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Förord 

Examensarbetet har varit en lång och lärorik resa. Som ekonomistudenter med inriktning mot 

både finans och internationell handel ansåg vi det vara intressant att undersöka hur ett 

flygtransportföretags finansiella operationsstrategi, export och import påverkades av den 

finansiella krisen 2008. Såväl som vi vill förmedla att detta är ett viktigt och intressant 

område för oss att utvecklas inom, anser vi det även vara viktigt att kunna ge allmänheten 

likadan kunskap kring detta ämne. Vi vill skapa förståelse för de faktorer som påverkar 

förändringar och kunna bidra med ny kunskap inom området som kan hjälpa ett globalt 

företag under en finansiell kris. Under uppsatsprocessen har vi fått möjligheten till värdefull 

hjälp och inspiration då vi har kunnat diskutera tankar och reflektioner med vår handledare, 

universitetsadjunkt Kent Sahlgren vilket vi är väldigt tacksamma för. Vi vill även tacka våra 

opponenter som har bidragit med vägledning genom arbetet. Slutligen vill vi tacka vår enhet 

Glenn Steele för intervjun och British Airways – World Cargo.  
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Sammanfattning 

Den finansiella krisen 2008, påverkade företag över hela världen som därmed tvingades 

ändra sina operationsstrategiska strategier för att klara sig. Efterfrågan på varor och 

tjänster sjönk, marknaden mötte en konjunkturnedgång och företag kunde bara hantera sina 

kostnader för att inte gå i konkurs. Organisationer måste se över sina finansiella strategier 

då det kommer att avgöra det framtida utfallet. Organisationer med internationell anknytning 

kräver en stor fokus kring de externa effekterna och på grund av det anpassa sina strategier 

på en global nivå. 

British Airways - Air Cargo är ett globalt företag med ett internationellt nätverk som arbetar 

inom 80 länder med cirka 200 destinationer. Som en del av ett internationellt nätverk är 

organisationen beroende av externa faktorer, vilket är något som måste övervägas när en 

kris inträffar. 

Det finns flera sätt att hantera de finansiella operationsstrategerna på,i beroende på vilken 

marknad du arbetar inom. Vi kommer att presentera en åtgärdsmodell baserad på tidigare 

teorier som vi kopplat till British Airways - World Cargos operationsstrategi under den 

finansiella krisen 2008. Vi fann att den huvudsakliga strategin var förvaltning av kostnader. 

Studien är baserad på en kvalitativ studie och har utförts i syfte att bidra med en 

helhetsförståelse kring hur ett globalt flygfraktsföretags operationsstrategi, export samt 

import påverkades under finanskrisen 2008. Resultaten från analysen visade att World 

Cargo-avdelningen primärt använde sig av en kostnadsstrategi samt nedskärningar i form av 

investering, utbud och personal. Export och import möttes med minskningen i konsument 

efterfrågan som påverkade den tjänst World Cargo erbjuder negativt.  

 

 

Nyckelord: Finansiell kris, import, export, globalt företag, Flygfrakt och Finansiella 

operationsstrategier.



 

Abstract 

The financial crisis in 2008, effected companies around the globe and forced them to change 

their operational strategies, in order to survive. Companies with international links needed to 

consider external effects and due to that adapt their strategies on a global level. Demands for 

goods and service were decreasing and companies could only manage the cost during a 

recession to not face bankruptcy. Organisations need to reconsider their optimal strategy as 

this will determine their future outcome when managing a crisis as the one in 2008.  

British Airways - Air Cargo is a global company with an international network which serves 

about 80 countries, with about 200 destinations. As a part of an international network, the 

organization is characterized by external dependence, which is something that needs to be 

considered when a crisis occurs. 

There is several ways of managing the financial operational strategy due to the different 

markets. We identified a strategy model based on previous theory which we linked to the 

operational strategy of British Airways – World Cargo during the financial crisis in 2008. 

We found that the major strategy was the management of the costs. 

A qualitative case study has been performed in order to describe how a global Air Cargo 

company´s operational strategy, export and import were affected when the financial crisis in 

2008 occurred. The results from the analysis indicated that the World Cargo department used 

the strategy of cost constraints in terms of investment, supply and personnel. In terms of 

export and import, the major impact was the decrease in consumer demands which 

consequently it affected the demand for the service World Cargo offered. 

 

 

Key words: Financial crisis, Import, Export, Global Company, Air Cargo and Financial 

operational strategy.   
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1 Inledning 

Inledande kapitel kommer att börja med en beskrivning av uppkomsten av den finansiella 

krisen 2008 samt fortsätta med en djupare förklaring kring globala flygtransportföretag och 

dess påverkan inom export och import. Fortsättningsvis kommer kapitlet att innehålla vikten 

av en operationsstrategi, en problemdiskussion och avslutas med problemformulering och 

syfte. 

1.1 Problembakgrund 

Under 2008 mötte företag en global kris som ledde till ett flertal konsekvenser, som till 

exempel höga riskpremier på kreditmarknaden, volatila och snabbt fallande tillgångsvärden 

samt omfattande likviditets- och solvensproblem för banker och finansiella institut (Den 

finansiella krisen – utveckling under 2008, 2008, s.47) Dessa konsekvenser drabbade företag 

som både arbetade internationellt såväl som nationellt. Den finansiella krisen 2008 medförde 

en ökad risk i alla affärsmässiga relationer och företag världen över tvingades se över sina 

strategier och sin position på marknaden. Finanskrisen var en del av en nödvändig strategisk 

omstrukturering inom marknaden vilket var en anpassning till den ökade globala riskmiljön 

som rådde (Den finansiella krisen – utveckling under 2008, 2008). Detta ledde till att 

förändringar implementerades i verksamheten för företagens överlevnad, men många 

anpassningar och marknadsjusteringar skedde för snabbt vilket ledde till en ökad 

konjunkturnedgång (ibid). Globala företag har försökt tackla problem med olika finansiella 

operationsstrategier såväl som export- och importstrategier. 

 I ett citat av den Europeiska centralbankens dåvarande president, Jean Claude-Trichet: 

 ”Den finansiella krisen 2008 var och är fortfarande den största finansiella katastrof som 

inträffat sedan andra världskriget” (Elliot, 2011, s.1) 

Framgår det vilken stor effekt den finansiella krisen 2008 hade och fortfarande har. Effekten 

av den finansiella krisen har lett till stora svårigheter runtom i världen, vilket har resulterat till 

en svår period för miljontals människors ekonomi.  

Dagens globalisering har lett till att många företag i dag är globala. Att något är globalt 

innebär en företeelse som omfattar hela världen (Kommerskollegium, 2009). Ett globalt 

företag kan därför förklaras som en organisation där mänskliga och materiella resurser 
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samordnas för produktion av varor och tjänster som omfattar hela världen (ibid.). I tidigare 

undersökningar har det upptäckts att antalet globala flygtransportsföretag har fått sin stora 

utsträckning under de senaste decennierna då globaliseringen ökat drastiskt (Ekholm, 2008). 

Ett globalt företag har en ledande ekonomisk betydelse för ett land, då flygmarknaden i 

synnerhet ses som en viktig inkomst för hela landet och dess välfärd (Chang & Chang, 2008). 

Tillväxten har satt sina spår tydligt i den ekonomiska världen. Bowen Jr & Leinbach (2003) 

nämnde att marknaden för flygtransport hade ökat med 7.7 procent på 20 år mellan 1980-

2000 vilket är dubbelt så mycket mot vad tillväxten för den internationella BNP:n var under 

den tiden. Med konsumenters minskade handel under krisen ledde det till en minskad 

efterfrågan av varor, vilket resulterade i en minskad export och import och den internationella 

marknaden mötte en kraftig nedgång.  

Denna uppsats berör ämnet finansiering, och därmed anses den finansiella krisen 2008 vara 

en händelse värd att upplysa och forska djupare kring. Den påverkan finansiering har på 

allmänheten och dess välbefinnande är också av stort intresse. Finansiering är balken för 

utveckling och det såg världen under den finansiella krisen 2008 (Soros, 2009). 

1.2 Problemdiskussion  

Den senaste finansiella krisen och dess massiva påverkan inom den globala världen samt den 

sammhällsekonomiska (Chang & Chang, 2008), gav en anledningen till att fokusera på denna 

sorts företag, ett globalt företag. Då målet är att få en djupare inblick kring händelsen och 

dess påverkan på ett företag, resulterade valet i flygtransportsbolaget British Airways – 

World Cargo avdelning med sitt moderbolag placerat i den finansiella huvudstaden, London.  

Det valda företaget är ett världskänt företag som majoriteten läsare kommer att kunna 

förknippas med och känna igen. Företagets roll på marknaden berör det alldagliga livet kring 

en människas konsumtion av all sorts varor som exporteras och importeras av landet. 

Intresset kring den internationella marknaden har bidragit till valet att studera närmare kring 

globala företag.  

Denna sektion kommer att presentera hur olika studier tidigare har diskuterat kring 

uppsatsens ämne. 
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Transporten kan ses ur ett ekonomiskt perspektiv då transporten ses som en del av 

försörjningskedjan, vilket är något som diskuteras i Paulsson et al (2000). Huvudtanken med 

styrningen av denna kedja är att se den som en helhet. Transporten är en del av det som 

Lumsden (1998) definierar som logistik, vilket innebär att rätt vara eller service ska levereras 

till rätt plats vid rätt tidpunkt, i rätt kvalitet och till minsta möjliga kostnad. Transportsättet 

flygfrakt framgår här som det mest energikrävande.  

Då finansiella strategier påverkar utfallet från en finansiell kris, krävs det att ha en 

välstruktuerad strategi, vilken har en betydande roll (Lauenstein, 1981). En konkurrenskraftig 

finansiell strategi kommer att leda till en bättre position på marknaden gentemot de som inte 

implementerar en sådan strategi effektivt då det leder till att undvika allvarliga situationer, 

otillräcklig betalningsförmåga och obestånd (ibid). 

Innan krisen 2008 var marknaden i sin högsta punkt, speciellt i ursprungslandet USA där 

krisen hade sitt startskott. Standardavvikelser för handelstillväxten låg på 19 procent för ett 

utvecklingsland samt nio procent för ett industriland (Baxter och Kouparitsas, 2006). I och 

med att ett industriland har mer diversifierade och utvecklade handelsstrategier kan de 

fortfarande uppleva stora fluktuationer inom handeln, sådana som ett utvecklingsland ofta 

kan uppleva. Detta kan då förknippas till hur företag i ett industrialiserat land anpassar sig till 

sådana fluktuationer, i största mån till perioden kring den senaste finanskrisen och den ökade 

exporten från Kina. Fluktuationer inom handeln refereras till de förändringar och variationer 

som uppstår inom export och import inom ett land.   

När möjligheten till en imperfekt marknad råder, påverkar detta i stor utsträckning ett 

företags strategi. Då företagen agerar annorlunda än vad de hade gjort i en ”perfekt marknad” 

(Bellone et al. 2010). En kris drabbar generellt ”alla” men hur det kommer sig att vissa klarar 

sig bättre än andra var en av frågorna som behövdes besvaras (ibid). 

Inom ett företag är hanteringen av de olika aktiviteterna hjärtat till en fungerande 

operationsstrategi. Wiley (2009) argumenterar i sin bok att operationsstrategin är baserad på 

konsten att kunna hantera ingående resurser till nödvändiga utgående resurser och att detta är 

den primära strategin för alla organisationer (ibid). Nedan följer en figur på 

operationsstrategins procedur och dess tillvägagångssätt: 
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Källa: (Wiley, 2009: 8) 

 

Med en ökande internationell handel inom handelstransporten, finns det viktiga indikationer 

som måste nämnas. Att transportföretag under finansiella restriktioner ökar sin export, är 

något som bevisat att det förbättrar den framtida tillväxten för företaget (Bellone et al. 2010).  

De variabler som identifierats som relevanta gentemot forskningen om flygtransport i relation 

till finanskriser och dess påverkan på finansiella operationsstrategier samt import och export 

för ett företag är: finanskrisen 2008 och dess påverkan kring finansiella strategier av 

Lauenstein (1981)., hur handelstillväxten och dess standardavvikelse var innan krisen som 

framgår i studien av Baxter och Kouparitsas (2006). En imperfekt marknad och dess 

påverkan på ett företags exportstrategier av Bellone et al.(2010). Paulsson et al (2000) och 

Lumsden (1998) som diskuterade transporten ur ett ekonomiskt perspektiv och slutligen, 

Wiley (2009) som presenterade operationsstrategin för ett företag.   

De tidigare studierna som nämnts har visat blandade resultat och har primärt ett mer 

kvantitativ tillvägagångssätt (Baxter och Kouparitsas, 2006), (Paulsson et al, 2000), 

(Lumsden, 1998) och (Bellone et al. 2010) vilket innebär att de riktar sig mot ett flertal 

respondenter. Denna uppsats kommer istället att, med hjälp av dessa tidigare studier, rikta sig 

mot en mer kvalitativ studie som ett intressant bidrag till de tidigare studierna samt fylla ut 

det kvalitativa gapet. Detta för att få en undersökning som bidrar till en helhetsförståelse. En 
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kvalitativ studie går istället på djupet för att undersöka en explorativ frågeställning, vilket 

passade bra till denna undersökning och det bestämdes då att undersökningsobjektet skulle 

vara British Airways - World Cargo då de är ett av världens ledande flygfraktsföretag. 

