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Sammanfattning 

Vi ville med vår uppsats undersöka om strategiska allianser inom den internationella 

flygbranschen har lett till att medlemmarna i alliansen åtnjutit en förbättrad lönsamhet och 

expansion i verksamheten. 

 

Den alliansen vi hade fokus på för undersökningen var Star Alliance och vi granskade 

utvecklingen av de utvalda lönsamhetsmåtten hos de fem flygbolagen som var med och 

upprättade denna allians. Vi undersökte även lönsamhetsfaktorerna för fyra flygbolag, som för 

den studerade tidsperioden inte ingick i någon strategisk allians. Dessa användes som 

jämförelseobjekt. 

 

Urvalet gjordes utifrån att det var just dessa fem flygbolag som upprättade alliansen och att 

denna allians var den första av sitt slag. Urvalet av de fyra jämförelsebolagen gjordes utifrån 

att dessa var de få flygbolag av den traditionella typen som under studiens utvalda tidsperiod 

inte ingick i någon liknande allians. 

 

Vi genomförde undersökningen genom att samla information hämtad ifrån flygbolagens 

årsredovisningar från 1994 till 2004 och försökte upptäcka trendbrott i nyckeltalens 

utvecklingar efter det att Star Alliance upprättades. För att förstärka tillförlitligheten av 

undersökningen använde vi de fyra jämförelseflygbolagen och genomförde en statistisk 

hypotesprövning för att testa om det förelåg någon signifikant skillnad gällande utvecklingen 

av lönsamhetsfaktorerna mellan bolagen i Star Alliance och jämförelsebolagen. 

 

Resultatet av vår undersökning var att ingen tydlig lönsamhetsförbättring skett för bolagen 

inom Star Alliance. Vi kunde urskilja att jämförelsebolagen vi använt i undersökningen hade 

en liknande utveckling av de utvalda lönsamhetsfaktorerna. Eftersom ingen skillnad fanns 

mellan bolagen i alliansen och de utanför kan man dra slutsatsen att samarbetet inom Star 

Alliance inte förbättrat lönsamheten för medlemmarna mer än för bolag som inte ingår i 

någon allians. 
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Abstract 

The main purpose with our survey was to analyze if strategic alliances within the international 

airline business have led to increased profitability and strengthened the competitive advantage 

for the members of the alliance. 

 

For our study we focused on Star Alliance and analyzed the development of the selected prof-

itability indicators for the five members that founded it. We also analyzed the same indicators 

for four airlines that for the time period of the investigation were not members of a strategic 

alliance. These four airlines were used for purpose of comparison. 

 

Our selection was made on the basis that there were these five airlines that founded the alli-

ance and that Star Alliance was the first of its kind. The selection of the four airlines of com-

parison was made on the basis that these four airlines, for the studied time period, were not 

members of a strategic alliance.  

 

We made the study by collecting information from the airlines annual reports for the years 

1994 to 2004 and tried to discover any kind of differences for the time before and after the 

alliance was founded. To increase the credibility of the study we made a statistic hypothesis 

test to detect if there were any significant differences, regarding the profitability indicators 

and the competitive advantages, between the airlines within Star Alliance and the airlines of 

comparison.  

 

The result of our study was that no legible improvement could be proven for the airlines that 

founded Star Alliance. We could detect that the comparison airlines we used for the survey 

had a similar development regarding the chosen profitability indicators and the competitive 

advantages. When no differences could be proven between these airlines, we drew the conclu-

sion that the members in Star Alliance had not improved the studied indicators, to any greater 

extent than the airlines that were not members of a strategic alliance.  
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Begreppsförklaringar 
 

Available seat kilometers (ASK) 

Erbjudna passagerarkilometer. Mått för passagerarkapacitet som räknas ut genom att 

multiplicera antalet säten med antalet av flygbolaget flugna kilometer. 

 

Revenue passenger kilometers (RPK) 

Betalda passagerarkilometer. Antalet betalande passagerare multiplicerat med den sträcka, 

uttryckt i kilometer dessa flygs. 

 

Passenger load factor (Kabinfaktor) 

Relationen mellan RPK och ASK uttryckt i procent. Beskriver nyttjandegraden av tillgängliga 

platser. Kallas även passagerarbeläggning. 

 

Vinstmarginal 

Rörelseresultat genom intäkter från den löpande verksamheten.   

 

Traditionella flygbolag 

De stora väletablerade flygbolagen från tiden före avregleringarna. Ofta ett lands nationella 

flygbolag. 

 

Lågkostnadsbolag 

Flygbolag som har som strategi att genom att hålla nere kostnaderna kunna erbjuda kunderna 

lägre priser än de traditionella flygbolagen. 

 

Codesharing 

Innebär att ett flygbolag kan marknadsföra sin allianspartners flygningar som sina egna utan 

att behöva investera i nya flygplan eller öka antalet destinationer. 

 

Strategisk allians 

Ett formellt samarbete mellan två eller flera parter för att uppnå mål och förväntningar 

samtidigt som organisationen eller företaget behåller sin självständighet.  
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1 Inledning 

 

I detta avsnitt kommer vi att presentera bakgrunden till studieobjektet samt den 

problemdiskussion som leder fram till vårt syfte och vår frågeställning. Avgränsningarna 

kommer även att presenteras. 

1.1 Bakgrund 

 

Ända sedan passagerarflyget blev ett faktiskt alternativ till övriga transportalternativ har 

flygbranschen karaktäriserats av att konkurrensen har utgjorts av de stora traditionella 

flygbolagen som ofta har haft en statlig inblandning. Flygbolagen har verkat på reglerade 

marknader, vilket har hindrat nya aktörer från att etablera sig och utgöra ett hot mot de 

traditionella bolagen. Anledningen till det statliga ägandet var att under 1920- och 1930-talen 

insåg ett flertal länder betydelsen av att ha ett väl fungerande flygbolag för den ekonomiska 

och sociala utvecklingen i landet. Det fanns vid denna tidsperiod ett antal privata flygbolag, 

men många hade stora ekonomiska svårigheter på grund av den obetydliga storleken på 

marknaden. För att kunna bedriva ett finansiellt stabilt och säkert flygbolag krävdes det för 

tiden statlig inblandning.1  

 

Ytterliggare en anledning var att efter andra världskrigets slut fanns det knappt några 

kommersiella flygbolag kvar och eftersom det krävdes snabb uppbyggnad och etablering av 

dessa samt att flygbolag är en kapitalkrävande verksamhet gick staterna in och finansierade 
                                                             
1 Doganis, 2001, s. 196 
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uppbyggandena och fick således ägande.2 Resultatet av detta blev att det fanns ett fåtal stora 

flygbolag för varje land i Europa och USA och de flesta var statligt ägda. 

 

Denna situation fortsatte till dess att flygmarknaden världen över började avregleras från och 

med sjuttiotalet och fram till idag.3 (Vissa marknader är dock fortfarande reglerade). I USA 

skedde avregleringen år 1978, vilket öppnade möjligheten för etablering av ett stort antal nya 

flygbolag och detta ledde till en ny era i flygbranschen.4 År 1996 fullbordade EU 

avregleringen av den europeiska flygmarknaden, vilket nu fullt ut möjliggjorde att fria aktörer 

kunde komma in på marknaden.5 Detta ledde till att de stora traditionella flygbolagen fick en 

allt hårdare konkurrenssituation och upplevde en överkapacitet på marknaden.6  

 

Det statliga ägandet kom att successivt minska, främst under 1980 talet då ägarstrukturen i 

många flygbolag ändrades. Detta var en effekt av den liberalisering av internationell 

flygtransport som skedde vid perioden, exempelvis avregleringar på marknader. Eftersom 

konkurrensklimatet kom att ändras och flygbolagen var tvungna att förbättra sin 

konkurrenskraft och bli mer kundorienterade uppvisade bolag av privat ägande en tendens att 

klara överlevnad bättre.7  

 

Många av de nya aktörerna som dök upp på marknaden efter avregleringen var så kallade 

lågkostnadsbolag som hade som strategi att genom låga priser försöka ta marknadsandelar 

från de stora traditionella bolagen. Dessa inspirerades av det amerikanska flygbolaget 

Southwest Airlines, som efter avregleringen snabbt blev ett av landets största flygbolag och 

skapade stora vinster.8 Några av de flygbolag som var först med att etablera sig i Europa som 

lågkostnadsbolag var Easyjet, Debonair samt Air One.9 Ryan Air är även ett bra exempel på 

ett sådant företag. De lyckades efter avregleringen av flygmarknaden i Europa tillskansa sig 

                                                             
2 Doganis, 2001, s. 184-185 
3 Ibid., s. 60 
4 O´Connor, 2000, s. 2 
5 http://www.ryanair.com/site/SE/about.php?page=About&sec=story, 2006-10-01 - 2006-12-22 
6 SAS årsredovisning 1998, s. 17 
7 Doganis, 2001, s. 187 
8 http://www.southwest.com/about_swa/airborne.html, 2006-10-01 - 2006-12-22 
9 Dognis, 2001, s. 6 
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marknadsandelar från de traditionella bolagen och har haft en stor ökning i antalet 

passagerare.10 Vid 1994 hade lågkostnadsbolagen i Europa tre miljoner passagerare och fram 

till 1999 hade denna siffra vuxit till 17,5 miljoner passagerare.11 Denna tendens ledde till att 

de traditionella bolagen på något sätt var tvungna att agera eftersom de nu verkade på en mer 

konkurrensutsatt marknad än vad man gjort tidigare, när ländernas regeringar satte upp 

spelreglerna för flygmarknaden.  

 

Flygbolagen har under de senaste decennierna upplevt stora lönsamhetskriser. Branschen är 

väldigt råvarukostnadskänslig och visserligen har man från slutet av 1980-talet fram tills idag 

åtnjutit en relativt stabil och låg nivå av bränslekostnader jämfört mot 1970-talet och början 

av 1980-talet, men i samband med Gulfkriget 1990 steg bränslepriserna och efterfrågan av 

resor minskade. Detta ledde till en djup kris som varade till och med 1993. Under denna 

krisperiod sattes ett flertal stora flygbolag i konkurs, exempelvis några av USA: s tidigare 

största nationella flygbolag Pan American Airlines och Eastern Airlines.12 Krisen som inte 

enbart berodde på Gulfkriget utan även till stor del på lågkonjunktur i ett antal 

nyckelekonomier resulterade i att krisen varade så pass länge.13  

 

I samband med dessa upplevda lönsamhetsproblem och den förändrade 

konkurrenssituationen, i och med avregleringarna, började allianser att upprättas mellan de 

traditionella flygbolagen i stor utsträckning14. 

 

Det första initiativet till detta fenomen inom flygbranschen togs av det amerikanska 

flygbolaget Delta Airlines och det schweiziska flygbolaget Swiss Air samt Singapore 

Airlines. Denna allians uppstod 1989 och fokus var primärt på gemensam marknadsföring, 

bonusprogram och gemensam biljettförsäljning. Alliansen upplöstes dock 10 år senare men 

blev föregångare till de allianser som finns idag.15 1990-talet kom att karaktäriseras av ett 

exploderande antal nya allianser mellan de traditionella flygbolagen. Dessa allianser var av 

                                                             
10 http://www.ryanair.com/site/SE/about.php?page=About&sec=story, 2006-10-01 - 2006-12-22 
11 Doganis, 2001, s. 139 
12 Kristofferson, Flygets årsbok 1993, s.215 
13 Doganis, 2001, s.1 
14 Ibid, s 59 
15 Ibid., s.61 
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olika storlek och sort. Enligt Michael Porter profilerar sig ofta allianser på marknader som 

genomgår strukturella förändringar och upplever ökad konkurrens och där ledningen inte 

känner att de själva kan klara av situationen på ett bra sätt.16  

 

År 1997 togs ett initiativ till att skapa en strategisk, multilateral allians mellan ett antal 

flygbolag. Fem flygbolag, Air Canada, Lufthansa, SAS, Thai Airways International och 

United Airlines bildade Star Alliance som ett svar på den ökade konkurrensen på 

flygmarknaden.17  

 

Star Alliance har sedan tillkomsten fått fler medlemmar och består idag av sexton bolag från 

hela världen.18  

 

Andra stora flygbolag runt om i välden har sedan skapandet av alliansen tagit efter Star 

Alliance och skapat egna allianser, eftersom det finns en tendens hos många företag att ingå i 

strategiska allianser för att vara som alla andra.19 Förutom Star Alliance finns idag två stora 

allianser av liknande storlek, One World och Sky Team. 

