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Sammanfattning 
Flyget är ett viktigt transportmedel i vårt utvecklade samhälle och det används i många olika 

sammanhang, men de vanligaste sammanhangen som man kanske först kommer att tänka på är 

flyget som transportmedel för privatresenärer eller affärsresenärer.  

Globaliseringen har resulterat i att människor har fått ett ökat behov av att resa och detta har 

medfört att flygbranschen spelar en större roll idag än tidigare. Den ökade efterfrågan på antalet 

flygresor i kombination med avregleringen av flygmarknaden har på ett naturligt sätt medfört att 

antalet flygbolag har ökat och givetvis konkurrensen med dem. Konkurrensen har drivit ner priset 

på flygbiljetterna och lågprisflygbolagen har varit de stora vinnarna i den här duellen. De har 

redan från början insett resenärernas behov av att kunna resa billigt och ta sig snabbt och enkelt 

dit de vill. De satsade på detta koncept och kunde genomföra det i och med att de såg till att 

kostnadseffektivisera i varje led. Detta visade sig vara väldigt framgångsrikt och de mer 

traditionella flygbolagen har mer eller mindre blivit tvungna att haka på konceptet med billiga 

flygbiljetter i någon form, för att bibehålla sin konkurrenskraft på marknaden. Lågprisflyget 

förväntas ta marknadsandelar och vara framgångsrikt även i framtiden. 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur flygbranschen ser ut idag. Vilka tendenser 

som är speciellt framträdande, vilken riktning flygbranschen är på väg åt och vad man använder 

sig av för strategier för att erbjuda kunderna mervärde. Vi har kallat detta för en branschanalys, 

och i och med att vi inte kunnat bearbeta varje flygbolag i hela branschen, har vi låtit fem 

flygbolag få karaktärisera branschen i stort.  De flygbolag som vi valt att studera närmare är: 

Malmö Aviation, SAS, Ryan air, Fly Me och Sterling. 

Vi har utfört denna undersökning genom en kvalitativ fallstudie. Detta har vi gjort därför att vi 

velat undersöka de olika bolagen på ett djupgående och holistiskt sätt. Informationen som vi 

använt oss av har vi fått genom dagsfärska tidningsartiklar, flygbolagens olika hemsidor och 

kanske framförallt genom intervjuer från flygbolagens olika representanter och en intervju från 

luftfartsverket. 

 I den här uppsatsen kommer vi också att behandla framtida möjligheter för flygbranschen, så 

som exempelvis allianssammanslutningar och andra samarbetsformer. Miljöfrågorna har kommit 

att diskuteras mer och mer under senare tid och dessa aspekter har vi också tagit hänsyn till i 

uppsatsen. En del av syftet med uppsatsen har dessutom varit att undersöka vad de olika bolagen 

gör för att tillfredställa kunder och därmed hålla kvar sin konkurrenskraft på marknaden.  
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1. Inledning  
 

Tanken är att genom detta stycke ge läsaren en inblick om flygbranschen. Vi kommer att erbjuda 

läsaren en kort beskrivande historik. Denna övergår sedan till en problemdiskussion som belyser 

och fokuserar på de fenomen som finns i dagsläget. Därefter följer uppsatsens frågeställning som 

kort därefter utmynnar i ett syfte. Slutligen kommer vi att berätta hur vi valt att avgränsa oss. 

 
1.1 Bakgrund 
 
Flygbranschen präglades tidigare länge av statliga regleringar och byråkrati. Konkurrensen var i 

stort sett obefintlig ända fram till dess att det skedde en avreglering på marknaden. Det var 

tidigare myndigheter som bestämde vilka priser som skulle sättas på biljettpriser. De statsägda 

bolagen kunde fritt agera på vissa marknader, men var i och med detta också tvungna att trafikera 

vissa linjer, även de som inte kunde räknas som lönsamma. De traditionella bolagen var med 

andra ord stads ägda i form av monopolföretag som flög efter fastställda tidtabeller. Enligt 

Chicagokonventionen 1994 har varje stat suveränitet över sitt luftrum. Detta applicerades även 

som en grundprincip för dessa bolag.1 

 

I början av 1970 talet slog de oljeproducerande länderna sig samman i olje karteller och höjde 

därmed också priserna dramatiskt. Detta fick vi i Skandinavien och övriga delar av världen känna 

av relativt snart. Oljepriserna steg med närmare 300 % och detta upplevdes som den riktigt första 

kris som flygbolagen upplevt. Följden av detta blev att efterfrågan sjönk rejält. Flygbolagen var 

nu tvungna att sänka priserna för att inte riskera att köra med tomma plan. Det var inte bara 

prisnivån som sjönk, även standarden drogs ner och detta medförde att folk tillslut valde andra 

sätt att färdas på. Detta varade dock inte för evigt, arabisk - israelska kriget tog slut och 

oljepriserna hamnade på normala nivåer igen vilket i sin tur resulterade i att folk började flyga i 

högre utsträckning igen. Flygbolagen tog sig ur denna kris och snart började även marknaden för 

flygbolagen att växa igen. 

De nordamerikanska flygbolagen började att avreglera redan på 1970-talet. I Europa och uppe i 

Norden var man långt ifrån lika förutseende. Man insåg inte och kunde inte förstå och tillmötesgå 

kundernas behov. Monopol rådde på den svenska marknaden under denna tid.  

                                                
1 Luftfartsinspektionen, Verksamhatsrapport 2002 
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I och med avregleringen i Sverige 1992 liberaliserades flygmarknaden och flygbolagen kunde nu 

fritt sätta sina priser.  

Helt fri prissättning och likaså fri etablering, slopande av alla koncessioner, inga ensamrätter med 

ett undantag - fortsatt mycket höga krav på flygsäkerheten och fortsatt oro för miljöproblemen, 

det vill säga flygets buller och avgaser. 1 

Detta öppnade nu även för andra bolag att komma in på marknaden och konkurrera. År 1997 

etablerades lågprisflyget och detta i och med att Ryan air inledde trafik till London ifrån 

Stockholm- Skavsta flygplats. Lågprisflygbolagen har alltefter detta visat sig öka markant.  

Året 2003 ökade de dock dramatiskt. Medan lågprisbolagen expanderat har de traditionella 

flygbolagen fått ägna sig åt kapacitetsneddragningar i Europa. Främst har utrikestrafiken präglats 

av nyetableringen av dessa bolag, men även inrikestrafiken har under det senaste året fått ett 

uppsving av erbjudanden från de etablerade lågprisbolagen. I dag präglas marknaden av många 

olika aktörer och detta i form av lågprisbolag. Många utav dessa har lyckats med att slå sig in på 

marknaden, men långt ifrån alla kommer att lyckas med att hålla sig kvar. 

 

 

Fenomenet med uppkommande lågprisflygbolag har satt sin prägel och gjort det svårt för redan 

etablerade, stora bolag som små bolag. Hur ska de stora väletablerade flygbolagen bemöta 

konkurrensen? Bolag som tidigare stod utan konkurrens har blivit utsatta för en annan verklighet 

i och med ändrade marknadsförhållanden. I tider då det sparas både hos privatpersoner och 

företag är det inte längre den klassiska lyxen och mervärdet som prioriteras. Billiga priser har 

blivit en stark konkurrensfaktor och här gäller det även för de större bolagen att hänga med.      

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                
1   Lars Dahl, Dagens Nyheter � ekonomi skribent, 1992-03-29   
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1.2 Problemdiskussion   
 
Flygbranschen kännetecknas idag av osäkerhet, hög grad av nyetableringar av nya mindre 

flygbolag, och detta innebär givetvis stark konkurrens. De senaste åren har konkurrensen på 

svensk flygmarknad ökat kraftigt. Det har varit bra för kunderna. Vi har fått allt fler flygbolag på 

marknaden som flyger oftare till allt fler destinationer - och samtidigt har priserna sänkts. Men 

det har också inneburit mycket tuffa villkor för flygbolagen och deras medarbetare. Inget bolag 

på den svenska inrikesmarknaden går med vinst i dag, och företagen slåss för sin överlevnad.1 

Organisationernas prestationer förbättras i hög grad genom effektiviseringar. Ofta sker dessa 

effektiviseringar i form av indragningar av mänskliga resurser och/eller kapitalresurser. Kunderna 

förväntar sig flexiblare och billigare priser i jämförelse med förut utan att bortse från den 

grundläggande kvaliteten. Nyetableringen av de mindre lågprisflygbolagen kunde genomföras i 

och med avregleringen 1992. Det första och starkast dominerande lågprisbolaget kom att bli 

Ryan air. Än i dag har bolaget en stark ställning på marknaden, kanske starkare än någonsin. 

Många har spekulerat i hur pass väl dessa bolag kommer att klara sig på marknaden. Klart är 

dock att lågprissflyget lyckats mer än att fördubbla antalet passagerare mellan 2002 och 2003, 

och detta på en krympande marknad.  Prognoser visar dock att efterfrågan på flygresor kommer 

att öka, både på längre sträckor och inom Europa. Speciellt stor tillväxt förväntas i Baltikum. 

Antalet lågprisaktörer växer ständigt men de får räkna med ökad konkurrens från 

nätverksbolagen. De baltiska bolagen har en kostnadsnivå som understiger flera av de största 

europeiska lågprisaktörerna. SAS räknar med att det, som under 2004, sker en konsolidering 

också inom lågprissegmentet eftersom förlusterna är stora och det finns en överetablering.2  

Kontinuerlig effektivisering, ny teknik, ökat samarbete, upphandlingar samt nyetableringar av 

mindre lågprisflygbolag kommer förmodligen att ställa stora krav på de stora bolagen att effektivt 

och snabbt hitta nya vägar för att uppnå målen, lönsamhet och långsiktig konkurrenskraft.  Detta 

bidrar till en ständig uppdatering för alla parter på marknaden. De senaste åren har inneburit en 

trend av nyetablering av mindre flygbolag på marknaden, och dessa med låga priser som främsta 

konkurrensmedel. Detta har i sin tur bidragit till att marknaden blivit mättad.  

Kundernas krav och förväntningar på lättillgängliga produkter, bättre kundservice och lägre 

priser samt fokusering på att utveckla fler tjänster till de resande och samtidigt utveckla 

                                                
1 DN. Debatt, Nätupplagen  2005- 11-21 
2 The SAS Group Annual report 2004 
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lönsamheten genom kostnadsbesparingar är stora frågor som flygbolagen måste handskas med 

samtidigt idag. Från ett internationellt perspektiv konstaterar man att oljepriserna ständigt stiger 

och det finns ingen indikation såväl kortsiktigt som långsiktigt som visar på att oljepriserna 

kommer att dämpas. Det innebär höga kostnader för bolagen i branschen och särskilt för 

lågprisflygbolagen.  Förändringar i bränslekostnader och bränsle tillgänglighet påverkar bolagets 

resultat. De ostadiga bränslekostnaderna har blivit ett problem som ökas ständigt med den ökade 

efterfrågan. De plötsliga händelserna samt oroligheter omkring det globala utbudet har resulterat i 

att bränslemarknaden har blivit en spekulativ marknad. Som ett resultat av den spekulativa 

marknaden, fortsätter bränslepriserna att svänga kraftigt. Prisökning, valutaosäkerhet, 

otillgängliga utbud och oroligheter i Mellanöstern samt andra oljeproducerande regioner har en 

väsentlig effekt på bolagets resultat och service.1    

 
1.3 Frågeställning  
    
Vi vill undersöka och fördjupa oss i dagens flygbransch, identifiera och analysera branschens 

nuläge samt förändringstendenser. Vilka mervärdes höjande faktorer vidtas av respektive  

flygbolag i dagsläget  för att kunna vara  så fördelaktiga som möjligt i den konkurrensutsatta 

situationen. 

 
1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och beskriva flygbranschens nuvarande situation och 

riktning. Analysera nuläge samt ta reda på vilka mervärde höjande faktorer som vidtas för att de 

fem bolagen ska bli så framgångsrika som möjligt. Detta med hänsyn till varierande 

förutsättningar, storlek och nuvarande riktning och position. 

 
1.5 Avgränsning   
 
Vi kommer att avgränsa oss till fem flygbolag som främst opererar till och från Sverige. Bolag 

som vi anser är aktuella och som innehåller och ger någorlunda relevans till denna uppsats. Dessa 

fem bolag får i vår uppsats karaktärisera branschen, då vi genomför uppsatsen i form av en 

branschanalys. 

Bolagen som vi valt att belysa är: Malmö Aviation, Ryan air, SAS, Fly Me och Sterling. 

                                                
1 Ryan air Annual Report & Financial statements 2005   
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2. Metod 
 
I denna del av uppsatsen kommer vi att beskriva det tillvägagångssätt som vi använt oss av. Vi 

motiverar val av metod och hur vi anser att de passar till undersökningen. 

 

2.1 Fallstudier som forskningsstrategi 

 

Tillvägagångssättet vid fallstudier är raka motsatsen till det som används vid masstudier. Man 

koncentrerar sig på att undersöka ett eller några enskilda fall. Vidare har vi valt att använda oss 

av fallstudien då den studerar sina objekt i detalj.  

 

Fallstudien ger oss också en holistisk infallsvinkel på problemet samt sätter relationer i centrum, 

vilket också är särsärskilt lämpligt i vårat fall, då vi vill undersöka hur processer hänger samman 

och hur de påverkar branschen. Fallstudien ger oss också möjlighet att använda oss av olika 

källor, d.v.s. en rad olika typer av data och en rad olika typer av forskningsmetoder i 

undersökningen.  

 

Att skaffa tillträde till fallstudien kan också innebära svårigheter.1 �Forskning kan gå trögt om 

inte tillstånd beviljas eller dras tillbaka.� �Att få tillträde till dokument, människor kan vålla 

etiska problem, till exempel när det gäller tillit.�2  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Martin, D, [2000] �Forsknings handboken�  sid, 54 
2 Ibid sid 54  
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2.2 Induktion/Deduktion 
 
Uppsatsen präglas av en deduktiv ansats vilket betyder att den är teoritillämpande. Ansatsen har 

valts eftersom syftet med uppsatsen är att dra slutsatser utifrån allmänna principer och teorier. 
 

I den induktiva ansatsen utgår man från verkligheten och enskilda fall för att formulera en teori. 

Denna innebär att forskningsobjektet studeras, utan att ha förankring i en tidigare vedertagen 

teori. Forskningen skall upptäcka något som kan formuleras i en teori, vilket kan innebära en risk 

då personliga idéer och förställningar ofta färgar de torier som skapas.1 

Deduktion innebär att en eller flera teorier är valda och man utgår från teorierna och undersöker 

en befintlig verklighet. De befintliga teorierna används sedan för att härleda hypoteser som 

empiriskt prövats i det aktuella fallet. Med ett deduktivt arbetssätt antas objektiviteten i 

forskningen kunna stärkas just genom att utgångspunkten finns i redan befintlig teori.2 

 

2.2.1 Val av Forsknings ansats 
 
I denna uppsats används den deduktiva metoden. Vi har valt ett antal teorier och genom dessa 

teorier undersöker vi verkligheten. 

       

2.3 Urval av företag  
 
Vi har valt att fokusera på fem flygbolag som i huvudsak opererar i Sverige. Urvalet består av 

fem följande flygbolag: Malmö Aviation, Ryan air, SAS, Fly Me och Sterling.   
 

2.4 Data insamling 
 
Ett större vikt har vi lagt i informationssökning genom olika medier, dagsfärska tidningar, olika 

hemsidor, intervjuer med ansvariga personer inom olika bolag och organisationer som är aktiva i 

branschen.  

Flygbranschen är en sådan bransch som det skrivs mycket om i olika medier, vilket givetvis varit 

till vår fördel. Vidare vill vi betona att den enorma informationen om flygbranschen som finns i 

medier både i pappersformat och  i elektronisk form gör att analysen av branschen blir mer 

omfattande och verklighetsbaserad. 
                                                
1 Patel, R, Davidson, B,  [2003] �Forskningsmetodikens grunder� sid 23 
2 Ibid, sid 24 
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2.5 Intervjuer  
 
Det finns tre olika typer av intervjuformer som man kan använda sig av dvs. strukturerade, 

semistrukturerade och ostrukturerade. Vi har valt de två förstnämnda utav dessa, var och en vid 

olika tillfällen. Tre av intervjurespondenterna accepterade telefonintervju och därmed ansåg vi 

det lämpligast att använda oss av semistrukturerade intervjufrågor. Semistrukturerade innebär att 

forskaren har ämnena klara för sig, men här är man beredd att ändra ordningen på den. Den man 

intervjuar ska även få en chans att utveckla sina svar och idéer på ett mer utförligt sätt.1   

Den tredje respondenten ansåg det lämpligast att svara via mail, detta på grund av tidsbrist. Att 

maila frågorna till respondenterna ger ingen naturlig möjlighet för intervjuaren att vara delaktig i 

intervjun och ställa följdfrågor. Därmed passade det bäst i dessa fall att använda oss av den 

strukturerade intervjuformen. Den strukturerade intervjuformen innebär att forskaren har frågorna 

plus olika svarsalternativ till varje fråga klara, så det blir som ett frågeformulär.2  Av fem 

tilltänkta intervjurespondenter blev det tyvärr bara möjligt att erhålla svar ifrån tre. Dessa fyra 

kommer därmed senare att analyseras lite mer ingående än de resterande två.  