1.3 Problemformulering 

På basis av ovanstående problembakgrund och problemdiskussion ställer vi oss frågan: 

– Hur påverkades flygtransportsbolaget British Airways - World Cargos finansiella 

operationsstrategi samt dess import och export av den finansiella krisen 2008? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och ge en helhetsförståelse om hur ett globalt 

flygtransportföretags finansiella operationsstrategi samt dess export och import påverkades 

då den finansiella krisen 2008 uppstod.  

1.5 Centrala begrepp 

Import: Inköp av produkter som produceras i ett land för personer bosatta i ett annat land 

(Hill, 2011) 

Export: Försäljning av produkter som produceras i ett land för personer bosatta i ett annat 

land (Hill, 2011) 

Operationsstrategi: Hantering av de ingående resurserna till nödvändiga utgående resurser 

(Wiley, 2009). 

Finansiell kris: Är en situation som uppstår då ett lands ekonomi hastigt faller (Bäckström, 

1998) 

Globalt företag: Är ett företag som verkar i mer än ett land. Globala företag planerar och 

koordinerar sina aktiviteter på världsplan (Kotler, 2003) 

1.6 Uppsatsens disposition 

Kapitel 2: Vetenskaplig metod 

I kapitel två förklaras, diskuteras och analyseras de olika metodvalen. Anledningen till valet 

av det hermeneutiska synsättet och en abduktiv ansats redogörs. Vidare i kapitlet förklaras 



 

6 

 

hur undersökningen skall uppnå en hög validitet och reliabilitet och slutligen förklaras 

operationaliseringen.  

Kapitel 3: Teoretisk referensram 

Kapitel tre inleds med en litteraturöversikt där relevanta tidigare studier diskuteras som följs 

upp av en motivering till valet av de teoretiska perspektiven. Därefter ges en djupare 

förklaring till den finansiella krisen 2008, flygfraktsmarknaden, finansiella strategier samt 

export och import. Avslutningsvis redogörs de teorier som anses vara kopplade till 

uppsatsens problemformulering och syfte. 

Kapitel 4: Empirisk metod  

I kapitel fyra presenteras en form av utvärdering, där det redogörs för hur undersökningen har 

arbetats fram och dess tillvägagångssätt i form av; undersökningsmetod, intervjuutformning 

och val av enhet.  

Kapitel 5: Analys och Resultat 

I kapitel fem presenteras den bearbetade empirin och en analys av samband mellan teori och 

empiri redovisas.  

Kapitel 6: Slutsats och förslag till framtida forskning 

I kapitel sex redovisas slutsatserna av undersökningen och uppsatsens frågeställning 

besvaras. En tydlig bild ges av hur British Airways finansiella operationsstrategi, export och 

import påverkats av den finansiella krisen. Kapitlet fortsätter med en presentation av en 

åtgärdsmodell som innehåller de åtgärder som företaget kan vidta för en minskad påverkan av 

en finansiell kris. Kapitlet avslutas med förslag till framtida forskning inom ämnesområdet. 
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2 Vetenskaplig metod 

I detta kapitel skall det diskuteras och analyseras kring vilken undersökningsmetod som är 

lämpligast för att besvara uppsatsens problemformulering. Detta kapitel kommer att 

innehålla jämförelser mellan de olika tillvägagångssätten och på så vis komma fram till 

vilken metod som passar bäst till denna undersökning.  

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

Metodiken är enligt Jacobsen (2002) uppdelad i två delar, vilket är två olika vetenskapliga 

attityder som är baserade på hur vi människor kan förstå och veta något om verkligheten 

genom olika ”attityder”. Den ena är positivistisk (objektivbaserad attityd) och den andra är 

hermeneutisk (förståelsebaserad attityd) (ibid). 

Den generella skillnaden mellan positivism och hermeneutik är; Positivism är baserad på en 

ontologi av ”lagmässigheter” medan den Hermeneutiska ontologin inte har några generella 

lagar (Jacobsen, 2002). En positivistisk metodik beskrivs med siffror och refereras oftast till 

den kvantitativa metoden. Utgångspunkten för denna metodik är att det skall kunna studeras 

empiriskt (ibid), där forskningen och hypoteserna är objektiva till verkligheten. Den 

hermeneutiska metodiken förklaras och beskrivs med ord, vilket förknippas med en kvalitativ 

metod. Då det innebär att forskningen undersöks genom en människas uppfattning om 

verkligheten (ibid).  

Den ansats som anses relevant till undersökningen är det hermeneutiska antagandet då 

uppsatsen kommer att vara baserad på att undersöka ett enskilt transportföretags finansiella 

strategier samt import och export under den finansiella krisen 2008. Jacobsen (2002, s.40) 

nämner att: 

”för att få reda på hur människor konstruerar verkligheten blir en forskare tvungen att välja 

en forskningsuppläggning som betonar närhet”  

Vilket kommer att genomföras med en djupintervju. Författaren nämner att denna metod 

innebär att forskaren skall förstå den undersökta, uppfatta verkligheten genom en dialog med 

den undersökta samt anpassa forskningsprocessen till verkligheten (ibid). Detta måste göras 
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för att få ett bra resultat. Den anses även som den äldsta undersökningsmetoden (Larsson, 

2011).  

 2.2 Ansats 

En studie kan ha en induktiv eller deduktiv ansats. En induktiv ansats innebär att forskningen 

utgår ifrån empirin och med denna till grund utförs sedan försök till att hitta nya teorier: 

EmpiriTeori. Jacobsen ger en enklare definition för induktiv process ”Forskare som går ut 

i verkligheten nästan helt utan förväntningar” (Jacobsen, 2002, s.35). Vid en induktiv ansats 

är forskaren öppensinnad vid insamlandet av information för att inte bli begränsad. Då data är 

insamlad systematiseras och formuleras den (ibid.) En deduktiv ansats innebär att 

forskningsprocessen utgår ifrån befintlig teori som används som grund för att utforma nya 

hypoteser: TeoriEmpiri (ibid.).  Enligt Jacobsen (2002) blir forskaren begränsad av denna 

ansats och han är därför kritisk till den. Han menar att den endast letar efter relevant 

information som ger stöd åt de förväntningar forskaren hade när undersökningen inleddes.  

En induktiv ansats kan ses som en mer upptäckande väg inom forskningsprocessen medan 

den deduktiva ansatsen är ett sätt att bevisa redan befintliga teorier (Holme & Solvang, 1997).  

Det finns också en tredje ansats som är baserad på en kombination mellan den induktiva och 

den deduktiva ansatsen, vilket blir den Abduktiva ansatsen. Denna ansats används oftast då 

forskarna använder sig av både induktiv och deduktiv ansats för att få den mest lämpliga 

metoden i relation till problemet som undersöks. Den abduktiva ansatsen brukar även kallas 

”den gyllene medelvägen”, där teori och empiri varvas växelvis. Denna ansats är genom 

kombinationen av induktiv och deduktiv, mer öppenhet (Jacobsen, 2002). Denna ansats är 

den som anses passa bäst till denna undersökning då uppsatsen är baserad på att se till 

tidigare forskning och på så sätt skapa en referensram för att fortsättningsvis samla in empiri 

(Alvesson & Sköldberg, 1994). Uppsatsens syfte kommer att uppnås som bäst genom att 

basera uppsatsen på denna ansats med möjligheten att kunna gå fram och tillbaka mellan teori 

och empiri. Det leder till att undersökningsprocessen blir mer flexibel beroende på det data 

och teori som samlas in.  
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2.3 Forskningsmetod  

En forskningsmetod kan antingen vara kvalitativ eller kvantitativ. Inom den kvalitativa 

metoden vill man förstå problemet medan man inom den kvantitativa metoden vill förklara 

problemet. Enligt Jacobsen (2002) styrs valet av metod av problemformuleringens struktur, 

då den antingen kan vara explorativ eller testande. Jacobsen menar att man vid en explorativ 

problemställning lämpligast väljer en metod som får fram många nyanser, något som oftast 

fordrar koncentration på ett fåtal enheter. Sådana metoder passar bäst för insamling av 

kvalitativ data. En testande problemställning har ofta avsikten att finna storleken, frekvensen 

eller omfattningen av ett fenomen. Detta innebär med andra ord att problemformuleringen 

utgör en önskan om att gå på bredden, alltså att undersöka många. För en sådan 

problemställning väljer man en kvantitativ ansats (Jacobsen, 2002). Den kvalitativa ansatsen 

är oftast induktiv och även relativt öppen, då forskaren så lite som möjligt försöker styra den 

information som samlas in (ibid.). Den kvantitativa ansatsen kan istället kallas för styrande, 

då informationen uppgiftslämnaren kan ge är kontrollerad. Skillnaden mellan dessa två 

forskningsmetoder är därmed huruvida insamlingen av information är starkt strukturerad på 

förhand eller mer öppen.  

Som tidigare nämnts har de flesta studierna utförts med hjälp av kvantitativ forskning där 

forskaren redovisat hur flera länder påverkats av den finansiella krisen 2008 i form av siffror 

och procent. Väldigt få undersökningar har gjorts specifikt inom ett förvalt företag med stöd 

av kvalitativ forskning. En kvalitativ ansats innebär att datainsamlingen utförs t.ex. genom 

dokumentundersökning och öppen individuell intervju (Jacobsen, 2002). Då denna typ av 

forskning kommer att ge en djupare inblick inom export- och importvärlden, då 

undersökningen är baserad på ett globalt företag. Problemformuleringen är explorativ då 

endast en enhet intervjuas, British Airways – World Cargo, och därmed passar insamling av 

kvalitativ data bäst (ibid.).  En kvalitativ ansats kommer bidra till att denna studie tydligt kan 

beskriva vad som sker inom ett globalt transportföretag då en finanskris inträffar. 

2.4 Operationalisering 

Då uppsatsen kommer att mäta ett flertal variabler, innebär det att variablerna måste bli 

mätbara (Jacobsen, 2002). Med operationalisering kommer uppsatsen kunna mäta dessa 

variabler och samtidigt beskriva hur man skall gå tillväga för att samla in data. Jacobsen 
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(2002) menar då att man som forskare måste kunna konkretisera de begrepp som nämnts, 

vilket i många fall anses som vaga och oprecisa.  På grund av den vaghet vissa begrepp har 

leder detta till att de snarare blir definierade med indikationer, för att komma så nära 

begreppet som möjligt (ibid). Med den planerade operationaliseringen kommer forskaren 

under undersökningens gång kunna framställa och presentera de specificerade kriterierna som 

måste tas ställning till då man empiriskt skall mäta uppsatsens variabler (Bjereld et al. 2009).   

Utformningen av intervjuprocessen kommer huvudsakligen vara baserad på den teoretiska 

referensramen i kapitel tre och de variabler som skall täckas med hjälp av denna intervju. 

Processen kommer att vara baserad på ett planerat möte med en anställd inom det valda 

företaget med 15 års erfarenhet inom den bransch som skall undersökas. Intervjun är 

uppdelad i fem delar, där första delen består av en beskrivning av intervjuaren samt syftet 

med intervjun. Del två består av en beskrivning av enheten och hans position i företaget. Den 

tredje delen av intervjun består av generella och djupgående frågor kring organisationen och 

dess roll i samhället. Del fyra behandlar frågor kring kärnan av undersökningen. Frågorna 

täcker den finansiella krisens påverkan på företaget innan, under och efter den finansiella 

krisen. Inom denna del frågas det om hur dem som företag påverkades samt deras finansiella 

strategi kring situationen 2008. Avslutningsvis ställs frågor om vad han med hjälp av sin 

kompetens skulle kunna erbjuda mindre företag som inte har samma kapacitet som British 

Airways i form av kapital och arbetskraft, och hur man strategiskt ska hantera situationerna 

som uppstår då en finansiell kris inträffar. 

2.5 Validitet 

Validitet är ett begrepp som används för att beskriva undersökningars kvalitet (Wolming, 

1998). Begreppet innebär att den data man använder sig av är giltig och relevant (Jacobsen, 

2002).  Giltighet och relevans kan delas upp i två delar; extern och intern. Intern giltighet och 

relevans innebär att man faktiskt mäter det man tror sig mäta. Extern giltighet och relevans 

innebär att generella slutsatser ska kunna dras från empirin (Ibid.). I och med den kvalitativa 

metoden valdes endast ett företag, detta innebär att den externa giltigheten är begränsad. 

Detta valdes med medvetenhet då denna studies syfte är att få en djupare förståelse. Den 

undersökta kommer att få sammanställa den data som fåtts fram genom djupintervjun för att 

minska felaktig information Den insamlade datan kommer då att presenteras med en ökad 

giltighet (Jacobsen, 2002). Under intervjun användes en bandspelare till syfte att kunna 
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återhöra intervjun för att inte missa betydande huvudpunkter. En hög validitet kommer att 

uppnås då undersökningen kommer att hålla sig till begrepp som rör en finansiell kris, ett 

globalt flygtransportsföretag, finansiella strategier samt export och import för att se till att 

mäta det som faktiskt önskas undersökas. Det resulterar till att kritiskt kunna granska den 

data framtagen från intervjun till den relaterade teorin. Där likheter och skillnader kommer att 

kunna särskiljas lättare för en strukturerad analys med en djup förstålse kring ämnet där 

Jacobsen (2002, s.259) nämner att detta genomförs med hjälp av kategorisering som 

återspeglar datan.  

