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Sammanfattning 
 
Titel:  Nordens lågprisflygbransch, En undersökning utifrån nyckeltal  

 

Författare:  Pia Siojo och Charlotta Wennberg 

 

Handledare: Åke Bertilsson 

 

Syfte:  Undersökningen ämnar visa om och i så fall hur nyckeltalen lönsamhet, 

kapitalstruktur och skuldsättningsgrad samverkar i olika lågprisflygbolag.  

 

Metod: Valda relevanta teorier har utgjort ramen för insamlandet av data från företagens 

årsredovisningar samt kompletterande information från artiklar, relevant 

litteratur och tidigare forskning.  

 

Slutsatser:  Effektivisering och kostnadsbesparingar är en avgörande faktor för företags 

överlevnad i dagens flygbransch. Allianser är en trend som flygbolag från USA 

anammat ett antal år för att fortsätta vara konkurrenskraftiga på en marknad som 

konstant utvecklas. Nordiska flygbolag har börjat att strategiskt bredda sitt utbud 

eller att fokuserat nischa sig. 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras först en bakgrund av flygmarknaden/branschen vilken ska ge 

läsaren en ökad förståelse av uppsatsen. Här finns också syftet för undersökningen och 

problemfrågorna som kommer att behandlas.  

 

Vid undersökning av nyligen avreglerade marknader som post, tele och energi kan man 

spekulera att flygbranschen i Europa lär få uppleva samma utvecklig. Mindre och halvstora 

företag som SAS och Finnair kommer att spela en mindre roll, eventuellt som nischaktör med 

en specifik marknad. I lågprisflygbranschen har Ryanair stressat andra företag i en jakt på 

kostnader där SAS har kämpat på bra i konkurrensen, men med en osäker framtid som följd. 

Air Frances övertagande av KLM år 2006 har satt fart på konsolideringsvågen som 

flygbranschen i Europa har väntat på i tio år. Det förväntas att SAS kommer att bli uppköpt av 

något av de dominerande flygbolagen. För staten är SAS inte ett prioriterat försäljningsobjekt. 

Det finns även hinder mot att sälja SAS till utomskandinaviska intressenter. 1   

 

Det blev fritt fram för Europas flygbolag att köpa upp varandra efter avregleringen år 1994 

och det blev tillåtet att flyga inrikes i ett annat EU-land än hemlandet. Dock dröjde den stora 

konsolideringsvåg som förväntades. Lågkonjunkturen år 2001 och terrorattacken den 11 

september samma år bidrog till en dämpad köplust. Däremot blev allianser mellan flygbolag 

populärt för att kunna erbjuda kunderna ett bredare utbud. 2 

 

Mellanöstern svarar för endast 10 procent av den internationella flygmarkanden men börjar 

bli ett oförutsett hot på marknaden för de Europeiska flygbolagen nu när till exempel 

flygbolaget Dubai Aerospace Enterprise nyligen beställt etthundra Airbusplan för 86 miljarder 

kronor och flygbolaget Emirates köpte nya maskiner för 150 miljarder kronor. Mellanöstern 

etablerar nya långrutter i högt tempo som den mellan Doha och Stockholm som invigdes 

2006. 3 

 

                                                 
1 Richard Björnelid, VA direkt, Hwww.ekonominyheterna.seH 2007-12-13  
2 ibid  
3 ibid 
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1.1 Bakgrund 

I början av 1990-talet började avregleringen av världens luftfartstrafik vilket var början för 

lågprisflyg. Sedan år 1994 är marknaden för luftfartstrafik helt fri. Detta ledde till att nya 

bolag etablerade sig på marknaden och började konkurrera med nationella flygbolagen som 

tidigare haft företräde på en mängd olika rutter4. Nationalencyklopedin sammanfattar 

lågprisflygbolagens framgångskoncept följande: 

”I det framgångskoncept som utmärker dessa flygbolag finns just välfyllda plan, 

effektivt organiserad biljettförsäljning (Internet-bokning premieras), minimerad 

kabinservice (men ofta med väl utbyggd kringservice i form av biluthyrning, 

hotellrumsförmedling etc.), trafik på attraktiva rutter (men ofta med start och 

landning på mindre och ocentralt belägna flygplatser, där avgifterna är låga 

och den mindre trafikbelastningen möjliggör kortare tider på marken för 

flygplanen). Alla etableringsförsök inom lågprisflygets område har dock inte 

varit lika framgångsrika.”5 

 

1.2 Definition av undersökningsproblemet 

Undersökningen vill identifiera och analysera nuläget av lönsamhet, kapitalstruktur och 

skuldsättningsgrad i dagens lågprisflygsbransch. Är det möjligt att lågprisflygsbranschens 

företag ändrar sin kapitalstruktur för att få högre avkastning på eget kapital och sysselsatt 

kapital?  

 

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka lågprisflygsbranschens lönsamhet, kapitalstruktur och 

skuldsättningsgrad samt analysera skillnader och likheter utifrån kapitalstruktur, storlek och 

lönsamhet. Undersökningen ämnar visa om, och i så fall hur, dessa nyckeltal samverkar i 

olika lågprisflygbolag. 

 

                                                 
4 Hwww.ne.seH 2007-11-11  
5 ibid  
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1.4 Avgränsningar 

 
• Avgränsning har gjorts från flygbolag runt om i värden och fokus har lagts på Norden 

och de fem bolagen; Skyways, Malmö Aviation, Norwegian Air Shuttle, SAS Sverige 

och Sterling  

• Inom koncernen SAS har avgränsningar gjorts och undersökningen belyser endast 

SAS Sverige.   

• Nyckeltal som belyser denna undersökning är lönsamhet, skuldsättningsgrad, 

vinstmarginal och kapitalstruktur där av har avgränsningar gjorts från resterande 

nyckeltal och siffror i årsredovisningarna för respektive bolag. 

• Historiska siffror har bortsetts ifrån i denna uppsats då fokus ligger på år 2006. 

 

1.5 Definitioner 

• Lågprisflygbolag: ett samlingsnamn för undersökningsobjekten i uppsatsen 

som erbjuder lågprisbiljetter där följande fem bolag ingår: Skyways, Malmö 

Aviation, Norwegian Air Shuttle, SAS Sverige och Sterling. 

• Traditionella flygbolag: flygbolag som inte erbjuder lågprisbiljetter det vill 

säga där allt ingår i biljetten som bland annat förtäring, transfer och personlig 

service. 

• ROS: en förkortning på företagets vinstmarginal kommer från engelskans 

return on sales. Innebörden av ROS förklaras under teorikapitlet.  

• RSYSS: en förkortning på räntabilitet på sysselsatt kapital. Innebörden av RSYSS 

förklaras under teorikapitlet. 

• ROE: en förkortning på räntabilitet på eget kapital kommer ifrån engelskans 

return on equity. Innebörden av ROE förklaras under teorikapitlet. 

•   Siffror från årsredovisning: siffrorna som används är siffror tagna direkt från 

årsredovisningarna där inga justeringar på årsredovisningarna har gjorts. 
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2. Metod 
I detta kapitel presenteras dispositionen av uppsatsen och vilka funderingar och val som har 

hanterats för att på bästa sätt komma fram till ett så preciserat resultat som möjligt. 