 
2.6 Validitet, reliabilitet 
 
Validiteten utgör ett mått som ska svara på om en viss fråga, beskriver det man vill att den ska 

beskriva. I stora drag innebär det att data och metoder är �objektiva� dvs. om huruvida data 

reflekterar  sanning.3  I vårt fall är det svårt att avgöra huruvida våra intervjuer visar på en direkt 

sanning. Varje intervjurespondent fungerar som en representant för sitt företag och har därmed 

svårt att vara objektiv i sina svar. 

Reliabilitet är ett mått på i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika 

tillfällen under i övrigt lika omständigheter.4 I vårt fall anser vi att undersökningen är högst 

reliabel, då vi ställt i stort sett samma frågor till alla våra intervjurespondenter. Dock har 

intervjuformerna varit utav varierande karaktär. Detta ledde med största säkerhet till att vi fick 

mer utförliga och ingående svar vid telefonintervjuerna jämförelsevis med mailintervjun. Den 

personliga närvaron medför troligtvis att respondenten känner sig skyldig att svara på ett utförligt 

sätt.  

                                                
1 Denscombe M, [2000] �Forskningshandboken�  sid 135 
2 ibid sid 134 
3 ibid 
4 Holme I M, [1997] �Forskningsmetodik� sid 163 
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3. Teori   
I det här kapitlet presenteras de teorier som vi anser är mest relevanta till analysen i den här 

uppsatsen. Teorierna vi använder oss av är i form av en SWOT- analys, segmenteringsstrategier 

utifrån Kotlers synsätt samt en teori som behandlar mervärde. Mervärdesteorin kommer att 

presenteras i form av en allmän beskrivning om mervärde men med en vinkling mot värde- 

stjärneperspektivet.   

 

3.1 Teoretisk referensram 
 

Vi har valt att använda oss av de teorier som vi anser är mest relevanta till vårt arbete. För att 

kunna analysera lönsamheten och konkurrens situationen i en bransch bör man utgå ifrån vissa 

faktorer som är avgörande för identifiering av verksamheten och dess framtida överlevnad. Man 

bör fundera över var branschen befinner sig i för situation nu och vad som förväntas på såväl kort 

som långsikt.  

Flygbolagen som finns i dag är av många olika karaktärer. Det finns idag många 

lågprisflygbolag, men det finns också de lite dyrare bolagen som satsar på business och komfort. 

Skälet till att flygbolagen är så pass varierande i sin inriktning beror bland annat på att de väljer 

att ta sig an marknaden genom olika strategier. De positionerar sig på olika sätt och detta för att 

vara så lönsamma som möjligt. Några nischar sig mot affärsresenärer, andra mot resenärer som är 

intresserade av att betala så lite som möjligt för sin flygbiljett. Med detta i åtanke ansåg vi det 

lämpligt att använda oss av någon teori som behandlade detta med segmentering på marknaden. 

Det finns givetvis en mängd olika segmenteringsteorier att använda sig av. Dock fann vi 

segmenteringsstrategierna som Kotler använder sig av i Principles of marketing väldigt 

lättöverskådliga och tydliga och därmed också lämpliga att använda oss av.  

 

För att kunna utföra denna branschanalys är det också lämpligt och mer eller mindre nödvändigt 

att använda sig av en SWOT analys. Den kan utkristallisera styrkor och svagheter samt hot och 

möjligheter för ett företag. Dessa faktorer är lämpliga att ta i beaktande för alla företag som vill 

vara konkurrenskraftiga på marknaden. Vi har genom vår studie en möjlighet att studera en 

spännande bransch under pågående utveckling och omstrukturering.  



Södertörns Högskola  Flygbranschanalys 
  

9 

 

De flygbolag som lyckas bäst med att hänga med i denna utveckling och på något sätt kunna 

förutsäga framtida händelser kommer att bli de som överlever på marknaden.  

Vad kunden anser och tycker är givetvis nyckeln till framgång och just därför är det också 

oerhört viktigt att vara ett kundfokuserat flygbolag. Därmed ansåg vi det också vara av stor vikt 

att ha med en teori som behandlar mervärde och vad man gör för att bemöta och uppfylla 

kundernas behov, krav och önskemål.  

 

Vi har valt att belysa mervärde i form av att belysa dels ur vilka aspekter kunder kan uppleva 

mervärde men också genom att belysa mervärdet genom värde stjärna - perspektivet.  

Detta perspektiv innebär samarbete avdelningar emellan inom ett företag eller ibland också att 

samarbete mellan olika företag för att skapa en så kundorienterad produkt/tjänst som möjligt.  

Kunden är delaktig i processen och detta visar sig dels genom att kunden får möjlighet till 

avlastande eller möjliggörande aktiviteter. Avlastande aktiviteter innebär att leverantörerna utför 

de aktiviteter som kunderna tidigare utförde och möjliggörande aktiviteter innebär att kunderna 

får möjlighet att genomföra aktiviteterna själva. Detta sker givetvis i samarbete och samförstånd 

med leverantörerna och genom en optimal kombination av dessa upplever kunden ett utökat 

mervärde och detta ger slutligen upphov till en effekt. 
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3.2 SWOT � analys 
 

SWOT - analysen innehåller fyra element, varje element reflekterar branschens kritiska faktorer i 

sitt område. När man arbetar med en SWOT- analys arbetar man på ett strukturerat sätt med ett 

företags/organisations styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Metoden kan också användas inom 

en del av en organisation, d.v.s. den behöver inte enbart appliceras på en hel organisation. Man 

brukar säga att Styrkor och Svagheter är parametrar som den egna organisationen kan påverka 

själva och det genom exempelvis egna beslut.  Möjligheter och Hot är parametrar som den egna 

organisationen inte kan påverka, då besluten fattas av andra såsom exempelvis regering, riksdag, 

företag, organisationer.1 

 

�SWOT står för styrkor (strengths). Svagheter (weaknesses), möjligheter (opportunities) och hot 

treats). När väl själva analysen är gjord skall man se vad som organisationen bör göra - och 

prioritera  för att utvecklas. Frågeställningar tillämpade genom SWOT � analysen, kan se ut på 

följande sätt: 

• Vilka är styrkorna hos ett stort traditionellt flygbolag? 

• Vilka svagheter finns att identifiera för ovanstående bolag? 

• Eventuella möjligheter för bolaget att använda sig av för att vara konkurrenskraftiga?, 

framtida möjligheter? 

• Upplever flygbolagen hot i dagens läge?, Finns det hot att identifiera inom en snar 

framtid?         

                            

Styrkor 
 

 
 

Svagheter 
 

 
 

 
Möjligheter 

 
 
 
 

Hot 
 

 

 

                                                
1 Kottler Ph, Armstrong G, Saunders J, Wong V, [2001] �Principles of Marketing�     

Interna Faktorer

Externa faktorer
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3.3 Segmentering 
 

Marknaden består av kunder som är olika och har olika behov och önskemål. Företag måste hitta 

olika sätt att nå kunderna på om de ska vara framgångsrika.  Genom marknadssegmentering delar 

företagen marknaden och kunder i mindre segment för att nå den bästa effektiviteten i 

marknadsföring av sina produkter, och för att nå kundernas unika behov.1  

För att effektivisera marknadsföringen krävs det mer eller mindre att företagen segmenterar 

marknaden. Segmenteringen är olika för olika branscher, det vill säga; företag tenderar att 

segmentera olika. En del företag vill nischa in sig på specifika kundgrupper medan andra har för 

avsikt att nå en hel marknad, så kallad mass segmentering. Företag kan praktisera nästintill 

obefintlig segmentering via massegmentering, total segmentering genom mikrosegmentering eller 

någonting mittemellan iform av ett mellanting av marknadssegmentering och mikrosegmentering. 

Företag kan också välja att använda sig av nischad marknadsföring, det vill säga marknadsföring 

som är specifikt och snävt inriktad till en viss grupp av människor. 

Marknadssegmenteringen sker därmed efter olika perspektiv. Genom att fokusera vissa produkter 

mot ett segment blir effekten av de begränsade resurserna som störst. 
 

 

Market Segmentation 

             1.Identify bases for segmenting the market 

             2.Develop profiles of resulting segments  
 

 
Market targeting 

       3. Develop measures of segment attractiveness 

       4. Select the target segment. 

 

 
              Market positioning 

                                               5. Develop positioning for each target segment 

                                                                                                   6. Develop marketing mix for each target segment 
 

                                                
1 Kotler .P, [2001] �principles of marketing� sid 316 
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För att maximera produktförsäljningen, använder sig företag ofta av snäva 

segmenteringsstrategier. Detta sker nödvändigtvis och till stor del på grund av att människor är så 

pass olika. Kunder är människor som har olika behov, köpkraft, attityd och befinner sig inom 

olika geografiska områden. 

  

Kottler nämner ett antal variabler som företag kan använda sig av då de väljer att segmentera på 

en lite djupare nivå. Dessa är följande segmenteringsgrupper: Geografisk, demografisk, 

psykografisk och beteende mönster.1 Var och en av de här segmenteringarna kan delas in i 

mindre grupper. Exempelvis kan geografisk segmentering delas in i region eller storlek.  

 

Demografisk segmentering kan delas in efter ålder, storlek på familj och inkomst. Psykografisk 

segmentering kan delas in efter social klass, livsstil och personlighet samt beteendemönster. 

Beteendemönster kopplas till de beteenden som kunden uppvisar vid inköp. Exempelvis genom 

val av inköpstillfällen, hur ofta samt bland annat också hur pass lojal kunden är i sitt beteende 

som konsument av vissa produkter/märken.2 

     

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Kotler.P [2001] �principles of marketing� sida 322 
2 ibid 
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3.4  Värdeutveckling � tillfredställd kund 
 

Att utveckla ett mervärde är ett sätt och tillmötesgå kunders behov och krav samt att få dem att 

vara lojala. Ofta är ett mervärde någonting som erbjuder kunden det där lilla extra, någonting som 

är utöver det som kunden har krävt. I en del fall innebär ett ökat mervärde ett utökat antal tjänster 

och varor, som ofta leder till ett ökat pris. Dock behöver ett mervärde inte innebära ett ökat pris. 

Mervärde kan också erbjudas i form av ett lägre pris och erbjuder då genom det låga priset ett 

form av mervärde för kunden. När företag erbjuder kunden ett lägre pris erbjuder de då ofta 

kunden ett så kallat isär plockat paket. Kunden är inte tvingad att köpa hela det kundpaket med 

hälften onödiga komponenter i, utan kan helt enkelt välja ut just det som anses relevant i 

sammanhanget. Man har därmed inlett en omkonfigurerings process där man i och med kunden 

omfördelar gamla beprövade strukturer och låter kunden vara dels producent och dels konsument. 

Kunden är på så sätt med och bestämmer vad denne vill ha med i sitt kunderbjudande och inte.  

 

En värdeökning för kunden sker rent konkret genom möjliggörande eller avlastande processer. 

Dessa fungerar på så sätt att man i och med en kontinuerlig och fortlöpande kontakt med kunden 

kommer fram till vari kundens önskemål, krav och förväntningar ligger. Genom möjliggörande 

eller avlastande processer kan kunden själv i och med sina önskemål och krav vara delaktig i 

processen och på så sätt vara med och skapa mervärdet. Avlastande innebär att företaget avlastar 

kunden och mervärdet ligger häri att man utför de aktiviteter åt kunden som kunden tidigare var 

tvungen att göra själv. Möjliggörande innebär att man möjliggör för kunden att till stor del vara 

med att skapa produkten/mervärdet själv.  

Kunden upplever här också ett mervärde i och med att han eller hon kan bestämma vilka 

komponenter som ska ingå i det så kallade kunderbjudandet och till vilket pris detta får kosta. 

Fungerar dessa möjliggörande och avlastande processer på ett för kunden optimalt sett uppstår en 

så kallad hävstångseffekt. Hävstångseffekten i sin tur står för det ökade mervärdet där kunden i 

allra högsta grad är delaktig. 
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3.4.1. Från värdekedja till värdestjärna 
  

Teknologiska framsteg har idag gjort det bättre för kunden att utnyttja både sina ekonomiska 

aktiviteter samt att ta vara på sina tid. �Den ökade tätheten i kunderbjudandena har gjort det 

lättare för kunden i och med att det innebär att många olika aktörer samproducerar i olika tider 

och på olika platser för att producera erbjudandet för och tillsammans med kunden�.1 Kunden får 

i och med detta utökade samarbete ett samproducerat och utökat kunderbjudande. Detta leder 

vanligtvis till att kunden får större valmöjligheter också, vilket enbart är positivt. Detta behöver 

inte innebära högre kostnader för kunden, snarare tvärtom. På så sätt arbetar man mot ett värde 

stjärneperspektiv för att erbjuda kunden ett maximalt värde genom samarbete i varje led, istället 

för som i många fall tidigare genom ett värdekedjeperspektiv.  

 

Värdestjärneperspektivet innebär exempelvis samarbete mellan olika avdelningar inom ett företag 

för att skapa ett maximalt värde som möjligt. Samarbete mellan olika företag är också ett annat 

exempel på detta. Flygbolag har i dag i allt större utsträckning samarbete med andra företag inom 

exempelvis försäkringsbranschen respektive hotell och biluthyrningsbranschen. Detta för att 

erbjuda kunden ett ökat mervärde men också givetvis för att tjäna på det hela genom ökad 

ombordförsäljning. Alla tjänar på det hela.  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

                                                
1 Richard Normann, Rafael Ramíres, [1994] �Den nya affärslogiken�  sid. 55 
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4. Empiri 
Empiriavsnittet kommer att erbjuda läsaren fakta och information om fem flygbolag som 

framförallt opererar till och från Sverige. Informationen består av data som vi hämtat ifrån 

hemsidor, tidningsartiklar och böcker. I slutet av empiridelen har vi avvarat ett eget avsnitt som 

behandlar de intervjuer vi lyckats få till stånd. Utav fem tilltänkta intervjuer blev det tyvärr enbart 

svar ifrån tre intervjurespondenter. Vi kommer också att berätta lite om de olika bolagens 

segmentering samt vad det innebär och slutligen lite allmän fakta om flygbranschen som också 

kan vara intressant att ta del utav. 

 

4.1 Malmö Aviation 

 

1981 startas Malmö Aviation och i början av 1990-talet börjar de bedriva persontrafik till 

Hamburg och London. Efter inrikesmarknadens avreglering 1992, öppnas  Bromma fritt och 

Malmö Aviation börjar flyga mellan Bromma - Malmö och Bromma - Göteborg. 

Under 1998 köper ASA Braathens Malmö Aviation. De slås ihop och Braathens Malmö Aviation 

bildas, med huvudkontor i Malmö. I slutet av året halveras verksamheten. Arlanda- nätet läggs 

ner och företaget koncentrerar sin inrikestrafik till Bromma.  

2001 köper SAS Braathens ASA. Malmö Aviation exkluderas av konkurrensmässiga skäl och blir 

åter ett självständigt företag med Per G. Braathen som ny ägare.  

Två år efter breddar flygbolaget sitt utbud och lanserar lågprisprodukten Snålskjutsen. Med 

Snålskjutsen startas en utrikeslinje mellan Göteborg och Nice. Utrikestrafik blir åter tillåtet på 

Bromma och Malmö Aviation startar tre nya linjer till Bryssel i samarbete med Virgin Express.   

Flygbolagets vision är att bli världens bästa flygbolag - varje dag! Genom Bromma flygplats skall 

bolaget erbjuda de mest tidsbesparande och punktliga flygförbindelserna inrikes och utrikes. 

Tillsammans med en vänlig och personlig profil skall detta göra bolaget till resenärens naturliga 

val. Därutöver skall Malmö Aviation erbjuda kapacitet genom att hyra ut flygplan med besättning 

och operativ kompetens.1 

Malmö Aviation flygplansflotta består av nio AVRO RJ 100 samt två BAe 146-200. Samtliga 

flygplan är leasade. Under året har flygplansflottan minskats med en Bae 146-200. 
                                                
1 www.malmoaviation.se  2005-11-09 
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Under första halvåret 2004 reste 519.000 (553 000) passagerare med bolaget i linjetrafik. 

 
Tabell 1. ( Flerårsjämförelse av resultat och ställning )1 
 
MSEK                                                        2004           2003              2002        2001           2000                              
Nettoomsättning                                       1 259          1 283             1 075          931             970 
Resultat efter finansiella poster                  -79              -59              -121         -186              -41 
Balansomslutning                                      375              540                650          782             837 
Eget kapital                                                 133             222                316          349               36 
Soliditet                                                     35,6 %        41,1 %           48,6 %    44,6 %          43, % 
 
 
 

4.1.1 Förväntad framtida utveckling 
 
Under hösten 2004 påbörjades ett projekt för omfattande kostnadsreduceringar. Projektet 

benämns �Livskraft� och involverar ägare, medarbetare och strategiskt viktiga leverantörer. 

Förhandlingar inleddes med British Aerospace angående bolagets flygplansflotta.  

