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SAMMANFATTNING 
 
Inom det pedagogiska forskningsområdet förespråkar det sociokulturella perspektivet att lärande är 
situerat, kontextuellt och kan ske genom vår kommunikation med andra (Säljö, 2000). Denna studie 
behandlar kommunikationen mellan LFV (Luftfartsverket/Division Stockholm) och ett 
interkontinentalt flygbolag. Ett problem för LFV är att interkontinentala flygbolags etablering av nya 
flyglinjer kan ha svårt att attrahera Sverige-baserade passagerare. Flygbolagen upplever att den rutt 
som på pappret ser ut att vara en bra affär istället ger ekonomiska förluster och därmed risk för 
nedläggning. Det får också konsekvenser för LFV i form av en lägre passagerargenomströmning som 
nyttjar Arlanda flygplats som en form av shoppingcenter, för restaurangbesök med mera. Nedlagda 
linjer försämrar dessutom flygplatsens image i flygbolagens ögon, vilket försvårar arbetet med att få 
andra flygbolag att återuppta linjen eller etablera nya flyglinjer. Kommunikationen mellan flygbolagen 
och LFV är en väsentlig del i nyetableringar.  
 
I mitt examensarbete vill jag belysa kommunikationen mellan LFV och ett interkontinentalt flygbolag 
ur huvudsakligen två synvinklar. Den ena handlar om kommunikation som en lärandeprocess. Som en 
utgångspunkt för detta beskriver jag hur kommunikationen är uppbyggd och vilka verktyg som 
används i förhandlingsprocessen. Studiens andra huvudsynvinkel handlar om begreppet värdegrund. 
Jag vill ta reda på om, och i så fall på vilket sätt respektive organisations värdegrund kan avspeglas i 
kommunikationen dem emellan. Med det följer att försöka kartlägga vad denna värdegrund kan bestå 
i. Båda dessa perspektiv analyseras med hjälp av vedertagna teorier inom kommunikationsområdet. 
Utöver detta har en betraktelse gjorts över hur kommunikationen mellan LFV och ett interkontinentalt 
flygbolag kan betraktas som ett kulturmöte. Detta i enlighet med den gängse uppfattningen att språk är 
att betrakta som kulturbärare (Phillips & Soltis, 2004 samt Säljö, 2000). Examensarbetet syftar alltså 
dels till att analysera kommunikationen utifrån det perspektiv som föreskriver kommunikation som en 
lärandeprocess, dels ur ett värdegrundsperspektiv. I samband med anställningsintervjuer så jag har 
blivit varse ”vilken värdegrund vi har på det här företaget” och det har fått mig att reagera över vad detta 
begrepp, som jag tidigare enbart förknippat med skolväsendet, kan omfatta utanför skolvärlden och 
om det fungerar för en organisation på samma eller liknande sätt som det fungerar för en skola.  
 
I studien analyseras särskilt kommunikationen mellan LFV och ett interkontinentalt flygbolag i en i 
dagsläget pågående etablering. Det aktuella flygbolaget har getts det fiktiva namnet Flygbolaget 
Ärlines. Studien görs delvis på uppdrag av LFV. Detta har medfört en kompromiss i framställningen. 
Utöver detta examensarbete har en särskild rapport som fokuserar studiens resultat och analys formats 
för LFV:s räkning. Studien skall trots uppdragsförfarandet betraktas som en oberoende studie. För att 
uppnå detta har jag strävat efter att ha ett objektivt förhållningssätt till båda parter vars kommunikation 
jag analyserar. Studien har en kvalitativ ansats. Urvalet är en kombination av ett bekvämlighetsurval 
och ett snöbollsurval. Totalt har åtta (8) intervjuer gjorts. Av dessa är sex (6) att betrakta som 
bakgrundsintervjuer, då avsikten med dessa främst har varit att få kunskap om hur flygmarknaden 
fungerar och hur flyglinjeetableringar går till. De två (2) återstående intervjuerna har skett med LFV:s 
representant som har hand om operativa och marknadsmässiga frågor i samband med 
flyglinjeetableringar, samt med den representant ifrån Flygbolaget Ärlines som förhandlar och 
kommunicerar med LFV:s representant i sådana frågor. Dessa intervjuer utgör kärnan i min studie.  
 
Studien visar att kommunikationen mellan LFV och interkontinentala flygbolag i hög grad är beroende 
av den interna kommunikationen inom respektive organisation. Både LFV:s och Flygbolaget Ärlines 
representant baserar sin kommunikation på den lärdom de dragit av tidigare etableringar. Lärande av 
tidigare etableringskommunikation är således ett viktigt förhandlingsinstrument. På så sätt kan denna 
kommunikation betraktas som en lärandeprocess. Vidare visar studien att LFV:s interna 
kommunikation både har ett officiellt och ett inofficiellt ansikte – dessa är att betrakta som LFV:s 
värdegrund. 
 
Nyckelord: kommunikation, lärandeprocess, värdegrund, organisatoriskt lärande, hållbar 
utveckling, LFV, Arlanda, interkontinentala flygbolag, encounter, kulturmöte, psykiskt 
avstånd, flygplatser 
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ETT OÄNDLIGT TACK TILL NEBBULIBBUG FÖR STORT ENGAGEMANG I MITT UPPSATSARBETE, FÖR 
FAKTAGRANSKNING, FÖR ETABLERING AV VÄRDEFULLA KONTAKTER INOM LFV OCH FÖR EN 
ALDRIG SINANDE KÄLLA AV ENTUSIASMERANDE KOMMENTARER. TACK OCKSÅ TILL ALLA 
STACKARS SJÄLAR SOM JAG HAR PLÅGAT MED KORREKTURLÄSNING. JAG VILL OCKSÅ RIKTA ETT 
TACK TILL STUDIENS DELTAGARE FÖR ATT NI HAR AVSATT TID FÖR INTERVJUER OCH E-
POSTKONTAKT, FÖR GOD DIALOG SAMT FÖR I HÖG GRAD VISAT INTRESSE. 
 
A SPECIAL THANKS TO MY MENTOR JOHN DAVIES FOR SHOWING SUCH INTEREST IN MY THESIS, 
FOR REWARDING DISCUSSIONS, BROADENING PERSPECTIVES AND FOR GIVING ME THE WILL, 
GUTS AND COURAGE TO WALK THE PATH I BELIEVED IN.  
 

 
MUSIC TO HEAR, WHY HEAR’ST THOU MUSIC SADLY? 
SWEETS WITH SWEETS WAR NOT, JOY DELIGHTS IN JOY: 
WHY LOV’ST THOU THAT WHICH THOU RECEIV’ST NOT GLADLY, 
OR ELSE RECEIV’ST WITH PLEASURE THINE ANNOY? 
IF THE TRUE CONCORD OF WELL-TUNÉD SOUNDS 
BY UNIONS MARRIED DO OFFEND THINE EAR, 
THEY DO BUT SWEETLY CHIDE THEE, WHO CONFOUNDS 
IN SINGLENESS THE PARTS THAT THOU SHOULDST BEAR; 
MARK HOW ONE STRING, SWEET HUSBAND TO ANOTHER, 
STRIKES EACH IN EACH BY MUTUAL ORDERING; 
RESEMBLING SIRE, AND CHILD, AND HAPPY MOTHER, 
WHO ALL IN ONE, ONE PLEASING NOTE DO SING; 
WHOSE SPEECHLESS SONG BEING MANY, SEEMING ONE, 
SINGS THIS TO THEE, “THOU SINGLE WILT PROVE NONE” 

 
 

(WILLIAM SHAKESPEARE, SONETT NR 8) 



ANNICA SUNDKVIST 

 - 4 -

 

1 INLEDNING - 6 - 

MUSIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE - 6 - 
“THIS IS YOUR CAPTAIN SPEAKING…” - 6 - 
PROBLEMFORMULERING - 7 - 
SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR - 8 - 
AVGRÄNSNINGAR - 9 - 
FORSKNINGSLÄGE - 9 - 
HUR LÅTER ETT LAND? - 10 - 

2 BAKGRUND - 11 - 

FLYGPLATSER OCH FLYGBOLAG - 11 - 
LUFTFARTSVERKET - LFV - 12 - 
VAD FÖREGÅR EN ETABLERING? - 14 - 

3 TEORETISKT RAMVERK - 17 - 

LITTERATURSTUDIER - 18 - 
KOMMUNIKATION SOM EN LÄRANDEPROCESS - 18 - 
VÄRDEGRUND - 22 - 
PSYKISKT AVSTÅND OCH VIKTEN AV KUNSKAP - 24 - 
ENCOUNTER – ETT SPÄNNANDE MÖTE - 25 - 

4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH METODDISKUSSION - 27 - 

WORKSHOPS OCH BAKGRUNDSINTERVJUER - 27 - 
INTERVJUERNA SOM ÄR FÖREMÅL FÖR STUDIEN - 28 - 
ÄR DETTA VEDERHÄFTIGT? - 29 - 
VEM DELTAR I STUDIEN OCH VARFÖR? - 30 - 
MITT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT - 31 - 
FALLSTUDIE – EN SAMHÄLLSVETENSKAPLIG METOD? - 31 - 
ETISKA ÖVERVÄGANDEN - 34 - 

5 SAMMANFATTNING AV INTERVJUER - 35 - 

”KIM” VID FLYGBOLAGET ÄRLINES - 35 - 
”ROBIN” VID LFV - 37 - 

6 ANALYS - 39 - 

KOMMUNIKATIONEN MELLAN LFV:S OCH FLYGBOLAGET ÄRLINES REPRESENTANT SOM EN 
LÄRANDEPROCESS - 39 - 
KOMMUNIKATIONEN MELLAN LFV:S OCH FLYGBOLAGET ÄRLINES REPRESENTANT UTIFRÅN ETT 
VÄRDEGRUNDSPERSPEKTIV - 46 - 



ANNICA SUNDKVIST 

 - 5 -

7 SAMMANFATTANDE DISKUSSION - 52 - 

”BOARDING COMPLETED…” - 53 - 

REFERENSER - 58 - 

ARTIKLAR - 58 - 
BÖCKER - 58 - 
INTERNET - 60 - 
MUNTLIG UPPGIFTSLÄMNARE - 60 - 
OFFENTLIGT TRYCK - 60 - 
UPPSATSER - 60 - 
APPENDIX 1 - 61 - 
INTERVJUGUIDE TILL LFV:S REPRESENTANT - 61 - 
APPENDIX 2 - 62 - 
INTERVJUGUIDE TILL FLYGBOLAGET ÄRLINES REPRESENTANT - 62 - 



ANNICA SUNDKVIST 

 - 6 -

1 INLEDNING 
Uppsatsens inledande avsnitt avser att välkomna läsaren till den lilla del av världen som denna studie 
utgör, och presentera en kort översikt om kommunikation på flygplatsen. Därefter berättar jag om varför 
jag har valt att skriva om just kommunikationen mellan Luftfartsverket/Division Stockholm (LFV) och ett 
interkontinentalt flygbolag (interkontinentala flygbolag flyger alltså mellan olika kontinenter). I uppsatsen 
har det för studien aktuella flygbolaget fått det fiktiva namnet ”Flygbolaget Ärlines”. Därefter presenteras 
problemformuleringen, studiens syfte, dess frågeställningar, hur studien har avgränsats, det valda ämnets 
aktuella forskningsläge samt en kort betraktelse om vad nationstillhörighet kan vara. Som en melodi 
genom hela uppsatsen används musikmetaforer i syfte att fungera som förklarande liknelser. 

MUSIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE 
 
Kommunikation och lärande utvecklas i vårt samspel med andra. På samma sätt förhåller det 
sig i musikens värld. Musiken utvecklas genom att såväl komponister som den traderade 
folkmusiken inspireras av andra tonsättare, andra epoker och/eller andra musikgenrer än 
den egna. Mozarts allegrettosats alla turca i pianosonat nr. 11 i A-dur (K. 331) präglas, som 
namnet avslöjar, av den turkiska folkmusikens rytmik. Melodin klingar som av klockor, och 
imiterar stundtals det för den turkiska militärmusiken så typiska rasselinstrumentet 
schellenbaum.1 Man tror att denna pianosonat komponerades i Wien2 under den tid som det 
osmanska riket periodvis låg i krig med Österrike-Ungern och Ryssland.3 Den turkiska 
militärmusikens ständiga närvaro med därtill hörande instrumentbesättning har alltså 
sannolikt påverkat Mozart i denna komposition.  
 

I likhet med musik är det även i kommunikationssammanhang i det närmaste omöjligt att inte 
påverkas av sin omgivning och på olika sätt ta intryck av den och dra lärdom av detta. Det 
färgar kommunikationen mellan två parter. Mozart drog lärdom av sin omvärld och tolkade 
denna genom pianosonat nr. 11. På liknande sätt kan två individer i en förhandlingsprocess 
dra lärdom av erfarenhet från tidigare förhandlingssituationer samt hur man uppfattar den 
andre parten. Utifrån vad man har tolkat att den andre parten vill höra kan budskapet 
anpassas. Strategin för detta kan vara att mötas halvvägs, och försöka att tala i termer vars 
innebörd man anser sig ha en gemensam uppfattning om. Man kan till exempel, i likhet med 
Mozart, lyssna till den andres ”rytmmönster” och anpassa sin egen musik efter det. Applicerat 
på LFV innebär det att kommunikationen mellan LFV och Flygbolaget Ärlines präglas av 
”det egna landets musik” i form av den nationella identiteten och tillhörande språkbruk och i 
form av den organisationskultur4 eller värdegrund5 som respektive part lever och verkar i. En 
ökad lyhördhet för respektive länders ”musik” kan vara ett hjälpmedel i att effektivisera 
kommunikationen mellan LFV och interkontinentala flygbolag i kommande etableringar och 
på så sätt fungera som en lärandeprocess.6 

 

“THIS IS YOUR CAPTAIN SPEAKING…” 
 

                                                 
1 Bonniers musiklexikon 2003 ( s. 444 ”schellenbaum”) 
2 Sadie, S (utan år): Grove Music Online: Mozart: Works 1781-8. (besökt 2008-04-04) 
<<http://www.grovemusic.com.ezproxy.its.uu.se/shared/views/article.html?section=music.40258.3.4#music.402
58.3.4> 
3 Svanberg, I (utan år): Nationalencyclopedin: Osmanska rikets expansion, (besökt 2008-04-04) 
<http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=333250> 
4 Trompenaars, F., Hampden-Turner, C. (1998) Riding the Waves of Culture. Understanding Diversity in Global 
Business. s. 3 
5 Hedin, C., Lahdenperä, P. (2000) Värdegrund och samhällsutveckling. s. 7 
6 Morgan, G. (1999) Organisationsmetaforer s. 9 
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Kanske väcker dessa ord samma förväntansfulla spänning hos läsaren som de gör hos mig. 
Jag föreställer mig att jag sitter i ett flygplan, på väg till en ny plats, till nya upplevelser. Min 
entré på flygplanet föregicks av min entré på flygplatsen och det myller av olika typer av 
kommunikation och budskap som finns där. Oavsett om jag åkt tåg, buss, taxi, blivit skjutsad 
eller åkt egen bil till flygplatsen måste det fungera smidigt för mig att förflytta mig till rätt 
terminal, hitta rätt incheckningsdisk eller -automat och till slut ta mig till rätt gate, samtidigt 
som mitt bagage ska sorteras så att det hamnar på just mitt flygplan. Många resenärer 
upplever säkert att det hela i de flesta fall fungerar tillfredsställande. Vad passageraren 
sannolikt inte noterar är att det även finns en affärs- och kundrelation mellan flygplatsen och 
flygbolagen som nyttjar denna. Kommunikationen på flygplatsen pågår på flera nivåer. 
Flygtrafik handlar i grund och botten om att fysiskt föra människor närmare varandra, men en 
flygplats är också en komplicerad knutpunkt, där en mängd kommunikationsintensiva 
delprocesser interagerar. 
 
På flygplatsen kommuniceras ständigt uppdaterad information om flighter, reklambudskap 
etcetera. Den kommunikation som passageraren möter präglas av effektivitet och enkelhet. 
Det är direkta budskap som är lätta att förstå. Flygbolagen försöker av ekonomiska skäl 
maximera tiden som flygplanen är i luften. Lossning och lastning av totalt kanske 400 
passagerare och deras bagage, städning, tankning, enklare kontroll av flygplanet, påfyllning 
av catering med mera involverar ett antal aktörer och ska i många fall klaras av på cirka 30 
minuter. Denna så kallade ”turn-around-process” kräver operativ kommunikation för att 
kunna fungera på ett snabbt och tillförlitligt sätt. Den operativa informationen som resenären 
möter är frukten av samarbeten mellan LFV och olika flygbolag, samt erfarenheter av dessa. 
Dessa samarbeten har utvecklats under en lång tid, ofta under flera decennier.  Hur ser denna 
kommunikation då ut, vad påverkar den, och på vilket sätt kan den betraktas som en 
lärandeprocess? Det är det som jag vill belysa i den här studien.  
 
Jag kom i kontakt med detta ämne genom en person i min bekantskapskrets som arbetar vid 
LFV. Vid något tillfälle yttrade jag att jag ville skriva min D-uppsats om kommunikation som 
en lärandeprocess och om värdegrund, varpå min bekant påtalade konsekvenserna av när 
kommunikationen mellan LFV och interkontinentala flygbolag inte fungerar på det sätt man 
önskat. Det hela framstod för mig som ett aktuellt men relativt outforskat område och en 
spännande utmaning.  

PROBLEMFORMULERING 
 
Ett problem för LFV är att interkontinentala flygbolags etablering av nya flyglinjer, trots 
direktflyg till ett attraktivt resmål med en tilltalande prisbild, av flera skäl kan ha svårt att 
attrahera Sverige-baserade passagerare. Detta kan till exempel bero på flygbolagets 
okunnighet om Sverige och Stockholm som turist- och affärsnätverksland och/eller om 
svenska resenärers sätt att köpa resor. Okunskap om slika ting leder i många fall till att 
marknadsföringsinsatser inte riktas till den passagerare som troligtvis är mest benägen att 
köpa en resa på den aktuella flyglinjen. Den direkta konsekvensen blir att flygbolagen 
upplever att den rutt som på pappret ser ut att vara en bra affär, istället ger ekonomiska 
förluster och därmed risk för nedläggning, något som också får konsekvenser för LFV i form 
av minskat antal passagerare som reser ifrån Arlanda.7 Ett minskat antal resande ifrån Arlanda 
flygplats innebär inte bara att LFV går miste om intäkter som direkt kan kopplas till det 
aktuella flygbolaget (exempelvis start- och passageraravgifter) utan även en lägre 
genomströmning av passagerare som nyttjar Arlanda flygplats som en form av shoppingcenter 

                                                 
7 Uppgifter som framkommit i samband med intervju med flygmarknadsanalytiker, Uppsala 2008-03-04 
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eller för restaurangbesök med mera. Nedlagda linjer försämrar också flygplatsens image i 
flygbolagens ögon, vilket försvårar arbetet för flygplatsen att få andra flygbolag att återuppta 
linjen eller etablera nya linjer från flygplatsen.8  
 
Kommunikationen mellan flygbolagen och LFV är en väsentlig del av etableringen. Mitt 
examensarbete anspelar därför på att beskriva dels hur kommunikationen är uppbyggd och 
vilka verktyg som används i förhandlingsprocessen, dels till att analysera kommunikationen 
både utifrån det perspektiv som föreskriver kommunikation som en lärandeprocess och ur ett 
värdegrundsperspektiv. Båda dessa perspektiv analyseras med hjälp av vedertagna teorier 
inom kommunikationsområdet. Utöver detta görs betraktelser över hur kommunikationen 
mellan LFV:s och Flygbolaget Ärlines’ representant kan betraktas som ett kulturmöte. Ett 
viktigt led i detta arbete handlar om språket som kulturbärare.9 Talar man ”samma språk”, är 
man överens om innebörden i den terminologi man använder? Hur definierar man till exempel 
marknadsstöd i respektive kultur? Kan uppfattningen om det andra landet i generella termer 
påverka kommunikationen, som trots allt sker mellan två individer? Vad prioriterar man i 
respektive land? Vad tycker representanterna om varandra? Båda innehar en form av 
förtroendepost i meningen att respektive organisation har tilltro till respektive representants 
kompetens och lämplighet för uppdraget. Flygbolag och flygplatser existerar i regel inte på 
samma villkor. Flygbolaget Ärlines är ett konkurrensutsatt kommersiellt bolag och LFV är ett 
statligt verk i dominerade ställning på en i den närmaste monopolistisk marknad, som dock 
möter en allt större konkurrens genom att flygmarknaden avregleras.10 Kan dessa faktorer 
påverka kommunikationen, och om så är fallet, på vilket sätt?  
 
I detta examensarbetes problemformulering har jag låtit mig inspireras av forskningsdesignen 
som i dagligt tal kallas ”fallstudie”. Jag äger därmed privilegiet att formulera ett problem - det 
blir med andra ord min uppgift att tala om vad läsaren skall intressera sig för. Sharan Merriam 
menar att motivet till att välja att arbeta enligt fallstudiemetoden är att man vill nå 
djuplodande insikter om en särskild situation samt hur denna situation tolkas av de berörda 
parterna.11 Jag tycker att det ringar in min ambition att få ett grepp om den komplexa situation 
med en mängd diffusa variabler som en ny flyglinjeetablering innebär. 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Uppsatsen syftar alltså till att genom att beskriva hur kommunikationen är uppbyggd och 
vilka verktyg som används i förhandlingsprocessen, analysera kommunikationen både utifrån 
det perspektiv som föreskriver kommunikation som en lärandeprocess och ur ett 
värdegrundsperspektiv. Båda dessa perspektiv analyseras med hjälp av vedertagna teorier 
inom kommunikations- och kulturområdet. Perspektivens innebörd och hur jag tolkar dem 
redogörs för i kapitel 3. Betraktelser har också gjorts över hur kommunikationen mellan LFV 
och Flygbolaget Ärlines kan betraktas som ett kulturmöte och om/hur det påverkar 
kommunikationen dem emellan. Sammantaget konkretiseras detta i frågeställningarna: 

 
 
• Hur kan mötet och kommunikationen mellan LFV:s och Flygbolaget Ärlines 

representant betraktas som en lärandeprocess? 
 

                                                 
8 Uppgifter som framkommit i samband med intervju med chef för avd. SAmA, Arlanda 2008-03-12 
9 Phillips, D.C., Soltis, J.F. (2004) Perspectives on Learning s. 53 samt Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken. Ett 
sociokulturellt perspektiv s. 67 
10 Doganis, R. (2006) The Airline Business, kap. 8 
11 Merriam, S. (1994) Fallstudien som forskningsmetod s. 9 



ANNICA SUNDKVIST 

 - 9 -

• Hur kan mötet och kommunikationen mellan LFV:s och Flygbolaget Ärlines 
representant beskrivas utifrån ett värdegrundsperspektiv? 

 

AVGRÄNSNINGAR 
 
Examensarbetet fokuserar kommunikation som en lärandeprocess samt hur denna 
kommunikation kan beskrivas utifrån det perspektiv som förespråkar kommunikation som en 
lärandeprocess, samt ur värdegrundsperspektiv. Studien kommer således inte att behandla 
kommunikation, interaktion och/eller organisatoriskt lärande i allmänhet. Ej heller kommer 
LFV som organisation att analyseras vidare än vad syftesförklaringen kräver. Studien 
omfattar enbart de två avdelningarna SAmA och SAOS vid LFV/Division Stockholm. 
Studiens design kan liknas vid forskningsdesignen ”fallstudie”, där kommunikationen mellan 
LFV:s och Flygbolaget Ärlines’ representanter utgör en så att säga hanterbar enhet för en 
uppsats motsvarande en halv termins heltidsstudier. Det är ju också själva ”fallet LFV – 
Flygbolaget Ärlines” som är intressant för LFV att ta del av. Studien har utöver detta 
begränsats till att enbart behandla LFV:s kommunikation med interkontinentala flygbolag. På 
grund av begränsning i form av tid och resurser fokuserar uppsatsen också LFV:s 
organisationsstruktur och värdegrund i högre utsträckning än Flygbolaget Ärlines 
organisationsstruktur och värdegrund. 
 

FORSKNINGSLÄGE 
 
Det finns en i det närmaste outsinlig källa av litteratur och artiklar som behandlar områdena 
kommunikation som en lärandeprocess och värdegrund på flera sätt. Dock har jag inte funnit 
några egentliga verk som direkt kopplar kommunikation mellan flygplatser och flygbolag till 
något eller båda dessa perspektiv. Pierre Casses och Surinder Deols bok Managing 
intercultural negotiations. Guidelines for Trainers and Negotiators ifrån 1985 behandlar 
kommunikation i förhandlingssituationer med interkulturella förtecken. Boken har dock mer 
karaktären av en ”handbok” än utvärdering av kommunikation och förhandlingar. Under 
hösten 2007 lade Therese Holmström fram sin D-uppsats om kommunikation vid namn Intern 
kommunikation – verktyg eller symbol? vid pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet. 
Uppsatsen behandlar kommunikationsbegreppen verktyg, symbol och arbetsmetod.12 I 
uppsatsens sammanfattning skriver Holmström att om hon skulle fortsätta att forska inom 
området så skulle hon fokusera på de faktorer som påverkar kommunikationen, istället för att 
belysa hur man kan använda kommunikation som en arbetsmetod.13 Ur den synvinkeln kan 
denna uppsats betraktas som ett försök att ta vid där Holmström slutar eftersom jag är 
intresserad av hur kommunikation kan betraktas som en lärandeprocess. Samma termin lade 
jag tillsammans med Sara Cruz fram vår C-uppsats i pedagogik som bland annat behandlar 
hur begreppet värdegrund kommit att fungera som en förutsättning för skolledares arbete vid 
ett urval av fristående gymnasieskolor. Detta arbete öppnade våra sinnen för vad begreppet 
värdegrund kan komma att bestå i samt hur det kan tolkas i olika skolsammanhang. Uppsatsen 
visar att begreppet värdegrund kan tolkas på olika sätt trots att flera utredningar har gjorts för 

                                                 
12 Holmström (2007) Intern kommunikation – verktyg eller symbol? D-uppsats vid pedagogiska institutionen, 
Uppsala universitet, passim 
13 a. a. , sammanfattning 
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att komma fram till en enhällig definition av begreppet.14 En tid efter detta arbete blev jag i 
samband med en anställningsintervju varse att begreppet värdegrund uppenbarligen också 
används utanför skolvärlden, inte minst genom att jag informerades om ”vilken värdegrund vi 
har på det här företaget”. Denna enskilda kommentar väckte mitt intresse för vad begreppet 
värdegrund, som jag dittills enbart förknippat med skolväsendet, kan omfatta utanför 
skolväsendet, om det fungerar på samma sätt för en organisation eller ett företag som det gör 
för en skola, samt om det kan vara så att det används som ett samlingsbegrepp för 
organisationer och företag som ett sätt att hos sina medarbetare vill implementera en slags 
konkret och i synnerhet skriftlig (och därmed offentlig) form av företagskultur eller strävan 
efter att agera utifrån en given agenda. Sammantaget har detta fått mig att fundera över hur en 
organisations värdegrund kan komma att påverka kommunikationen med andra organisationer 
som kanske inte delar samma värdegrund eller samma uppfattning om vad värdegrund är 
(eller kanske helt saknar en uppfattning om vad värdegrund är). Detta blir en utgångspunkt för 
att analysera kommunikationen mellan LFV och Flygbolaget Ärlines ur ett 
värdegrundsperspektiv.  
 

HUR LÅTER ETT LAND? 
 