 

2.1 Metodval 

”En metod är ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny kunskap”6 

Urvalet för denna uppsats är gjort för en utvärderande analys efter kvantitativ insamling av 

hård primärdata. Studien är tidsbegränsad till årsredovisningar från år 2006. Kvantitativa 

beräkningar har gjorts på nyckeltalen Skuldsättningsgrad och Lönsamheten. Utgångspunkten 

blir en deduktiv ansats där verkliga siffror använts för att dra slutsatser. Kvalitativ data fås 

genom kortare eller längre texter som analyseras och bearbetas för att få fram ett 

meningsinnehåll.7  Kvalitativa data om används i denna uppsats fås ifrån vetenskapliga 

artiklar samt aktuell facklitteratur för ämnet. 8 

 

Kvantitativ data består av hård data från respektive underökningsföretagets årsredovisningar 

med egenskaper som kan mätas med numeriska värden9.  Dessa data består av 

operationaliserade variabler på ordinal, intervall eller kvotnivå vilka lämpar sig för denna typ 

av undersökning. Kvantitativa data som används i uppsatsen är tagen från 

undersökningsobjektens årsredovisningar, det är i huvudsak nyckeltal som skuldsättningsgrad 

och lönsamhet kommer att undersökas.10 

 

Deduktion är en teoribaserad metod, som utgår från teori för att se om empirin bekräftar 

teorin. Denna uppsats utgår ifrån en deduktiv ansats det vill säga att den är teoribaserad. 

Denna ansats har valts då uppsatsens syfte är att dra slutsatser utifrån generella teorier. Ett 

antal teorier har valts för att studera verkligheten och genomföra undersökningen. 

Med induktionen utgår man från det konkreta till det generella. Teorier härleds från empirin. 

Motsatsen till deduktion är induktion. 11 

 

                                                 
6 Holme, Solvang (1997) s 13 
7 Johannesen, Tufte (2003)  
8 ibid 
9 Hartman (2004) s 219 
10 ibid 
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2.2 Urval 

Antalet registrerade flygbolag i världen uppgår till 1014 stycken. Urvalsramen för 

undersökningen är 107 charterflygbolag, där kategorin lågprisflygbolag ingår, som är 

registrerade i Europa-Norden.12 Urvalet för undersökningen är de fem lågprisflygbolagen i 

Norden: Skyways, Malmö Aviation, Norwegian Air Shuttle, SAS Sverige och Sterling. 

 

2.3 Metodkritik 

Vad som kan kritiseras av att genomföra undersökningen på valt sätt är att det finns nyckeltal 

som kan vara mer eller mindre väsentliga. Uppgifterna som hämtas ur diverse poster från 

årsredovisningar kan innehålla skillnader mellan företag. Då beslutsfattare till viss del kan 

avgöra vad som redovisas och vad som inte redovisas måste beräkningar tas om att en post 

som har samma namn i två olika årsredovisningar kan innehålla olika beräkningar beroende 

på hur beslutsfattare vill framhäva företaget. Att av den anledningen bara titta på företagens 

egna beräkningar på nyckeltal kan bli missvisande. Att göra egna beräkningar på nyckeltal för 

att försäkra sig om att nyckeltalen innehåller samma information som ett annat företag är 

väsentligt vid en jämförelse av nyckeltal vilket har gjorts i denna studie. 

 

2.4 Källkritik 

Redovisningsnormer och redovisningsposter kan skiljas åt i de olika bolagen. Några 

justeringar på bolagens årsredovisningar har inte gjort på grund av att de olika posterna som 

undersökningsobjekten redovisar kan innehålla flera sammanslagna poster vilket kan leda till 

missvisande resultat vilket har beaktas. Information från årsredovisningarna kan vara ensidig 

vilket finns i åtanke. Även litteraturen kan anses vara ensidig. Information som är tillgänglig i 

årsredovisningarna och annan information som företaget ger ut redovisar på ett sådant sätt att 

företaget framställs så positivt som möjligt vilket kan innebära en förvrängning av siffrorna. 

 

                                                                                                                                                         
11 Hartman (2004)  
12 Hwww.flygtorget.seH 2007-12-05  
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2.5 Reliabilitet 

Reliabilitet bygger på att det görs kvantitativa undersökningar vilket det gör i detta fall då 

medtodtriangulering har att används. Målet vid undersökningar är alltid att sträva efter en hög 

reliabilitet och validitet. Reliabilitet kan vara svår eftersom svaren då ska bli samma 

oberoende på när undersökningen görs och var. En viktig faktor inom reliabilitet är 

precisionen, det vill säga hur de som gjort undersökningen tolkar svaren och registrerar dessa. 

Ju fler som är inblandade i studien av undersökningen desto högre objektivitet blir det 

eftersom fler tänker och registrerar. Detta ska inte ha en större påverkan i denna undersökning 

då gruppen tillsammans har analyserat och registrerat. Konstans är en annan 

påverkningsfaktor inom reliabilitet där attityd spelar stor roll. Reliabiliteten är också hög då 

undersökningen gav resultat som uppsatsen avsåg att undersöka. Variablerna är väl 

formulerade och tydliga så resultatet blir användbart.13 

 

2.6 Validitet 

Med validitet menas att frågan ska mäta det som den är avsedd att mäta, det vill säga det som 

är relevant i sammanhanget. Giltighet och relevans är begrepp som kopplas till 

undersökningens validitet. Den inre validiteten i denna undersökning är relativt hög då den 

mäter vad som i sammanhanget är relevant och även omfattar undersökningens 

generaliserbarhet. Det är viktigt att ta hänsyn till att en hundraprocentig validitet är svår att 

uppnå. Tidpunkten för undersökningen är av mindre vikt för resultatet av uppsatsens 

undersökning och även där är den yttre validiteten hög. Används årsredovisningar från något 

annat år en 2006 kommer troligtvis validiteten sjunka, då företagens ekonomi kan ändras från 

respektive år.14 

 

                                                 
13 Trost, (2001)  
14 ibid 
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3. Teori och tidigare forskning 
I följande kapitel presenteras de teorier som är mest relevanta till analysen av undersökningen 

inklusive finansiella nyckeltal som mäter skuldsättningsgraden och lönsamheten. Vid 

jämförelse av företagen bör flera nyckeltal ingå i en analys för att nå ett brett perspektiv och 

åstadkomma ett mer precist resultat av undersökningen då jämförelsen mellan olika nyckeltal 

visar på samma resultat.  

 

3.1 Referensram 

Ett företags finansiella styrka att vara framgångsrikt och att ha förmåga att klara av förluster 

kan utvärderas med hjälp av bland annat nyckeltal. Nyckeltal som kan användas är 

skuldsättningsgrad och lönsamhet. Identifiering av vissa nyckeltal är avgörande för att kunna 

analysera verksamhetens lönsamhet i en bransch. Då flygbolag har olika karaktärer bör det 

undersökas i vilken situation som branschen befinner sig i samt undersöka vad som kan 

komma att hända på kort och lång sikt. Det finns lågprisflygbolag men även traditionella 

flygbolag om erbjuder mer bekvämlighet och service. De olika bolagen positionerar och 

nischar sig på olika sätt för att uppnå så hög lönsamhet om möjligt. Exempel på en nischning 

kan vara att tilltala affärsresenärer. En del nischar sig för att attrahera affärsresenärer medan 

andra bolag erbjuder resor till resenärer som helst betalar ett så låg pris som möjligt.  

