågprisflygbolagen befinner sig – åtminstone i nuläget – i en annan 
situation, eftersom deras omvärld kan anses vara mer stabil (se vår 
förklaring under avsnitt 5.3.3).  
 
Begränsad rationalitet, i kombination med att företagsstrategerna ska 
kunna göra en god bedömning av företagskontext och möjliga 
utvecklingar i omvärlden, kan också leda till att individer drar sig för att 
fatta beslut om drastiska förändringar på grund av rädsla. Den partiella 
förändringen i sig, innebär en stor förändring. Rädslan för förändring 
skulle kunna visa sig genom att företag inväntar och ser hur det går för 
andra bolag i liknande situationer innan förändringen genomförs, vilket 
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skulle medföra att alignment med omvärlden fördröjs. På den 
amerikanska marknaden visar sig denna situation i att Southwest fick 
regera ensamma på marknaden många år efter avregleringen. Då 
Continental Airlines senare, som första fullserviceflygbolag, lanserade en 
lågprissatsning var United inte sena med att följa efter i denna utveckling. 
Vi kan ana att varken Continental Airlines eller United hade förmåga att 
se potentialen i lågprismarknaden förrän Southwests framgångar visade 
tydliga lönsamhetssiffror på att så var fallet.  
 
Som vi har nämnt, borde företags rädsla för att fatta drastiska beslut även 
kunna leda till att de väljer att endast delvis genomdriva nödvändiga 
förändringsbeslut, och därmed riskera att bli stuck-in-the-middle. Inom 
flygbranschen kan det innebära att fullserviceflygbolagen är rädda för att 
genomföra alltför drastiska förändringar inom den verkställande 
förmågan, vilket leder till att förändringar endast delvis genomförs. Detta 
har vi sett exempel på. Om bolagen antagit en ny lågprispositionering 
utan att besluta om en tillräckligt omfattande lågkostnadsstrategi för de 
verkställande grupperna, är riskerna stora att de inte lyckas uppnå en 
sådan hög grad av alignment som gör dem konkurrenskraftiga i 
förhållande till lågprisflygbolagen. 
 
Möjligheterna att kunna göra en god bedömning av företagskontext och 
möjliga utvecklingar i omvärlden, försvåras sannolikt av att individer på 
beslutsfattande positioner inom företaget tänker i alltför lika banor, vilket 
alltså kan ses som ett resultat av konsensustänkandet. Exempel från 
flygbranschen visar hur fullserviceflygbolagen klarade av att observera 
och imitera de synliga delarna av lågprisflygbolagens kostnadsstruktur, 
men hur mer svårobserverade delar inte uppmärksammades eller 
förbisågs när förändringar genomfördes (se 4.4), vilket ledde till att de 
inte kunde uppnå samma höga grad av alignment som exempelvis 
Southwest. Teleologisk förändring skulle med andra ord kunna försvåra 
ett företags möjligheter att uppnå alignment. 
 
I det konsensuspräglade tänkande som utmärker den teleologiska 
förändringsteorin är ambitionen att samtliga enheter ska samarbeta mot 
ett gemensamt mål. Genom denna ambition, i kombination med 
individernas begränsade rationalitet, anser vi att man riskerar att inte 
uppmärksamma och tillgodose behovet av att låta olikpositionerade 
produkter byggas upp kring separata operativa och organisatoriska 
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strukturer. Att på så sätt inte bygga upp den interna struktur som vore 
mest gynnsam för de olika strategiska inriktningarna, kan resultera i att 
företaget hamnar i den problematiska situationen av att bli stuck-in-the-
middle. Att genomföra en lönsamhetsmässigt lyckad partiell förändring 
tycks därför ha sina klara begränsningar om konsensustänkandet, och 
därmed också den begränsade rationaliteten, får för stort genomslag, 
vilket är en uppenbar risk med att utgå från en teleologisk 
förändringsprocess.  
 
Vad gäller fullserviceflygbolagens lågprissatsningar, antyder den 
empiriska studien att den del av företagens verksamhet som berörts av 
den partiella förändringen inte har fått utvecklas utefter de förutsättningar 
om strukturella förändringar som krävts. Istället har den nya 
lågprisprodukten i stor grad sammanknutits strukturmässigt med den 
ursprungliga verksamheten.  
 

5.3 Dialektisk förändring 
- Skapad förändring, Flera enheter 

Det dialektiska synsättet påminner i flera avseenden om det teleologiska, 
framför allt vad gäller individers förmåga att själva skapa och initiera 
förändring. Synsättet vänder sig dock mot den rådande uppfattningen 
inom teleologisk förändringsteori, att organisatoriska mål uppnås genom 
att det skapas konsensus mellan individerna på beslutsfattande positioner. 
Konflikter ses inte som kontraproduktiva aktiviteter, utan snarare som 
något som gör organisationen mer öppen för förändring. Att olika enheter 
inom organisationen skulle ha rivaliserande mål ses med andra ord inte 
som ett problem utan snarare som en tillgång i förändringsprocessen.  
 

5.3.1 Mångfald, oliktänkande och konflikt  
Eftersom konflikt enligt det dialektiska synsättet anses vara en tillgång i 
beslutsfattande miljöer, anser vi att alignment inom grupp 1 (Riktning) i 
Strategiska intergrationsmodellen därmed inte ses som absolut 
nödvändig. Det dialektiska synsättet anser vidare att organisationer som 
bygger strategier på konsensus riskerar att bli handlingsförlamade vid 
förändringar såsom ökat hot från konkurrenter, varför konsensus enbart 
skulle vara effektivt i stabila miljöer. Vi tolkar det som att miljöer i detta 
sammanhang kan avse såväl interna som externa miljöer.  
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Dialektiska förändringsprocesser främjas av att individer med olika 
kultur och olika makt får vara med i beslutsprocessen. Detta anses leda 
till ett mer effektivt beslutsfattande, bland annat i avseendet att en grupp 
av oliktänkande individer med större sannolikhet uppmärksammar 
förändringar i omvärlden och inser behov av att genomföra 
positioneringsstrategiska eller strukturella förändringar. Effektiviteten 
ligger i att förändringar i omvärlden kan uppmärksammas på ett tidigare 
stadium, vilket borde ge organisationen större möjligheter att reagera 
snabbt, alternativt att agera proaktivt om förändringen uppmärksammas 
innan den har inträffat.  Man kan utgå ifrån att en proaktiv åtgärd har mer 
tid att förberedas inom organisationen, vilket gör att möjligheterna till att 
snabbare uppnå alignment borde vara större.  
 