2.6 Reliabilitet 
 

För att uppnå hög reliabilitet skall forskningen vara upplagd på sådant vis att forskaren så lite 

som möjligt ska kunna påverka forskningen, då detta enligt Jacobsen (2002) är något som 

inte kan uteslutas helt. Målet med undersökningsprocessen är att vara objektiva med den  

information som samlas, samt med den data som är insamlad genom datainsamlingsstrategin, 

djupintervjun. Strävan kommer att vara att ge denna uppsats en ”replicerbarhet” (Jacobsen, 

2002, s.37) vilket innebär att denna forskning ska få ”samma” resultat som denna 

undersökning får då den utförs av andra undersökare. För att öka relabiliteten fick den 

intervjuade säkerställa den samlade datan där inget känsligt eller någon felaktig uppfattning 

rådde. Reliabiliteten kan påverkas av olika intervjusituationer (Bell, 2006). Då valet av 

inervjuplats och enhetens position i företaget kan ha påverkat dess åsikt och därmed påverkat 

reliabiliteten i denna studie.    

2.7 Modellutveckling 

Uppsatsen metodval är en abduktiv ansats med en hermeneutisk utgångspunkt. Vilket innebär 

att målet inte är att generalisera utfallet, utan avsikten är istället att skapa en helhetsförståelse 

kring ämnet och de valda variablerna. Med hjälp av den empiri och teori som anses relevant 

kommer en modell kunna skapas, som skall kunna användas för vidare forskning eller en 

förbättrad strategisk process för ett företag. Den information som samlas in kring företagets 

finansiella strategier samt export och import under den finansiella krisen skall bidra till en 

åtgärdsmodell som andra företag kan ha nytta av.  
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Den utvecklade modellen kommer att vara baserad på organisationens karaktär där det skall 

framgå vad målet är, vilken strategi den använder, tillvägagångssätt för ytterligare 

förändringsåtgärder, beslutsordning och slutligen presentera den geografiska spridningen 

(Banck och Nyström, 2001, s.17)   
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3 Teoretisk referensram 

Detta kapitel inleds med att ge en överblick av de teorier och den forskning som finns inom 

eller ansluter till uppsatsens problemområde. Vidare skall kapitlet presentera de två 

teoretiska perspektiven samt tidigare forskning kring de relevanta variablerna.   

3.1 Litteraturöversikt 

I detta avsnitt skall de tidigare litteraturerna presenteras som har likheter och relevans till 

denna undersökning. Litteraturen som presenteras är utfall från olika forskare som har 

kommit fram till olika resultat beroende på undersökningsunderlag och syfte. Det som är 

mestadels märkbart är att de flesta tidigare studier är baserade på kvantitativa metoder med 

generella resultat.  

De organisationer som arbetar med sina finansiella strategier kan påverka resultatet kring 

överlevnaden av en finansiell kris (Lauenstein, 1981). Där organisationens finansiella 

strategier är en del av operationsstrategin för ett företag, som innebär hur ett företag ska 

agera. Operationsstrategin ska guida företaget vid beslutsfattande. Besluten kan till exempel 

innefatta hur mycket som ska investeras, var investeringarna ska ske och hur de ska 

finansieras. Detta för att undvika allvarliga situationer och överleva motgångar, så som en 

finansiell kris (ibid).  

Flygtransportens expansion och dess ekonomiska tillväxt har lett till att flygtransport 

utnyttjas av alla företag (Chang & Chang, 2008). Detta har i sin tur lett till en positiv ökning 

inom den samhällsekonomiska tillväxten och anses därmed som en motor för landets tillväxt 

(ibid).  

En organisation som använde sig av en strategisk planering under den finansiella krisen 2008 

hade både en bättre position att växa under krisen samt att organisationen blev mer självsäker 

i form av framtida tillväxt (Wilson & Eilertsen, 2010). Företags framgång kring en kris kan 

vara sådant som att behandla driftskostnader, konsumenternas förtroende för företaget, 

produktutbudet som erbjuds under den svåra tiden och företagsstruktur, arbetskraft och 

arbetsmetoder samt de operativa rutinerna. Dessa faktorer är de som tycks bidra till relativa 

framgångar för ett företag under en kris (Pavlíček, 2009).  
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Under den senaste finanskrisen 2008 hade kundernas inköpsbeteende en stor effekt på 

transportmarknaden (Otrowski och Ogiermann, 2008). Flygbolag som både utför flygfrakt 

och passagerarresor nämnde Ogiermann, (2008) VD vid flygfraktsbolaget Cargolux att dessa 

organisationer påverkades kraftigare av krisen.  

”Endast de företag som framgångsrikt kan lösa detta ekonomiska problem blir exportörer” 

(Bellone et al. 2010, s.348) 

De företag/land som trots en finansiell kris kan exportera tillgångar visar en positiv signal 

(Bellone et al. 2010). Det faktum att företaget/landet exporterar under en sådan period leder 

till en fördel gentemot de som inte exporterar, samt deras kapacitet och tillgång till diverse 

finansiella marknader. Detta leder till en fördel för företagets mål till att internationalisera sig 

även om det valda företaget är ett globalt stabilt företag, råder det andra konsekvenser under 

en finansiell kris (ibid).  

Kopplingar till flygmarknaden publicerades den 13 oktober 2008 i en artikel i Air Cargo 

News, om hur flygmarknaden påverkades av finanskrisen. I artikeln talar Ruediger 

Ostrowski, General Manager och Board Member av Association of Forwarders and Logistics 

Providers of North Rhine Westphalia, om den stora negativa effekten att kundernas 

minskning av inköp hade påverkat flygfrakten och dess marknad i form av minskad 

efterfråga. Efterfrågan på flygfrakt föll mer än passagerarvolymen inom 

lufttransportmarknaden under krisen. Flygfrakten utgör ungefär tio procent av flygbolagens 

intäkter och anses vara en mycket viktig barometer av det ekonomiska tillståndet i världen. 

Ett fall av denna variabel anses därför betydande (Flygtendenser, 2009:01). 

 

Konsekvenserna inom de internationella länkarna i relation till finansiella krisen 2008 fick en 

svag relation i form av den effekt det hade på den internationella handeln (Rose och Spiegel, 

2010). Men det framgick att ett land kan smitta en partner finansiellt genom att ha en 

minskning i deras varuhandel istället (ibid).  

 

Användningen av flygtransport har resulterat till ett effektivt tillvägagångssätt för många 

företag för transporten av deras varor (Daley, 2009). I samband med den ekonomiska 

tillväxten som flygtransport bidrar till måste de miljömässiga frågorna tas i akt. Men den 
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ekonomiska tillväxten som bidras av flygtransporten sägs väga ut både den miljömässiga 

kostnaden och den samhällskostnad som råder (ibid).  

I detta avsnitt har det hanterats relevant litteratur till uppsatsens forskning och kommit fram 

till en sammanfattning av förståelse. Rose och Spiegel (2010) kom i deras studie fram till att 

det inte fanns några starka relationer mellan länder och dess handel under en kris. Medan 

information från Flygtendenser (2009:01) argumenterar emot detta och uppgav att efterfrågan 

för flygtransport sjönk mer än passagerarefterfrågan under den finansiella krisen. Samtidigt 

argumenterar Daley (2009) om de negativa konsekvenserna av ständiga föroreningar och 

dylikt som flygmarknaden bidrar till. Daley fortsätter dock med att den ekonomiska tillväxten 

som marknaden bidrar till överväger dessa föroreningar. Slutligen har finansiella strategier 

enligt (Lauenstein, 1981) en avgörande roll.  Det innebär då att export har ett positivt utfall 

för ett företag, flygtransportsmarknaden är i tillväxtfas, strategin under en kris är avgörande 

för ett företag samt efterfrågan. Även konsumentefterfrågan har stor inverkan på 

flygfraktföretag. Dessa utfall och teorier kommer senare att undersökas och jämföras med 

empirin samt relationen mellan dem för att senare kunna analysera och jämföra. Slutligen 

skall en strategimodell framställas som senare kommer att användas som en åtgärdsmodell.  

3.2 Teoretiskt perspektiv 

De två valda teorierna är resursberoendeteorin och handelsteorin. Anledningen till valet av 

två teorier är att det anses vara viktigt att undersöka British Airways omvärldsrelation både 

sett till nödvändiga resurser och handelsprocessen i sig. Båda dessa teorier påvisar vikten av 

att ha en bra relation till omvärlden, då företaget ingår i ett internationellt nätverk (Hatch & 

Cunliffe, 2006). 

3.2.1 Resursberoendeteorin 

Valet av denna teori baserades på att British Airways är en organisation som inte är helt 

självständig, utan kan istället ses som en del i ett globalt nätverk. Som en del av ett nätverk 

präglas organisationen av omvärldsberoende och därmed även av behovet av resurser som 

den själv inte kan skaffa fram (Pierre & Montin, 1991). Syftet med denna teori blir att se 

organisationens relation till omvärlden och relevanta variabler.  
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Teorin om resursberoende menar att en organisation är beroende av sin omgivning och att det 

är den som har makten att begränsa organisationens verksamhet. Detta framgår tydligt i 

boken The External Control of Organizations, där författarna påvisar att en organisation inte 

bara påverkas av sin omgivning utan ofta även indirekt styrs av den (Pfeffer & Salancik, 

1978). Författarnas utgångspunkt i denna bok är att en organisation behöver resurser för att 

överleva. Eftersom organisationen själv oftast inte innehar alla de nödvändiga resurserna, 

utan måste interagera med sin omgivning för att på så sätt få kontroll över delar av denna och 

få de nödvändiga resurserna, ses organisationen som beroende. En organisation med stort 

beroende av omgivningen kan ses som sårbar. Denna sårbarhet visar sig i form av 

omgivningens kontroll av organisationen viktiga resurser. Omgivningen kan därför sägas ha 

stort inflytande på organisationen och kan därför också ställa krav på den. Organisationens 

förmåga att samspela med sin omgivning är därför grundläggande för dess överlevnad och 

funktion (Pfeffer & Salancik, 1978). Ett stabilt förhållande till sin omgivning är även något 

som tas upp i intressentmodellen, då denna modell påvisar att intressenterna och företaget har 

ett beroendeförhållande till varandra. ”Med organisationens intressenter avses de individer, 

grupper och organisationer som i något avseende har en utbytesrelation med 

organisationen” (Bruzelius & Skärvad, 2004, s 73). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Baserad på ovanstående citat av Bruzelius & Skärvad (2004, s 73). 

 

Organisationen är beroende av de delaktiga intressenterna och på deras vilja att bidra till att 

verksamheten fortlever, medan intressenterna är beroende av att organisationen uppfyller en 

form av behovstillfredsställelse (Bruzelius & Skärvad, 2004). Ju mer beroende företaget är av 
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intressenten desto viktigare är denna för företaget och desto större makt innehar denna 

intressent. Bruzelius och Skärvad (2004) menar att det finns fyra olika huvudtyper av 

relationer mellan ett företag och dess intressenter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: De fyra huvudtyper av relationer som Bruzelius & Skärvad (2004) menar existerar mellan ett 

företag och dess intressenter. 

 

Intressenterna som tidigare nämnts i samband med intressentmodellen kan vara kreditgivare, 

kunder, aktieägare, etc. För British Airways ses kunderna som den viktigaste intressenten, då 

företaget är beroende av kundens inköp. Då kunden handlar skapar detta arbete för British 

Airways flygfrakt. British Airways är även resursberoende då det kommer till bränsle till 

flygplanen. Utan bränsle kan flygplanen inte exportera och importera det de ska och företaget 

skulle då inte kunna överleva, då det inte presterar. Som Pfeffer och Salancik (1978) nämnde 

i sin bok behöver företag resurser för att överleva, vilket kan kopplas till British Airways och 

gör företaget resursberoende.  
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3.2.2 Handelsteori  

Handelsteorin i relation till British Airways – World Cargo, ingår i ett så kallat internationellt 

nätverk och att teorin om handel täcker stora delar av företagets organisation och process. Då 

de är beroende av den globala världen anses det relevant att relatera företaget till denna teori 

och utgå från som en av de valda huvudteorierna. Genom denna teori skall relevanta variabler 

hittas som kan beskriva organisationens roll i den internationella handelsmarknaden.  

Handelsteorin är den viktigaste teorin inom världens handel och därmed till stor del baserad 

på denna teori som utgör ryggraden för den internationella handeln. Inom handelsteorin finns 

två huvudkategorier. Den första kallas den klassiska handelsteorin och är huvudsakligen 

baserad på David Ricardo, Adam Smiths och Heckscher- Ohlins handelsteorier (Pugel, 2004). 

Den senare teorin kallas för den ”Nya handelsteorin” och är mestadels baserad på Paul 

Krugamans handelsteorier (ibid). Den senare teorin är uppdelad i två egna teorier: 

1: Dominoeffekt 

2: Nav-och-eker system 

 

Dominoeffekten och Nav-och-eker systemet är två teorier som är baserade på den ”nya” 

internationella handelsstrategin och system vilket kommer att vara en av utgångsteorierna för 

denna forskning.  Målet med dessa teorier är att skapa en konkurrenskraftig position i sin 

region som senare stordriftsfördelar till resten av världen och genom detta ingå avtal med 

andra länder för att skapa en ännu starkare region (Gustavsson, et al., 2004). 

Dominoeffekten som utvecklades av Richard Baldwin handlar om hur länder strävar efter att 

bli delaktiga inom ett handelsavtal, en liknelse till ett gruppbeteende. Denna teori i relation 

till British Airways kan ses genom hur effekten av den finansiella krisen minskade handeln 

på grund av osäkerheten på marknaden. Då British Airways tillhör ett av de världsledande 

länderna ekonomiskt sett, är det många företag/länder som vill ingå avtal med de. Då strävan 

är att bli en del av ett frihandelsområde då idag ca 50 procent av världens handel sägs ske 

inom frihandel (Gustavsson, et al., 2004). 