 

3.2 Nyckeltal 

Nyckeltal handlar oftast om lönsamhet och finansiering. Ett nyckeltal betyder ingenting om 

man inte har något annat att sätta det i relation till, som att jämföra med historiska nyckeltal i 

samma företag eller att jämföra dem med andra företag i samma bransch. Relativt stora 

skillnader kan bero på olika faktorer och en djupare analys bör göras för att ta reda på om 

förändringen är tillfällig, positiv eller negativ samt finna orsaker till förändringen. 15  

 

Vid en branschanalys kan finansiella nyckeltal användas. Dessa nyckeltal kan jämföras 

mellan olika företag i samma bransch för att se hur konkurrenskraftiga företagen är. De 

                                                 
15 Ernest & Young Revision och rådgivning (1995) 
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företag som lycka bäst med att förutspå trender, följa utvecklingen och anpassa sig efter 

marknadens efterfrågan är de som överlever och blir mest framgångsrika. 16 

 

Nyckeltal är relationstal och analysiska granskningsinstrument som används till att kontrollera 

och bedöma riktigheten och rimligheten i siffrorna som företagen presenterar. Viktigt vid 

nyckeltalsanalys är att studera utvecklingen i det egna företaget och att ibland göra 

jämförelser med likartade företag i samma bransch och i samma storleksklass. Nyckeltal 

används även för att utvärdera företagets utveckling de senaste åren. Analysen ligger sen till 

grund för beslut om företagets möjligheter inför framtiden men även för utvärdering av 

företagets risksituation vid eventuell bedömning av finansieringsbehov vid en större 

finansiering.17    

 

Börsnoterade företag presenterar ofta nyckeltal som fakta då de ger en snabb uppfattning om 

företaget. Intressenterna uppskattar nyckeltal då de innebär att de hanterar en mindre mängd 

data för att göra sina uppskattningar av den orsaken att det blir mer lättläst. Det finns både 

interna och externa nyckeltal. Det är oftast årsredovisningen vilken ligger som underlag för 

extern analys. En extern analys används till exempel av kreditgivare som ska göra en kredit 

analys. Det kan även vara för intresse för potentiell aktieägare som vill undersöka den 

ekonomiska utvecklingen i företaget för eventuell investering i företagets aktier. Interna 

nyckeltal inkluderar all data som företaget har redovisat. En bank som ska bevilja ett lån kan 

behöva ha mer information än det som finns i årsredovisningen. Banken kan då begära att 

företaget kompletterar med data från företagets budgetar. Vilken sorts information man söker 

beror på vilket beslut man ska ta. 18 

 

Finansiella nyckeltal karaktäriseras av att informationen kommer enbart från 

ekonomisystemet. Nyckeltal ska vara enkla att förstå och inte bli för många. Det ska vara lätt 

att få fram data för nyckeltal och enkelt att se hur nyckeltal kan förbättras. De ska vara svåra 

att manipulera genom att ha en täljare och en nämnare. Man ska kunna jämföra talen vid olika 

tidpunkter för att kunna se eventuella förändringar.19 Det finns flera mått på lönsamhet och 

olika tillvägagångssätt för att jämföra företag sinsemellan. Nedan förklaras de nyckeltal som 

använd i denna undersökning: 

                                                 
16 Ernest & Young Revision och rådgivning (1995) 
17 ibid 
18 ibid 
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3.2.1  ROS 

Ett företags vinstmarginal (ROS) visar lönsamheten av företagets rörelseaktiviteter. Med vinst 

menas försäljning minus kostnader och med omsättning avses företagets totala försäljning 

under en viss period, som i detta fall ett år.  Hur företaget har finansierat sin verksamhet är 

ovidkommande vid vinstmarginalräkning. ROS räknas fram genom: 20 

ROS = EBIT / Omsättning 

.  

Resultaten av uträkningarna för företagen visar lönsamheten i procent. Kvoten kan jämföras 

med andra företag för att titta på om företagen ligger över eller under genomsnittet i 

branschen. Denna utredning kan sen ligga till grund för beslutsfattare utifall eventuell 

förändring bör äga rum.21 

 

3.2.2 Företagens storlek 

För att kunna få fram ett mått på företagens storlek kan olika beräkningar göras. För att få 

fram ett jämförbart nyckeltal har företagets omsättning dividerats med antalet anställda: 22 

Storlek = Omsättning / Anställda 
 

Resultaten av uträkningarna för företagen jämförs sedan för att kunna avgöra företagets 

storlek i förhållande till varandra. Företagen bör vara i samma storleksklass vid en 

branschanalys för att uppnå ett tillförlitligt resultat som sen kan användas för diverse syften.23 

 

                                                                                                                                                         
19 Catasus, Gröjer, Högberg, Johrenm (2001)  
20 Ross, Westerfield, Jaffe (2001) 
21 ibid 
22 ibid  
23 ibid 
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3.2.3 ROE  

Räntabilitet på eget kapital (ROE) är intressant för potentiella investerare. För att 

investeringen ska vara tänkvärd ska ROE vara större än avkastningen på en säker placering 

plus risktillägg och som räknas fram genom att dividera årets Nettovinst med Eget kapital 

under året: 24 

ROE = Nettovinst / Genomsnittligt eget kapital  

 

Resultatet blir avkastning på eget kapital efter avdrag av finansiella poster. Räntabiliteten 

påverkas av hur tillgångar har finansierats. Vid användning av ROE i analys kan det avgöras 

om företaget har konkurrenskraftigt potential samt implikationer angående företagets framtida 

ROE.25 

 

3.2.4 RSYSS 

Räntabilitet på sysselsatt kapital (RSYSS) räknas fram genom att dividera Nettovinst med 

Totalt kapital. 26 

RSYSS = Nettovinst / Totalt kapital 

 

Resultatet visar avkastningen på företagets tillgångar, oberoende av hur dessa har finansierats 

till skillnad från ROE ovan.  Med sysselsatt kapital menas de tillgångar som företaget 

använder sig av i sin produktion och som skapar avkastning till företaget. Räntabiliteten på 

sysselsatt kapital är avkastningen som dessa tillgångar genererar för företaget.27 

 
 

3.2.5 Kapitalstruktur 

Teorin för kapitalstruktur enligt Modigliani och Miller innebär att företagets värde kan höjas 

genom en ökning av lånen, med stöd av antagandet att företaget använder sig av maximal 

skuldsättning. Denna teori ignorerar konkurs med dess inkluderande kostnader, och kan 

därmed förklara ett företags ordinära skuldsättning. Kapitalstrukturen kan då förklaras som en 

kompromiss, i och med en skattesköld, som följd av skuldsättning, och risken av finansiella 

trångmål och eventuell konkurs. En sådan beslutskompromiss av kapitalstruktur leder till en 

optimal del skuldsättning för företaget.28  

                                                 
24 Ross, Westerfield, Jaffe (2001) 
25 ibid 
26 ibid 
27 ibid 
28 ibid 
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Ett företag kan välja mellan många olika alternativ av kapitalstruktur, från stor del skuld till 

en väldigt liten del, beroende på konvertibler och leasing, och variationerna av 

kapitalstrukturer är oändliga. Skuldsättningsgraden visar hur många gånger större skulderna är 

än det egna kapitalet och räknas fram genom att dividera skulder med eget kapital.29 

Skuldsättningsgrad = Skulder/Eget kapital 
 

En ökning av företagets värde som kommer från skuldsättning leder till en ökning i värdet av 

Eget kapital. Beräkningarna görs av enkelhet av bokförda värden snarare än marknadsvärden 

på tillgångar och skulder och kan därför vara missvisande.30  

 
Företagsledningen och dess beslutsfattare föredrar en struktur med skuldsättning framför en 

struktur med bara eget kapital just på grund av att skuldsättning innebär att skatten sänks. 

Detta illustreras i diagrammen nedan, där det synligt kan utläsas hur stor skatteskillnad blir då 

företaget är skuldsatt. Summan av Skulder och Eget kapital i Diagram 2 är större i Diagram 1. 

Det innebär att ett företag som valt att betala lägre skatt på grund av skuldsättning, har då 

också möjlighet till en annorlunda ROE än ett företag som betalar en större del skatt. 31 

 

Diagram 1: Utan skuldsättning Diagram 2: Med skuldsättning 

Skatt

Eget
kapital

Skatt

Eget
kapital
Skuld

 
 

                                                 
29Ross, Westerfield, Jaffe (2001)  
30 ibid 
31 ibid  
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3.3 Regression  

Regression är ett förhållande mellan två olika variabler. En regressionsanalys görs för att se 

om samband finns mellan två variabler. Regressionslinje är en linje i ett koordinatsystem som 

vanligen har två korsande axlar. Vid ett samband ligger punkterna på linje i 

koordinatsystemet. Finns det inget samband ligger punkterna så slumpmässigt spridda att man 

inte kan få fram en linje av dem.32 

 

3.3.1 ROE och omsättning/anställd 

Variablerna i denna regression är ROE och omsättning/anställd. 

Nollhypotesen i detta fall formlers enligt: 

H0: Det finns inget samband mellan ROE och omsättning/anställd, 

b = 0. 