Att ha ett effektivt beslutsfattande tolkar vi även som att tiden är kortare 
från det att ett förändringsbehov uppmärksammas till dess att ett beslut 
om förändring är fattat. Eftersom det beslutande organet inom företaget 
enligt dialektisk förändringsteori inte behöver invänta konsensus för att 
beslut ska kunna fattas, borde möjligheterna öka till att kunna fatta 
snabba beslut, såvida debatterandet inte drar ut på tiden (på grund av 
konflikt) och därmed fördröjer beslutsfattandet. Om företaget är verksamt 
på en marknad som med jämna mellanrum genomgår förändringar, borde 
kraven öka på att företagets egen förändringsprocess blir så snabb som 
möjligt. Detta följer av antagandet att om tiden är lång mellan det att 
företaget har uppmärksammat en obalans i sin externa alignment till det 
att interna och externa förändringar genomförts (det vill säga intern och 
extern alignment är uppnådd), borde företaget kunna riskera att inom kort 
hamna i ny extern obalans när omvärlden förändras på nytt (se 5.2.2). En 
snabb förändringsprocess, såsom dialektisk förändring, skulle därför 
bereda större förutsättningar för bolag som befinner sig i föränderliga 
miljöer att uppnå alignment.  
 

5.3.2 Nackdelar med mångfald? 
Som vi märker skiljer sig det dialektiska synsättet från det teleologiska i 
frågan om fördelarna med konsensus. En studie presenterad av Goodstein 
et al (1994) antyder att stora företagsstyrelser, där individerna präglas av 
oliktänkande, medför minskad förmåga att genomdriva strategiska 
förändringar i tid, i en föränderlig omvärld. De förändringar som avses i 
studien är förändringar i form av anskaffning respektive avyttring av 
investeringar, samt omorganisering. Studien visar att styrelser som 
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präglades av konsensustänkande var mer benägna att initiera 
förändringsbeslut än styrelser som präglades av mångfald (avseende 
såväl storlek som oliktänkande). Goodstein et al (1994) drar slutsatsen att 
mångfald hindrar styrelsers förmåga att ta initiativ till strategisk 
förändring under perioder av förändring i omvärlden. Denna slutsats 
skulle tala emot dialektisk förändring och för teleologisk. 
 
Vi anser det dock vara poängfullt att ifrågasätta Goodsteins et al (1994) 
slutsatser, särskilt om man därifrån vill dra slutsatsen att teleologisk 
förändring är att föredra framför dialektisk i en föränderlig miljö. Att 
fatta snabba beslut borde (liksom studien visade) förenklas av att 
individer i styrelsen tänker lika, eftersom tidsödande debatter kan 
undvikas. Den centrala frågan anser vi dock vara huruvida de beslut som 
fattas främjar företagets externa (och interna) alignment. En grupp 
liktänkande individer har, enligt tidigare resonemang, mindre möjligheter 
att skapa sig en mer rättvisande bild av förhållandena i omvärlden, vilket 
borde kunna leda till att de beslut som fattas inte är lika välgrundade som 
om de hade fattats av en grupp som präglas av mångfald. Därmed anser 
vi det vara farligt att dra slutsatsen att företag som verkar på en 
föränderlig marknad – exempelvis våra studerade fullserviceflygbolag – 
skulle gynnas av att välja att utgå från teleologisk förändring framför 
dialektisk. En risk som påpekas med den dialektiska förändringen, är 
dock att de många laddningarna i ledningsgruppen, vilka uppstår som 
följd av oliktänkandet, kan försvåra sammanhållningen av gruppen. Detta 
anges som en förklaring till varför dialektisk förändring inte heller är 
särskilt vanligt förekommande inom beslutsfattande grupper.  
 

5.3.3 Dialektisk förändringsprocess och partiell förändring 
Den dialektiska förändringsprocessen karaktäriseras av: 

- förändringen är medvetet skapad genom beslut 
- konflikttänkande istället för konsensus 

 
Förändringsformen i den dialektiska förändringsprocessen motsvarar den 
teleologiska, det vill säga att förändring initieras genom att invidiver 
fattar aktiva beslut. Vi kan därför se att fullserviceflygbolagens beslut om 
införandet av en lågprissatsning i detta avseende även finner likheter med 
den dialektiska förändringsprocessen.  
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De fördelar vi kan se med att inom en organisation arbeta utefter 
dialektisk förändring rör främst oliktänkandet bland beslutsfattarna. 
Oliktänkande ses som något positivt som kan leda till högre effektivitet, 
bland annat i avseendet att man inom organisationen snabbare 
uppmärksammar externa förändringar. Ett fullserviceflygbolag som på ett 
tidigt stadium blir medveten om rådande (eller i bästa fall kommande) 
förändringar i omvärlden – exempelvis lågpriskonkurrens på en tidigare 
icke-konkurrensutsatt rutt – ges större möjligheter att agera proaktivt, 
vilket skulle leda till större möjligheter att snabbare uppnå alignment 
efter förändringens genomförande. Att våra studerade flygbolag inte har 
reagerat proaktivt genom att i ett tidigare skede lansera lågprissatsningar, 
tyder dock på att det inte är denna förändringsprocess som 
fullserviceflygbolagen främst har präglats av.  
 