Nav-och-eker systemet utvecklades av Paul Wonnacott (Wonnacott, 2001) vars grund ligger i 

en trend som uppstår mellan olika parter. Navet anses vara kärnlandet eller huvudpersonen i 

ett handelsavtal vilket oftast är stora ekonomier vilket i detta fall är British Airways, England 
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och eker är mindre parter som har handelsavtal med Navet. Eker-parterna har dock oftast inte 

avtal mellan varandra utan förlitar sig på navets ekonomi (ibid). 

Inom Nav-och-eker systemet diskuteras det att många eker-länder använder Navet som ett 

land för att kringgå tullkostnader, vilket kallas för ”transitland” (Wonnacott, 2001). Ett 

transitland är relaterat till British Airways i relation till hur de arbetar, då det kan hända att de 

får varor från ett land för att senare transportera det vidare till ett annat istället för att 

transportera det direkt. Att använda dessa så kallade ”transitland” har sina för- och nackdelar, 

då det kan öka handeln mellan länder som inte har frihandelsavtal, men detta medför dock 

ökade administrativa kostnader (ibid).  

Även storleken och de fördelar British Airways har är en indikation till dess framgång 

internationellt. En undersökning av Markusen och Venables (1998, s.193) presenterade de 

fem indikationer till fördel för företag till att arbeta internationellt: 

1. Den totala marknaden är stor. 

2. Marknaderna är av liknande storlek. 

3. Arbetskostnaderna är likartade. 

4. Fast nivå stordriftsfördelar är stora i förhållande till växt-nivå stordriftsfördelar. 

(De tillsatta fasta kostnaderna för att bli ett multinationellt företag är låg.) 

5. Transportkostnaderna är höga. 

Denna teori kommer att relateras till undersökningen i form av teoretiskt perspektiv som 

grund till undersökningsprocessen av datainsamling. 

3.1 Finansiell kris  

3.3.1 Den finansiella krisen  

Den finansiella krisen 2008 påverkade den globala ekonomin där de viktigaste aktörerna för 

denna kris var de investmentbanker, institutionella investerare och regeringen (Munkhammar 

& Sanandaji, 2008). 

”Vid tiden för krisens utbrott hade många finansiella institut lånefinansierat stora delar av 

sina tillgångar, bland annat olika strukturerade värdepapper” (Den finansiella krisen – 

utveckling under 2008, 2008, s.48) 
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Vad som orsakade den finansilla krisen 2008 var mestadels de snabbt stigande riskpremierna, 

den låga likviditeten på penningmarknaden, volatila aktiekurser och lägre 

statobligationsräntor (Vad orsakade den finansiella krisen?, 2008, s.49). Denna ekonomiska 

turbulens som rådde hade ett flertal orsaker, dock är det två faktorer som ses som 

huvudsakliga. Dessa faktorer hade sin utgångspunkt på den internationella kreditmarkanaden, 

först och främst var de historiskt låga riskpremierna som attraherade utländska investerare 

och för det andra de nya integrerade investeringsintstrumenten för riskspridning som fick en 

hög efterfråga(ibid). Detta ledde till att investerare och markanden hade svårt att genomskåda 

vem som egentligen tog på sig kreditriskerna.  

”Det låga priset på risk grundades dock på alltför optimistiska förväntningar om låntagares 

betalningsförmåga” (Vad orsakade den finansiella krisen?, 2008, s.49) 

Investerare märkte att dessa struktuerade värdepapper var oerhört riskfyllda på grund av den 

underliggande tillgångens värde började sjunka och de som hade tagit lån inte kunde betala 

tillbaka till banken, ledde det till en sorts dominoeffekt vilket resulterade i panik på 

marknaden (Soros, 2009).  

3.3.2 Operationsstrategier   

För företag innebar krisen ökad affärsrisk och företag tvingades göra förändringar i sina 

operationsstrategier, som är en viktig faktor för ett företags överlevnad under denna sorts 

motgångar (Den finansiella krisen – utveckling under 2008, 2008) 

Ett företags operationsstrategier kan definieras som de handlingar företaget utför för att 

uppnå sina mål. För de flesta företagen är huvudmålet att maximera värdet av företaget för 

sina ägare och intressenter. För att maximera värdet av ett företag måste det vidta strategier 

som möjliggör detta. Verksamheten i ett företag kan ses som en värdekedja bestående av 

olika uppgifter inom produktion, marknadsföring, försäljning, infrastruktur, osv. Handlingar 

inom dessa områden, företagets operationsstrategier, är avgörande för företagets uppfyllande 

av dess mål och kan vara avgörande för företagets överlevnad (Hill, 2011). 
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3.3.3 Strategier för finansiella kriser  

Efter att den finansiella krisen utlöstes tvingades företag vidta ett flertal olika strategiska 

metoder för att motverka effekten. Industriländer påverkades hårdast och här nedan 

presenteras kort några strategier som vidtogs av företag under och efter krisen 2008 för sin 

överlevnad (Tennant, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa strategier är sådana som majoriteten av företag borde ha vidtagit men det visade sig att 

många företag inte gjorde detta. Trots uppenbara signaler och indikationer som visade att en 

finansiell kris var på väg, underskattade många konsekvensen och effekten som den 

medförde. Det som ansågs mest uppenbart bortsett från USA:s signaler för en uppkommande 

finansiell kris var den internationella handeln, här beskrivs den med ett citat (Tennant, 2011, 

s.474) 

 

”Omfattande kredit crunches och minskad efterfrågan på importerade varor och tjänster i 

USA och andra utvecklade länder, förutsatte tydliga signaler". 

 

De krisprinciper som borde ha vidtagits under den finansiella krisen 2008, underskattade 

många företag då de uteslöt att krisen skulle komma att påverka dem (Tennant, 2011). Att 

vara förberedd är nyckeln till överlevnad. Om företagen inte är förberedda kommer det leda 
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till en hårdare effekt på företagets omsättning och dess utdelning (ibid). En annan viktig 

punkt som företagen underskattade är panikens konsekvenser i sådana situationer. För de som 

möter krisen på ett mer strategiskt sätt går det mycket bättre för än de företag som i panik 

försöker lösa problemet. De företag som i panik försöker lösa de problem som uppstår av en 

finansiell kris, förvärrar ofta situationen och får det sämre (ibid).    

3.4  Flygfraktens strategier  

I relation till den ökande marknaden för flygtransport skall de olika strategierna som utförs av 

flygbolag presenteras. Många flygbolag kan ha hundratals flyg som skall flygas varje dag, i 

och med det har flygbolagen olika strategier för transportering.  

En ganska vanlig strategi som används för bolag som huvudsakligen använder sig av 

passagerarflygplan, är de som har extra utrymme kring flygplanets lastutrymme ”mage” (där 

väskor och dylikt lagras). Strategin går ut på att flygbolagen låter företag att reserverar ett 

specifikt utrymme för att transportera deras varor globalt. I en studie av Amaruchkul & 

Lorchirachoonkul (2011, s.30), benämnde man det sparade utrymmet för ”allocated space”, 

där företagen och flygbolaget slöt avtal med varandra i början av året. Detta kontrakt gick ut 

på att de som ingår i ett avtal får tillstånd att utnyttja detta sparade utrymme för ett år framåt 

på förbestämda regler, vilket kallas för ett ”forwarders contract” vilket är en sorts 

säkerhetskontrakt för framtida fluktuationer på marknaden.  

3.5 Import och Export  

3.5.1 Import  

Det som sker vid flygfrakt är processen av export och import. Globaliseringen och framfarten 

av globala företag är grunden till handel mellan olika länder. De tre starkaste orsakerna till 

import anses vara tillgänglighet, pris och värde (Cameron et al. 2008) Tillgängligheten syftar 

till det som inte går att få tag på i det egna landet. Apelsiner är ett exempel på vad som växer 

dåligt i Sverige och något som därför i stället importeras till landet. Värdet på något syftar på 

den status som läggs till en produkt om den istället är importerad, som till exempel, franska 

viner och rysk kaviar. Priset syftar på att vissa varor helt enkelt är billigare i andra länder 

(ibid.) Import för ett land innebär därmed export för ett annat.   
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3.5.2 Importens fördel 

Import är en viktig del i ett företag där många bortser från innebörden och vikten av den. Det 

har argumenterats att importaktiviteter borde tas mer i beaktande då fokus i dagsläget ligger 

inom exporten (Castellani, Serti & Tomasi, 2010). Fördelen med import för ett företag är att 

strategin kring import diversifierar sig mindre, detta i relation till ursprungsländerna jämfört 

med ett exportföretag (ibid). En hög produktivitet inom ett företag som mestadels använder 

sig av import anses vara starkt associerat med att företaget har en hög importdiversifiering. 

Detta i sin tur innebär att de företag som arbetar med att diversifiera importen har en fördel 

gentemot exportföretag (ibid). Generellt sett har det dock visats att importörer och exportörer 

har en liknelse i sina egenskaper vilket leder till att skillnaden inte är av särskilt stor 

betydelse. Trots detta är exporten mer betydande för företaget i dagsläget(ibid). 

Många studier inom export samt import har visat att toppexportörerna, vilket är stora 

multinationella företag är samtidigt stora importörer, vilket inte nämns i särskilt många 

studier kring detta ämne då mest fokus ligger på export. Kombinationen av import och export 

har visat sig leda till en ökad produktivitet för företaget.  

De företag som vill träda in på importmarknaden kommer att uppleva en så kallad ”sunk 

cost” (extra kostnader som inte genererar någon direkt inkomst) (Castellani, Serti & Tomasi, 

2010).      

3.5.3 Export definition 

Export är en handelsstrategi där ett företag producerar en produkt av en vara/service som 

efterfrågas av en utländsk köpare. Då denna produkt/service transporteras ut från landet anses 

det som en export och för att exportera behöver du ingå i en exportmarknad. I processen för 

att träda in i marknaden gäller det att betala en likadan, fast högre, kostnad som att träda in i 

importmarknaden, alltså en ”sunk cost” (Bellone et al. 2010). Detta innebär att du som 

företag behöver vara finansiellt stark för att klara de diverse kostnader som tillkommer 

genom att inträda i en sådan marknad (ibid). Export brukar vara en positiv indikation för ett 

företag då detta betyder att företaget har en så hög produktivitet att det klarar av att exportera 

(Crespi, Criscuolo & Haskel, 2008).  
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3.5.4 Exportens fördel 

Ett flertal studier visar att konsten att kunna exportera visar positivitet inom ett företag. En 

studie som baserades på företag i Storbritannien, kom fram till att export leder till ökad 

prestation (Crespi, Criscuolo & Haskel, 2008). De kom fram till att de företag som exporterar 

har en fördel på 24 procent i produktivitet jämfört med de som inte exporterar (ibid). En 

liknande studie har gjorts kring hur tyska produktionsföretags lönsamhet påverkas av export. 

De kom fram till att de företag som exporterar är mer produktiva än företag som transporterar 

lokalt (Fryges & Wagner, 2010) och (Muuls & Pisu, 2009). Liknande utfall presenterades av 

Castellani, Serti & Tomasi (2010). Det har empiriskt bevisats att företag som exporterar visar 

sig vara större än de som inte exporterar, vilket i längden leder till att de blir mer 

effektivitetsbaserade företag då de får en förbättrad teknologi, vilket de får genom att lära sig 

och ta kunskap från sina utländska kunder. Denna kunskap ger företagen en 

konkurrenskraftig fördel gentemot sina konkurrenter. Den nya kunskapen bidrar till nya idéer 

som leder till en ökad produktivitet vilket i längden är en fördel för båda parterna (Crespi, 

Criscuolo & Haskel, 2008).    

I en artikel av Ortiz & Ortiz (2010) presenterar de företag som vill handla mer internationellt. 

De presenterar detta som den bästa och enklaste vägen att exportera sina varor. Detta ses i sin 

tur som en strategisk handling som anses ge en ökad flexibilitet och manager åtgärder (ibid).  

Denna externa ändring för ett företag innebär en del förbättringar som gynnar företaget 

positivt. Författarna nämner några av de huvudfördelar ett företag kommer att uppleva. 

Företaget kommer att förbättra sin finansiella position, bli mer konkurrenskraftigt, få en 

förbättrad manager kompetens, få fördelaktig produktion och slutligen en möjlighet för 

utökning (Ortiz & Ortiz 2010, s.396). 

3.6 Global flygtransport  
 

Flygtransportföretag är en form av globalt företag då varor genom flygfrakt importeras och 

exporteras mellan olika länder och på så sätt skapar en process som omfattar hela världen. I 

samband med den ökade globaliseringen och framfarten av globala företag har transport av 

gods med flyg blivit allt viktigare (Sit, 2004). Flygfrakt används för transporter där snabbhet 

är av hög prioritet och att flygfrakten möjliggör en stor geografisk räckvidd och flexibilitet är 
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något som har lett till dess ökning i samband med framfarten av globala företag (Skoglund, 

2009). Utvecklingen inom flygfrakt är alltså till stor del en återspegling av vad som skett 

ekonomiskt under de senaste åren. Med den ökande globaliseringen har transport av varor 

med hjälp av flyg blivit allt viktigare och breddat marknaden från en nationell till en global 

arena (ibid.) Transporter med flyg ses inom vissa sektorer som avgörande, då tidsaspekten är 

en oerhört kritisk faktor. Utvecklingen av global e-handel och IT-revolutionens utbredning är 

också bidragande faktorer till ökningen av flygfrakten (ibid). I själva verket är ett 

flygtransportsföretag en intermediär mellan köparen och säljaren (Spulber, 2003). 