 

Dessa förhandlingar avslutades i mars 2005 och har medfört betydande kostnadssänkningar 

beträffande flygplanshyrorna. Att bedöma kommande års resebehov är svårt med hänseende till 

de senaste åren. Dock har bolaget kunnat skönja att en konjunktur är på väg upp och då bör 

rimligen också resandet ta fart igen och konkurrensen samtidigt intensifieras.2  

 

 

4.1.2  Malmö Aviation är bäst, enligt Sveriges affärsresenärer 

  

Om affärsresenärerna själva får välja reser de inrikes med Malmö Aviation. För fjärde året i rad 

fick Malmö Aviation på fredagen den 26/ 3-2004 ta emot Stora Affärsresepriset i kategorin 

"Bästa Inrikestransportör" på TUR- mässan i Göteborg.  

 

Detta visar att bolagets filosofi med god service, tillgänglighet och punktlighet värdesätts av 

resenärerna, säger Malmö Aviations VD Ulf Axelsson. Idag råder en överetablering.  

                                                
1 Årsredovisning Malmö Aviation AB 2004 
2 ibid 
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Bara på sträckan Stockholm- Göteborg är tillgången på flygstolar nästan tre gånger större än 

efterfrågan. Det är en i längden ohållbar situation, menar Ulf Axelsson.  

 

I längden är det de bolag som har störst förtroende hos resenärerna och starkast ekonomi som 

kommer att klara sig. Bolaget har nu åter fått ett kvitto på att de har kundernas förtroende och att 

deras kassa är stark, säger han.  

 

Trots den tuffa marknadssituationen ökade Malmö Aviation sina marknadsandelar under 2003. I 

början av 2004 slog bolaget till med sänkta affärspriser och nya biljett typer som reducerade 

resenärernas flygkostnader med mellan 14 och 42 procent. Samtidigt har bolaget bjudit deras 

resenärer på överraskningar och upplevelser ombord.  

 

Malmö Aviation har haft en tuff period bakom sig. På grund av detta har bolaget anpassat sig till 

tuffa tider. Men det finns nya utmaningar som bolaget kommer att möta. Överetablering är största 

hotet, men bolaget är rustade för detta med en stark kassa, nöjda kunder och fantastiska 

medarbetare, säger Ulf Axelsson.1 

 

 

4.1.3 ePass Corporate, en ny tjänst i en existerande marknad  

 

ePass Corporate (Res först betala i efterhand) är en smidig, biljettlös och kostnadseffektiv 

produkt, särskilt anpassad för företag och dess personal. Med ePass Corporate reser man först och 

betalar sen. Det är inte bara resan som blir smidigare, administrationen kring bokning och 

betalning blir både smidigare och lättare. Borta är alla krångliga kreditfakturor, som kostar både 

tid och pengar att hantera. Med ett ePass Corporate-avtal blir varje resa ett kvitto på hur smidigt 

ePass Corporate verkligen är. 

Företagets vinst efter tillämpningen av tjänsten blir kostnadseffektivitet genom effektivare 

administrationsarbete före och efter resan.2 

    
 

                                                
1 www.malmoaviation.se  2005-11-08  �Sveriges bästa inrikestransportör�   
2 Ibid  2005-11-17 
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4.1.4 Bolagets segmentering  
 
Bolaget bedriver inrikes och utrikes flygtrafik. Inrikes linjetrafiken upprätthölls till 

Stockholm/Bromma från Malmö, Göteborg och Umeå samt utrikes linjetrafik till Bryssel från 

Göteborg och Stockholm/Bromma samt till Nice från Göteborg. Bolaget opererar även en linje åt 

Skyways Express AB. Vid tillgänglig kapacitet under sommaren trafikeras linjer som kallas 

sommardestinationer. Malmö Aviation bedriver även charteroperationer som ett komplement till 

bolagets reguljära verksamhet. Genom åren har charterflygningar genomförts till över 60 

destinationer runt om i Europa. 

Ett annat viktigt segment för bolaget som vi nämnde redan är affärsresenärer.  Malmö Aviation är 

affärsresenärernas favorit � för femte året i rad. För femte året i rad har Sveriges affärsresenärer 

utsett Malmö Aviation till Bästa inrikestransportör, Priset delas ut på TUR- mässan i Göteborg 
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4.2   Ryan air           

  

Ryan air startades 1985 med en daglig flygning mellan Waterford Airport på södra Irland och 

London Gatwick. 1986  började trafiken mellan Dublin och London, en av de dyraste rutterna i 

Europa där antalet passagerare hade minskat med nästan en miljon per år . 

I jämförelse med en normal flygbiljett tur och retur på den sträckan som kostade 209 pund, 

kostade det 95 pund hos Ryan air för samma tur. Ryan air blev det första flygbolaget i Europa 

som inriktade sig på billiga biljetter på korta sträckor. Efter 4 år dvs. 1989 hade bolaget vuxit till 

350 anställda och 14 flygplan. De fraktade över 600 000 passagerare per år. 

1991 började bolaget använda sig av den �mall� som det amerikanska flygbolaget South-West 

Air lines arbetat fram. Detta innebar att man tog bort de rutter som inte var lönsamma samt 

satsade på en sorts flygplanstyp. Bolaget fraktade 700 000 passagerare under 1991, på bara 5 

rutter.  

I och med avregleringen av flygmarknaden 1997, inledde bolaget flygningar till ett flertal av de 

europeiska länderna med ett pris som ibland var 50 % billigare än andra flygbolag. Efter 

lanseringen av webbplatsen ryanair.com   år 2000 tog bolaget emot 50 000 bokningar per vecka. 

Ett år senare hade webbsidan vuxit till en av de största europeiska webbsidorna med 600 000 

bokningar i månaden. 

Ryan air är idag Europas största lågprisflyg med 209 rutter till 93 olika destinationer i 19 länder 

som fraktar över 27 miljoner passagerare. Bolaget strävar efter att ha en flygplansflotta med 

minst 300 stycken Boeing 737-800 till år 2010.1 

 

4.2.1 Risk mot bolaget 

 

Förändringar i bränslekostnader och bränsletillgänglighet påverkar bolagets resultat. 

De ostadiga bränslekostnaderna har blivit en problematik som ökas ständigt med den ökade 

efterfrågan. De plötsliga händelserna och oroligheterna omkring det globala utbudet har resulterat 

i att bränslemarknaden har blivit en spekulativ marknad. Som ett resultat av den spekulativa 

marknaden, fortsätter  bränslepriserna med kraftiga svängningar.  

                                                
1 www.ryanair.com 2005-11-10  & Andersson M, Tesafi A (2004) �En studie om två låg kostnadsflyg och ett 
traditionellt flygbolag� Södertörns  Högskola.  
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Både höga kostnader och kraftiga svängningar på bränsle marknaden har sin grund i ekonomiska 

och politiska faktorer som Ryan air varken kan kontrollera eller förutspå. 

Eftersom den internationella oljemarknaden är uttryckt i US dollar, innebär det vissa 

valutaosäkerheter för Ryan air. 

Prisökning, valutaosäkerhet, otillgängliga utbud och oroligheter i Mellanöstern samt andra 

oljeproducerande regioner har en väsentlig effekt på bolagets resultat och service.1    

 
Tabell 2. (Intäkter i jämförelse till bränslekostnader) 
  
Halvårs resultat Sept 30, 2004 Sept 30, 2005 Förändring  
 
Intäkt (EUR)  710,3 m  946,2 m  33% 
 
Bränsle & Olja 61,908  126,967  106% 
 
 
4.2.2 Resandet blir en klassfråga igen 
 
Ryan air, Europas ledande lågprisflyg, erbjuder i dag normalbiljetter från 209 SEK. Av 

biljettpriset utgör 198 SEK skatter och avgifter. Regeringens och samarbetspartiernas föreslagna 

passagerarskatt på 50- 100 SEK per passagerare och enkelbiljett innebär en 25-50 procent 

fördyring på normalbiljetten. 

Vice Nordenchef Karl Högstadius För Ryan air säger:� Fördyringen kommer att slå mot dem som 

är ekonomiskt svagast och redan har svårt att få råd att resa. Den nya passagerarskatten är ett steg 

tillbaka mot att åter göra flygresandet till en klass- och inkomstfråga.� 

För Ryan air är kostnadsmedvetenhet och effektivitet nyckelord. Den föreslagna passagerar -

skatten utgör en omfattande fördyring och går stick i stäv med Ryan airs ambitioner.  

Han fortsätter: �Ryan air har gjort det möjligt för svenskar att resa utomlands i en allt större 

omfattning än någonsin tidigare. Detta slår svenska staten nu ned på genom att införa nya 

pålagor. Tvärtemot våra nordiska grannländer som sänker flygskatterna, försvårar nu den svenska 

staten möjligheterna för stora grupper att resa.2 

                                                
1 Ryanair Annual Report & Financial statements 2005   
2 www.flygtorget.se/nyheter 2005-09-22 
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4.2.3 Positiva tendenser 
 
I sitt varumärke har Ryan air en enorm styrka. De har en marknadsföring som är helt bedövande 

och har lyckats få folk att sätta likhetstecken mellan Ryan air och lågprisflyg. Allt fler 

affärsresenärer börjar hitta till lågprisflyget. 

Ryan air har redovisat goda resultat och en passagerarökning under det senaste året. 

Nettoresultatet blev 172,5 miljoner euro för räkenskapsårets andra kvartal 2005. Det är en ökning 

på 24,4 miljoner euro jämfört med föregående år. Försäljningen steg med 32 procent till 542 

miljoner euro. Under det senaste halvåret har passagerareantalet ökat med 29 procent till 18 

miljoner passagerare.1     

 
 Tabell 3. Full Year Results  - in Euro   2005 
 
Slutet av året Mars 31, 2004  Mars 31,2005  % Ökning 

Passagerare  23.1m  27.6m  19%  

omsättning �1 074m  �1 337m  24%  

resultat efter skatt  �226.6m  �268.9m  18%  

Soliditet   36%                 28%             -8% 
 
 
4.2.4 Webben och lågpris, egenskaper som utskiljer Ryan airs segmentering 
 
Ryan air lyfter resultatet med hjälp av webben. 94 % av bolagets kunder bokar sina resor på 

Internet. Ryan air samarbetar inte med resebyråer och slipper alltså betala provision.2 Ryan air 

bär titeln som Europas största lågprisflyg och är lågprisresenärernas första val. Det är tack vare 

användning av webben och flygplatser med lägre status man kunnat erhålla den titeln.  

 

 

 

 

 

                                                
1 www.ryanair.com Half Year Results 2006  Ryan airs Annual Reports - 2006   
2 www.webbkraft.se  2005-11-17 Webbkrafts nyhetsbrev 
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 4.3  SAS 

 

SAS är nordens största flygbolag och bildades 1946. Företaget är en sammanslagning av tre 

nationella flygbolag i Norge, Danmark och Sverige. 2003 blev flygverksamheten i Danmark, 

Norge och Sverige egna affärsenheter och den 1 november 2004 bolagiserades enheterna och 

Scandinavian Airlines Danmark, Scandinavian Airlines Sverige och SAS Braathens blev 

självständiga aktiebolag. SAS är Nordens största börsnoterade flyg- och resekoncern och den 

fjärde största flygbolagskoncernen i Europa, sett till antalet passagerare och omsättning. SAS - 

koncernens flygbolag flyger till, från och inom Skandinavien och Europa samt till och från 

Nordamerika och Asien. Koncernen har ett omfattande nätverk med cirka 1 445 dagliga 

flygavgångar till 146 destinationer. Bolagets flygplansflotta består av Airbus A340-300 antal 7 - 

Airbus A330-300 antal 4 - Airbus A321-200 antal 8 � Boeing 737-400/500/600/700/800 antal 80 

� MD-90-30 antal 8 � MD-81/82/87 antal 58 � deHaviland Q400 antal 24 � Fokker F50 antal 8.   

Scandinavian Airlines är medlem i och en av grundarna till världens största flygbolagsallians - 

Star Alliance. Några  erfarenheter och starka sidor som kan nämnas är att SAS är och står för:  

• Det första flygbolaget i Sverige 

• Det största bolaget i Sverige  

• Mest kända jämförelsevis med andra flygbolag 

• Lång erfarenhet inom flygsektorn 

• Hög säkerhet  
 

4.3.1 Förändrade tendenser  
 
Som alla andra flygbolag i andra länder har SAS fått statligt stöd och har haft sina goda och 

dåliga tider. Man får inte glömma 11 september då hela världsekonomin påverkades negativt. 

Flygbranschen fick ta extra mycket stryk och efterfrågan på tjänsterna sjönk märkbart. SAS fick 

också givetvis erfara kännbara minskningar i efterfrågan under denna tid. År 2003 gick bolaget 

med en förlust på totalt 1400 miljoner svenska kronor1. Även år 2004 gick SAS  med en förlust 

på 1800 miljon svenska kronor. Lågpris flygbolagen fortsätter att vara ett hot mot stora flygbolag 

som SAS, detta medför troligtvis att en prisanpassning blir aktuell från de stora flygbolagens 

sida.  

                                                
1 Företagets årsredovisning för år 2004 
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Det ställer stora krav på flygbolagen att kostnadsminimera, effektivisera och banta för att kunna 

överleva.  
 
4.3.2 Strategi 
 

Scandinavian Airlines Sveriges strategi baseras på kundlöftet: att kunna flyga med Scandinavian 

Airlines Sverige på sina egna villkor. Produkt- och serviceerbjudanden bygger på behoven hos de 

kunder som reser ofta. De frekventa kunderna önskar valmöjligheter och behoven varierar i olika 

resesituationer.  Strategin vilar på en låg kostnadsplattform som byggs på med de produkter och 

tjänster som kunderna efterfrågar och upplever som prisvärda. Därmed kan Scandinavian Airlines 

Sverige säkra positionen som svenska folkets flygbolag. 

Star Alliance; Star Alliance är hörnstenen i SAS globala strategi, som erbjuder kunder och 

resenärer heltäckande rese produkter och tjänster över hela världen. Ifrån SASgruppen är 

Scandinavian Airlines, Spanair och Blue1 medlemmar i Star Alliance.  

Star Alliance nätverk; Den 14 maj 1997 var SAS en av grundarna till Star Alliance. Star 

Alliance var då den första globala samarbetesalliansen som kunde erbjuda sina kunder ett 

heltäckande linjenät över världen.  

De 15 olika medlemmarna är idag: Air Canada, Air New Zealand, ANA, Asian Airlines, 

Austrian, bmi, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Singapore Airlines, 

Spanair, Thai Airways International, United, US Airways, Varig Brazilian Airlines och TAP Air 

Portugal.   

  
4.3.3 Kundlöfte,  för nöjdare kunder, bättre konkurrens och effektivare 

segmentering  
�Vi ger dig möjligheterna att flyga på dina villkor.�   

Genom att förstå och utforma bolagets produkt enligt kunders behov vill SAS erbjuda tydliga och 

enkla lösningar genom hela resekedjan. Bolaget ska också vara det mest prisvärda alternativet. 

SAS fokuserar på dem som reser ofta, oavsett om det sker privat eller i samband med arbete. 

Därför är bolaget ett nätverksbolag, därför har det utarbetats ett Eurobonus program och därför är 

man med i Star Alliance. Bolagets kunders behov varierar från resa till resa. Därför är 

valmöjligheter och flexibilitet viktigt.  
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Genom ett differentierat utbud vill SAS skapa förutsättningar för att åter igen kunna bli svenska 

folkets flygbolag. Ett flygbolag som ger resenärerna lust att resa med SAS.1 

Bolaget har många erbjudanden för den som enbart söker ett lågt pris. Den erbjuder även 190 

hotell i flera olika kategorier på många olika destinationer. I det nya Europakonceptet under 

hösten 2004 har tre kundsegment identifierats: de med fokus på lågt pris, de som värdesätter en 

effektiv resa men samtidigt är prismedvetna och de som är villiga att betala lite mer för väsentligt 

högre komfort. De två första grupperna växer generellt, den tredje enbart på långlinjer. 

 
Diagram 1 ( Segmentering av marknaden för flygresor )2 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.4 Nyckeltal från SAS koncernens kvartalsresultat 20043 
 
Årets omsättning; omsättningen för helåret uppgick till 58 073 (57 754) MSEK, en ökning med 

0,6 %. För jämförbara enheter och valutaeffekter ökade omsättningen under helåret med 3,3% 

eller 1 892 MSEK. 

Resultat efter skatt uppgick till �1 872  MSEK. 

 

 
 
Soliditeten för 2003 var 22% och för 2004 19%.      
                                                
1 www.sas.se 2005-11-21 
2 SAS koncernens Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning 2004 
3 ibid 
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4.3.5 SAS fyrfaldigar vinst 2005  

 
SAS mer än fyrdubblar sin vinst och fortsätter att tro på ett lönsamt år. SAS går bättre än väntat 

och gör en vinst efter skatt på 529 miljoner kronor för tredje kvartalet. Det innebär mer än en 

fyrdubbling jämfört med år 2004. omsättningen steg med 7,4 procent till 16,6 miljarder kronor, 

vilket även det var mer än väntat. Under kvartalet hade flygbolaget 9,3 miljoner passagerare 

vilket innebär en ökning med 8,9 procent jämfört med samma period föregående år.1 Flygbolaget 

vidhåller att man kommer att gå med vinst det här året. Resultatet för kvartalet blev som förväntat 

positivt och stödjer den plan för lönsamhet som SAS � koncernen arbetar med. Den nya 

affärsmodellen i Europa har visat sig framgångsrik och kombinerat med fortsatt sänkta 

enhetskostnader stärker det bolagets position, kommenterar vd Jörgen Lindegaard.2 

 

 

 

 

 

 

4.3.6 Surfa ombord, Euro Bonus och student/ungdom rabatt, tjänster för nöjdare 

kunder 
 

SAS kan som första flygbolag i världen erbjuda helt trådlös bredbandsuppkoppling ombord på 

samtliga långdistansplan. 