Hypotesen i detta fall formuleras enligt: 

H1: Det finns ett samband mellan ROE och omsättning/anställd, 

b inte = 0 

Regressionslinjens uträkning görs enligt följande formel: y = a + b * x. 

 

3.3.2 ROS och passagerare/anställd 

Variablerna i denna regression är ROS och passagerare/anställd. 

Nollhypotesen i detta fall formlers enligt: 

H0: Det finns inget samband mellan ROS och passagerare/anställd, 

b = 0. 

Hypotesen i detta fall formuleras enligt: 

H1: Det finns ett samband mellan ROS och passagerare/anställd, 

b inte = 0 

Regressionslinjens uträkning görs enligt följande formel: y = a + b * x. 

 
 
  
 

                                                 
32 Körner, Wahlgren (2005) 
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4. Empiri 
För att kunna generalisera verkligheten till teorier och för att undersöka om teorierna som 

tagits upp i förgående kapitel verkligen är tillförlitliga har undersökning av fem nordiska 

lågprisflygbolag gjorts. En sammanfattning av dessa företag samt en egen undersökning är 

vad som presenteras i detta kapitel. 

 

4.1 Norwegian Air Shuttle 

Norwegian Air Shuttle lanserades år 2002 med lågprisflyg mellan Oslo och Stavanger, 

Bergen, Trondheim och Tromso. Idag flyger Norwegian Air Shuttle till 50 destinationer både 

utrikes och inrikes. Företaget var verksamt redan år 1993 men under namnet Braathens. Under 

år 2006 flög 5 100 000 personer med Norwegian Air Shuttle och företaget hade 819 

anställda.33 

 

Det finns två biljettalternativ, lågpris och full flex. Vid lågprisbiljetten kan resan ändras mot 

en avgift, men inte avbeställas, du betalar biljetten när du beställer. Full flex-biljetten ger dig 

möjlighet till avbeställning och ändring, biljetten betalar du när du reser.34 

 

4.2 SAS Sverige 

SAS bildades år 1946 genom en sammanslagning av tre nationella flygbolag i Danmark, 

Norge och Sverige, denna verksamhet bedrevs som ett enda bolag fram till år 2003. Detta år 

blev flygverksamheten i Danmark, Norge och Sverige egna affärsenheter och den 1 november 

år 2004 bolagiserades enheterna och Scandinavian Airlines Danmark, Scandinavian Airlines 

Sverige och SAS Braathens blev självständiga aktiebolag. 35  

 

Den 1 november år 2004 bolagiserades enheterna inom Scandinavian Airlines och 

Scandinavian Airlines Sverige AB, Scandinavian Airlines Danmark AB, SAS Braathens blev 

självständiga aktiebolag inom SAS koncernen. Scandinavian Airlines Sverige AB genomför 

dagligen 190 flygningar och flög under år 2006 med 5 900 000 passagerare till 45 

                                                 
33 Hwww.norwegian.noH 2007-12-05 
34 ibid 
35 Hwww.sas.seH  2007-11-11 
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destinationer i Sverige, Skandinavien och Europa. Scandinavian Airlines Sverige AB har 

1615 anställda.36 

 

Företagets produkt- och serviceutbud bygger på behoven hos de kunder som reser ofta, vilket 

ger passagerarna som önskar valmöjligheter vilka SAS anser variera i olika resesituationer. 

Utifrån detta har ett Eurobonusprogram utvecklas. Denna strategi vilar på en 

lågkostnadsplattform med de produkter och tjänster som kunderna efterfrågar och upplever 

som prisvärda. Utformningen av produkten sker genom passagerarnas behov där SAS Sverige 

vill erbjuda enkla lösningar genom hela reskedjan, företaget vill även vara det mest prisvärda 

alternativet. 37   

 

Biljettalternativ inom SAS Sverige är Economy, Economy Extra och Business. Economy 

innebär att du har möjlighet att boka om tid och datum men inte destination mot en avgift. 

Ingen återbetalning av biljetten sker om den ej utnyttjas det ingår heller ingen plats i lounge 

eller mat ombord. Med biljetten Economy Extra gäller fri ombokning, vid outnyttjad biljett 

betalas hela priset tillbaka, mat ombord ingår men ej tillgång till lounger. I Business biljetten 

ingår det fri ombokning, hela biljettpriset betalas tillbaka vid avbokning, mat på planet samt 

tillgång till lounger ingår. 38 

 

4.3 Malmö Aviation 

Malmö Aviation startades år 1981 och började bedriva persontrafik år 1991. År 1998 köper 

Braathens ASA upp Malmö Aviation. I slutet av detta år halveras även verksamheten och 

företaget koncentrerar sin inrikes trafik till Bromma. År 2001 köper SAS Braathens ASA, 

Malmö Aviation exkluderas och blir åter igen ett självständigt företag. Lågprisprodukten 

”Snålskjutsen” lanseras år 2002 vilket breddar Malmö Aviations utbud. Företaget har ett 

bonussystem och en egen lounge på Bromma flygplats.39 

 

Malmö Aviation flög cirka 1 200 000 passagerare under år 2006 till över 60 destinationer runt 

om i Europa. Företaget har cirka 500 anställda.40  

                                                 
36 Hwww.sas.seH  2007-11-11 
37 ibid 
38 ibid 
39 Hwww.malmoaviation.seH  2007-11-12 
40 ibid 
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Malmö Aviation har tre olika biljettalternativ: Full Flex, Flex och Low Flex. Med biljetten 

Full Flex finns inga restrektioner för ombokning, betalning sker samma dag som du flyger. 

Flex biljetten kan bokas om i mån av plats och betalning sker samma dag som resan. Low 

Flex biljetten kan bokas om men det kostar en summa, betalning sker 72 timmar efter 

bokningstillfället.41 

 

4.4 Skyways Express AB 

Skyways historia börjar redan år 1940 under namnet Avia, först år 1993 byter bolaget namn 

till Skyways. År 1995 blir Skyways Sveriges största inrikesbolag vad beträffar antal 

destinationer. Idag trafikerar Skyways 19 inrikes- och tre utrikesdestinationer. Under år 2006 

flög 800 000 passagerare med Skyways och hade 351 anställda.42  

 

Skyways erbjuder tre olika biljettalternativ, Klick, Enkel och Enkel Plus. Vid alternativet 

Klick kan du inte omboka, Skyways sammanfattar denna biljett som: när priset är allt. 

Biljetten Enkel är flexibel fast mot en avgift, ombokning kan göras mot en avgift. Enkel Plus 

är biljetten med full flexibilitet med kostnadsfri ombokning.43   

 

4.5 Sterling 

År 1962 bildades Sterling Airways och sedan år 1999 är bolaget 100 % norskägt. Sterling har 

utvecklats från ett traditionellt flygbolag till att idag vara Skandinaviens första lågprisbolag. 

Flyger idag till 43 destinationer och under år 2006 flög 5 300 000 passagerare med bolaget. 

Antal anställda är 1280 personer. 44 

 

Sterlings strategier är bland annat att erbjuda konkurrenskraftiga priser utifrån ett enkelt 

priskoncept, snabb bokning via Internet eller telefon och billiga transportmöjligheter för 

affärsresande och turister. Sterling erbjuder två olika biljettalternativ varav en är Sterling Low 

Fare som är Sterlings lägsta priser på flygbiljetter. På denna biljett finns möjlighet att göra 

ändringar mot en avgift upp till två timmar före avgång. Biljetten Sterling Flex kostar lite mer 

                                                 
41 Hwww.malmoaviation.seH  2007-11-12 
42 Hwww.skyways.seH  2007-11-12 
43 ibid 
44 Hwww.sterling.dkH 2007-11-12 
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och med detta alternativ kan datum och klockslag för resan ändras kostnadsfritt senast två 

timmar innan avgång. 45  

 

4.6 Amerikanska flygbolag i jämförande syfte 

USA:s flygmarknad blev avreglerad år 1978. Avregleringen öppnade dörrar till en mängd nya 

konkurrenskraftiga strategier. Flygbolagen positionerade sig väsentligt olika för att kunna 

konkurrera i samma bransch. För att kunna få konkurrenskraftiga fördelar var företagen 

tvungna att skapa mer värde än sina konkurrenter. Konkurrenskraftiga fördelar är när ett 

företag får en högre ekonomisk vinst än andra företag som opererar inom samma bransch. 