Enligt det dialektiska synsättet är beslutsfattande genom konsensus, det 
vill säga teleologisk förändring, mest effektiv i stabila miljöer. 
Lågprisflygbolagens interna miljöer borde enligt vår mening vara 
betydligt mer stabila än fullserviceflygbolagens, med tanke på att de 
huvudsakligen administrerar en typ av produkt – lågprisflygningar. 
Fullserviceflygbolagen står inför uppgiften att administrera en stor 
produktportfölj, varav vissa produkter (fullserviceflygningar) uppvisar 
sviktande efterfrågan, medan andra produkter (lågprisflygningar) är 
utsatta för hård konkurrens. Lågprisflygbolagen borde även ha ett 
stabilare förhållande till den externa miljön, eftersom de under längre tid 
har kunnat anpassa sin verksamhet efter att möta efterfrågan på billiga 
resor. För fullserviceflygbolagen är den externa miljön turbulent, 
eftersom efterfrågan har förskjutits från bolagens kärnprodukter. Med 
hänvisning till dialektisk förändringsteori skulle således 
fullserviceflygbolagen gynnas av beslutsmiljöer som är avpassade för att 
hantera  konflikter, det vill säga dialektisk förändring, medan 
lågprisflygbolagen har bättre interna och externa förutsättningar för att 
framgångsrikt kunna fatta beslut genom konsensus, det vill säga 
teleologisk förändring. 
 
Behov av att fatta djärva beslut och att våga förändra sig är enligt oss 
viktigt i en föränderlig omvärld som flygbranschen. Med ett teleologiskt 
synsätt blir nackdelen med den begränsade rationaliteten förstärkt av 
liktänkandet på beslutsfattande positioner. Mångfald i gruppen leder 
istället till att fler infallsvinklar kan täckas in, vilket är fallet då man 
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arbetar utefter dialektisk förändring. Den kanske viktigaste skillnaden 
mellan teleologisk och dialektisk förändring i situationen då en 
organisation står inför en partiell förändring, är att man med ett 
dialektiskt synsätt har större förmåga att uppmärksamma att produkter 
med olika strategisk inriktning kan behöva byggas upp kring olika interna 
strukturer. Man accepterar att olika delar av företaget kan behöva komma 
i konflikt med varandra, bland annat för att en ny produkt, som inte 
gynnas av företagets befintliga interna struktur, ska kunna växa fram och 
ha egna operativa och organisatoriska strukturer.  
 

5.4 Livscykelförändring 
- Förutbestämd förändring, En enhet 

Teorier kring livscykelförändring antar att organisationer liksom 
produkter genomgår naturliga förändringar, där förändringen innebär en 
utveckling från en viss startpunkt till en slutpunkt, vilka bestäms av den 
förändrande enhetens inneboende form och logik. Med andra ord bestäms 
förändringen av deterministiska lagar. Omvärldsfaktorer kan dock 
påverka hur den inneboende formen tar sig uttryck, och som vi ser det 
därmed bidra till att extern alignment utvecklas. Livscykelförändring 
beskriver utvecklingen för en viss enhet (organisation, produkt etc.) över 
tiden, vilket medför att den inte befattar sig med hur enheten interagerar 
med andra enheter. Andra enheter har, enligt livscykelsynsättet, egna 
inneboende former och logik som påverkar deras respektive 
förändringsprocesser.  
 

5.4.1 Livscykler på olika nivå inom organisationen  
En enhets utveckling beror av händelser bakåt i tiden. I 
produktutvecklingssammanhang kan en viss livscykel börja med 
behovsidentifiering, för att gå vidare med forskning kring problemet, 
idéutveckling, kommersialisering, spridning och upptagande. Dessa steg 
måste, enligt livscykelsynsättet, följa på varandra i nämnd ordning. 
Organisationer som arbetar utefter livscykelförändring kan i 
marknadsföringssammanhang använda sig av produktlivscykler för att 
beskriva en produkts utveckling från födsel till död. Livscykler kan även 
användas som verktyg för att skapa sig en uppfattning om hur 
organisationer utvecklas från en kris till en annan. Cyklerna uppenbarar 
sig alltså på olika nivåer inom organisationen.  
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Murray (1984) beskriver företagsomspännande cykelförändringar i 
etablerade företag som orsakade av en misfit mellan företaget och dess 
omvärld, det vill säga det som vi tidigare har refererat till som bristande 
extern alignment. Denna misfit visar sig i form av försämrad prestanda, 
kriser eller hot om undergång (konkurs). De kriser som har drabbat 
fullserviceflygbolagen kan förklaras som att misfit har uppstått mellan 
företagen och deras omvärld, som en följd av sjunkande efterfrågan på 
företagens kärnprodukter. Enligt livscykelsynsättet är kriser en signal om 
att förändring är nödvändig för att, i slutändan, undvika konkurs.  
 

5.4.2 Förändringar i organisationsstruktur 
En organisation kan enligt Murray (1984) ändra struktur allteftersom dess 
produkter rör sig i livscykeln. För att beskriva hur 
organisationsstrukturen utvecklas över tiden använder han sig av BCG-
matrisen 54  (se Figur 11). Enligt denna beskrivning antar ett nystartat 
företag (med nya produkter) projektformstruktur, för att (i det här 
exemplet) övergå i matrisform och senare funktionsform, allteftersom 
produkterna går in i nya livsfaser. Eftersom olika produkter ”kräver” 
olika organisationsstrukturer beroende på var i livscykeln de befinner sig, 
kan ett företag med en verksamhet som bygger på produkter som 
befinner sig i olika livsfas, enligt Murray (1984) möta svårigheter i och 
med att olika organisationsstrukturer behöver integreras.  
 

                                           
54 För närmre beskrivning av matrisen, se Stern & Stalk Jr (Eds) (1998) 
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Figur 11: Utveckling i organisationsstruktur,  källa: Murray (1984) 

 
Murrays (1984) resonemang går ut på att produkter i olika livsfaser bäst 
gynnas av olika typer av organisationsstruktur, vilket antyder att ett 
företag som har fler än en produkt i sin produktportfölj (i olika livsfas) 
kan få svårigheter att uppnå en högre grad av alignment för samtliga 
produkter samtidigt.  Detta skulle främst beröra grupp 5 i Strategiska 
integrationsmodellen (Organisation/kultur), där organisationsstrukturen 
ingår som ett element.  
 