Som frekvent resenär på SAS och dess partners ger medlemskap tillgång till såväl bonusresor 

som specialerbjudanden och förmåner. Ju mer man flyger med SAS och deras partners, desto mer 

rabatt är det som gäller. 

I jämförelse med andra bolag är SAS kända för sina rabatter till studenter och ungdomar. Det gör 

att SAS:s hemsida i många fall blir första alternativet för studenter och ungdomar som vill 

jämföra priser.  

  

                                                
1 SAS koncernen Delårsrapport Januari-September 2005 
2 www.travelnews.se Travel News 2005-11-08  
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4.4 Fly Me   
 

Fly Me är ett Göteborgsbaserat lågkostnads flygbolag som under året 2004, då det startades 

främst skulle trafikera linjer ifrån Arlanda till Malmö, Ängelholm, Göteborg och Helsingfors. 

Tidigare drev man verksamheten under namnet: Array. I samband med avvecklingen av bolaget 

Array under våren 2003 utvecklades en ny idé. Man kom fram till att man skulle utveckla och 

omstrukturera bolaget. Detta gjordes relativt omgående och resulterade i det som vi idag kallar 

Fly Me. Verksamheten i Fly Me Sweden förvärvades genom apportemission som slutfördes 

under november  2003. I februari 2004 fick man tillstånd att bedriva luftfartsverksamhet och den 

1 mars 2004 påbörjade Fly Me flygtrafiken. Fly Me består av Fly Me Europé AB och det helägda 

dotterbolaget Fly Me Sweden AB, där all operativ verksamhet återfinns. Flygplansflottan består 

av fyra Boeing 737-300 som leasas genom Awas International. Flygplanstypen är ansedd att vara 

världens säkraste och passar bäst på kortare sträckor och på frekventa destinationer. I juli 2004 

ingick Fly Me ett nytt avtal med Falcon Air om tillgång till ytterligare tillstånd till att använda två 

Boeing 737 till. Genom detta kommer Fly Me att kunna använda fem plan i sin verksamhet samt 

möjlighet att ha ett plan i reserv. Man planerar även på sikt att utöka flygplansflottan ytterligare.1 

 
 
4.4.1 Riskfaktorer 
 
Fly Me är verksamt på flygresemarknaden där konkurrensen är hög. I rådande marknadssituation 

kännetecknas flera av de sträckor Fly Me trafikerar av överkapacitet. Konkurrerande företag kan 

ha, eller kan komma att få, bättre industriella och finansiella resurser än Fly Me. 

Det finns andra faktorer som kan påverka Fly Me:s utveckling, vilka också påverkar andra 

flygbolags verksamheter. Här framhålles exempelvis konjunkturförändringar, driftstörningar i 

verksamheten, valutakursförändringar och förändrade bränslepriser.2 

                                                
1 www.flyme.se 2005-11-15 
2 Fly Me Europa AB Årsredovisning 2004 
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4.4.2 Fly Me delårsrapport  20051  
 
Tabell 4 ( delårsrapport januari � September 2005 ) 
Koncern resultaträkning (MSEK) juli - Sept  juli � Sept  Jan - Sept Jan � Sept 
 2005 2004 2005 2004  
 
Antal passagerare ( T )  79 256 65 570 347 891 167 392 
 
Omsättning   111,0 55,1 303,8 114,9 
 
Rörelseresultat  -26,5 -28,7 -87,7 -98,4 
 
Periodens resultat efter skatt -25,5 -28,7 -84,8 -97,3 
 
Periodens kassaflöde  -28,2 15,1 -0,3 9,4 
 
Soliditet   18,2% 40,9% 
 

 

4.4.3 Fusion, omorganisation och nya möjligheter 
 

Fly Me har till en början stött på en hel del motgångar. Under det första halvåret gick företaget på 

en förlust om 60 miljarder kronor. Den dåvarande styrelsen blev anklagade för att vara 

inkompetenta av efterträdande styrelsemän. Det dåvarande förlustbringda flygbolaget bytte så 

ägare och styrelse. Franco Fedeli var en utav upprorsmakarna som starkt kritiserade den före 

detta ledningen. Trots den omfattande förlusten under det första halvåret har Fly Me expanderat 

snabbt på den svenska marknaden. Även under första kvartalet detta år, d.v.s. 2005 var förlusten 

relativt omfattande. Dock ej lika allvarlig som föregående år.  

Nuvarande ledning förväntar sig en vinst nästkommande år och att företaget lyckas med att 

ytterligare utöka sina marknadsandelar. Huruvida detta kommer att inträffa sker det mycket 

spridda spekulationer om. 

Det talas om framtida ihop slagning med Sterling som i sin tur nyligen ingått samarbete med 

Maersk. Mannen bakom detta är den isländska miljardären som har smak för svenska företag dvs. 

Pa`lmi Haraldsson. Han är en av de största ägarna till Fly Me med kontroll över 20 % av rösterna 

i bolaget. Han har lyckats att köpa flygbolaget Sterling, slå samman det med Maersk Air för en 

vidare försäljning för 1,5 miljarder danska kronor till isländska bolaget FL Group.2 

                                                
1 Fly Me Europa AB delårsrapport 2005 
2 Dagens Industri 2005-11-14 
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Detta innebär givetvis att Fly Me blir mer konkurrenskraftiga på marknaden. Fly Me hade 

tidigare dåliga förutsättningar för att klara sig på marknaden, men i dag ser läget lite annorlunda 

ut, trots förluster. En ny ledning har nyligen tillträtt och allting pekar på att denna är mer 

kompetent och bättre utrustade än föregående ledning.  

Fly Me är ett bolag som trots sitt förlusttyngda förflutna lyckats med att våga erövra 

marknadsandelar. Man har resonerat som så att: Som ett litet bolag som vill göra sig känt på 

marknaden så måste man våga, och detta för att i sin tur kunna utvecklas. Vidare har  man valt att 

profilera sig som ett lågprisbolag som dessutom lyckats ge ett mervärde i form av en utvecklad 

servicekänsla. 
 

4.4.4 Framtidsutsikter  
 

Fly Me:s etablering på marknaden visar att lågprisflyget är här för att stanna. Fly Me har med 

hjälp av hög punktlighet och regularitet tagit betydande marknadsandelar på inrikestrafiken i 

Sverige inklusive Helsingfors. Med en attraktiv prissättning har Fly Me blivit en uppskattad aktör 

hos flygresenärerna. Bolaget har dock ännu inte lyckats uppnå lönsamhet. För att komma i 

position att uppnå lönsamhet har bolaget bland annat vidtagit åtgärder för volymtillväxt såväl 

genom organisk tillväxt som genom förvärv, tredubbling av utnyttjandegraden av befintlig 

kapacitet samt ständig utveckling av linjenätet.  

 
4.4.5 Tolv nya attraktiva linjer är Fly Me: s nya marknad 
 
I mars 2006 startar Fly Me direktflyg från Göteborg/Landvetter till tolv attraktiva städer i Europa. 

Den 30 mars år 2006 avgår de första flygresorna till de 12 nya direktdestinationerna i Europa. På 

destinationslistan finns London, Paris, Amsterdam, Düsseldorf, Prag, Rom, Nice, Malaga, Palma 

de Mallorca, Alicante, Rhodos och Kreta.  

Fly Me har hittills byggt upp ett starkt varumärke samt en väl fungerande flygoperation. Med ett 

antal kommersiella grepp som för närvarande håller på att implementeras ser bolaget stora 

möjligheter att visa svarta siffror redan andra halvåret 2006.1 

                                                
1 Fly Me Europa delårsrapport 2005 
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4.4.6 Segmentering 
 

Fly Me är ett låg kostnadsflygbolag som med Stockholm som nav flyger till och från Göteborg, 

Malmö, Helsingborg/Ängelholm, Östersund, Sundsvall och Helsingfors. Bolaget försöker att vara 

det ledande lågkostnadsflygbolaget på de linjer som bolaget trafikerar, samt skall med 

oklanderlig flygsäkerhet erbjuda ett enkelt flygresande för resenärer som reser ofta på frekventa 

rutter till priser som understiger de traditionella flygbolagen. Dessutom utför Fly Me i begränsad 

utsträckning charterflygningar och så kallade ad hoc-flygningar. 

Fly Me planerar inte att erbjuda egna charterdestinationer, däremot erbjuder Fly Me rese- 

marknaden flygstolar. Kunder är charterbolag samt resebyråer och större företag företag som med 

kort varsel behöver flygkapacitet, antingen längre seriecharter och/eller ad hoc-flygningar. 

Försäljning och bokning av Fly Me - biljetter sker genom följande tre kanaler: hemsida, call 

center och det världsledande bokningssystemet Amadeus. Härigenom erhålls en betydligt enklare 

hantering med lägre kostnader för Fly Me och lägre pris för kunderna. 

Priserna ligger ofta väsentligt under de traditionella flygbolagens på motsvarande avgångar och 

biljettyper och därför har bolaget lagt stora insatser på lågprisresenärer. 
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4.5 Sterling  
 
 

Sterling grundades år 1962 och detta av Tjaereborg resers stiftare, Ejlif Krogager. Sterlings 

kännetecken var och är även idag: säkerhet, kvalitet och service. År 1986 köptes Sterling 

Airways ut ur Tjaereborgs korporationen och blev därmed ett självständigt flygbolag. Därefter 

har det gått med varierande framgång för Sterling. År 1993 konkursförklarades bolaget. Året 

därpå grundas Sterling European Airlines och detta av konkursboet från Sterling Airways. Två år 

därefter köps 90 % av Sterling upp och detta av det Fred.Olsen- relaterade norska börsbolaget 

Ganger Rolf ASA och Bonheur ASA. Sterling blir kort därefter helt norskägt.  

 

År 2000 börjar man lite smått med rutter till vissa delar av Sydeuropa. Man introducerar 

flygningar till Malaga och Alicante. Man utökar så småningom turerna till Sydeuropa. Detta 

gjordes trots den tilltagande pessimismen efter terrorattacken den 11 september år 2001. Under 

2002 lanserar man sin nya strategi som lågprisflygbolag och detta ledde till stor uppmärksamhet 

hos allmänheten. Bolaget tilldelas under detta år ett resepris. Detta för att man på ett sådant 

modigt och innovativt sätt satsat på utökningar och nyinvesteringar. Speciell uppmärksamhet fick 

antagligen detta då Sterling genomförde investeringsåtgärderna  under en tidsperiod då de flesta 

andra flygbolag istället valde att skära ner.  

 

Bolagets verksamhet vänder sig i första hand till lågprisresenärer och i andra hand bedriver 

bolaget charterresor, försäkring och hotell service.1   

 

Sterlings nyvunna framgångar ledde snart till ytterligare investeringar och detta resulterade i att 

man startade ytterligare 21 nya turer, främst till sydeuropa. Man introducerade också två 

skandinaviska turer: Oslo-Köpenhamn, Stockholm-Köpenhamn. Under år 2003 blir Sterling 

utsett till nordens bästa lågprisflygbolag och detta av nordens oberoende största tidning; 

Aftonbladet. Tillväxten blir nästintill dramatisk efter detta. Man startar elva nya turer och 

passagerarantalet ökar med 40 %, jämförelsevis med föregående år.2 

                                                
1 Sterling  Annual Report 2004 
2 www.sterling.dk  2005-11-15 
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4.5.1 Sterling förbättrade resultatet för första kvartalet 20051 
 

Tabell 5 ( resultatet för första kvartalet 2005 i jämförelse med 2004 ) 

  Första kvartal 2005 Första kvartal 2004  

Antal passagerare (T) 388 033  305 983 

Intäkt ( MDDK) 335,0  268,5 

Resultat förre skatt -41,1  -58,9 
 

Tabell 6  ( omsättning och resultat 2001-20042 )    

         År       2001       2002         2003                2004  

Antal passagerare  700 000      1m        1,35 m              1,825 m 

Omsättning(MDDK)  827m     973 m       1,217 mil              1,613mil 

Resultat (MDDK)            -111,2m     -48 m       -15,5m             -119,3m   

Total skulder        438 593m              504 938m  

Soliditet         1,8%                 21%        
 

4.5.2 Oljepriser, konkurrens och valutasäkring gav Sterling ett underskott 2004 
 
Enligt vd Harald Andresen finns det tre huvudorsaker till Sterlings underskott: �Konkurrensen är 

stenhård och det råder stor överkapacitet på marknaden, som bidrar till att pressa priserna på vår 

produkt ända ned i botten�. Samtidigt har vi haft extrautgifter på ca  80 miljoner DKK för bränsle 

under 2004. Härtill kommer en förlust på DKK 23 miljoner till följd av hedging (valutasäkring) 

av US-dollar under 2003 och efterföljande fallande dollarkurser under 2004.�3 
 

4.5.3 Sterling & Maersk  (Sterling Airlines A/S) 

År 2005 köper Fons Eignarhaldsfelag bolaget.  Redan året därpå sker en sammanslagning av de 

båda nordiska bolagen Sterling och Maersk och de båda bildar nordens största flygbolag och 

Europas fjärde största bolag. �Från att ha varit två bolag i en mycket hård konkurrenssituation 

och med en därmed osäker framtid skapar sammanslagningen en grund för en verksamhet med 

möjlighet till både tillväxt och lönsamhet�, kommenterar Almar Örn Hilmarsson, som blir vd för 

det sammanslagna bolaget.  

                                                
1 www.sterlingticket.com pressmeddelanden 2002-2005 
2 Sterling European Annual Report 2004 
3 www.sterlingticket.com pressmeddelanden 2005-02-15 
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Man hävdar att bolaget även i fortsättningen kommer att hålla på med både charter och 

reguljärflygningar men att man kommer att lägga den största tonvikten på charterflygningar. Det 

har visat sig att Sterling även gått med väldigt lyckat resultat framförallt under sommaren och 

sensommaren 2005. Givetvis vill man möta upp dessa lyckade resultat med ytterligare 

framgångar och därmed tar man nu nya tag för att satsa på högsäsongen april-oktober år 2006. 

Dessa ytterligare satsningar visar sig bland annat genom att man inför våren och sommaren 

utökar trafiken med trafik till Amsterdam till två gånger om dagen, Chania på Kreta till två 

gånger i veckan och till Montpellier till tre gånger i veckan. Utökningen av Stockholm-

Amsterdam förväntas leda till en positiv och gynnsam utveckling för Sverige och Stockholm. 

Sterling har för närvarande 30 flygplan som nästa år beräknas flyga 5,2 miljoner passagerare till 

46 destinationer.1 Varken Sterling eller Maersk var lönsamma förut. Nu kan de sluta konkurrera 

med varandra, sänka kostnaderna kraftigt genom att göra sig av med administration och få den 

stordrift som behövs.2   
 

4.5.4 Flynordic och Sterling inleder samarbete 
 
Lågprisflygbolaget Flynordic, som ägs av Finnair, och flygbolaget Sterling har tecknat ett 

samarbetsavtal. Samarbetet innebär att de båda företagens kunder kommer att erbjudas båda 

bolagens destinationer och flighter. På så sätt utökas antalet resmål såväl som antal avgångar. �Vi 

ser det som ett bra sätt att erbjuda fler destinationer samt att optimera den kapacitet som redan 

finns på marknaden. �På en marknad med knivskarp konkurrens är det de flexibla och dynamiska 

verksamheterna som överlever, därför känns samarbetet mycket bra för oss på Sterling�, säger 

Stefan Vilner, Commercial Director Sterling.3 
 
4.5.5 Rabatt på flygbiljetter till Skandinavien och gruppresor 
 
Sterling strävar efter en lansering av något nytt. Bolaget har för syfte att utvidga sin 

marknadsandel genom nya erbjudanden. Nu förtiden ger Sterling 20 % rabatt på samtliga 

flygbiljetter tur och retur resor till Skandinavien. En annan rabatt gäller för gruppresor. Om antal 

passagerare för en grupp är 16 personer och uppåt, kan gruppen få ett speciellt erbjudande från 

bolaget.  

                                                
1 www.sterlingticket.com pressmeddelanden 2005-06-30 
2 SvD Näringsliv 2005-07-04 
3 www.sterlingticket.com pressmeddelanden 2005-06-30 
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4.6 Jämförelsetabell  
 

Jämförelse av samtliga bolags omsättning, resultat och soliditet 
Tabell 7. MSEK 
Bolag Malmö Aviation Ryan air SAS Fly Me Sterling 
 
Omsättning 04    1 259  9 666 58 073 200 2 048 
Omsättning 03    1 283  7 578 57 754   * 1 545 
 
Resultat 04    -78  1 608 -904 -136 -151 
Resultat 03    -59  2 154 -881  -19 
 
Soliditet 04    35,6%  36% 19% 56,2% 21% 
Soliditet 03    41,1%  59% 22%   * 1,8% 
*Fly Mes flygstart var 1 mars 2004 
 

4.7 Fem valda företags Segmenteringsstrategier  
 
Segmentering är en medveten strategisk marknadsföringsmetod som de olika flygbolagen väljer 

för att nå bästa möjliga resultat. Det görs genom att bolagen tar hänsyn till sina resurser och 

kapacitet på ena sidan och de långsiktiga målen på andra sidan.  