1.2 Problem 

I och med tillkomsten av nya aktörer samt att avregleringarna av flygmarknaden genomfördes 

i en period av nedgång i flygbranschen, resulterade det i att många flygbolag världen över 

upplevde lönsamhetsproblem och överkapacitet på marknaden.20  

 

Traditionella flygbolag är jämfört med dessa nya aktörer avsevärt mycket större, eftersom de 

nya aktörerna till stor del är mindre lågkostnadsbolag. På en snabbt föränderlig marknad och 

vid hot från nya aktörer får de traditionella bolagen problem då de inte är lika flexibla på 

grund av sin storlek. Uppkomsten av allianser mellan de traditionella bolagen har varit ett sätt 

                                                             
16 Porter, 1990, The competitive advantage of nations, s. 66-67 
17 http://www.staralliance.com/star_alliance/star/frame/main_10.html, 2006-10-01 - 2006-12-22 
18Ibid., 2006-10-01 - 2006-12-22 
19 Bengtsson, Holmqvist, Larsson, Strategiska allianser, 1998, s.26 
20 SAS årsredovisning 1994, s. 1 
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att försöka förbättra sina positioner på marknaden och kunna möta den nya 

konkurrenssituationen på ett bättre sätt. Genom skapandet av allianser var det meningen att de 

olika bolagen skulle samordna vissa delar av sina verksamheter för att på så sätt förbättra och 

stärka det egna företaget.  

 

Gällande frågan om medlemskap i en strategisk allians inom flygbranschen innebär att man 

lyckas uppnå de förbättringar man genom sitt medlemskap har som mål att uppnå, går 

meningarna isär. 

 

�Allianserna har inte givit de deltagande flygbolagen full utdelning� 

Professor Rigas Doganis, London 2006.21 

 

Enligt SAS har fördelarna av att vara med i allianser varit betydande. 22 

 

För att se om utvecklingen i verksamheten har varit positiv och stärkt företaget är lönsamhet 

ett bra mått att studera. Kan det vara så att företagens lönsamhet och konkurrensfördelar 

förbättras av att man samordnar delar av sin verksamhet i strategiska allianser. Det är det vi 

ska undersöka i denna uppsats.  

 

1.2.1 Frågeställning 

 

Är samarbete mellan flygbolag i strategiska allianser ett bra sätt att få stärkt konkurrenskraft 

och därmed ökad lönsamhet? 

1.3 Syfte 

Vi vill med denna uppsats undersöka om lönsamheten har påverkats hos de flygbolag som 

gått med i allianser avseende: 

                                                             
21 http://www.flygtorget.se/nyheter/nyhetsdetaljer.asp?KatID=1&ID=4543, 2006-12-22 
22 SAS årsredovisning 2001, s. 52 



 13

 

• Omsättningens utveckling 

• Kostnadernas utveckling 

• Vinstmarginalens utveckling 

• Kabinfaktorns utveckling 

1.4 Avgränsning 

Vi kommer att avgränsa oss till att undersöka de bolag som var med och startade Star 

Alliance, Air Canada, Lufthansa, SAS, Thai Airways International och United Airlines. Vi 

väljer Star Alliance eftersom denna allians var den första alliansen av detta slag att bildas och 

detta fenomen med samarbete av denna omfattning inte tidigare existerat inom flygbranschen. 

Vi kommer också att använda fyra flygbolag av den traditionella typen som för den studerade 

tidsperioden inte ingick i någon allians. Dessa är Continental Airlines, North West Airlines, 

Japan Airlines och Malaysia Airlines. 

 

För att kunna få en bild av flygbolagens situation före och efter upprättandet av alliansen 

studeras årsredovisningar och bolagens finansiella rapporter under tidsperioden 1994 till och 

med 2004. Bedömningar görs alltså på lönsamhetsfaktorer under denna tidsperiod. 

Anledningen till detta är för att få en överblick över en längre tidsperiod samt öka möjligheten 

att kunna urskilja lönsamhetsdifferenser. I och med upprättandet av alliansen som skedde 

1997 ger tidsperspektivet oss ett relativt stort tidsutrymme att studera bolagen både före och 

efter upprättandet. 

 

Vi avgränsar oss till att undersöka följande lönsamhetsindikatorer som kommer insamlas från 

bolagen årsredovisningar: 

 

• Revenue per Kilometer (RPK) 
 
• Aviable seat kilometer (ASK) 

 
• Kabinfaktor (RPK/ASK) anges i procent. 

 
•  Kostnadsutveckling 
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• Omsättningsutveckling 

 
• Vinstmarginal 

 

Med dessa lönsamhetsindikatorer anser vi oss kunna skapa en bra bild över hur lönsamheten 

sett ut i de utvalda flygbolagen. De tre förstnämnda lönsamhetsmåtten är specifika för 

flygbranschen och allmänt erkända och presenteras i samtliga flygbolags årsredovisningar 

som mått på deras lönsamhet och prestation.   
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2 Metod 

 

 

I detta avsnitt kommer vi att presentera de metoder vi har använt för undersökningen samt 

hur vi har gått tillväga för att kunna besvara vår frågeställning.   

2.1 Undersökningsmetod 

2.1.1 Kvantitativ undersökning 

I en undersökning kan man använda två olika metoder för insamling av data. Dessa ansatser 

är kvalitativ och kvantitativ metod.23  

 

Den kvantitativa metoden grundar sig på att egenskaperna i undersökningen är mätbara, man 

vill kunna mäta mängden eller storleken.24 Eftersom vi i vår undersökning kommer att arbeta 

med numerisk data i form av information hämtad från årsredovisningar och finansiella 

rapporter passar den kvantitativa metoden bra. Vi kommer att enligt förfarandet av den 

kvantitativa ansatsen söka efter orsakssamband vilket betyder att ett fenomen eller händelse är 

ett resultat av ett annat fenomen eller händelse, i vårt fall hur de utvalda lönsamhetsfaktorerna 

har påverkats av etablerandet av en allians för de utvalda flygbolagen. Detta innebär att vi 

kommer att undersöka om det föreligger en signifikant skillnad av de utvalda 

lönsamhetsfaktorerna mellan de bolag som upprättade Star Alliance och de bolag som för den 

studerade tidsperioden inte ingick i någon allians.  

 
                                                             
23 Johanessen, Tufte, 2003, s. 67 
24 Hartman, 2004, s. 205 
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Den informationen vi får genom användandet av den kvantitativa metoden är till stor del ytlig 

eftersom vi inte genomför undersökningen lika djupgående som i den kvalitativa metoden. 

Man får enligt användandet av den kvantitativa metoden en mer begränsad förståelse och har 

ett större avstånd till dem eller det som studeras jämfört med användandet av den kvalitativa 

metoden.25 

 

En alternativ metod till den kvantitativa metoden som inte kommer att vara relevant för vår 

undersökning är den tidigare nämnda kvalitativa metoden. Har man för avsikt att genomföra 

en undersökning med en kvalitativ ansats väljer man ett mindre men ofta mer strategiskt 

urval.26 Datainsamlingen genomförs oftast med djupgående intervjuer eller deltagande 

observationer och man försöker gå in på djupet på observationsenheten. Det som främst 

kännetecknar en studie med en kvalitativ ansats är att man studerar en mjuk verklighet och 

söker meningssamband. 

2.1.2 Kvantitativ dataanalys 

Vi kommer att undersöka om det föreligger en signifikant skillnad av valda 

lönsamhetsfaktorer, mellan bolagen i alliansen och de utanför, för tidsperioden 1997 till 2004. 

Detta kommer att genomföras genom att vi kommer att beräkna medelvärden av dessa, för 

Star Alliance och för de bolag som inte ingick i någon allians.  

 

Vi kommer sedan att testa om skillnaderna i medelvärdena är statistiskt signifikanta. 

Detta kommer att göras med en hypotesprövning av medelvärdena och leder fram till följande 

hypoteser.  

 

Hypotesformulering: 

H0: Medelvärde för Star Alliance � Medelvärde för icke alliansbolag = d0 

H1: Medelvärde för Star Alliance � Medelvärde för icke alliansbolag ≠ d0 

 

Vår nollhypotes innebär att skillnaderna av medelvärdena för bolagen inom Star Alliance och 

de utanför är noll, det vill säga, ingen skillnad föreligger. Vår alternativa hypotes innebär att 

                                                             
25 Johanessen, Tufte, 2003, s. 70 
26 Inga-britt Lindblad, 1998 s. 24 
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skillnaden inte är noll utan att en skillnad mellan dessa lönsamhetsfaktorer föreligger. Denna 

skillnad som kan komma att visa sig kan informera om det gått bättre eller alternativt sämre 

för alliansflygbolagen.  

 

Eftersom vi undersöker skillnaderna för åren 1997 till 2004, kommer ett t-test att användas 

eftersom vi endast undersöker ett fåtal år.27 

 

Formler vi använder för uträkningen är: 

 

Standardavvikelse:   Testfunktionen:  

   

Samt: 

  
Vid signifikansnivån av 5 procent ger det oss ett kritiskt värde, vid ett tvåsidigt test och 6 

frihetsgrader, på ±2,45. Med användningen av det tvåsidiga testet får vi information om hur 

mycket bättre eller alternativt sämre det har gått för alliansbolagen då vi har gränsvärden på 

båda sidor om området där nollhypotesen accepteras förutsatt att nollhypotesen skulle 

förkastas. 

 

                                                             
27 Körner, Wahlgren, 2005, s. 137 
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Där: x= observerat värde, x= aritmetiskt medelvärde, n= antal, x1 = medelvärde grupp 1, 
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Vi kommer således att förkasta nollhypotesen om det beräknade t-värdet hamnar utanför 

intervallet ± 2,45. Detta innebär att om nollhypotesen accepteras, kan man inte med säkerhet 

säga att de bolag som ingick i alliansen har erhållit en bättre utveckling av 

lönsamhetsfaktorerna än de bolag som inte varit med i någon allians.  

2.1.3  Deduktion 

Vid en undersökning kan man använda sig av tre olika metoder för att integrera empiri med 

teori. Dessa tre är induktiv, deduktiv samt abduktiv ansats. Använder man sig av den 

deduktiva metoden testas generella teorier eller påståenden med empirisk data.28 I vår 

undersökning kommer vi att undersöka om empirin vi får fram bekräftar våra valda teorier. 

Därför passar den deduktiva ansatsen oss bra. Att använda en abduktiv ansats vilket innebär 

en metod där man använder både induktion samt deduktion blir inte aktuell för vår 

undersökning då vi valt att testa våra valda teoriers påstådda resultat med verkligheten. 

2.2 Forskningsstrategi 

2.2.1 Fallstudie 

Eftersom vi kommer att göra en småskalig undersökning av ett utvalt enstaka fall genomför vi 

en fallstudie. Ett av kännetecknen för en fallstudie är att fokus ligger på en eller ett fåtal 

enskilda enheter och att det finns en tydlig avgränsning mellan vad som innefattas i studien 

och vad som ligger utanför studieområdet.29 I vårt fall avgränsas vår undersökning genom att 

fokus enbart är på flygbolagen som var med och etablerade alliansen Star Alliance och hur 

lönsamheten utvecklats för dessa, samt de flygbolag som är med som jämförelseobjekt och 

inte varit verksamma i någon allians vid undersökningens tidsperiod. 

 

Tillvägagångssättet för oss kommer att vara att samla information, främst i form av data, om 

ett avgränsat fenomen vilket karaktäriseras av användningssättet för en fallstudie.30 Fallet som 
                                                             
28 Johannessen, Tufte, 2003, s. 35 
29 Denscombe, 2000, s. 41 
30 Johannessen, Tufte, 2003, s. 56 
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utgör undersökningens fokus är något som redan existerar och vi bedriver inte forskningen i 

en konstlad miljö. Fallet kommer således att existera både före och efter att undersökningen 

genomförts. Även detta utgör tillvägagångssättet för en fallstudie.31  

 

Vi kommer att undersöka hur situationen såg ut utifrån ett flertal utvalda 

lönsamhetsindikatorer för de utvalda flygbolagen innan Star Alliance upprättades. Detta ger 

oss en översiktsbild av lönsamhetsläget och dess utveckling före upprättandet av alliansen.  

 

Sedan studeras samma lönsamhetsindikatorer för tiden efter alliansupprättandet och genom 

detta kan vi skapa oss en uppfattning av vilken påverkan denna åtgärd har haft för bolagens 

lönsamhet. 

 

2.2.2 Kvasiexperiment 

Vår undersökning får genom användandet av jämförelsen mellan de olika grupperna av 

flygbolag en experimentliknande ansats. Eftersom kriteriet om slumpmässig fördelning av 

grupper som ska vara uppfyllt i experimentella undersökningar inte är infriat kommer denna 

undersökning att anta en kvasiexperimentell design. Kvasiexperiment innebär att man 

utvärderar resultatet av en viss åtgärd för den studerade gruppen genom att använda en 

kontrollgrupp som jämförelse. Det som skiljer dessa grupper åt är att kontrollgruppen inte är 

utsatt för en viss åtgärd eller påverkan.32 I vår undersökning används denna ansats genom att 

alliansbolagen är de som påverkas av allianssamarbetet och kontrollgruppen, som består av 

jämförelsebolagen, inte påverkas av denna åtgärd. 

 

För att undersöka om det föreligger en signifikant skillnad mellan bolagen i alliansen och de 

utanför, kommer vi att med hjälp av en statistisk hypotesprövning testa om utvecklingen av 

bolagens lönsamhetsfaktorer skiljer sig mer än vad som kan förklaras av den statistiska 

felmarginalen. 