5.4.3 Förändringar i operativ struktur 
I analogi med de tankar som Murray (1984) för fram kring hur olika 
produkter, beroende på livsfas, gynnas av olika organisationsstrukturer, 
vill vi hävda att olika produkter, beroende på sina skilda egenskaper, 
också borde gynnas av olika operativa strukturer. En lågprisprodukt 
skulle enligt denna analogi inte gynnas av att byggas upp kring samma 
typ av operativa struktur som en differentierad produkt, vilket går i linje 
med våra resonemang i kapitel 4 (se 4.2). Företag borde kunna få 
problem med att avgöra när det är dags att genomföra förändringar i den 
operativa strukturen, om de olika produkterna skickar olika signaler om 
att en viss förändring skulle vara gynnsam för dem.  
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5.4.4 Kompetensbehov  
Svårigheter med att utveckla strategier utifrån ett livscykelsynsätt 
innefattar att avgöra var i en livscykel den förändrande enheten befinner 
sig, att avgöra vilken typ av arbetssätt som är mest lämpad för de olika 
faserna i livscykeln, och att avgöra hur den förändrande enheten ska ta 
sig från en fas till en annan. Varje fas i livscykeln kräver en egen 
uppsättning av förmågor och kompetens. Ett problem som framhålls med 
livscykelförändring är att kompetens som är lämpad för en viss fas kan 
utgöra ett hinder för den förändrande enheten att gå vidare till nästa fas. 
Brist på kompetens som krävs för att ta företaget in i en ny fas är ett 
exempel på tröghet (inertia) vilket de Wit & Meyer (1998, s 239) 
definierar som: “oviljan och/eller oförmågan att förändras, även när det 
är ytterst angeläget” (egen översättning). Bristande kompetens (kunskap) 
är en faktor som kan motverka alignment (se grupp 3, Resurser, i 
Strategiska integrationsmodellen). Kompetensnivån hos de anställda, 
såsom tröghetspåverkande faktor, diskuteras av Colombo & Delmastro 
(2002), men har enligt dessa inte undersökts empiriskt. Vidare borde 
högre kompetens enligt samma författare leda till lägre 
omorganiseringskostnader (i och med att färre anställda behöver 
omskolas för att klara av att genomföra nya uppgifter), vilket i sin tur 
skulle öka förändringsbenägenheten och därmed minska sannolikheten 
för tröghet. Om förändringströgheten minskar borde möjligheterna till att 
uppnå alignment öka.  
 
En baksida som vi kan se med att som företag i sin portfölj ha produkter 
som befinner sig i olika livsfas (såsom är fallet för 
fullserviceflygbolagen), är att företaget måste hålla sig med ett stort 
spektrum av kompetens för att kunna undvika kompetensrelaterad 
förändringströghet. Detta skulle ställa höga krav på kompetensutveckling 
av personalen, alternativt anställning av ny personal, vilket är förenat 
med höga kostnader. Många företag har sannolikt svårt att hålla en sådan 
kostnadsnivå. De höga kraven på kompetens skulle därför indirekt kunna 
få som följd att företaget försätts i bristande extern alignment, vilket 
skulle göra det mindre konkurrenskraftigt.  
 

5.4.5 Livscykelförändring och partiell förändring 
Livscykelförändring karaktäriseras av: 

- förändringen följer en naturlig utveckling i cykler 
- förändringen berör en enskild enhet 
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Vi har betraktat livscykelförändringen mer som ett synsätt än som en 
praktiskt användbar förändringsmetod. Detta baserar sig på det 
motsägelsefulla i att företag, enligt synsättet, inte själva initierar 
förändring, samtidigt som vår egen studie visar att de trots allt fattar 
beslut om (partiell) förändring. Trots sina brister, finns det aspekter av 
synsättet som är värdefulla att ha i åtanke för ett företag som just 
genomför en partiell förändring.  
 
Individer som anammar livscykelsynsättet har insikt om att produkter i 
olika fas bäst gynnas av olika organisationsstruktur. De har förstått 
svårigheten med att uppnå intern alignment för produkter som befinner 
sig i olika fas. Vi betraktar fullserviceflygbolagens lågprissatsningar som 
nya produkter med egenskaper som skiljer sig från bolagens övriga 
utbud. Eftersom flygbolagens äldre produkter redan hunnit mogna i viss 
mån, det vill säga de har övergått från att vara frågeteckenprodukter till 
antingen stjärna, kassako (eller hund), har organisationsstrukturen i 
gynnsamma fall antagit en form som är bättre avsedd för en mogen 
produktportfölj. En ny produkt, det vill säga lågprissatsningarna, borde 
därmed kunna känna sig lite ”bortkommen” i den struktur den föds in i.  
Liksom Murray (1984) påpekar, kan svårigheter uppstå när behov av 
olika organisationsstrukturer ska jämkas. Vi anser det rimligt att anta att 
det för ett fullserviceflygbolag är svårt att uppnå en sådan hög grad av 
alignment som exempelvis Southwest har uppnått, om bolaget har ett 
flertal produkter vars olika egenskaper och behov gör att de bäst skulle 
gynnas av att anta olika organisationsstrukturer.  
 
Vid en partiell förändring är det även fördelaktigt att, genom att anta ett 
livscykelperspektiv, ha insikt om att olikpositionerade produkter behöver 
byggas upp kring olika operativ struktur (enligt den analogi vi gjorde till 
Murrays (1984) teorier). Ett företag som arbetar utefter 
livscykelförändring skulle ha större chans att uppmärksamma behovet av 
att skapa separata organisatoriska enheter för de olikpositionerade 
produkterna, vilket skulle öppna större möjligheter för de olika enheterna 
att uppnå intern alignment inom enheten. Med hänvisning till Strategiska 
integrationsmodellen i kapitel 4, skulle de olika produkterna då få en 
egen uppsättning av Riktning, Produkt-/marknadsstrategi, Resurser, 
Operativ förmåga och Organisation/kultur. Vi kan se att så inte har skett 
bland fullserviceflygbolagen då de infört lågprissatsningar, med tanke på 
att de bland annat till stor del utgått från befintlig operativ struktur.  
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En tröghetsrelaterad faktor, som försvårar möjligheten för företag att 
uppnå extern alignment, är bristande kompetens. Detta gäller dels i 
avseendet att uppmärksamma att en viss produkt är mogen för att övergå 
i en ny fas, och dels vad gäller förmågan att administrera produkten i den 
nya fasen. Den utdragna processen innan partiell förändring till slut 
genomfördes inom flygbranschen, skulle kunna förklaras av att bolagen 
saknade den rätta kompetensen. Southwests strategi att utbilda personal 
till att kunna arbeta krossfunktionellt, vilket bland annat leder till att 
kompetensen generellt i personalstyrkan är bred, kan dock ses som ett 
försök att ta sig runt problemet. Vid en eventuell förändring borde 
bolaget löpa mindre risk att drabbas av tröghet i form av bristande 
kompetens, än företag vars personal är mer specialiserad i sin kompetens.  
 