Konsekvenserna av en finansiell kris kan komma att visa en minskning i efterfrågan för 

denna intermediäras service. Detta innebär att denna intermediära tjänst inte behövs i samma 

skala. Det kommer vidare att undersökas till vilken grad denna efterfråga förändrades under 

2008.   

3.6.1 Tillväxt av flygfrakt  

Flygtransporten är en ökande avdelning inom flygmarknaden och anses vara en märkbar 

inkomst för företag inom flygtransport (Amaruchkul & Lorchirachoonkul, 2011). Flygfrakt 

förväntas att öka med ungefär sex procent de närmaste två decennierna (ibid). Denna ökning 

har mestadels varit en indikation av den globala liberaliseringen av handel som råder, vilket 

har varit på grund av det framväxande genomförandet av ”supply chain management 

strategies” (Amaruchkul & Lorchirachoonkul, 2011, s.30) 

I artikeln av Chang & Chang (2008) beskriver författarna att flygtransport uppmanar till 

handel både internationellt och nationellt. Det har bevisats att en ökning i länders BNP 

(brutto national produkt) har tillkommit i relation till en ökad flygtransportsmarknad (ibid). 

Då de argumenterar kring att en ekonomisk tillväxt leder till att konsumenter efterfrågar 

utländska produkter, menar de att detta i sin tur skall ha en effekt på landets import (ibid).  

”Ekonomisk tillväxt Internationell handel Ökad flygtransport” (Chang & Chang, 2008, 

s.264)  

Denna teori skall sättas på prov gentemot den insamlade datan i analyskapitlet och på så sätt 

komma fram till en slutsats. Man talar ofta vid en finansiell kris om att konsumenterna ändrar 

sitt köpbeteende och att de söker efter mer värde för pengarna. Detta handlar inte 

nödvändigtvis om att leta efter den billigaste produkten, utan istället om att avstå från det som 
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betraktas som lyx eller onödigt och istället söka efter mervärde i form av hälsa, etik och 

kvalitet (Pwc, 2011) 

3.7 Flygfraktmarknadens roll i samhället  

Flygfraktsmarknaden spelar en ledande roll i den ekonomiska utvecklingen för ett land och 

dess samhälle, detta i sin tur leder till att en sådan viktig tillgång måste hanteras professionellt 

(Kasarda & Green, 2005). För att uppnå detta finns det tre viktiga faktorer som skall tas med i 

förbättringsprocessen; den första anses vara flygtrafiksliberalisering, den andra är att förbättra 

tullen och dess hantering och den tredje består av att reducera korruption (ibid). Denna 

strategi som till stor del är övervakad av International Civil Aviation Organization (ICAO) 

och Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ser till att dessa 

punkter utförs enligt lagen. Då flygfraktsmarknadens påverkan kan smitta av sig på den 

nationella transportmarknadens infrastruktur och skada marknaden samt eventuellt leda till 

korruption. Även den kommersiella och politiska miljön påverkas och denna påverkan kan ha 

negativa inverkningar på flygfraktsmarknaden och dess utveckling. Den roll flygfrakt har 

inom samhället och dess ekonomiska utveckling har lett till uppbyggnaden av dessa 

organisationer. Detta för att kunna hantera den volatilitet som finns där målet är en marknad 

utan korruption och behålla en stabil nivå för den ekonomiska utvecklingen (ibid). 

En annan syn på flygfraktens roll i samhället kan ses genom det som benämns som vikten av 

ett intakt transportnätverk. Dagens samhälle och de samhällsviktiga funktionerna kräver ett 

intakt transportnätverk för att kunna ha normal funktion. Störningar i transportnätverket kan 

orsaka att en del transporter inte anländer till sitt mål. Bland dessa transporter finns sådana 

som är av större vikt för ett antal funktioner och intressen i samhället. Av största vikt för 

samhället är de som kallas samhällsviktiga transporter och om dessa transporter av någon 

anledning uteblir influeras förutsättningarna för att kunna upprätthålla de funktioner som för 

samhället anses som nödvändiga. Det finns två grupper av transporter som generellt brukar 

klassas som samhällsviktiga, dels är det transporter för grundläggande överlevnad där 

akutsjukvård, räddningstjänst och livsmedelsförsörjning ingår och dels är det transporter för 

långsiktig uthållighet, som till exempel sjukvårdstransporter (Lövkvist Andersen et al, 2004). 
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4 Empirisk metod 

Detta kapitel börjar med att definiera och förklarar British Airways - World Cargo som den 

utvalda organisationen samt anledning till val av lämpligt tillvägagångssätt till insamling av 

empiri. Fortsättningsvis definieras val av enhet och den insamlade empirin framtagen från 

djupintervjun presenteras. 

4.1 British Airways – World Cargo 

British Airways flygfrakts avdelning utgör sju procent av den totala organisationen. 

Avdelningen som heter World Cargo är en av de ledande flygfraktsavdelningarna i världen 

där de transporterar allt från frakt (produkter, mat, råmaterial etc.), post samt kurirtrafik. 

Organisationen sträcker sig så långt som 80 länder med över 200 destinationer och 

medlemmar i den internationella gruppen (International Air Group). Deras största 

konkurrentstrategi är deras globala nätverk som de har lyckats skapa genom deras effektiva 

fraktstruktur, denna fördel har fått dem till att utses till ett av världens största flygfraktföretag. 

Slutligen är British Airways – World Cargo känd för deras pålitliga och enastående punktliga 

schema som dem efterföljer, detta har lett till att dem kan transportera frakt inom 24 timmar 

mellan de flesta länderna och kontinenterna.     

4.2 Undersökningsmetod 

Undersökningsmetoden är baserad på en individuellt medelstrukturerad djupintervju (se 

bilaga 1) som innehåller fasta frågor i ordningsföljd med möjlighet att svara öppet (Jacobsen, 

2002). Valet av struktur baserades på att kunna få den information som ansågs vara intressant 

och relevant för denna uppsats. Undersökningen är huvudsakligen fokuserad på British 

Airways och deras World Cargo -avdelning som är organisationens flygfraktsavdelning. 

Utgångspunkten är baserad på befintlig teori kring de valda variablerna; import, export, 

flygfraktstrategier, finansiella strategier och den finansiella krisen 2008 som sedan ska 

jämföras och analyseras i relation till den samlade empirin ifrån djupintervjun. Syftet med 

denna undersökningsmetod är att kunna gå djupare kring händelserna av den finansiella 

krisen 2008.  Denna undersökningsmetod möjliggör mer kvalitativ fokus kring den påverkan 

British Airways upplevde av krisen och vad deras strategiska bakgrund var till dess 

överlevnad.  
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Med fokus kring djupintervjun, blev den lämpligaste undersökningsutformningen den 

intensiva som enligt Jacobsen (2002) går ner mer på djupet. Som tidigare nämnts finns det 

berikat med utformningar som är baserade på att forska med en mer extensiv utgångspunkt 

vilket innebär en generell och bred utgångspunkt. Fokuset för denna intervju var att komma 

närmare variablerna för att samla den data som är relaterad till det mål och syfte som finns 

med denna uppsats (ibid). En intensiv uppläggning med utgångspunkt kring den kvalitativa 

metoden har oftast en lång uppsamlingstid, den är kostsam samt innehåller långa intervjuer 

och på grund av detta blev valet av antal enheter en, som skall intervjuas och detta baserat på 

de tillgängliga resurserna och tiden. 

4.3 Val av enhet 

Valet av intervjuobjekt gjordes utifrån kriterier angående erfarenhet och tid av placering. Då 

undersökningen ville lyfta fram en anställds egen erfarenhet och egna upplevelser kring den 

relevanta tidsperioden; före, under och efter den finansiella krisen 2008, valdes en person 

som uppfyllde dessa kriterier där intervjun genomfördes på ett kontor där enheten jobbar 

dagligen.  

Uppsatsens huvudsakliga utgångspunkt är att ge en helhetsförståelse kring ämnet vilket ledde 

till att val av enhet är en anställd person hos British Airways - World Cargo. Detta av den 

anledning att det anses av högsta grad viktigt att intervjua någon som har kunskap inom det 

ämne som undersöks och den tidsperiod man undersöker. Målet är att få en så hög reliabilitet 

som möjligt, i och med det anses det vara lämpligt att välja en enhet med erfarenhet kring 

flygfrakt och operationstrategier och arbetat med detta i ungefär 15 år. Detta innebär att 

enheten har upplevt och samtidigt varit delaktig under den period undersökningen är baserad 

på.  

Valet av en djupintervju med denna enhet baserades på tre förutsättningar som Jacobsen 

(2002) nämner. Den första är att få enheter skall undersökas, i och med det blev valet en 

enhet. Fortsättningsvis nämner författaren att forskarna skall vara intresserade av vad den 

enskilde individen har att säga och detta stämmer ihop med den kompetens och erfarenhet 

enheten har kring ämnet samt det personliga intresset inom internationell handel och finans. 

Slutligen skall forskarna vara intresserade om hur individen personligen tolkar och relatera 

meningen gentemot ett speciellt fenomen och detta täcker det område kring enhetens 
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personliga upplevelse av den finansiella krisen. Då denna enhet har upplevt den 

internationella handelns volatilitet under krisen och genom intervjun kunna få fram hur han 

uppfattade situationen 2008.  

De tre nämnda förutsättningarna har lett till val av enhet samtidigt som enligt Jacobsen (2002, 

s.199) ”Vi kan också rätt och slätt välja ut uppgiftslämnare som vi anser kan ge oss riklig och 

god information” och därmed anses denna enhet kunna bidra med det data som behövs för att 

kunna få en djup helhetsförståelse kring uppsatsens ämne angående den effekt den finansiella 

krisen 2008 hade på British Airways flygfrakt.   

4.4 Intervjuutformningen 

Som tidigare nämnts är valet av utformning en medelstrukturerad djupintervju, detta av den 

anledning att det skall kunna bidra med en röd linje kring frågorna och det som efterfrågas av 

enheten. Detta innebär att syftet med intervjun inte hamnar utanför ramarna kring målet av 

undersökning och därför utformades frågorna på ett strukturerat sätt med öppenhet för svar.  

Enligt Jacobsen (2002) skall forskaren i regel ha planerat en så kallad intervjuhandledning för 

att ge en översikt kring de ämnen som anses relevanta och som skall beröra syftet med 

intervjun. Det kommer på sådant vis leda till att intervjun huvudsakligen kommer att täcka de 

viktigaste ämnena (ibid), vilket det låg störst fokusering på under utformningen av frågorna.  

Själva strukturen kring intervjufrågorna baserades på fem huvuddelar som innehöll de frågor 

som skulle kunna ge relevant svar och på sådant vis kunna täcka det som efterfrågas. Del ett 

är den del där intervjuarna skall berätta för den intervjuade vilka de är samt syftet med denna 

uppsats och intervjun, del två består av allmänna frågor kring enheten, del tre består av frågor 

om företaget British Airways och dess World Cargo avdelning, del fyra innehåller uppsatsens 

kärnfrågor kring deras reaktion, tillvägagångssätt och dess strategiska hantering när den 

finansiella krisen 2008 uppstod. Denna del täcker också konsekvenserna kring både före, 

under och efter den finansiella krisen. Del fem avslutades med att låta enheten själv få 

möjlighet att personligen bidra med vägledningar från sin personliga erfarenhet. En viktig 

punkt kring utformningen är att ge enheten frihet att tillägga vad han tycker att 

intervjuutformningen har missat att fråga. Detta leder till att den intervjuade personen kan 

bidra med sina personliga erfarenheter om vad han anser vara relevant till forskningen.  
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4.5 Empiri 

Denna sektion kommer att innehålla den empiri framtagen från djupintervjun.   

4.5.1 Språk 

Enheten är en engelsktalande person, detta resulterade i att de data som samlats in från 

djupintervjun är på engelska. Denna skall med högsta fokus och noggrannhet översättas till 

svenska för att få det sammankopplat med resten av uppsatsspråket.  

4.5.1 Fallföretag 

Det valda företaget är British Airways world cargo, som är ett globalt flygfraktsföretag. 

British Airways world cargo är ett av de ledande flygfraktsbolagen i världen, med sitt 

moderbolag placerat i London. Organisationen har en konkurrenskraftig marknadsandel och 

var en få företag som i samma marknad klarade sig positivt ur den finansiella krisen 2008. I 

och med detta baserades uppsatsen på att fokusera sig på ett företag som kan leda till ökad 

kunskap kring hur ett globalt företag hanterar en finansiell kris. Som fraktföretag arbetar 

British Airways world cargo med export och import, vilka är två huvudvariabler i denna 

undersökning som ska påvisa hur företaget finansiella strategier påverkades av den finansiella 

krisen 2008. 