I musikens värld förknippas viss musik med ett visst land. Hur har denna ”nationella musik” 
skapats? Den norske nationalromantiske tonsättaren Grieg for land och rike runt för att 
kartlägga den norska folkmusikens väsen, vilken han sedan inlemmade den klassiska 
musiken. Det blev ett sätt att anpassa folkmusiken till den romantiska, borgerliga 
musikkulturen. Genom att gifta folkmusiken med den klassiska musiken öppnade Grieg 
dörren för en ny sorts frisk och naiv typ av kammarmusik – den livliga karaktären behölls 
utan att ge avkall på de konstmusikaliska principerna. Det ansågs vara ett exotiskt inslag, och 
en nationell norsk musik hade därmed kommit till stånd.15  
 

Kanske utgör mötet med Flygbolaget Ärlines ett exotiskt inslag i det statliga verket LFV. 
Kanske får man nya influenser därifrån som kan inlemmas i invanda rutiner och öppna dörren 
för nya möjligheter, likt Grieg skapade den typiskt norska kammarmusiken genom att blanda 
det bästa hos två musikkulturer. Utifrån detta resonemang ställer jag mig frågan om LFV:s 
nationella stildrag kan giftas med Flygbolaget Ärlines stildrag. Är det möjligt för dem att 
tillsammans skapa en ”ny musik” och vilka element ifrån bådas organisationer tar de med i sin 
komposition? Hur skulle detta förfarande kunna påverka kommunikationen dem emellan, och 
vad skulle de kunna lära sig av varandra? 
 
Då och då har jag frågat mig hur det kommer sig att svenskar är så välvilligt inställda till att 
använda Internet till alla möjliga ärenden. Sverige är en av de IT-tätaste nationerna i världen 
och svenskar tenderar i allt högre utsträckning köpa sina resor via Internet. Turoperatören 
Fritidsresor uppger till exempel att närmare 40 % av deras resor bokas via Internet.16 Svenskar 
handlar relativt mycket via Internet, så länge det rör sig om en betrodd hemsida, det vill säga 
med en välkänd avsändare som kan fungera som garant. År 2007 bokades ca 52 % av det 
totala antalet utlandsresor med övernattning via nätet.17 Sverige präglas alltså av ett utbrett 
Internetanvändande och svenskar tenderar att ha en stor tilltro till den elektroniska världens 

                                                 
14 Cruz, S., Sundkvist, A. (2007) Olika vägar till rektorsstolen. Ett försök att belysa rektorsrollen och 
skolledarrekryterarrollen vid fristående gymnasieskolor ur olika perspektiv. C-uppsats vid pedagogiska 
institutionen, Uppsala universitet., passim 
15 Kjellberg, E. [red.] (1999) Natur och Kulturs Musikhistoria s. 508 
16 Tidningen Vagabonds hemsida (utan år): Startsida: Nyheter: Allt fler bokar resan på nätet (besökt 2008-05-12) 
<http://www.vagabond.se/vb/sida.aspx?id=15712> 
17 Hans Remvig vid resestatistikbolaget Resurs AB, telefonintervju 2008-05-13 
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möjligheter. Det kan sägas vara en del av vår moderna kultur, kanske är det till och med 
befogat att tala om detta som ett kulturellt särdrag. Fons Trompenaars och Charles Hampden - 
Turner menar att det inte går att förstå andra kulturer, och att något som fungerar bra i en 
kultur eller organisation kan få katastrofala följder i en annan kultur. Det finns alltså enligt 
Trompenaars & Hampden - Turner inte ”ett bästa sätt” att göra saker på. Däremot menar de 
att ett öppet sinne och förmågan att sätta sig in i det faktum att man helt enkelt tänker olika i 
olika kulturer, samt en medvetenhet om den egna kulturens begränsningar, kan lära oss mer 
om hur olika man kan resonera och överföra budskap om samma faktum eller samma 
fenomen. Det är en bra grund för att kommunicera och förhandla på ett framgångsrikt sätt.18 
Om kommunikation vore som musik i den meningen att det går att särskilja specifika stildrag 
hos olika typer av musik och sedan blanda dem med varandra för att skapa en ny sorts musik 
– hur skulle då kommunikationen mellan LFV och Flygbolaget Ärlines låta i sin renaste 
form?  
 

2 BAKGRUND 
I detta avsnitt avser jag att ge läsaren en kontext att relatera studien till. Därför presenteras överskådliga 
beskrivningar av vad LFV är, vad kontexten som LFV och Flygbolaget Ärlines verkar i utgörs av, samt hur 
en etablering av nya flyglinjer i regel går till. 

FLYGPLATSER OCH FLYGBOLAG 
 
En av de vanligaste marknadsmodellerna är den konkurrensutsatta marknaden som präglas av 
utbud och efterfrågan på varor och/eller tjänster. Priset för en vara eller tjänst påverkas 
följaktligen av hur stort utbudet är samt hur efterfrågad varan/tjänsten är. Ett litet utbud av 
efterfrågade varor/tjänster pressar prisbilden uppåt, medan ett stort utbud av mindre 
eftertraktade varor/tjänster i regel påverkar prisbilden negativt. En viktig skiljelinje mellan 
hur olika typer av marknader fungerar är graden av konkurrens. Ofta utgår man ifrån de två 
extremfallen att producenten antingen är monopolist eller är utsatt för så kallad perfekt 
konkurrens.19 Under decennierna efter andra världskriget reglerades såväl flygbolag som 
flygplatser av monopol. Dock har spelplanen förändrats genom att marknaden för flygbolag 
och flygplatser successivt har liberaliserats. Som en följd av flygets avreglering har 
lågprisflygbolag kunnat växa fram.20 Dessa bolag är i hög grad kostnadsfokuserade vilket har 
ökat konkurrenstrycket för etablerade flygbolag men också utsatt flygplatserna för 
konkurrens. Lågprisflygbolagen har dominerat passagerartillväxten inom Europa under 2000-
talet vilket gör dem till en måltavla för de flesta flygplatser, eftersom flygplatser generellt sett 
söker nya kunder i form av flygbolag för att öka sin trafik och därmed sina intäkter. Detta ger 
i sin tur lågprisflygbolagen en utmärkt förhandlingsposition då det gör det möjligt för dem att 
spela ut flygplatser mot varandra genom att till exempel pressa flygplatserna till att minska de 
avgifter som direkt kan hänföras till kostnaderna för att etablera en ny flyglinje. De 
europeiska flygplatserna har hittills utsatts för en varierande grad av konkurrens, men trenden 
med ökande konkurrenstryck är tydlig.21  
 

… det finns ju ett antal flygplatser som har intentionen att bli ett nav för 
interkontinentalt resande, för det drar med sig en massa andra saker, du får mera 
connecting traffic […] och då skapar det även försörjningstrafik från och till 

                                                 
18 Trompenaars & Hampden –Turner, 1998:kap. 1 
19 Mankiw, N.G. (2004) Principles of Economics, kap. 4 
20 Doganis, 2006:passim 
21 Uppgifter som framkommit i samband med workshop med flygmarknadsanalytiker, Uppsala 2008-04-23 
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flygplatsen […] alla flygplatser lever på volymer […] så kan man exploatera 
kunden litegrann, få dem att spendera pengar så…22 

 
Flygplatserna runtom i världen utgör naven på flygmarknaden. De kan drivas i privat regi 
(vilken till exempel Skavsta flygplats gör) eller vara helägda av staten, som exempelvis 
Arlanda flygplats är genom att de ägs av LFV. De flygplatser som inte ägs av LFV är alltså 
deras konkurrenter, men de utgör i praktiken inget egentligt hot mot LFV på grund av sin 
storlek i förhållande till LFV. I kampen om nya passagerare - den eftertraktade 
passagerartillväxten - utgör större flygplatser i närliggande länder som till exempel Kastrup i 
Köpenhamn ett större hot mot LFV än vad de inhemska mindre flygplatserna gör.23 Andra hot 
mot flygmarknaden i stort är den ökade medvetenheten om flygbränsleförbrukningens 
effekter på miljön då det har medfört att flygningar på kortare distanser, exempelvis 
inrikesflygningar, har minskat i antal till förmån för mer miljövänliga alternativ såsom 
höghastighetståg. Ett stort utbud av flygbolag medför också att resenärer kan välja på fler än 
ett flygbolag till samma destination. Tillsammans innebär detta att flygplatser överlag måste 
hävda sig på marknaden med andra medel än tidigare.24  
 
LFV har en dominerande ställning på den svenska flygmarknaden, eftersom de har en stark 
ekonomisk ställning och ett fåtal konkurrenter (vilka dessutom inte är i samma finansiella 
situation som LFV är). 19 § i Konkurrenslagen förbjuder företag i dominerande ställning att 
missbruka sin marknadsdominans genom att utnyttja sin ställning på marknaden på ett sådant 
sätt att konkurrensen skadas. Missbruk av dominerande ställning är att till exempel att 
använda diskriminering eller underprissättning för att förhindra en nyetablering eller slå ut en 
svagare konkurrent. Faktorer som har betydelse för huruvida ett företag eller en verksamhet 
har en dominerande ställning är företagets finansiella styrka, dess tillgång till insatsvaror, 
patent- och immateriella rättigheter, särskild teknologi och/eller annan kunskapsmässig 
överlägsenhet samt företagets/verksamhetens möjlighet att förhindra andra 
företag/verksamheter att etablera sig på marknaden.25 Forskning visar att företag i 
dominerande ställning har en relativt trög rörlighet på marknaden, eftersom de inte har någon 
egentlig konkurrens som triggar dem. Detta påverkar även kundrelationerna. Med liten eller 
ingen risk att kunden kan välja en konkurrent tenderar kundrelationerna att ”bara finnas” utan 
någon egentlig strategi för hur dessa relationer skall utvecklas i syfte att behålla dem.26 

LUFTFARTSVERKET - LFV 
 
Luftfartsverket har sedan januari 2007 det officiella namnet ”LFV”. Namnbytet markerar en 
renodling av LFV:s roll, en ökad internationaliserig samt minskar risken att förväxlas med 
myndigheten Luftfartsstyrelsen.27 LFV är en koncern som driver 16 flygplatser och ansvarar 
för flygtrafiktjänster i Sverige. Koncernen omsätter 6 miljarder kronor och har 4054 
medarbetare. Figur 1 visar LFV-koncernens organisatoriska uppbyggnad.  
 

                                                 
22 Citat ifrån intervju med chefen för SAmA. Arlanda 2008-03-12 
23 Uppgifter som framkommit i samband med intervju med flygmarknadsanalytiker, Arlanda 2008-03-04 
24 Delfmann, W., Baum, H., Auerbach, S., Albers, S. (2005) Strategic Management in the Aviation Industry, 
passim 
25 Konkurrensverket: (utan år): Konkurrens och upphandling: Konkurrens: Konkurrenslagens förbud: Missbruk 
av dominerande ställning (besökt 2008-05-05) <http://www.konkurrensverket.se/t/Page____362.aspx> 
26 Tirole, J. (1988) The theory of industrial organization, passim 
27 LFV:s hemsida (2008): Information om LFV: Det här är LFV – kortare presentation (besökt 2008-05-07) 
<http://www.lfv.se/upload/Information_om/om_lfv/detharar_lfv.pdf> 



ANNICA SUNDKVIST 

 - 13 -

 

 

 Figur 1. Författarens bearbetning av LFV-koncernens organisationsstruktur28 

LFV:s statliga uppdrag är att bidra till att luftfartens transportpolitiska mål skall uppnås 
genom att på ett företagsekonomiskt lönsamt sätt ansvara för drift och utveckling av säkra, 
välfungerande och kostnadseffektiva flygtrafiktjänster och flygplatser.29 Det innebär även att 
en långsiktigt hållbar transportförsörjning skall vara samhällsekonomiskt försvarbar.30 
Flygtrafikområdet präglas i dagsläget av trafiktillväxt, bland annat har utrikestrafiken ökat. 
Näringsdepartementets regleringsbrev föreskriver att flygtransportsystemet skall utformas så 
att det kan tillgodose medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov.31 
Eftersom LFV är ett statligt verk utan vinstintresse har intäktsökningen inom LFV således 
kommit medborgarna och näringslivet tillgodo i form av effektivare transporter och ett vidgat 
trafikutbud genom en prissänkning som LFV har genomfört under 2007.32

 

Den del av LFV som utgör underlag för denna studie sorterar organisatoriskt under Division 
Stockholm, på avdelningen för flygmarknad, Stockholm Arlanda Management Aviation 
Marketing (SAmA) som är en del av divisionsstaben, samt på avdelningen Stockholm 
Arlanda Operations Sales and Partner Relations (SAOS) som är en del av den operativa 
avdelningen. Detta organisationsschema visas i figur 2. Avdelningen SAmA ansvarar för att 
flygmarknaden i Sverige utvecklas. Det är de som kontaktar och utformar erbjudanden till för 
LFV attraktiva flygbolag. När en överenskommelse om att flyga ifrån Arlanda flygplats har 
kommit till stånd skickas ärendet över till en så kallad Key Account Manager vid den 
operativa avdelningen SAOS. Denna person sköter sedan förhandlingar som gäller den 
operativa verksamheten och marknadsmässiga frågor och har en löpande kontakt med det 
nyetablerade flygbolaget. SAOS handhar alltså de kundrelationer som skapas på avdelningen 
SAmA. Nedanstående citat är ett försök att ytterligare åskådliggöra det hela:  

när vi väl har fått en linje, då det går det automatiskt över till account 
managers som […] tillsammans med flygbolaget tar fram underlag för hur 
man ser till att få upp den här flyglinjen på banan så bra som möjligt […] och 
då är det ju att gå ut med information, och det kan vara annonskampanjer, det 

                                                 
28 LFV:s hemsida (2008): Information om LFV: En presentation av LFV (besökt 2008-05-06) 
<http://www.lfv.se/upload/Information_om/om_lfv/LFV_sv_%20presentation_2008.pdf> 
29 LFV:s hemsida (2008): Information om LFV: En presentation av LFV (besökt 2008-05-06) 
<http://www.lfv.se/upload/Information_om/om_lfv/LFV_sv_%20presentation_2008.pdf> 
30 Svensk författningssamling (2007): SFS 2007:1156 
31 Regeringen (2007): Näringsdepartementet: Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Luftfartsverket (2008 
) 1.1.1 Verksamhetsområde Luftfart, 7.3 Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet 
32 LFV:s hemsida (2008): Information om LFV: Det här är LFV – kortare presentation (besökt 2008-05-06) 
<http://www.lfv.se/upload/Information_om/om_lfv/detharar_lfv.pdf> 
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kan vara att nå ut till de kanaler vi har på affärsresesidan […] Swedish 
Business Travel Association t.ex., vi har handelskammaren, och vi har massa 
såna kontaktnät där vi via nyhetsbrev då får ut att de här linjerna startar […] 
så allt sånt där tar man ju och tittar på […] och det är ju innan uppstarten, och 
sen i själva uppstarten så är det ofta att man planerar så […] att de får medial 
uppmärksamhet, men också uppmärksamhet här på flygplatsen […] lite 
beroende på vad det är för flygbolag, men är det ett interkontbolag så vill de ju 
oftast…alltså vissa […] hade ju evenemang tre dar i sträck 33 

 

 

 

Figur 2. Författarens bearbetning av organisationsstruktur av LFV Division Stockholm Arlanda Airport34 

 
Ambitionen med organisationsskissen i figur 2 är att åskådliggöra hur organisationen på 
LFV/Division Stockholm är uppbyggd. Av schemat framgår också vid vilka avdelningar jag 
har valt ut informanter, samt vilken relation avdelningarna har till varandra. Jag har således 
bara träffat individer vid avdelningarna Flygmarknad – SAmA (totalt fem stycken) och 
Stockholm Arlanda Operations Sales and Partner Relations – SAOS (totalt två stycken).  

VAD FÖREGÅR EN ETABLERING?  
Varje år genomför LFV en kundundersökning kallad ”Resvaneundersökningen”35 i syfte att 
kartlägga vilka destinationer i världen som har en hög restillströmning. 100 000 slumpvis 

                                                 
33 Citat ifrån intervju med t.f. chef för avd. SAOS, Arlanda 2008-03-12 
34 Underlag till organisationsschema gavs till mig som en fysisk kopia i form av ett A4-ark i samband med  
workshop på Arlanda flygplats 2008-04-28 
35 Arlandas hemsida: (2008): Business and Services: Airlines: Stockholm Arlnda Airport: Arlanda Passenger 
Survey (besökt 2008-05-02) <http://www.arlanda.se/en/Business--services/Stockholm--the-Capital-of-
Scandinavia/Stockholm-Arlanda-Airport/Arlanda-Passenger-Survey-/> 
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utvalda resenärer intervjuas om vilken som är deras start-, transfer- respektive slutdestination. 
Detta fungerar som ett underlag för att analysera vilka reseflöden som finns världen över, 
vilka destinationer som har ett ökat resande, samt hur man kan underlätta resandet till dessa 
destinationer genom att sondera vilka flygbolag som finns i regionen och som kan tänka sig 
att flyga ifrån Arlanda flygplats. Utifrån detta bestäms vilka flyglinjeetableringar som blir 
aktuella för LFV.36 
 
För att få ett flygbolag att höja på ögonbrynen för det lilla kalla landet långt uppe i norr krävs 
det ibland enträgna försök att sälja in destinationen Stockholm. Som ett led i arbetet att ge 
Stockholm en plats på världskartan startades år 2004 samarbetsorganet Stockholm Access i 
syfte att profilera Stockholm som en attraktiv destination för turister och näringsidkare, och 
därmed kunna fungera som ett redskap för att få fler flyglinjer till Stockholm – Arlanda.37 
Samarbetets olika aktörer utgörs av organisationerna Stockholm - Arlanda Airport, Invest in 
Sweden Agency, Sveriges Rese- och Turistråd ”Stockholm Visitors Board” och Stockholm 
Business Region. Det gemensamma intresset för alla inblandade parter är att förbättra 
flygförbindelserna och öka det internationella flygandet till Stockholmsregionen.38 Projektet 
har varit mycket framgångsrikt, vilket till stor del kan tillskrivas samarbetsprocessen. De för 
LFV/Division Stockholm attraktiva flygbolagen har uttryckt att etableringsprocessen i flera 
fall har förenklats av att LFV genom Stockholm Access kan diskutera och uppvisa i princip 
alla aspekter för lönsam affärsverksamhet i Stockholmsregionen i en och samma instans.39 
Projektet Stockholm Access är således en del av etableringsprocessen.  
 
I en riktad process kontaktas de bolag som flyger på för LFV attraktiva destinationer. LFV 
presenterar ett så kallat ”business case” som talar om vilken marknadspotential det finns för 
flygbolaget. När en gemensam uppfattning om marknadspotentialen har åstadkommits startar 
villkorsförhandlingen. I villkorsförhandlingen talar man om vilka villkor man kan erbjuda. 
Avgifter för exempelvis start- och passagerarkostnader bestäms av en tryckt prislista, vilket 
innebär att priset inte är ett egentligt förhandlingsargument. Priserna är förbestämda på grund 
av LFV:s position som dominant aktör på en i det närmaste monopolistisk marknad. Kravet på 
transparens, som är en följd av att LFV är ett statligt verk, påverkar också denna förhandling 
liksom att priserna måste vara icke-diskriminerande. Dock finns vissa, också i förväg 
fastställda, rabattsystem som fungerar som en form av marknadsstimulans i syfte att underlätta 
flygbolagets beslut och minska riskerna. Detta rabattsystem, i dagligt tal kallat marknadsstöd, 
är i praktiken en av de viktigaste delarna i kommunikationen mellan LFV och interkontinentala 
flygbolag. Det är också kring marknadsstödet, hur det definieras och vad det skall användas till 
som de flesta friktioner i kommunikationen kan uppstå. Detta pekuniära stöd kan till exempel 
användas till att bekosta marknadsföring för den nya flyglinjen. Dock står det flygbolaget mer 
eller mindre fritt att tala om hur de har tänkt utnyttja detta stöd.40   

 
jag tror ibland att bolagen har en bild av situationen och vi har en annan 
[…] och i regel har man ju kanske det i början, sen pratar man ihop sig, 
sen får man förhoppningsvis ihop […] en process som fungerar 41 

 

                                                 
36 Uppgifter som framkommit i samband med intervju med chefen för avd. sAmA, Arlanda 2008-03-12,  samt 
med intervju med projektledaren för Stockholm Access, Arlanda 2008-04-17 
37 Uppgifter som framkommit under intervju med projektledaren för Stockholm Access, Arlanda 2008-04-17 
38  Stockholmtown  (utan år): Press: Bransch: Leisure Partners: Stockholm Access (besökt 2008-04-
16)<http://www.stockholmtown.com/templates/page____15028.aspx>  
39 Stockholm Business Region: Stockholm Access: (inget år)  < 
http://www.stockholmbusinessregion.se/upload/nyhetsbrev_Sbr/Nyhetsbrev_okt_low.pdf> (besökt 2008-04-16) 
40 LFV:s hemsida (2008): Information till: Flygbranschen: LFV:s avgifter: Rabatt på avgifter (besökt 2008-03-
31) <http://www.lfv.se/templates/LFV_InfoSida_70_30____37001.aspx> 
41 Citat ifrån intervju med en flyglinjeutvecklare Arlanda 2008-04-29 
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Det medför att LFV stundtals upplever att de saknar insyn i hur medlen används och vet alltså 
inte på vilket sätt flygbolaget tänker rikta sig mot Sverige-baserade resenärer. Om flygbolaget 
är relativt okänt i Sverige kan delar av marknadsstödet användas till gemensamma annonser i 
syfte att stärka flygbolagets ställning i presumtiva resenärers medvetande. 
  

…en annons där vi så att säga marknadsförde tillsammans […] och gjorde 
en gemensam annons och då stod det XXX Airlines på ena sidan och 
Stockholm Arlanda Airport på andra sidan i det fallet var det ju också för 
att liksom stärka XXX:s identitet litegrann 42 

 
Beroende på flygbolag och destination kan marknadsstödet även användas för att underlätta 
flygbolagets introduktion i den ”andra marknaden”, ofta bolagets hemmamarknad från vilken 
man flyger passagerare till Stockholm.  
 

…vi vill ju för regionens skull att det kommer utlänningar som reser in 
också och konsumerar här […] så att där gjorde vi ju faktiskt och ställde 
upp olika saker då som vi kunde hjälpa till med […] alltifrån kontaktnät, 
till […] turistorganisationerna som har ett bra kontaktnät ut på 
destinationsmarknadsföringsbyråer […] där kunde de få tips om hur de 
kunde vända sig till på den svenska marknaden eller vilket utbud det 
fanns  […] för att hjälpa dem med destinationsmarknadsföringen43  

 
Marknadsstödet ges i form av tjänster, till exempel en svensk mediebyrå. Ett flygbolags 
nyetablering föregås ofta av flera års bearbetning. Det är vanligt att LFV träffar flygbolagets 
representanter vid ett flertal tillfällen innan förhandlingarna inleds, bland annat i samband 
med de internationella flygkonferenserna ”World Route Development Forum”.44 Om 
kontaktetableringen med Flygbolaget Ärlines kommenterar en informant följande: 
 

… så Flygbolaget Ärlines [förf. kursivering för att markera att namnet är fingerat] då 
blev min kund då på grund av ett antal omständigheter som visade sig 
[…] jag har varit där i flera år […] så det var inte bara det att de ringde 
upp och sa ”hej nu tänkte vi börja flyga”, utan det var ju en lång process 
[…] där vi har bearbetat dem i 4-5 år vi känner ju i allmänhet de här 
människorna […] vi spenderar ju mycket tid med att resa o träffa 
kunderna […] de som är anställda som affärsutvecklare här […] de ska ju 
vara där kunden är  […] de ska ju helst inte vara här på kontoret 45 

 
Det finns en särskilt utvecklad metod för hur kontakter knyts. LFV kontaktar till exempel 
oftast flygbolagets nätverks/trafikplaneringsavdelning genom att besöka dem. Att sälja in 
Stockholm som destination kräver stundtals ihärdigt arbete.  
 

väldigt många vet inte vad Arlanda är […] när man kommer ut i världen 
[…] folk vet knappt vad Sverige är […] så att det gäller att liksom börja 
Europa-Skandinavien-Sverige-Stockholm-Arlanda […] så att det är 
självklart att vi marknadsför Stockholm Capital mycket mer än 
Stockholm Arlanda […] Det finns inga flygbolag som letar efter 
flygplatser, de letar efter destinationer 46 

 
Trots att det inte är klart och tydligt definierat hur LFV vill att flygbolaget skall använda 
marknadsstödet är det faktum att flygbolaget får ett marknadsstöd dock förenat med vissa 
åtaganden. Bland annat skall flygbolaget som motprestation presentera en marknads-, affärs- 

                                                 
42 Citat ifrån intervju med t.f. chef för avd. SAOS, Arlanda 2008-03-12 
43 Citat ifrån intervju med t.f. chef för avd. SAOS, Arlanda 2008-03-12 
44 Arlandas hemsida (2008): Press: Pressmeddelanden: ”Stockholm värd för största flygbranschmötet” (besökt 
2008-03-31) <http://www.arlanda.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Stockholm-vard-for-storsta-flygbranschmotet/> 
45 Citat ifrån intervju med chefen för avd. SAmA. Arlanda 2008-03-12 
46 Citat ifrån intervju med chef för avd. SAmA. Arlanda 2008-03-12 
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och medieplan, som ibland behöver justeras till LFV:s uppfattning om hur den bäst 
kommuniceras till den svenska marknaden. Flygbolaget skall även satsa minst lika mycket 
pengar ifrån sin sida som det marknadsstöd LFV erbjuder är värt.47  
 

hur kan vi säkerställa att vi får ett bättre genomslag av det vi 
kommunicerar […] i vilken sekvens kommer vi in, och vad har vi tillgång 
till för material […] vad skulle vi behöva ha tillgång till […] för att kunna 
bistå på ett bättre sätt […] hur hantera den här marknaden, men hur 
hantera också utemarknaden […] så att det är båda sidorna […] hur 
många aktörer är egentligen involverade i det här, att kommunicera ut en 
ny linje […] och hur håller man ihop de här aktörerna så att man får bästa 
genomslag […] hur får vi det samarbetet att interagera på ett bra sätt med 
det som är på andra sidan jordklotet i princip […] kommunikation är ju 
svårt när det är sån distans, hur löser man det? 48  

 
Uppfattningarna om hur en marknads-, affärs- och medieplan bäst skall utformas och vad den 
skall innehålla går dock stundom isär, vilket kan vara en källa till irritation över oklarheter, 
ovisshet och otydliga budskap.49  
 

vissa tillfällen har man inte fått det [insikt, förf.anm.] alls, utan då har det 
poppat upp annonser som inte alls passar…för oftast har man ju en egen 
byrå och den har man ju inte i Stockholm […] den har man ju hemmavid 
[…] budskapen kan ju bli jättekonstiga […] och jättefel ibland […] t.o.m. 
så att man har marknadsfört fel flygplats vid något tillfälle på en linje […] 
och man skriver telefonnummer på ett sätt som vi i Sverige aldrig skulle 
kunna skriva telefonnummer, så att det ser ut som ett utländskt 
telefonnummer t.ex. […] och folk undrar ”men vad är det här för 
någonting” […] små egentligen ganska lätt avhjälpta grejer om vi fick 
vara med i processen 50 

 
När en flyglinje sedan öppnas är det viktigt att skapa uppmärksamhet kring den. Ofta gör man 
det genom olika aktiviteter på flygplatsen i samband med den första flygningen. Till dessa 
aktiviteter bjuds press in, både ifrån Sverige och ifrån det land utgör som flygbolagets 
hemmamarknad. Syftet med detta är att skapa publicitet i flera olika mediekanaler så att 
presumtiva resenärer skall kunna uppmärksamma det hela.  
 

får man med sig såhär mycket press och medier då så är det ju kanonbra 
för då når det ju ut brett att det är en ny linje […] de kan göra ett 
gateevent […] och första flighten så gör man någonting roligt då […] 
kanske har en roll-ups då om att ”välkommen på den första flighten 
till”…vad det nu är för destination 51   

3 TEORETISKT RAMVERK 
Studiens teoretiska förankring vilar på ett ramverk av flera teorier och/eller modeller. Det beror på att jag 
på att jag vill belysa min analys utifrån flera perspektiv, varför en kombination av flera teorier medför ett 
större handlingsutrymme för detta. Ingen av de teorier som presenteras nedan gör dock anspråk på att ge 
en heltäckande bild av respektive område. 