En viktig skillnad mellan livscykelsynsättet och de teleologiska och 
dialektiska synsätten, är att förändring enligt livscykelsynsättet anses 
växa fram, och alltså inte initieras genom aktiva beslut. De initiativ till 
förändring som har tagits av fullserviceflygbolagen visar att dessa snarast 
har arbetat utefter en skapad förändringsform. Bolagen kunde dock ha 
dragit fördel av att använda sig av livscykeltänkandet när de genomförde 
sina partiella förändringar, särskilt vad gäller lågprissatsningens behov av 
att byggas upp kring en egen intern struktur. 
 

5.5 Evolutionär förändring 
- Förutbestämd förändring, Flera enheter 

Enligt det evolutionära synsättet beskrivs förändring som cykler, vilka 
följer ett återkommande mönster av variation, urval och bevarande. I den 
evolutionära cykeln uppstår olika variationer av (organisatoriska) enheter 
slumpmässigt, det vill säga de följer sannolikhetslagar. Urval sker 
framför allt genom att de olika enheterna konkurrerar (interagerar) med 
varandra (internt på företaget eller i omgivningen), och bevarande 
beskriver hur den valda enheten bibehålls. Förändringen kan vara 
antingen långsamt framväxande eller radikal.  
 

5.5.1 Den evolutionära förändringsteorins användbarhet  
Det har debatterats huruvida det är möjligt att applicera evolutionär 
förändringsteori på en organisationskontext, i och med att den 
förändrande enheten, enligt det traditionella evolutionära synsättet (den 
så kallade darwinistiska läran), antar en mycket passiv roll i förhållande 
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till omvärlden. Inom denna gren av evolutionsläran anses en enhets 
egenskaper endast bestämmas genom arv. Den andra stora grenen inom 
evolutionär förändringsteori utgår dock från att enheter kan utveckla nya 
egenskaper genom lärande och imitation. Det är denna sida av den 
evolutionära förändringsteorin som anses vara applicerbar på 
organisationer, eftersom dessa alltid i någon mån interagerar med 
omvärlden. Vi kommer här enbart att behandla den gren av evolutionär 
förändring som berör lärande organisationer. 
 

5.5.2 Evolutionär förändring i en lärande organisation 
I en lärande organisation samlar företaget över tiden på sig resurser, 
kompetens och rutiner, vilka i sin tur möjliggör utveckling av ny 
kompetens. Strategiförändring beskrivs som en process där företag mer 
eller mindre slumpmässigt (variation) kommer över en konkurrensfördel 
(urval) bestående av unika resurser, som de sedan skyddar (bevarande). 
Eftersom kompetensen, som hör samman med konkurrensfördelen, växer 
fram ur den enskilda organisationens förutsättningar 55 , kommer den 
enligt detta synsätt att få en unik prägel i jämförelse med andra 
organisationer. Detta benämns vanligen för kärnkompetens. Det som 
beskrivs ovan är en process där intern alignment skapas mellan bland 
annat operativ förmåga och kärnkompetens, det vill säga 
kunskapsresurser. Genom att ha en hög grad av intern alignment minskar 
företagets imiterbarhet, vilket i sin tur leder till att det kan utveckla 
bestående konkurrensfördelar (se 4.4). Samtidigt som en sådan särprägel 
skyddar kompetensen från att imiteras av andra företag, kan den enligt 
den evolutionära förändringsteorin också orsaka misfit mellan företaget 
och dess omgivning. För att minska graden av misfit mellan företaget och 
omgivningen försöker företag påverka sin omgivning i önskad riktning, 
för att kärnkompetensen ska förbli en konkurrensfördel, vilket vi anser 
kan ses som försök till att aktivt arbeta för en extern alignment. Enligt 
viss alignmentteori (se kapitel 4) bör dock misfit med omvärlden i första 
hand inte ses som ett hot utan som en faktor som skapar dynamik i 
företagets utveckling (se 4.3).  
 
Vidare kan företag försöka forma såväl den externa miljön som 
framväxande operativa strukturer på så sätt att de överensstämmer med 
företagets kompetens. Organisationer som har en mer passiv inställning 
                                           
55 Organisationens förutsättningar anser vi kan tolkas som ett samlingsnamn för organisationsstruktur, 
ledningsegenskaper, operativ förmåga med mera.  
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till förändring, och som på så sätt i viss mån överlåter skapandet av 
alignment åt slumpen, borde således löpa större risk att hamna i obalans 
både internt och med omgivningen. Åtminstone borde 
anpassningsprocessen kunna ta längre tid än vid aktiv anpassning. 
 
Leonard-Barton (1992) poängterar att det finns en risk i att enbart 
betrakta kärnkompetens som en tillgång. Eftersom kärnkompetens till 
väsentlig del är uppbyggd på värderingar (vilka inte minst präglar 
företagsledningen) är den svår att förändra. Enligt samma författare är det 
vanligt att managers medvetet samarbetar i syftet att undvika 
förändringar som ifrågasätter accepterade tillvägagångssätt och normer. 
Det som en gång var en framgångsbringande kärnkompetens kan med 
andra ord med tiden utvecklas till en nackdel för företaget, om 
kompetensen hindrar nödvändig utveckling och därmed bidrar till 
bristande extern alignment.  
 