4.5.2 Enhet 

Den valda enheten heter Gleen Steele som hädanefter kommer att benämnas som ”enhet” 

eller ”han” och jobbar i dagsläget som Performance manager inom London Operations för 

British Airways – World Cargo som hädanefter bara benämns som ”World Cargo”.  Han har 

en erfarenhet på 15 år inom London Operations och har också under denna tid jobbat som 

Operations Manager. Enhetens dagliga jobb är ”on the ground” som han uttryckte det, vilket 

innebär han jobbar inom det område där frakten transporteras. Hans uppgifter är att ge 

korrekt rapportering samt bidra med informationshantering kring alla aspekter av transportens 

operativa prestanda. Hans uppgifter består även av att bidra med bedömning och 

genomförande av nya projekt och förfaranden för att förbättra den operativa effektiviteten 

inom World Cargo London.  
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4.5.3 Resursberoendeteorin  

Den finansiella krisen 2008 hade en massiv effekt kring konsumentefterfrågan, vilket i sin tur 

hade en tydlig inverkan på World Cargos verksamhet. Enheten nämnde att effekten kring 

konsumentefterfrågans nedgång under krisen påverkade den globala handelsmarknaden 

samtidigt som den satte deras omsättning i en farlig situation. Anledning till detta låg i grund 

till relationen med landet USA, då de bestämde sig för att inte köpa mer, och på så sätt 

begränsade sin ekonomi. I och med detta påverkades British Airways som organisation då 

Storbritannien slutade att importera varor från diverse länder. Dessa var exempelvis länder 

som Indien och Kina, vilket ledde till att de också slutade exportera i samma skala. Läget 

kring efterfrågan låg på en kritisk nivå, vilket resulterade till användningen av strategin ”Just 

In Time”. Detta innebar att de drog ner lagernivån till ett kritiskt läge och producerade endast 

när det efterfrågades. Detta för att kontrollera den resurs som fanns tillgänglig på marknaden. 

Konsekvenserna ledde till att globala företag stoppade allt lager och förminskade det de redan 

hade producerat. Efter att den värsta perioden av den finansiella krisen hade avtagit (olika 

utfall för olika marknader och företag), blev det en enorm uppåtkurva för efterfrågan av 

resursmaterial, i och med det ökades handelmarknaden med en hög växande form. 

4.5.4 Handelsteori 

World Cargos huvudmarknad är fjärran öster, denna marknad ansvarar för deras största 

importmarknadsområde där de flesta produkterna importeras till landet. Vår enhet nämnde 

även att World Cargo i London inte bara importerar eller exporterar varor till London, utan 

arbetar även som ett transitland där frakt åker igenom och vidare till en annan destination. 

Specifikt nämnda produkter som skulle bidra till den största skalan var svårt att få fram, utan 

det var den ”generella” frakten som är de vanligaste produkterna. Enheten utvecklade 

processen kring situationen av ett transitland där han gick igenom strukturen som är 

presenterad i en figur:  
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Källa: Egen tolkning av transitprocessen utifrån en Operations Managers beskrivning, 2012  

 

Figuren visar att World Cargo egentligen har direkt kontakt med speditörer istället för själva 

producenterna som importerar eller exporterar. Då denna process är vanlig, kan det ofta 

hända att transporten från punkt A till punkt B går igenom fler destinationer än bara London, 

vilket leder till en längre och mer komplicerad process men fortfarande under World Cargos 

ansvar. Detta kallas för ”Multi Lags” och anledning till detta är att kunderna vill ha det på 

sådant sätt. Eftersom det nätverk World Cargo bygger på leder till att kunderna är mer eller 

mindre tvungna att gå igenom denna rutt då andra flygfraktföretag inte erbjuder den tjänsten 

från de efterfrågade destinationerna.  

 

Den dominoeffekt som upplevdes under krisen var att hela flygplansindustrin som helhet 

hade målet att reducera kostnader och kontrollera denna post. Eftersom den kraftigt 

sjunkande efterfrågan som låg i marknaden ledde till att företagen började reducera kapacitet 

till den efterfråga som fanns ute på marknaden. Denna industrireaktion som uppstod under 

den finansiella krisen var den dominoeffekt som rådde inom marknaden.   

4.5.5 Finansiell kris  

Hela världen begränsades under den finansiella krisen 2008, vilket ledde till nästa strategi, 

vilken var att företagen bestämde sig för att spara på sina produktionskostnader och sälja det 

de redan ägde i lager.  
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4.5.5.1 Den finansiella krisen och World Cargos roll före, under och efter 

Före krisen 2008 var en oförutsägbar period där ingen inom hans område visste att den var på 

väg. Detta var under perioden då bostadsbubblan sprack under de statliga bolagen Fannie 

Mae och Freddie Mac i USA då det togs upp och började skapa åtgärder. Vändpunkten för de 

som jobbade kring fraktmarknaden var när de fick sin version av en ekonomisk ”hjärtattack” 

då en arbetare tog ett kort på Singapores hamn. Kortet visade att världens mittpunkt av 

dagens globala handel hade staplat fraktbåtar efter fraktbåtar helt tomma väntandes på varor. 

I och med detta kom den andra vågen till World Cargo när avdelningen för flygpassagerare 

upptäckte att antalet förstaklasspassagerare hade sjunkit drastiskt och de kom då till insikt om 

att något var fel. Detta resulterade till drastiska finansiella åtgärder inom World Cargos 

operationsstrategi.  

 

Under den finansiella krisen var World Cargos förväntan att nå det finansiella målet vilket 

var att hamna som lägst kring deras nollpunkts grad. Detta var ett mål som de inte kunde låta 

gå längre, då utfallet hade resulterat i massiva finansiella åtstramningar och med möjlighet till 

konkurs. World Cargo avdelningen mötte en minskning på ungefär 25 procent i termer av 

handelsvolym, men det var fortfarande diverse marknader som inte blev särskilt märkbart 

drabbade, vilket huvudsakligen är anledningen till varför det inte sjönk mer. En av dessa 

marknader var matmarknaden eftersom människor behöver äta, vilket innebär att denna 

efterfrågan stod kvar. 

 

Utfallet under den finansiella krisen blev bättre än förväntat, de både nådde målet samt gick 

med ett överskott på £2 miljoner. Enheten nämnde att detta utfall inte var detsamma för deras 

konkurrenter, anledningen till detta var att de var väldigt beroende av handel från fjärran 

östers marknad, vilket låg väldigt dåligt till under den perioden. 

 

Vägen till att komma ut från en sådan ekonomisk åtstramning på sådant positivt sätt berodde 

först och främst på den strategi World Cargo använt sig av innan den finansiella krisen hade 

nått deras organisation. Detta var i första hand att reducera kostnader, eftersom man som 

företag i en sjunkande marknad endast kan kontrollera en sak, nämligen kostnaden. Denna 

åtstramning ska utövas genom att alla kostnader reduceras. Vidare låg mycket av deras 
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positiva utfall huvudsakligen på deras nätverk, kapacitet och deras drivmedelsreducerings 

strategi.    

 

Då krisen överraskade mångas förväntan innebar det att en ny strategi fick implementeras 

vilket är en förbättring av den dåvarande. Under den finansiella krisen var den huvudsakliga 

strategin för World Cargo att; kostnadsreducera, säkra drivmedlet, frizon-rekrytera, införa 

totalt investeringsstopp då inga nya investeringar implementerades, även de som var under 

progress togs tillbaka för att kunna skicka tillbaka pengarna till företaget och slutligen, 

reducera alla lyxförmåner.  

 

Efter den finansiella krisen 2008, då det värsta var över och marknaden så småningom 

började rulla igång, resulterade i att marknaden började expanderas och det gjorde även 

organisationerna. Med denna expansion krävdes det nya strategier för att möta den ökande 

efterfrågan. World Cargo började investera i nya fraktflygplan, förbättrade flygplansflottan, 

gick ihop med andra aktörer som IBERIA och samtidigt vara en medlem i IAG (International 

Air Group), som nu ligger i en mycket bättre position än vad de låg i innan den finansiella 

krisen. World Cargo har nu efter den finansiella krisen blivit en ännu större organisation och 

har ett ännu större globalt nätverk än tidigare. Deras sammankoppling med andra aktörer på 

marknaden har lett till minskade kostnader, starkare position och tillgång till nya marknader. 

Detta är resultatet kring hur de ekonomiskt sett klarade sig mycket bättre än vad de tidigare 

hade trott att de skulle göra. Under krisen var de mycket påverkade finansiellt och det ledde 

till att pengarna rann iväg och att de satt i en väldigt svår situation men klarade sig genom att 

implementera diverse kostnadsstrategier.  

4.5.6  Flygfraktens strategier  

Den strategi globala företag använde sig av under den finansiella krisen, var huvudsakligen 

att begränsa ”allt” så mycket som möjligt. Detta av den anledningen att företag insåg att de 

inte skulle få in någon sorts inkomst, och att de i och med krisen inte skulle kunna kontrollera 

detta. Det som var kontrollbart var kostnaderna och detta tog World Cargo och British 

Airways som sin primära strategi. En av de många kostnadsstrategier som World Cargo 

använde sig av var att motverka effekten från krisen genom deras personalstrategi och i 

samband med det hantera personalkostnaderna. Denna strategi baserades huvudsakligen på 

att först och främst ha en kärnpersonal för att kunna få organisation att rulla igång. Utöver 
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denna kärnpersonal hade de en så kallad ”flex-personal” vilken ses som övertidspersonal. 

Denna strategi ger dig friheten att kunna anpassa dig efter marknadens volatilitet och då vara 

beredd när det kommer en situation som den finansiella krisen 2008. Resultatet av denna 

strategi är att du enkelt kan flexa med din "flex-personal" för att minska kostnaden eller vice 

versa. Detta minskar dina långsiktiga investeringar under en ekonomiskt svår tid samtidigt 

anses denna strategi som ett säkringsinstrument vilket stora organisationer använder sig av. 

Nedanför kan du se ett exempel på uppdelningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Egen tolkning av personalstrategin utifrån en Operations Managers beskrivning, 2012 

 

Det som enheten nämnde var att, det som skiljer sig inom SME:s (små, medelstora företag) är 

att de oftast är beroende av det fåtal personal de redan har anställt för att få igång företaget. 

Vilket innebär att de inte har resurserna till att ha så kallad “flex-personal”. Kostnaden är 

redan där och det är mycket baserat på storleken av företag, då ett stort företag består av en 

massiv arbetskraft med experter i de flesta områdena.   

 

En annan strategi som ofta utförs av flygföretag är att passagerarflygplanen används som ett 

fraktflygplan. British Airways är ett av de företag som använder sig av denna strategi. Den är 

huvudsakligen baserad på vad kunden efterfrågar, då det till exempel händer att en kund 

efterfrågar en allokerad pallplats varje tisdag för sina varor att bli transporterade till 

Washington. Kunden kommer då behöva förskottsbetala för denna plats och oavsett om 

denna kund använder sig av denna köpta plats eller inte så måste denna betalning ske. Denna 
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strategi kallas för ”Block Space Agreement” och är oftast användbar på större 

passagerarflygplan där de har ett större lagerutrymme.     

4.5.7 Import och Export  

Förhållandet mellan importen och exporten skiljer sig enormt beroende på vem och vilket 

land du frågar. Inom den Londonbaserade flygfraktsmarknaden World Cargo har de ett 

förhållande på 7:3 mellan import och export vilket innebär att de importerar mer än dubbelt 

så mycket än vad de exporterar. Men det skall också nämnas, att om man skulle fråga ett 

företag i till exempel Kina kommer svaret på deras import och exportförhållande vara 

tvärtom. 

Att arbeta globalt som företag har ett flertal olika fördelar, till exempel har en Performance 

Manager i London erfarenhet kring Storbritannien samt deras relation till de utländska 

företagen som de arbetar med. British Airways och World Cargo som organisation har en 

ständig kontakt med utländska företag och positioner i andra länder vilket innebär att de har 

likadana positioner som enheten i ett annat land som till exempel Delhi med erfarenhet av 

Indien. Detta resulterar i att den kunskap han får i Delhi kan används till en förbättrad 

konkurrenskraftig position för organisationen. Han nämner även att företag som jobbar med 

utländska företag har en konkurrenskraftig fördel.    

4.5.8 Tillväxt av flygfrakt  

World Cargo avdelningen inom British Airways är baserad på en service som sträcker sig till 

ett stort globalt nätverk. De har nyligen utökat sitt nätverk då de nu jobbar med det 

spansklokaliserade företaget Iberia som också är ett flygfraktsföretag. Resultatet av denna 

sammankoppling har gett dem möjligheten att sträcka sig ännu mer globalt, då de innan 

sammankopplingen täckte Norra Amerika, Fjärran Öster, Europa och Australien. Det 

nämndes tydligt att denna sammankoppling har lett till ett positivt utfall vilket innebär en 

öppning av den Sydamerikanska marknaden där de tidigare var sämre, konkurrensmässigt 

sett. 

Flygfraktsmarknaden blev hårt drabbad av krisen 2008, men indikationer har visat att 

marknaden är inne i en tillväxtfas. World Cargos tillväxt har varit som mest i termer av 

mängd de senaste 12 månaderna och därmed visat ett positivt resultat. Inom den globala 

synen finns det definitivt en ökning inom den globala import- och exportmarknaden.  
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4.5.9 Flygfraktmarknadens roll i samhället  

British Airways som organisation är ett företag som är medvetet om det samhälle de ingår i. 

British Airways har investerat i ett flertal olika samhällsprojekt, arbetat för att skapa ett 

socialt accepterat varumärke då organisationer inom denna marknad har ett dåligt rykte på 

grund av deras avgaser och utsläpp. Detta har lett till att de nu investerar inom teknologisk 

utveckling för att reducera dessa utsläpp och samtidigt spara på bränsle. 