                                                 
47 Uppgifter som framkommit i samband med intervju med en kommunikatör vid LFV 
48 Citat ifrån intervju med t.f. chef för avd. SAOS, Arlanda 2008-03-12 
49 Uppgifter som framkommit i samband med intervjuer med chefen för avd. SAmA Arlanda 2008-03-12, med   
en flyglinjeutvecklare Arlanda 2008-04-29 samt med en flygmarknadsanalytiker Uppsala 2008-03-08 
50 Citat ifrån intervju med t.f. chef för avd. SAOS, Arlanda 2008-03-12 
51 Citat ifrån intervju med t.f. chef för avd. SAOS, Arlanda 2008-03-12 
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LITTERATURSTUDIER 
 
I databaserna DISA och Libris har jag sökt relevant litteratur med sökorden ”pedagogik + 
kommunikation”, ”kommunikation + lärande”, ”kommunikation”, ”kommunikation + 
förhandling”, ”kommunikation + värdegrund”, ”värdegrund”, ”värdegrund + organisation” 
och ”kommunikation + flygmarknad”. Sökningar på dessa kombinationer i de båda 
databaserna har resulterat i digra listor över lämpliga verk. Processen att rensa bland dessa för 
att hitta relevant litteratur har därför tagit en del tid i anspråk. Den litteratur jag har haft mest 
nytta av har jag dock kommit i kontakt med på andra sätt, nämligen genom min handledare 
och genom min kontaktperson vid LFV.  Exempel på sådan litteratur är Fons Trompenaars 
och Charles Hampden – Turners bok Riding the Waves of Culture. Understanding Diversity in 
a Global Business vilken beskriver interkulturella relationer och organisationskulturer samt 
affärsbeteende i olika kulturella kontexter. LFV:s bibliotek har generöst har försett mig med 
litteratur som rör flygmarknaden ur olika perspektiv. Där har jag även funnit litteratur om 
förhandlingstekniker. Delar av denna litteratur om tangerar området ”managementlitteratur”, 
men jag betraktar dem i denna studie som ett viktigt bidrag till min kunskap om detta, för mig, 
nya forskningsområde snarare än som handböcker i hur man lämpligast går tillväga för att 
göra det ena eller det andra. Vidare har jag i viss utsträckning använt mig av metodlitteratur, 
dels för att läsa in mig på valda metoder, men också för att ett flertal av dessa böcker är 
skrivna på ett sådant sätt att de har hjälpt mig framåt i mitt uppsatsarbete genom att väcka 
tankeprocesser som har hjälpt mig att reflektera över vad jag verkligen har gjort i mitt 
uppsatsarbete, och hur det stämmer med/skiljer sig ifrån mina intentioner vid uppsatsarbetets 
början.  Ett exempel på sådan litteratur är Per-Johan Ödmans avsnitt om hermeneutik och 
forskningspraktik52 i Bengt Gustavssons bok Kunskapande metoder inom 
samhällsvetenskapen samt Sven-Eric Liedmans Mellan det triviala och det outsägliga. Blad 
ur humanioras och samhällsvetenskapernas historia som förklarar och analyserar 
forskningsmetodikens historiska utveckling och olika paradigm.  
 
Jag har valt att betrakta kommunikationen mellan LFV:s och Flygbolaget Ärlines representant 
som en form av kulturmöte. För att orientera mig i området som jag har valt att kalla 
”kulturmöte” har jag inspirerats av Sherry Ortners bok Life and death on Mt. Everest. Sherpas 
and himalayan mountaineering.  Hur medborgare i en nation påverkas av nationens ”kultur” 
skriver Per-Johan Ödman om i boken Kontrasternas spel. En utförligare diskussion om mitt 
metodiska angreppssätt förs i kapitel 4.  

KOMMUNIKATION SOM EN LÄRANDEPROCESS 
 
Människor föds in i och utvecklas i samspel med andra människor, från den allra första dagen 
i vårt liv gör vi följaktligen våra erfarenheter gemensamt med andra människor. Det präglar 
vår inlärning och formar vår världsbild. Roger Säljö menar att ett sociokulturellt synsätt på 
lärande handlar om hur vi formas genom interaktion med andra och hur vi använder oss av de 
redskap/verktyg som kulturella kontexter och interaktion med vår omvärld tillhandahåller. 
Med termerna redskap/verktyg avses alltså de resurser, både språkliga och fysiska, som vi 
använder för att förstå och skapa mening i vår omvärld. På så sätt blir de del av en 
lärandeprocess. De kallas med ett annat ord för artefakter.53 Dessa redskap kan också 
betraktas som delar av vår kultur och vår omgivning. Enligt det sociokulturella perspektivet är 

                                                 
52 Gustavsson 2004: kap. 4 
53 Säljö, 2000:18-19 
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problemet med lärande knutet till på vilket sätt vi tillägnar oss och använder dessa redskap.54 
James Wertsch använder begreppet kulturella verktyg för att beskriva ungefär samma sak, det 
vill säga hur människor använder resurser som kan tillskrivas kulturella sammanhang, 
samtidigt som de skapar just den kultur de lever i. Språket är ett exempel på ett kulturellt 
verktyg, eftersom det är kulturskapande på samma gång som det formar oss till 
kulturvarelser.55 De kulturella redskapen eller artefakterna förändras i takt med att vår 
omgivning förändras. Det medför att våra kunskaper och intellektuella förmåga utvecklas och 
förändras på motsvarande sätt.56 Saknas till exempel en gemensam uppfattning om en viss 
terminologi eller professionellt språk kan språket som kulturellt verktyg ha en effektiv 
exkluderande funktion, eller till och med framställa den som inte till fullo behärskar detta 
språk som mindre kompetent.57 Oavsett vilken typ av språk vi lär oss (ett främmande språk, 
en viss terminologi, musikens språk etcetera) innefattar det att vi lär oss att tänka inom ramen 
för en viss kultur eller samhällelig gemenskap.58 Språket ger oss också möjlighet att dela 
erfarenheter med varandra, vi utbyter information, kunskaper och färdigheter i interaktionen 
med andra människor i vår omgivning vilket ger oss en möjlighet att ”låna” och ta del av 
andras kunskaper. Det sociokulturella perspektivet betraktar kommunikation som en situerad 
handling vars natur är dynamisk och därför till viss del oförutsägbar. Att en handling är 
situerad innebär att handlingar och praktiker konstituerar varandra. Det sätt på vilket vi tar till 
oss färdigheter och olika sätt att tänka och använder dessa för att förstå nya sammanhang och 
situationer är en av kärnfrågorna i förståelsen av lärande och utveckling.59 Eftersom all 
kommunikation är ömsesidig måste den relateras till de kulturella redskap som parterna både 
har tillgång till och känner sig förtrogna med.60 All kommunikation kräver en kontext för att 
bli fattbar. Kommunikation är således ett sätt för individen att tillskansa sig kunskaper och 
färdigheter.61 Säljö menar att det inte finns någon neutral kontext och skriver: 
 

Alla handlingar – och all kommunikation – är situerad och måste förstås som 
relativ till det verksamhetssystem som de ingår i. […] En mycket viktig 
utgångspunkt för att förstå lärande och lärandets problem är att förmå uppfatta 
situationer och problem ur ett perspektiv man själv inte representerar.62 

 
Kommunikation definieras ofta som överföring av budskap, det är en processinriktning. 
Människors och institutioners kunskap skapas och upprätthålls genom interaktion som sker i 
specifika kulturella kontexter. Vid analys av kommunikation delas processen upp i mindre 
enheter såsom självbild, roller, tolkning och situation. Björn Nilsson och Anna-Karin 
Waldemarson definierar kommunikation som ”det skeende varigenom en människa påverkar och 
påverkas av andra personer”.63 Det professionella samtalet utmärks av att det har verktyg för att 
uppnå förutbestämda mål. Det präglas av närhet och distans, det är dessutom både subjektivt 
och objektivt. Närheten är viktig för att skapa engagemang och strävan efter att bli förstådd, 
medan distansen hjälper till att förhindra att privata tankar och egna känslor tar över. En 
lagom balansgång är att sträva efter att vara personlig, men inte privat. Subjektiviteten medför 
en inlevelse och förståelse medan objektiviteten bidrar till tydlighet och struktur. Utöver detta 
är det viktigt att finna en jämvikt i att vara tillåtande och sätta gränser beroende på samtalets 

                                                 
54 Säljö, 2000:21 
55 Wertsch, J. V. (1998) Mind as Action, passim 
56 Säljö 2000:71 
57 Lindblad, S., Sahlström, F. [red.] (2001) Interaktion i pedagogiska sammanhang s. 13 
58 Säljö, 2000:67 
59 a.a., s.142 
60 a.a., s.116-117 
61 a.a., s. 35-37 
62 a.a., s. 144 
63 Nilsson, B., Waldemarson, A-K (2007) Kommunikation – samspel mellan människor. s. 15 
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innehåll och mål. Det professionella samtalet avslutas med att man upprepar eventuella beslut 
och överenskommelser för att markera att båda parter är införstådda med detta.64 Dock 
innebär detta förfarande inte per automatik att man delar samma uppfattning om vad beslut 
och överenskommelser i praktiken innebär för respektive part. Ett samtal går ut på att 
deltagarna måste interagera med varandra och låta sig påverkas av samtidiga och ömsesidiga 
impulser som uppstår dem emellan. Det är i hög grad mottagaren som så att säga 
”bestämmer” vad det signalpaket som sändaren översänder innehåller och hur det har 
förpackats. Mottagaren gör därmed sin tolkning av vad som sägs, trots att sändaren kanske 
hade en annan intention med budskapet än den tolkning som lyssnaren gjort. Ibland har 
sändare och mottagare svårt att enas om vad som sagts. Förståelsen bygger då egentligen på 
intelligenta gissningar, grundade på kunskap och erfarenhet av att tolka språksignaler. En av 
de vanligaste störningarna i kommunikationen är att sändare och mottagare inte delar en 
gemensam begreppsvärld eller har förutfattade meningar om det som avhandlas.65 Säljö 
menar att lärande innefattar en överföringsprocess som omvandlar information till kunskap 
eftersom det vi lär in lagras i hjärnans kunskapsförråd för att kunna plockas fram i en 
liknande situation och kunna nyttjas där. På så sätt har ett lärande genom kommunikation 
skett.66  
 
Pierre Casse och Surinder Deol menar att förhandling är vårt sätt att argumentera för något vi 
gärna vill ha men som ligger utanför vår kontroll. Vår chans att nå det vi suktar efter ökar med 
hjälp av slagkraftiga argument. Beroende på vår opponents ställning i det hela är 
förhandlingsprocessen mer eller mindre smärtsam. Detta betyder dock inte att förhandling 
alltid är det bästa instrumentet för att nå det vi vill ha. Casse & Deol menar att ökad kunskap 
om förhandlingstekniker och dito stilar kan nås genom att dela erfarenheter med andra, och att 
duktiga förhandlare ofta besitter personliga egenskaper som gör dem till lämpliga för sin 
uppgift.67 Hur människor manövrerar situerade kommunikativa praktiker och i vilken 
utsträckning de förmår dra nytta av olika redskap när de argumenterar är en viktig källa till 
lärande.68 I förhandlingar är det som inte sägs, alltså det icke-verbala budskapet, många 
gånger viktigare än det som faktiskt sägs. Duktiga förhandlare har av denna anledning ofta en 
hög medvetenhet om sitt kroppsspråk.69 Icke-verbala budskap, alltså hur något sägs eller hur 
någon reagerar på det som sägs speglar tankar, känslor och upplevelser och utgör därför en 
betydande del i kommunikationen. Genom gester och minspel kan vi bättre förstå varandras 
känslor inför något. Richard Dimbleby och Graeme Burton talar om den icke-verbala 
kommunikationen som paraspråk och avser då hur vi tolkar tecken som inte är verbala, det 
vill säga, omedelbara reaktioner och känslor som vi uttrycker genom att till exempel vissla till 
eller dra efter andan som en reaktion på det någon berättar för oss. Dessa tecken kan också 
utgöras av fyllnadsuttryck som ”eh”, ”mm” etcetera som vi säger istället för att tala om den 
egentliga orsaken som kan vara att man kanske ha glömt vad man ville ta upp eller fråga om. 
Paraspråk kan också utgöras av tonfall och volym. En individs sätt att yttra sig kan skvallra 
om dennes känslotillstånd, vi kanske får intryck av att en individ verkar nervös eller lättretlig 
om denne talar snabbt och ”snäsigt”.70 Den icke-verbala kommunikationen både påverkar och 
påverkas av våra självbilder, alltså hur ”säkra” vi känner oss i kommunikationen. Men 
innebörden i den icke-verbala kommunikationen kan bara förstås genom kunskap om 
situationen och tidigare händelser. För att göra en rimlig tolkning måste vi alltså ta till oss 
                                                 
64 Nilsson & Waldemarson 2007:102f 
65 Backlund, B. (1991) Inte bara ord. En bok om talad kommunikation., passim 
66 Säljö 2000:18 
67 Casse, P., Deol, S (1985) Managing intercultural negotiations. Guidelines for Trainers and Negotiators. s. 1 
68 Säljö 2000:118 
69 Casse & Deol 1985:101 
70 Dimbleby, R., Burton, G. (1999) Kommunikation är mer än bara ord s. 56f 
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både den verbala och den icke-verbala kommunikationen.71 Kommunikation är sålunda något 
mer än bara orden som sägs.  
 
Kommunikation kan också förstås som organisatoriskt lärande eller med ett annat uttryck: 
hållbar utveckling. Henry Egidius gör en åtskillnad mellan begreppen lärande organisation 
och organisatoriskt lärande. Egidius menar att det förra fokuserar hur en organisation bör se 
ut och hur den ska ledas. Det handlar i stor utsträckning om aktiv delaktighet i syfte att 
förbättra organisationen. Detta kan enligt min mening betraktas som en form av ”inifrån-
perspektiv”, något som det finns en medvetenhet om inom organisationen. Organisatoriskt 
lärande handlar däremot om när andra utanför organisationen, till exempel forskare, frågar sig 
vilken typ av lärande som sker i verksamheter, hur detta kan inriktas och stimuleras och vilka 
resultat man då kan få.72 Det är en processinriktning, och enligt min mening ett ”utifrån-
perspektiv”. Smircich menar att begreppet organisationskultur har flera rötter, bland annat 
därför att kultur kan betraktas som en förklarande bakgrundsvariabel och/eller som en bred 
struktur som påverkar både utveckling och införandet av nya perspektiv i organisationen. 
Vidare menar Smircich att om man föreställer sig organisationer som en särskild form av 
mänskligt uttryckssätt innebär det att man inte betraktar språk, historier och ritualer som 
kulturella artefakter, utan som skapande processer.73 I mitten av 1980-talet tillsatte FN den så 
kallade Brundtlandkommissionen vilken definierade hållbar utveckling som följer. 
 

En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.74 

 
Hållbar utveckling utgår ifrån helhetssyn på människors och samhällets behov och 
förutsättningar där tanken om individens delaktighet och ansvar tydliggörs. Genom att betona 
just helhetsperspektivet får begreppet hållbar utveckling en konkret innebörd i olika kulturella 
och sociala sammanhang. Ett av flera karaktärsdrag som kännetecknar begreppet hållbar 
utveckling är att lärandet dels är verklighetsbaserat, dels bör inriktas mot problemlösande och 
handlingsberedskap, samt stimulerar kritiskt tänkande.75 Lärandet är en förutsättning för att 
kunna parera de utmaningar som en kultur eller ett samhälle står inför. Hållbar utveckling är 
inte direkt knutet till individen, även om det stundtals ”drabbar” individer. Därför kan 
begreppet enligt min mening också förstås som en form av kollektivt minne eller 
kunskapsbevaring. Hur och vad en organisations medarbetare lär och hur denna 
lärdom/kunskap kan bevaras i organisationen även sedan en särskild individ av olika skäl 
lämnar organisationen kan statuera exempel på organisationens hållbara utveckling. Det 
kollektiva lärande som människor deltar i gestaltar sig på flera olika sätt, till exempel i form 
av normer, regler, institutioner, beteenden med mera. Processerna bakom det kollektiva 
lärandet kan variera mellan att människor oplanerat deltar i en aktivitet eller sammanhang 
som de senare drar lärdom av, till planmässiga och väl organiserade aktiviteter som 
exempelvis formell utbildning och undervisning. Hur lärandet än har gått till så leder det till 
kunskapsbildning.76 Vad människor lär och hur de omsätter denna kunskap i handling blir 
därför avgörande för huruvida en hållbar utveckling skall bli möjlig eller inte. Hållbar 
utveckling kan därför också sägas handla om att värna de ändliga resurser som står oss till 
buds.77 Lärande är ett grundläggande mänskligt agerande från födseln. En stor del av lärandet 
                                                 
71 Nilsson & Waldemarson 2007:s. 65f 
72 Egidius, H. (2003) Pedagogik för 2000-talet s. 183 
73 Smircich, L. (1983) “Concepts of Culture and Organizational Analysis”Administrative Science Quarterly 
28:339-358 
74 SOU 2004:104 Att lära för hållbar utveckling s. 32 
75 a. a., kap. 3 
76 a. a., s.65f 
77 a. a., s. 10-12 
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är vi inte ens medvetna om, det sker i allt som medför att grupper eller individer tar till sig 
något som man kan använda i en framtida situation som man alltså kan dra lärdom av. Många 
av de mest grundläggande behoven av lärande tillfredsställs utanför det formella 
utbildningsväsendet, till exempel på arbetsplatsen. Det finns ett viktigt samspel mellan vad 
människan tillskansar sig genom organiserade utbildningssammanhang och vad man lär sig 
genom andra vägar.78 
 
Personligen är jag av den åsikten att kommunikation i grund och botten handlar om att göra 
sig förstådd, det vill säga, att förvissa sig om att den man kommunicerar med har förstått 
intentionen i det jag vill säga, och vice versa, att jag förvissar mig om att jag har uppfattat den 
jag kommunicerar med på ett sätt som den andra parten känner sig tillfreds med. Jag upplever 
att detta förfarande också ofta är en källa till ny kunskap om något, alltså en form av 
lärandeprocess. 
 

VÄRDEGRUND  
 
Inom skolvärlden är begreppet värdegrund ett vedertaget begrepp. Cruz & Sundkvist menar 
att ett flertal av de individer som i deras studie tillfrågats om hur de definierar begreppet 
värdegrund tenderar att tala om värdegrunden i bestämd form vilket kan tolkas som en signal 
om att begreppet är känt.79 Det skapades i samband med Läroplanskommitténs utredning 
Skola för bildning som kom 1992.80 Trots att begreppet värdegrund är ett välkänt och många 
gånger självklart begrepp inom skolväsendet kan det vara svårt att finna en enhällig definition 
av begreppet. Varken Svenska akademins ordlista eller andra ordlistor över svenska språket 
har tagit upp det som ett eget ord eller uttryck.81 Det finns inte heller explicit uttryckt vare sig 
i läroplanerna eller i skollagen. Dess beståndsdelar uttrycks dock i skollagen på följande sätt:  

 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 
lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga 
och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.82 

 
Det åligger således varje rektor att utifrån detta tolka vad värdegrunden på den enskilda 
skolan skall utgöras av. Det enda egentliga krav som Skolverket har är att de olika 
tolkningarna inte skall inskränka de grundläggande värdena i vår demokrati.83 Claes 
Trollestad ger exempel på grundläggande värderingar som ett värderingsdokument vid en 
chefskonferens baseras på. Detta kan enligt Trollestad betraktas som skapandet av en 
värdegrund i organisationskulturer. De grundläggande värderingar som man utgick ifrån vid 
skapandet av just detta dokument var alla människors lika värde, kunden i centrum, 
proffesionalism, demokratiska principer, delaktighet och ansvar samt lärande och 
långsiktighet.84 Detta kan jämföras med de grundläggande värden som skolans värdegrund 
utgår ifrån i citatet ovan.  
 
Själva begreppet värdegrund bygger således på värden som i ett demokratiskt samhälle ofta 
tas för givna samtidigt som dessa ”självklarheter” kräver både diskussion och tolkning för att 
kunna konkretiseras. Med det menar jag att trots att de värden värdegrunden bygger på är en 
                                                 
78 Säljö, 2000:13 
79 Cruz & Sundkvist, 2007:36 
80 Modigh, F., Zackari, G. (2002) Värdegrundsboken. Om samtal för demokrati i skolan. s. 35 
81 Andersson, B. [red.] (2000) Samhällets demokratiska värdegrund. En fråga om mångfald, olikhet men lika 
värde. s. 185 
82 Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94, ISBN 978-91-85545-14-8. Stockholm: Fritzes förlag. 
83 Modigh, F., Ekholm, M [red] (1999) Med demokrati som uppdrag. En temabild om värdegrunden  s. 49 
84 Trollestad, C. (2000) Etik & Organisationskulturer. Att skapa en gemensam värdegrund. s. 61 
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förutsättning för att leva i en demokrati måste de stötas och blötas för att kunna omsättas i 
handling. Värdegrundsimplementeringen utmynnar därför i skolans värld i en så kallad 
”likabehandlingsplan”. Att utforma en likabehandlingsplan kräver att ovanstående begrepp 
diskuteras i den aktuella kontexten, vilket helt enkelt innebär att ”skapare och brukare” måste 
komma fram till vad dessa värden innebär för dem och hur man skall förhålla sig till dem 
samt hur dessa innebörder kan komma att omsättas i handling. Bo Andersson menar att 
samtidigt som värdegrund vilar på en grund som är gemensam för hela skolväsendet är det 
också något särskilt för den enskilda skolan.85 Värdegrund är således kontextuellt och bör 
därför betraktas med ett kritiskt förhållningssätt. Christer Hedin och Pirjo Lahdenperä skriver 
i boken Värdegrund och samhällsutveckling att själva ordet ”värdegrund” är en metafor, ett 
konstruerat ord som ger möjligheter till tolkningar, upptäckter och angreppssätt. Ett värde 
menar Hedin och Lahdenperä, är skapat av olika värderingar. En grund är något fast. Därför 
kan samhällets värdegrund jämföras med bilden av ett hus, med en grund varpå det vilar. 
Huset är fyllt av människor som utgör samhället. Värderingar återfinns i detta sammanhang 
som sociala konstruktioner i den gemensamma konversationen, i aktiviteter och i spelregler i 
samspelet mellan husets invånare. Gemensamma värderingar används till följd därav för att 
markera samhörighet mellan husets invånare och för att särskilja dessa ifrån individer som bor 
i andra hus eller samhällen. En formulerad gemensam värdegrund hjälper husets invånare att 
skapa mening, självkänsla, identitet, värdighet, ordning, samhörighet och spelregler. Först när 
värdegrunden skall tydliggöras uppstår frågan om hur och var denna värdegrund kan komma i 
dager, vilka värden den består av samt för vem eller vilka den är meningsskapande.86 Vidare 
menar Hedin & Lahdenperä att värdegrundens både styrka och svaghet ligger i att dess 
abstrakta karaktär. Enligt Hedin och Lahdenperä innebär det att värdegrunden i sig är 
innehållslös och måste artikuleras och konkretiseras för att tillskrivas innebörd och mening. 
De styrdokument varigenom värdegrunden ofta artikuleras (exempelvis nationella läroplaner) 
är enligt ovanstående författare också att betrakta som samhällets officiella 
medborgaruppfostran.87  
 
Cruz & Sundkvist definierar värdegrund som ”en överenskommelse om en gemensam 
uppfattning om något” och menar att arbetet med värdegrund kan vara ett sätt att dra lärdom 
av tidigare händelser och då få en i det närmaste preventiv funktion.88 Den senare definitionen 
är egentligen inte direkt kopplad till skolvärlden, och därför den som jag väljer att utgå ifrån i 
det här arbetet. Jag anser att denna definition av begreppet värdegrund tyder på begreppets 
tänjbarhet, och kan ligga till grund för att analysera hur begreppet kan tolkas i sammanhang 
utanför skolvärlden. Inom skolväsendet handlar begreppet värdegrund uppenbart om hur vi 
kan/ska fostra våra ungdomar till ett demokratiskt synsätt och människors lika värde. Utanför 
skolvärden behöver begreppet enligt min mening inte ha samma etiska innebörd, utan snarare 
utgöra en slags bas för hur en organisations medarbetare skall agera i olika situationer, hur de 
ska ”vara” och bete sig helt enkelt. Det är också en typ av fostran. Det blir således ett sätt för 
företaget att dels positionera sig på en konkurrensutsatt marknad, dels ett sätt att lättare 
hänvisa till, eller forma, ett önskvärt beteende. En sådan värdegrund kan säkert också 
uppfattas som en trygghet i en organisation. Vidare kan värdegrund utanför skolväsendet 
enligt min mening fattas som det sätt på vilket vi som medborgare fostras in i ett visst sätt att 
tänka och agera. I Sverige fostras vi till exempel till att bli goda demokrater. Detta kan 
kopplas till dels det som Michel Foucault kallar bioteknologi, alltså det sätt på vilket 
människan präglas av den diskurs man tillhör och disciplineras av den diskursens normer och 

                                                 
85 Andersson, 2000: 13, 23 
86 Hedin & Lahdenperä 2000:7 
87 a. a., 8 
88 Cruz & Sundkvist, 2007:39f 
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regler,89 dels till Per-Johan Ödmans egenhändigt skapade begrepp immanent pedagogik. 
Ödman utgår ifrån ett citat av pedagogikhistorikern Wilhelm Sjöstrand som lyder:  
 

Pedagogiken som vetenskap behandlar olika sidor av den s.k. 
edukationsprocessen (’the process of education’). Denna innebär, att det i 
varje samhälle och i varje kultur föreligger en ständig påverkan på 
människorna i avsikt att dessa genom inlärning skall på bästa möjliga sätt 
formas i en överensstämmelse med vad man inom ifrågavarande samhälle och 
kultur önskar göra dem till. […] Härvid måste man uppmärksamma bl.a. de 
förhållanden, som föreligger inom olika civilisationer och kulturer vid den 
tidpunkt det gäller.90 

 
Ödman har använt detta citat som ett stöd för att komma fram till begreppet immanent 
pedagogik. Med detta begrepp åsyftar Ödman alla former av ”smygande” pedagogik som 
påverkar våra livsvillkor och vår världsbild. Denna typ av pedagogik medvetandegörs sällan 
eller aldrig som inringad påverkan, utan ”finns där” utan att vi egentligen reflekterar över 
det.91 Kanske är det det som Trompenaars & Hampden - Turner menar genom sin liknelse av 
kultur som snittytan av en lök. Trompenaars & Hampden - Turner anser att man tar del av en 
främmande kultur genom olika ”lager”. Det första man möter – ”lökens” yttersta lager – är det 
som är påtagligt, till exempel klädstil och språk. Det innersta i ”löken” och det som tar längst 
tid att upptäcka, motsvaras enligt Trompenaars & Hampden - Turner av de beteenden och ting 
som man i en kultur tar för givna, som är så självklara att man inte ifrågasätter dem, istället 
utgår man ifrån dem. De ligger till grund för ageranden, normer och värderingar.92  Att ”ta 
något för givet” eller ”att betrakta något som normalt” är enligt Hedin & Lahdenperä uttryck 
för individer som uppfattar företeelser på liknande sätt, som så att säga har en gemensam 
kulturhorisont.93 Ödman kallar det lärande som är kopplat till denna smygande pedagogik för 
kryptoinlärning med vilket Ödman avser en sorts dolt, passivt eller tyst lärande.94 Trollestad 
ställer sig frågan om man kan skapa en gemensam värdegrund genom kommunikativa 
strategier och skriver:  
 

Om man med en gemensam värdegrund avser några för individerna och 
verksamheten önskade centrala värderingar, kan dessa både identifieras och 
tydliggöras i den rådande kulturen, eller kulturerna, för att sedan diskuteras, 
kompletteras och kanske till och med formuleras i en gemensam vision.95 

 
En organisationskulturs grundläggande värderingar, explicit formulerade som en gemensam 
värdegrund eller dolda som ett inofficiellt beteende, påverkar sannolikt dess medarbetares 
ageranden, varför både Foucault, Trompenaars & Hampden – Turner samt Ödmans tankar om 
densamma enligt min mening kan kopplas till begreppet värdegrund, genom att värdegrund är 
ett sätt att fostra och forma sina medarbetares beteenden.  
 