 

                                                             
31 Denscombe, 2000, s. 42 
32 Johannessen, Tufte, 2003, s. 54-55 
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2.2.3 Urval 

Vi kommer att för undersökningen välja flygbolagen SAS, Lufthansa, United Airlines, Air 

Canada samt Thai Airways som de bolag som innefattas av studien. Valet av dessa bolag väljs 

delvis utifrån ett ändamålsenligt urval.33 Detta betyder att vi har en tanke bakom vårt urval 

som rättfärdigar detta val. Eftersom samtliga bolag tillsammans upprättade Star Alliance 1997 

och alla bolag inträdde som medlemmar vid samma tidpunkt utgör det en bra 

grundförutsättning för undersökningen.  

 

Vi kan på så sätt få en mer rättvis bild av utvecklingen för bolagens lönsamhet eftersom alla 

har påverkats av alliansbyggandet från samma tidpunkt. Det kommer således inte förekomma 

en påverkansfaktor som beror på att ett bolags inträde skedde vid en annan tidpunkt än de 

andra bolagen i undersökningen.  

 

Vi har även den typiska undersökningsenheten34 som en motivering till valet. De valda fallen 

med de fem flygbolagen liknar i viktiga hänseenden andra fall eller flygbolag som skulle 

kunna väljas, exempelvis flygbolag i någon av de andra flygbolagsallianserna. Detta gör att 

resultatet av studien troligtvis skulle kunna tillämpas på andra flygbolag som har likheter med 

de bolag vi valt. 

 

Urvalet av våra jämförelsebolag har gjorts enligt ett subjektivt urval, vilket innebär att vi 

väljer just dessa flygbolag eftersom vi anser att de kan ge oss de värdefullaste data för vår 

undersökning.35 Dessa traditionella bolag var några av de få bolag som för den studerade 

tidsperioden inte ingick i någon strategisk allians samt verkade på samma marknader som 

bolagen inom Star Alliance. Att ha med ett europeiskt flygbolag i denna grupp hade varit att 

föredra men detta var inte möjligt då inget europeiskt bolag av den traditionella typen för den 

studerade tidsperioden inte ingick i någon allians. 

                                                             
33 Hartmann, 2004, s. 246 
34 Denscombe, 2000, s. 44 
35 Ibid. s. 23 
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2.2.4 Typ av data och datainsamling 

Data som samlas in kan antingen vara av primär eller sekundär karaktär. Primärdata innebär 

att data inte tidigare är skapad, exempelvis av oss gjorda intervjuer samt övrig data insamlad 

för första gången. De data vi uteslutande kommer att använda oss av är sekundärdata. Detta 

betyder att data redan är skapad eller publicerad och finns tillgänglig att studera.36  

 

Den metod som kommer att användas för insamling av data är den kvantitativa ansatsen och 

underlaget kommer att inhämtas från bolagens finansiella rapporter och årsredovisningar, 

vilket betyder att data kommer vara av uteslutande �hård� karaktär, främst i form av siffror.  

2.3 Uppsatsens tillförlitlighet 

2.3.1 Reliabilitet  

En viktig del i undersökningen är att bedöma hur tillförlitlig de data man samlat in är. Det 

som påverkar reliabiliteten i vår undersökning är vilken data vi använder samt hur vi samlat in 

dessa data och hur bearbetning skett. Man kan testa datas reliabilitet på olika sätt och ett 

exempel är att fråga sig vad som skulle ske om man upprepade samma undersökning på 

samma grupp vid flera tillfällen.37  

 

Med hänsyn till detta kan man fastställa att de data vi samlar in, som uteslutande kommer från 

flygbolagens egna årsredovisningar och finansiella rapporter, bör kunna ses som tillförlitlig 

eftersom samtliga årsredovisningar har granskats av revisorer och därigenom uppnår en hög 

nivå av tillförlitlighet. Eftersom de data vi använder redan är publicerad och inte påverkas av 

vem som observerar eller när observation sker innebär detta att undersökningen kan repeteras 

och samma resultat kommer uppnås, förutsatt att det är samma lönsamhetsfaktorer som 

studeras.  

 

                                                             
36 Dahmström, 2000, s. 59 
37 Johannessen, Tufte, 2003, s. 28 
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Det finns dock alltid en risk att redovisningen och bokföringen kan innehålla försköningar av 

resultat och siffror samt förvrängningar av bokföring och att detta kan ha undkommit 

revisorns kontroll. Anledningen till att företagsledningen gör detta kan vara av många olika 

skäl. Om detta skulle föreligga skulle det påverka undersökningens reliabilitet negativt.                            

2.3.2 Validitet 

Gällande undersökningens validitet är frågan om man mäter det man säger sig mäta.  

Begreppsvaliditeten innebär en evaluering av hur bra utvald data är för representationen av 

det man säger sig vilja mäta.38 I vårt fall hur väl våra valda lönsamhetsmått återspeglar 

flygbolagens lönsamhet. De nyckeltal vi analyserar för att bedöma lönsamheten är, av 

flygbranschen, erkända lönsamhetsmått och återfinns separat presenterade i samtliga 

årsredovisningar. Dessa torde vara passande indikatorer för att kunna få en bra bild av 

lönsamhetsläget och vara högst relevanta för oss i undersökningen. 

 

Den interna validiteten handlar om att undersökningen är gjord på ett sådant sätt att det är 

möjligt att påstå att ett påvisat samband mellan två variabler är ett möjligt orsakssamband.39 

Då vi i själva verket inte avser undersöka enbart två specifika variablers orsakssamband är det 

ändå vår intention att undersöka om en viss åtgärd leder till en viss effekt. I vårt fall om 

medlemskap i en allians leder till förbättrad lönsamhet och där lönsamheten mäts med ett 

flertal variabler. Detta förväntar vi oss kunna svara på genom att genomföra undersökningen 

med den metoden vi avser att använda. 

 

Den yttre validiteten avser generaliseringen från urval till populationen.40 Undersökningens 

underliggande skäl är att kunna göra en generalisering av resultatet för hela populationen som 

består av traditionella flygbolag som verkar på den internationella flygmarknaden. Resultatet 

bör kunna ge information om alliansers effekter för denna typ av flygbolag.  

 

Hur väl vårt resultat skulle kunna överföras till andra jämförbara situationer kan diskuteras då 

vi haft fokus på ett visst antal flygbolag under en viss tidsperiod men resultatet kommer 
                                                             
38 Johannessen, Tufte, 2003, s. 47 
39 Ibid., s. 192 
40 Ibid., s. 240 
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troligtvis vara gällande för flygbolag i liknande situationer som de vi undersökt. Eftersom 

flygbranschen är en bransch i ständig förändring försämrar det den yttre validiteten på så sätt 

att situationen såg annorlunda ut för flygbolagen för den tidsperioden vi undersökte mot 

exempelvis situationen för flygbolagen idag. Detta betyder att möjligheten att kunna överföra 

resultatet av undersökningen i tid och rum ändå är relativt begränsad. 
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3 Teori 

 

 

I detta avsnitt kommer vi att presentera de modeller som kommer att ligga till grund för vår 

undersökning. 

 

Strategiska allianser har ökat i popularitet för företag när globaliseringen ökat. Företag har vid 

en ökad osäkerhet på marknaden samt vid utvecklandet av olika typer av tillgångar och 

förutsättningar funnit att strategiska allianser varit ett bra sätt att möta den allt hårdare 

konkurrensen och möjligheten av att ha nytta av de fördelar detta för med sig.41 Teorierna i 

detta kapitel visar varför och på vilka sätt man bildar allianserna. Det är vad dessa teorier 

anser ska uppnås med samarbetet som är av relevans för denna undersökning. 

3.1 Syften med strategiska allianser 

Bengtsson anger i sin bok Strategiska allianser att det finns tre specifika mål och syften till 

varför man väljer att bilda en strategisk allians. Dessa är av marknadsskäl, produktionsskäl 

och utvecklingsskäl.42 

 

Marknadsskäl 

Syftet med att bilda en strategisk allians av marknadsskäl är att man med hjälp av en mer 

effektiv distribution, bättre produktsortiment, starkare ställning mot distributörer, ökade 

resurser för marknadsföring ska kunna förbättra sin position på marknaden.  

 

                                                             
41 Culpan, 2002, s. 65 
42 Bengtsson, Holmqvist, Larsson, 1998, s.28 
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Produktionsskäl 

Genom alliansen har man för avsikt att förbättra produktionsekonomin och tekniken i 

produktionen genom att uppnå skalfördelar och exempelvis få en ökad flexibilitet i 

produktionen. Alliansen kan möjliggöra för ett mindre företag att utföra en viss produktion 

som annars hade varit omöjlig eller endast möjlig genom att skaffa extern finansiering. 

 

Utvecklingsskäl 

Allianser har ofta som syfte att man ska för medlemmarna förbättra utvecklingsförmågan 

genom att resurserna för utveckling ökar. Det skapas en större utvecklingsorganisation och 

kontaktnätet med omvärlden förbättras. 

3.2 Strategisk alliansmodell  

Det finns flera motiv till varför företag etablerar en strategisk allians. Ett motiv till att företag 

går med i allianser är för att skapa en konkurrensfördel för företaget.43 Denna modell föreslår 

att det finns fem komponenter i uppbyggandet av en allians.  

 

Val av samarbetspartners 

Företaget kan välja mellan att samarbeta med konkurrerande eller icke konkurrerande företag. 

Väljer man att samarbeta med konkurrerande företag resulterar det i en horisontell allians där 

företagen verkar i samma bransch. Samarbete med ett icke konkurrerande företag resulterar i 

en vertikal allians där företagen verkar i olika delar av förädlingskedjan.  Den horisontella 

alliansen fokuserar på långsiktiga affärsrelationer. Företagen i den horisontella alliansen 

genomför ofta gemensamma marknadsföringsåtgärder. Dessa ämnar inte enbart att resultera i 

lägre kostnader utan även skapa ökade intäkter för de olika medlemmarna i alliansen.44  

 

Typ av allians 

Företag som skapar allianser tillsammans kan ha olika grad av intressen hos varandra. De kan 

antingen skapa en allians med företag som de har aktieintresse i eller så kan de skapa allianser 

utan något intresse hos varandra. Väljer företagen att skapa allianser med företag de har 
                                                             
43 Culpan, 2002, s. 66 
44 Ibid., s. 67 
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aktieintresse i eller någon annan typ av intresse, är företagen beroende av varandra på grund 

av sitt aktieintresse. Dessa aktieintressen kan ta olika form. Antingen kan det vara ett direkt 

aktieintresse där en medlem i alliansen äger aktier i ett annat bolag eller så kan en eller flera 

medlemmar gå ihop och bilda så kallade joint venture företag där medlemmarna bildar ett nytt 

bolag som bolagen har lika stort aktieintresse i. Detta resulterar i ett aktierelaterat samarbete 

enligt den strategiska alliansmodellen.45 

 

Grad av samarbete/konkurrens 

Medlemmarna i en allians kan samarbeta i olika stor utsträckning. Vissa företag anser kanske 

att nyttan av att samarbeta överstiger värdet av att konkurrera med de andra 

alliansmedlemmarna. Dessa prioriterar att samarbeta först och konkurrera sedan med 

medlemmarna i alliansen. Andra företag anser kanske att nyttan av att samarbeta väger lika 

tungt som fördelen med att konkurrera med de andra medlemmarna i alliansen. Prioriteringen 

för dessa företag är att samarbeta samtidigt som de konkurrerar med varandra. Ett tredje 

alternativ är att medlemmarna i alliansen anser att nyttan av att samarbeta helt överstiger 

fördelen med att konkurrera med andra alliansmedlemmar. Dessa företag väljer att samarbeta 

och att inte konkurrera med varandra utan med konkurrenter utanför alliansen.46 

 

Samarbetsområde 

Företagen kan samordna sina verksamheter inom en mängd olika områden. 

Samarbetsområdena passar olika bra beroende på vilken bransch företagen verkar i. De kan 

välja att samarbeta inom forskning och utveckling vilket har passat många bolag inom 

läkemedelsindustrin. Samarbete inom produktion är ett annat alternativ för medlemmar inom 

en allians. Samarbete med marknadsföringsåtgärder är ett tredje. Den sista typen av samarbete 

som modellen tar upp är samarbete mellan företag på olika nivåer i förädlingskedjan. Det kan 

exempelvis handla om samarbete mellan tillverkare och underleverantör. Denna typ av 

samarbete har blivit populärt inom bilindustrin. Samarbetet har även blivit allt mer populärt 

mellan företag som inte konkurrerar med varandra.47  

 

                                                             
45 Culpan, 2002, s.67 
46 Ibid., s. 67 
47 Ibid., s. 67 
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Resultat av allianssamarbete 

Resultatet av samarbetet ses som den viktigaste delen av alliansen. Vad har företaget 

egentligen uppnått med samarbetet? Alliansen är tänkt att mynna ut i konkurrensfördelar för 

medlemmarna. Resultatet av samarbetet ska generera strategiska fördelar på alla de områden 

företagen samverkar. De strategiska fördelarna av samarbetet kan vara av skiftande karaktär.48 

Relevanta fördelar för allianser inom flygindustrin ska enligt teorin vara högre intäkter och 

lägre kostnader. Kostnaderna kan minskas genom att man samordnar olika delar av 

verksamheten. Intäkterna torde kunna öka genom den konkurrensfördel man får genom att 

ingå i en allians. 