5.5.3 Evolutionär förändringsprocess och partiell förändring 
Den evolutionära förändringsprocessen karaktäriseras av: 

- förändringen uppstår slumpmässigt och följer en utveckling i 
cykler 

- förändringen är ett resultat av konkurrensen mellan olika enheter 
 
Enligt det evolutionära synsättet är förändring, liksom inom 
livscykelsynsättet, en framväxande process som inte kan påverkas genom 
aktivt fattade beslut. Eftersom det är tydligt att företag fattar beslut om 
förändring, anser vi att det snarast är processen som småningom leder 
fram till ett beslut som skulle kunna förklaras såsom evolutionär 
förändring. 
 
Inom den lärande organisationen kan enheter utveckla nya egenskaper 
genom lärande och imitation. Utvecklingen av kärnkompetens minskar 
företagets imiterbarhet samtidigt som den kan göra organisationen 
mindre förändringsbenägen, och därmed utgöra ett hinder för extern 
alignment. Att som företag under längre tid ha utvecklat en operativ 
struktur som är anpassad efter den befintliga produktionen, kan liksom i 
fullserviceflygbolagens fall leda till en ovilja att helt bryta med den 
befintliga strukturen vid införandet av lågprissatsningarna. 
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Om omvärlden är stabil är det sannolikt lättare att uppnå extern 
alignment genom evolutionär förändring, eftersom man då har längre tid 
på sig att nå tillståndet. De studerade lågprisflygbolagen har under en 
längre tid kunnat utveckla en kompetens som lämpar sig för 
lågkostnadsproduktion, vilket gör att deras organisationer har haft större 
förutsättningar (i form av tid) än fullserviceflygbolagens till att anpassa 
sina olika delar (det vill säga grupperna i Strategiska 
integrationsmodellen) till varandra. En hög grad av intern alignment 
minskar på detta sätt imiterbarheten. Överensstämmelsen mellan den 
externa och den interna miljön är större för lågprisflygbolagen, och dessa 
behöver heller inte genomgå förändringar för att anpassa sig till en ny 
marknad, eftersom de har hunnit uppnå extern alignment i den för dem 
stabila miljön (se 5.3.3). Som föregångare skapade Southwest till viss del 
sin egen marknad istället för att behöva anpassa sig till externa krav, och 
skapade på detta sätt också extern alignment.  
 
Vid en drastisk extern förändring är det evolutionära tänkandet inte lika 
gynnsamt. Är företaget inte medvetet om vad som händer i omvärlden 
och inte fattar de beslut som krävs för att följa med i utvecklingen på 
marknaden, kan det få problem i form av bristande extern alignment. 
Förändringsprocessen försvårar alignment om företaget är tvunget att 
reagera på förändringarna, i jämförelse med situationen då man som 
föregångare inte behöver besluta om snabb förändring, utan istället kan 
låta denna växa fram. Detta är troligen det som hände många 
fullserviceflygbolag, då deras traditionella produkter inte längre var det 
som marknaden främst efterfrågade. En misfit mellan företagens utbud 
och marknaden uppstod som en följd. Enligt Tushman et al (1986) och 
Brown & Eisenhardt (1998) kan viss misfit gynna företags utveckling. Vi 
kan i vår studie inte se att fullserviceflygbolagen har gynnats av den 
bristande externa alignment som uppstod, varför vi ser anledning att 
ifrågasätta applicerbarheten av dessa författares uppfattning på vårt 
studerade sammanhang.  
 
Vid en jämförelse med de synsätt som förordar skapad förändring, har 
den evolutionära förändringsprocessen en fördel i att svårobserverbara 
faktorer, såsom kultur, på ett naturligt sätt växer fram med och anpassar 
sig till den övriga interna strukturen. Vid framförallt teleologisk 
förändring finns det risk att de mindre lättobserverade delarna av 
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strukturen glöms bort i förändringsprocessen, eftersom förändringen styrs 
av individer med begränsad rationalitet. 
 
Liksom Garud & Van de Ven (2002) påpekar, anser vi dock att 
evolutionär förändring främst är användbar när det gäller beskrivningen 
av teknologisk utveckling eller utveckling av ny kompetens. Detta leder 
till att vi anser att denna förändringsteori främst är användbar när 
företaget själv vill driva utvecklingen på marknaden framåt, exempelvis, 
som i Southwests fall, genom att skapa en ny effektiv lågprismarknad 
genom processinnovation (utvecklingen av lågkostnadsstrukturer). 
Företaget agerade i detta fall proaktivt, vilket innebar att förändringen 
hade längre tid på sig att förberedas inom organisationen (se 5.3.2), vilket 
vi anser vara en förutsättning för att evolutionär förändring ska ha någon 
genomslagskraft. Om företaget behöver genomgå snabba förändringar, 
genom att liksom fullserviceflygbolagen reagera på 
efterfrågeförändringar i omvärlden, är vi av uppfattningen att evolutionär 
förändring skulle kunna innebära att förändringen tar för lång tid att 
genomföra. 
 

5.6 Sammanfattande diskussion 
Vi avslutar kapitel 5 med att diskutera hur de förändringsprocesser som 
präglat fullserviceflygbolagen har utgjort en del av förklaringarna bakom 
deras svårigheter att uppnå alignment. Vi kommer även att föra en 
diskussion kring vilka förändringsprocesser som skulle kunna ha bättre 
förutsättningar än andra att leda fram till alignment vid en partiell 
förändring.  
 