Flygbranschen befinner sig i en hård konkurrenssituation och därför är segmentering och 

medveten satsning på  möjliga kunder nödvändigt. SAS har i första hand valt att rikta in sig på 

affärsresenärer och Malmö Aviation förföljer SAS i det här segmentet. Ryanair och Fly Me satsar 

hårt på lågprisresenärer, där Ryanair är det ledande bolaget i flygbranschen.  Sterling satsar 

förutom lågprisresenärer också på charter.  
       Tabell 8. Fem bolags segmenteringsstrategier 
  
 
 
 
                                SAS 
                        
                 Malmö Aviation                                                                               Sterling&Mearsk 
 
 
                              
                       
                                                                    Ryan air         Fly Me 
 
 
 
 
                          Ryanair        Fly Me 

 
 
 
Affärsresenärer          Charter-  
                                   resenärer  
 
 
 
              
            Lågprisresenärer 
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4.8 Flyget � ett säkert transportmedel 
 
Säkerhet är en viktig faktor som påverkar val av transportmedel och val av transport företag. 

Flyget är det säkraste transportmedlet som finns och fortsätter att vara, särskilt när man ser på 

statistiken antal olyckor som sker i flygbranschen i jämförelse med andra transportmedel. Detta 

är en klar fördel för flyget och flygbranschen. Andra transportmedel såsom bil är mindre säkert 

men däremot ett billigare färdmedel. Det är viktigt att nämna att flygsäkerheten i Sverige är hög i 

jämförelse med andra länder. Enligt en statistik från den internationella 

civilluftfartsorganisationen (ICAO) var antalet flyghaverier med dödlig utgång i fjol lägst på 20 

år. Samtidigt har flygtrafiken ändå ökat. Under året 2001 drabbades trafikflygbolagen globalt av 

62 haverier med dödlig utgång. 75 luftfartyg förstördes och antalet omkomna var 1044. En av de 

få flygsäkerhetsrisker, som även har ökat, var terrorism. Dess andel av alla haverier åren 1992-

2001 var dock klart under en procent, dvs. 0,78 %. Enligt statistiken har andra incidenter inte 

heller ökat, men deras rapportering har utvecklats och blivit allt vanligare. Flygföretagens 

flygsäkerhetssystem och verksamhetskultur har också förbättrats, och personalen själv fäster 

uppmärksamhet även vid de minsta avvikelserna. Detta bidrar anmärkningsvärt till utvecklingen 

av flygsäkerhet. Sannolikheten till att en passagerare skulle omkomma i ett flyghaveri i 

västländerna är cirka en på åtta miljoner. Detta betyder att man borde flyga varje dag under 

ungefär 22 000 års tid innan man har en statistisk möjlighet att mista livet i ett flyghaveri. Risken 

att dö i någon annan aktivitet inom livet är betydligt större än i luftfart.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 www.luftfartsforvaltningen.fi/ 2005-12-02 
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4.9 Allianser 
 

Allianser är rådande inom alla branscher i dagens samhälle och syftet med dessa är i stort sett att 

med gemensamt samlade krafter kunna bemöta omvärldens krav på ett mer effektivt sätt. De tre 

största globala allianserna är i dag: Star Alliance, Oneworld och SkyTeam. I dag är de så pass 

omfattande att endast ett fåtal flygbolag i Europa och Nordamerika står utanför dessa.  

 

Star Allians som har SAS som en del av alliansen är i dag den största alliansen, därefter följer 

Sky Team som nyligen passerat Oneworld i storleksordning och därmed blivit den näst största 

flygbolagsalliansen. Inom samarbetsallianser som exempelvis Star Allians arbetar man med att 

utveckla nya reseprodukter och nya tjänster, flygplatsfaciliteter samt IT-system. Man arbetar även 

för att kvalitetssäkra alliansens produkter och tjänster och på så sätt kunna erbjuda kunden en så 

pålitlig och igenkännbar produkt/tjänst som möjligt.  

 

Star Alliance är hörnstenen i SAS globala strategi, som erbjuder kunder och resenärer 

heltäckande rese produkter och tjänster över hela världen. I SAS gruppen är Scandinavian 

Airlines, Spanair och Blue1 medlemmar i Star Alliance.  
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5. Intervjuer  

 
Genom intervjuer med de mest insatta personerna ifrån varje bolag, (alla förutom två som av 

diverse skäl inte kunde svara) anser vi att vi fått svar eller åtminstone en klar koppling till de 

teorier som vi valt att använda oss av. Det som vi genom dessa intervjuer framförallt fick fram 

och som vi inte kunnat få fram via Internet sidor o.s.v. var framförallt just vad man erbjuder 

kunden i form av det där lilla extra, hur man rent konkret går till väga för att locka till sig kund 

o.s.v. Vad man erbjuder kunden i form av utökat mervärde. Till viss del kunde vi också få fram 

vad företagen ansåg om sina företags respektive styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Dock 

bör beaktning tas till att de styrkor och svagheter som företagen själva anger inte alltid är 

objektivt återgivna då intervjurespondenterna i allra högsta grad är partiska. Vi ville även få lite 

information om branschens kostnader, hur man gör för att effektivisera och var man tror att 

flygbranschen är på väg i framtiden. Dessa frågor ansåg vi var relevanta och nödvändiga att 

undersöka för att få en så bra bild som möjligt av flygbranschen. Förutom de tre bolagen som vi 

intervjuat, har vi också lyckats få en intervju med en analytiker från Luftfartsverket. Han hjälpte 

oss att få svar på vad som kan hända för flygbranschen i framtiden, såväl kortsiktigt som 

långsiktigt.    

 

Intervjuerna är baserade på svar ifrån följande personer och företag : 

 
1. Malmö Aviation Bengt Roswall, Senior Vice President Commersial,  
2. Ryanair, The Low Fares Airlines, Karl Högstadius , Deputy Manager Nordic & Baltic 

Regions,  
3. FlyMe Mikael Karlsson, marknadschef  
4. Luftfartverket Lennart Bergbom, analytiker ( kommer i sista delen av kapitlet) 

 
 
STRATEGIER, MARKNADSFÖRING, MERVÄRDE,  
 

• Vilka strategiska mål har ni? 
 
 Malmö Aviation: Våra strategiska mål är att främst nå affärsresenärer samt att försöka att 

använda oss av så många frekventa avgångar som möjligt. För närvarande har vi tio till tolv 

avgångar mellan Stockholm-Malmö. 
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Ryanair: Vårt i huvudsak största mål är att förse konsumenter i Europa med de billigaste 

biljetterna och dessutom kunna erbjuda dem en bra säkerhet. Vanliga människor ska kunna flyga! 

 FlyMe: Vi ska bli sveriges största lågprisflygbolag både inrikes och utrikes. Vi vill ha positionen 

som sveriges lågprisflygbolag. En del i strategin är att öppna upp 12 nya destinationer från 

Göteborg. 

 
 

• Vad har ni för långsiktiga respektive kortsiktiga mål? 
 

Malmö Aviation: Kortsiktigt mål är att gå plus, att kunna få verksamheten att gå runt, vilket det 

inte är alltför många svenska flygbolag som gör idag! Långsiktiga mål har vi i form av treårs mål 

framåt i tiden, men dessa vill jag inte yttra mig om då de är något vi helst vill hålla internt. 

Ryanair: Långsiktigt mål är att år 2012 kunna nå upp till så många passagerare som 70 miljoner. 

I dag har vi ett snitt per år på 35 miljoner.  

FlyMe: - 

 
• Kommer ni att ändra inriktning/ strategi inom snar framtid? 
 

Malmö Aviation: Ja, vi kommer inrikta oss lite mer mot den vanliga resenären och dessutom 

genom kostnadsbesparingar för att försöka få ned priserna lite. Tidigare har vi marknadsfört oss 

starkt genom säkerheten, punktligheten och inte lagt ned någon betoning på priset. Det fick gärna 

kosta lite mer för att på så vis stå för en högre kvalitet. Nu på senare tid har vi även börjat tala om 

priset. Idag är den allmänna uppfattningen om oss att vi är ett bra flygbolag som ibland är ganska 

prisvärda.  

 Ryanair: Nej. Vår egentliga strategiändring skedde under 80-talet då vi gick ifrån att vara ett 

traditionellt flygbolag till att bli ett rent kostnadsflygbolag. Sedan dess har vi helt och hållet satsat 

på att driva ner priserna, och detta kommer vi fortsätta att renodla. Någon direkt strategiändring 

är därmed givetvis inte planerad. 

FlyMe: Tidigare har vi inriktat oss mot inrikestrafiken och främst affärsresenären medan vi under 

senare tid har utökat oss till att bli ett utrikesbolag som främst satsar på privatresenären. Vi 

kommer fortsätta med den inriktning vi nu har tagit. 
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• Vilken är er strategiskt starka sida gentemot konkurrenterna? 
 

Malmö Aviation: En av våra starkare sidor är att vi är det enda inrikesopererande bolag som 

använder oss av Stockholm �Bromma. Detta är särskilt bra då flygplansflödet där är bra. Det 

finns en hög effektivitet mellan exempelvis flyg och resemöjligheter vidare med exempelvis taxi. 

Dessutom är det bra förbindelser ifrån Bromma. Vi använder oss dessutom av en tät tidtabell och 

det flyger plan ofta. 

Ryanair: Vår klart starkaste sida är priset och vår effektivitet. Vi tar 10000 passagerare per 

anställd och SAS 880 per anställd. Vi är även det punktligaste flygbolaget i Europa och detta kan 

avläsas i vår statistik som uppdateras en gång i månaden. Vi använder oss dessutom ej av 

bränslepålägg. Viktigt att notera är att vi har en punktlighet på mer än 92 %, genomför flest 

flygningar, d.v.s. ställer in minst flygningar, jämförelsevis med övriga flygbolag. (genomför 

99.7% flygningar). 

 FlyMe: En styrka vi har är att vi nischar oss genom att flyga från Landvetter. Idag finns det inte 

mycket konkurrens med direktlinjer och lågprisflyg från Landvetter. Upptagningsområdet 

beräknas vara 2 miljoner passagerare.  

 
•  Vad, vilka är era svaga sidor gentemot konkurrenterna?  
 

Malmö Aviation: Våra svagare sidor är att vi är ett litet bolag och som därmed har det svårt med 

att slå ut kostnader. Det är givetvis effektivare att slå ut fasta kostnader på tjugo plan istället för 

tio. 

Ryanair: Jag tror faktiskt ej att vi har några svaga sidor. Vi går ju med vinst och är det enda 

flygbolag i Europa som anställer folk. Har du några åsikter om våra svaga sidor? 

FlyMe: Svaga sidor är väl att vi fortfarande är ganska små. Ju större man är desto lättare har man 

att sänka kostnader. Styrkan är vårt varumärke som vi lyckats arbeta in på väldigt kort tid. 

 
•  Vad gör ni för att locka nya kunder till er? 
 

Malmö Aviation: Vi har en så kallad pipe line där vi har de stora företagskunderna som vi jobbar 

med inregistrerade. Dessa vänder vi oss givetvis till, men om vi nu ska locka till oss nya kunder 

så gör vi en noggrann research mot de företag vi tänker vända oss till. Överlag vänder vi oss till 

företag med minst 200 anställda. Vi bokar upp möten med beslutsfattare inom företaget och är de 

intressanta för oss försöker vi påverka dem via vår säljkår.  
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När det gäller att locka privatkunder genomför vi ej några riktade kampanjer. Vårt primära syfte 

är att rikta oss till affärsresenärer, men då och då genomför vi även annonskampanjer som är lite 

mer inriktade mot privatkund.  

Ryanair: Vi går ut med annonseringar, presskonferenser, pressreleaser och liknande happenings.  

FlyMe: Priskampanjer, annonsering, personlig försäljning, PR, kundservice mm 

 
• Vad erbjuder ni kunderna för mervärde, för att de ska välja just er? 
 

Malmö Aviation: Vi erbjuder dem välbefinnande och valuta för sina pengar och detta i och med 

att vi är så pass punktliga och tidsbesparande för resenärerna. 

Ryanair: Vi erbjuder kunderna, som jag tidigare sagt, mervärde i form av låga priser, de lägsta 

priserna relativt sätt och har dessutom den modernaste och yngsta flygplansflottan. 

 FlyMe: Svårt att prata om mervärde när vi är ett lågprisbolag. Vi erbjuder ett lågt pris och vänlig 

och bra service ombord. Vi har en kundtjänst som finns tillgänglig för våra kunder. 

 
• Anser ni att det finns något annat/några andra flygbolag förutom er, som lyckats nå 

kunder på ett bra sätt? 
 

Malmö Aviation: SAS har lyckats bra med det nya inrikesflyget. Det lyckade konceptet var nog 

att man valde att gå ut hårt från början och marknadsföra sig hårt till rätt segment. Dessutom har 

de också en hög frekvens. 

Ryanair: Jag vet ej, kan enbart svara för det vårt bolag presterar och jämförelsevis med SAS som 

flyger 17 miljoner passagerare så flyger de enbart hälften av det antal passagerare som vi flyger. 

FlyMe: EasyJet i England är ett flygbolag som lyckats bra. 

 
• Testas den externa marknadsföringen på personalen innan den går ut till allmänheten? 
 

Malmö Aviation: Både ja och nej måste jag säga. Vi kollar givetvis av våra idéer via 

ledningsmötena en gång i månaden och är öppna för alla synpunkter och förslag från anställda, 

ledning. Vi kan ej testa på vår personal i detalj, så fungerar det inte. Utan vi kollar helt enkelt av 

våra idéer med dem. 

Ryanair: Nej. Vi försöker att gå ut med enkla raka budskap till allmänheten. Vi marknadsför oss 

genom våra billiga biljettpriser och det skapar marknader. Folk vill flyga billigt!  

FlyMe: Ibland, i den mån det går 
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KUNDLOJALITET, EXTERN MARKNADSFÖRING 
 

• Vad tror ni att kunderna förväntar sig utav just ert flygbolag? 
 

 Malmö Aviation: Jag tror att kunderna förväntar sig att vi framförallt går i tid och landar i tid 

och att vi inte ställer in flygningar. Det är det tyvärr många bolag som gör i dag. Dessutom tror 

jag att våra kunder förväntar sig att vi kommer att genomföra en prissänkning relativt snart. I dag 

ligger vi 10-15% i överkant mot Arlanda och detta kan man göra i och med att man opererar ifrån 

Bromma. 

Ryanair: Att vi är otroligt billiga och säkra samt att vi alltid flyger i tid och genomför våra 

flygningar. Men framförallt förväntar de sig att vi är väldigt billiga. 

FlyMe: Att vi kommer fram i tid, erbjuder kunderna säkra flygningar och ser till att de får ett 

trevligt bemötande ombord.  

 

Hur bemöter ni och följer ni upp missnöjda kunde? Vad gör ni och hur behandlar ni 

reklamationer? 

 
Malmö Aviation: Reklamationsavdelning finns och vi har som mål att kunna hantera klagomål 

inom fem arbetsdagar. Inom 24 timmar återkopplar vi till kunden att vi fått klagomålet. Generellt 

sätt tar vi hellre på oss ansvaret oavsett om vi orsakat skadan eller ej.  

 Ryanair: Reklamationerna ska göras skriftligen och vi besvarar dem alltid inom 7 dagar. 

FlyMe: Vi har en reklamationsansvarig som tar hand om de frågorna. 

• Vad gör ni åt negativ massmedial publicitet, hur agerar ni? 
 

 Malmö Aviation: Det är två personer inom bolaget som får yttra sig i massmedia och liknande 

sammanhang och det är jag och VD:n. Jag är medietränad så jag tror att jag har en bra bild av vad 

jag kan uttala mig om och inte. Det bästa är att så fort som möjligt ta på sig ansvaret och vidta 

åtgärder. Det är aldrig bra att gå till motattack eller ljuga. Det ska mycket till för att vi ska ta 

striden. Är vi oskyldiga så ska vi dock givetvis hävda det och stå för det! 
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Ryanair: Det beror väldigt mycket på vad det gäller, men i de flesta fall försöker vi att svara med 

en så rak kommunikation som möjligt. 

FlyMe: Olika från fall till fall. Vi har ju fått mycket negativ publicitet och vi har en PR avdelning 

som jobbar med det. 

 
GLOBALISERING 
 

• Har globaliseringen påverkat er verksamhet positivt eller negativt, och på vilket sätt? 
 

Malmö Aviation: Globaliseringen har faktiskt påverkat oss lite negativt. I dag är det vanligt 

förekommande med olika typer av avtal. Flygbolag inom Skandinavien ansluter sig till 

alliansliknande former och de inom Europa till liknande sammanslagningar. Och vi som inte är 

med i någon liknande allians riskerar då att hamna utanför och gå miste om kostnadseffektiva 

fördelar. 

Ryanair: Positivt! Tidigare var flygmarknaden avreglerad och vi fick i stort sett fråga SAS om vi 

fick flyga på deras destinationer. I och med EU har det öppnats upp mycket och i slutändan är det 

mycket bra för konsumenten och det är bra! 

FlyMe: Positivt, människor reser mer. 