 

 

Figur 3.2.1 Strategisk alliansmodell 49 

3.3 Förväntningar av en allians 

En allians kan ses som en beteckning på en formell eller informell organiserad och avtalad 

relation mellan olika parter, exempelvis mellan konkurrenter. Allianser är av företags och 

                                                             
48 Culpan, 2002, s. 69 
49 Ibid., s. 67 
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marknadsstrategisk karaktär och skapar plattformar för marknadsföringen. Skälet till alliansen 

är att företagen ska samarbeta och uppnå fördelar tillsammans.50 

 

Allianser kan utformas på ett flertal sätt. De kan vara projekt av engångskaraktär, ett löpande 

samarbete i en begränsad omfattning eller ett omfattande samarbete liknande en fusion mellan 

företagen.51  

 

Ser man till Gummessons teori om allianser kan den klargöras med figuren nedan. 

 

Figur 3.3.1 Alliansförväntningar 

 

Oavsett vilken karaktär alliansen har så är det förväntade värdet av alliansen detsamma. Det 

man ämnar uppnå är en ökad konkurrenskraft, ökade intäkter samt få lägre kostnader. Detta 

ska uppnås inom flygindustrin genom den koordinering av destinationer, tidtabeller, 

bokningssystem, biljettförsäljning och personal som alliansen medför. 

3.4 Nätverksalliansmodellen 

Enligt denna modell anses anledningen till att flygbolagen väljer att bilda en allians vara att de 

är motiverade på ett antal olika plan. 

 

 

                                                             
50 Gummesson, 2002, s. 175 
51 Ibid., s. 175 
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Figur 3.4.1 Nätverksalliansmodellen 

 

3.4.1 Motiv 

Enligt modellen finns det fem faktorer som bidrar till varför flygbolag vill bilda allianser.  

 

Expansionsmotiv 

Flygbolagen vill expandera sin verksamhet till marknader där de inte är representerade. Detta 

görs genom att upprätta ett samarbete med en inhemsk aktör på den specifika målmarknaden 

som redan är etablerad på just den marknaden. Detta kan visas i att stora amerikanska bolag 

har upprättat samarbete med europeiska bolag för att möjliggöra en ökad närvaro på för dem 

nya marknader. 52 

 

Mognad av inhemsk marknad  

Eftersom de flesta inhemska marknader har nått ett mognadsstadium söker sig aktörerna på 

dessa marknader utanför sin egen hemmamarknad. Många aktörer har utvecklat sin egen 

                                                             
52 Culpan, 2002, s. 174 
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hemmamarknad till en så hög grad att det inte finns utrymme för ytterliggare tillväxt. På 

grund av detta söker sig stora aktörer ut på den internationella marknaden.53    

 

Riskminimering 

Genom att flygbolagen bildar allianser med varandra upplever de att de tar en mindre risk än 

om bolagen hade förvärvat någon annan konkurrent. Genom allianser försöker flygbolagen 

skapa sig marknadsfördelar utan att behöva göra dyra investeringar i nya flygplan, i 

arbetskraft och i serviceutrustning. Tidigare har ett antal flygbolag haft dåliga och dyra 

erfarenheter när de har försökt förvärva andra bolag.54  

 

Undvika/minimera regleringar 

När flygbolagen går samman i en allians ger detta inte upphov till samma omfattande 

utredningar och utvärderingar som en fusion eller ett förvärv gör. En fusion eller ett förvärv 

granskas av respektive lands svar på konkurrensverket. I EU finns en sådan organisation som 

granskar den här typen av affärer för att försäkra sig om att konkurrensen inte sätts ur spel. 

Eftersom en allians inte är lika omfattande som fusioner eller förvärv utan mer ett samarbete 

kan de kringgå olika former av regleringar på vissa marknader. 55 

 

Imitation av konkurrenter 

Bolag som inte är med i en allians söker att bilda egna allianser eftersom de känner att de 

annars kan bli lämnade utanför och inte kan konkurrera lika bra som bolagen inom en allians. 

Exempel på när bolag har bildat egna allianser när de känt att de annars kunnat hamna på 

efterkälken är uppkomsten av One World och Sky Team som bildades efter Star Alliance.56  

 

3.4.2 Samarbetspartners 

Medlemmarna i varje allians kan ta rollen som ledare eller efterföljare. Ledarna i varje allians 

är viktiga i uppbyggandet eftersom de agerar som en typ av centralpunkt i alliansen. 

                                                             
53 Culpan, 2002, s. 175 
54Ibid., s. 175 
55Ibid., s. 175 
56 Culpan, 2002, s. 175 
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Exempelvis har Lufthansa och United Airlines intagit rollen som ledare i Star Alliance. Det 

finns vissa som hävdar att ledarna i en allians är de som är viktiga för alliansen medan de 

bolag som är efterföljare saknar styrka och är mindre viktiga. Ledarna i alliansen kan på 

grund av sin position uppnå sina mål med att samarbeta med andra, medan efterföljarna är 

hämmade av sin position och sin saknad av styrka att uppnå sina mål med deltagandet i 

alliansen.57 Andra hävdar att efterföljarna inte är så beroende av ledarna i alliansen utan är 

nästan lika starka som de. Både ledare och efterföljare inser nyttan av att vara med i en allians 

för att kunna konkurrera mer effektivt runt om i världen.58 Om flygbolagen inte går med i en 

allians går de miste om de fördelar som finns med att samarbeta med andra. 

 

3.4.3 Stabilitet i nätverket 

Stabiliteten i nätverket torde enligt modellen bero på tre olika faktorer, gemensam upplevd 

nytta, graden av tillförlitlighet bland medlemmarna i alliansen och större räckvidd i nätverket. 

 

Gemensam upplevd nytta 

Medlemmar i ett nätverk går med för att kunna dra fördel av den nytta som samarbetet medför 

och att andra medlemmar delar förväntningarna om dessa fördelar. Om resultatet av 

medlemskapet i alliansen uteblir och medlemmarnas förväntningar inte uppfylls kan de lätt 

välja att lämna alliansen eftersom medlemskapet bygger på överenskommelser snarare än 

aktieinvesteringar.59  

 

Grad av tillförlitlighet bland medlemmarna 

För att nätverket ska kunna fungera så bra som möjligt förlitar sig medlemmarna på varandra.  

Medlemmarna i nätverket är hela tiden motiverade och engagerade av att samarbeta på grund 

av sitt intresse i det. Nätverket binder samman varje medlem och tvingar dem att lita på andra 

medlemmar. Detta kan visas genom att när en resenär ska flyga med en allians runt hela 

jorden ska han inte behöva märka att han byter flygbolag inom samma nätverk. För att detta 

                                                             
57 Ibid., s. 175 
58 Ibid., s. 176 
59 Ibid., s. 176 
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ska fungera krävs det att de olika medlemmarna i nätverket förlitar sig på att de andra 

medlemmarna utför de tjänster man har kommit överens om. 60  

 

Räckvidd i nätverket 

Enligt modellen krävs det, för att vara effektiv i sitt nätverk, att man täcker minst två viktiga 

marknader, USA och Europa. En utvidgning till Asienmarknaden har gjorts av de nuvarande 

stora nätverken. Desto större räckvidd man har i sitt nätverk desto bättre kommer nätverket att 

prestera. En större räckvidd gör att konkurrensfördelarna gentemot andra ökar.61  

 

3.4.4 Konkurrens 

Konkurrensen för flygbolagen idag utgörs inte enbart av andra nationella och internationella 

flygbolag utan den utgörs även av andra transportalternativ såsom tåg buss och båt.62  

 

Många marknader har på senare år avreglerats, vilket har lett till att konkurrensen har ökat 

även för många flygbolag. Många nya aktörer ville in på marknaden som fram till 

avregleringarna kännetecknades av relativt höga marginaler.63  

 

Den nya teknologin som kom i och med Internet, hjälpte till att förändra och öka 

konkurrensen för flygbolagen. Nu kunde man med hjälp av datorstyrda bokningssystem och 

med hjälp av sina egna webbplatser nå ut till kunderna på ett helt nytt sätt än vad man tidigare 

kunnat göra. Detta ledde till att kunderna nu mycket lättare kunde jämföra priser mellan olika 

flygbolag.  

 

Flygbolagen vill som svar på den ökande konkurrensen positionera sig i specifika grupper, 

exempelvis strategiska allianser, för att öka sin konkurrensfördel genom att erbjuda ett större 

utbud som svar på kundernas behov.64 

 
                                                             
60 Culpan, 2002, s. 177 
61 Ibid., s. 177 
62 Ibid., s. 177 
63 Ibid., s. 177 
64 Ibid., s. 177 
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3.4.5 Regleringar 

Ett hinder som kan påverka uppkomsten och omfattningen av strategiska allianser är olika 

länders regleringar av marknaden. Många länder har myndigheter som kontrollerar 

flygbranschen så att vissa bolag eller samarbeten inte blir för dominerande. Allianser mellan 

bolag har inte blivit utsatt för lika hård kontroll som vid företagsförvärv eller fusioner. 

  

Hur hårt reglerad en viss marknad är skiljer sig från land till land och avgörs av ländernas 

regeringar. Länder sluter bilaterala avtal mellan sig för att utforma hur hårt en viss marknad 

ska vara reglerad. Det kan då röra sig om begränsning av antal flygbolag som kan verka på 

den specifika marknaden och hur många avgångar de kan ha per dag.65 

                                                             
65 Culpan, 2002, s. 178 
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4 Empiri 

 

 

I detta avsnitt kommer vi att ge en beskrivning av Star Alliance och presentera de för studien 

valda lönsamhets- och konkurrenskraftsfaktorer för alliansen. Nyckeltalen för alliansens 

ursprungsmedlemmar och jämförelsebolagen kommer även att presenteras. 

 

4.1 Star Alliance 

 

Den 14: e maj 1997 offentliggjorde fem flygbolag att de går samman i en strategisk allians. 

Namnet som gavs var Star Alliance och de fem konkurrenter som upprättade denna var 

United Airlines, Air Canada, Lufthansa, SAS och Thai Airways International.66 Denna allians 

var den första globala alliansen inom flygbranschen och uppkom som en slutprodukt efter 

några års samarbete mellan de olika medlemmarna.  

 

Några av medlemmarna hade några år tidigare inlett bilaterala och multilaterala samarbeten 

vad gäller codesharing. Ursprungsmedlemmarna i Star Alliance ansåg att resande tidigare 

varit relativt komplext och krångligt, eftersom det inte fanns många flygbolag som hade 

någon form av koordinering av olika rutter. Detta medförde att den resande själv fick boka 

biljetter för de rutter de skulle flyga. Skulle det valda flygbolaget inte flyga en specifik rutt 

fick den resande själv undersöka vilka bolag som flög just den rutten och själv försöka 

samordna resandet. Okoordinerade anslutningar var en brist som medlemmarna ville råda bot 

på i och med samarbetet.  

 

                                                             
66 http://www.staralliance.com/star_alliance/star/frame/main_10.html, 2006-10-01 - 2006-12-22 
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Ingen av ursprungsmedlemmarna ägde vid bildandet av alliansen aktier i något annat 

medlemsföretag. Detta visar att samarbetet mellan flygbolagen inte grundades i 

aktiesamarbete, utan enbart i överenskommelser dem emellan. Samarbetet mellan 

medlemmarna i alliansen skulle bäst kunna jämföras som ett löpande samarbete, eftersom 

tanken med det hela var att etablera ett långsiktigt samarbete för att tillsammans kunna 

förbättra medlemmarnas konkurrensfördelar.  

 

Star Alliance började även samordna sina marknadsföringsaktiviteter. Detta samarbete hade 

mellan några medlemmar inletts före 1997,67 men då inte marknadsförts under namnet Star 

Alliance. Efter upprättandet av alliansen började man marknadsföra sig under namnet Star 

Alliance. Detta medför att den resande ska känna att resan företas med Star Alliance och inte 

enbart ett visst medlemsbolag. På de flesta flygplan som tillhör någon av alliansmedlemmarna 

finns det en mindre logotyp som tydliggör att man reser med Star Alliance. 

 

Star Alliance började relativt snabbt expandera sin verksamhet och tog in fler medlemmar. 

Redan två år efter alliansens bildande hade tre nya medlemmar antagits, vilket nu gjorde att 

räckvidden ökade med medlemmar från fem kontinenter.68 Det mexikanska flygbolaget 

Mexicana är det enda flygbolaget i Star Alliance som blivit accepterad som medlem för att 

sedan avsluta sitt medlemskap, tre år senare. 