5.6.1 Hur alignment har försvårats vid partiell förändring 
Med hänvisning till det vi nämnde i inledningen till kapitlet, har 
fullserviceflygbolagen vid de partiella förändringarna sannolikt präglats 
av fler än en förändringsprocess. Vi finner att fullserviceflygbolagen 
huvudsakligen tycks ha använt sig av teleologisk förändring, vilket inte 
är förvånande eftersom det är den förändringsprocess som enligt Garud & 
Van de Ven (2002) är vanligast förekommande inom företagsvärlden. 
Den teleologiska förändringen visar sig genom att företagen aktivt har 
fattat beslut om att genomföra partiella förändringar. Vid sidan av att 
förändringarna har varit medvetet skapade, har vi kunnat konstatera att 
besluten har kommit sent och inte varit tillräckligt djärva, vilket tyder på 
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ett konsensustänkande. Vi kan ana en rädsla för att fatta drastiska beslut, 
vilket är en risk som följer av liktänkande i samband med individers 
begränsade rationalitet. Den begränsade rationaliteten visar sig också 
genom att bolagen inte har uppmärksammat behovet av att bygga upp en 
särskild operativ struktur för lågprissatsningarna. Resultatet har blivit att 
företagen har haft svårt att uppnå intern alignment, och därmed också att 
lönsamt konkurrera med lågprisflygbolagen.  
 
Vid första anblick kan det tyckas vara fördelaktigt att kunna använda sig 
av befintlig intern struktur när man som företag introducerar en ny 
produkt. Med bakgrund av det som har inträffat i flygbranschen, och 
fullserviceflygbolagens svårigheter att uppnå alignment för sina 
lågprissatsningar, anser vi dock att den uppfattningen bör revideras. Det 
är viktigt att uppmärksamma följande exempel från flygbranschen:  
 

•  För att uppnå alignment mellan humankapitalet (grupp 3, Resurser, 
i Strategiska integrationsmodellen) och lågprispositioneringen, är 
det svårt att använda sig av befintlig personal, eftersom dessa 
skulle behöva gå ner i lön under den tid de arbetar med 
lågprisbolaget.  

 
•  Att använda sig av samma flygplansbas (grupp 3, Resurser) är 

även det inkonsekvent med den eftersträvade lågkostnadsstrategin, 
då flygplanen som används i lågprisverksamheten bör innehålla 
fler platser per utrymme än de plan som används i den övriga 
verksamheten.  

 
•  Den främsta risken för fullserviceflygbolagens del med att använda 

sig av samma flygplatser – det vill säga i de flesta fall nav-
ekerflygplatser – (grupp 4, Operativ förmåga), är att drabbas av 
förseningar, vilka leder till ökad turnaroundtid och därmed 
minskade intäkter.  

 
•  Att använda sig av det befintliga biljettbokningssystemet (grupp 4, 

Operativ förmåga) skulle även det medföra onödiga kostnader, 
eftersom systemet ofta är förenligt med en servicenivå som ligger 
över den nivå som lämpar sig för en lågkostnadsstrategi.  
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Vi kan vidare konstatera att fullserviceflygbolagen sannolikt har varit 
alltför externt orienterade, vilket bland annat har lett till att de inte har 
arbetat tillräckligt för att anpassa den interna strukturen för att kunna 
uppnå en högre grad av intern alignment än de uppvisar idag. I företagens 
ambitioner att anpassa sitt utbud efter marknadens krav, det vill säga 
strävan efter extern alignment, har intern alignment i sammanhanget i 
viss mån glöms bort och lämnats åt sitt eget öde. 
 
Fullserviceflygbolagens förändringsprocess har även evolutionära inslag, 
i bemärkelsen att de under många år har utvecklat en intern struktur. Den 
evolutionära förändringen har lämpat sig för utvecklingen av företagens 
kärnprodukter, såsom utvecklingen av den differentierade servicenivån, 
vilken numera uppvisar sviktande efterfrågan. När fullserviceflygbolagen 
sedan behövde reagera, visade sig nackdelarna med att anamma ett 
evolutionärt synsätt, bland annat genom att företagen har behållit delar av 
den gamla operativa strukturen även för den nya lågprisprodukten, när de 
i själva verket skulle ha behövt bygga upp en ny.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kombinationen av teleologisk 
och evolutionär förändring har visat sig vara mindre lyckad för 
fullserviceflygbolagen i deras partiella förändringsprocesser. Det finns 
dock fördelar även med dessa synsätt, som vi bland annat får läsa om 
nedan.  
 

5.6.2 Hur alignment kan underlättas vid partiell förändring 
När den partiella förändringen påkallas som en reaktion på förändringar i 
omvärlden, måste den interna strukturen snabbt kunna förändras om 
företaget inte ska riskera att hamna efter i utvecklingen på marknaden. 
Teleologisk eller dialektisk förändring är i detta avseende lämplig, 
eftersom det är nödvändigt att snabbt kunna fatta beslut om och initiera 
strukturell förändring. En risk med den teleologiska förändringsprocessen 
är dock, som vi har kunnat utläsa ovan, att de beslut om strukturella 
förändringar som krävs inte genomförs i tid och inte i tillräckligt hög 
grad. Dialektisk förändring är därför att föredra av de två 
förändringsprocesserna, främst beroende på att chanserna är större att 
man som företag, på grund av oliktänkande inom den beslutsfattande 
gruppen, snabbare uppfattar behoven av förändring – såväl internt som 
externt. Därmed kan man i ett tidigare skede börja arbeta för att utveckla 
alignment. En begränsning är dock att det kan vara svårt att upprätthålla 
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beslutsfattande grupper som består av oliktänkande individer, eftersom 
det blir konfliktladdat.  
 
För att underlätta förståelsen för vilka förändringar som är nödvändiga 
för att lyckas med den partiella förändringen, anser vi att idéer från 
livscykelperspektivet borde anammas, som ett komplement till ett 
dialektiskt agerande. Livscykelsynsättets uppfattningar om att 
olikpositionerade produkter gynnas av olika typer av intern struktur, är 
ett viktigt bidrag till denna förståelse. Gemensam alignment för samtliga 
produkter inom företaget är sannolikt inte möjlig, och bör enligt vår 
mening inte eftersträvas, om företaget har produkter med olika 
positioneringsstrategi. Följaktligen kan det vara lämpligt att bygga upp 
helt skilda organisationer för en produkt som (likt fullserviceflygbolagens 
lågprissatsningar) skiljer sig radikalt från företagets övriga utbud. Denna 
produkt har en egen intern och extern miljö som den ska uppnå alignment 
med. Att eftersträva gemensam alignment för samtliga produkter skulle i 
detta fall troligen endast leda till situationen av att bli stuck-in-the-
middle.  
 