PSYKISKT AVSTÅND OCH VIKTEN AV KUNSKAP  
 
Johanson, Blomstermo och Pahlberg ger i boken Företagets internationaliseringsprocess – 
lärande i nätverk exempel på olika faktorer som påverkar ett företags 

                                                 
89 Rabinow, P. [ed.] (1986) The Foucault Reader:[an introduction to Foucault’s thought with major new 
unpublished material]:passim 
90 Sjöstrand, W. (1969) Pedagogiska grundproblem i historisk belysning. s. 22  
91 Ödman, P-J. (1995) Kontrasternas spel: en svensk mentalitets- och pedagogikhistoria I:X 
92 Trompenaars & Hampden – Turner, 1998:7 
93 Hedin & Lahdenperä, 2000: 8f 
94 Ödman, 1995: II:XI-IX 
95 Trollestad 2000:250 
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internationaliseringsprocess. Bland andra faktorer nämns ett index vid namn psykiskt avstånd 
vilket har kommit att bli teoribildande. Indexet, vars syfte är att mäta faktorer som påverkar 
informationsflöden mellan olika länder, mäter alltså hur stora skillnaderna är mellan Sveriges 
och andra länders affärsspråk, vardagsspråk, utbildningsnivå, kultur, affärslagstiftning och 
utvecklingsnivå. Detta index kan vara en förklarande faktor till var företag etablerar sig. 
Indexet hävdar också att etableringar först görs på psykiskt närbelägna marknader och 
därefter allt längre bort, vilket indikerar att kunskap är en viktig faktor i internationellt 
företagande. Att en marknad är psykiskt närbelägen behöver inte alls betyda att den är 
geografiskt närbelägen och omvänt kan geografiskt närbelägna marknader ha ett stort psykiskt 
avstånd ifrån varandra.96 Internationaliseringsprocessen är följaktligen ett växelspel mellan 
engagemang och kunskapsutveckling. Ett företags internationaliseringsprocess drivs av den 
grundläggande mekanismen att kunskap om den nya marknaden, som möjliggör att faktiskt på 
ett tydligare sätt kunna urskilja nya möjligheter, utvecklas när man redan befinner sig på 
denna marknad. Brist på kunskap om den marknad man vill penetrera är därför ett 
grundläggande problem i internationaliseringsprocessen.97  
 
Edith Penrose skiljer i sin bok Theory of the Growth of the Firm på objektiv och 
erfarenhetsbaserad kunskap.98 Objektiv kunskap kan läras ut och förmedlas via till exempel 
läroböcker, ritningar etcetera. Den erfarenhetsbaserade kunskapen uppnås genom personliga 
erfarenheter. Man får till exempel kunskap om andra människor i sin omgivning genom att 
spendera tid med dem. Penrose menar att det förhåller sig på samma sätt med företag som 
önskar penetrera en internationell marknad. Eftersom varje företag är unikt förstår man det 
bättre om man har haft med det att göra, det vill säga, om den kunskap man har om företaget 
ifråga är erfarenhetsbaserad snarare än baserad på objektiv kunskap.99  

ENCOUNTER – ETT SPÄNNANDE MÖTE 
 
I sin bok Life and death at Mt. Everest. Sherpas and Himalayan mountaineering beskriver 
Sherry Ortner mötet mellan de västerländska (företrädelsevis) män som åker till Himalaya för 
att bestiga Mount Everest och den inhemska befolkningen, Sherpa, som anlitas som guider 
och medhjälpare i expeditionerna. Detta möte innehåller flera dimensioner – dels mötet 
mellan den österländska och den västerländska kulturen, dels mötet mellan arbetstagare och 
arbetsgivare, dels mötet mellan olika ekonomiska förutsättningar. Ortner ser i sin analys ett 
samband mellan makt och tillgång till pekuniära medel och definierar ”encounter” såsom 
följer: 
 

The choice of focus on an encounter [förf. kursivering] rather than on a single 
group, immediately contextualizes this study within a certain trend in 
contemporary scholarship, a trend that emphasizes the intertwining and mutual 
production of the histories of the West and the Rest. Such work includes the 
study of encounters between “explorers” and native peoples in the course of 
early capitalist expansion […] what is at issue here are the ways in which power 
and meaning are deployed and negotiated, expressed and transformed, as people 
confront one another within the frameworks of differing agendas.100 

 

                                                 
96 Johanson, J., Blomstermo, A., Pahlberg, C. (2002) Företagets internationaliseringsprocess – lärande i 
nätverk. s. 43-46 
97 a. a., s. 61 
98 Penrose, E.T. (1995) Theory of the Growth of the Firm. s. 77-81 
99 Johanson, Blomstermo & Pahlberg 2002:54-55 
100 Ortner, S. (1999) Life and death at Mt. Everest. Sherpas and Himalayan Mountaineering. s. 17 
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Utan att klä det hela i termer av makt- och/eller pekuniära förhållanden tycker jag att det sätt 
på vilket Ortner beskriver ett möte mellan två kulturer också appliceras på mötet mellan LFV 
och Flygbolaget Ärlines. Jag tolkar det således om en form av kulturmöte. Det är inte bara 
mötet mellan de olika nationerna och respektive lands kulturella klädnad, utan även mötet 
mellan ett statligt verk i dominerande ställning och ett konkurrensutsatt kommersiellt bolag. 
Sist men inte minst är det de facto mötet mellan två individer.   
 
Det engelska uttrycket encounter har kanske ett något vidare användningsområde än den 
svenska motsvarigheten möte. Engelska språkets ordlista Oxford Advanced Learner’s 
Dictionary of Current English definierar ordet “encounter” som ett plötsligt och oväntat 
möte.101 Enligt Svenska Akademins Ordbok i databasform betyder ”möte” ungefär 
sammanträde, sammankomst, med avsikt åstadkommet eller i förväg överenskommet 
sammanträffande mellan två eller flera personer där ett oräkneligt antal ämnen kan komma att 
förhandlas.102 Jag har valt att tolka ”encounter” som ett oväntat möte. Jag tycker mig se en 
vidare användning av ordet än svenskans ”möte”. Mötet mellan LFV och Flygbolaget Ärlines 
kan ha oväntade inslag, även om mötena är planerade. Den som dock bäst beskriver vad jag 
menar med ”kulturmöte” är Sherry Ortner.  
 
I enlighet med Ortners definition av ordet definierar jag det med hur den nationella identiteten 
tar sig uttryck i bl.a. förväntningar på samarbetspartnerns ageranden i det gemensamma 
projektet utifrån vilken bild man har av samarbetspartnern. Man är alltså involverade i och 
kommunicerar kring samma uppdrag, men detta uppdrag ges olika mening i respektive grupp. 
Ortner talar om games och menar med detta utryck de spel vi spelar med varandra i form av 
grupptillhörighet där vi tar olika roller och har olika regler beroende på vilken grupp eller 
diskurs vi anser oss tillhöra. Vi agerar enligt den gruppens/diskursens normer. Detta sker 
oftast omedvetet, men det präglar hur vi interagerar och kommunicerar med individer ifrån 
andra grupper/diskurser än den egna.103 Detta kan jämföras med det sociokulturella 
perspektivet på lärande, kunskapsbildning och språket som ett kulturellt verktyg som 
presenterats tidigare i kapitlet. 
 
Staffan Larsson har skrivit en text som jag tycker fångar lärande och kultur på ett bra sätt. 
Larsson menar människan är dömd att tänka eftersom vi inte kan välja bort tänkandet. Detta 
leder till att vi ständigt tolkar våra intryck och dessa tolkningar utgör vår personliga kunskap. 
Oavsett tolkningens rimlighet så är det genom tolkningen som människan betraktar sin 
omvärld och skapar sin världsbild. Sammantaget med vår samlade erfarenhet medför detta att 
vi alltid har ett visst mått av förförståelse inför vår omvärld. Det påverkar vårt sätt att betrakta 
andra kulturer. Vi betraktar således ”den andra” kulturen genom våra egna kulturella glasögon 
och vårt språkbruk. I vårt samspel med andra lär vi oss via språket hur vi ska tolka vår 
omvärld. Till detta kommer vetskapen om att det finns flera tolkningssystem; det finns alltså 
andra tolkningar än den egna. Vår individuella tolkning av omvärlden formas på denna något 
motstridiga grund.104 Texten är hämtad ur en bok om livslångt lärande. Nu menar jag inte att 
just begreppet livslångt lärande som sådant är applicerbart på LFV, men det har för mig fört 
med ett annat perspektiv på kommunikationen mellan LFV och interkontinentala flygbolag. 
Just sättet, eller genom vilka ”glasögon” vi betraktar och bildar oss en uppfattning om vår 
omvärld känns i hög grad aktuellt för mötet mellan LFV:s och Flygbolaget Ärlines 
representant.  

                                                 
101 Hornby, A.S. (1974) Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. (“encounter”) s. 287 
102 Svenska Akademins Ordbok i databasform, 2008: Möte: spalt [M2162] (besökt 2008-04-14) < 
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/> 
103 Ortner 1999:kap. 10 
104 Ellström, P-E., Gustavsson, B., Larsson, S. [red] (1996) Livslångt lärande, s.10f 



ANNICA SUNDKVIST 

 - 27 -

 

4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH METODDISKUSSION 
Detta kapitel syftar till att beskriva det sätt på vilket studiens empiriska avsnitt har kommit till. 
Inledningsvis beskrivs hur och varför bakgrundsintervjuerna genomfördes och vilka lärdomar jag har tagit 
med mig av detta till de intervjuer som är själva föremålet för studien. Jag förklarar även vad ”workshops” 
innebär i denna kontext. Därefter redogör jag kort för studiens intervjuförfarande. Kapitlet fortsätter med 
en diskussion om valda metodologiska angreppssätt, bland annat beskrivs hur jag har tolkat ”fallstudie” 
som metod och hur och varför jag har valt att kombinera olika erkända metoder i min studie. Kapitlet 
avslutas med för studien aktuella forskningsetiska överväganden. 

WORKSHOPS OCH BAKGRUNDSINTERVJUER 
 
När denna studie ännu låg i sin linda hade jag i princip inga kunskaper om flygmarknaden och 
hur den fungerar. Jag visste att jag ville göra intervjuer med den eller de som är direkt 
inblandade i kontakten med interkontinentala flygbolag, men för att få ett underlag att utgå 
ifrån har jag tillsammans med min kontaktperson på LFV haft en form av ”workshops” som i 
stora drag gått ut på att tydliggöra LFV:s uppdrag och särställning på marknaden, hur 
flygbolag och flygplatser agerar på flygmarknaden samt hur kontakter mellan LFV och 
interkontinentala flygbolag i regel brukar etableras. Dessa workshops har genomförts löpande 
mellan februari och april 2008. Min kontaktperson på LFV har fungerat både som ”bollplank” 
vid frågor som rör LFV:s verksamhet och generella tillvägagångssätt vid nyetableringar, samt 
som ”dörröppnare” för ett stort kontaktnät inom LFV. Mitt nästa steg var att intervjua 
cheferna för de två avdelningar som har hand om nyetableringar.  Dessa två personer ansvarar 
för områdena flygmarknad och flyglinjeutveckling i operativa frågor i samband med 
flyglinjeetableringar. Det bidrog till att jag kunde få informationen om kontaktetablering ur 
både ett etableringsperspektiv och ett kundvårdsperspektiv.  
 
Med lite eller ingen kunskap om området var risken stor för att jag skulle ställa irrelevanta 
frågor och fråga om bakgrundsinformation när jag egentligen borde ha ställt mer direkta 
frågor om hur den aktuella kommunikationen upplevs av respektive part, och det torde också 
leda till ett sämre resultat av de två sista intervjuerna, som ju är min viktigaste källa i denna 
studie. En annan tanke med att inte använda förberedda frågor var för att 
bakgrundsintervjuerna skulle kunna komma att fungera som underlag för lämpliga frågor till 
de intervjuer jag senare genomförde med individer som direkt fungerar som parter i 
kommunikationen mellan LFV och Flygbolaget Ärlines. Det var viktigt för mig att frågorna 
vid dessa intervjuer skulle vara relevanta, lätta att förstå och ge uttömmande svar. Inför 
bakgrundsintervjuer hade jag alltså inte förberett något underlag i form en intervjuguide eller 
dylikt vilket var helt avsiktligt ifrån min sida – jag ville bilda mig en uppfattning om det hela 
med så lite förförståelse som möjligt. Tillvägagångssättet kan liknas vid det för Grundad 
Teori (en utförligare redogörelse för mitt tillvägagångssätt förs under rubriken ”Mitt 
tillvägagångssätt”). I dessa intervjuer ställde jag frågor av karaktären ”Kan Du förklara för mig 
hur det går till när…”, ”Vad gör Du/Ni när….”, ”På vilket sätt ….” och så vidare. 
Bakgrundsintervjuer, i syfte att få en grundläggande kunskapsbas, genomfördes alltså med sex 
(6) personer under perioden februari – april 2008. Samtliga intervjuer har spelats in med hjälp 
av en mp3-spelare, och därefter transkriberats. 
 
Resultaten ifrån dessa intervjuer redovisas löpande i form av bakgrundsfakta, och noteras med 
en fotnot som refererar till varifrån jag har hämtat uppgiften i fråga. En av de 
bakgrundsintervjuer som jag har gjort behandlar en tidigare flyglinjeetablering. I ljuset av 
utfallet av den etableringen diskuterar informanten vad som hade kunnat göras på ett 



ANNICA SUNDKVIST 

 - 28 -

annorlunda sätt i syfte att förbättra etableringens lönsamhet. I förekommande fall refereras 
detta flygbolag till det fiktiva namnet Åviation Flying. Ytterligare bakgrundintervjuer 
genomfördes i syfte att få mer kunskap om samarbetspartners som är viktiga för att skapa en 
attraktiv bild av Sverige som både resmål, affärsnätverksbas och transferdestination och hur 
nya destinationer kommuniceras till Sverige-baserade och utländska resenärer. Fakta som 
framkommit i dessa intervjuer har redovisats under rubriken ”Vad föregår en etablering?” 

INTERVJUERNA SOM ÄR FÖREMÅL FÖR STUDIEN 
 
Intervjuer med LFV:s representant ifrån avdelningen SAOS, den så kallade key account 
managern, och Flygbolaget Ärlines representant utgör kärnan i min datainsamling. 
Intervjuerna har varit av halvstrukturerad karaktär, jag har alltså utgått ifrån en intervjuguide 
med frågor som jag önskat få svar på. Min avsikt har varit att ställa samma frågor till båda 
informanterna. Dock har jag där det har varit nödvändigt lagt till eller tagit bort någon fråga när 
jag tyckt att jag antingen vill ha en djupare redogörelse för något eller anser att jag redan har 
fått svar på någonting som jag tänkt fråga om. Frågorna till Flygbolaget Ärlines har på begäran 
översatts till engelska, vilket sannolikt har påverkat dess utformning något. Båda intervjuerna 
genomfördes dock på svenska. Alla frågor återfinns i appendix 1 och 2. Stundtals har 
intervjuerna mer liknat diskussioner än rättmätiga intervjuer i form av fråga-svar. 
Informanterna har fått intervjuguiden skickad till sig i förväg. Frågorna har varit av karaktären 
”Kan Du ge exempel på något som Du upplever fungerar bra i kommunikationen med…”. 
Fördelen med att informanterna fått reda på frågorna i förväg har varit att det är tidsbesparande 
och jag har upplevt svaren som genomtänkta och välformulerade. Nackdelen är att jag kan ha 
gått miste om spontana verbala och icke-verbala reaktioner inför något. Intervjuerna har spelats 
in med hjälp av en mp3-spelare och därefter transkriberats.  
 
Det råder olika uppfattningar om vad man menar med transkribering.105 Jag har valt att skriva 
ut varje ord, även avbrutna ord, påbörjade ord och halva meningar. Jag har även valt att 
markera tankepauser och lyssnarens samtalsmarkörer så som ”hmm”, ”mm” ”ja” och liknande 
som fungerar som en återkoppling till den som talar och som framförallt visar att den 
lyssnande parten följer med i samtalet.106 För att stärka deltagarvaliditeten har 
sammanfattningar av transkriptionerna skickats till informanterna för genomläsning och 
godkännande av citatanvändning och liknande. En risk med att låta informanten läsa igenom 
transkriptet, och inte en sammanfattning av det, är att informanten kan ha svårt att känna igen 
sig i intervjun i nedtecknad form. Per-Johan Ödman skriver såhär om detta:  
 

Det viktigaste är att texten är så trogen originalet som möjligt. Men redan här 
har vi en paradox. Det är nämligen inte så att en exakt bandutskrift är den som 
trognast avspeglar talspråket. Tvärtom ger den ofta intrycket av att 
intervjupersonen är galen eller har klena förståndsgåvor. […] I våra 
vardagliga dialoger med varandra sållar vi från vår varseblivning 
uppenbarligen bort mycket av motpartens osäkerheter, schablonord som 
”liksom”, ofullbordade meningar etc. Redigeringsarbetet fordrar därför enligt 
min mening att vi i skrift återger talspråket som det upplevs i tal, för att göra 
intervjupersonen rättvisa. Samtidigt får vi inte utesluta felformuleringar, 
tveksamheter som är väsentliga i sammanhanget och väsentliga för 
intervjupersonen.107 
 

                                                 
105 Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 155f 
106 Nilson & Waldemarson 2007:104 
107 Gustavsson, 2004:82-83 
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Jag har inte, såsom Ödman föreskriver, återgett talspråket som det upplevs i tal, jag har med 
andra ord inte överhuvudtaget friserat språket i redigeringsarbetet. Syftet med detta är att jag 
har värderat inte bara vad som sägs, utan även hur det sägs, alltså om informationen har 
delgivits mig med övertygelse, försiktighet, på ett resonerande sätt, på ett osäkert sätt etcetera. 
Jag har värderat det lika mycket, eftersom det är själva kommunikationen jag analyserar, där 
det som inte sägs, alltså gester, mimik, tonfall och liknande, är lika viktigt som det som faktiskt 
sägs.  
 
De citat som förkommer i analysen har valts ut genom att åter och återigen lyssna igenom 
intervjuerna, läsa igenom transkripten av dem samt markera när mina informanter säger något 
som enligt min mening sätter huvudet på spiken utifrån de forskningsperspektiv som jag har 
valt.  Stundtals är citaten långa och omfattande, men jag har bedömt att det har varit 
nödvändigt att återge dem på det sättet för att något inte skall ryckas ur sitt sammanhang och 
därför också analyseras ur sitt sammanhang. Detta för oss in på en kort diskussion om vem som 
äger tolkningsföreträdet, både till de data jag har fått tillgång till, och till den tolkning jag 
gör.108 Jag har strävat efter att intervjua båda parter i en pågående etablering, det vill säga 
representanter ifrån både LFV och Flygbolaget Ärlines. Syftet med detta är naturligtvis att jag 
inte vill riskera att återge och analysera en ensidig kommunikation, eftersom det sannolikt gett 
en alltför trångsynt bild av hur kommunikationen gått till, vilket skulle leda till slutsatser som 
inte är särskilt trovärdiga. Jag har alltså strävat efter att återge en mångsidig tolkning, trots att 
tolkningarna är mina egna, och sannolikt bär spår av min förförståelse med de begränsningar 
dessa medför.  

ÄR DETTA VEDERHÄFTIGT?  
 
Det kvalitativa angreppssättet med olika former av intervjuer och workshops har för mig 
inneburit en hög grad av både frihet och begränsning, bland annat givet det faktum att jag är 
bunden till representativa respondenter. Urvalsprincipen syftar därmed till att utveckla 
tolkningen med fler kvalitativa poänger snarare än bevisföring. Jag har strävat efter att tolka 
de empiriska data som framkommit i intervjuer och workshops. Det innebär (trots min ringa 
kunskap om området vid studiens början) ett visst mått av förförståelse vilket oundvikligt 
färgar tolkningen. Det fria spekulerande som detta förfarande ofta innebär ger å andra sidan 
utrymme för djärvare tolkningar. Risken är då att strävan efter att skapa nya, slagkraftiga 
poänger föresvävar tolkningen på så sätt att tolkningen blir mer spekulativ än vederhäftig 
utifrån givna data.109 Jag har strävat efter att undvika att så sker. Jag inser att de tolkningar 
som jag har tagit mig friheten att göra kan ha svårt att stå till svars inför källkritik i form av att 
liknande tolkningar skall kunna göras av andra forskare om studien skulle upprepas. En 
tolkning är sällan eller aldrig objektiv, men strävar å andra sidan inte heller efter att valideras 
genom jämförelse. Ingrid Heyman beskriver denna balansgång i sitt arbete med livsberättelser 
som metod:  
 

De datakällor jag utnyttjat kan värderas mot källkritikens tre viktigaste 
kännetecken: samtidighet, tendens och krav på oberoende källor. […] Om 
jag betraktar mina datakällor ur källkritisk synvinkel måste båda 
underkännas totalt. Jag är i detta sammanhang inte intresserad av en 
oberoende Sanning – jag är intresserad av […] utsagor för att möjligen 
förstå en del av hennes sociala värld. […] Min konstruerade berättelse har 

                                                 
108 Gustavsson, 2004: kap. 6 
109 a. a., s. 13 
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inga anspråk på att vara ’den rätta’ och är inte vare sig objektiv eller 
’sann’ i korrespondensteorins mening. Men det är en bild.110  

   
De intervjuer jag har genomfört i denna studie bör av samma anledning som den Heyman 
beskriver betraktas som enskilda individers tyckande, och inte som generella åsikter. Ingen av 
dem gör anspråk på att vara den enda sanningen  utan en del av verkligheten. Det är alltså inte 
givet att verkligheten förhåller sig på ett sådant sätt för andra invidiver, tvärtom är det snarare 
troligt att det inte gör det. Men i de fall mina respondenter är av samma åsikt om samma 
fenomen är det väl att betrakta som ett stärkande motiv till en eventuell förändring av rutiner 
eller dylikt. Genom mina ”pedagogiska glasögon” analyserar och tolkar jag kommunikationen 
mellan LFV och Flygbolaget Ärlines ur olika synvinklar. För mig innebär det att jag har flera 
grepp kring det jag gör. Området är nytt för mig, men jag använder några av de verktyg som 
jag har fått mig till livs under mina universitetsstudier. Min förståelsehorisont skiljer sig ifrån 
LFV:s, inte minst genom det faktum att jag fortfarande är student, och därför inte präglad av 
någon särskild arbetsrelaterad organisationsmiljö eller värdegrund. Det innebär att jag 
sannolikt betraktar denna typ av kommunikation på ett annat sätt än vad man gör inom LFV. 
Ur deras synvinkel tittar jag på kommunikationen med nya, eller åtminstone andra ögon. Vid 
arbetets början hade jag i princip ingen förförståelse om denna marknad vilket gjorde att jag 
var att betrakta som tabula rasa inför att analysera denna kommunikation. Under arbetets 
gång har jag lärt mig mer om flygmarknaden och om kommunikationsteorier. Det är 
oundvikligt. Dock har jag strävat efter att behålla ett öppet sinne, och försökt att inte låta mig 
påverkas av den massa av kunskap om denna marknad som jag har varit tvungen att lära mig 
för att ha någon form av bakgrundskunskap och inte minst empirisk förankring i mitt arbete. 
Ett sätt att göra detta på har varit att sträva efter att inte vara rädd för att hela tiden ställa 
frågan ”varför?” när det är något jag undrat över eller inte förstått. Och jag tror att det har 
varit en förutsättning för att kunna bidra med något nytt. 

VEM DELTAR I STUDIEN OCH VARFÖR?  
 
Urvalsramen i denna studie utgörs av sammanlagt åtta (8) individer som arbetar vid, eller på 
annat sätt är knutna till LFV.111 Dessa individer har funktionen som chef för avdelningen 
SAmA (det vill säga den avdelning vid vilken planering av nya flyglinjer görs och kontakter 
med för dessa attraktiva flygbolag skapas) tillförordnad chef för den operativa avdelningen 
SAOS (där kommunikation kring operativa och marknadsmässiga frågor vid en nyetablering 
upprätthålls), projektledare för projektet Stockholm Access (som är en del av 
etableringserbjudandet), kommunikatör vid LFV (alltså den person som har hand om hur den 
nya flyglinjen kommuniceras till presumtiva passagerare) flygmarknadsanalytiker (som gör 
ekonomiska beräkningar av kostnader och intäkter i samband med etableringen av en ny 
flyglinje och tillhör avdelningen SAmA), flyglinjeutvecklare (vars uppgift är att hitta lämpliga 
flygbolag och kontakta dem, tillhör avdelningen SAmA), key account manager vid SAOS 
(som alltså representerar LFV vid förhandlingar som rör den operativa verksamheten) samt en 
representant för Flygbolaget Ärlines som i det här fallet kommer ifrån samma land som 
flygbolaget och som handhar kontakten med LFV:s key account manager. De två senare 
informanterna utgör mina viktigaste källor. Övriga informanter har bidragit med oersättliga 
bakgrundskunskaper, men kommunikationen mellan LFV:s och Flygbolaget Ärlines 
representanter är ju själva föremålet för studien. Urvalet har gjorts genom en kombination av 
bekvämlighetsurval, eftersom min kontakt på LFV har gett mig tillgång till ett värdefullt 

                                                 
110 Heyman, I., Pérez Prieto, H. (1998) Om berättelser som redskap i pedagogisk forskning. En rapport från 
forskningsgruppen Utbildning: kultur-interaktion-karriär UTKIK s. 85-86 
111 Johannesen, A., Tufte, P.A. (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. s. 125 
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kontaktnät och snöbollsurval, eftersom tillgången till detta kontaktnät har inneburit att jag 
ifrån flera av mina informanter har fått ytterligare tips om vem som är insatt i det min studie 
berör.112 De lärde menar att nackdelen med ett bekvämlighetsurval är att det inte är troligt att 
enheterna i detta urval är representativa för hela populationen, vilket medför att det finns en 
risk att den som genomför studien kan dra missvisande slutsatser utifrån de resultat av data 
som ett sådant urval genererar.113 Jag säger i princip inte emot detta, men menar att det i 
denna studie egentligen inte föreligger någon sådan risk. Min studie går helt enkelt ut på att ta 
reda på hur två parter upplever kommunikationen med varandra. Sådana 
upplevelser/uppfattningar är unika för den enskilde individen, varför det ändå inte kan vara 
representativt för hela populationen. Dock utesluter det inte att kunskap om denna upplevelse 
kan överföras till resten av populationen och därmed statuera exempel som kan ligga till 
grund för vilka rutiner för slika kontakter som populationen i övrigt kan se över.  

MITT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 
I studien har jag valt att kombinera olika metoder för datainsamling. En fördel med detta 
förfarande är att det ger mig en möjlighet att betrakta samma fenomen ur flera perspektiv, 
som inte behöver vara varandra uteslutande. Utöver litteraturstudier och intervjuer har jag låtit 
mig inspireras av bland annat Grundad Teori och forskningsdesignen ”fallstudie”. När jag 
skriver ”låtit mig inspireras av” menar jag att jag inte har gjort exakt så som principerna för 
dessa metoder föreskriver. Det är en allmän uppfattning att kombinationen av flera metoder 
eller tillvägagångssätt kan stärka validiteten om samstämmighet mellan olika källor råder.114 
Den kritik som kan riktas mot att kombinera flera metoder är att resultat av samma rådata kan 
skilja sig åt beroende på vilka källor eller händelser som en forskare väljer. Dock strävar jag 
efter att generera överförbar kunskap till förmån för att skapa lagbundenheter. I likhet med 
Bengt Starrins och Per-Gunnar Svenssons uppfattning om att essensen av ett fenomen skall 
finnas i alla upptänkliga upplevelser av det valda fenomenet115 har jag strävat efter att 
analysen av kommunikationen mellan LFV och Flygbolaget Ärlines i tillräcklig utsträckning 
skall stämma överens med andra möjliga sätt att uppleva detsamma. 

FALLSTUDIE – EN SAMHÄLLSVETENSKAPLIG METOD? 
 
Anledningen till att jag har valt att designa detta examensarbete i form av en fallstudie är att 
jag vill få en ökad förståelse för det komplexa fenomen som kommunikationen mellan LFV 
och Flygbolaget Ärlines innebär. Komplexiteten utgörs av samband mellan en stor mängd 
obestämda variabler som har varit omöjliga att förutse innan studien genomfördes. Fallstudien 
har därför också funktionen av empiri att applicera mitt teoretiska ramverk på – det statuerar 
således ett exempel ”ur verkligheten”.116  Det har också fungerat som en drivkraft i mitt 
arbete. Hur fallstudien kan användas som forskningsmetod i pedagogisk forskning skriver 
Sharan Merriam om i boken Fallstudien som forskningsmetod. Merriam menar att det inte 
råder en allmän enighet om begreppet fallstudiers innebörd och hänvisar till engelskans ”case 
studies” vars egentliga innebörd är ”fallbeskrivning”.117 Vidare menar Merriam att en 
anledning till att ändå välja att arbeta med denna metod är att man vill tillskansa sig 

                                                 
112 Gustavsson 2004:29-30 
113 Johannesen & Tufte 2003:125 
114 a. a., s. 263 
115 Starrin, B., Svensson, P-G. (1994) Kvalitativ metod och vetenskapsteori. s. 182 
116 Gustavsson 2004: kap. 6 
117 Merriam, 1994:9 
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fördjupade insikter om ett visst fenomen eller en viss företeelse och hur denna situation tolkas 
av de som berörs av den.  
 