4.1.1 Lönsamhet för Star Alliance 

 

År 2005 
Andel av den globala passagerartrafiken 

För år 2005 hade medlemmarna i Star Alliance en andel av världens totala passagerartrafik på 

26 procent. De konkurrerande allianserna Sky Team och Oneworld hade 20.4 respektive 14,9 

procent. Övriga aktörer inom passagerartrafiken som inte var knutna till någon av de tre stora 

allianserna stod för en andel på 38,7 procent.69 

 
                                                             
67 http://www.staralliance.com/star_alliance/star/frame/main_10.html, 2006-10-01 - 2006-12-22 
68 http://www.staralliance.com, 2006-10-01 - 2006-12-22 
69 Ibid., 2006-10-01 - 2006-12-22 
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Andel av intäkter 

Av marknadens totala intäkter år 2005 stod Star Alliance för en andel om 28 procent medan 

de två andra stora allianserna Sky Team och Oneworld stod för 19,6 respektive 15,4 procent 

av de totala intäkterna. Övriga flygbolag stod för 37 procent av intäkterna.70 

 

Availible seat kilometers (ASK) 

Av marknadens erbjudna säteskilometer hade Star Alliance för år 2005 en andel på 27,9 

procent, vilket motsvarade 1 129,1 miljarder erbjudna säteskilometer. För Sky Team och 

Oneworld var motsvarande siffra 21,7  respektive 18,2 procent eller 878,9 och 737,2 miljarder 

offererade säteskilometer. Övriga flygbolag stod för 32,2 procent. 

 

År 1994 - 2004 
Utveckling av kabinfaktorn 

Kabinfaktorn förbättrades för bolagen inom Star Alliance sen de upprättade alliansen. Innan 

1997, då alliansen upprättades, var kabinfaktorn för bolagen under 70 procent. Efter 1997 

nådde den över 70 procent och steg ytterliggare lite under de efterföljande åren. År 2004 var 

kabinfaktorn uppe i nästan 75 procent. 
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Figur 4.1.1 Kabinfaktor Star Alliance 

Vinstmarginal 

Vinstmarginalen för bolagen inom Star Alliance hade en negativ utveckling efter att 

samarbetet inom alliansen inleddes. Från år 2000 till 2001 skedde den största minskningen 

under den studerade tidsperioden, när den föll från 5,6 procent till -1,0 procent. Efter år 2001 

var vinstmarginalen relativt nära noll, vilket betyder att bolagens intäkter var ungefär lika 

stora som kostnaderna. Detta i sin tur ledde till att bolagen inte uppvisade någon vinst 

överhuvudtaget. 
                                                             
70 http://www.staralliance.com, 2006-10-01 - 2006-12-22 
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Figur 4.1.2 Vinstmarginal Star Alliance 

Omsättningstillväxt 

Omsättningstillväxten som är ett tecken på expansion av verksamheten hade, för bolagen 

inom Star Alliance fram till år 2000, en gynnsam utveckling med en topp på 17 procent som 

delvis kan förklaras i att Air Canada förvärvade sin konkurrent Canadian Airlines. Efter år 

2000 sjönk tillväxten, i procentenheter räknat, men tillväxten för alliansen var ändå cirka 5 

procent för de två efterföljande åren. År 2003 upplevde hela alliansen en tillbakagång av 

tillväxten då omsättningen för första gången under den studerade tidsperioden minskade. Fyra 

utav de fem bolagen hade detta år en sjunkande omsättning. År 2004 var utvecklingen dock 

positiv igen.  
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Figur 4.1.3 Omsättningstillväxt Star Alliance 

4.2 United Airlines 

United Airlines anses vara det äldsta amerikanska flygbolaget och dess historia började redan 

1926 som ett flygpostbolag etablerat av flygpionjären Walter T. Varney.71 Bolaget köptes av 

företaget Boeing Air transport 1927 och namnet på det sammanslagna bolaget blev United Air 

Transport group. År 1968 förändrades bolaget till att bli United Airlines Corporation, ett 

                                                             
71 http://www.united.com, 2006-10-01 - 2006-12-22 
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holdingbolag med ett flertal dotterbolag där United Airlines har utgjort och fortfarande utgör 

holdingbolagets främsta verksamhet.72  

 

Under den senare delen av 1990 talet samt under 2000 talet upplevde företaget ett flertal 

svårigheter i verksamheten. Dispyter mellan ledning och piloterna resulterade i att en stor 

mängd flyglinjer fick ställas in på grund av pilotbrist. För att kunna behålla och nyanställa 

erbjöds piloterna högre löner samt andra förmåner. Detta tillsammans med sjunkande antal 

resenärer utgjorde stora påfrestningar för lönsamheten och i samband med terrordåden den 11 

september 2001 hamnade bolaget i en djup finansiell kris.73 I december 2002 ansökte United 

Airlines om statligt stöd genom kapitel 11 i US Bankruptcy code vilket skulle möjliggöra för 

United Airlines att fortsätta sin verksamhet.74 

 

Åtgärder begärda av US Bankruptcy code genomfördes och man tog sig i februari 2006 ur sin 

konkurssituation och kunde avsluta sitt kapitel 11 skydd. Bolaget kunde därmed återgå till 

normala förhållanden.75 Resultatet av åtgärdsprogrammet blev att bolaget kommit ur krisen 

som ett mindre, mer effektivt flygbolag som koncentrerade sig på sin kärnverksamhet.76 

 

Bolagets storlek för 2005: 

 

• Flygflottan bestod av 460 stycken flygplan. 

• Flög till 209 destinationer 

• Destinationer i 28 länder. 

• Transporterade 71 miljoner passagerare 

4.2.1 Lönsamhet för United Airlines  

Efter att ha studerat de utvalda nyckeltalen för United Airlines mellan åren 1994 och 2004 har 

vi fått följande resultat av datainsamlingen. 

                                                             
72 http://www.united.com, 2006-10-01 - 2006-12-22 
73 United Airlines årsredovisning 2001, s. 9 
74 United Airlines årsredovisning 2005, s. 6 
75 Ibid., s. 23 
76 United financial report,  1 feb 2006, �United exits bankruptcy� 
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Available Seat Kilometers (ASK) 

United Airlines ökade sina erbjudna säteskilometer från 1994 till 2000. Under denna period 

var ökningen mellan 1 och 4 procent. Efter millenniumskiftet skedde det för alla år utom ett 

en minskning av offererade säteskilometer. Den största minskningen var under 2002 då 

nyckeltalet minskade med 9,7 procent jämfört med föregående år. Nedgången i antal 

offererade säteskilometer efter millenniumskiftet torde vara en effekt av terroristattacken mot 

USA den 11 september 2001, där två av de kapade planen var från United Airlines.77  
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Figur 4.2.1 ASK United Airlines 

Revenue passenger kilometers (RPK) 

Ökningen för perioden 1994 till 2000 var i genomsnitt drygt 3 procent. 2000-talet hade dock 

tre år av stora nedgångar med början år 2001. Antalet passagerare minskade kraftigt under 

dessa år, vilket även det torde vara en effekt av terroristattacken mot USA den 11 september 

2001. År 2004 bröts motgången och antalet betalda passagerarkilometer ökade med 10,3 

procent. 
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Figur 4.2.2 RPK United Airlines 

Passenger load factor (Kabinfaktor) 

Från 1994 och fram till millenniumskiftet låg kabinfaktorn stabilt runt 70 procent, vilket 

framgår av figuren nedan.  

                                                             
77 http://www.nytimes.com/library/national/index_FLIGHT.html, 2006-10-01 - 2006-12-22 
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Efter år 2001 steg kabinfaktorn för United Airlines till 80 procent, vilket är väldigt bra för ett 

flygbolag av United Airlines storlek. Detta borde vara ett resultat av att bolaget hamnade 

under kapitel 11 förfarande enligt US bankruptcy code och var tvungna att vidta vissa åtgärder 

för att kunna fortsätta sin verksamhet. Bolaget drog då ner sina offererade säteskilometer. 

Antalet betalda passagerarkilometer sjönk inte lika mycket som offererade säteskilometer 

vilket ledde till att detta nyckeltal steg så kraftigt som det faktiskt gjorde från år 2002 fram till 

2004.  
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Figur 4.2.3 Kabinfaktor United Airlines 

Vinstmarginal 

År 1994 var det första året under 1990-talet med positiv vinstmarginal. År 1995 var denna för 

United Airlines 2,3 procent och steg de nästkommande åren. År 1999 noterades en 

toppnotering för vinstmarginalen då nivån var 6,9 procent. Åren efter millenniumskiftet var 

ekonomiskt svåra för United Airlines, vilket syns på vinstmarginalen i figuren nedan. För år 

2001 var kostnaderna för den löpande verksamheten 13,3 procentenheter större än intäkterna. 

Värst var dock år 2002 när kostnaderna var 17,9 procentenheter större än intäkterna. Från och 

med år 2003 när bolaget inlededde sitt åtgärdsprogram enligt kapitel 11 i US bankruptcy code 

förbättrades den ekonomiska situationen och bolaget förbättrade även relationen mellan 

intäkter och kostnader.  
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Figur 4.2.4 Vinstmarginal United Airlines 
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Omsättningen för United Airlines ökade från 1994 till 1996. År 1996 var tillväxten 9,6 

procent men sjönk de två efterföljande åren. 1998 ökade omsättningen endast 1,1 procent 

jämfört med året före. År 1999 steg omsättningstakten igen och ökningen år 2000 var 7,4 

procent. 2001 sjönk United Airlines omsättning rejält. Minskningen var 16,6 procent jämfört 

med föregående år. 

4.3 Lufthansa 

Det tyska flygbolaget Lufthansa bildades 1926 med det dåvarande företagsnamnet Deutsche 

Lufthansa AG genom en sammanslagning mellan de två tyska flygbolagen Deutsche Aero 

Lloyd och Junkers Luftverkehr.78  

 

Vid krigsutbrottet lades verksamheten ner bortsett från ett fåtal flyglinjer inom Europa. Vid 

krigsslutet 1945 avvecklades och avregistrerades bolaget av segermakterna och var upplöst 

fram till 1951 när det på den västtyska transportministerns begäran återuppstod.79 Det 

nystartade Lufthansa blev i april 1955 återigen verksamt med fullskalig flygtrafik men med ny 

ägarstruktur. Lufthansa ägdes nu av den tyska staten. 

 

Under 1990 talet privatiserades flygbolaget alltmer och man sålde av vissa tidigare 

verksamhetsdelar. År 1994 hade tyska staten kvar en ägarandel på 35,68 procent. Det 

resterande ägandet låg hos privata investerare. Privatiseringen av Lufthansa har därefter 

fortsatt och Lufthansa blev 1997 helt privatiserat.80  

 

Lufthansas storlek för 2005: 

• Flygflottan bestod av 413 stycken flygplan. 

• Flög till 185 destinationer. 

• Destinationer i 97 länder. 

• Transporterade 51,3 miljoner passagerare. 

                                                             
78 http://www.lufthansa.com, 2006-10-01 - 2006-12-22 
79 Ibid., 2006-10-01 - 2006-12-22 
80 http://www.lufthansa-financials.com, 2006-10-01 - 2006-12-22 
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4.3.1 Lönsamhet för Lufthansa 

 

Available Seat Kilometers (ASK) 

Fram till 1996 ökade bolaget sina erbjudna säteskilometer. Året därefter skedde en minskning 

av dessa. Efter 1997 ökade detta nyckeltal återigen fram till och med 2002, när offererade 

säteskilometer minskade. Minskningen kan förmodligen förklaras av att flygbranschen 

drabbades av en kris efter attentaten i USA. Minskningen 2002 följdes året efter av en ökning 

på nästan 17 procent.  
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Figur 4.3.1 ASK Lufthansa 

Revenue passenger kilometers (RPK) 

Även antalet betalda passagerarkilometer hade en stabil ökning under nästan hela perioden 

1994 till 2000, bortsett från 1997 som innebar en nedgång. Som framgår av figuren nedan 

drabbades inte Lufthansa lika hårt som United Airlines av nedgångar i antalet betalda 

passagerarkilometer tiden efter terroristdåden, utan Lufthansas nedgång efter 11 september 

attacken var endast marginell. År 2004 ökade detta nyckeltal med 14,7 procent och det verkar 

som om Lufthansa hämtat sig bra efter den kris som uppstod i flygbranschen i början av 2000-

talet.  
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Figur 4.3.2 RPK Lufthansa 

Passenger load factor (Kabinfaktor) 

Lufthansas kabinfaktor steg till över 70 procent från 1994. Utvecklingen av kabinfaktorn för 

Lufthansas del var i samband med att samarbetet inleddes positiv. År 1997 när Star Alliance 
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bildades kan urskiljas att kabinfaktorn tog ett kliv mot en högre nivå. Kabinfaktorn understeg 

därefter inte 70 procent. För år 2004 och 2005 var nivån på kabinfaktorn 74 respektive 75 

procent.  
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Figur 4.3.3 Kabinfaktor Lufthansa 

Vinstmarginal 

Som framgår av figuren nedan hade vinstmarginalen för Lufthansa kraftiga variationer. År 

1994 började vinstmarginalen öka och fortsatte göra det fram till och med 1998, bortsett från 

ett fall 1996. Den största ökningen skedde i samband med att Star Alliance bildades 1997, när 

vinstmarginalen ökade från 3,2 till 7,6 procent. Under 2000-talet varierade vinstmarginalen 

kraftigt.  
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Figur 4.3.4 Vinstmarginal Lufthansa 

 

Omsättningsökningen för Lufthansa under den studerade tidsperioden var för åren 1994 till 

1996 relativt konstant. Under dessa år ökade omsättningen med cirka 5 procent per år. 1997 

började omsättningen öka procentuellt mer, jämfört med föregående år. Ökningen fortsatte till 

och med år 2000 då omsättningsökningen jämfört med 1999 var hela 18,8 procent. Åren 2001 

och 2002 steg omsättningen men inte i samma takt som år 2000. Den enda minskningen av 

omsättningen under den studerade tidsperioden skedde under 2003 då omsättningen minskade 

med 6 procent mot 2002. År 2004 steg omsättningen med 6,3 procent mot 2003. 
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4.4 SAS 

 

SAS som står för Scandinavian Airlines System, grundades 1946 som ett konsortium mellan 

Danmarks, Norges och Sveriges nationella flygbolag, Det Danske Luftfartselskab (DDL), Det 

Norske Luftfartselskap (DNL) och AB Aerotransport (ABA). Bolagsformen för det 

nyskapade flygbolaget färdigställdes 1951 och gällde fram till 2003 då denna kom att 

ändras.81  

 

Verksameter utanför flygmarknaden såldes till stor del under 1994 och fokus lades på 

kärnverksamheten som var flygtransport.82 År 2004 delades bolaget upp i tre enheter, 

Scandinavian Airlines Danmark, Scandinavian Airlines Sverige och SAS Braathens. Dessa 

blev i och med detta självständiga aktiebolag. Innan dess bedrevs flygverksamheten som ett 

enda bolag.83 Idag är SAS Group moderföretaget och innehar majoritetsägande över de tre 

enskilda aktiebolagen samt övriga bolag i koncernen. Ägarfördelningen av SAS Group är 

fördelad till 21,4 procent svenska staten, 14,3 procent Norska staten, 14,3 procent Danska 

staten och resterande 50 procent till privata aktieägare.84 

 

Bolagets storlek för 2005: 

• Flygflottan bestod av 164 flygplan. 