Vid en partiell förändring har en beslutsfattande grupp som består av 
oliktänkande individer sannolikt större förutsättningar att uppmärksamma 
de förändringsbehov som livscykelperspektivet för fram, än en grupp 
bestående av liktänkande individer. Detta förstärker vår uppfattning om 
fördelen med att använda sig av dialektisk förändring framför teleologisk 
vid en partiell förändring, om förutsättningarna för att lyckas uppnå en 
tillfredsställande intern och extern alignment ska vara de bästa.  
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6 Slutsatser  
Vår resa går mot sitt slut. I detta avslutande kapitel sammanställer vi de 
slutsatser vi har dragit från de resonemang vi har fört genom uppsatsen.   

 

6.1 Alignment inom flygbranschen  
Med hjälp av alignmentteori har vi kunnat uttala oss om viktiga orsaker 
bakom de misslyckanden som utmärker fullserviceflygbolagens 
lågprissatsningar. Vi har konstaterat att fullserviceflygbolagen inte har 
lyckats med att uppnå samma grad av alignment som lågprisflygbolagen. 
Med hänvisning till Strategiska integrationsmodellen (Fuchs et al, 2000) 
kan detta uttryckas som att bolagen inte har åstadkommit 
överensstämmelse mellan positionering och verkställande förmåga, samt 
mellan bolaget och den externa miljön. Vad gäller intern alignment 
(vilket utgjorde vår huvudsakliga fokus), kan vi förklara misslyckandena 
som att fullserviceflygbolagen i sin lågprispositionering inte har förmått 
få ner kostnaderna till en sådan nivå som möjliggör långsiktig lönsamhet. 
Lägre lönsamhetsmarginaler har gjort bolagen mer sårbara för 
förändringar i omvärlden, vilket sannolikt också har bidragit till 
lågprissatsningarnas undergång.   
 

6.2 Alignment vid partiell förändring 
Nästa steg för oss var att söka en förklaring till varför 
fullserviceflygbolagen har haft sådana uppenbara svårigheter med att 
uppnå alignment i de lågprisprodukter som har utgjort komplement till 
deras traditionella utbud. Vi såg den partiella förändring som bolagen har 
genomgått, i och med lanseringen av lågprissatsningarna, som en möjlig 
förklaring bakom svårigheterna. Genom att studera fyra olika 
förändringsprocesser (Garud & Van de Ven, 2002) och sätta dessa i 
relation till alignment, kunde vi få en uppfattning om vilken typ av 
partiell förändring som sannolikt har störst förutsättningar för att kunna 
leda fram till alignment – förutsatt en föränderlig omvärld.  
 

6.2.1 Hur alignment har försvårats 
Fullserviceflygbolagens förändringar har präglats av teleologiska och 
evolutionära förändringsprocesser. Det konsensustänkande som 
karaktäriserar teleologisk förändring har, genom att öka 
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genomslagskraften av de beslutsfattande individernas begränsade 
rationalitet, lett till att beslut om förändring har kommit sent och att 
förändringarna inte har genomförts i nödvändig grad. Därigenom har 
extern alignment uppnåtts i ett sent skede (om alls), och intern alignment 
endast delvis. Den evolutionära förändringsprocessen har påverkat 
förändringen, såtillvida att bolagen inte har velat överge sin traditionella 
interna struktur. Detta har fått som följd att den nya lågprisprodukten inte 
har getts de bästa förutsättningarna för att överleva i en konkurrensutsatt 
miljö, och att den har präglats av bristande intern alignment. 
 

6.2.2 Hur alignment kan underlättas 
Den förändringsprocess som vi anser har de bästa förutsättningarna för 
att leda fram till intern och extern alignment, under de 
omvärldsförutsättningar som fullserviceflygbolagen verkar i, är dialektisk 
förändring i kombination med ett livscykelsynsätt. Genom sitt 
välkomnande av oliktänkande, öppnar den dialektiska 
förändringsprocessen för möjligheter att snabbt kunna reagera på 
förändringar i omvärlden, och därmed också snabbare kunna verka för 
utvecklingen av såväl intern som extern alignment. Den nödvändiga 
medvetenheten om att olikpositionerade produkter bäst gynnas av att 
byggas upp kring olika interna strukturer, underlättas av att anamma ett 
livscykelperspektiv på de partiella förändringarna.  
 
Vår uppfattning är att det inte är möjligt att uppnå gemensam intern 
alignment inom ett företag som har produkter med olika 
positioneringsstrategier. Vidare anser vi att ett företag som är i stånd att 
introducera en produkt vars positionering skiljer sig från det övriga 
produktutbudet, skulle ha bäst förutsättningar att uppnå alignment för den 
nya produkten genom att bygga upp en egen organisation kring denna. 
Om så inte görs, riskerar företaget att bli stuck-in-the-middle, och därmed 
försätta sig i en situation av bristande intern och extern alignment.  
 
Vi illustrerar vår idé med hjälp av en variant av Strategiska 
integrationsmodellen (se Figur 12). I modellen råder inte alignment 
mellan de olika produkterna. Dock uppvisar den enskilda produkten egen 
intern alignment samt alignment med den egna externa miljön. 
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Figur 12: Omarbetad variant av Strategiska integrationsmodellen. 

Varje produkt har egen intern alignment, alignment med organisationens mål för 
produkten och extern alignment med sin egen omvärld. Däremot har de olika 
produkterna ingen inbördes alignment. Varje produkts omvärld utgör en del av 
organisationens omvärld.  
 
Genom att vara medveten om att olikpositionerade produkter behöver 
byggas upp kring egna interna strukturer, skapas enligt vår mening 
grundförutsättningar för att kunna uppnå alignment vid en partiell 
förändring. Denna medvetenhet främjas av ett livscykeltänkande och 
underlättas av en dialektisk förändringsprocess.  
 
 

Företagets gräns 
mot omvärlden 

Produktens gräns 
mot omvärlden 
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