Fokus ligger på process snarare än resultat, på kontext snarare än på specifika 
variabler och på att upptäcka snarare än på att bevisa […] Kvalitativt inriktade 
fallstudier är en särskilt lämpad metod för att hantera kritiska problem av 
praktisk natur och för att utöka kunskapsbasen när det gäller olika 
utbildningsaspekter […] En kvalitativ fallstudie är en intensiv och holistisk 
beskrivning och analys av ett begränsat fenomen.118 

Merriam liknar detta metodiska angreppssätt eller design vid att rita ett hus. Man måste först 
och främst ha en plan för datainsamling, det vill säga hur denna data skall organiseras och 
integreras för att resultera i slutprodukten ”forskningsresultatet”. Problemets beskaffenhet 
avgör val av angreppssätt, intervjuguide, vilka frågor som uppstår samt vilket slutresultat man 
eftersträvar. Innan man definierar sitt fall måste man ha ett forskningsproblem, alltså en 
situation eller ett skeende som är ett resultat av två eller flera faktorer.119 Man definierar sitt 
fall utifrån vad man vill kunna säga om något när undersökningen är klar. För mig blir detta 
tydligt eftersom jag gör mitt examensarbete delvis på uppdrag – det är tydligt att LFV 
upplever att det finns vissa kommunikatoriska problem vid etableringen av nya flyglinjer och 
dessa behöver utredas. Inte minst av det skälet att nyetableringar är dyra historier när 
kommunikationen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Yin menar att fallstudier är att 
preferera när man ska undersöka aktuella skeenden där det inte går att manipulera de 
relevanta variablerna. En fallstudie grundar sig således på det empiriska material som utgörs 
av primära och sekundära källor, kulturella och fysiska kvarlämnor och framförallt direkta 
observationer och systematiska intervjuer. Styrkan ligger i förmågan att hantera många olika 
typer av empiriskt material såsom dokument, intervjuer och observationer.120  

Merriam menar att fallstudien av egen kraft utgör en legitim forskningsmetod, men den är 
inget substitut för någon annan metod, utan har egna unika funktioner och egenskaper som 
ställer höga krav på sin brukare. Forskaren är det primära instrumentet för att samla in och 
analysera information, men begränsas av att vara mänsklig i meningen att det medför risken 
att begå misstag som till exempel att låta personliga värderingar färga undersökningen. Det 
gör det mänskliga instrumentet tämligen opålitligt. En fallstudieforskares roll kan enligt 
Merriam liknas vid detektivens; man måste drivas av nyfikenhet, ha stor tolerans för 
mångtydighet, finna nöje i att leta efter pusslets rätta bitar och tolerera långa tidsperioder av 
ovisshet och osäkerhet. Undersökningens utformning innebär att man måste besluta sig om 
vad fallet ifråga egentligen går ut på, hur datainsamlingen skall ske, vilka dokument som skall 
läsas och vem eller vilka som skall intervjuas. Det är knappast en fråga om i förväg fastställda 
rutiner för ett visst förfarande. Fallstudien lämnar forskaren praktiskt taget på obruten mark, 
vilket för vissa innebär ett löftesrikt äventyr om viktiga upptäckter. För andra kan det vara en 
förvirrande erfarenhet. Vidare ställer fallstudiemetoden krav på forskarens sensitivitet i den 
meningen att man måste vara både lyhörd och känslig för den information som samlas in och 
ställa sig frågan i vilken utsträckning denna information speglar vad som egentligen sker. Det 
ställer i sin tur krav på timing, det vill säga att man ”vet” när man har observerat tillräckligt 
och när man måste observera lite mer noggrant. Forskaren nödgas öppna alla sina sinnen. 
Forskaren måste också vara medveten om de felkällor som denna metod eller 
forskningsdesign medför i form av det faktum att man inte kan bortse ifrån att 

                                                 
118 Merriam, 1994:9-11 
119 a. a., s. 55 
120 Yin, R.K. (1984) Case Study Research, s. 19-20 
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fallstudiemetoden tillåter subjektiva bedömningar. Ett sätt att parera detta är att sträva efter att 
vara medveten om att det förhåller sig på det sättet.121  

På liknande sätt har jag upplevt mitt tillvägagångssätt. Jag liknar mig kanske dock hellre vid 
detektiven än forskaren, men har stundtals upplevt både frustration och äventyrslusta. Jag 
inledde mitt arbete med att planera och designa mitt projekt. Därefter tog datainsamling 
parallellt med litteraturstudier vid. Jag har löpande gjort analyser och tolkningar, men valt att 
inte redovisa detta löpande, eftersom mina tolkningar sannolikt påverkades vartefter 
intervjuerna fortskred. Av det skälet väntade jag med att skriva ned själva analysen tills alla 
intervjuer var genomförda. Rapporteringen, det vill säga själva skrivarbetet, har dock skett 
löpande. På de rådata som empirin i detta fall utgör ställs vetenskapliga krav. I 
fallstudiebaserad forskning skiljer man i regel på fall och inbäddade fall (”embedded cases”). 
Fallet fungerar då som huvudfall, exempelvis hur LFV organiserar sin verksamhet, och det 
inbäddade fallet utgör en del eller enhet av huvudfallet, exempelvis hur LFV agerar i 
kommunikationen med interkontinentala flygbolag.122 Henry Egidius diskuterar användandet 
av ordet casemetodik framför den svenska översättningen fallmetod och menar att det förra 
markerar att det är fråga om en speciell undervisningsmetod. Jag menar att också 
fallstudiebaserad forskning kan liknas vid detta tillvägagångssätt. Casemetodik går ut på att 
vid ett seminarium ge studenterna tillfälle att integrera teori och praktik genom att de under 
lärarens ledning analyserar komplexa situationer. De lär sig att föra en saklig och slagkraftig 
argumentation och öva sin empatiska förmåga genom att sätta sig in i hur andra upplever 
saker och ting samt på dessa grunder acceptera andra tolkningar än den egna.123 
Kommunikationen mellan Kim och Robin är ju själva ”fallet” (eller snarare det ”inbäddade 
fallet”) som statuerar exempel för vilka lärdomar LFV kan dra av denna kommunikation och 
hur denna kunskap kan ligga till grund för hur LFV kan bete sig i kommande etableringar för 
att inte samma problem i kommunikationen skall uppstå på nytt. Att på detta sätt ta del av 
”Fallet Kim och Robin” kan alltså fungera som en lärandeprocess för LFV. Ur den synvinkeln 
blir min roll lärarens. Jag kan alltså på ett liknande sätt, genom att hänvisa till ”Fallet Kim och 
Robin”, fungera som ledsagare åt både mina läsare och min uppdragsgivare och koppla 
samman stundtals abstrakta teorier och begrepp med en empirisk verklighet med intentionen 
att bidra till deras kunskapsbank. 

Teorins roll i fallstudiebaserad forskning är beroende av vad man känner till om det område 
man intresserat sig för. Teorin kan vara meningsskapande i de datamaterial man har, som 
sammanfattar det man vet och som kan ge en generell förklaring av det man undersöker. I 
denna studie har forskningen skett induktivt, jag har med andra ord utgått ifrån den empiriska 
verkligheten. ”Tolkning och förståelse av resultaten från en fallstudieundersökning i ljuset av en 
etablerad teori fungerar som ett test eller en prövning av teorin”124 skriver Merriam, men menar 
också att man inom pedagogiken i princip aldrig använder fallstudiemetoden för att testa en 
teori. 

Det säger kanske något om teoribyggandets roll på det här området eller så är det 
kanske en kommentar om fallstudiens status som vetenskaplig metod.125  

För min egen del har det teoretiska ramverk jag har ställt upp kommit att fungera som ett slags 
”klädstreck” som jag hänger upp mina data på. De får på så sätt en förklarande och sorterande 
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122 Yin, R.K. (1994) Case Study Research, passim 
123 Egidius, 1999:191-194 
124 Merriam, 1994:71 
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funktion i den massa av information som det empiriska arbetet har medfört. Jag avser alltså att 
stödja mig på teorier snarare än att testa dem och de är att betrakta som ”middle-range 
theories” då de riktar sig mot som Merriam skriver ”ett mänskligt relevant område, som beskrivs 
på ett begreppligt och abstrakt sätt, och lägger tonvikten vid en uttalad databas som grund”.126 Dock 
genomsyrar teorin hela fallstudieprocessen. Genom hela mitt förfarande har tanken på 
likheterna med Grundad Teori slagit mig, och jag har stundtals undrat om det egentligen inte 
är det jag håller på med. Dock har jag kommit till den insikten att det inte är det, inte minst på 
grund av det faktum att jag någonstans visste vad jag ville finna svar på utifrån mina 
forskningsfrågor, vilket inte är fallet när man regelrätt använder sig av Grundad teori.127 Mitt 
förfarande bär dock drag av Grundad Teori i och med att jag gjort mina bakgrundsintervjuer 
utan att egentligen ha förberett mig alls – och det var hela poängen eftersom jag ville veta så 
mycket som möjligt om området utan att ha några ”förkunskaper” som färgar mig. Jan 
Hartman betraktar Grundad Teori som en gyllene mittenväg mellan de ett deduktivt 
förfarande och ett induktivt sådant, då metoden enligt Hartman är induktiv, men med 
deduktiva beståndsdelar eftersom blandningen av induktion och deduktion äger rum genom 
att urval, datainsamling och analys sker interaktivt.128  

ETISKA ÖVERVÄGANDEN  
 
Med utgångspunkt ur Vetenskapsrådets etiska principer för forskning inom samhällskunskap 
och humaniora har jag tagit ställning till de etiska spörsmål som studier där individer på ett 
eller annat sätt ligger till grund för datainsamling medför. Informanterna i min studie har 
informerats om individskyddskravet och dess innebörd.129 De har alltså informerats om såväl 
studiens syfte som sin roll i denna studie. Jag har strävat efter att tydliggöra hur resultaten av 
datainsamlingen kommer att användas, samt att samtliga informanter och flygbolag har getts 
fiktiva namn.  En forskningsetisk enigma har varit hur jag skall behandla det faktum att det 
flygbolag jag skriver om är ett existerande flygbolag i en pågående etablering, och att 
kommunikationen mellan LFV och det aktuella flygbolaget är en i dagsläget pågående 
diskussion. Å ena sidan är en stor del av den information som jag har fått mig till livs redan 
officiell i och med att LFV är ett statligt verk med krav på transparens. Å andra sidan kan mer 
eller mindre känslig information framkomma i samtal, utan att jag ens är medveten om vilken 
information som är känslig, och vilken information som är officiell. Av det skälet har jag valt 
att behandla all information konfidentiellt i den meningen att jag så långt det är möjligt inte 
röjer vilka individer jag har talat med. Formuleringen ”så långt det är möjligt” innebär att det 
för den som är väl insatt i organisationen LFV säkert inte är omöjligt att lista ut vilka 
individer som jag har talat med.  
 
Jag har även ägnat en del tankemöda åt det faktum att den kommunikation jag studerar 
försiggår på flera nivåer, och är beroende av inbördes förhållanden hos båda parter. Stundtals 
har kritik mot den inbördes kommunikationen kommit fram i mina intervjuer, och min avsikt 
är naturligtvis att framställa det hela så objektivt det går, varför hänsyn till denna kritik är en 
del av min analys. Jag avser alltså att förhålla mig neutral till detta i den meningen att jag inte 
tar ställning i frågan men ändock hävdar att frågan måste lyftas för att analysen skall anses 
som nyanserad. Min strävan är därför att skriva fram detta som ett faktum vilket inte kan 
bortses ifrån, utan att röja vem som kan ha sagt vad och i vilket sammanhang. Teoretiskt sett 
skulle detta kunna skapa friktion inom och mellan organisationerna, och det är inte min 
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129 Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning (2002) s. 5-14 
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mening och inte heller forskningsetiskt riktigt.  Dock ser jag inte detta som ett stort problem, 
givet det faktum att mitt uppsatsskrivande är väl förankrat vid de avdelningar som arbetet 
direkt berör. Således är det en stor del av de anställda vid dessa avdelningar som har gett sitt 
samtycke till det hela och som så att säga ”vet om att de andra vet” för att låna ett beskrivande 
talspråkligt uttryck. Det faktum att uppsatsen skrivs ”på uppdrag” medför även hos LFV en 
beredskap på en kritisk hållning ifrån mitt perspektiv som utomstående, som kan komma att 
innebära att också delar av den interna kommunikationen lyfts fram och analyseras. Att på ett 
lämpligt sätt hantera informationen om det aktuella flygbolaget ställer andra krav. Dels på 
grund av att det är ett konkurrensutsatt kommersiellt bolag med andra rutiner än ett statligt 
verk i dominerande ställning, dels på grund av att det är ett utländskt bolag, vilket kan 
medföra andra värderingar än de som jag som svensk universitetsstudent har för ögonen. Ett 
sätt att skydda de flygbolag som nämns i studien har varit att ge dem fiktiva namn, 
innehållande bokstäverna Å och Ä som inte återfinns i alfabetet för det länder som 
flygbolagen härstammar ifrån. På så sätt blir det två i mängden av interkontinentala flygbolag 
som flyger ifrån Arlanda flygplats. 
 
Ett annat huvudbry som tangerar det forskningsetiska området är det faktum att jag skriver 
min uppsats för en organisation. Frågan blir då i vems syfte uppsatsen skrivs och vilka 
konsekvenser det kan få för uppsatsens resultat. Stundtals har det varit en något 
svårmanövrerad balansgång mellan vad organisationen vill ha ut av mitt arbete, och vad som 
är av vetenskaplig vikt för det pedagogiska forskningsområdet. En kompromiss har därför 
formats på så sätt att jag redovisar mina resultat till LFV i form av en rapport, med huvudvikt 
på resultat och analys vid sidan av detta examensarbete.  
 

5 SAMMANFATTNING AV INTERVJUER 
Nedan följer en presentation av studiens resultat. Det innebär att jag återger en sammanfattning av de 
intervjuer som jag har genomfört. Intervjuerna återges inte i sin helhet, då jag har valt att inte ta med 
information som framkommit som ett sidospår i intervjun, men inte egentligen är relevant för studiens 
syfte och forskningsfrågor. För att så långt det är möjligt värna informanternas integritet har de getts 
fiktiva och könsneutrala namn. I det personliga pronominet han/hon har respektive vokal a eller o bytts ut 
mot en asterisk (*). Båda informanterna hänvisas alltså i förekommande fall till h*n.  
 

”KIM” VID FLYGBOLAGET ÄRLINES 
 
Flygbolaget Ärlines är ett av flera flygbolag på den svenska flygmarknaden ifrån samma land. 
Bolagets hemdestination är i Sverige inte känd som en typisk turistort, men ger tillgång hela 
det egna landets flyglinjenät genom att hemmaflygplatsen fungerar som en knutpunkt. 
Tillgången till detta linjenät medför dessutom att det är mycket enkelt att som resenär ta sig 
vidare till flera av världens kontinenter och både restid och antalet byten minskas i omfattning 
jämfört med att flyga till någon av dessa kontinenter med ett annat flygbolag. Flygbolaget 
Ärlines är därför en attraktiv kund för LFV och dess representant i Sverige har tidigare 
erfarenhet av flyglinjeetableringar, även för andra bolag än Flygbolaget Ärlines. Detta har 
bland annat inneburit att Kim och LFV:s representant träffats och samarbetat i andra 
sammanhang, så man känner till varandras sätt att arbeta och erfarenheterna av detta är goda. 
Under de senaste åren har Flygbolaget Ärlines genomgått flera organisationsförändringar, 
man har fått en ny VD med en annan ledarstil än den föregående och man håller i dagsläget på 
att gå samman med ett annat stort flygbolag ifrån samma land. Det har enligt Kim tagit fokus 
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ifrån etableringen i Sverige och medfört att riktningen inom Flygbolaget Ärlines fortfarande 
är något oklar.130 
 
Kim är inte svensk, men bor i Sverige, pratar svenska och anser sig ha att god insikt i 
svenskars sätt att vara och agera och h*n tror att det är en av anledningarna till att h*n 
involverades i uppdraget. Kim menar att h*n själv tog initiativ till att observera den 
presskonferens i september 2007 som hölls för att annonsera Flygbolaget Ärlines nya flyglinje 
ifrån Sverige, varpå h*n ombads att bistå denna etablering. Till en början omfattade arbetet 
någon dag i veckan, men vartefter startdatumet har närmat sig har arbetet kommit att omfatta 
större delen av Kims arbetstid. H*n poängterar att det är chefen för den avdelning inom 
Flygbolaget Ärlines h*n arbetar vid som bär det direkta ansvaret för etableringen i Sverige, 
men att denne är upptagen med andra ansvarsområden, vilket är en bidragande orsak till att så 
stor del av ansvaret läggs på Kim.  H*n upplever alltså att h*n banar väg för sin chef, så att 
denne skall få bättre insikt i den svenska marknaden och svenskars resvanor. Kim är 
Flygbolaget Ärlines enda representant i Norden och arbetar egentligen huvudsakligen med ett 
annat nordiskt land. Kim betraktar sig således som ”hjälpare” snarare än utsedd representant 
med ansvar för etableringen i Sverige. Diskussioner har förts huruvida h*n skall ansvara för 
Sverige-marknaden, men detta är ännu inte kontrakterat och h*n menar att detta faktum 
påverkar vilka förväntningar h*n hade på samarbetet med LFV:s representant. 
 
Så snart Kim meddelades om sin roll i etableringen tog h*n kontakt med LFV (till vilket h*n 
refererar som både ”Stockholm Airport” och ”LFV”) för att dels komma in i ett tidigt skede i 
etableringen, dels för att sammanföra sin chef med berörda aktörer vid LFV. H*n betonar att 
det är h*n som har tagit kontakten med LFV och talar om att h*n är känd för att vara den som 
tar kontakt först i dessa sammanhang, men upplever inte att LFV för den skull har varit 
passiva. H*n tycker att det har varit en bra balans i kommunikationen mellan LFV och 
Flygbolaget Ärlines. Både Kim och LFV:s representant är periodvis belastade med mycket 
arbete vilket medför att de båda kan vara svåra att nå, och därför ”ringer om varandra”. 
Arbetet i det andra nordiska landet har inte minskat i omfång genom uppdrag i Sverige, så i 
praktiken arbetar h*n 150 % av en heltidstjänst. LFV:s representant delar sedan en tid sitt 
uppdrag med ytterligare en person, men bär huvudansvaret för hur det utförs. H*n menar att 
det faktum att LFV:s representant har avlastats har förbättrat deras kommunikation. Kim 
kommunicerar helst via e-post, då h*n upplever att det är slöseri med tid att försöka kontakta 
LFV:s representant via telefon, lämna meddelanden och vänta på att bli uppringd etcetera. Att 
kommunicera via e-post ger också fördelen att all kommunikation dokumenteras och den 
person man söker kan svara när denne har möjlighet. 
 
Kim och LFV:s representant har under etableringsfasen träffats ca varannan månad, men i takt 
med att datumet för första flygningen närmar sig har intervallen blivit tätare. Kim tror att 
kommunikationen mellan LFV och Flygbolaget Ärlines skulle underlättas om h*n hade fått en 
kopia av avtalet som ingåtts mellan LFV och Flygbolaget Ärlines i ett tidigt skede för att ha 
ett underlag att referera till. Kim önskar att också Flygbolaget Ärlines i ett tidigt skede hade 
utsett en person som bär huvudansvaret för att alla berörda i etableringen får den information 
de behöver för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Utöver detta har 
språkförbistringar stundtals medfört att information har saknats eller omtolkats på ett sätt som 
inte var intentionen från början. Det har gjort det svårt för både Kim och LFV:s representant 
att både utföra och slutföra uppdraget.  
 
Hur Flygbolaget Ärlines har tolkat det krav som LFV har uttryckt i form av att de vill ha en 
affärs- och marknadsplan i gengäld för att de erbjuder ett marknadsstöd har Kim ingen insyn 
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utöver att h*n vet att man använder en standardplan som anpassas till lokala behov. Kim 
medger att man ifrån Flygbolaget Ärlines har varit sena med att leverera den av LFV 
efterfrågande medieplanen, vilket h*n upplever frustrerande, men menar att varken h*n eller 
LFV:s representant kan påverka det eftersom beslut om detta fattas på en högre nivå i båda 
organisationerna. Dock är h*n inte orolig för att detta skulle kunna medföra att det bestämda 
startdatumet flyttas framåt i tiden. Medieplanens presentation i Stockholm föregås av en lång 
och omständlig process då de personer som ansvarar för detta är placerade i olika europeiska 
länder. Flygbolaget Ärlines mediebyrå kontaktar en mediebyrå i Sverige för att få hjälp med 
att anpassa budskapet till den svenska marknaden. Det medför risken att de tvingas samarbeta 
med någon som saknar erfarenhet av att arbeta med flygmarknaden.  
 
Flygbolaget Ärlines etablerar nya flyglinjer runtom i världen flera gånger per år och har 
således stor erfarenhet av det. Kim har varit inblandad i flera av dessa, framförallt i andra 
nordiska länder och ser både skillnader och likheter vid etableringarna. En bärande del i alla 
etableringar är enligt Kim vikten av att man har kunskap om marknaden samt att alla 
inblandade vet om vilken roll de har och vad som förväntas av dem och vem man ska 
kontakta om man behöver hjälp med något. H*n anser att det överlag är lätt och trevligt att 
samarbeta med skandinaver, men konstaterar också att det skiljer sig något mellan varje land. 
Dock är det mötet med den individuella personen som är avgörande, inte dennes nationalitet. 
Kim menar att den interna kommunikationen inom Flygbolaget Ärlines präglas av landet det 
tillhör och att det är ett typiskt nationellt beteende att en stor mängd aktörer kopplas till 
uppdraget utan att någon bär huvudansvaret för det och kan fungera som ”sammankallande”. 
Kim anser att det helt enkelt sänds ut för mycket information utan inbördes prioritering. Kim 
tror att en del av det som h*n upplever som otydligt i kommunikationen kan hänföras till 
vilken roll h*n bär i projektet, men också det faktum att Flygbolaget Ärlines och LFV dels 
existerar under olika villkor, dels har olika sätt att kommunicera inom organisationen.  

”ROBIN” VID LFV 
 
LFV:s representant har flera års erfarenhet av flyglinjeetableringar, och har arbetat både för 
flygbolag och vid flygplatser. Robins roll i etableringen av Flygbolaget Ärlines flyglinje till 
Stockholm är att vara Flygbolaget Ärlines’ kontakt som vidarebefordrar och i den mån h*n 
kan, svarar på frågor av operationell och marknadsmässig karaktär som uppstår i samband 
med etableringen. Tanken är att Flygbolaget Ärlines inte ska behöva fundera över vart de ska 
vända sig i olika frågor. Robin liknar det vid att vara projektledare, som skall se till att det 
arbete som behöver göras utförs, utan att nödvändigtvis själv vara den som utför arbetet. 
Robin menar att kommunikationen mellan LFV och Flygbolaget Ärlines präglas av LFV:s 
interna kommunikation. Det innebär bland annat att det är viktigt att avdelningen SAmA tar 
ett steg tillbaka så snart kunden har överförts till avdelningen SAOS och det kan stundtals 
vara svårt att veta var gränsen mellan avdelningarna går. Systemet med att ha en person som 
ansvarar för en kund i operationella frågor är nytt och avdelningen SAOS har skapats enkom 
för detta. En sådan förändring medför enligt Robin att det är viktigt att bygga upp ett 
förtroende internt i organisationen. Avdelningen SAOS ska fungera som en form generator, 
för att underlätta processen, men i praktiken låses de kundansvariga ofta fast vid frågor av 
praktisk karaktär som är alltför tidskrävande i förhållande till den tid som avsatts för 
uppdraget.131  
 
Inför det första mötet med Flygbolaget Ärlines använde Robin sig av en mall som h*n har 
utarbetat i samband med tidigare nyetableringar. Tillsammans med den så kallade 

                                                 
131 Intervju med ”Robin”, Arlanda 2008-05-09 



ANNICA SUNDKVIST 

 - 38 -

”produktkatalogen” som innehåller alla produkter, varor och tjänster LFV erbjuder samt 
kostnaden för dessa, utgör det underlaget för de argument som Robin sedan kan framföra i 
kommunikationen. Robin upplever att många kunder överlag uppskattar att få allt som LFV 
erbjuder och vad det kostar presenterat på en och samma gång. Ur produktkatalogen lyfter 
Robin fram de delar h*n tror är viktiga för kunden och h*n menar att de flesta flygbolag, 
oavsett storlek, har liknande grundläggande behov. Vartefter varor och tjänster gås igenom 
med flygbolaget prickar Robin av det ifrån sin checklista för att försäkra sig om att 
flygbolagets alla önskemål har gåtts igenom. Robin ser också till att vara påläst om kunden 
och vara uppdaterad på vad som händer på flygmarknaden. Robins förväntningar på 
etableringen av Flygbolaget Ärlines Stockholmslinje var att h*n trodde att det skulle gå 
ganska enkelt och smidigt, givet det faktum att h*n och Kim har samarbetat tidigare och att 
Flygbolaget Ärlines har stor erfarenhet av att etablera nya flyglinjer. H*n visste att det skulle 
innebära mycket arbete och vara tidskrävande, dock inte i den omfattning som det kom att bli. 
Robin menar att det har varit många olika individer inblandade vars inbördes kommunikation 
har präglats av ovisshet, vilket Robin delvis tror beror på att Flygbolaget Ärlines samgående 
med ett annat stort flygbolag medför att organisationen blir ohanterligt stor och information 
tenderar att försvinna och förvanskas ”på vägen”, vilket resulterar i att flera olika möten i stort 
sett behandlar samma sak, vilket blir en stressfaktor i Robins planering.  
 
Robin anser att man behöver avsätta resurser vid nyetableringar av den storlek som 
Flygbolaget Ärlines är, men man har av olika anledningar inte gjort det. En sådan anledning 
är att olika avdelningar och individer prioriterar olika händelser. Idealet vore, enligt Robin, att 
allas kunder är allas. Robin menar att man inom LFV också kunde koordinera de olika 
avdelningarna så att samarbetet mellan avdelningarna kunde effektiviseras. Den nya 
avdelningen som Robin tillhör har medfört att roller och uppgifter har omfördelats, vilket kan 
vara ovant för vissa individer eftersom det också medför att deras roll har förändrats. 
Konsekvensen blir att viss information inte förs fram till rätt person i rätt tid och oklarheter 
uppstår i kommunikationen med Flygbolaget Ärlines. Robin anser att man ifrån LFV:s sida 
tidigt i etableringsprocessen visste vad man ville göra och hur man skulle gå tillväga för att 
göra det, men det har inte implementerats på ett fruktbart sätt hos Flygbolaget Ärlines. 
Svårigheter i kommunikationen har uppstått när man tror att man är överens om innebörden 
av något, men det senare har visat sig att man har tolkat saken på diametralt olika sätt. Robin 
tror att detta delvis kan hänföras till att de av Flygbolaget Ärlines representanter som h*n 
träffar regelbundet, däribland Kim, saknar mandat att fatta vissa beslut eller ta ställning i 
enskilda frågor. Vidare är Robin osäker på i vilken grad vikten av att ha ett samarbete med 
Stockholm har implementerats inom Flygbolaget Ärlines, men menar att detta även kan 
tillskrivas LFV:s något försiktiga hantering av frågan samt det faktum att man troligtvis inte 
har agerat på det sätt som är vanligt i förhandlingar i den kultur som Flygbolaget Ärlines 
tillhör, varför Flygbolaget Ärlines kanske inte har uppfattat allvaret i LFV:s intentioner, 
samtidigt som LFV kunde ha anpassat sitt agerande efter kundens kultur. En viktig del av 
detta är hur man betraktar sig i förhållande till kunden. I fallet Flygbolaget Ärlines anser 
Robin att LFV inte betraktar sig som helt jämställda kunden, och beroendeförhållandet kanske 
har påverkar kommunikationen. Att säga ja till alla krav kan verka flexibelt, men det sänder 
också ut otydliga signaler och risken är att man inte framstår som en tillräckligt stark partner.  
 