• Flög till 93 destinationer. 

• Destinationer i 26 länder. 

• Transportade 24 miljoner passagerare. 

4.4.1 Lönsamhet för SAS 

Resultatet av datainsamlingen för lönsamhetsfaktorerna ser för SAS ut enligt följande. 

 

                                                             
81 http://www.sasgruop.net, 2006-10-01 - 2006-12-22 
82 Bengtsson, Holmqvist, Larsson, 2002, s. 12 
83 http://www.sas.se/sv/Om_oss/SAS_Historia/, 2006-10-01 - 2006-12-22 
84 SAS årsredovisning 2005, s. 18 
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Available Seat Kilometers (ASK) 

SAS hade en relativt stabil ökning av sina offererade säteskilometer. Frånsett ökningen 2004 

som var 27 procent skedde endast ökningar och minskningar som var under 8 procent. Mellan 

1994 och 2002 skedde ingen minskning i erbjudna säteskilometer utan det var en konstant 

svag ökning. Åren 2002 och 2003 hade minskningar på 3,6 respektive 2,1 procent. Detta torde 

vara ett resultat av branschens totala nedgång för den perioden. 
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Figur 4.4.1 ASK SAS 

Revenue passenger kilometers (RPK) 

Även detta nyckeltal hade en stabil utveckling för SAS. Bolaget upplevde en svag ökning av 

detta nyckeltal under alla år av den studerade tidsperioden, bortsett från en svag nedgång 

2003. Den minsta ökningen var under dessa nio år på 0,2 procent och den högsta på 9,6 

procent. Minskningen 2003 var 5,2 procent.  
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Figur 4.4.2 RPK SAS 

Passenger load factor (Kabinfaktor) 

Kabinfaktorn var för SAS relativt stabil under den studerade perioden av 1990 talet. Den 

lägsta noteringen var 63,5 procent och den högsta var 65,7 procent. Den största ökningen av 

kabinfaktorn för SAS under den studerade perioden var år 2002, när den steg från 64,8 till 

71,5 procent. Från och med år 2000 till 2004 hade kabinfaktorn för SAS en fluktuerande 

utveckling.  
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Figur 4.4.3 Kabinfaktor SAS 

Vinstmarginal 

Under större delen av 1990 talet låg vinstmarginalen på höga nivåer för SAS och hade en 

stark ökning från 1994 till 1995. Toppnoteringen var under 1995 när nyckeltalet uppgick till 

13,4 procent. Under åren 1995 till 1998 hade SAS en vinstmarginal som översteg 10 procent 

vilket kan ses som en hög nivå av denna. För 2000 talet var utvecklingen inte lika gynnsam 

som under 1990 talet. SAS gjorde dock inte en förlust på den löpande verksamheten men 

vinstmarginalen hade noteringar på 1 och 1,4 procent vilket är lågt jämfört med 1990-talets 

nivåer.  
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Figur 4.4.4 Vinstmarginal SAS 

 

Omsättningen för SAS var för de tre första åren av den studerade tidsperioden lägre jämfört 

med föregående år. År 1996 minskade denna med 0,6 procent mot 1995. År 1997 steg 

tillväxten för SAS och skillnaden mot 1996 var 10,6 procent. Ökningstakten sjönk något 

under 1998 men fortsatte därefter att stiga. År 2001 ökade omsättningen med 8,2 procent mot 

föregående år. År 2002 var ökningen 26,1 procent. Den stora ökningen kan delvis förklaras i 

att dotterbolagen Braathens och Spanair nu fanns med i redovisningen.85 

                                                             
85 SAS åreredovisning 2002, s. 78 
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4.5 Thai Airways International 

 

Thai Airways International är idag Thailands största flygbolag och grundades genom ett joint 

venture mellan Thai Airways Company och SAS 1960. SAS hade vid grundandet en 

ägarandel i bolaget på 30 procent och bistod det nya bolaget med kunskap om den operativa 

verksamheten, marknadsföring samt ledning. Tillsammans hade de målet att bygga upp ett 

självständigt, nationellt flygbolag för Thailand.  

 

Den delen av bolaget som ägdes av SAS köptes 1977 av den thailändska staten och bolaget 

blev till majoritet ägt av staten. År 1988 fusionerades Thai Airways Company och Thai 

Airways International till ett bolag.86 

 

Idag ägs Thai Airways International till 53,98 procent av den Thailändska staten och anses 

vara Thailands nationella flygbolag.87 Bolaget är rankat högt bland världens flygbolag för sin 

goda service, punktlighet samt antal nöjda resenärer.  

 

Bolagets storlek för 2005: 

 

• Flygflottan bestod av 89 stycken flygplan. 

• Flög till 74 destinationer. 

• Destinationer i 36  länder. 

• Transporterade 18 miljoner passagerare. 

4.5.1 Lönsamhet för Thai Airways International 

 

Efter att ha studerat de utvalda nyckeltalen för Thai Airways mellan åren 1994 och 2004 har 

vi fått följande resultat av datainsamlingen. 

 

                                                             
86 http://www.thaiair.com, 2006-10-01 - 2006-12-22 
87 Thai Airways årsredovisning 2005, s. 52 



 48

Available Seat Kilometers (ASK) 

Thai Airways International hade som figuren visar, en stadig positiv utveckling av sin ASK 

under den studerade 10 års perioden. Under denna period uppvisades inget särskilt trendbrott, 

men bolaget hade dock en relativt kraftig ökning. Detta torde innebära att bolaget upplevde en 

stor efterfrågan men det är tveksamt om anledningen till detta kan tillskrivas medlemskapet i 

Star Alliance då ökningen var konstant redan innan 1997, och fortsatte därefter utan större 

förändring.  
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Figur 4.5.1 ASK Thai Airways 

Revenue passenger kilometers (RPK)  

Utvecklingen av antalet betalda passagerarkilometer hade också en stadig positiv ökning och 

man kan se att tillväxten liknat den för offererade säteskilometer. Man kan dock urskilja att ett 

år efter bildandet av Star Alliance ökade detta nyckeltal relativ mer än antalet offererade 

säteskilometer och fick till effekt att kabinfaktorn ökade. Detta framgår av nästa stycke. 

0
20000

40000
60000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

År

K
ilo

m
et

er
 (M

ilj
.)

 

Figur 4.5.2 RPK Thai Airways 

Passenger load factor (Kabinfaktor) 

Kabinfaktorn hade en relativt jämn utveckling, mellan 65 och 70 procent, från 1994 till och 

med 1999. En betydande ökning skedde efter 1999 för att sedan plana ut något under de 

efterföljande åren men på en ej tidigare uppmätt hög nivå. Kabinfaktorn förefaller dock ha 

påverkats av den generella nedgången i flygbranschen efter 2002 då man kan urskilja att den 

sjönk för just denna period. 
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Figur 4.5.3 Kabinfaktor Thai Airways 

Vinstmarginal 

Figuren nedan visar vinstmarginalens utveckling från 1996 till 2004. Det man kan tyda av 

figuren är att 1996 års negativa utveckling av vinstmarginalen förändrades från 1997 till en 

positiv utveckling. Ökningen fortsatte till och med 1999. Anledningen till den senare negativa 

svackan torde kunna vara den generella krisen i branschen och det minskade resandet till 

Asien.  
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Figur 4.5.4 Vinstmarginal Thai Airways 

 

Omsättningen för Thai Airways steg 1998 med 24,6 procent jämfört med 1997. År 1999 var 

tillväxten 2 procent. Omsättningen ökade därefter med 6,1 och 14,3 procent.  Totalt sett hade 

utvecklingen av omsättningen för Thai Airways skiftande karaktär men steg under alla år 

utom 2002 då omsättningen sjönk med 1,2 procent jämfört med 2001. 

 

4.6 Air Canada 

Air Canada är idag Kanadas största nationella flygbolag och grundades 1937 under namnet 

Trans Canada Airlines. År 1964 hade bolaget vuxit till att bli Kanadas största flygbolag och 

bytte samma år namn till Air Canada. År 1989 blev bolaget helt privatiserat. Bolaget 
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förvärvade år 2000, Canadian Airlines International och blev därmed det 14: e största 

flygbolaget i världen. Bolaget led av lönsamhetssvårigheter i början av 2000 talet och efter 

terrordåden den 11 september 2001, var bolaget nära konkurs men lyckades mot slutet av 

2004 vända den negativa trenden och uppvisade goda resultat igen.88 Idag är Air Canada 

dotterbolag till holdingbolaget ACE Aviation Holdings Inc. och är ett välrenommerat 

flygbolag med flertalet utmärkelser för god service och kundmedvetenhet.89  

 

Bolagets storlek för 2005: 

• Flygflottan bestod av 329 stycken flygplan. 

• Flög till 114 destinationer. 

• Destinationer i 34 länder. 

• Transporterade 24 miljoner passagerare. 

 

4.6.1 Lönsamhet för Air Canada 
 

Available Seat Kilometers (ASK) 

Antalet offererade säteskilometrarna hade, som framgår av figuren nedan, en markant ökning 

med början 1999. Detta berodde främst på förvärvet av Canadian Airlines International, år 

2000, som genom att ingå i flygbolaget även fick sina offererade säteskilometrar inräknade 

hos Air Canada.90 Tar man hänsyn till detta kan inget särskilt trendbrott urskiljas. 
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Figur 4.6.1 ASK Air Canada 

                                                             
88 http://archives.cbc.ca/IDC-1-73-1125-13325/politics_economy/air_canada/clip10, 2006-10-01 - 2006-12-22 
89 http://www.aircanada.com, 2006-10-01 - 2006-12-22 
90 http://www.aviationoracle.aero/articles/article051220003, 2006-10-01 - 2006-12-22 



 51

Revenue passenger kilometers (RPK) 

Antalet betalda passagerarkilometer hade en liknande utveckling som antalet offererade 

passagerarkilometer och den kraftiga ökningen vid år 2000 berodde även den på förvärvet av 

Canadian Airlines International.  
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Figur 4.6.2 RPK Air Canada 

Passenger load factor (Kabinfaktor) 

Kabinfaktorn för Air Canada, låg generellt sett på en stabil nivå och var i genomsnitt 72,4 

procent under perioden. Man kan urskilja att kabinfaktorn steg mellan 1995 och 1996. 

Därefter låg denna stabilt på en högre nivå. Kabinfaktorn hade sedan en konstant svag ökning 

och toppnoteringen var 2004 nästan 77 procent vilket är jämförelsevis en bra nivå. 
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Figur 4.6.3 Kabinfaktor Air Canada 

Vinstmarginal 

Vinstmarginalen för Air Canada hade en mycket fluktuerande utveckling för tidsperioden. 

Förklaring kan dock ges till den skarpa nedgången med början 2000. Det var en period där Air 

Canada hamnade mycket nära konkurs, beroende på en lönsamhetskris och effekter av 

terrordåden. Vinstmarginalens stora nedgång berodde främst på stora kostnadsökningar. 

Kostnaderna ökade mer än omsättning och var från år 2000 större än omsättningen. 
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Figur 4.6.4 Vinstmarginal Air Canada 

 

Vid tidpunkten för förvärvet av Canadian International Airlines steg omsättningen kraftigt, 

vilket troligen berodde på just förvärvet. En svag differens i utvecklingen omsättningsökning 

och kostnadsökning kan noteras tiden direkt efter alliansupprättandet där 

kostnadsutvecklingen minskade och omsättningen ökade. 