4.5.10 Personlig rådgivning  

Sammanfattningsvis skall man som företag under en sådan kris huvudsakligen hantera och 

kontrollera sina kostnader. Mycket berodde på vilken marknad du tillhör, då vissa marknader 

hamnar i en situation där det inte går att göra något strategiskt åt som till exempel marknaden 

för lyxklockor som sjönk drastiskt då efterfrågan efter sådana lyxvaror reducerades enormt. 

Men som företagare borde det vara ditt primära mål. Direkta kostnader som borde 

kontrolleras är: 1 Huvudkonton; 2 ditt nuvarande lager du har producerat samt reducera det 

nuvarande lagret; 3 att inte samla alla ägg i en korg vilket innebär att du som företag alltid 

bör ha en backup plan och ha diversifierade kunder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Egen tolkning av organisations strategi utifrån en Operations Managers beskrivning, 2012 

 

Sammanfattningsvis påverkades World Cargo med en reducerad mängd frakt då 

huvudmarknaden USA gjorde en ekonomisk åtstramning. Storbritannien som land exporterar 

i mindre mängd än vad de importerar vilket ledde till att den marknaden var minimalt 

påverkad. Men importmarknaden fick ett hårt ekonomiskt slag då de hamnade i en väldigt 

svår situation. I relation till denna svåra tid tappade World Cargo inte särskilt mycket i 

marknadsandel, anledningen till detta var att de gjorde ett bra jobb med implementering av ett 

flertal olika strategier för att överleva, kontrollerade kostnaderna och slutligen tog dag för dag. 
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5 Analys och resultat 

Kapitel fem skall börja med en analysdisposition där det framgår hur analysen skall gå 

tillväga. Analysen består av informationen från den genomförda djupintervjun i relation till 

teorin. Det skall avslutas med en matris som skall visa de likheter och skillnader som har 

funnits mellan empirin och teorin.  

5.1 Analysens disposition  

Detta kapitel skall med hjälp av relevanta teorier i samband med variablerna analysera den 

finansiella krisen 2008 och dess påverkan på World Cargos finansiella strategier samt import 

och export gentemot empirin ifrån djupintervjun.  Med hjälp av analysen skall relationen 

mellan dessa teorier och empiri hittas. Kapitlet är uppdelat i tre huvuddelar, 1, 

resursberoendeteorin, 2, Handelsteorin, 3, Finansiell kris och strategier, detta baserat på 

upplägget av den teoretiska referensramen i kapitel 3. I och med detta har datan kategoriserat 

i relevanta kategorier för att sedan kunna analysera det kategoriskt (Jacobsen, 2002). Det 

kommer att presenteras med en matris som skall sammanfatta alla variabler gentemot empirin 

för att slutligen finna relationen.  

5.2. Teoretiskt perspektiv   Företaget/variabler 

5.2.1. Analys av teori 1: Resursberoendeteorin 

Denna teori är baserad på resursberoendeteorin som skall analyseras gentemot empirin. 

Resursberoendeteorin menar att ett företags framgång och överlevnad förlitar sig på dess 

förmåga att skapa en relation till dess externa miljö. På grund av detta menar teorin att 

företaget borde sträva efter att kontrollera de resurser som är värdefulla och viktiga för 

företagets överlevnad. Detta menar teorin leder till en effektiv organisation (Pfeffer & 

Salancik, 1978). Detta gjorde British Airways World Cargo då de gick ihop med Iberia 

(Spanskt fraktföretag) och ett flertal andra aktörer. Genom detta samarbete skapade World 

Cargo en relation till dess externa miljö, vilket är ett sätt att stärka företaget. Med hjälp av 

omgivningen utökade alltså World Cargo sina kontakter och på detta sätt kan man se hur de 

använder sig av sin externa miljö för att stärka företaget. De intressenter som existerar i den 

externa miljön har en utbytesrelation till företaget, vilken påvisades ovan i 

intressentmodellen. Speditörer är en av de intressenter som existerar inom World Cargos 

externa miljö och kan ses som en av de viktigare då World Cargos organisationsprocess är 
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beroende av de stora speditörerna som är deras relationskälla till importören och exportören. 

Dessa expeditörer utgör ett antal av World Cargos kunder och ansvarar för ungefär 70 

procent av all omsättning.  

5.2.2 Analys av teori 2: Handelsteorin 

Denna teori är baserad kring nya handelsteorin som dess Dominoeffekt, Nav- och eker teorin 

samt intermediärrollen. Teorins utgångspunkt kring den moderna världshandeln är att 

organisationernas mål är att bli konkurrenskraftigare spelare (Gustavsson, et al., 2004) .  

Meng et al. (2010, sid1) nämner att stora företag rör sig mer mot multinationalitet för att på 

bästa sätt kunna allokera sin produkt. World Cargo har nu nyligen sammankopplat sig med 

Iberia vilket har gjort de både starkare som organisation samt mer konkurrenskraftig både 

nätverks- och storleksmässigt: 

”Att vi nu arbetar med Iberia har gett oss tillgång till den sydamerikanska marknaden. Vi är 

starka i Nordamerika, Fjärran Östern, Europa, Australien men nu är vi ett globalt flygbolag 

med hjälp av vårt samarbete med Iberia”  

Dominoeffekten enligt Gustavsson et al. (2004) förklarar hur länder och organisationer 

strävar mot att bli en del av ett handelsavtal, sådana som World Cargos koppling med Iberia 

och medlemskapet i IAG Författaren nämnde också att teorin relateras mycket till 

gruppbeteenden som i sin tur har en dominoeffekt, där denna ”grupp” i detta fall är aktörerna 

i handelsmarknaden. Där beteendet relaterades till hur gruppen använder sig av samma 

strategi, vilket i sin tur ledde till minskad handel och efterfråga: 

”Jag tror att om du tar flygplansbranschen som helhet, var den gemensamma handlingen att 

minska kostnaden och styra den samt minska kapaciteten. Jag vet att det var ett gap i handeln 

från Fjärran Östern. Så ja, en dominoeffekt utlöstes”(Steele, 2012) 

Nav och Eker systemet som presenterades av Wonnacott (2001)  fann ingen relation mellan 

teori och empiri.  

Intermediärrollen är den roll som World Cargo tillhandahåller i dagsläget. Det nämndes av 

Wonnacott (2001)   att ett land/företag kan agera som ett transitland för att förenkla processen 

och kostnaden mellan två aktörer som antingen saknar avtal eller skulle leda till ökade 

kostnader. Där även Spulber (2003) argumenterade att ett flygfraktsföretag arbetar som en 
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intermediär. World Cargo visade sig vara en sådan aktör och detta stämde överens med vad 

Steele (2012) kallade för ”multi lags” vilket baserades på att varan var tvungen att 

transporteras genom ett flertal länder, det vill säga genom World Cargos för vidare 

transportering. 

5.3 Analys av: Finansiell kris och Finansiell strategi 

5.3.1 Operationsstrategi 

Då en finansiell kris inträffar anses de finansiella strategierna vara de viktigaste inom de 

operationsstrategier som ett företag utför då ett felaktigt beslut kan innebära ett finansiellt 

nödläge och risk för konkurs (Eriotis, Vasiliou & Ventoura-Neokosmidi, 2007). Först och 

främst kostnadsstrategier som Steele (2012) nämner är en av de strategier som var avgörande 

för British Airways World Cargos positiva utfall från den finansiella krisen 2008.  

5.3.1 Strategier under den finansiella krisen 

Teorin kring strategier under den finansiella krisen som presenterades av Tennant (2011) 

baserades på fyra huvudstrategier: 

1: Rationalisera produktionen och all input 

2: Ändra styrelsens strategier och deras relationer i företaget 

3: Diversifiera ekonomiskt och exportfrämja 

4: Ändra marknadsföringen, upphandlingarna och framtida finansiella arrangemang 

Dessa strategier stämmer bra överens med empirin och detta är baserat på 1; deras 

drivmedelsreducering, 2; personal strategin, 3; totalt stop av all investering och att investera 

kapital internt istället för att expandera, 4; ändrade framtida finansiella arrangemang genom 

att gå ihop med Iberia för att säkra framtida risker (Steele, 2012).   

5.3.2 Flygfraktens strategier  

Författarna Amaruchkul & Lorchirachoonkul (2011) nämnde att flygföretag även utnyttjar 

passagerarflygplan för transport av varor, detta kallade de för ”allocated space” vilket 

innebär att de allokerar en ledig plats för ett företag som vill hyra en pallplats för transport. I 

British Airways- World Cargo kallades denna strategi för ”block space agreement” (Steele, 

2012) och baserades på samma strategi som Amaruchkul & Lorchirachoonkul (2011) 

allokerade utrymmesteori.   
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5.3.3 Import och Export  

Teorierna kring import och export nämner de olika fördelarna med ett importbaserat företag 

och exportbaserat företag. Dessa för- och nackdelar med dessa stämmer med svaga relationer 

till World Cargo. Detta av den anledningen att World Cargo inte har en egenproducerad 

produkt (Steele, 2012) utan transporterar andras producerade produkter. Trots detta fanns det 

delar som stämde överens mellan teorin och empirin. Där Cameron et al. (2008) nämnde att 

import är viktig för tillgängligheten då ett land har brist på en efterfrågad produkt, då detta 

leder till ökad import vilket relateras till World Cargos 70/30 förhållande mellan 

import/export till landet. World Cargo arbetar i en väldigt internationell miljö vilket innebär 

ständig kontakt med utländska företag. Crespi, Criscuolo & Haskel (2008) argumenterar 

kring att företag som arbetar med utländska företag kan lära sig av sina kunder för att skapa 

en mer konkurrenskraftig position. Inom World Cargo stämmer det överens med deras 

position kring den internationella miljön de arbetar i (Steele, 2012).    

5.3.4 Tillväxt av flygfrakt  

Författarna Amaruchkul & Lorchirachoonkul (2011), Chang & Chang (2008) och Bowen Jr 

& Leinbach (2003) nämner att flygfrakten är i ökande tillväxt och att den kommer att 

fortsätta öka på grund av den globala efterfrågan för produkter och varor. Även den 

effektivitet flygfrakt bidrar till, då transporten kommer fram snabbare har lett till en större 

marknad.  

World Cargo har under den senaste tiden växt sig ännu större än vad de var innan den 

finansiella krisen 2008, vilket är en indikation på framgången av deras sammankoppling med 

andra aktörer och den ökande efterfrågan kring varor från alla olika hörn i världen (Steele, 

2012).  

5.3.4 Flygfraktmarknadens roll i samhället  

Flygmarknaden har en väldigt viktig roll på den ekonomiska marknaden och i samhället som 

helhet. Detta har då lett till att regulatorer och övervakande organisationer har skapats för att 

kontrollera marknaden från korruption. Kasarda & Green (2005) och Lövkvist Andersen et al 

(2004) argumenterade kring ett flygfraktföretags roll i samhället. Dess ekonomiska roll i 

samhället och även dess ekonomiska effekt på samhället och människorna inom det. 
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World Cargo arbetar med att ta sin roll i det ekonomiska samhället genom att förbättra sina 

drivmedelsstrategier genom teknologi samt till det civila samhället i form av bidrag till 

utveckling i den mån att World Cargo bidrar med samhällsprojekt och dylikt (Steele, 2012).  

Matris   Grön = Stämmer överens, Blå = Svag relation Röd = Stämmer inte överens 

Denna matris representerar den sammanfattade analysen av hela uppsatsens undersökning. 

Område Teori Empiri Utfall 

Teori.1 

Resursberoendeteorin 

   

Externa resurser Företag är beroende av 

externa resurser 

World Cargo är beroende av 

externa resurser 

Teori stämmer 

överens med 

Empiri 

Intressentmodellen Företag har intressenter de 

måste tillfredsställa vilket 

de är beroende av. 

World Cargo är beroende 

och tillfredsställer 

intressenter 

Teori stämmer 

överens med 

Empiri 

Konsumentefterfrågan Konsumenter påverkar ett 

företag under krisen 

Konsumentefterfrågan 

påverkade World Cargo 

Teori stämmer 

överens med 

Empiri 

Teori.2 Handelsteorin    

Nav och eker system Ekonomiskt starka länder 

arbetar som ett Nav-land 

och mindre starka som 

Eker-land 

Ingen information funnen 

kring denna teori 

Teori stämmer inte 

överens med 

Empiri 

Dominoeffekt Strävan att bli ett inom ett 

handelsavtal 

Att minska avtal var krisens 

dominoeffekt 

Teorin stämmer 

med svag relation 

Intermediär rollen Att arbeta som en transit - 

aktör 

Arbetar som intermediär 

och transit - aktör.  

Teori stämmer 

överens med 

Empiri 
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Finansiell kris  

Strategi 

   

Operationsstrategi Finansiella 

Operationsstrategier är 

viktigt inom ett företag  

Agerade med finansiella 

operationsstrategier, primärt 

med kostnadsstrategier 

Teori stämmer 

överens med 

Empiri 

Strategier under den 

finansiella krisen 

Agera efter de 4 

strategierna 

Arbetade runt dessa 4 

strategier  

Teori stämmer 

överens med 

Empiri 

Flygfraktens strategier En strategi som används av 

stora passagerarflygplan 

för transport ”allocated 

space” 

Använder sig av denna 

strategi, dock kallar denna 

strategi för ”block space 

agreement” 

Teori stämmer 

överens med 

Empiri 

Tillväxt av flygfrakt Marknaden är i en tillväxt 

fas 

World Cargo expanderar sig 

och marknaden är växande 

Teori stämmer 

överens med 

Empiri 

Flygfraktmarknadens roll i 

samhället 

Har en ledande roll i det 

ekonomiska samhället 

Bidrar till samhället men 

inte i den mån att det visar 

sig vara ledande 

Teorin stämmer 

med svag relation 
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6 Slutsats och förslag till framtida forskning 

I detta kapitel kommer vi att binda samman det empiriska resultatet av vår djupintervju med 

tidigare teori och reflektioner kopplat till syftet och problemformuleringen. 