 
• Hur ser ni på den svenska flygbranschen jämförelsevis mot flygbranschen i övriga 

delar av Europa/Världen? (konkurrensmässigt, utvecklingsmässigt, säkerhet, totalt) 
 

Malmö Aviation: Den svenska flygbranschen karaktäriseras av utbudsöverskott och stora 

lönsamhetsbekymmer jämförelsevis med andra länder. Dock tror jag att vi i Sverige står för 

relativt hög säkerhet. 

Ryanair: Det är först under de senaste åren som de svenska bolagen blivit konkurrensmässigt sett 

bättre.. Tidigare karaktäriserades branschen av överpriser, men dessa har börjat att pressas ner nu. 

Nya bolag har också börjat dyka upp, vilket är bra. Tidigare var ju SAS det enda rådande 

flygbolaget i Sverige. För mig är det lite svårt att uttala mig om den svenska flygbranschen, jag 

får tala om Ryanair istället.  
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Tyvärr tror jag att den svenska flygbranschen kan komma att ligga risigt till, om den svenska 

regeringen inför en flygskatt på 100 kronor per biljett. Det kommer helt klart att bli en 

konkurrensnackdel för Sverige som land. 

FlyMe: Det som händer på marknaden i Sverige idag kan jämföras med vad som hänt i England 

och Irland där Ryanair och Easyjet har satt standarden. 

 
FENOMEN OCH FRAMTIDA HÄNDELSER 
 

• Vilka fenomen kan man utläsa från flygbranschen under den senaste tiden. Tenderar 
små flygbolag numer att slås ihop (fusioneras) till större mer konkurrenskraftiga? 

 
Malmö Aviation: Det är för mycket att säga att det är ett fenomen eller trend att flygbolagen 

fusioneras men visst är det mer troligt att säga att flygbolagen tenderar att bli större istället för 

mindre, nu i dagsläget. 

Ryanair: Jag tror precis som du att det på lång sikt kommer att ske en selektering av de 

nyuppkomna små flygbolagen. Många utav de lågprisflygbolag som finns i dag kommer inte att 

finnas kvar i framtiden. Frågan är om det beror på att de små bolagen fusioneras eller om det är 

de som inte är konkurrenskraftiga nog och därmed helt enkelt kommer att gå i konkurs. Jag tror 

dock att det kommer att bli färre och större bolag. 

FlyMe: Ja det stämmer 

• Hur stora är ni på marknaden i dag? Och hur stora förväntas ni att kunna bli längre 
fram i tiden 

 
Malmö Aviation: Idag har vi marknadsandelar på ungefär 30-35 %. Genom en bättre 

marknadskommunikation och bättre prisstruktur förväntar vi oss att kunna nå 40% 

marknadsandelar på våra huvudlinjer. 

Ryanair: Vi är störst i Europa och i Sverige är vi näst störst. I Sverige är vi marknadsledande på 

11-12 destinationer. Fram till 2012 planerar vi en fördubbling och detta kräver givetvis 

investeringar. Vi har redan påbörjat dessa investeringar och detta har skett genom att vi bland 

annat beställt in 129 nya plan. 
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FlyMe: Vi förväntas att bli stora. 

 
 
KOSTNADER OCH EFFEKTIVISERING 
 

• Vad finns det för svårigheter för de små lågprisflygbolagen med ta sig in på marknaden 
och dessutom kunna gå runt? 

 
Malmö Aviation: Det kostar mycket att driva ett flygbolag och det måste finnas mycket kapital i 

kassan. Det hänger mestadels på två faktorer; dels uthålligheten hos ägarna samt att det måste 

finnas mycket kapital i kassan. 

Ryanair: Jag tror att de har svårt att gå runt. De har för lite kapacitet och dessutom är oljan för 

dyr. Många utav lågprisflygbolagen har dessutom inte någon kompetent och effektiv 

organisation. En del tror att det bara är att starta upp ett lågprisflyg utan någon vidare planering, 

men så är det inte!  

FlyMe: Det finns svårigheter att vara för små, större verksamhet kan sprida kostnader 

• Vilka är era största kostnader inom verksamheten? 
 

Malmö Aviation: Våra största kostnader ligger inom personal, flygplansleasing och bränsle. 

Ryanair: Årsredovisningen visar på att våra största kostnader ligger inom underhåll, olja och 

bränsle. 

FlyMe: Diverse flygkostnader 

 
• Var någonstans inom er verksamhet tror ni att ni kan spara pengar och effektivisera på 

bästa möjliga sätt? 
 

Malmö Aviation: Det kan vi i huvudsak göra genom effektiviseringar i mänskliga resurser. Det är 

givetvis aldrig kul och kan innebära dålig publicitet, men om alternativet är att dra ur jacket 

helt�., så är ju det ännu värre. 

 Ryanair: Det kan vi göra genom i stort sett hela verksamheten. Vi serverar inget gratis ombord. 

Vi säljer fika, presenter, tågbiljetter ombord och erbjuder on flight entertainment.  
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Vi sparar in på att inte erbjuda kunderna fällbara stolar. Vi försöker helt enkelt spara in på alla led 

vi anser nödvändiga och möjliga och dessutom flyger inte våra passagerare med oss under några 

längre flygningar. Vi har inte några längre flygningar än tre timmar och därmed behöver vi inte 

heller erbjuda de mest lyxiga bekvämligheterna. Vi spar också in genom att vi använder oss av 

enbart en flygplanstyp, Boeing 737 800 och därmed kan all utbildning av personalen ske på en 

enda flygplanstyp, vilket innebär att vi spar in en massa kostnader. Vi behöver inte betala 

någonting för personalövernattningar, utan vår personal kommer hem till sina egna sängar, där 

spar vi också en hel del pengar. 

FlyMe: Vi försöker jaga kostnader på alla fronter utom en och det är säkerheten, där kan vi inte 

spara. 

 
• Hur kan det över huvudtaget vara lönsamt för lågprisflygbolagen att ha så billiga 

priser? 
 

Malmö Aviation: Det fungerar genom att de tar in intäkter på andra sätt än själva flygresorna. 

Ryanair hade ju exempelvis kontrakt på 25 miljoner med Skavsta och får ju mycket av sina 

intäkter genom sådana liknande sponsorsverksamheter. De tar betalt för mycket kringkostnader 

såsom ombordförsäljning och pålagda bokningsavgifter.  

Ryanair: Det är möjligt genom att vi erbjuder en massa kringtjänster och det är dessa som vi 

sparar pengar på. Vår målsättning är att skaffa intäkter på andra ställen, d.v.s. genom 

lockprodukter, försäkringar, biluthyrningar och liknande. 

FlyMe: Det är inte så komplicerat, se på Ryanair, de är Europas lönsammaste flygbolag och de 

har lägst priser.  

 
• Hur ser framtiden ut för lågprisflygbolagen, lönsamhetsmässigt sett? 
 

Malmö Aviation: Jag tror att det handlar mycket om uthållighet. Vissa lågprisflygbolag kommer 

givetvis att gå bättre än andra. Fly Me är exempelvis ett bolag som jag är väldigt tveksam till, och 

inte bara jag, utan hela branschen i stort sett. Jag är tveksam till om de har den uthållighet som 

krävs. Ryanair har varit nyskapande och gjort det möjligt för vanligt folk att kunna flyga och det 

är bra. Det gynnar alla, konsumenten, dem och även oss. Fler människor får upp ögonen för 

flyget som transportmedel och fler väljer att flyga. 
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Ryanair: Jättebra tror jag, de har bara börjat växa! 

FlyMe: Bra 
 

FLYGET FRAMTID ENLIGT LENNART BERGBOM, ANALYTIKER, 
LUFTFARTVERKET 
 

• Vilka trender tror du kommer att vara rådande inom flygets närmsta framtid? 

Svar: Trängseln kan bli en faktor som ställer till problem i framtiden. Det görs fler och fler plan 

som är alltmer avancerade men det finns inte mer utrymme. Trängselproblematiken kommer 

dock inte att bli så omfattande kring Sveriges luftvägar men kan däremot bli det runt städer 

som Amsterdam och London. Andra trender som jag tror kommer att vara rådande är att 

lågprisflyget kommer att fortsätta att ta marknadsandelar från de traditionella bolagen. 

Miljömedvetenheten kommer säkerligen att göra sig rådande i ännu större utsträckning och 

detta tack vare det ökade intresset för handel med utsläppsrätter. På lite längre sikt tror jag att 

de traditionella bolagen kommer att inse vikten av att effektivisera och därmed öka sina 

satsningar inom just detta område.  

• Vad tror du kommer att hända med flyget på lite längre sikt? 

Svar: På längre sikt tror jag att de nuvarande allianssammanslutningarna kommer att utvecklas 

mer till nätverksflyg. Detta kommer att bli till fördel för kunden eftersom det enbart finns 

fördelar i form av bättre kommunikationer inom allianserna sinsemellan. Regionalflyget tror jag 

kommer att överleva. 

Interkontinentalflyget kommer med stor sannolikhet att  koncentreras till större nav. Med detta 

menas att resenärer som färdas väldigt långa sträckor kommer att få resa exempelvis ner till 

Amsterdam för att  byta där till det flyg man ska ta som exempelvis då går till Thailand. 
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6. Analys 
 
Flyget är ett konkurrenskraftigt transportmedel som utnyttjas i fler och fler sammanhang.  Flyget 

används i många typer av sammanhang såsom privatresor, affärsresor, statliga sammanhang, 

godstransport, militära ändamål osv. Privata resenärer utgör en stor del av det totala antalet 

flygresenärer.  

Flygbranschen har en klar fördel jämfört med konkurrenterna inom tåg, båt och buss. Fördelen 

består i att det framförallt är en kort restid och är ett förhållandevis bekvämt sätt att resa på.  

 

Genom  punkter i diagrammet på nästkommande sida kategoriserar och rangordnar vi våra 

rubriker som vi använder oss av i analys avsnittet. Varje punkt beskrivs eller kategoriseras i form 

av en styrka, svaghet, möjlighet eller hot och en direkt koppling görs därmed till SWOT- 

analysen. De stycken som finns under rutan �styrkor� kommer först och därefter kommer de 

stycken som beskriver branschens svagheter osv. En given koppling till SWOT- analysen görs 

och är nödvändig då branschen som sådan framkommer på ett heltäckande sätt i och med 

beskrivningen av styrkorna, svagheterna, möjligheterna och de eventuella hoten. Mervärdesteorin 

passar bra under �SWOT- analysens ruta�  som behandlar branschens möjligheter, då den 

fokuserar på hur man hela tiden ska förbättra och utveckla kundvärdet för att uppnå så hög 

lönsamhet som möjligt.  

 

Segmenteringsteorin passar också bra under rutan som beskriver branschens möjligheter då det 

framförallt innebär möjligheter till ökad lönsamhet genom att fokusera på exempelvis ett bredare 

eller snävare kundsegment. Givetvis kan det hända att företag satsar på att fokusera på fel 

segment, men här förutsätter vi att fokuseringar görs på rätt segment, och då uppnår en mängd 

potentiella  möjligheter till lönsamhet.  

Genom detta använder vi oss av alla våra tre teorier i vår analysdel. Mervärdesteorin och 

segmenteringsteorin sätts in som möjligheter under SWOT- analysens möjligheter. 
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                     STYRKOR                       SVAGHETER 

 
 

• Flyget är fortfarande det säkraste 
transportmedlet 

•  Tecken som visar på att antalet 
flygresor ökar 

• Ökade rese möjligheter genom  låga 
priser på flygbiljetter 

 
 
       

 
 

•  konkurrens inom flygbranschen  
 
• Trender som påverkar på kort och lång 

sikt 
 
 

 

 
                     

              MÖJLIGHETER    
 

• Konkurrens och effektiviseringar inom 
flygbranschen 

• Informationsteknik och dess påverkan 
på flygbranschen 

• Från stora monopolbolag till små 
privata lågprisflygbolag 

• Allianser  
• Positiv på närmaste framtid 

 
       MERVÄRDESTEORIN 

• I form av utökat kundvärde uppnås  en 
möjlighet till ökad lönsamhet. 
Konkurrensen och branschens 
effektiviseringar innebär i slutändan en 
mer tillfredställd kund. 

 
      SEGMENTERINGSTEORIN 

• Genom bredare segmentering eller mer 
fokuserad segmentering uppstår 
möjlighet till ökad lönsamhet 

 
 

              HOT     
 

• Konkurrens  inom flygbranschen 
• Oljeprisernas påverkan på  biljettpriset 
• Miljöskatt på flygbiljetter leder till 

nedlagda linjer 
• Alltför stark konkurrens av andra 

färdsätt 
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6.1 Flyget är fortfarande det säkraste transportmedlet  

 
Flyget är det säkraste transportmedlet som finns och fortsätter att vara, särskilt när man ser på 

statistiken på antal olyckor som händer i flygbranschen i jämförelse med andra transportmedel. 

År 2004 blev från flygsäkerhetssynpunkt ett varierat år sett över alla verksamhetsformer. Inom 

linjefart och charter inträffade ett haveri utan personskador. Året innan, 2003, inträffade två 

haverier efter det att en allvarlig incident omklassats till haveri på grund av de uppkomna 

strukturella skadorna. Inom bruksflyget, som till övervägande del består av yrkesmässig 

verksamhet med helikopter och lätta flygplan inträffade 5 haverier under 2004, varav ett med en 

kommersiell ballong under passagerarflygning. Inga dödliga haverier har inträffat de senaste sju 

åren.  

Dock inträffade ett allvarligt haveri med en räddningshelikopter 2004 under svåra förhållanden i 

mörker och stark vind över hav, vilket endast tack vare god utrustning hos besättningen var 

möjlig att överleva. Detta innebär att antalet haverier har ökat jämfört med föregående period. 

Skolflyget, som omfattar både verksamhet i kommersiella flygskolor och flygskolor i klubbregi 

har en fortsatt gynnsam trend med endast 2 haverier med materiella skador under 2004. Inga 

dödliga haverier har inträffat under de senaste åtta åren dvs. från år 1996. Privatflyget, här 

avgränsat till icke-förvärvsmässig verksamhet, ej sportbetonad, drabbades av 23 haverier under 

2004, varav 2 med dödlig utgång i vilka 7 personer omkom. Denna siffra ligger över det 

genomsnittliga värdet både vad gäller antalet haverier och antalet omkomna för den senaste 10- 

års- perioden och betydligt över året 2003, som var det bästa året på mer än 30 år med endast 17 

haverier och inga omkomna.1 

I jämförelse med vägtrafiksolyckor bara under 2004 rapporterades 18 029 trafikolyckor med 

personskada till polisen. I dessa olyckor dog 480 personer, 4 022 skadades svårt och 22 560 

skadades lindrigt enligt polisens bedömning.2 

 
 
 
 

                                                
1 www.sika-institute.se Statens institut för kommunikationsanalys  SIKA statistik, luftfart 2004  
2 ibid 
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6.2 Tecken som visar på att  antalet flygresor ökar 

 

Flygbranschen har upplevt några år av stadig nedgång, men är nu på väg åt rätt håll igen. 

Flygbranschen vänder från minskning av antalet passagerare till ökning, enligt statistik från 

luftfartverket.  

Branschen visar en ökning av antal passagerare och antalet landningar har också ökat. En global 

mätning visar också ett kraftigt ökning  med flygresandet, 8,2% hitils (Dec 05) i år jämfört med 

år 2004.1 En historisk tillbakablick gällande antal flygpassagerare visar ökning år efter år i 

Sverige. År 1964 antal passagerare som flög var 2,300,000,  40 år senare år 2004 var antal flyg 

passagerare 23,500,000 , en ökning med över 20 miljoner2.  

Händelsen 11:e september 2001 medförde att resandet minskade. Denna incident präglar 

säkerligen resandet till viss del även nu, om än dock inte lika starkt som direkt efter händelsen. 

Rädslan för att bli utsatt för terrorattacker ligger fortfarande till viss del kvar. 

  
Tabell 9. variation av antal passagerare 

År                    antal passagerare                   

2000                25  miljon                                                

2001                24  miljon           (11:e September inträffar) 

2002                22, 461 miljon                                  

2003                21, 701 miljon                                 

 

2004                23, 500 miljon                                  

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Veckotiningen The economist 12:e till 18:e November 2005  
2 SIKA Statistik, Luftfart 2004  tabell 4.1   
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6.2.1 Faktorer som bidrar till att antalet flygresor ökar  
 

Det finns anledning att tro på en positiv utveckling inom antalet passagerare. Vi har valt att 

nämna ett antal faktorer.  

• Privatiseringar av statligt ägda bolag som resulterat i hårdare konkurrens och en starkare 

prispress och därmed ökad antal passagerare.  

• Fler nystartade lågprisflygbolag  som resulterat i att alltfler fått upp ögonen för flyget. 

• Branschens kostnads effektivitet gör att man har råd att sänka biljett priserna. Detta leder 

till fler och billigare flygningar.  

• Den generellt förbättrade ekonomin påverkar antalet passagerare positivt. 

• Globalisering bidrar till att behovet av flyget ökar. 

• Den ökade in och utvandringen påverkar också antal flygresor. 

• Eu:s konkurrenslagar som tillämpas i medlemmarnas land som gör att andra kan 

konkurrera i Sverige med lika skyldighet och rättighet. 