 

4.7 Jämförelse med bolag utanför alliansen 

För att kunna avgöra huruvida bolagen inom Star Alliance har uppnått bättre lönsamhet och 

förbättrad konkurrenskraft har vi gjort en jämförelse, av de lönsamhets- och 

konkurrenskraftsmått som ligger till grund för undersökningen, mellan bolagen inom Star 

Alliance och fyra bolag som under den för studien utvalda tidsperioden, inte ingick i någon 

strategisk allians.  

 

De fyra jämförelsebolagen är Continental Airlines, North West Airlines, Malaysia Airlines 

samt Japan Airlines. För dessa bolag har vi gjort ett index gällande kabinfaktor och 

vinstmarginal.  

 

Resultatet av sammanställningen för kabinfaktor, vinstmarginal och omsättningstillväxt för de 

fyra bolagen ser ut enligt följande: 

 

Som vi ser av figuren skedde en stadig ökning av kabinfaktorn för övriga bolag under 

perioden 1994 till 1997. 1997 avstannade ökningen men började 1999 öka igen. Kabinfaktorn 

för dessa fyra bolag som inte ingick i någon allians för denna tidsperiod, översteg 70 procent, 

för år 1996 och för resten av undersökningsperioden. 



 53

62,00%
64,00%
66,00%
68,00%
70,00%
72,00%
74,00%
76,00%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Pr
oc

en
t

 

Figur 4.7.1 Kabinfaktor jämförelsebolag 

 

Vinstmarginalen för jämförelsebolagen hade i början av den studerade tidsperioden en 

markant ökning. Efter 1997 sjönk vinstmarginalen och antog efter 2000, ett negativt värde. 

Det vill säga att kostnaderna för dessa år var större än omsättningen. Vinstmarginalen 

uppvisade för resterande tidsperiod ett negativt värde. 
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Figur 4.7.2 Vinstmarginal jämförelsebolag 

 

Omsättningen för jämförelsebolagen steg från 1994 fram till 1996 med 10,8 procent. Åren 

därefter sjönk tillväxttakten och 1998 ökade denna med endast 1,8 procent jämfört med 

föregående år. År 1999 var tillväxttakten för omsättningen 8,1 procent. Åren därefter sjönk 

denna och uppvisade 2002 en tillbakagång då omsättningen detta år var 3,7 procent mindre än 

året innan. Efter år 2002, som innebar en minskning av omsättningen, ökade denna med 11,9 

procent år 2003. 
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Figur 4.7.3 Omsättningstillväxt jämförelsebolag 

 

I bilaga 1 finns bolagens utveckling av nyckeltalen presenterade var för sig. 
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5 Analys av lönsamhetsmåtten 

 

 

I detta avsnitt kommer vi att göra en analys av de resultat som presenterades i föregående 

kapitel. 

 

Enligt teorierna som presenterats i kapitel 3 ska ett samgående i en allians och samarbete 

mellan flygbolagen utmynna i ett antal konkurrensfördelar. Det innebär att fördelar ska 

uppnås inom de områden man samarbetar. Eftersom företagen i denna flygallians har valt att 

samarbeta inom exempelvis, codesharing, gemensamma marknadsföringsaktiviteter och till 

viss del även markservice, kan man förvänta sig att resultat ska visa sig inom dessa områden. 

Att företagen marknadsför de andra alliansmedlemmarna flygningar som sina egna, borde 

visa sig i att kabinfaktorn för medlemmarna ökar mer än för de bolag som inte ingår i någon 

allians. En omsättningsökning torde även visa sig för bolagen från och med tidpunkten 

företagen inleder sina samarbeten.  

 

Teorierna föreslår även att kostnaderna ska bli lägre när man samordnar delar av sina 

verksamheter. Kostnaderna kommer i de allra flesta fall att öka när omsättningen ökar. Om 

omsättningen ökar för medlemmarna i Star Alliance, vilket torde vara ett av deras primära mål 

eftersom de vill expandera sina verksamheter, kommer även kostnaderna att öka. Hur ska man 

då kunna tyda om allianssamarbetet har gett upphov till �lägre� kostnader? Man kan 

undersöka hur kostnaderna ökar i förhållande till omsättningen. Ökar omsättningen relativt 

mer än kostnaderna har bolaget effektiviserat sin verksamhet och bolaget upplever om inte 

sänkta kostnader så lägre kostnader i relation till omsättningen. Detta kan urskiljas i 

vinstmarginalens utveckling. När vinstmarginalen ökar, ökar även differensen mellan 

omsättningen och kostnaderna.  
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Resultatet att kabinfaktorn har ökat för fyra av de fem bolagen inom Star Alliance måste, för 

att kunna göra en tolkning huruvida detta är en effekt av alliansen, ställas i relation till 

utvecklingen av kabinfaktorn för de bolag som utgör jämförelseobjekt.  

 

För att kunna avgöra om bolagen i alliansen har upplevt en bättre utveckling av sin 

kabinfaktor än jämförelsebolagen har vi utfört en hypotesprövning av medelvärdena för de 

olika lönsamhetsfaktorerna, för de bolag som ingår i Star Alliance och de som i denna 

undersökning agerat som jämförelsebolag. Hypotesprövningen av medelvärdena hjälper oss 

att kunna säga om det föreligger någon skillnad av kabinfaktorn mellan dessa två grupper av 

företag. Tillvägagångssättet för denna hypotesprövning presenteras i avsnitt 2.1.2 kvantitativ 

dataanalys i metodkapitlet. 

 

Resultatet vi erhöll från våra beräkningar var att vi fick ett t-värde på -0,509. Eftersom detta 

värde befinner sig inom det kritiska området då det kritiska värdet är ± 2,45, innebär det att vi 

accepterar nollhypotesen. Det betyder att det inte föreligger en signifikant skillnad gällande 

kabinfaktorns utveckling mellan alliansbolagen och jämförelsebolagen. Med andra ord 

innebär det att alliansbolagen i och med sitt samarbete inte lyckats öka beläggningen i sina 

flygplan mer än jämförelsebolagen. 

 

Förväntningarna av ett allianssamarbete om att få ökade intäkter samt minskade kostnader har 

undersökts då vi studerat bolagens omsättnings- och kostnadsutvecklingar. Som nämnts 

tidigare är det svårt för ett företag som vill öka omsättningen att samtidigt minska 

kostnaderna. Däremot kan man se till att kostnaderna inte ska öka i samma takt som 

omsättningen. Utvecklingen av dessa faktorer för bolagen har visat om förväntningarna av 

allianssamarbetet har uppfyllts.  

 

För att kunna avgöra om utvecklingen av vinstmarginalen skiljer sig mellan alliansbolagen 

och jämförelsebolagen, måste vi ställa den i relation till hur vinstmarginalen för 

jämförelsebolagen har utvecklats. Även detta testar vi statistiskt med en hypotesprövning av 

medelvärdena för vinstmarginalen. T-värdet antog enligt beräkningarna ett värde om 2,09. 

Eftersom t-värdet befinner sig inom det kritiska området då det kritiska värdet är ± 2,45 

innebär även detta att vi accepterar nollhypotesen. Det betyder att det inte finns en signifikant 

skillnad mellan vinstmarginalen för alliansbolagen och för jämförelsebolagen.  
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Bolagen inom Star Alliance har enligt detta resultat inte erhållit en bättre utveckling av 

vinstmarginalen. Allianssamarbetet har inte gett den enligt teorierna förväntade effekten om 

sänkta kostnader eller att kostnaderna inte ska öka i samma takt som omsättningen.  

 

Teorierna i kapitel 3 föreslår även att samarbete i en allians ska leda till ökade intäkter. 

Bolagen i alliansen borde åtnjuta en högre omsättningstillväxt än jämförelsebolagen. Som för 

de tidigare lönsamhetsmåtten har vi genomfört en hypotesprövning för att analysera om det 

finns en signifikant skillnad gällande omsättningstillväxten. Det t-värde vi fick genom våra 

beräkningar antog ett värde om 0,603. Detta t-värde är mindre än ± 2,45 vilket leder till att vi 

accepterar även denna nollhypotes. Det föreligger alltså inte heller gällande detta 

lönsamhetsmått någon signifikant skillnad vad det gäller omsättningstillväxten mellan 

alliansbolagen och jämförelsebolagen. Bolagen inom Star Alliance har inte lyckats öka 

omsättningen i högre takt än bolagen utanför alliansen.  
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6 Avslutande diskussion 

 

 

Här kommer vi att behandla vad vi har kommit fram till med vår undersökning samt besvara 

vår frågeställning och vårt syfte. En kritisk granskning av undersökningen kommer även att 

göras. Vi kommer också att ge förslag till fortsatt forskning.  

 

Vi hade som frågeställning om samarbetet inom Star Alliance inneburit tydliga förbättringar 

av konkurrensfördelar vilket enligt vår tolkning bör kunna synas i utvecklingen av 

lönsamheten för flygbolagen som var med och upprättande alliansen.  

 

När vi enbart tittade på utvecklingen av lönsamheten för flygbolagen inom Star Alliance 

individuellt, tyckte vi oss kunna se vissa förbättringar i samband med upprättandet av 

alliansen hos vissa av bolagen. För att få en rättvisare bild av detta jämförde vi med andra 

traditionella flygbolag som inte var med i någon strategisk allians.  

 

Det vi fann av detta var att dessa förbättringar inte kunde tillskrivas alliansen eftersom det 

varit liknande utvecklingar av lönsamhetsmåtten hos jämförelsebolagen.  

 

De teorier vi valt att använda för vår undersökning hävdar att främst en förbättrad 

konkurrenskraft ska vara en effekt av samarbetet och att detta bör kunna urskiljas genom en 

förbättrad lönsamhet och en expansion i verksamheten hos flygbolagen i Star Alliance. Det 

som borde ha visat om en expansion i verksamheten förbättrats är kabinfaktorn och 

omsättningstillväxten. Inget av dessa nyckeltal har uppvisat någon klar effekt av 

allianssamarbetet vilket inte bekräftar teoriernas nämnda effekter. 

 

Gällande vinstmarginalen, som ger information om vinst samt kostnadskontroll och som 

enligt teorierna ska förbättras, kunde inte heller här urskiljas något som bekräftar teorierna om 

alliansens påverkan på dessa faktorer. 
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Även om flygbolagen inom Star Alliance inte har uppvisat förbättringar av lönsamheten, 

betyder inte det att medlemskapet inom alliansen varit fruktlöst. Upplevd nytta hos 

resenärerna samt andra fördelar än just lönsamhet, exempelvis verksamhetseffektiviseringar 

kan vara skäl nog till att vara med. Detta ligger dock utanför det vi valt att undersöka men kan 

ändå nämnas. 

 

En svaghet i de teorier vi valt är att ingen av dessa nämner efter hur lång tid man bör kunna 

förvänta sig effekter av strategiska allianssamarbeten. Eftersom vi hade en störande händelse 

under den studerade tidsperioden, vilken var terrordåden i USA 11 september 2001 och som 

drabbade branschen mycket hårt, kanske de förväntade effekterna av allianssamarbetet 

uteblev på grund av denna händelse. Efter terrordåden befann sig flygbolagen i en onormal 

verksamhetsmiljö och de siffror som uppvisades i årsredovisningarna var mer eller mindre 

påverkade av detta. Vissa flygbolag drabbades hårdare än andra, exempelvis United Airlines 

som under en tid efter attentatet inte längre styrdes på eget bevåg utan där en statlig 

övervakning förelåg. Om dessa terrordåd aldrig ägt rum hade vi eventuellt kommit fram till ett 

annat resultat av undersökningen.  

 

Eftersom vi utfört undersökningen med fokus på hur lönsamheten påverkats av medlemskap i 

en allians bör man ändå ha klart för sig att resultatet vi sett till stor del även kan bero på andra 

omvärldsfaktorer. Dessa faktorer är exempelvis den ekonomiska situationen i olika länder 

som i sin tur påverkar efterfrågan för flygbolagen, råvarupriser, olyckor samt oförutsedda 

kriser och naturkatastrofer. 

  

Då vi utifrån vår problemformulering ville undersöka om traditionella flygbolag, som under 

den senaste tiden upplevt svårigheter i sin bransch främst genom det hårda konkurrenstrycket, 

genom ett strategiskt allianssamarbete lyckats förbättra lönsamheten, kan vi med resultatet av 

vår undersökning slutligen hävda att alliansbolagen inte lyckats med detta. 

 

De flygbolag som efter avregleringen haft en mycket positiv utveckling av sin lönsamhet och 

upplevt en verksamhetsexpansion är just de stora traditionella flygbolagens konkurrenter, 

lågkostnadsbolagen. Deras affärsidé är enkel och de har stark fokus på att hålla ner 

kostnaderna samt att de oftast inte bedriver kringverksamhet i den utsträckning som de 
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traditionella flygbolagen gör. Istället för att gå med i stora strategiska allianser borde 

möjligtvis de traditionella flygbolagen försöka efterlikna lågkostnadsbolagen och enbart 

fokusera på förbättrad kostnadskontroll. Ett starkt varumärke har de oftast redan och goda 

förutsättningar för detta finns troligtvis. 