Det finns enligt Robin inte något standardiserat sätt att ta hand om nya kunder, men att det 
förmodligen skulle gynna organisationen om det fanns det, trots att alla kunder är unika. Det 
skulle troligtvis även klargöra avdelningen SAmA:s förväntningar på avdelningen SAOS i 
form av vilken återkoppling de önskar av flygbolaget ifråga. Regelbundna möten skulle kunna 
vara ett sätt att uppdatera varandra på aktuella händelser och vändningar i förhandlingar med 
flygbolagen. Robin menar att LFV och Flygbolaget Ärlines stundtals har olika uppfattning om 
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hur marknadsbidraget skall användas, bland annat gällande vilka kanaler som skall användas 
för att kommunicera med presumtiva resenärer. I Sverige är Internet ett exempel på en 
effektiv sådan kanal, men Robin menar att många interkontinentala flygbolag anser att det är 
svårt att ha kontroll över vilken effekt en sådan kanal har på biljettförsäljningen. Robin menar 
dock att det ofta kan hänföras till en konservatism inom flygbranschen.  Enligt Robin vill 
LFV ha full insyn i hur marknadsbidraget skall användas och vanligtvis är detta inga problem. 
Syftet är att det ska vara en gemensam satsning. Dock kan det faktum att Flygbolaget Ärlines 
har standardiserade annonser göra det svårt för LFV att hävda insyn, då det lätt blir en 
diskussion om kostnader och pekuniära medel istället.  
 
Robin framhåller vikten av att kommunikationen mellan LFV och interkontinentala flygbolag 
ska vara relationsbyggande, därför att det gör det svårare att upphöra med ett samarbete vid 
till exempel lågkonjunkturer. Robin tror att LFV skulle kunna vara än mer framgångsrika i 
sina samarbeten om resurser inom organisationen omfördelades och planerades för att 
synkroniseras med flygtidtabellerna. Det skulle kunna påverka vilken tid på året som är 
lämpligast för en nyetablering och resurser kunde avsättas utan att befintliga kunder drabbas 
negativt av det. Ett utökat restaurang- och butiksutbud i den nybyggda pir F skulle enligt 
Robin också ha en säljande inverkan på var på flygplatsen flygbolagen önskar placera sig. 
 

6 ANALYS 
I detta avsnitt analyseras utfallet av de empiriska studierna (intervjuerna) utifrån det teoretiska ramverk 
som jag tidigare har presenterat. Analysens redovisning följer forskningsfrågornas uppställning.  
 

KOMMUNIKATIONEN MELLAN LFV:S OCH FLYGBOLAGET ÄRLINES 
REPRESENTANT SOM EN LÄRANDEPROCESS 
  
Det faktum att Kim och Robin känner varandra sedan tidigare upplevs av båda parter som 
tryggt. Det medförde att förväntningarna på den andre parten var positiva – speciellt Robin 
uttrycker entusiasm inför detta. Kim konstaterar mer att det är bra, för då känner man till den 
andres sätt att arbeta och behöver inte lägga energi på försöka förstå det. Man känner också 
till varandras sätt att uttrycka sig och har tagit lärdom av detta. I det avseendet har detta 
faktum förenklat kommunikationen mellan de båda. Dock kan det också ha medfört att 
kommunikationen i praktiken i just detta samarbete spädde på den frustration som båda 
uttrycker, i och med att man baserat på tidigare erfarenheter tror sig veta ungefär hur det hela 
ska komma att gestalta sig och så blir det inte så. 
 

jag hade mina förväntningar, före hela etableringen, att jag trodde att det skulle gå ganska 
smidigt […] det är ju inte första gången, de har ju massor med destinationer […] och vi har 
jobbat ihop tidigare […] så att jag trodde att, det här kommer att gå som… […] jag har 
mina checklistor, min produktkatalog, och de kommer att komma med krav […] och smack 
[…] så är det färdigt, och det kommer att bli mycket jobb, det visste jag för de kommer att 
ha höga krav […] men jag trodde att det skulle gå så lätt som ett urverk men det har det 
verkligen inte gjort                                                                         
                                                                                                           (Robin) 

 
jag har sökt information, ställt krav… ja, alltså om jag har varit lite osäker, har jag bett 
Robin [förf. kursivering] att förklara och det har h*n gjort […] så att det var inga problem, för 
jag känner Robin sen tidigare […] innan h*n jobbade här […] jag vet hur h*n är, för vi har 
jobbat ihop tidigare så att jag känner till Robins sätt att arbeta  

    (Kim) 
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Robin uttrycker att h*n hade en föraning om vad Flygbolaget Ärlines skulle kunna tänkas ställa 
för krav. Citatet tyder på att Robin baserar detta på tidigare erfarenheter av att kommunicera 
med flygbolag som kommer ifrån samma land som Flygbolaget Ärlines. På så sätt har Robin 
dragit lärdom av tidigare etableringar och dessa erfarenheter har lagrats i Robins 
kunskapsbank. Citaten påvisar också vilken roll respektive part tar i kommunikationen. Jag får 
intrycket av att Kim och Robin känner sig jämställda med varandra, men att det hos båda finns 
en medvetenhet om dels respektive organisations existensvillkor, dels det faktum att LFV 
kanske är något mer beroende av Flygbolaget Ärlines än vad flygbolaget är av LFV. Det kan 
hänföras till Ortners diskussion om maktförhållanden och beroendeställning. På något sätt är 
det ju så att LFV kanske är mer beroende av Flygbolaget Ärlines än vad de är av LFV. 
Flygbolaget Ärlines kan ju välja på flera stora flygplatser i Norden, men LFV kan ha svårare 
att hitta ett annat flygbolag som flyger till samma destination som Flygbolaget Ärlines gör, 
med allt vad det medför i form av tillgång till andra flyglinjenät och så vidare. Varken Robin 
eller Kim tror dock att detta faktum direkt har påverkat deras relation till varandra, men det 
påverkar den information som de får ifrån sin respektive organisation och som sedermera blir 
Kims och Robins förhandlingsargument. Dessa förhandlingsargument i kombination med sättet 
de framförs på kan betraktas som artefakter eller kulturella verktyg. 
 

jag upplever inte det eftersom jag inte var med på de här förhandlingarna men jag kan tänka 
mig det, att det kan…ha spelat någon roll, det…jag märker det på den här nivån, att det 
saknas viss information 

    (Kim) 
 

Definitivt är det så att det [förhållningssättet, förf. anm.] påverkar, vissa, de som har vart här 
länge, som har jobbat här länge, som stationschefer eller nånting, de har…alltså de kan 
ställa krav som är helt orimliga! Men de, de är vana att de kan säga och begära vad de vill, 
egentligen får de inte igenom det, men de ska få härja om det, och de ska säga det utan att 
någon säger emot dem, och det är ingen hälsosam relation utan då måste vi kunna säga nej, 
och när jag har sagt det, jag menar, man vinner ju respekt mot sin motpart då […], ”ja, men 
de säger nej” […] det handlar ju om att man ska kunna säga nej och tala om varför 
 
                                                                                                                            (Robin) 

 
Den närhet och distans som Nilsson & Waldemarson talar om i samband med professionella 
samtal underlättas förvisso av att Kim och Robin redan känner varandra, vilket medför att de 
till en viss gräns kan vara personliga utan att bli privata, inte minst gällande det faktum att 
irritation som uppstår när de inte lyckas kontakta varandra, eller när de båda saknar mandat och 
information för att komma vidare i sitt samtal kan vara svår att dölja, men det kanske inte 
påverkar själva kommunikationen dem emellan, dock emellan de två organisationerna LFV och 
Flygbolaget Ärlines. Det är tydligt att Kim är osäker på sin roll i sammanhanget, vilket 
påverkar hur stor plats h*n har vågat ta i kommunikationen, men även vilka mandat h*n har 
gällande att till exempel tala om hur marknadsstödet skall användas. Om Kim är osäker på sin 
roll kan det sända signaler till Robin, som kanske kan medföra en viss osäkerhet inför hela 
situationen. 
 

jag har sett det som min roll […] att, eftersom jag pratar svenska, har bott här, känner till 
hur folk är, hjälpa min chef som har direktansvar för Sverige att lätt komma in och träffa 
dem [LFV, förf. anm.] så att jag har tagit kontakt och jag har fått svar […] det är inte så att jag 
har blivit utsedd som chef […] och väntar på att Luftfartsverket ska ta kontakt med mig 
[…] jag har sett mig själv mer som att hjälpa till […] och koppla ihop de kontakterna. Mitt 
anställningsavtal det är att ta hand om XXX [det andra nordiska landet, förf. anm.], så att det här 
med vilka förväntningar jag hade – jag är på papper inte ansvarig för Sverige, det har 
diskuterats, men det har inte blivit verklighet än […] så att jag ser det från ett annat sätt – 
att jag är mer här för att hjälpa till, jag känner till rutiner, men direkt ansvarig för Sverige är 
min chef som sitter i [ett annat europeiskt land, förf. anm.] XXX […] 

                                                                                                                                         (Kim) 
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Robin är däremot mycket klar över sin roll, men menar att resten av organisationen inom LFV 
kanske inte är det i samma utsträckning, i alla fall inte över vad denna roll skall innebära. 
Kanske har Robin en föreställning om vilken Kims roll är som inte överensstämmer med Kims 
uppfattning om densamma och det påverkar säkerligen kommunikationen. Om Kim och Robin 
inte har en gemensam uppfattning om vilken roll respektive part har i etableringen, är det 
kanske mindre viktigt att de har en klar uppfattning om hur den andre är som person och hur 
denne har arbetat i tidigare gemensamma projekt, eftersom det till syvende och sist är 
rollen/befattningen som man så att säga förhandlar med, om än i form av en fysisk gestalt. 
Kanske kan dessa oklarheter om mandat och information hänföras till det faktum att de olika 
avdelningarna inte verkar vara tydliga med att förvissa sig om att den information man vill 
delge den andra avdelningen har mottagits på det sätt man har önskat. Det kan vara ett exempel 
på organisatoriskt lärande. LFV kan dra nytta av denna vetskap och utifrån det lära inför 
kommande etableringar och omorganisationer. På så sätt kan det betraktas som ett 
organisatoriskt lärande.  
 

tanken är att de ska ha ett namn, ett nummer att ringa, och sen är det inte att jag ska svara 
på allting […]  jag kan inte svara på allting, men de ska kunna fråga mig om ”hur kopplar 
jag telefonen, hur får jag telefon till mitt kontor” […] det är så i praktiken […] att vi får 
göra så himla mycket jobb själva, alla som jobbar på den här avdelningen, och därför är det 
en fara för avdelningen, därför att då blir vi upplåsta, för jag menar, ska jag själv vara med 
och koppla in telefonerna, det tar ju jättemycket tid från mig […] då blir jag fast i en fråga, 
av en kunds tio och sen så har jag 20 kunder som har några frågor var, så vi blir ju ganska 
ofta fastlåsta […] vi behöver avleda mer resurser till nyetableringar […] man är som en 
projektledare, så mycket ligger ju på mitt ansvar […] att som då projektledare kalla till ett 
möte med en projektgrupp och så är alla de här i projektet och så får man olika uppgifter det 
tror jag, och då har man alltså avsatt, dels resurser, och ser till att frigöra sig, för att jag 
säger till mina kollegor, att ”nu måste jag lämna över hälften av mina kunder, eller fler 
under en period” […] inför Flygbolaget Ärlines  [förf. kursivering] så gjorde jag några 
halvhjärtade försök, och trodde att […] mina kollegor med automatik skulle känna samma 
som jag hur viktigt det här var så att de skulle lägga undan, men de kanske inte fick stöd av 
sina chefer, jag har inte heller fått tillräckigt stöd av min chef 

 
    (Robin) 
 

det blir så många inblandade att man vet inte vem som är ansvarig för det och var slutar 
mitt ansvarsområde och var går det över till nästa? Som jag nämnde, jag använder e-mail, 
som det nu är så får jag hundratals e-mail om dagen och jag ska dessutom ut och besöka 
folk man kan inte ta hand om det […] så att man får alldeles för mycket information, och 
sen när det gäller det viktiga, informationen, det sorteras inte bort ifrån den här andra 
mindre viktiga, så att det….märker jag med XXX företag [företag som kommer ifrån samma land 
som Flygbolaget Ärlines gör, förf. anm.] – alldeles för mycket information. Det gäller att sortera 
och involvera folk, när det behövs, från början, och sen låt dem göra sitt jobb och sen kan 
man komma och jämföra eller sammanfatta vad man har gjort med sitt arbete, vid vissa 
tidpunkter  

(Kim) 
 
Den interna kommunikationen inom respektive organisation påverkar i hög grad hur 
kommunikationen blir mellan Kim och Robin. Trots att Robin är betydligt klarare över sin roll 
och sitt uppdrag än av Kim är, så fattas beslut och villkor om till exempel marknadsstödet och 
vad det ska innebära på nivåer inom organisationen som ingen av dem egentligen har insikt i, 
så det kan således inte hänföras till respektive roll. LFV är en betydligt mindre organisation än 
vad Flygbolaget Ärlines är, så anledningen till att Robin då och då upplever att h*n inte är helt 
informerad om vad som pågår hänger snarare ihop med att kommunikationen mellan SAmA 
och SAOS inte alltid är tydlig, än att h*n faktiskt inte har insyn. Robin kan alltså på ett 
betydligt enklare sätt än Kim skaffa sig insyn i hur det hela har gått till och vad som ligger till 
grund för vissa beslut än vad Kim kan göra i sin organisation. Dock påtalar Kim att det också 
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är vars och ens ansvar att se till att få aktuell information. Kommunikationen inom 
organisationen är alltså mer eller mindre avgörande för utfallet av kommunikationen mellan 
Kim och Robin. Hur tar man tillvara på den kunskap som uppenbarligen finns inom vardera 
organisation och hur skulle den kunna kanaliseras på ett effektivare sätt? Hur kan detta fungera 
som en lärandeprocess för hela organisationen? Kanske skulle en ökad medvetenhet om detta 
kunna bidra till en hållbar utveckling som kan vara fruktbar för organisationen som helhet.  
 

ja, personligheten, erfarenhet, tydlighet, men det har också att göra med att jag är 
tydlig, så att det är också upp till mig att få ut den information jag behöver 
 
     (Kim) 
  
de är ju ett stort företag, med många olika personer ifrån många olika avdelningar 
[…] mötet igår som vi hade, så sa de såhär: […] ”ja, vilka är det som…är det 
external affairs, eller är det public relations” - de vet inte själva vilka av deras 
avdelningar som ska va där så när de ska kontakta oss så ba: ”Jo, men jag har ett 
namn sedan tidigare” […] och vi är ju ungefär såhär, ”vilka är det som har hand 
om det här då”, […] och det är ganska vanligt vid ett stort företag, det är 
jättemånga människor, det är jättemånga avdelningar, och de är dåligt 
koordinerade […] det gjort det svårare i etableringsprocessen och gjort 
kommunikationen svårare  

(Robin) 
 
Målet i Kims och Robins kommunikation är att starta den nya flyglinjen. Det är de överens om 
och det är det som präglar deras professionella samtal. De har också verktyg att nå detta mål, 
inte minst Robin, som genom att utgå ifrån den så kallade ”produktkatalogen” kan bruka den 
som ett tungt argument i förhandlingen.  
 

vi har någonting som heter ”produktkatalogen” där man tar upp alla produkter, alltså 
varor och tjänster som vi har på flygplatsen, allt ifrån just telefoner, parkering, […] det 
står avgifter för start- och landning, allting står med där, och den utgår jag ifrån […] den 
är ganska tråkig […] lite tråkigt utförande, inte så säljande utformad och därför tycker 
många att vi borde nästan ta bort den men den är superbra, för när man kommer till 
kunderna så blir de jättelyckliga: ”här står ju allt” och det gör verkligen det så jag utgår 
ifrån den och sen så vet jag att beroende på vad man har för kund framför sig, om det är 
någon som ska flyga en gång om dan, en kort rutt så vet man att de kommer inte att vilja 
ha ett stort kontor till exempel […] så att man utgår ifrån produktkatalogen och så lyfter 
man fram de delar som man tror är viktiga för kunden som man har framför sig då […] 
oavsett storlek på flygbolag, oavsett om det är interkont-trafik eller short-haul och om det 
är ett flyg om dan eller tio om dan, så har de ungefär samma behov […] så att jag har en 
checklista med alla saker, all verksamhet på flygplatsen som jag har gjort sen tidigare, för 
jag har ju jobbat i flygbranschen i 10 år och jobbat de senaste 6 åren med just 
nyetableringar, alltså jag jobbade för ett flygbolag som öppnade nya stationer och sådär, 
[…] jag har en checklista som jag har gjort då med kunskaper sedan förut […] som man 
går igenom, och återigen då, man vet att de kommer inte att vilja ha en biljettdisk, för de 
flyger bara en gång om dan, men i Flygbolaget Ärlines fall [förf. kursivering och anm.] så vill 
de ha en biljettdisk, det är någonting som man tar med, ser till att man tar med allting, så 
det är det stora, plus produktkatalogen som är en egen checklista då kan man säga 

 
                                                                                                                                  (Robin) 

 
Produktkatalogen och den egna checklistan som Robin har utformat baserad på tidigare 
erfarenheter är att betrakta som det som Säljö kallar artefakter. Det som är extra intressant i 
sammanhanget är att dessa artefakter på samma gång fungerar som ett hjälpmedel och som en 
lärandeprocess. Lärandeprocessen är dessutom så att säga dubbel. Dels används dessa 
artefakter som hjälpmedel i den lärandeprocess som kommunikationen med Kim faktiskt är, 
dels har Robin själv konstruerat checklistan som är baserade på Robins tidigare erfarenheter, 
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alltså de kunskaper Robin har förvärvat genom lärandeprocessen som kan knytas till dessa 
erfarenheter och lärandet av just denna kommunikation. Lärandet är i hög grad situerat.  
 
Kim framför villkor och önskemål som Flygbolaget Ärlines har och Robin försöker att bemöta 
dessa. Hur det i praktiken skall gå till för att uppnå detta mål råder det dock stundtals olika 
uppfattningar om, likaså hur tidsplanen skall hållas. Man har olika perspektiv på den 
gemensamma ramen vilket beror på den interna kommunikationen i respektive organisation. 
Nilsson & Waldemarson menar att det professionella samtalet skall avslutas med att upprepa 
eventuella beslut och överenskommelser för att markera att båda parter är överens om detta, 
men frågan är om så har gjorts i detta fall. Kanske tror man att man är överens om innebörden 
av något, kanske tar man det till och med för givet utan att försäkra sig om att det är så det 
ligger till. Men det räcker kanske inte med att Robin och Kim är överens – frågan måste kanske 
föras längre tillbaka i tiden: har de individer som har förhandlat fram avtalet avslutat sitt 
professionella samtal med att försäkra sig om att man är överens och att man delar samma 
uppfattning om vad överenskommelsen skall innebära?  

 
Starta flygningarna? Absolut inga problem, vad vi har varit alldeles för sena med 
är den här medieplanen, annonseringarna men det är varken jag eller Robin [förf. 
kursivering] som kan påverka det, det ligger i andras händer, men både Robin och jag 
känner en viss frustration för om man ska ha en ny linje, måste man annonsera det, 
[…] så att det är en väldigt stor frustration för både Robin och mig […] där tycker 
jag att…..det har förhandlats på lite högre nivå både inom LFV och Flygbolaget 
Ärlines [förf. kursivering] och om jag skulle göra om det skulle jag så fort man har 
förhandlat klart, involvera alla, kalla till en konferens eller ett möte där alla får 
informationen: vad har kommit överens om? […] diskuterat detaljer, så att där 
skulle jag definitivt säga att nästa gång vi skall starta en flight, det skulle bli att så 
fort som man har förhandlat färdigt och kommit fram till de detaljer och avtalet, att 
man tänker ut, vilka måste få reda på det här 

    (Kim) 
 

problemet är att de är så stora, de har så mycket, de öppnar 5 nya destinationer 
[…] nu, så att de kanske inte haft tid heller, de är också pressade, så h*n har inte 
förmedlat sin information vidare utan då har det kommit en till och ställt ungefär 
samma frågor, och då har jag blivit helt ställd, för jag har redan levererat den här 
informationen, så då har vi varit dåligt förberedda för jag har ju trott att ”nej, men 
jag har ju gett den här informationen redan tidigare” […] och de ska titta på exakt 
samma lokal igen […] eller har en helt annat behov än vad deras tidigare 
representant har haft, och det har de också erkänt, att det har vart så, både i skrift 
och i tal så har de erkänt det och bett om ursäkt för det, och så här har det varit 
väldigt många gånger, så att tillslut så har jag inte kunnat mäkta med det 
 
                                                                                                              (Robin) 

 
Kim påtalar att det är den interna kommunikationen inom Flygbolaget Ärlines som ligger till 
grund för att man stundtals har olika uppfattning om vad som skall göras för att målet skall 
uppnås. Kanske är det så, men jag tänker att det säkerligen också beror på kommunikationens 
natur: det är i hög grad mottagaren som fastställer vad sändaren översänder, mottagaren gör 
sin tolkning av det den hör och det kan skilja sig mycket ifrån vad sändaren avsåg med sitt 
verbala budskap. Språkförbistringar samt det faktum att båda organisationerna har en 
tämligen byråkratisk prägel, vilket ofta medför att kommunikationen får en lång väg att gå 
genom det hierarkiska systemet, kan orsaka att några få men viktiga detaljer kan förloras på 
vägen.132 Trompenaars & Hampden –Turner liknar denna organisationsform vid Eiffel-tornet 
– en smal och hög topp med en bred och stadig bas och ett långt avstånd där emellan. Den 
bygger på roller och att alla vet sin plats i organisationen och håller sig inom ramen för dessa. 

                                                 
132 Morgan 1999: kap 2 



ANNICA SUNDKVIST 

 - 44 -

Eftersom varje roll i denna typ av organisation är given, är det svårt att genomföra 
förändringar, då det kräver att rollerna måste beskrivas på nytt, vilket är både tidsödande och 
skapar osäkerhet i den annars så förutsägbara miljön.133 Detta är tydligt: Flygbolaget Ärlines 
har nyligen genomgått en stor organisationsförändring, och Kim är ännu inte klar över sin roll 
i det hela. Kim menar att språkförbistringar och det faktum att kommunikationen färdas en 
lång väg mellan flera individer innan den når LFV kan ligga till grund för detta, men hänvisar 
återigen till kommunikationen inom organisationen. Språket som kulturbärare och som 
kulturellt verktyg bygger ju oundvikligen någonstans också på att man delar samma 
uppfattning om språkets innebörd.  
 

Man ärver nånting, och det är en tolkning, […] saknas viss information finns det en rädsla 
för att….man saknar kanske 40 % av informationen och ändå ska man försöka tackla det 
här […] för att det här att söka information, lista ut att vad sades, vad menades, för vi pratar 
om två olika språk engelsktalande och svensktalande […] vi [Robin och Kim, förf. anm.] är på 
samma våglängd men jag tror att vi båda har saknat information vilket sen gör det väldigt 
svårt för oss, jag är Flygbolaget Ärlines [förf., kursivering] och h*n är LFV eller Stockholm 
Airport, det är svårare för oss att utföra arbetet och slutföra det när man inte får med…vi är 
helt överens men vi upplever att vi har inte all den information vi kanske borde ha fått, och 
det går vi tillbaka till hela tiden, att om du har förhandlat fram ett avtal, då ska du vara 
väldigt tidigt ute och vet allt det här, jag menar det är inte första gången man börjar ny 
flygning 
 
                                                                                                             (Kim) 
  

Flygbolaget Ärlines är en stor organisation, och det är mycket möjligt att Kim faktiskt inte har 
möjlighet att möta Robins önskemål om hur medieplanen skall utformas, just på grund av 
organisationens storlek. Jag får känslan av att Kim är mycket lojal med sitt företag och på ett 
sätt rädd att framstå som illojal. Trots uppenbar frustration över hur den interna 
kommunikationen går till och det faktum att h*n verkar tämligen osäker på sin roll i det hela i 
och hur denna roll skall betraktas och belönas i det egna företaget låter h*n påskina att allt är 
under kontroll. Nilsson & Waldemarson talar om subjektivitet och objektivitet i professionella 
samtal. Subjektiviteten som medför inlevelse och förståelse är enligt min uppfattning väl 
förankrad mellan Kim och Robin, inte minst genom det faktum att de känner varandra sedan 
tidigare, men jag tror också att de känner en solidaritet med varandra, givet det faktum att de 
befinner sig på samma nivå i respektive organisation. Objektiviteten, som skall bidra till 
tydlighet och struktur kan kopplas till målet med samtalen – nämligen att tillsammans starta 
den nya flyglinjen. Att finna en jämvikt mellan att vara tillåtande och att sätta gränser är 
troligtvis lite svårare. Robin menar att LFV tenderar att aldrig säga nej till något, vilket gör 
kommunikationen något otydlig. Det är som att LFV ställer krav, men dessa krav är otydliga 
för Flygbolaget Ärlines, vilket säkerligen underbygger det faktum att de för tillfället verkar ha 
svårt att förstå varandra. 
 

Det är nästan förbjudet att säga nej till kunden, utan då säger man ”kanske” eller ”vi 
återkommer” eller ”ja” fast man menar nej och det är ju jättedumt och jättefarligt, och det 
blir så konstigt, det blir ännu konstigare då för kunden, för de får bara, ”ok, nu säger de 
liksom bara ja-ja-ja-ja-ja” men det blir inget konkret av det, ibland måste man ju säga nej 
för att bli konkreta, för att komma någon vart, ”ok, det här blir nej men då kanske man kan 
göra så istället, för det blir bättre”    
                                                                                                                    (Robin) 

 
Den icke-verbala kommunikationen som av flera teoretiker framhålls som en mycket viktig del 
av den totala kommunikationen har jag inte haft tillfälle att studera. Det skulle säkerligen ha 
varit både bra och givande att ha observerat ett möte mellan Kim och Robin, men det har inte 

                                                 
133 Trompenaars & Hampden -Turner 1998:170ff 
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varit praktiskt möjligt att genomföra. Istället väljer jag att skriva några rader om hur den icke-
verbala kommunikationen – paraspråket – har tagit sig uttryck i intervjuerna med Kim 
respektive Robin. Både Kim och Robin använder gester för att markera vad de menar. När Kim 
talar om den myckna och osorterade informationen h*n nås av ifrån Flygbolaget Ärlines så 
himlar h*n med ögonen. När h*n talar om den krångliga vägen ifrån marknadsföringsidé till 
färdig annons som dessutom skall anpassas till den lokala marknaden så ritar h*n med fingret 
på bordskivan som för att visa vilka ”kringelikrokar” kommunikationen tar istället för att gå en 
rak väg och när Kim skall förklara för mig att h*n och Robin ofta ringer om varandra markerar 
Kim i luften med sina händer som inte möts, utan hamnar omlott. Robin gestikulerar vilt när 
h*n skall förklara något som h*n är upprörd eller frustrerad över. När Robin berättar om 
processen att hålla flera möten om i princip samma sak och hur stressande h*n upplever det 
stampar h*n med foten i golvet och slår näven i bordet. När h*n talar om att h*n upplever att 
man inte har samma uppfattning om något, trots att Robin flera gånger och på olika sätt har 
försökt att förklara det hela så slår h*n ut med armarna och höjer axlarna i en uppgiven gest. 
Robin tenderar också att i större utsträckning än Kim ändra tonfallet i sin röst, medan Kim 
stundtals berättar om något med sarkasm i rösten. Sammantaget får detta mig att fundera över 
Casse & Deols resonemang om att en duktig förhandlare är väl medveten om sitt kroppsspråk. 
Jag är övertygad om att både Kim och Robin är erfarna förhandlare och det vara mycket 
intressant att observera Kims och Robins paraspråk  om tillfälle gavs.  
 