Flygbolagens affärsstrategier blev att erbjuda ett brett utbud eller att strategiskt nischa sig för 

att tilltala specifika målgrupper. 46 

 

Flygbolaget American Airlines byggde upp kundlojalitet med bonussystemet ”frequent-

flier”- programmet vilket uppmuntrade kunderna att vara lojala och flyga med deras bolag 

igen. De maximerade även sina intäkter genom ett sofistikerat datorsystem. Under 

lågkonjunkturen som flygbranschen fick uppleva från år 2000 och framåt ställde American 

Airlines in schemalagda resor för att undvika att kostsamt flyga med halvfulla plan. 47  

 

Flygbolaget Southwest började efter avregleringen att flyga till städer med flygplatser som 

inte användes så mycket och använde sig bara av en sorts flygplan för att spara in på underhåll 

och utbildning. Företaget erbjöd färre tilltugg och färre personal för att kunna hålla priserna 

nere. De lade vikt på att sina låga priser och på att pålitligt hålla den förutsatta tidtabellen. 

Basen till Southwests framgång var deras kostnadsfördelar som kunnat göra det möjligt för 

dem att erbjuda ett lågt pris och ändå gå med vinst. 48 

 

Flygbolaget Northwest som främst arbetade internationellt växte efter avregleringen genom 

sammanslagningar med inhemska flygbolag. Företaget ändrade sin strategi för att undvika 

konkurrens genom att lägga tonvikten på ”point-to-point” service mellan städer i norra 

mellanvästern av USA som inte andra flygbolag flög till. 49 

 

                                                 
45 Hwww.strerling.dkH 2007-11-12 
46 Besanko, Dranove, Shanley, Schaefer (2007) 
47 ibid 
48 ibid 
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JetBlue Airways var ett flygbolag som var väl finansierat redan från starten i februari år 

2000. Deras flygplan var inredda med lädersäten och erbjöd gratis satellit-tv. De flög till ett 

begränsat antal städer och utgick från New York. Deras stil kallades ”edgy-urban attitude” 

och skulle attrahera invånare från New York. Redan efter sex månader kunde företaget 

redovisa vinst. Trots terrorattacken den 11 september år 2001 gick företaget med vinst och år 

2004 var de ett av USA: s mest lönsamma flygbolag. JetBlue Airways är fokuserade mer på 

positionering än både Southwest och Northwest genom att tilltala endast New 

Yorkmarknaden.50 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                         
49 Besanko, Dranove, Shanley, Schaefer (2007) 
50 ibid 
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5. Resultatredovisning 
För att lätt kunna navigera mellan teorierna och nyckeltalen som presenterats i teori-, resultat- 

och analyskapitlen har uppläggningen satts i samma ordningsföljd. Noggrann undersökning 

har gjorts av uppgifter från respektive företags årsredovisningar och satts in i olika diagram 

för att överskådligt kunna jämföras. Uppgifterna används för att räkna fram nyckeltal som är 

väsentliga för undersökningen. Dess nyckeltal beskrevs mer ingående i teorikapitlet tidigare i 

uppsatsen. Diagrammen är gjorda av uppsatsskrivarna. Beräkningarna grundas i teorin och 

sifferuppgifterna är tagna från respektive undersökningsobjekts årsredovisningar. 

 

5.1 ROS 

Måttet ROS (vinstmarginal) som räknats fram visar företagets lönsamhet då vinsten dividerats 

med omsättningen i respektive företag. Hur företaget har finansierat sin verksamhet är 

ovidkommande vid vinstmarginalräkning. Diagrammet nedan visar en jämförelse av 

undersökningsobjektens ROS i procent. Vad som kan utläsas är att Sterling och Norwegian 

Air Shuttle har minusposter viket beror på att deras kostnader är högre än omsättningen. De 

andra tre företagen ligger på relativt lika nivåer med en ROS runt 3 procent. 

 

Diagram 3: ROS i procent 
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 5.2 Storlek baserat på omsättning per anställd samt passagerare 

per anställd  

Vid avgörande av företagens storlek i förhållande till varandra jämförs företagens storlek 

baserat på omsättning per antalet anställda i Diagram 4 och antalet passagerare per antalet 

anställda i Diagram 5. Då företagens omsättning per antalet anställda har räknas ut kan det 

utläsas att SAS har den högsta omsättningen per anställd och Malmö Aviation har lägsta 

omsättning per anställd.  

Diagram 4: Omsättning per anställda 
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I Diagram 5 jämförs företagens storlek baserat på passagerare per antalet anställda. Då 

företagens passagerare per anställda har räknas ut kan det utläsas att Norwegian Air Shuttle 

har flest passagerare per anställd och Skyways har minst antal passagerare per anställd. 

Diagram 5: Passagerare per anställd 
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5.3 Kapitalstruktur och Skuldsättning  

Sterling går med förlust med minusposter på de båda uppgifter som används för att räkna fram 

skuldsättningsgrad vilket innebär att företaget får ett missvisande värde i uträkningen av 

skuldsättningsgrad. Sterling har därför plockats bort för att kunna analysera de resterande 

företagen. Skuldsättningsgraden, även kallad Kapitalstrukturen i respektive 

undersökningsobjekt skiljer sig relativt mycket då Skyways har en skuldsättningsgrad på ca 

16 och Norwegian Air Shuttle på ca 3 medan Malmö Aviation och SAS har en 

skuldsättningsgrad på 1.9 respektive 1.6. Skyways visar på en hög skuldsättning på grund av 

att gapet mellan Skulder och Eget kapital är större än i de andra företagen. De andra tre är 

jämförliga då deras noteringar på posterna Skulder och Eget kapital inte skiljer sig åt lika 

mycket som Skyways. 

 

Diagram 6: Skuldsättningsgrad 
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5.4 Skuldsättningsgrad i förhållande till ROE 

I jämförelsen mellan företagens förhållande till respektive skuldsättningsgrad och ROE kan 

utläsas att Skyways har den högsta skuldsättningen samt den högsta ROE. Den jämförelse 

som i diagrammet är mest utmärkande är gapet mellan Skyways skuldsättning och ROE som 

är betydligt större än i de andra företagen. Det kan också påpekas att gapet mellan dessa 

poster är minst i Norwegian Air Shuttle. SAS har relativt högt ROE men en 

skuldsättningsgrad som är lägst av undersökningsobjekten. Norwegian Air Shuttle har lägst 

notering på ROE men näst högst notering på skuldsättningsgrad. Malmö Aviation har 

liknande skuldsättningsgrad som SAS men lägre ROE. 

 

Diagram 7: Skuldsättningsgrad i förhållande till ROE 
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5.5 Skuldsättningsgrad i förhållande till RSYSS 

I jämförelsen mellan företagens förhållande till respektive skuldsättningsgrad och RSYSS kan 

utläsas att företagens förhållanden ligger i snarlik linje med deras förhållanden till deras 

respektive skuldsättningsgrad och ROE som visas i diagrammet ovan.  

 

Diagram 8: Skuldsättningsgrad i förhållande till RSYSS 
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5.6 ROE i förhållande till RSYSS  

Sambandet mellan avkastningen på Eget kapital och avkastningen på Sysselsatt kapital 

presenteras i diagrammet nedan för att tydligt kunna utläsa sambandet mellan ROE och RSYSS 

och att de följer varandra. Räntabilitet på Eget kapital och räntabilitet på Sysselsatt kapital har 

relativt liknande siffror då de båda måtten mäter avkastningen i samma företag. 