 

Allianser som Star Alliance var ett svar på de förändringar som uppstod på flygmarknaden 

under 1990 talet. Frågan är om det var ett bra tillvägagångssätt för att förbättra verksamheten 

eller om det mest kan ses som en slags panikåtgärd hos de traditionella flygbolagen eftersom 

de insåg att någon åtgärd var nödvändig för att möta hotet av en kraftigt ökande 

konkurrenssituation på den internationella flygmarknaden. Utifrån resultatet vi såg frågar vi 

oss om denna åtgärd verkligen var nödvändig utifrån ett lönsamhetsperspektiv?  

 

Den slutsats vi kom fram till med denna undersökning överensstämmer med citatet från Rigas 

Doganis som återfinns i vår problemformulering 

 

�Allianserna har inte givit de deltagande flygbolagen full utdelning� 

Rigas Doganis, London, 2006 

6.1.1 Kritisk granskning 

Vår undersökning grundar sig i att vi helt litar på att den redovisade informationen från 

företagen är korrekt. Om företagsledningen har manipulerat resultatet på något sätt kommer 

vår undersökning visa en felaktig bild av verkligheten.  

 

Eftersom vi i undersökningen endast har studerat ett fåtal flygbolag som grund för alliansen 

och de som får representera flygbolag utanför alliansen minskar möjligheten för oss att kunna 

påstå att det resultat vi kommit fram till är giltigt även för andra allianser. 

 

Flygbranschen karaktäriseras också av att vara cyklisk, vilket påverkar resultatet av vår 

studie. Om studien hade gjorts under en annan tidsperiod skulle resultatet troligtvis kunna bli 

annorlunda.  
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Vi har använt ett begränsat antal nyckeltal för lönsamheten och med en mer utvidgad 

undersökning skulle man kunna ta hjälp av flera nyckeltal för att förstärka tillförlitligheten av 

resultatet. 

 

6.1.2 Förslag till fortsatt forskning 

 

Att undersöka om det föreligger tydliga skillnader i alliansens effekter för flygbolagen i de tre 

stora allianserna Star Alliance, One World och Sky Team skulle kunna vara en intressant 

fortsättning inom området.  

 

Eftersom vi enbart lagt fokus på de stora traditionella flygbolagen och det främst är denna typ 

av flygbolag som förefaller vara medlemmar i allianser av denna storlek, skulle det vara 

intressant att göra en bedömning eller undersökning om denna typ av allians skulle kunna 

vara av betydelse för lågprisflygbolagen som idag växer i stort antal. Då även de alltmer 

märker av en ökad konkurrens skulle kanske denna typ av samarbete möjligtvis kunna 

förstärka konkurrenskraften mot de stora traditionella flygbolagen. 

 

Det finns många olika typer av allianser, exempelvis multilaterala strategiska allianser i form 

av Star Alliance men även bilaterala avtal är en form av allians. En undersökning där man 

avser att göra en bedömning av vilken typ av allians som passar bäst för en viss typ av 

flygbolag skulle vara intressant. Det kan mycket väl vara så att en annan samarbetsform skulle 

vara mer passande för de traditionella flygbolagen som inte kunnat dra nytta av fördelarna av 

att vara med i en allians av denna storlek. 

 

Att genomföra en undersökning där man analyserar effekterna av en strategisk allians i andra 

branscher än flygbranschen skulle kunna vara en givande fortsättning inom området 

allianssamarbete. Att analysera ifall något resultat av en allians inom en bransch, som 

verksamhetsmässigt skiljer sig åt från den bransch som legat till grund får vår undersökning, 

kan urskiljas skulle ge ytterliggare information om alliansers värde för företag när dom vill 

uppnå konkurrensfördelar och förbättrad lönsamhet. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Lönsamhetsfaktorer jämförelsebolag 

 Kabinfaktor     

 Air Japan Malaysia  
NW 
Airlines Continental Index 

1994 64,8% 69,1% 68,1% 63 % 66,3% 
1995 67,9% 69,8% 71,5% 65,6% 68,7% 
1996 68,8% 69,9% 73,1% 68,1% 70,0% 
1997 70,5% 69,6% 74,3% 70,9% 71,3% 
1998 70,0% 67,9% 73,1% 72,1% 70,8% 
1999 68,3% 67,3% 74,6% 73,2% 70,9% 
2000 70,1% 71,4% 76,6% 74,5% 73,2% 
2001 73,6% 74,8% 74,3% 72,4% 73,8% 
2002 68,5% 66,0% 77,1% 74,1% 71,4% 
2003 67,8% 69,4% 77,3% 75,5% 72,5% 
2004 64,3% 67,6% 80,2% 77,6% 72,4% 

 Vinstmarginal    
 Air Japan Malaysia  NW Airlines Continental Index 

1994 -3,5% -4,7% 10,1% -0,2% 0,4% 
1995 -2,4% 0,1% 10,0% 6,6% 3,6% 
1996 -0,9% 3,0% 10,7% 8,3% 5,3% 
1997 1,2% 4,3% 11,3% 9,9% 6,7% 
1998 0,6% 4,7% -2,1% 8,8% 3,0% 
1999 2,6% -11,7% 6,9% 7,1% 1,2% 
2000 2,1% -14,7% 5,0% 7,4% -0,1% 
2001 2,8% -15,4% -8,8% 1,6% -5,0% 
2002 4,6% -6,4% -8,9% -3,7% -3,6% 
2003 -0,7% -10,0% -2,6% 2,3% -2,8% 
2004 -0,5% -0,1% -4,5% -2,4% -1,9% 

 Omsättningsökning    
 Air Japan Malaysia  NW Airlines Continental Index 

1994 -2,1% 8,8%   -1,7% 1,7% 
1995 7,3% 18,5% 9,1% 2,7% 9,4% 
1996 7,5% 17,6% 8,8% 9,2% 10,8% 
1997 8,1% 13,8% 3,5% 10,2% 8,9% 
1998 0,9% 9,0% -11,5% 8,7% 1,8% 
1999 -1,0% 5,3% 13,6% 14,6% 8,1% 
2000 2,1% 10,0% 11,1% -9,4% 3,5% 
2001 6,6% 17,2% -13,2% -6,3% 1,1% 
2002 -5,6% -10,5% -4,2% 5,5% -3,7% 
2003 29,5% 1,9% 6,2% 9,9% 11,9% 
2004 -7,3% -0,9% 11,9% 15,0% 4,7% 
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Bilaga 2 Uträkningar 

 Kabinfaktor       

 SAS 
United 
Airlines Lufthansa Thai Air Air Canada Index Medelvärde

(Index � 
medel)^2 

1997 64,9% 71,8% 71,5% 69,0% 71,1% 69,7% 71,7% 0,0403 %
1998 65,7% 71,6% 73,0% 67,9% 70,9% 69,8% 71,7% 0,0335 %
1999 63,8% 71,0% 72,6% 72,7% 71,9% 70,4% 71,7% 0,0160 %
2000 67,2% 72,3% 74,4% 74,5% 72,4% 72,2% 71,7% 0,0026 %
2001 64,8% 70,8% 71,5% 74,7% 72,9% 70,9% 71,7% 0,0051 %
2002 71,5% 73,5% 73,9% 73,7% 75,2% 73,6% 71,7% 0,0365 %
2003 69,2% 76,5% 73,1% 69,6% 73,8% 72,4% 71,7% 0,0060 %
2004 68,8% 79,2% 74,0% 72,6% 76,8% 74,3% 71,7% 0,0690 %

Medel 67,0% 73,3% 73,0% 71,8% 73,1% 71,7%   0,20899 %
       Standardav. 1,7279 % 
         
         
         
 Kabinfaktor       

 
Air 
Japan Malaysia  NW Airlines Continental Index Medelvärde 

(Index � 
medel)^2  

1997 70,5% 69,6% 74,3% 70,9% 71,3% 72,03% 0,00494 %  
1998 70,0% 67,9% 73,1% 72,1% 70,8% 72,03% 0,01570 %  
1999 68,3% 67,3% 74,6% 73,2% 70,9% 72,03% 0,01388 %  
2000 70,1% 71,4% 76,6% 74,5% 73,2% 72,03% 0,01259 %  
2001 73,6% 74,8% 74,3% 72,4% 73,8% 72,03% 0,03052 %  
2002 68,5% 66,0% 77,1% 74,1% 71,4% 72,03% 0,00364 %  
2003 67,8% 69,4% 77,3% 75,5% 72,5% 72,03% 0,00223 %  
2004 64,3% 67,6% 80,2% 77,6% 72,4% 72,03% 0,00158 %  

Medel 69,1% 69,3% 75,9% 73,8% 72,0%   0,08507 %  
      Standardav. 1,10239 %  

 

Vinstmarginal       

År SAS 
United 
Airlines Lufthansa Thai Air 

Air 
Canada Index Medelvärde 

(Index � 
medel)^2

1997 10,5% 5,5% 7,6% 12,5% 5,3% 8,3% 3,84% 0,198%
1998 10,0% 4,7% 9,0% 15,9% 1,6% 8,3% 3,84% 0,195%
1999 6,2% 6,9% 5,7% 14,5% 5,9% 7,8% 3,84% 0,159%
2000 7,8% 0,3% 6,9% 10,4% 2,8% 5,6% 3,84% 0,032%
2001 1,4% -13,3% 0,2% 14,5% -7,6% -1,0% 3,84% 0,230%
2002 5,3% -17,9% 4,2% 13,2% -2,0% 0,6% 3,84% 0,107%
2003 1,0% -9,1% 0,2% 13,4% -8,2% -0,5% 3,84% 0,190%
2004 3,1% -5,2% 2,3% 6,7% 1,3% 1,6% 3,84% 0,049%

Medel 5,7% -3,5% 4,5% 12,6% -0,1% 3,84%   1,159%
      Standardav. 4,070%
       
        
        
Vinstmarginal       

År 
Air 
Japan Malaysia  

NW 
Airlines Continental Index Medelvärde 

(Index � 
medel)^2  

1997 1,2% 4,3% 11,3% 9,9% 6,7% -0,291% 0,4852%  
1998 0,6% 4,7% -2,1% 8,8% 3,0% -0,291% 0,1083%  
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1999 2,6% -11,7% 6,9% 7,1% 1,2% -0,291% 0,0230%  
2000 2,1% -14,7% 5,0% 7,4% -0,1% -0,291% 0,0006%  
2001 2,8% -15,4% -8,8% 1,6% -5,0% -0,291% 0,2171%  
2002 4,6% -6,4% -8,9% -3,7% -3,6% -0,291% 0,1095%  
2003 � 0,7% -10,0% -2,6% 2,3% -2,8% -0,291% 0,0605%  
2004 � 0,5% -0,1% -4,5% -2,4% -1,9% -0,291% 0,0251%  
Medel 1,6% -6,2% -0,5% 3,9% -0,291%   1,0292%  
     Standardav. 3,8345%  
       

 

Omsättningsökning       

År SAS 
United 
Airlines Lufthansa Thai Air 

Air 
Canada Index Medelvärde

(Index � 
medel)^2

1997 10,6% 6,2% 3,6% 8,5% 14,3% 8,7% 6,28% 0,06%
1998 5,2% 1,1% 6,2% 24,6% 6,6% 8,7% 6,28% 0,06%
1999 6,8% 2,7% 9,0% 2,0% 9,2% 6,0% 6,28% 0,00%
2000 8,7% 7,4% 18,8% 6,1% 44,3% 17,0% 6,28% 1,16%
2001 8,2% -16,6% 9,8% 14,3% 3,4% 3,8% 6,28% 0,06%
2002 26,3% -2,0% 1,7% -1,2% 2,2% 5,4% 6,28% 0,01%
2003 -11,1% -5,7% -6,0% 4,3% -14,8% -6,6% 6,28% 1,67%
2004 0,6% 9,8% 6,3% 13,4% 6,3% 7,3% 6,28% 0,01%
Medel 6,9% 0,4% 6,2% 9,0% 8,9% 6,3%   3,03%
      Standardav. 6,57%
        
        
        
Omsättningsökning       

År 
Air 
Japan Malaysia  

NW 
Airlines Continental Index Medelvärde 

(Index � 
medel)^2  

1997 8,1% 13,8% 3,5% 10,2% 8,9% 4,52% 0,19%  
1998 0,9% 9,0% -11,5% 8,7% 1,8% 4,52% 0,08%  
1999 � 1,0% 5,3% 13,6% 14,6% 8,1% 4,52% 0,13%  
2000 2,1% 10,0% 11,1% -9,4% 3,5% 4,52% 0,01%  
2001 6,6% 17,2% -13,2% -6,3% 1,1% 4,52% 0,12%  
2002 � 5,6% -10,5% -4,2% 5,5% -3,7% 4,52% 0,68%  
2003 29,5% 1,9% 6,2% 9,9% 11,9% 4,52% 0,54%  
2004 � 7,3% -0,9% 11,9% 15,0% 4,7% 4,52% 0,00%  
Medel 4,2% 5,7% 2,2% 6,0% 4,5%   1,74%  
     Standardav. 4,99%  
 

 Kabinfaktor Vinstmarginal Omsättningsökning
Sp^2 0,00021 0,001563311 0,00340679
    
T- värde � 0,50878 2,087987967 0,60282243

 