De kulturella verktyg som Wertsch beskriver i form av till exempel språk kommer till uttryck 
inte minst givet det faktum att både terminologin inom flygvärlden och koncernspråket inom 
LFV är på engelska. Jag är övertygad om att Kim och Robin har en gemensam uppfattning om 
termernas innebörd, vilket inte talar för att språket som särskild terminologi skulle ha en 
exkluderande inverkan, däremot så kan språkförbistringar kanske ha det. Även om Kim talar 
mycket god svenska så är det inte Kims modersmål. Det tror jag kan ha betydelse. 
Organisationens lärande kan också fungera som kulturella verktyg. Kulturella verktyg eller 
artefakter som är klart tydliga i kommunikationen mellan Kim och Robin är dels det faktum att 
de genomför förhandlingar utifrån tidigare erfarenheter. Kunskapen om hur utfallet har blivit i 
tidigare etableringar som liknar denna är ett icke försumbart förhandlingsverktyg. Robins 
”produktkatalog” är ett exempel på en fysisk artefakt som kommit till stånd på grund av 
kunskap och erfarenhet av tidigare etableringar.   
 
Edith Penrose menar att kunskap är nyckeln till att lyckas på den nya marknaden. Robin 
menar att h*n alltid förbereder sig inför möten med nya flygbolag genom att uppdatera sig om 
vad som skrivs om flygbolaget i media, och att läsa resemagasin och näringslivstidningar för 
att ta reda på vad som är aktuellt på flygmarknaden.  
 

Jag försöker läsa på om kunden, vad det är för typ utav trafik, vad har stått i senaste 
branschmedia om den, och vad är det som kommer, så då försöker jag att läsa in mig på det, 
så att man, ja, vet vad som surrar i branschen och kanske också i allmänhet  

                                                                                                                 (Robin) 
 
Robins sätt att förbereda sig inför mötet med en flygbolagsrepresentant kan statuera exempel 
på att h*n tagit lärdom av hur det gått till vid tidigare etableringar. Kim talar inte om detta i 
termer av hur h*n förbereder sig inför själva mötet med Robin och vad som står på dagens 
agenda, utan i mer generella termer för hur en flyglinje bör etableras och vilken kunskap man 
behöver ha inför detta.  
 

Det här är inte kritik, det är bara observationer, och det ser jag också att det är inte första 
gången Flygbolaget Ärlines [förf. kursivering] startar upp en ny flyglinje, jag tror att vi har fyra 
stycken just den vecka vi startar upp från Stockholm […] normalt kan det vara mellan 16 
till 20 per år, nya flyg som vi startar upp […] så att det är nånting som vi ständigt håller på 
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med, jag tror att jag blir influerad i och med att jag är bara en person, och jag ser hur pass 
viktigt det är att man har all information om man ska kunna gå vidare […] det fungerar bra 
när man har kunskap och vet vad man ska göra, så det….här när man inte vet, söker svar, 
söker folk som ska ge svar, det är väldigt tidskrävande…. 

                                                                                                                                     (Kim) 
 
Den kunskap som både Kim och Robin refererar till består av både erfarenhetsmässig och 
objektiv kunskap, men jag tycker att det är tydligt att den erfarenhetsmässiga kunskapen väger 
tyngre i sammanhanget, då båda ofta hänvisar till det faktum att man har stor erfarenhet av att 
etablera nya flyglinjer i båda organisationerna. Den erfarenhetsmässiga kunskapen är också 
den som tydligast kan kopplas till kommunikation som en lärandeprocess i detta fall.  
 

KOMMUNIKATIONEN MELLAN LFV:S OCH FLYGBOLAGET ÄRLINES 
REPRESENTANT UTIFRÅN ETT VÄRDEGRUNDSPERSPEKTIV 
 
Det gemensamma målet för LFV och Flygbolaget Ärlines är att uträtta uppdraget att starta 
den nya flyglinjen ifrån Stockholm, men trots att man har ett gemensamt mål, en gemensam 
agenda, så blir tolkningen av vad detta skall innebära olika i de olika kulturerna. Det är inte 
bara hänförbart till det faktum att Kim och Robin kommer ifrån olika länder med varsin 
nationell kulturidentitet. Utöver detta har både Kim och Robin ”fostrats” till respektive 
organisations kulturella identitet. Oavsett om det är uttalat eller inte så har både LFV och 
Flygbolaget Ärlines sannolikt en organisationskultur som också skulle kunna förstås som 
respektive organisations värdegrund. Meningsskapande skiljer sig åt mellan kulturer och det 
är just meningsskapandet som är nyckeln till att man kan betrakta samma fenomen på helt 
olika sätt utan att vara medveten om det. Man har helt enkelt olika sätt att betrakta det hela på. 
Robin menar att man ifrån LFV:s sida från början var klara över vad som skulle göras, vilka 
steg i processen som skulle komma och hur man skulle hantera detta ifrån respektive 
organisation, men enligt Robin verkar Kim och organisationen Flygbolaget Ärlines inte ha 
varit med på noterna. 
 

Det som är en sårbar punkt är att det tar tid att komma med beslut, jag menar vi hade ju 
ganska klart för oss tidigt vad vi ville göra och jag visade en schematisk bild av aktiviteter 
som vi skulle göra gemensamt och […] visade jättetidigt ja, att vi skulle kicka igång i 
februari och var vi skulle lägga alltifrån en banner på Arlanda.se, och göra det-o-det-o-det-
o-det….olika grejer och så färglade jag det senare, i olika färger, vem som skulle ansvara 
för vad, vi skulle ansvara för allting som var blå färg och de för allting som var i röd färg 
och så vidare och visade det och de tyckte att ”ja, men det där ser bra ut, och så kan vi 
committa till det här och” och det blev lite…ja Kim [förf. kursivering] har ju varit med vid 
nästan alla möten, jag säger nästan, för ibland så har ju inte h*n heller dykt upp, […] jag 
hade bokat ett möte med dem, med Kim, och någon annan därifrån, och tänkte att nu 
måste… […] och gjorde det där som jag visade dig då med alla färgerna, och så att vi 
kunde liksom ”nu måste vi kicka igång för nu ligger vi jättesent” och vem gör vad, och det 
skulle vara jättekonkret och allting, och då dök h*n inte ens upp, så där satt vi i ett 
konferensrum, med projektorn surrande och sådär, och det var jättekonstigt, och… ja…och 
nu så i förra veckan, så…så backade de igen på allting 

                                                                                                                          (Robin) 
   
Robin uppfattade således att Kim från början tyckte att den schematiska bilden över 
gemensamma aktiviteter var en bra idé, och var viss om att man delade en gemensam 
uppfattning om vad detta skulle innebära för vardera part i kommunikationen. Robin var kort 
sagt övertygad om att man var överens, att en samstämmighet rådde och blev därför sannolikt 
både besviken och bestört över att man inte alls längre verkar vara överens om det som Robin 
tidigare uppfattade som en samstämmighet. Men har Robin verkligen försäkrat sig om att Kim 
på allvar delade samma uppfattning om vad som skulle göras, när, av vem och vad detta 
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skulle innebära? På vilket sätt har Robin försäkrat sig om att man är överens? Givet det 
faktum att Flygbolaget Ärlines är en så pass stor organisation och Kim känner sig osäker på 
sin roll i det hela kan det också var så att Kim har saknat mandat att förankra Robins förlag i 
den egna organisationen, och därför bara kan tala om vad h*n tycker, men inte meddela vilka 
beslut som skall tas om det hela. Kanske har Robin tolkat det som att Kim och Flygbolaget 
Ärlines från början var med på noterna, vilket spär på besvikelsen över att Kim med flera inte 
dök upp på mötet och sedan backade ifrån allt som Robin uppfattade att man var överens om.  
Kims uppfattning är att både LFV och Flygbolaget Ärlines kunde ha planerat tiden bättre. 
Kim anser utöver detta att LFV kunde ha varit tydligare med vad man förväntande sig i 
gengäld för det marknadsstöd man erbjuder. Denna osäkerhet ifrån bådas håll kan enligt min 
mening hänföras till värdegrund. Det är tydligt att man inte har en uttalad värdegrund, det vill 
säga, ett tydligt förhållningssätt inom organisationen för att ha en gemensam front gentemot 
den andra parten. 
 

Jag tycker att svenskarna jobbar på ett rätt effektivt sätt, det är inte perfekt, men ingenting 
är perfekt, de här möten som vi har med folk ifrån XXX olika länder [förf. kursivering] det 
äger rum på engelska, men jag kan känna när man kanske inte var fullständigt tydlig och 
det var inte definierat, fast jag, jag känner det att, och det är säkert därför att jag har 
använts, säkert, att jag har den här rollen, för att plocka upp där det kanske har tolkats fel, 
alltså […] här ska vi slutföra allting och jag har inte ens en kopia på avtalet, jag vet inte 
vilka villkor det är, då är det väldigt svårt att…[…] jag vet inte hur Luftfartsverket har 
gjort det – det skulle vara intressant, men den som har varit utomlands och sen har briefat 
det här […] för den som var XXX på hemmadestinationen [förf. kursivering] har inte 
briefat…jag har inte fått det, så att men jag kan inte sitta här och….[…] vi har fyra 
veckor kvar till flyget, och vi har ingen direkt ansvarig som jobbar här, vi har ingen 
medieplan, så jag vet inte om jag anses som tolk, eller springsjas, eller men det är bara att 
vi är väldigt sent ute måste jag säga, Communication för mig, det är A och Ö, det är 
kanske för få som varit inblandad i vissa grejer, alldeles för många i andra grejer, […] jag 
pekar inga fingrar, men jag säger att det har varit väldigt mycket på tallriken […] om vi 
skulle vrida tillbaka klockan och det skulle vara mitten av september när vi annonserade 
ut flyget, då skulle jag ifrån Stockholm Airports håll boka in möten redan då, och säga att 
ok, nu ska vi ha vårt första möte i oktober, alla de som har förhandlat ska vara med, för vi 
hade faktiskt 9 månader på oss, så är det alltså 8 månader kvar, boka in det här mötet som 
säg att nu ska vi  ha det här mötena inbokade med vad är tema eller fokus på den där, vad 
ska man ha klart fram till dess, det är det jag skulle ha gjort, om jag […] skulle leda dem, 
för det ligger i Stockholm Airports intresse också att få igång den här 

(Kim) 
 

Kim har alltså en annan syn på det hela och menar att vårt agerande i vissa frågor, som till 
exempel Robins reaktion, kan tillskrivas vår kultur och att h*n skulle vilja lära känna denna 
kultur ytterligare för att förstå hur den kan fungera organisatoriskt. Kim uppvisar dessutom en 
medvetenhet om att det i mötet mellan flera länder kan uppstå missförstånd och oklarheter 
eftersom man tolkar den gemensamma agendan utifrån den egna kulturen. Jag noterar också 
att Kim refererar till LFV som ”Stockholm Airport” vilket kan vara en signal på att man ifrån 
Flygbolaget Ärlines perspektiv fokuserar på själva destinationen Stockholm och inte på 
organisationen LFV. LFV har varit noga med att försöka meddela att man numera har det 
officiella namnet ”LFV”. Kanske kan det faktum att Kim refererar till LFV med olika namn 
(ibland Stockholm Airport, ibland Arlanda, ibland Luftfartsverket och ibland även ”Robin”) 
tolkas som en signal om att LFV inte riktigt nått ända fram i sin ambition med namnbytet, 
som ju också skall fungera som en renodling av LFV:s roll (se under rubrik ”Luftfartverket – 
LFV” i kapitel 2). 
 
Kanske är det detta Ortner menar med games – att vi spelar roller i ett spel. Kim spelar en roll 
utifrån den kultur h*n tillhör och tolkar Robin enligt det spelets regler och Robin gör 
detsamma utifrån sina spelregler. Kanske medför det att Kim och Robin konstruerar varandra 
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och den information som de upplever att de saknar utifrån den egna förståelsen. Kanske hade 
detta relativt enkelt kunnat avhjälpas om man dels hade en medvetenhet om att det ligger till 
på det sättet, dels hade en tydligt formulerad och implementerad värdegrund där var och en i 
organisationen hade tolkat vad till exempel ledord och ideal kan få för betydelse i just deras 
yrkesroll.  
 
Foucault diskuterar människan som objekt och/eller subjekt. Foucaults huvudintresse 
behandlar relationen mellan kunskap och makt och hans poäng är att vi som individer i ett 
samhälle disciplineras till ta vissa sanningar för givna och handla utifrån dem. Även Ortner 
diskuterar förhållandet mellan kunskap och makt. Detta kan liknas vid Trompenaars & 
Hampden - Turners åskådliggörande bild av kulturen som en lök, vars lager måste skalas av 
innan man når lökens mittpunkt, där de saker som vi tar för givna och som kan tillskrivas den 
kultur vi lever i döljer sig.134 Foucault menar att det objektiva i hans forskning har varit att 
skapa en historisk framställning av olika sätt att betrakta tillvaron genom vilka människan 
enligt vår kultur blir till ett subjekt, till någon istället för vemsomhelst.  Människan betraktas 
alltså som ett objekt så länge man kan tala om henne eller honom i instrumentella termer, 
såsom ”fången”, ”patienten”, ”studenten” etcetera. Subjekt blir människan först när man talar 
om denne som person, och personens öde, till exempel ”Kalle är ingenjörsstuderande och 
upplever sina studier som motiverande men svåra”. Dessa synsätt delas upp i tre, där det 
första behandlar en individs sociala och personliga identitet och hur subjektet separeras ifrån 
objektet genom föreställningen av den/denne i andras ögon. Det andra synsättet präglas av 
tingens ordning och fokuserar det arbetande, producerande objektet. Ett tredje synsätt handlar 
om det sätt genom vilket människan själv gör sig till subjekt med hjälp av en aktiv 
självprocess.135 Sammantaget är alla synsätt applicerbara på hur LFV och Flygbolaget Ärlines 
betraktar varandra i sin kommunikation ur ett värdegrundsperspektiv, men särskilt det första 
synsättet tydliggör det. Det finns en mängd interkontinentala flygbolag, men bara några som 
man har en särskild relation till, en relation som påverkar kommunikationen och som måste 
vårdas för att utvecklas för att ur ett krasst verklighetsperspektiv vara lönsam för båda parter. 
Denna relation präglas till viss del också av både Foucaults och Ortners maktperspektiv. 
Robin menar att LFV ibland tenderar att betrakta sig själva ur ett ”underdog-perspektiv” som 
möter Flygbolaget Ärlines alla krav, utan att någonsin säga nej, trots att dessa krav ibland 
upplevs orimliga. Kanske är det också ett sätt för Flygbolaget Ärlines att testa sin partner – 
hur långt är de beredda att gå innan det tar stopp? 
 
Jag tycker att kommunikationen mellan Kim och Robin, såväl som mellan Flygbolaget 
Ärlines och LVF vittnar om vad Per-Johan Ödman kallar immanent pedagogik, alltså att 
individen, medborgaren, på ett för både fostrare och den som skall fostras omedvetet sätt 
disciplineras till ett slags nationellt sätt att tycka och tänka. Ödman menar att mentalitet alltid 
är en mentalitet om något, den har alltid ett objekt. Mentalitet omfattar också ofta en 
värdering, en strävan mot eller från detta något, bejakar eller tar avstånd ifrån detta. Det 
innefattar känslor: gillande – känslor av ömhet och glädje, avståndstagande – känslor av hat 
eller förakt. Den immanenta pedagogikens utövande påverkan får sin motsvarighet i 
kryptoinlärningen vilket innebär att inlärning är mer eller mindre dold och förmedlas 
omedvetet av både skapare och brukare genom t.ex. traditioner.136 Det är ett sätt att skapa en 
nationell diskurs som kan ha en normativ funktion. Ett exempel på detta är synen på Sverige 
som IT-nation. Vi har en stark tilltro till den elektroniska världens möjligheter och fogar oss 
snällt i uppmaningar om att vi måste göra fler och fler ärenden via Internet, exempelvis 

                                                 
134 Trompenaars & Hampden -Turner, 1998:7 
135 Rabinow, 1986:7-11 
136 Ödman, 1995: kap. 24 
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deklarera och betala våra räkningar och det är för att vi har lärt oss att det är bäst att göra så, 
få verkar ifrågasätta detta. Vi till och med bestraffas med så kallade ”ombord-avgifter” om vi 
inte har köpt vår tågbiljett i förväg via till exempel Internet. Som jag tidigare har nämnt talar 
Foucault om detta i termer av bioteknologi.137 Vi är fångna i en ny teknologi och låter oss 
disciplineras av den. Nya generationer anammar denna nya teknologi tämligen okritiskt, och 
på det sättet blir den en ”självklar” del av vårt vardagsliv. Internet är således en 
institutionaliserad form av kunskapsteknologi. LFV ger intryck av att anse att det är självklart 
att en del av medlen i marknadsstödet skall satsas på Internetbaserad reklam, men det är 
kanske inte lika självklart för Flygbolaget Ärlines.  
 

flygbranschen är ganska konservativ, de som jobbar i flygbranschen […] sen brukar man 
vilja göra väldigt mycket i print, […] speciellt kanske de XXX bolagen [de bolag som kommer 
ifrån samma land som Flygbolaget Ärlines, förf. anm.] det är i princip bara printmarknadsföring som 
man vill göra […] i tidningar, press och jag menar, Internet, nu läste jag bara för någon 
vecka sen en artikel i Dagens Industri som visade att mer än hälften av alla charterresor nu 
säljs via Internet i Sverige […] så att jag menar att man måste vara med på Internet med sin 
marknadsföring, när det gäller resor i Sverige […] och det är som XXX [ett annat flygbolag ifrån 
samma land som Flygbolaget Ärlines] till exempel, de hade ingenting planerat och var motvilliga 
till att göra någonting direkt mot Internet, för det har känts svårt att hålla koll på de 
kanalerna, och jag tror att det är en okunskap […] jag menar, en annons på Aftonbladet.se 
kommer ju inte att komma fel, bara för att den är på Internet, man kan ju nå många på 
Aftonbladet.se. […] Internet har ju […] ett högt användande över hela jorden i alla länder 
men vi kanske ligger ganska långt fram i att köpa saker på Internet än vad man är i andra 
länder, just vad gäller resande, så 75 % säger att de hämtar sin inspiration till resor på 
Internet, jag vet inte hur det står sig mot andra länder, men det kanske är en hög siffra 

                                                                                                                            (Robin) 
 
Kanske är det som Robin säger, att motviljan till att använda Internet som 
marknadsföringskanal beror på okunskap, men det kan också vara kulturellt betingat. Man har 
ett annat sätt att skapa mening i det land som Flygbolaget Ärlines kommer ifrån. Robin 
beskriver ju detta hela utifrån sin egen kultur och i det svenska Internetsamhället tycker vi 
kanske att det är självklart att en annons på Aftonbladet.se har en stor genomslagskraft mot ett 
för Flygbolaget Ärlines viktigt kundsegment. Kanske handlar det om trygghet och om att 
känna en förtröstan i att det fungerar, att en Internetannons i Sverige ofta har en bra 
genomslagskraft så länge det är en välkänd avsändare, som ju Aftonbladet.se ju är att betrakta 
som i svenska resereklamsammanhang. Kan uppgifter om hur många svenska resenärer som 
köper sina resor via Internet vara ett argument i förhandlingen om marknadsbidraget och 
medieplanen? Ett annat flygbolag, Åviation Flying, som har etablerat en flyglinje mellan sitt 
lands huvudstad och en av världens stora metropoler använder sedan några år tillbaka 
Stockholm som transferdestination på den sträckan, vilket innebär att de mellanlandar i 
Stockholm på sin väg till den stora metropolen. Den sista delsträckan, alltså den mellan 
Stockholm och den stora metropolen, torde vara en attraktiv rutt för mången svensk resenär. I 
Sverige är den stora metropolen ett populärt turistmål och när linjen startades introducerades 
den i Sverige med en synnerligen tilltalande prisbild, men biljetterna förblev osålda. I det land 
som Åviation Flying kommer ifrån förfäras man över den olönsamma sträckan som på 
pappret såg ut att vara en lysande affär. Den av LFV:s representanter som handhar operativa 
frågor kring Åviation Flyings Sverige-baserade verksamhet menar att detta i stor utsträckning 
kan tillskrivas just det faktum att många Sverige-baserade resenärer använder Internet för att 
hitta och slutligen köpa en resa, och att Åviation Flying har aldrig upprättat någon svensk 
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hemsida. LFV har vid ett flertal tillfällen påtalat detta, och till och med erbjudit en svensk 
mediebyrå till hjälp för att upprätta en svensk hemsida, men det har inte gett något resultat.138  
 

man nådde inte ut, man förstod inte processen och det är fortfarande så att man marknadsför 
inte hemsidan och vi är kanske det mest IT-täta land i världen, där man gör väldigt mycket 
via nätet, i stort sett allting idag och resebranschen har ju varit väldigt effektiv på att 
erbjuda produkter på nätet, men man har inte hängt med där det är fortfarande litegrann, ja 
”vi gör som vi gör hemma” […] man har inte tagit med sig produkten ut och format om den 
efter den marknad som finns här, vi har visat att […] hemsidan har en dålig 
genomslagskraft, man hittar inte, det är svårt att boka, det är svårt att hitta priser […] man 
ser inte vilka dagar den går, vi har tagit upp det med lokala management och vi har till och 
med […] försökt med att erbjuda dem en webbyrå som tittar på det här men det har känts 
svårt, för man har velat hålla det här internt i bolaget, ja det känns ibland som man inte 
riktigt […] fullt ut vill få in så mycket hjälp, man vill sköta det själv […] och då har de ett 
standardcase, och då kör de det oavsett land, och det tror jag är ett misstag, vi har fått 
indikationer ifrån andra länder också att de har ungefär samma hållning där så det är inget 
lokalt fenomen, det finns i företagets policy, att hantera frågor så.139  

 
En större förståelse för landets kultur hade kanske kunnat vara en förklarande faktor till 
Åviation Flyings motvilja att skapa en svensk hemsida, och på sikt hade kanske LFV och 
Åviation Flying kunnat komma till en gemensam lösning i frågan. I ljuset av detta måste jag 
påpeka att jag inte har haft någon möjlighet att tala med Åviation Flyings representant och 
dennes uppfattning i frågan, varför denna framställning vilar helt på LFV:s representants 
tolkning av det hela och därför inte visar hela bilden.  Enligt LFV:s representant är det 
ovanligt att i Åviation Flyings hemland använda Internet som ett forum för att köpa saker. 
Istället går man till en resebyrå för att köpa sin resa. Vad vi än tycker om det med våra 
svenska glasögon på näsan så är det ett fullständigt normalt och vedertaget sätt att köpa resor 
på i det egna landet, varför Åviation Flyings representant säkerligen tyckte att det borde 
fungera i också i Sverige. Det för oss åter in på resonemanget om meningsskapande – kanske 
borde Åviation Flyings representant vara lika lyhörd för det svenska sättet att köpa resor som 
LFV:s representant borde vara för det faktum att man i Åviation Flyings hemland inte har lika 
stor tilltro till Internet som svenskar har. Detta kan hänföras till Johanson et al:s teori om 
psykiskt avstånd och kunskap om den marknad man vill penetrera. Det psykiska eller 
kulturella avståndet som jag tycker är ett mer förklarande namn, mellan Sverige och 
svenskars sätt att köpa resor och de aktuella flygbolagens sätt att kommunicera den nya 
flyglinjeetableringen kan vara värt att beakta, både för LFV och för flygbolagen, då det 
kulturella avståndet kan fungera som en marknadsbarriär som med lite mer kunskap om 
marknaden säkerligen är relativt enkelt att övervinna, särskilt som det handlar om att i första 
hand etablera sig hos grupper av resenärer, vilket kräver insikt i deras beteende snarare än 
hänsyn till immateriella beskaffenheter, som ett särskilt lands affärslagstiftning. Att tillskansa 
sig kunskap om köpbeteenden kan vara en del av processen att möta den andra kulturen på 
kulturens egna villkor. Sådan kunskap är förmodligen både erfarenhets- och objektivt baserad, 
då den sannolikt är upplevd av någon, förmedlad och kanske rapporterad för att andra ska 
kunna dra nytta av den. Kan detta fungera som ett underlag för att skapa en värdegrund? 
 
Präglas även organisationer av den kryptoinlärning som Ödman diskuterar? Skulle ett mer 
kritiskt förhållningssätt till detta kunna effektivisera kommunikationen, genom att vi i så fall 
är medvetna om våra egna tillkortakommanden? Dock är det inte nödvändigtvis definitionen 
av vad det man kommit överens om och vad det ålägger varje part i realiteten som är 
avgörande för kommunikationen. Flygbolaget Ärlines upplever exempelvis att de är fullt 

                                                 
138 Uppgifter som framkommit i samband med intervju med en flyglinjeutvecklare vid avd. SAmA, Arlanda 
2008-04-29 
139 Citat ifrån intervju med en flyglinjeutvecklare vid avd. SAmA, Arlanda 2008-04-29 
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införstådda med vad de ska göra men menar att de inte har fått någon information ”uppifrån”. 
Det kan tolkas som ett uttryck för att den interna kommunikationen inom Flygbolaget Ärlines 
inte fungerar, att man inte har någon tydlig värdegrund. Det faktum att LFV anser att 
Flygbolaget Ärlines inte har agerat som förväntat kan vara en konsekvens av Flygbolaget 
Ärlines interna kommunikation, likväl som det säkerligen inte skulle skada om LFV vid 
tillfälle lånade Flygbolaget Ärlines glasögon, om inte för annat, så för att betrakta sig själva 
genom dem.  
  

vi har blivit mycket bättre på att koordinera oss mot nya kunder och jag tycker att vi 
mot Flygbolaget Ärlines har varit ganska bra koordinerade men det finns fortfarande 
människor som är ovana vid vår roll […] men det har blivit mycket, mycket bättre och 
det, som sagt, vi är ju fortfarande en ganska ny avdelning och sådär, det tar ju lite tid 
det här att komma in i nya rutiner […] vi har inte satt någon riktig sådär precis 
arbetssätt eller beskrivning exakt hur vi ska jobba, […] vi har gjort lite från kund till 
kund och vi tycker att … man kanske behöver ett mer strukturerat fastställt sätt att göra 
det men trots att det inte är det så upplever jag att vi har ett väldigt gott samarbete […] 
men då för varje kund, så uppfinner vi hjulet på nytt på nåt sätt […] kunderna är olika, 
ja, men vi skulle definitivt kunna ha ett mer fastställt sätt att jobba på […] om det rör 
sig om lite större pengar då räknar vi på det oftast som ett riktigt business-case […] är 
det mindre pengar […] då är det lite såhär, ja ”men hur många avgångar är det” men, 
ja, då blir det, då säger vi, då tar vi det gånger 10 000 och så ja, kommer vi fram till en 
summa och ”ja, det kör vi på” sådär, och det kan man göra när det är mindre pengar, 
men när det är större, då har vi räknat på det ordentligt, men vi kanske även för de 
mindre pengarna ska ha lite seriösare business-case på det […] då tickar man av det 
också såhär, för då får man, uttalat från Flygmarknad […] vad är deras förväntningar 
av det här, vad är mina krav för att betala ut pengarna ungefär va och sådär på ett bättre 
sätt så att vi kanske skulle behöva sätta ner det på ett mer strukturerat sätt  
 

(Robin) 
 

Ovanstående citat vittnar om flera saker. Dels arbetar man aktivt med att ha en enad front 
gentemot sina kunder, dock behöver man kanske jobba ännu mer medvetet med detta arbete. 
Dessutom talar Robin om att man egentligen saknar i förväg fastställda rutiner för detta, 
samtidigt som Robin uppvisar en medvetenhet om att slika rutiner troligtvis skulle förenkla 
arbetet. Citatet vittnar också om god kontakt mellan avdelningarna SAmA och SAOS. Dock är 
god kontakt enligt min mening inte nödvändigtvis detsamma som god kommunikation. 
 