• Borttagandet av rese hinder som möjliggör fritt in och utträde mellan EU länder, exempel 

på sådana åtgärd är Schengenavtal1 
                   Tabell 9. Antal in- och utrikes passagerare på svenska flygplatser 1980-20042  (milj.) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                
1 Genom Schengensamarbetet kan personer röra sig fritt mellan EU:s medlemsländer. Från och med den 25 mars 
2001 deltar Sverige fullt ut i Schengensamarbetet. 
2 www.sika-institute.se SIKA statistik, luftfart 2004  
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6.3 Ökade rese möjligheter genom låga priser på flygbiljetter 
 
Tanken med de låga priserna är att erbjuda folk möjligheter att resa. Det som tidigare ansågs som 

en klassfråga har nu blivit en tjänst som kan utnyttjas av alla. Genom lågprisflygets utbredning 

och starkare konkurrens har vanligt folk kunnat resa i högre utsträckning. Detta öppnar 

möjligheter för människor att exempelvis ta en weekend tur till kontinentala städer i Europa, och 

detta på ett snabbt, bekvämt och billigt sätt. 
 

6.3.1 Prisjämförelser mellan tre olika bolag 
 
Konkurrens mellan bolag har gjort att priset har sjunkit och detta har resulterat i fler passagerare. 

 För att exemplifiera priserna sinsemellan flygbolagen så har vi bokat biljetter från tre olika bolag 

på nätet, tur och retur(TOR). Vi valde att boka lågprisbiljetter och detta innebär att vi som kunder 

inte har någon ångerrätt. Flygningarna gäller alla från Stockholm till Bryssel. 

. 

 Flygbolag                   Destination(T O R1)                                       Pris2      

 

Ryan Air                     Stockholm/Skavsta-Bryssel S. Charleroi     533.00 SEK3 

SAS                             Stockholm/Arlanda - Bryssel                       1797  SEK4 

Malmö Aviation          Stockholm/Bromma - Bryssel                      2029  SEK5   

                                      
6.4 Konkurrens och effektiviseringar inom flygbranschen  
 
Avregleringen av flygmarknaden under 90-talet har resulterat i lägre biljettpriser och hårdare 

konkurrens mellan flygbolagen. De relativt nyuppstickande lågprisflygbolagen har satsat på att 

konkurrera med ett lågt pris och detta har satt igång en prispress som i slutändan starkt gynnat 

konsumenten. Många utav dessa bolag minskar sin reseservice för att på så sätt spara in och 

istället kunna erbjuda kunden en så billig biljett som möjligt. 

 

                                                
1 Tur och retur 
2 Inklusive skatter och avgifter 
3 Resan avser 7:e jan tom 14 jan, bokat på Ryanair hemsidan 
4 Resan avser 7:e jan tom 14 jan, bokat på SAS hemsidan 
5 Resan avser 4e jan tom 13 jan bokat på Malmöaviation hemsida 
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Betalningssätt är ett sätt att sänka biljett priserna på. Branschen har kommit på ett antal metoder 

för att sänka sina kostnader på och detta leder också till att flygbolagen kan sänka sina biljett 

priser, vilket i slutändan också gynnar kunden. Betalning med kontokort är en positiv utveckling 

för både kund och företag. I slutändan innebär betalning med kontokort att kunden får betala ett 

lägre pris. 

Kostnadsjakt har blivit ett dagligt begrepp inom flyg branschen, den nya flygmarknaden som är 

avreglerad försöker minska sina kostnader så mycket så möjligt. Ett exempel som vi kan nämna 

är att Ryan air säljer Kaffe ombord. Detta var förr en självklar service.  

Personalkostnader är en stor del av flygbranschens kostnader. Man effektiviserar och minimerar 

kostnader genom att ha bland annat färre anställda och erhåller då en lägre kostnad per levererad 

biljett. Flygbranschen har tidigare haft höga administrativa kostnader genom sitt 

biljettleveranssystem till kunderna. Den gamla modellen av försäljning via telefonkontakt eller 

direkt kontakt ansikte mot ansikte hade enorma administrativa kostnader för varje levererad 

biljett . Detta sätt finns fortfarande kvar men man betalar för det i form av högre pris på biljetten.  

Enligt Ryan air det går åt 10000 passagerare per anställd inom företaget SAS tar 880 passagerare 

per anställd. Den nya försäljnings sättet annonseras i form av lågprisbiljett och  innebär att 

kunden är mer aktiv i sin biljett bokning. Kunden ombeds att besöka  flygbolagens respektive 

hemsidor och  kan där göra allt från bokning till ombokning eller ångra biljettköp. Detta har 

inneburit rationaliseringar och detta bland annat i form av att man kunnat använda sig av ett 

minskat antal återförsäljare. Resultatet har blivit positivt både för flygbolagen och för kunden 

som i och med detta både spar tid och pengar. Resultatet blir i bästa fall en mer tillfredställd 

kund. Kunden får både en billig biljett, vilket många uppfattar klart positivt samt möjlighet att 

vara mer aktiv i sin biljett bokning och framförallt kunna boka sin biljett när som helst på dygnet 

han eller hon vill. Detta är tidsbesparande och innebär också en mängd fördelar för kunden. 

Kunden upplever en ökad grad av tillfredställelse. 

Samtidigt som antalet passagerare per plan har ökat, har man effektiviserat genom att dra ner på 

personal inom flygbranschen. Statistiken visar att antal anställda har minskat från 11 600 år 2000 

till 8 600 år 2004.1  

 

                                                
1 SIKA statistik, luftfart 2004 tabell 3.1 
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Dock är det inte alltid enbart positivt med så billiga biljettpriser som möjligt.. För konsumenten 

innebär det  ibland också en del nackdelar.�1 De senaste åren har nya bolag etablerat sig på rese 

marknaden och flygbiljetter har i många fall blivit billigare. Men billiga biljetter innebär också 

restriktioner exempelvis när det gäller möjligheten att omboka eller avboka biljetten. Den senaste 

tiden har också några av de nya flygresearrangörerna gått i konkurs t ex East Jet2. Om det blir 

ersättning eller inte beror på konkursboets ekonomi.  
Tabell 10.  visar antal passagerare per plan. .Ett exempel på effektivisering3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Informationsteknik och dess påverkan på flygbranschen 
 
Utvecklingen inom IT har påverkat alla delar av samhället.  Man pratar om den nya tekniken som 

förenklar kommunikationen i samhället. Effektiviteten i kommunikations ledet från biljett 

beställning till det slutgiltiga biljettköpet har inneburit att kostnaderna har sänkts för branschen. 

Kunden upplever också en prissänkning. Den utvecklade infrastrukturen i Sverige har bidragit till 

en god konkurrens inom branschen som är till fördel för kunden. Moderniseringen i form av 

alltmer avancerad teknik där människor inte behöver mötas ansikte mot ansikte innebär till stor 

del också att många människor, speciellt affärsresenärer inte alla gånger behöver träffas. Antal 

resanden har minskat på grund av IT. Exempelvis genomförs interna möten mellan en del i ett 

företag som ligger geografisk längre bort från en annan del av samma företag  genom direkta 

videosamtal. Man har minskat antal resor inom företagsvärden4 

                                                
1 www.konsumenteuropa.se, Flygbolag i konkurs, 051208 
2 www.di.se  Dagens Industri, 2006-01-05 
3 SIKA statistik, luftfart 2004  
4 Flygkrisen i Sverige, luftfartsverket och samhället rapport 2004: 2  sid. 47 
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6.6 Från stora monopolflygbolag till avreglerad flygmarknad 
 
En reglerad prissättning och monopol på flyg har gjort att man har haft höga priser. Flyg 

branschen led av ineffektiv närings verksamhet på grund av monopol. Efter avregleringen 

skapades en marknad som konkurrerade om kunder, antalet flygbolag har ökat i och med att 

lågprisflygbolag etablerat sig på marknaden.  Konkurrens är alltid positivt för kunden. I dag har 

konkurrensen bland annat medfört att priserna som tidigare var väldigt höga har pressats ner och 

detta har givetvis varit positivt för kunden. SAS som tidigare mer eller mindre fungerade som 

monopol företag på flygmarknaden gick med stor förlust. Man blev utsatt för konkurrens och var 

tvungna att också börja se över sina rutiner och arbetsmetoder. Även SAS inledde 

kostnadseffektiviseringar och kunde därmed introducera lågprisalternativ på sina biljetter. På så 

sätt kunde SAS anpassa sig bättre efter den nuvarande situationen.   
 

6.7 Allians analys  
 

Alliansen har en lugnande effekt på flygbolagens annars så turbulenta och oroliga marknad. I och 

med att medlemsländerna samarbetar och bemöter omvärldens påfrestningar gemensamt kan man 

oftast klara sig bättre än om man står själv då det blåser. Kostnaderna kan också hållas nere 

genom allianssamarbete. Är kostnaderna lägre kan också priserna på biljetterna vara lägre. Låga 

priser är en stark konkurrensfördel då kunden i många fall upplever det låga priset som en 

avgörande faktor vid val av flygbolag.  Företag som står utanför allianserna kan också komma att 

gå miste om en mängd fördelar och  framförallt i form av  kostnadsbesparingar, Malmö Aviation, 

Ryan air, Fly Me och  Sterling är utanför  allianserna.  � Allianserna har ett starkt fokus på 

kostnadseffektiva åtgärder genom samordning och gemensamt utnyttjande av resurser och 

faciliteter, gemensamma inköp samt samarbete inom till exempel produktutveckling, IT och 

miljö. Att tillgodogöra sig kostnadssynergierna har dock visat sig tidskrävande.�1 
SAS koncernen planerar tillsammans med övriga medlemmar i Star Alliance under kommande år 

att etablera ett gemensamt företag för inköp och distribution av flygbränsle. Avsikten med 

företaget är att kostnadseffektivt kontraktera alliansens flygbränsleinköp på strategiskt viktiga 

flygplatser.2 

                                                
1 SAS koncernens Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning 2004 
2 Ibid 
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6.8 Fem valda företags segmenteringsstrategier 
 

Våra undersökta bolag är relativt klart segmenterade. Dock är det är viktig att påpeka att 

flygbolagen inte enbart jobbar med sitt segment utan till viss del också  opererar på andras 

segment. Idag håller segmenteringen redan på att luckras upp och i framtiden kan de ovan 

nämnda segmenteringarna komma att ändras väsentligt. Malmö Aviation medger under vår 

intervju att de exempelvis kan komma att satsa mer på �den vanliga resenären�, istället för som i 

dag, affärsresenärer. Med det menas antagligen att de kommer att effektivisera och försöka att 

pressa ned sina priser, då de i dag ligger en hel del i överkant, relativt sätt. Ryan air kommer 

enligt vår intervju inte att ändra strategi eller inriktning. De bytte inriktning under slutet av 90- 

talet och blev då ett rent lågprisflygbolag. I efterhand har det visat sig vara ett väldigt 

framgångsrikt beslut. Fly Me är ett nystartat flygbolag och har satsat på att vara ett 

lågprisflygbolag redan från början. SAS är ett flygbolag som generellt sätt inriktar sig mot 

affärsresenärer. Dock har de under senare tid utökat sitt utbud och även börjat att satsa på 

lågprisbiljetter och andra möjligheter till flexibla biljetter och biljettpriser. Även inom SAS pågår 

nu ständiga effektiviseringar för att kunna vara mer konkurrenskraftiga och framgångsrika.         
 
6.9 Soliditet 
 
Soliditeten är det vanligaste måttet på finansiell styrka. Den beskriver den långsiktiga 

betalningsförmågan är för ett företag. Hög soliditet betyder att företaget klarar sig även fast det 

skulle kunna gå sämre framöver. Dålig soliditet är ett tecken på att ett företag kanske inte klarar 

av sina skulder framöver. Hur hög soliditeten är varierar vanligtvis från bransch till bransch. En 

regel kan dock vara att ju högre risk det är i företagets bransch desto högre soliditet bör man 

efterstäva. Ett vanligt riktmärke brukar dock vara att soliditeten bör ligga mellan 30 och 40 %.1 

När det gäller bolagen som vi undersökt, nivån på soliditeten är olika hos olika bolag. Soliditeten 

hos Malmö Aviation år 2004 har minskat från 41,1 % till 35,6 % och för Ryan air samma år från 

59% till 36% dvs. en nivå som finansiellt kan vara acceptabelt. Fly Me har en nästan hög och 

säker soliditet på en nivå på 56,2 %. SAS och Sterling har en soliditet på 19 % respektive 21 % 

samma år i jämförelse med andra bolag som vi undersökt.  

                                                
1 Nilsson H, Isakson A och Martikainen T. [2002] �Företagsvärdering med fundamental analys. Studentlitteratur� 
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Med hänsyn till dem två bolags årsredovisningar samt marknadens situation kan man konstatera 

att inte finns så många allvarliga turbulenta oroligheter som kan skapa oro för SAS och Sterling 

på en soliditet som ligger på 19% och 21%. 
 
6.10 Flygets framtid 
 

Flygtrafikens tillväxt förväntas vara fortsatt stark även i framtiden. Globaliseringen och det ökade 

livs tempot medför att vi vill förflytta oss runt om i världen och det på ett snabbt och effektivt 

sett. Människor upplever i dag generellt sett ett högre välstånd och tenderar därmed att utnyttja 

resandets möjligheter i större utsträckning. Mycket visar på att ungdomar kommer att fortsätta att 

studera utomlands i hög utsträckning, att allt fler välbeställda pensionärer kommer njuta den sista 

delen av sitt liv genom resor eller att vi i högre utsträckning unnar oss weekendresor runtom i 

Europas städer. Den ökade in och utvandringen av befolkningen spelar säkerligen också in när 

det gäller det ökade rese mönstret.1 
 

6.11 Hur ser den närmaste framtiden ut för flyget? 
 

�Försiktigt positiv. Efter en exceptionellt lång nedgång råder nu mer optimism i flygbranschen än 

på länge. Den djupa ekonomiska svacka som terrorattentaten i USA september 2001 orsakade, 

följdes en långdragen lågkonjunktur, vilket medförde att passagerarvolymerna minskade med 15 

procent på LFV´s flygplatser under tre magra år. Däremot innebar 2004 en trafikökning med fem 

procent. En viktig förklaring till branschens uppgång är att de låga biljettpriserna stimulerar 

flygandet.�2 Inom den allra närmsta perioden pekar trenderna i det stora hela dock uppåt för 

flyget, om än dock lite osäkert när det gäller oljeprisets påverkan. 

� Konjunkturen talar för närvarande för en bra utveckling av flygtrafiken under 2006, säger 

LFV´s generaldirektör Lars Rekke. Men ett högt oljepris och den flygskatt som aviserats gör 

dock framtiden mycket osäker när det gäller tillväxten.�  Även här visas åter en gång att 

framtiden som ser ljus ut och som står öppen för möjligheter också kan komma att innebära en 

del orosmoment. Bland annat är de ständigt svängande oljepriserna ett starkt orosmoment. 

Intervjuer med våra olika flygbolag visade på att oljepriserna hade stor inverkan på priserna och 

lönsamheten inom den närmsta framtiden.  

                                                
1 www.tfk.se  TFK - Institutet för transportforskning  2005 
2 www.lfv.se/  LFV Luftfartsverket  2005 
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Stiger oljepriserna måste också biljettpriserna stiga och då kan lågprisflyget inte längre hålla 

samma låga pris och kan därmed inte leva upp till sin största marknadsföringsmässiga fördel. 

Framtiden bör därmed bemötas med försiktig men positiv tillförsikt.  
 
6.12 Bränslekostnad till flygplan och dess påverkan på totala kostnader på 
flygbranschen. 
 
Oljepriset är en kostnad som påverkar priset på flyg biljetter. Pris per fat olja som är lågt gör att 

flygbolag får lägre kostnad per levererad biljett, och ett högt oljepris påverkar branschens totala 

lönsamhet negativt. Till exempel för Ryan air bränsle kostnaderna har ökat med 106 % i 

jämförelse med en intäkt ökning på 33 %. Problematiken har samma effekt för andra bolag också.   

Den totala efterfrågan på oljan har ökat kraftigt på sistone, detta har gjort att priset på olja har gått 

upp. enligt IEA(International Energy Agency) kommer efterfrågan på olja kommer att gå upp 

med 2,2 procent år 2006.1 För tillfället lider branschen av höga oljepriser, på nära 60$ per fat, 

trots att oljekartellen OPEC håller sin produktion uppe samt att vara redo att hjälpa marknaden så 

fort det blir en brist på olja, enligt Al-Sabah president i OPEC den 13 december 2005.2  Ett ännu 

högre pris på olja är ett hot mot flygbranschen och kan leda till högre biljett priser och minskad 

lönsamhet.   
 