 

Diagram 9: ROE i förhållande till RSYSS 
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5.7 Samband mellan Passagerare, Anställda och Destinationer 

För att få en överskådlig bild de utvalda flygbolagen Norwegian Air Shuttle, SAS Sverige, 

Malmö Aviation, Skyways och Sterling jämförs undersökningsobjekten med varandra. 

Tillsammans hade undersökningsobjekten 18 300 000 passagerare, 4 746 anställda och har 

landat på 227 destinationer under år 2006. Fördelningen kan ses i matrisen och diagrammen 

nedan. 

Matris 1: Passagerare, Anställda och Destinationer 

  Passagerare Anställda Destinationer 
Norwegian Air Shuttle                                        5 100 000                    819                    50    
SAS                                       5 900 000                 1 615                    52    
Malmö Aviation                                        1 200 000                    500                    60    
Skyways                                           800 000                    351                    22    
Sterling                                        5 300 000                 1 280                    43    

Totalt                                      18 300 000                 4 565                  227    

 

Det som kan utläsas är att proportionellt är antalet anställda per passagerare relativt lika med 

proportionerna för antalet anställda för de fem undersökningsobjekten. Antalet destinationer 

är däremot olika fördelade. Malmö Aviation som har näst minst antal passagerare flyger till 

flest destinationer vilket tydligt kan utläsas i paj diagrammen nedan.  

 

Diagram 10: Passagerare   Diagram 11: Anställda   

Passagerare 2006
Norwegian Air
Shuttle
SAS

Malmö Aviation

Skyways

Sterling

Anställda 2006
Norwegian Air
Shuttle
SAS

Malmö Aviation

Skyways

Sterling

 

Diagram 12: Destinationer 
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5.8 Regression 

I denna del av kapitlet presenteras resultaten av regressionsuträkningarna och utifall det finns 

ett samband mellan undersökningsobjekten eller inte 

 

5.8.1  ROE och omsättning/anställd 

Utifrån diagrammet kan utläsas att inget signifikant samband råder mellan ROE och 

omsättning/anställd. Det finns därmed inget samband då ”b” inte är signifikant skild från 

noll.51 Nollhypotesen i detta fall formuleras enligt följande: Det finns inget samband mellan 

ROE och omsättning/anställd och mothypotesen i detta fall formuleras enligt: Det finns ett 

samband mellan ROE och omsättning/anställd. Utifrån signifikansprövningen kan 

nollhypotesen accepteras och mothypotesen förkastas. Det råder härmed inget samband 

mellan ROE och företagets omsättning/anställd. Regressionslinjens uträkning görs enligt 

följande formel: 

 y = a + b * x.  

 y = 80+(-0,007)*x 

För vidare information om uträkning se Bilaga 6. De fem markeringarna i diagrammet nedan 

visar de fem undersökningsobjektens ROE i förhållande till omsättning/anställd. 

 

Diagram 13: Regression ROE och omsättning/anställd 
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51 Körner, Wahlgren (2005) 
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5.8.2  ROS och passagerare/anställd 

Utifrån Diagram 14 nedan kan utläsas att det finns ett signifikant samband mellan ROS och 

passagerare/anställd. Nollhypotesen i detta fall formuleras enligt följande: Det finns inget 

samband mellan ROS och passagerare/anställd och mothypotesen i detta fall formuleras 

enligt: Det finns ett samband mellan ROS och passagerare/anställd. Utifrån 

signifikansprövningen kan mothypotesen accepteras och nollhypotesen förkastas. Det råder 

härmed ett samband mellan ROS och företagets passagerare/anställd. Regressionslinjens 

uträkning görs enligt följande formel: 

 y = a + b * x.  

y = 5,10+1,26*x 

Den uträknade regressionslinjen är negativ med utgångspunkt vid 5,10 på y-axeln och med 

nedgående riktning. För varje x sänks y med 1,26. För vidare information om uträkning se 

Bilaga 7. De fem markeringarna i diagrammet nedan visar de fem undersökningsobjektens 

ROS i förhållande till passagerare/anställd. 

 

Diagram 14 Regression ROS och passagerare/anställd   
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6. Analys 
Efter att ha analyserat utbudet som erbjuds av de fem lågprisflygbolagen kan vi konstatera att 

konkurrensen har lett till ett lägre biljettpris i och med kostnadsbesparingar från företagens 

sida. Det lägre priset kompromissas i lågprisflygbranschen på resenärernas bekostnad med 

borttagning av förtäring och personlig service. Företagen vill att kunderna använder sig av 

bokning via Internet och därigenom spara kostnader som de tidigare haft i form av anställd 

personal som utförde dessa sysslor. Effektiviteten i kommunikationsleden från beställning av 

biljett till det slutliga biljettköpet har medfört att kostnaderna har väsentligt sänkts för 

branschen. 

 

Effektiviseringar överhuvudet taget är något som beskriver hela branschen i allmänhet. Även 

traditionella flygbolag jagar kostnader för att kunna pressa ner sina priser så mycket som 

möjligt. Om kunderna vill ha den service som inte längre ingår i biljettpriset måste kunden 

köpa produkterna eller tjänsterna separat. Konstanta effektiviseringar och ökad konkurrens 

mellan flygbolagen är några utav de faktorer som bidragit till de sänkta biljettpriserna som i 

sin tur har bidragit till ett ökat antal resenärer. Efter studien kan det förstås att lågprisflyget 

med största säkerhet kommer att fortsätta ta marknadsandelar från traditionella flygbolag då 

dagens resenärer främst prioriterar ett lågt pris. Detta har pressat de traditionella flygbolagen 

till att se över sina priser för att kunna vara konkurrenskraftiga i branschen.  

 

Något som präglar branschen i sin helhet är sammanslutningar i alliansform. Utan allianserna 

kommer de små företagen att slås ut då de inte kan klara av de stora fasta kostnaderna och 

bara de stora företagen kommer att kunna hålla sig kvar på den allt mer konkurrenskraftiga 

marknaden. Den främsta fördelen till alliansbildning är att hålla de fasta kostnaderna nere 

genom bland annat gemensamt inköp, IT-system och produktutveckling. Företagen arbetar 

olika för att tillfredställa kunden vilket främst beror på målgruppsinriktning. Norwegian Air 

Shuttle, Sterling och Skyways lägger huvudfokus på lågt pris, medan SAS Sverige och 

Malmö Aviation lägger huvudfokus på affärsresenärer som efterfrågar högre service och 

anpassbara tjänster. 
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6.1 ROS  

Norwegian Air Shuttle och Sterling redovisade minusresultat visar det att deras kostnader är 

högra än deras omsättning. Spekulationer kan göras om detta är ett medvetat val eller inte då 

skatten minskar med högre skuldsättning. Påpekas kan att finansiering i företag inte påverkar 

vinstmarginalräkning och därför kan det inte fastställas om samband finns mellan att skulsätta 

företaget för att göra det mer lönsamt. Mer spekulationer kan göras att Sterling, Skyways och 

Norwegian Air Shuttle har en fokuserad affärsstrategi som liknar Southwest och Northwest 

genom att serva en begränsad marknad, flyga till destinationer som andra flygbolag inte 

besöker och hålla förutsatt tidtabell. 

 

6.2 Storlek baserat på omsättning per anställd  
 
Malmö Aviation har lägst omsättning per anställd och de har lägst antal passagerare per 

anställd. Malmö Aviation vill kunna erbjuda sina kunder det lilla extra som JetBlue Airways 

vilket Diagram 5 konstaterar. Denna uträkning stödjer Malmö Aviations strategi att lägga 

fokus på passageraren. Båda företagens framgångar som uppnåtts genom strategisk 

positionering i en redan konkurrenskraftig bransch bevisar att det finns en marknad för 

resenärer som efterfrågar service, bekvämlighet och kvalitet framför ett lågt pris.  