I skolvärlden råder tämligen olika uppfattning om hur värdegrunden skall tolkas, utformas och 
vad den skall bestå i. Ändå utgår alla svenska skolor ifrån samma agenda, nämligen 
styrdokumenten. Organisationer och företag har ingen sådan mer eller mindre gemensam 
agenda att utgå ifrån. Därför måste varje organisation dels utforma vad värdegrunden faktiskt 
skall grundas på, dels hur dessa ”mål” skall tolkas och implementeras och i ljuset av detta 
anser jag att värdegrund som begrepp snarare har adopterats än överförts i organisationer och 
företag utanför skolvärlden. Detta kan hänföras till Trollestads resonemang om hur en 
värdegrund kan skapas utifrån kommunikativa strategier ( se under rubriken ”Värdegrund”, 
kap. 3, s. 24). I kommunikationssammanhang som rör organisationer tror jag att värdegrund 
kan fungera som ett sätt att hos sina medarbetare implementera en slags konkret och i 
synnerhet skriftlig (och därmed offentlig) form av företagskultur eller strävan efter att agera 
utifrån en given agenda. Värdegrunden får då snarare karaktär av att bidra till företaget eller 
organisationens positionering till förmån för en diskussion om etiska och demokratiska 
värden. Dock utesluter inte positioneringsprägeln ett etisk och demokratiskt ställningstagande. 
Värdegrund får helt enkelt en annan slags uppfostrande karaktär. Sammantaget har detta fått 
mig att fundera över hur en organisations värdegrund kan komma att påverka 
kommunikationen med andra organisationer som kanske inte delar samma värdegrund eller 
samma uppfattning om vad värdegrund är. 
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7 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
Den sammanfattande diskussionen syftar till att redogöra för resultat och frågor som har uppkommit 
under studiens gång. Det gäller till exempel spörsmål eller ämnen som tangerar studiens syfte, men som 
helt enkelt inte ryms i denna uppsats. Den sammanfattande diskussionen syftar också till att vara just 
”sammanfattande” som ett avslut eller att på så sätt knyta ihop i säcken. I sedvanlig ordning används även 
en del musikmetaforer för att beskriva fenomen och förhoppningsvis klargöra vad jag menar med det jag 
beskriver. 
 
Det finns vissa typer av musik som jag finner det svårt att både lyssna på och förstå, till 
exempel den atonala tolvtonsmusiken. Jag tycker inte ens att den är vacker. Stundom har jag 
ändå tvingats lyssna på den och sätta mig in i hur den är uppbyggd och varför den har 
uppstått. Den intellektuella tanken bakom tolvtonsmusiken är att utmana det tonala 
tonsystemet, det vill säga det tonsystem som den västerländskt klassiska musiken bygger på 
och som de flesta av oss känner igen. Det grundar sig i frågan om vad musik är. Många av oss 
tycker säkert att tonal musik är både vacker och njutbar. Det är min övertygelse att vi tycker 
så därför att vi har växt upp med den musiken, vi är helt enkelt ”skolade” i att musik ska låta 
på det sättet, det är vår uppfattning om vad som klingar harmoniskt. Men jag är precis lika 
övertygad om det går att lära sig att uppskatta tolvtonsmusiken. Genom att lära sig om hur 
den är uppbyggd lyssnar man på den ”med andra öron”, man lånar så att säga kompositörens 
öron, och försöker lyssna på samma sätt som han eller hon har gjort när de skrev stycket och 
plötsligt så hör man motiv som upprepas, trots att det inte låter som man är van vid att musik 
ska låta. På samma sätt är det min övertygelse att det går att lära sig om de kulturer som man 
inte känner, och som stundom framstår som främmande och obegripliga genom att lyssna på 
dem medelst att ”låna deras öron”, och på så sätt så småningom lära sig hur kulturen är 
uppbyggd, vilka normer och värderingar som där finns, vad dessa grundar sig i och vem vet? 
Kanske börjar man en vacker dag att uppleva att man talar samma språk, lyssnar efter 
samma toner och kan urskilja det tema som till en början tedde sig så obegripligt att hitta.   
 

Trots att LFV inte upplever någon egentlig konkurrens ifrån de flygplatser i Sverige som de 
inte äger, finns det ändock konkurrens i form av större flygplatser i grannländer, såsom 
Finland och Danmark. Detta torde vara ett incitament för LFV att aktivt värna om 
kundrelationerna på ett annat sätt än vad man gör i dagsläget. Flygbolaget Ärlines uttrycker en 
önskan om att LFV tidigare i processen borde ha informerat samtliga i etableringen berörda 
personer om till exempel vad man kommit överens om i förhandlingar gällande marknadsstöd. 
Förhandlingen om marknadsstöd sker på en i organisationen högre nivå än den operativa. En 
djupare diskussion om vad detta marknadsstöd skall innefatta, samt en tydligare definition av 
vad LFV menar är en rimlig motprestation ifrån flygbolagets sida, samt en försäkran om att 
båda parter i förhandlingen delar en gemensam uppfattning om vad detta innebär kan vara ett 
sätt att underlätta den operativa kommunikationen. Kanske kan kommunikationen mellan 
LFV och Flygbolaget Ärlines utmynna i en gemensam värdegrund? Oavsett så är det min 
uppfattning att denna kommunikation har varit och är en lärandeprocess för båda parter och 
för båda organisationerna. 
 

För att applicera teorin om psykiskt avstånd på flygmarknaden krävs det till viss del ett annat 
synsätt. Jag anser till exempel att det är mer relevant att benämna avståndet, eller 
marknadsbarriären, som kulturellt avstånd, till förmån för psykiskt avstånd. Själva ordvalet 
psykiskt, såsom Johanson et al definierar det, medför enligt min mening en begränsning, 
eftersom det för flygbolag på flygmarknaden i förlängningen snarare handlar om att etablera 
sig hos grupper av individer än i främmande länder. Anledningen till detta är att flygbolag vill 
operera i andra länder utan att flytta sin verksamhet dit. Flygbolagens målgrupper i form av 
brukare (passagerare) finns över hela världen, inte i ett speciellt land. Man söker alltså med 
andra ord efter nya grupper, vars behov man vill tillfredsställa genom att öppna en flyglinje 
mellan två destinationer. Dock är det viktigt att poängtera att trots att dessa grupper av 
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passagerare utgör underlaget för vilka destinationer ett flygbolag skall flyga emellan, sker det 
kulturella mötet mellan flygplatsen och flygbolaget. Både kommunikation och kunskap om 
dels de nya grupperna, dels det nya landet man vill operera ifrån, sker därför på flera nivåer. 
När teorin om psykiskt avstånd appliceras på parterna i denna fallstudie rör det sig alltså i 
huvudsak inte om skillnader mellan olika länders utbildningsnivå och utvecklingsnivå med 
mera i syfte att internationalisera företaget, utan om skillnader mellan olika grupper av 
individers språk, kultur, utbildningsnivå och utvecklingsnivå och andra demografiska 
variabler, trots att det är mellan ”två länder” som det faktiska mötet, kommunikation och 
förhandlingar sker. För att etableringen av en ny flyglinje skall bli lyckosam krävs det 
kunskap om de nya resenärer man vill nå och vilken typ av budskap som kan verkade 
lockande för dem. Kommunikationen mellan LFV och Flygbolaget Ärlines syftar bland annat 
till just detta – att på vilket sätt och i vilken utsträckning avsatta medel, det så kallade 
marknadsstödet, kommer att användas till att kommunicera den nya linjeetableringen till 
presumtiva passagerare. Således är det i denna studie kanske mer befogat att tala om teorin 
psykiskt avstånd i termer av kulturellt avstånd. Det kulturella avståndet, i form av nationell 
identitet, kan alltså finnas i olika stor utsträckning, och därmed fungera som en barriär i 
kommunikationen mellan ett flygbolag och en flygplats.  
 

”BOARDING COMPLETED…” 
 
I musikens värld betraktar man noter som en rent grafisk framställning av musiken. Genom 
att spela efter noterna kan man få en uppfattning om hur det är tänkt att musiken ska låta, 
men noterna säger ingenting om kompositörens vision av det hela, ej heller om hur noterna 
har tolkats genom musikhistorien, det vill säga vilken uppförandepraxis som har varit idealet 
i det sammanhang som musiken tillkom. Att framföra musik kräver därför att man 
interpreterar - tolkar - den. Tolkningen kan göras på olika sätt – man kan lyssna på olika 
inspelningar av stycket eller läsa på om det rådande stilidealet under den period och för den 
genre som stycket skrevs i och så vidare. Oavsett metod så kräver musiken tolkning. Så är det 
också i mötet med olika kulturer – man måste tolka dem utifrån vissa givna ramar. Ibland 
kan sådana ramar utgöras av det man tycker är självklart och därför kanske inte reflekterar 
över, såsom den egna kulturens ideal. En kulturs ideal kan också förstås som en kulturs 
värdegrund. Olika meningsskapande kring samma agenda kan liknas vid den tonrörelse i 
musikens värld som kallas för tema. Det är en kompositionskonst att i ett och samma stycke 
skapa variation över ett tema. Det blir ett raffinerat sätt att både leka med lyssnaren och visa 
sin yrkesskicklighet. Temat kvarstår, men dyker upp än här, än där i olika skepnader. Det kan 
till exempel varieras genom att det spelas av olika instrument för var gång det dyker upp, 
eller genom att det stundom växlar mellan dur och moll. Om ett tema i musiken skulle 
motsvaras av en gemensam agenda i ett kulturmöte, eller encounter, kan man kanske 
betrakta variationerna över temat som olika sätt att tolka samma sak – och samma sak tar 
olika skepnader beroende på tolkning och kontext.  
 
LFV och Flygbolaget Ärlines har sin egen ”nationella musik”, sin egen värdegrund. Vilka 
element de har tagit från respektive och sammanfogat för att skapa en gemensam melodi har 
jag inte lyckats klarlägga, men jag tror att mina intervjuer kan ha bidragit till en ökad 
reflektion kring hur man kommunicerar med varandra. Detta kan fungera som en 
lärandeprocess för LFV. Det finns uppenbarligen barriärer i kommunikationen som beror på 
andra faktorer än olika kulturell tillhörighet i det personliga mötet. En orsak till att 
kommunikationen på den operativa nivån inte fungerar tillfredsställande är troligen att 
förhandlingar och beslut som inte gäller den operativa verksamheten inte har implementerats 
på ett tydligt sätt till de parter som skall kommunicera om den operativa verksamheten. Det 
svåraste med mitt arbete har därför varit att särskilja typ av kommunikation och var i den 
organisatoriska nivån den skett, från vem som är denna kommunikations mottagare. Beslut 
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om marknadsstöd, vars syfte är att underlätta den nya etableringen genom till exempel hjälp 
till marknadsföring riktad till Sverige-baserade resenärer, fattas på en högre organisatorisk 
nivå än den operativa, men det är på den operativa nivån som kommunikation kring hur 
marknadsstödet skall användas förs, bland annat genom att justera den marknadsplan som 
flygbolaget måste uppvisa. Där diskuteras till exempel hur den nya linjen bäst skall 
uppmärksammas mot presumtiva resenärer. Det handlar alltså om incitament för olika sorts 
kommunikation på olika organisatoriska nivåer. Den kommunikation som rör de rent 
operativa frågorna är de som är föremål för min studie. En av parterna uttrycker det som att 
man inte vet om vad som sker ovanför ens huvud och ändå måste man stå till svars för det 
inför den andra partern. Att lära känna andra kulturer, menar Trompenaars & Hampden - 
Turner, är att acceptera att kulturer är olika, och att försöka klargöra vad olika begrepp 
betyder för individer i olika kulturer. Flygbolaget Ärlines ser antagligen definitionen av vad 
en marknadsplan är annorlunda än vad LFV gör. Enligt Ortner måste man genom att 
kommunicera interpretera ”den andre” utifrån dennes förståelsehorisont. Det kräver att man 
först måste ha en förståelse för hur man skall göra detta, vad innebär det att tolka någons 
beteende utifrån dennes förståelsehorisont, och på vilket sätt det kan underlätta min förståelse 
för den andres beteenden. Det blir ett sätt att konstruera ”den andre”, både utifrån sin egen, 
och i den mån det går, utifrån ”den andres” förståelsehorisont.140 Jag tolkar det som att både 
LFV och Flygbolaget Ärlines kan vinna på att försöka att betrakta ”den andre” utifrån den 
andres förståelsehorisont. Detta är en form av lärande. Det kan också ligga till grund för hur 
en värdegrund kan skapas i ett företag eller en organisation vars kunder till stor del 
representerar en annan kultur än den egna.  
 
I sin bok om grupprocesser återger Rupert Brown hur Merei 1949 observerade i ett 
experiment hur gruppbeteendet hos små barn förändrades när ett äldre barn introducerades i 
gruppen. Merei trodde att de andra barnen lätt skulle acceptera nykomlingen som ledare i 
gruppen, bland annat för att barn är känsliga för åldersskillnader. Intressant var hur 
nykomlingen i gruppen nådde en ledarposition. De barn som från början markerade sitt 
ledarskap misslyckades med ledarskapet och ignorerades av de andra barnen. De som istället 
började med att följa med i de existerande lekarna och traditionerna och till en början endast 
föreslog mindre variationer nådde däremot framgång. Efter ett par dagar kunde de föreslå helt 
nya lekar eller radikala avvikelser från gruppens tradition.141 Att tala om ålder är inte relevant 
i denna studie, dock att tala om varandras styrkor och svagheter som respektive organisation 
med olika förutsättningar och vilken känslighet för detta som finns i respektive organisation. 
Ej heller är det relevant att tala om ledarskap på det sätt Merei gör, dock är ju båda parter i en 
sådan här relation att betrakta som ledare, eftersom båda för sin grupps talan. På samma sätt 
som barnet i Mereis observation gradvis förde in nya lekar i gruppen skulle man både ifrån 
LFV:s och Flygbolaget Ärlines håll kunna börja med att följa med i de existerande villkoren, 
för att sedan gradvis föra in sina egna argument och därmed uppnå en ömsesidig acceptans. 
 
Jag har flera gånger hänvisat till Trompenaar & Hampden - Turners liknelse av kultur som 
snittytan av en lök. Man får tillträde till en kultur i olika lager. Först måste man skala av det 
yttersta lagret, det konkreta som man ser och först lägger märke till, exempelvis språk och 
kanske hur man klär sig i denna kultur. Nästa lager handlar om att tränga in i vilka normer 
som finns i kulturen och det gör man genom att analysera hur folk beter sig. Löklagret 
innanför normer präglas av folks värderingar.142 Normer är en sak, de talar om hur man ska 
göra, vad som är rätt och fel i den kultur man möter, men värderingar, vad folk egentligen 

                                                 
140 Ortner, 1999: kap.7 &  9 
141 Brown, R. (2000)  Group Processes s. 112 
142 Trompenaars & Hampden-Turner 1998: 7 
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tycker om saker och ting är en helt annan sak. Värderingar ligger ofta till grund för normer 
och normer i sin tur skapar regler. Regler fungerar som rättesnören medan normer är kopplat 
till moraliska frågor och talar om hur man bör agera i en viss situation. Man kan enas som 
normer, men man agerar ofta utifrån regler. Att agera utifrån sina värderingar kräver mod, 
även om man är av den uppfattningen att ens värderingar helt och hållet stämmer överens med 
de normer som man anser finns i den kultur man tillhör.143 Det krävs att man lyckas skala av 
många lager innan man kommer till den innersta delen av löken där det som folk i en kultur 
tar för givet, som man utgår ifrån och inte ifrågasätter vilket man kanske inte ens är medveten 
om, gömmer sig. Detta är den svåraste delen i att lära känna en ny kultur men samtidigt den 
del som präglar oss mest. Om beteenden skall kunna ändras i grunden är det ofta just i lökens 
mitt som de måste upptäckas för att kunna rotas igen, men med ett förändrat beteende som 
följd.144  
 
Under mitt uppsatsarbete har jag spenderat en del tid på Arlanda. Jag har besökt kontoret för 
avdelningen SAmA likväl som det för avdelningen SAOS. Jag har suttit i flera konferensrum 
under de workshops som jag har haft tillsammans med personal ifrån LFV. I några av dessa 
konferensrum pryds väggarna med planscher på glada människor. Budskapen är korta och 
koncisa – på varje plansch står det ett enda ord, antingen ”aktiva”, ”modiga” eller 
”professionella”. När jag har frågat vad det är för planscher har jag fått något svävande svar, 
men man verkar vara överens om att det är ledord för hur de anställda ska ”vara”. Det finns 
även dokumenterade värderingar som lyder:  
 

Affärsmässighet: Vi skapar tillräcklig lönsamhet för flygplatsens långsiktiga utveckling. 
Våra kunder, samarbetspartners och kollegor upplever oss som professionella i våra 
yrkesroller. Ansvar: Vi tar ett personligt ansvar och bidrar därmed till framgången för 
hela flygplatsen. Vi är ärliga och raka i vår kommunikation. Vi hjälper våra kollegor att 
lösa sina arbetsuppgifter och vi tar egna initiativ. Entusiasm: Vi värnar om en atmosfär 
på vår flygplats där vi tillåter oss att ha kul och känna arbetsglädje145 

 
Jag kan inte låta bli att fundera över om intentionen med detta är att skapa någon form av 
värdegrund enligt vilken LFV skall agera eller känna tilltro till och identifiera sig med. Det 
framstår dessutom för mig som en form av uppfostran, inte så långt ifrån den jag själv 
upplevde när jag gick i grundskolan, om än i annan språklig tappning. Jag har tidigare 
argumenterat för att värdegrund brukar betraktas som en slags gemensam uppfattning om hur 
man ska förhålla sig till något,146 och är därför normerande.147 Om ledorden på dessa 
planscher är tänkta att fungera som en form av värdegrund, eller skall vara identitetsskapande 
för de anställda, så måste de implementeras i organisationen på så sätt att var och en av de 
anställda måste komma på det klara med vad orden innebär för just den individen, och där tror 
jag inte att de är ännu. Jag har även en känsla av att LFV:s organisationskultur (eller 
värdegrund) har både ett officiellt och ett inofficiellt ansikte. Det officiella kan hänföras till 
det faktum att LFV är ett statligt verk i dominerande ställning med krav på transparens. LFV 
präglas också av en byråkratisk organisationsform, men också till dokumentet om värderingar 
som citerats ovan. Det inofficiella ansiktet tycker jag uppenbaras i det faktum att de olika 
avdelningarna som jag har mött inte kommunicerar tydligt med varandra. Varje avdelning 
som jag har mött ”kör sin stil” trots att det är en god ton dem emellan. Kanske beror det på en 
oklarhet i roller, kanske har man inte varit tillräckligt lyhörd för vad organisatoriska 
förändringar kan komma att innebära för var och en av de drabbade. Kanske kan det också till 

                                                 
143 Modigh & Zackari 2002:36-37 
144 Trompenaars & Hampden-Turner 1998:7 
145 Dokument som kommit mig tillhanda efter förfrågan om vad ”planscherna” i konferensrummet betyder 
146 Cruz & Sundkvist, 2007:passim 
147 Modigh & Zackari 2002:passim 
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viss del hänföras till oro över kommande organisationsförändringar och därmed en utsatt 
position. I skolans värld menar man att värdegrunden skall formas av både skapare och 
brukare genom en diskussion om vad som är vikigt att ha ett förhållningssätt till. När jag 
tidigare har argumenterat för att Ödmans kryptoinlärning och den immanenta pedagogiken 
kan kopplas till begreppet värdegrund har det snarare åsyftat hur värdegrunden kan fungera 
som en traditionsförmedlare genom generationer (till exempel nya och gamla medarbetare) än 
någon form av otäck och smygande maktutövning. Jag tror att det gemensamma skapandet av 
en värdegrund också kan fungera som en trygghet, något att vila sig emot, ett slags 
gemensamt ”språk”. Huruvida Flygbolaget Ärlines har sådana ledord eller andra mer eller 
mindre uttalade normer har jag ingen kännedom om, men samma förhållningssätt och 
förfarande borde naturligtvis även gälla dem. Min tanke är att både LFV och Flygbolaget 
Ärlines kunde möta varandra med en betydligt mer enad front om båda organisationerna 
arbetade aktivt och på ett medvetet och strukturerat sätt med att förenkla 
kommunikationsvägarna inom respektive organisation. Jag tror att en ökad medvetenhet om 
dels kulturella, dels interpersonella olikheter och en öppenhet för att försöka att tolka ”den 
andre utifrån dennes förståelsehorisont” skulle vara klart effektivt för båda parter på lång sikt, 
men det kräver att man avsätter tid och resurser för detta på kort sikt. Trots att det kan 
upplevas som en stor investering i både tid och pengar är det min övertygelse att det skulle 
underlätta kommunikationen i framtida nyetableringar. Jag vidhåller att kommunikation enligt 
min mening handlar om att göra sig förstådd, och kanske ligger hemligheten i att försäkra sig 
om att man har en gemensam definition i det man förhandlar om. Det sociokulturella 
perspektivet betraktar kommunikation som en situerad handling vars natur är dynamisk och 
därför till viss del oförutsägbar. Att en handling är situerad innebär att handlingar och 
praktiker konstituerar varandra skriver Roger Säljö. Lärandet av denna kommunikation är i 
hög grad kontextuellt och sker genom utbyte av kunskaper, med hjälp av artefakter och språk 
såsom Säljö föreskriver. Värdegrundsbegreppet har här alltså ändrat innehåll jämfört med 
skolvärlden, det handlar i detta sammanhang mer om att tolka varandra än att tolka ett givet 
styrdokument.  
 
Min tolkning och förståelse inför detta fenomen har således egentligen tagit gestalt på flera 
olika organisatoriska nivåer som är ömsesidigt beroende av varandra. Det har medfört 
svårigheter i att förstå vilken kommunikation på vilken organisatorisk nivå som påverkar vad 
och vilken del av kommunikationen som rör de operativa och marknadsmässiga frågorna. 
Därför har mitt arbete präglats av flera nivåer – både analytiska och organisatoriska. Sally 
Rankin och Karen Duffy Stallings kallar dessa nivåer för makro-, exo-, meso-, och 
mikronivåer.148 Makronivån motsvaras i det här fallet av respektive lands kultur och 
subkulturer, alltså det som på ett ”omedvetet sätt” präglar individerna som växer upp i 
respektive kultur. Exonivån motsvaras av flygmarknaden och den speciella kultur som präglar 
den. Mesonivån präglas av samarbetet mellan organisationerna LFV och Flygbolaget Ärlines, 
men mötet, kommunikationen mellan Kim och Robin som jag har analyserat, har skett på 
mikronivån.  
 
I efterhand konstaterar jag att en betydande del av den tid som avsatts för mitt uppsatsarbete 
har gått åt till att försöka förstå hur flygmarknaden fungerar. Det har varit en förutsättning för 
mig för att kunna genomföra min studie. Kanske har det blivit på bekostnad av studiens 
resultat. Å andra sidan har det kanske ytterligare hjälpt mig att vara objektiv i mitt sökande 
efter kunskap. Hade jag haft denna kunskap innan jag påbörjade studien hade jag troligtvis i 
ett tidigare skede kunnat isolera problemet och koncentrerat mig på det, men sannolikt även 
varit färgad av den i mina analyser. Stundtals har jag upplevt att jag har famlat utan att veta 
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vad jag har letat efter och mina frågor har blivit därefter. Säkerligen har flera av mina både 
forskningsfrågor och intervjufrågor en högre metakaraktär än vad som är rimligt att svara på i 
en D-uppsats. Om jag skulle fortsätta studien i ett annat arbete så skulle jag fokusera mer på 
hur man i respektive part upplever innebörden i vissa termer, till exempel marknadsplan, 
marknadsföring, operativ kommunikation och så vidare. Det skulle även vara mycket 
intressant att göra en fortsatt studie av begreppet värdegrund och hur det kan användas och 
tolkas i sammanhang utanför skolväsendet, kanske i form av begreppsanalys. Jag tycker att 
jag har lärt mig så mycket av att arbeta med denna nya och spännande värld som har öppnats 
för mig i och med detta arbete och jag hoppas att det kan vara en källa till lärande även för 
LFV.  
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APPENDIX 1  

INTERVJUGUIDE TILL LFV:S REPRESENTANT 
 

1. På vilket sätt skulle Du beskriva Din roll i kommunikationen mellan LFV och Flygbolaget 
Ärlines? 

 
2. Vad har Du gjort att förbereda Dig för möten med Flygbolaget Ärlines? 

 
3. Kan Du beskriva hur Du har upplevt att etableringen av Flygbolaget Ärlines har gått till? 

 
4. Vad hade Du för förväntningar på Flygbolaget Ärlines representant? 

 
5. Hur många representanter har Du träffat och vilka roller har de haft i bolaget?  

 
6. Kan Du beskriva Ditt första möte efter etableringsbeslutet med Flygbolaget Ärlines? 

 
7. Vad tycker Du fungerar bra i kommunikationen med Flygbolaget Ärlines? 

 
8. Finns det något som Du upplever inte fungerar bra i kommunikationen med Flygbolaget 

Ärlines, i så fall vad? 
 

9. Vad tycker Du har varit enkelt i kommunikationen mellan LFV och Flygbolaget Ärlines? 
 

10. Vad tycker Du är svårt i kommunikationen mellan LFV och Flygbolaget Ärlines? 
 

11. Hur vill Du beskriva att det gått till när LFV diskuterat krav på motprestation med Flygbolaget 
Ärlines, givet att de får ett marknadsstöd av LFV i etableringen av den nya flyglinjen?  

 
12. Kan Du beskriva det sätt på vilket Du försäkrar Dig om att ni båda är överens om vilka villkor 

som skall gälla i etableringen av den aktuella flyglinjen? 
 

13. Hur upplever Du att Din insyn i hur Flygbolaget Ärlines använder det marknadsstöd som LFV 
erbjuder är? 

 
14. I hur stor utsträckning upplever Du att Flygbolaget Ärlines har tillräcklig kunskap om den 

svenska marknaden?  
 

15. Kan Du ge några exempel på att Flygbolaget Ärlines som en konsekvens av dialogen med 
LFV har ändrat/justerat sina marknadsföringsplaner? 

 
16. I hur stor utsträckning anser Du att marknadsaktiviteterna är relationsbyggande mellan LFV 

och Flygbolaget Ärlines respektive konkret biljettförsäljningsdrivande? 
 

17. På vilket sätt tycker Du att LFV skulle kunna utveckla sitt arbetssätt för att ge Flygbolaget 
Ärlines ännu bättre förutsättningar för att lyckas med sin Stockholmslinje? 
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APPENDIX 2 

INTERVJUGUIDE TILL FLYGBOLAGET ÄRLINES REPRESENTANT 
 
Questions to the Representative of Flygbolaget Ärlines: 
  
1. How would you describe your part in the communication between Flygbolaget Ärlines and the 
LFV? 
  
2. What measures do you take to make sure that you will be adequately prepared for a meeting with 
the LFV? 
  
3. Have you any elaborately designed method for these meetings? 
  
4. How, in your opinion, was the establishment at Stockholm Arlanda Airport implemented? 
  
5. What were your expectations regarding the Representative of the LFV? How many Representatives 
did you meet, and what were their positions at the LFV? Which Representative have you had the most 
interaction with? Which Representative has in your opinion been most valuable to keep in touch with?  
  
6. Can you describe your first meeting with the Representatives of the LFV? 
  
7. In communication with the LFV, what is working well? 
  
8. Is there anything that is not really working well or is less than satisfactory in your communication 
with the LFV? 
  
9. Is there anything that in your opinion stands out as being especially clear, simple or straight forward 
in the communication between Flygbolaget Ärlines and the LFV? 
  
10. What do you find difficult in the communication between Flygbolaget Ärlines and the LFV? 
  
11. How do you react to any special requirements on the part of the LFV and directed to Flygbolaget 
Ärlines in return for any special services regarding marketing support provided by the LFV 
and  concerning the newly established Flygbolaget Ärlines flight line? 
  
12. Can you describe how you on your part make sure that both Flygbolaget Ärlines and the LFV are 
in full agreement regarding the conditions that will be effective in the establishment of the new 
Flygbolaget Ärlines flight line? 
  
13. Do you feel that the LFV are expressing any demands regarding insight as to how Flygbolaget 
Ärlines will make use of the marketing support offered by the LFV?  
 
14. To what extent do you experience that the LFV has knowledge of great value about how the 
Swedish market of selling travels by airplane works?  

 
15. Can you give any examples of when or if the interaction with the LFV has resulted in an 
adjustment of your marketing activities?  
 
16. Is there any way in which you think that the LFV could improve their method of working to give 
Flygbolaget Ärlines even better conditions to succeed in the new Stockholm flight line?  

 
 
 
 