6.13 Miljöskatt på flygbiljetter leder till nedlagda linjer 
 

Andra faktorer som kan komma att hota flygbranschen är den omtalade miljöskatten. Dyrare 

priser kommer innebära att fler söker sig från flyget och kan komma att välja andra färdsätt eller 

helt enkelt avstå från resandet och stanna hemma. �Förslaget om en ny skatt gör en tur och 

returresa med flyg mellan Luleå och Malmö 1 120 kronor dyrare för en tvåbarnsfamilj, skriver 

vd:arna för fyra flygbolag. Regeringen får in 800 miljoner kronor om året genom att införa en ny 

miljöskatt på flygbiljetter. Men det har inget med grön skatteväxling att göra, utan handlar enbart 

om att brandskatta flyget för att få råd med nya utgifter. Dyrare biljetter leder till att färre flyger, 

med färre avgångar som följd. Ett antal linjer kan komma att läggas ned, skriver vd:arna för SAS 

Sverige, Malmö Aviation, Fly Nordic och Skyways�.3  

                                                
1 Nyhetsbyrån Direkt  DI 2005-12-13 
2 SvD Näringsliv 2005-12-13 
3 www.dn.se/DNet/   "Miljöskatt på flygbiljetter leder till nedlagda linjer" 050920 
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Genom vår intervju med Ryan air framkom det att den föreslagna miljöskatten skulle kunna 

komma att innebära en förödande effekt på den svenska flygbranschen, och detta i form av att 

folk överger flyget eller att många linjer helt enkelt läggs ned. 
 

6.14 Trender som påverkar på kort och lång sikt 
 
Trender som antas påverka flygbranschen är framförallt globaliseringen och den ökade 

internationella handeln. Men en negativ effekt som tyvärr kan komma att uppstå är att den ökade 

satsningen på passagerarflyg och flygfrakt kan komma att leda till kapacitetsbrist på vägar, 

flygplatser samt i luftrummet. Stora satsningar kommer troligtvis att behöva läggas på att 

undersöka trängsel problematiken och vad man kan göra för att effektivisera hela systemet och 

finna flygfraktens plats i en alltmer samordnat transportsystem. 

Kunder såväl som piloter och anställda kommer att ställa större krav på säkerheten. Den ökade 

miljötänkandet kommer troligtvis också att bli mer och mer kopplad till flyget, än vad det tidigare 

varit. Den omdiskuterade miljöskatten kommer att ha en stor verkan på biljettpriserna och kan 

därmed bli ett allvarligt hot mot lågprisflygbolagen.   

                       
6.15 Analys av intervjuer 
 

Analys av de tre flygbolagen: Malmö Aviation, Ryan air och Fly Me 
 
Genom våra intervjuer hade vi ett antal frågor som behandlade just vad man gjorde för att få en 

nöjd kund, det vill säga vad man vidtar för mervärdes höjande åtgärder gentemot kund. På dessa 

frågor svarade de tre undersökta bolagen relativt likvärdigt. Vissa skillnader framgick dock i och 

med att de olika bolagen valt att segmentera sig mot olika segment. Malmö Aviation segmenterar 

sig främst mot affärsresenärer och företag medan Ryan air och Fly Me framförallt vänder sig till 

privatresenärer som vill flyga till ett lågt pris. Detta medför givetvis att Ryan air och Fly Me vill 

framhålla sitt låga pris och Malmö Aviation sin höga standard. 

 

När vi bad de tre bolagen att berätta om sina starkaste punkter valde Malmö Aviation att lägga 

betoningen på Bromma flygplats, då de ansåg att förbindelserna till och från Bromma var 

effektiva och bra. De ansåg dessutom själva att de använde sig av en tät tidtabell och helt enkelt 

genomför många flygningar per dag. Ryan air svarar på samma fråga att deras styrka är att de är 

effektiva och givetvis billiga.  
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De tar inga extravgifter i form av bränslepålägg och hävdar vidare att de är väldigt punktliga och 

att de jämförelsevis med andra bolag ställer in minst antal flygningar. Fly Me anser sig ha en 

styrka i och med att de arbetar från Landvetter. Där finns det idag inte mycket konkurrens i forma 

av direktlinjer och lågprisflyg. 

 

Som en motfråga till flygbolagens starkaste sida bad vi flygbolagen att beskriva sin eller sina 

svagaste punkter. Både Malmö Aviation och Fly Me ansåg att storleken var en klar nackdel för 

dem. I och med att de är så små har de problem med att slå ut de fasta kostnaderna på ett 

tillfredställande sätt. Ryan air tillkännagav inga svagheter. Om detta beror på att man inte anser 

sig ha några svagheter eller om det helt enkelt är så att man inte vill framstå som att flygbolag 

med en massa svagheter är oklart. Klart är dock att flygbolaget Ryan air går väldigt bra nu och då 

kanske inte svagheterna är någonting som noteras i hög utsträckning. Ryan air går faktiskt med 

vinst och är också det enda bolag som anställer folk 

 

Vad gör då de olika bolagen för att locka till sig nya kunder? 

Här fick vi väldigt utförliga svar från vår intervjurespondent från Malmö Aviation och detta 

antagligen för att han var mest tillmötesgående till intervjun över lag. Malmö Aviation gör en 

noggrann research mot de kunder som de vill locka till sig, d.v.s. mot de företag de tänker vända 

sig till. Därefter bokar de möten med de företag som de anser vara intressanta och försöker locka 

dem till sig via säljkåren.  

Då och då genomför de säljkampanjer som är lite mer inriktade mot privatkund, men dessa sker 

mycket sällan, då huvudsyftet är att locka till sig affärskunder. Ryan air däremot vänder sig 

främst till privatresenärer. De går ut med annonseringar, presskonferenser och andra happenings 

för att locka till sig nya kunder. Fly Me som i stort sätt vänder sig till samma typ av målgrupp 

som Ryan air lockar till sig kunder på liknande sätt, dvs. genom priskampanjer, annonseringar 

och personlig försäljning. 

Malmö Aviations främsta mervärde ligger i att de framförallt erbjuder kunderna valuta för 

pengarna, är tidsbesparande och punktliga. Ryan air erbjuder mervärde genom att vara väldigt 

billiga och använda sig av en väldigt ung flygplansflotta. Fly Me läger här också sin betoning på 

de billiga priserna. 
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Alla tre bolagen tror att kunderna förväntar sig punktlighet från de respektive bolagen samt att 

inga flygturer ställs in. 

Malmö Aviation tror att kunderna förväntar sig en relativ snar prissänkning från dem. I dag ligger 

de 10-15 % högre, prismässigt sätt, jämförelsevis mot Arlanda. Ryan air tror framförallt att 

kunderna förväntar sig att de är billiga. Missnöjda kunder bearbetas alltid. Alla tre bolagen 

arbetar med reklamationsavdelningar som tar hand om detta. När det gäller att bemöta negativ 

publicitet och kritik ifrån allmänheten arbetar alla bolagen med att försöka få ut en så rak 

kommunikation som möjligt och att generellt sätt aldrig ljuga eller undanhålla uppgifter. Alla tre 

tillfrågade bolag använder sig av medietränad personal när det gäller kontakt med media. Fly Me 

har enligt dem själva fått uppleva mycket negativ publicitet under den senaste tiden och har visat 

sig vara granskade av såväl media som övriga branschmedlemmar. Kanske just därför har de satt 

in en hel PR avdelning som arbetar med just sådana frågor. 

Slutligen kan slutsatser dras att alla bolagen arbetar fokuserat och serviceinriktat mot kund. Ryan 

air och Fly Me lägger sitt mervärde i det låga priset och därmed lägger de inte några 

flygerbjudanden eller måltider inkluderat i priset. Därtill får man givetvis göra antaganden om att 

alla tre bolagen arbetar med ett kundfokuserat tänkande. Detta tyckte vi också framkom under 

intervjun. Det tycks som vindarna blåser lite olika för de olika bolagen. Fly Me har fått mycket 

negativ publicitet medan Ryan air välförtjänt nog inte fått det. Viktigt att ha i åtanke är att Ryan 

air starkt jobbat med att arbeta in sitt varumärke som just ett lågprisflygbolag. Fly Me är ett nytt 

bolag som inte hunnit arbeta in sitt namn på samma sätt. Dessutom kan det tyckas att Fly Me 

hade lite dålig start i och med  den tidigare ledningen och avsättandet av denna. Den massmediala 

publiciteten har stor betydelse och har påverkat kunderna i sina val och därför ansåg vi att den 

frågan också var viktig att ta upp.  

Ryan air ter sig befinna i en god spiral och man lever gott och spär dessutom på framgångarna. 

Det ger uppenbarligen resultat. Malmö Aviation är starkt segmenterat gentemot affärsresenärer 

och just därför är vi kanske som privatpersoner inte så uppmärksamma på detta bolag. Fly Me 

arbetar just nu i motvind men hoppas ändå starkt på den nya ledningen och på framtiden. vart det 

leder återstår att se.  
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6.15.1 Analys av intervjun med analytiker Lennart Bergbom 
 
Tydliga trender som vi kunde avläsa från intervjun med Lennart var att miljöfrågor är någonting 

som är aktuellt och som kan komma att bli ännu mer aktuellt. Handel med utsläppsrätter visar på 

detta. Lågprisflyget kommer att fortsätta sin positiva utveckling och växa. Detta kommer 

troligtvis innebära att de traditionella bolagen mer eller mindre känner sig pressade att också 

effektivisera för att få ner sina priser. De traditionella bolagen kommer dock att ha en fördel i och 

med att de är mer flexibla och erbjuder kunden möjlighet till ombokning  samt på ett bättre sätt 

kan anpassa och  kombinera sina biljetter till olika typer av kunder. Trängseln kring stora 

flygplatser kan komma att bli väldigt omfattande och det relativt snart, då det hela tiden byggs 

nya flygplan som är alltmer avancerade.   

 

På lite längre sikt kan allianssammanslutningarna komma att bli allt vanligare och dessa kan 

komma att utvecklas till nätverksflyg. Interkontinentalflyg kommer att gå via nav i centrala 

Europa och där kan kunderna via nätverksflyget välja ett annat flyg som ingår i samma nätverk 

som flyg nummer ett också var med i. På så sätt kan kunden flyga effektivt och 

kostnadsfördelaktigt. Regionalflygets osäkra tillvaro kan komma att stabiliseras och därmed 

kommer regionalflyget med stor säkerhet att överleva.  
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7. Resultat 
 

I resultatet kommer vi att sammanfatta analysen samt svara på syftet. Vi kommer att svara på 

hur branschens nuvarande situation ser ut, dess riktning samt vilka mervärdes höjande 

faktorer de olika bolagen använder sig av för att vara konkurrenskraftiga. 

 

Tidigare har flyget starkt karaktäriserats av att ett enda flygbolag varit dominerande och haft 

monopol på marknaden. Efter avregleringen av denna monopolmarknad under sista delen av 

90 talet skapades en marknad som började konkurrera om kunder. Antalet företag ökade och 

priserna som tidigare var väldigt höga pressades ner. SAS som tidigare var mer eller mindre  

ohotade på marknaden var tvungna att se över sin verksamhet för att kunna pressa ned sina 

priser och anpassa sig till den nya marknaden. 

 

Enligt information från analysen kan vi konstatera att lägre biljettpris blev resultatet av den 

hårdare konkurrensen mellan flygbolagen. Många lågprisflygbolag har kunnat använda sig av 

så låga priser genom att minska sin reseservice och därigenom kunna erbjuda kunden en 

mycket billigare biljett. Kunden ombeds i de flesta fall att boka sina biljetter via Internet och  

därigenom kan flygbolagen spara in en massa kostnader, kostnader som man tidigare hade i 

form av anställd personal som utförde dessa sysslor. Effektiviteten i kommunikations ledet 

från biljett beställning till det slutgiltiga biljettköpet har inneburit att kostnaderna har sänkts 

väsentligt för branschen. 

 

Effektiviseringar är något som vi anser karaktäriserar branschen i stort. Såväl lågprisflygbolag 

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

möjligt. Ryan air försöker att spara in överallt där det går att spara. Service och kringtjänster 

får kunden endast tillgång till genom att köpa produkter/ tjänster separat. Fly Me försöker på 

liknande sätt att jaga kostnader överallt där det går. Malmö Aviation kostnadsbesparar främst 

genom mänskliga resurser och detta gör även SAS, som har dragit in på mycket personal 

under den senaste tiden. 

Samtidigt visar statistiken oss att antalet flygresenärer ökar igen. Efter 2004 ökade antalet 

resenärer från 21 miljoner  till 23 miljoner. Detta är en positiv tendens efter nedgången 11 

september år 2001. Bättre ekonomi, ökad globalisering, ständiga effektiviseringar samt ökad 

konkurrens mellan flygbolagen är några utav de faktorer som bidragit till ökade antal 

resenärer. 
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Genom våra intervjuer kan vi dra slutsatserna att lågprisflyget  med största säkerhet kommer 

att fortsätta ta marknadsandelar, då både den vanlige resenären och affärsresenären i dag 

främst prioriterar ett lågtpris framför något annat.  

Detta har inneburit att de traditionella bolagen blivit tvingade att se över sina priser och mer 

eller mindre anpassa sig efter lågprisflygets priser. 
 

Vi kunde även dra slutsatsen att allianssammanslutningar är någonting som mer och mer 

börjat prägla marknaden. Många små flygbolag kommer att ha svårt att klara  stora kostnader 

och att vara tillräckligt konkurrenskraftiga. Många utav de lågprisflygbolag som finns i dag 

kommer med stor säkerhet inte att finnas kvar i framtiden. Trender och tendenser pekar mot 

att det kommer att bli större och färre bolag kvar på marknaden. Små flygbolag har helt enkelt 

för stora problem med att slå ut de fasta kostnaderna. För att bättre kunna klara dessa 

kostnader kan små företag fusioneras, bli större och på så sätt klara kostnaderna. Samarbeten 

mellan flygbolagen är i dag mycket vanligt. När samarbeten sker i sin yttersta form handlar 

det om en allians. Allianser förekommer i hög utsträckning i dag. De har en lugnande effekt 

på flygbolagens omvälvande och oroliga marknad. Medlemsländerna samarbetar och möter 

omvärldens krav och påfrestningar gemensamt och klarar sig på så sätt bättre. Huvudskälen 

till dessa allianssamarbeten är att kostnaderna hålls nere, då allianserna har ett starkt fokus på 

kostnadseffektiva åtgärder genom samordning, gemensamma inköp samt samarbete inom 

exempelvis produktutveckling, IT och miljö. SAS koncernen planerar exempelvis med övriga 

medlemmar i Star Alliance att etablera ett gemensamt företag för inköp och distribution av 

flygbränsle. Oljepriset är idag väldigt svajande och ostabilt och en faktor som starkt påverkar 

priset på flygbiljetter.  
 

När det gäller säkerheten har det visat sig att flyget är bland det säkraste transportmedlet som 

man kan färdas med, särskilt när man ser på statistiken på antal olyckor som sker i 

flygbranschen i jämförelse med andra transportmedel. Inga dödliga haverier har inträffat 

under de senaste åtta åren dvs. från år 1996. Privatflyget drabbades av 23 haverier under 

2004, varav 2 haverier med dödlig utgång i vilka 7 personer omkom. Denna siffra ligger över 

det genomsnittliga värdet både vad gäller antalet haverier och antalet omkomna för den 

senaste 10- års- perioden och betydligt över året 2003, som var det bästa året på mer än 30 år 

med endast 17 haverier och inga omkomna. I jämförelse med vägtrafiksolyckor bara under 

2004 rapporterades 18 029 trafikolyckor med personskada till polisen. I dessa olyckor dog 

480 personer, 4 022 skadades svårt och 22 560 skadades lindrigt enligt polisens bedömning. 
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Miljömedvetenheten har kommit att bli alltmer omfattande och kommer enligt information 

ifrån Lennart Bergbom, luftfartsverket att få en ännu mer framträdande roll i framtiden. 

Miljöfrågor som tidigare varit någonting som främst diskuterats för bilister osv. har nu 

kommit att beröra även flygbranschen, på gott och ont. Redan nu  exemplifieras detta genom 

handel med utsläppsrätter och den föreslagna miljöskatten.  

Miljöskatten är någonting som kan komma att bli ett starkt hot mot flyget, då miljöskatten 

kommer att innebära dyrare priser på flygbiljetter och medföra att folk helt enkelt väljer andra 

färdsätt.    
 
När det gäller att tillfredställa kunden, jobbar de olika bolagen på lite olika sätt, beroende 

främst på vilken kategori av människor de riktat in sig mot. Våra undersökta bolag kan i stort 

sätt delas in i två grupper, de traditionella flygbolagen och lågprisflygbolagen.  

Lågprisflygbolagen; Fly Me, Ryan air och Sterling har alla valt att lägga sitt mervärde i det 

låga priset. Malmö Aviation och SAS lägger mervärdet i sin service och sina flexibla tjänster. 

De två sistnämnda bolagen har valt att generellt sätt inrikta sig mot affärsresenärer. Därför har 

de satsat på en tät flygtabell, en komfortabel och trevlig resa för kunden. De har vanligtvis 

avgångar morgnar och kvällar, då detta är speciellt attraktivt för affärsresenärer. Malmö 

Aviation anser sig ha en stark sida i och med att de opererar med Bromma flygplats. Bromma 

har bra förbindelser och ligger centralt och bra till. De är det enda inrikesopererande flygbolag 

som använder sig av Bromma flygplats. De betonar även sin täta flygtabell och sin 

punktlighet. Ryan air framhåller sin effektivitet och givetvis sitt låga pris. De framhåller även 

de sin punktlighet   och hävdar att de har en punktlighet på mer än 92 % och ställer in minst 

antal flyg, jämförelsevis sätt med andra flygbolag. Fly Me anser sig ha en styrka med att de 

opererar från Landvetter, då det inte finns så mycket konkurrens med direktflyg och 

lågprislinjer ifrån Landvetter. 
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