 

SAS Sverige har högst omsättning per anställd kan jämföras med American Airlines som både 

flyger internationell och nationell. De arbetar tillsammans med andra flygbolag som till 

exempel deras dotterbolag Skyways i form av allianser. SAS Sverige som är ett etablerat 

flygbolag var tvungna att bemöta konkurrensen från nyetablerade lågprisflygbolag. De har likt 

American Airlines bemött detta hot från marknaden genom allianser samt etablerat 

dotterbolaget Skyways som erbjuder ett mer budgeterat utbud. Vissa av företagen kanske hyr 

in kabinpersonal vilket skulle göra dessa diagram missvisande då de inhyrda inte är 

medräknade i antalet anställda. Malmö Aviations uträkning skulle i detta fall kunna bli 

vilseledande. Med endast 2400 passagerare per anställd är deras personliga service till kunden 

överlägsen i jämförelse de andra undersökningsenheterna. 
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6.3 Kapitalstruktur och Skuldsättning  

Skuldsättningsgrad visar hur många gånger större skulderna är än det egna kapitalet. En 

ökning av företagets värde som kommer från skuldsättning leder till en ökning i värdet av 

Eget kapital. Med högre skuldsättning innebär det att skatten sänkts. En anledning till 

Skyways höga skuldsättningsgrad kan vara en orsak till att de är relativt nystartat företag. De 

höga skulderna kan bero på höga lån till följd av inköpta och inte leasade inventarier som till 

exempel flygplan vilka upptas av icke amorterade lån. Utifrån detta kan spekulationer göras 

Skyways är ett relativt litet företag med liknande fasta kostnader som ett större företag med 

högre omsättning. Högre skuldsättning innebär att de kan lösgöra kapital som de annars inte 

kunnat använda som rörelsekapital. 

 

6.4 Skuldsättningsgrad i förhållande till ROE och RSYSS 

Sterling är inte medräknad på grund av missvisande resultat av uträkningar då företagets 

poster Nettovinst och Genomsnittligt eget kapital har minus noterat blir deras skuldsättning, 

ROE och RSYSS så olika de andra undersökningsenheterna. Detta har lett till beslutet att inte 

ha med företaget i uträkningen. Skyways noteringar på ROE, RSYSS och även 

skuldsättningsgrad som ligger högt över de andra i undersökningen. De andra tre ligger 

relativt nära varandra på dessa poster.  

 

6.5 Regressionsanalys 

Nedan presenteras analys av de två regressionerna som räknads ut och redovisades i 5.8 

Regression. 

 

6.5.1 ROE och omsättning/anställd 

I undersökningen har det valts att göra två regressionsanalyser. Utifrån den första 

regressionsuträkningen jämförs företagen med varandra för att se om ROE och 

omsättning/anställd har ett samband eller inte. I jämförelse mellan företagen är ROE och 

omsättning/anställd skilda och inget signifikant samband finns.  
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6.5.2 ROS och passagerare/anställd 

I den andra regressionsanalysen undersöks om variablerna ROS och passagerare/anställd har 

något samband eller inte. Genom regressionsuträkningen kan utlösas att ett negativt 

signifikant samband råder mellan ROS och passagerare/anställd. Det kan även utläsas att 

Sterling ligger nedanför den uträknade regressionslinjen vilket beror på att deras ROS är 

negativt och skiljer starkt sig från de andra undersökningsenheterna. Detta på grund av att 

deras lönsamhet är lägst. SAS Sverige däremot har den högsta lönsamheten per 

passagerare/anställd.  
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7. Slutsatser 
I slutsatsen bemöts uppsatsens syfte vilket är att analysera skillnader och likheter utifrån 

kapitalstruktur, storlek och lönsamhet samt hur de samverkar i de utvalda lågprisflygbolagen. 

 

Efter att ha analyserat lågprisflygbolagen kan vi konstatera att utvecklingen i flygbranschen 

har lett till ett lägre biljettpris. Konkurrensen mellan företag i lågprisflygbransch har stressat 

företagen att kostnadsbespara och anpassa utbudet efter efterfrågan vilket bland annat har 

varit att erbjuda lägsta biljettpriset. Det lägre priset kompromissas i lågprisflygbranschen på 

resenärernas bekostnad med mindre personlig service och borttagning av förtäring. Företagen 

vill att kunderna använder sig av bokning via Internet och därigenom spara kostnader som de 

tidigare haft i form av anställd personal som utförde dessa sysslor. Denna strategi att 

kompromissa kundens bekvämlighet mot ett lägre pris används för att företagen inte vill se 

sina respektive ROS i nedgång. Lönsamhet inte bara prioriteras utan är en betydelsefull faktor 

för att kunna erbjuda ett lågt pris och fortfarande överleva på en konkurrenskraftigt utsatt 

marknad. Utifrån regressionsanalysen ROS och passagerare/anställd, där det fanns ett negativt 

samband mellan undersökningsobjekten kan slutsatsen dras att lönsamheten skulle öka om 

man hade färre passagerare per anställd. Ett alternativ skulle vara att höja billjettpriset för öka 

lönsamheten och vinstmarginalen. Negativt samband visar på en dålig lönsamhet. Ett resultat 

av detta kan vara att företagen säljer resorna för billigt. Det kan tänkas att SAS Sverige har 

upptäckt att det är mer lönsamt att sälja ett mindre antal biljetter lite dyrare än att sälja fler 

biljetter billigare, något som andra lågpris bolag borde ta i beaktning för att få högre 

lönsamhet till exempel Sterling. Utifrån den gjorda undersökningen kan det spekuleras om 

biljettpriser tenderar att öka istället för att minska.  

 

Effektiviteten i kommunikationsleden från beställning av biljett till det slutliga biljettköpet har 

medfört att kostnaderna har sänkts väsentligt för branschen. Effektiviseringar överhuvudet 

taget är något som beskriver hela branschen i allmänhet. Även traditionella flygbolag jagar 

kostnader för att kunna pressa ner sina priser så mycket som möjligt. Om kunderna vill ha den 

service som inte längre ingår i biljettpriset måste kunden köpa produkterna eller tjänsterna 

separat. Konstanta effektiviseringar och ökad konkurrens mellan flygbolagen är några utav de 

faktorer som bidragit till de sänkta biljettpriserna som i sin tur har bidragit till ett ökat antal 

resenärer.  
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Utifrån resultaten av studien framgår det att lågprisflyget med största säkerhet kommer att 

fortsätta ta marknadsandelar från traditionella flygbolag som har högre biljettpriser med 

inkluderande diverse service. Många av dagens resenärer prioriterar främst möjligheten att 

kunna resa oftare till ett lågt pris framför att resa mer sällan och då med högre service. Detta 

har pressat de traditionella flygbolagen till att se över sina priser för att kunna vara 

konkurrenskraftiga i branschen. Något som präglar branschen i sin helhet är 

sammanslutningar i alliansform. Utan allianserna kommer de små företagen troligtvis att slås 

ut då de kan få svårigheter att klara av stora fasta kostnader och bara stora företag kommer att 

kunna hålla sig kvar på den allt mer konkurrenskraftiga marknaden. Den främsta fördelen till 

alliansbildning är att hålla de fasta kostnaderna nere genom bland annat gemensamt inköp, IT-

system och produktutveckling. Företagen arbetar olika för att tillfredställa kunden vilket 

främst beror på målgruppsinriktning. Norwegian Air Shuttle, Sterling och Skyways lägger 

huvudfokus på lågt pris, medan SAS Sverige och Malmö Aviation lägger huvudfokus på 

affärsresenärer som efterfrågar högre service och anpassbara tjänster. 