6.1. Slutsatser 

Denna uppsats problemformulering och syfte hade som utgångspunkt att beskriva hur den 

finansiella krisen 2008 påverkade British Airways-World Cargo och dess operationsstrategi 

kring variablerna krisstrategi, import och export. Genom detta kapitel skall vi presentera hur 

de operationsstrategiska variablerna och dess samband med World Cargos strategi under den 

finansiella krisen påverkades.  

Relationen mellan de teoretiska perspektiven och den framtagna empirin fann vi i form av ett 

antal variabler som stämde överens med empirin inom dessa teorier, en svagare relation till 

handelsteorin och starkare relation till resursberoendeteorin. Detta kan bero på valet av en 

enhet vilket kan ha bidragit till den information som efterfrågades inte kunde samlas på grund 

av den kunskap som inte fanns kring ämnet. Vidare i detta kapitel skall variablerna inom 

dessa teorier presenteras. I och med det skall relationen mellan dessa fastställas och då 

komma fram till en slutsats för denna uppsats.   

De operationsmässiga strategierna (Eriotis, Vasiliou & Ventoura-Neokosmidi, 2007) 

(Lauenstein, 1981) som teoretiskt sett under krisen 2008 användes för hanteringen av 

finansiella poster, i jämförelse med den empiri vi samlat kan vi då utläsa en stark relation 

mellan teorin och empirin. Vi ser att strategin under den finansiella krisen var av betydande 

roll för World Cargo men i största mån låg dess mer positiva utfall i grund kring det de hade 

skapat innan den finansiella krisen samt dess finansiella strategi kring kostnader.  

 

Vi fann fyra starka relationer i den strategiska processen kring Tennant (2010) 

krisstrategiska uppläggning i relation till World Cargos strategi under den finansiella krisen. 

Den finansiella krisens påverkan kring deras import och export låg majoritetsvis på deras 

importmarknad.  
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Relationen kring den specifika teorin om import och export i kapitel tre hade svag relation 

till empirin. Detta på grund av att World Cargo inte producerar produkter utan transporterar 

produkter genom import- och exportmarknaden. Men vi fann starka relationer kring hur 

konsumenters inköpsbeteende samt hur intermediärrollens konsekvenser påverkade deras 

import- och exportmarknad. Det resulterade till den mängd export och import som är kopplad 

till kundens köpbeteende. Det är viktigt att se till hur kundens köpbeteende förändras under 

en finansiell kris för att kunna fastställa hur företagets import och export påverkas. Då 

efterfrågan av varor minskar, minskar även mängden av import och export. Det framgår i 

intervjun att den globala handeln är beroende av kundens efterfrågan. Steele (2012) nämnde 

till exempel marknaden för lyxklockor, som minskade enormt under krisen, vilket beror på 

kundens förändrade köpbeteende. Under en finansiell kris minskar med andra ord inköp av så 

kallade lyxvaror och endast det som ses som nödvändigheter inhandlas och transporteras.  

Enligt resursberoendeteorin kan British Airways flygfrakt ses som sårbar då den är starkt 

beroende av omgivningens beteende (Pfeffer & Salancik, 1978).  

En annan stark variabel som vi identifierat ett samband till World Cargo var Wonnacotts 

(2001) transitland teori, vilken implicerar en relation till World Cargos intermediärroll. 

Vilket innebar att de inte har direkt kontakt med export/importbaserade företag, utan är en 

relation mellan speditörerna och de. 

Vi fann ett samband till intressentmodellen presenterad av Bruzelius & Skärvad (2004). Då 

World Cargo är beroende av dessa speditörer vilket utgör ungefär 70 procent av den inkomst 

som kommer in är de måna om att behålla dessa. Den andra variabeln var tillväxten av 

flygfraktsmarknaden vilket vi fann stark relation till vår enhets position och den empiri vi 

samlat.   

Slutligen fann vi ett negativt samband mellan Nav och Eker systemet (Wonnacott, 2001) och 

World Cargo och ett svagt samband mellan rollen i samhället och den roll World Cargo har.  

Sammanfattningsvis var syftet med denna uppsats att bidra med en helhetsförståelse kring 

World Cargo och dess finansiella påverkan samt att besvara vår problemformulering 

gentemot den empiri som samlats in och analyserats. I och med detta har vi endast funnit sex 

variabler som har ett samband till British Airways – World Cargos import, export samt 

finansiella operationsstrategiska påverkan av den finansiella krisen 2008. Då uppsatsen inte 
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har fokuserats sig på siffermässiga åtgärder, refereras påverkan istället som olika strategiska 

åtgärder. Vilket leder till att det kan vara svårt att urskilja den pengamässiga inverkan då vi 

endast kan sammankoppla hur de åtgärdsmässigt anpassade sig till den finansiella krisen än 

till vilken mån de finansiellt påverkades.  

De variabler som vi har funnit relaterat till World Cargo i form av operationsmässiga åtgärder 

kring deras finansiella poster är de; externa resurserna, konsumentefterfrågan, 

operationsstrategin samt strategier under den finansiella krisen, tillväxten av flygfrakt och 

intermediärrollen har visats sig vara betydande i form av påverkan och åtgärder. Dessa 

variabler har visat att exporten och importen påverkades negativt olikt baserat på 

konsumentefterfrågan och tillväxten av flygfrakt samt delvis de externa resurserna, fast den 

senaste variabeln hade stark relation till den sammankopplingen som gjordes med andra 

aktörer för att nå dessa externa resurser. Strategier under den finansiella krisen samt dess 

operationsstrategi ledde till kostnadsreduceringen i form av personal, utbud 

(intermediärrollen) och investeringar.   

6.2 Modellutveckling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: En finansiell kris inträffar. 

2: Företaget realiserar att en finansiell kris har uppstått.  

3: Åtgärdsplan implementeras. 
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4: Framtidshantering av operationshanteringen. 

5: Kostnadsreducera då det är den enda finansiella posten du kan kontrollera. 

6: Åtstramningar i form av tillfällig personal. 

7: All investering i form av expansion skall stoppas.  

8: När krisen börjar avta, måste beslut om expansion tas. 

9: Beslutet leder till geografisk spridning i form av diversifiering.  

10: Expansion uppstår om tidigare steg uppfylls optimalt. 

11: Börja investera.  

12: Tillväxt uppstår i organisationen, möjlighet till positivt resultat. 

 

Denna modell representerar den process som World Cargo baserade sin process kring under 

den finansiella krisen 2008. Modellen är baserad på empirin som är framtagen från 

djupintervjun med enheten.  Bidraget med denna modell är att ge en övergripande bild hur de 

agerade och vad de olika tolv stegen representerar. Då en åtgärdsplan implementeras snabbt 

efter att man realiserat krisen är av betydande roll för företagets framtida överlevnad. Vi 

hoppas att med denna modell kunna tillföra ökad kunskap kring agerandet under en finansiell 

kris.   

6.3 Slutdiskussion och reflektion 

Slutdiskussionen och reflektionen för denna undersökning skall börja med vad som kan ha 

påverkat vårt resultat. I och med att vi endast hade med en enhet ledde det till att den 

efterfrågade empirin inte blev uppnådd till fullo. En annan parameter som kan ha påverkat 

resultatet är att vår enhet inte hade full erfarenhet kring specifika variabler som efterfrågades 

vilket ledde till att den insamlade datan inte var tillräcklig för att hitta någon stark relation 

mellan vissa variabler.  Detta har lett till att problemformuleringen skulle kunna ha besvarats 

bättre med fler enheter som kunde täcka det som fattades vilket kunde ha lett till ett förbättrat 

resultat.  

Vi tror också att en enhet som bara är baserad i en avdelning inom World Cargo också kan ha 

påverkat resultatet. Då vi har definierat World Cargo som den avdelning belägen i London, 

vilket egentligen är ett globalt baserat företag där de olika delarna i de olika länderna kan ha 

påverkats olika. Vi skulle då tänka oss att nästa studie skulle kunna fokusera på de andra 

avdelningarna i andra länder beroende på den resurs man innehar. 
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Vi har funnit ett flertal signifikanta samband mellan empirin och variablerna och mycket av 

vårt resultat följer tidigare variabler fast den följer inte majoriteten av tidigare studier. Detta 

av den anledning då de flesta har gjorts på en kvantitativ nivå. Men vi kan tänka oss att med 

fler djupintervjuer och forskningar kunna fylla ut det kvalitativa gapet som i dagsläget 

existerar. Speciellt i rådande tidsperiod.    

En ytterligare reflektion som vi tycker borde tas med är att den finansiella krisen 2008 och 

dess konsekvenser fortfarande anses vara pågående i dagsläget, vilket borde tas i beaktande. 

6.4 Implikationer 

Bidrag till vidare forskning 

Som vi tidigare nämnt finns det i dagsläget ett flertal kvantitativa studier kring effekten av en 

finansiell kris. Det bidrag vi kommer att tillföra till vidare forskning är kopplingen mellan en 

kvalitativ och enskild undersökning om British Airways- World Cargo avdelning, då denna är 

begränsad. Denna undersökning kommer då fylla ut en del av det gap som råder idag med 

vårt resultat kring hur ett flygfraktföretag påverkades under en den finansiella krisen 2008. 

Detta ger fler forskare en mer kvalitativ inblick kring hur en organisation agerade och 

påverkades under krisen samtidigt som denna undersökning bidrar med ett bra exempel, 

World Cargo, då denna organisation klarade sig bättre än konkurrenterna och är ännu större 

nu efter krisen än vad de var innan.  

Bidrag till organisationer som arbetar internationellt  

Det vi bidrar till organisationer är den process och de strategiska steg som genomfördes av en 

väletablerad organisation som mindre aktörer kan ta del av då det kan råda brist på resurser 

hos ett sådant företag. Många tidigare studier har också bevisat att utfallet inte alltid har med 

organisationens storlek att göra, utan hur man använder sig av de resurser man har i 

dagsläget. Internationellt arbetande organisationer kan nu ta del av hur de skall agera innan, 

under och efter en finansiell kris samt vikten av olika variabler till ett företag.  
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6.5 Vidare forskning 

 I vår undersökning kan vi se att vår enhet påverkades negativt av den finansiella krisen 2008 

men inte alls i samma utsträckning som konkurrenter. Därför anser vi att för vidare forskning 

kan det vara intressant att titta på hur direkta konkurrenter klarade sig mindre bra än vad 

World Cargo gjorde. Detta leder även till en bredare och djupare empiritillgång. 

Dessa funderingar har följt med oss länge om varför 1, det inte har gjorts fler tidigare 

kvalitativa undersökningar och 2, kan ett företag som World Cargo gå med positivt resultat 

under den värsta perioden medan konkurrenter i samma marknad som är relativt likadana 

storleksmässigt, kunna gå i konkurs? 

Därför tycker vi att utförandet av fler kvalitativa undersökning skulle vara intressanta då det 

leder till en djupare förståelse kring ett företags strategi under en kris vilket är den avgörande 

biten för ett företags överlevnad under kriser.  

Det sista vi vill lyfta fram är att denna undersökning skulle vara intressant att repetera om 

några år, då flygfraktsmarknaden troligtvis har växt ännu mer. Detta för att samtidigt se över 

om krisens konsekvenser har avtagit eller inte.  
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BILAGA 1 

Questions Part 1: The interviewed 

 What is your name? 

 What is your job title? 

 How long have you worked at BA?  

 What´s your experience with the Air Cargo market? 

Questions Part 2: Information about BA-world cargo    

 What is BA: s main product/service and country? 

 Does BA have special bilateral agreements with some specific main countries (non 

EU)?  

 How dependent are you on the consumers buying behaviour? 

 What is the approximate ratio of export to import transport? 

 Does BA use the strategy of “Allocated space” by forward contracts? 

 How do BA see them self as important role in the society? 

 Are the air cargo market experience growth? 

Questions Part 3: The recent financial crisis 2008 

Before the Financial crisis occurred: 

 Where you warned or saw signs that it was coming? 

 If yes: What did BA do strategically? Change of strategy?  

 If yes: What kind of strategy did you implement in form of export and import?  

 If no: When did BA realize it will affect the air cargo department? 

 When you realized, what strategy did BA use?  

During the financial crisis: 

 Were the expectations close to the outcome?  

 Did you see a clear trend within the air cargo market during the crisis in relation to 

entering or leaving trade agreements? For example the Domino-effect? 

 Did BA need to change the strategy again during the crisis?  

 If yes: What was the reason for another strategy change? How was the new strategy 

implemented? 
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 As airplanes are dependent on fuel from the commodity market, how did BA manage 

the price volatility on the market? Through hedging?    

After the financial crisis: 

 How severe was the outcome of the crisis? 

 Did you need to implement a new strategy again?  

 If yes: Is that strategy better prepared for a new crisis?  

 Why did BA air cargo department manage to maintain on the market when others 

didn’t?  

 How did you get financially affected? Minor, medium or majorly? 

 Did BA have to cut jobs?  

Summarize 

 What is your advice for similar but smaller companies that does not have the same 

competence as you do, to act during a situation like this?   

 Can you please give a general and summarizing overview of the rough impact of the 

financial crisis on the import and export at World Cargo and the British Airways?  

 

 