 

Anledningen till hur företagens respektive kapitalstruktur är finansierat kan bara spekuleras 

efter denna studie. Beroende på vad man vill åstadkomma finns många faktorer som inverkar 

på beslutat om företagets ultimata skuldsättningsgrad. Skuldsättning kan bero på att företaget 

väljer att genom skuldsättning betala mindre skatt och därmed få ett högre ROE. Då inget 

samband råder mellan företagens ROE och omsättning/anställd kan slutsatsen dras att 

lönsamhet inte beror på antalet anställda. Följaktligen är det inte antalet anställda som 

påverkar lönsamheten utan prestationerna hos de anställda spelar större roll. Ytterligare 

studier om hur företagen väljer att skuldsätta sig för att kunna göra inköp av inventarier bör 

göras för att kunna ge ett välgrundat uttalande om skuldsättningsgrad. Fortsatta studier kan 

hantera frågor huruvida företagen köper flygplan och lokaler eller om de väljer att leasa så 

mycket som möjligt vilket kan vara ett avgörande beslut för framgång och överlevnad i 

lågprisflygbranschen.   
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Bilaga 1: Uträkning av ROS 
För att kunna få fram ROS (vinstmarginalen) för respektive företag har först vinsten räknas 

fram genom att ta omsättningen minus kostnaderna. Uppgifterna är hämtade ur respektive 

företags årsredovisning. Vinsten delas sedan med omsättningen samt multipliceras med 

hundra för att få fram ett procenttal istället för ett decimaltal. För att förtydliga visas hur SAS 

Sveriges ROS har räknas fram: 

 
ROS= (vinst/omsättning) * 100 
 
ROSSAS= (249 161 / 8 273 048) * 100 

=3,01 

 ROS i Procent Vinst Omsättning 
Norwegian Air 
Shuttle  

 
(1.08)  n.a 

  
3,213,038  

SAS Sverige   
3.01          249,161 

  
8,273,048  

Malmö Aviation   
2.37            32,555 

  
1,374,389  

Skyways   
3.25            36,870 

  
1,135,765  

Sterling    
(5.19)  n.a 

  
4,757,986  

 

(1.08)

3.01
2.37
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(5.19)
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(3.00)
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(1.00)

-
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Norwegian Air
Suttle 

SAS Sverige Malmö Aviation Skyways Sterling Airlanes 

RO S i Procent

 
Anmärkning: Norwegian Air Shuttles och Sterlings vinst finns inte noterade i 

årsredovisningarna. Företagen har däremot valt att redovisa ROS och det är företagens egna 

uträkningar av vinstmarginal som används i undersökningen.   
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Bilaga 2: Storlek baserat på omsättning per antalet 
anställda 
För att få fram ett mått på företagen storlek har undersökningen valt att undersöka omsättning 

dividerat med antalet anställda. Uppgifterna är hämtade ur respektive företags årsredovisning. 

För att förtydliga visas uträkningen av SAS Sveriges storlek: 

Storlek = Omsättning / Anställda 

StorlekSAS = 8 273 048 / 1 615 

 = 5 123 

Uppgifterna som används kan utläsas i matrisen nedan: 

(Tkr) Omsättning Anställda Omsättning/Anställda 

Norwegian Air Shuttle  
 

3,213,038            819  3923
SAS Sverige   

8,273,048          1,615  5123
Malmö Aviation   

1,374,389            500  2749
Skyways   

1,135,765            351  3236
Sterling Airlanes A/S   

4,757,986          1,280  3717
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Bilaga 3: Uträkning av skuldsättningsgrad 
För att få fram skuldsättningsgrad har Skulder dividerats med Eget Kapital. Uppgifterna är 

hämtade ur respektive företags årsredovisning. För att förtydliga visas uträkningen för SAS 

Sverige.  

Skuldsättningsgrad = Skulder / Eget kapital 

SkuldsättningsgradSAS = 1 176 437 / 715 078 

   = 1,60 

(Tkr) Skulder EK Skuldsättningsgrad 

Norwegian Air Suttle  
 

875,209 
 

284,805               3.10 
SAS Sverige   

1,176,437 
 

715,078               1.60 
Malmö Aviation  

295,031 
 

158,350               1.90 
Skyways   

329,587 
 

20,391             16.20 
 

3.10 1.60 1.90 

16.20 

-  

2.00 

4.00 

6.00 

8.00 

10.00 

12.00 

14.00 

16.00 

18.00 

Norwegian Air
suttle
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Skuldsättningsgrad

 
Anmärkning: Sterling är inte med i uträkningen av skuldsättningsgrad på grund av att både 

deras noteringar på posterna Skulder och Eget kapital är negativa. Om Sterling var medräknad 

skulle tabellen bli missvisande med en stapel många gånger högre än de andra företagens fast 

Sterling är det företag som är högst skuldsatt av undersökningsobjekten. Därför har Sterling 

valts att inte vara med i just uträkningen av skuldsättningsgard. 
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Bilaga 4: Uträkningar för skuldsättningsgrad i förhållande 
till ROE 
För att få fram ROE har Nettovinst dividerats med Genomsnittligt eget kapital. Uppgifterna är 

hämtade ur respektive företags årsredovisning. Genomsnittligt eget kapital räknas fram genom 

att addera ingående och utgående balans för året och sedan dividera summan med två. För att 

förtydliga ROE visas uträkningen för SAS Sverige.  

ROE = Nettovinst / Genomsnittligt eget kapital  

ROESAS = 227 941 / 566 279 

 = 0,40 

(Tkr) Nettovinst Genomsnittligt EK 
 
ROE 

Norwegian Air Suttle           22,459       127,743 18
SAS Sverige          227,941       566,279 40
Malmö Aviation           35,781       140,460 25
Skyways  

        24,950         24,717 
101

 

  Skuldsättningsgrad ROE 
Norwegian Air Shuttle 3,10 18
SAS Sverige 1,60 40
Malmö Aviation 1,90 25
Skyways 16,20 101
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Bilaga 5: Uträkningar för skuldsättningsgrad i förhållande 
till RSYSS 

För att få fram RSYSS har Rörelseresultat dividerats med Totalt kapital. Uppgifterna är 

hämtade ur respektive företags årsredovisning. För att förtydliga RSYSS visas uträkningen för 

SAS Sverige.  

RSYSS = Rörelseresultat / Totalt kapital  

RSYSS SAS = 22 459 / 284 805 

 = 0,08 

(Tkr) 
Totalt 
kapital Rörelseresultat

 
RSYSS 

Norwegian Air Suttle  
         
284,805            22,459  

 
8 

SAS Sverige          
715,078          227,941  

 
32 

Malmö Aviation           
158,350            35,781  

 
23 

Skyways             
20,391            24,950  

 
122 
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Bilaga 6: Regressionsuträkning ROE och 
omsättning/anställd 
 
 
 

Bolag x(omsättning/anställd) y(ROE) x2 y2 xy 
Norwegian 3923 18 15389929 324 70614 

SAS 
Sverige 5123 40 26245129 1600 204920 
Malmö 

Aviation 2749 25 7557001 625 68725 
Skyways 3236 101 10471696 10201 326836 
Sterling 3717 86 13816059 7396 319662 

 18748 270 73479814 20146 990757 
(summan y)2= 72900     
(summan x)2= 351487504     
n=5      
      
b= -0,007      
a= 80      
 r = -0.16      
 t = -0.28 
     

 
 

y = 80+(-0.007)*x     
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Bilaga 7: Regressionsuträkning ROS och 
passagerare/anställd 

 
Bolag x(passagerare/anställd) y(ROS) x2 y2 xy 

Norwegian 6227 (1.08) 38775529 1.1664 (6725) 
SAS 

Sverige 3653 3.01 13344409 9.0601 10996 
Malmö 

Aviation 2400 2.37 5760000 5.6169 5688 
Skyways 2279 3.25 5193841 10.5625 7407 
Sterling 4140 (5.19) 17139600 26.9361 (21487) 

 18700 2.36 80213379 53.342 990757 
(summan y)2= 5.5696     
(summan x)2= 349690000     
n=5      
      
b= 1.26      
a= 5.10      
 r = -0.56      
 t = 2.44  
     

 
 

y = 5.10+1.26*x     
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