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Sammanfattning

Titel: Traditionella flygbolag och Lågprisflygbolag

En jämförande studie av fem europeiska flygbolags operativa 

effektivitet och finansiella strategier

Författare: Christopher Karp & Fredrik Sahlström

Handledare: Åke Bertilsson

Frågeställning: Hur skiljer sig lågprisflygbolagens strategier jämfört med de 

traditionella, vilken är den vinnande strategin?

Huvudsyfte: Genom utvalda teorier och nyckeltal jämföra och se skillnader mellan 

flygbolagens strategier och hur det påverkar lönsamhet och 

utveckling.

Metoder: En jämförande studie baserad på sekundärdata på fem stora flygbolag 

för att hitta olikheter i strategier. Främst används bolagens 

årsredovisningar, vetenskapliga artiklar och relevanta teorier för 

insamlandet av data.

Slutsatser: Biljettpriset inom flygindustrin blir en allt viktigare faktor att anpassa 

sig efter för överlevnad på marknaden. Lågprisflygen har genom 

kostnadsreduceringar genom enklare bokningssystem, mindre 

personalstyrka, avlägsna flygplatser och enhetlig flotta kunnat sätta 

lägre priser än de traditionella. Detta innebär att effektiviteten har ökat 

och detta sätter press på de traditionella flygbolagen att 

kostnadsreducera och utveckla servicen ytterligare för att ha en chans 

att klara konkurrensen. Marginalerna har blivit mindre vilket pressar 

ner lönsamheten inom industrin. Traditionella flygbolag behöver 

anpassa sig efter de nya kraven och omstruktureringar är nödvändigt.
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Abstract

Title: Traditional airlines and low price airlines

A comparing study of five European airlines operational efficiency 

and financial strategies

Authors: Christopher Karp & Fredrik Sahlström

Mentor: Åke Bertilsson

Problem formulation: How does the low price airlines strategies differ from the traditional 

airlines strategy, which is the winning strategy?

Main purpose: With chosen theories and key figures see the differences between 

airlines strategy and how it affects profitability and development.

Method: A comparing study based on secondary data from five big airlines in 

order to find differences in strategy. Mostly the companies’ annual 

reports, scientific articles and relevant theories are used for the 

collection of data.

Conclusions: It is becoming more important to adjust the ticket price on air 

travelling to survive on the aviation-market. Low-price airlines have 

been able to lower the ticket price through cost reductions with easier 

booking systems, smaller workforce, less attractive airports and a 

uniform fleet. This productivity increase is forcing the traditional 

airlines to reduce their costs and improve their service to deal with the 

competition. The marginal’s are getting smaller and profitability is 

getting lower. Traditional airlines have to adjust after the new 

demands and restructures are needed. 
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1. Introduktionskapitel

Detta inledande kapitel redogör för problembakgrunden som ligger till grund för denna 

kandidatuppsats. Bakgrunden diskuteras för att sedan mynna ut i en frågeställning vars syfte 

formuleras. 

1.1 Bakgrundsproblem

Tidigare ökande bränslekostnader, hårdnande lågpriskonkurrens och en annalkande 

konjunkturnedgång ställer högre krav på flygbolagen och dess organisation. Flygbolagen ställs 

inför ett dilemma där de tvingas sänka sina kostnader, öka effektiviteten samtidigt som de 

försöker upprätthålla ett brett utbud av destinationer. Lågprisbolagens explosionsartade intåg i 

slutet av 90-talet och början av 2000-talet i och med avregleringen från det statliga monopolet har 

verkligen satt flygmarknaderna på prov med snabba förflyttningar av marknadsandelar och 

utslagningar av konkurrenter. Omkring 36 procent av flygbolagens operativa utgifter utgörs av 

”jet fuel” (flygplansdrivmedel) jämfört med 13 procent år 20021. Detta har lett till att många 

flygbolag gått i konkurs eller är på god väg och International Air Transport Association (IATA) 

tror att flygbolag världen över kommer att förlora 5.2 miljarder detta år (2008). På grund av den 

finansiella krisen som har drabbat hela världen så tros oljepriset däremot sjunka på grund av 

minskad efterfrågan. Folk är rädda att förlora sina jobb och spenderar mindre vilket syns i 

passagerarantalet hos flygbolagen2. 

De senare åren har vi sett flygbolag som går i konkurs eller blir uppköpta. SAS har under längre 

tid genomfört successiva nedskärningar och lyckats klara sig från uppköp eller konkurs. 

Priskänsliga konsumenter söker billiga alternativ och de nya lågprisflygbolagen som Easyjet, Fly 

Nordic och Ryan Air "krigar" med de traditionella flygbolagens lågprisalternativ. Att flyga till 

Paris, London, Prag, eller Barcelona kostar inte längre flera tusenlappar.3

                                                
1

http://money.uk.msn.com/investing/articles/john-stepek/article.aspx?cp-documentid=9464112
2 ibid
3 http://www.profilportalen.se/flyg/index.html
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Flygbolagens struktur och strategi har under de senaste åren förändrats radikalt. Från att ha 

serviceinriktade flygresor med ett stort antal inkluderade förmåner i priserna har nu de 

traditionella flygbolagen på grund av konkurrens från de relativt nystartade lågprisflygbolagen 

varit tvungna att lägga om strategin och till och med minska antalet flygningar och istället 

försöka fylla så många platser per rutt som möjligt. 

1.2 Problemformulering

I den numera konjunkturkänsliga passagerarflygmarknaden har lågprisflygbolagen under det 

senaste decenniet växt sig starkare genom lägre priser då folk har blivit mer prismedvetna. Detta 

sätter press på de traditionella flygbolagen att kostnadsreducera på olika sätt för att kunna hänga 

med i prisnivån eller att skapa mervärden genom service för att kunna behålla priserna. Härifrån 

kan vi utläsa att det finns olika strategier för olika segment med olika prissättningssystem som 

blir mer priskänsliga. Frågan är hur mycket priskänsligare marknaden kan bli. Flygbolagen kan 

inte sätta hur låga priser som helst då de fasta kostnaderna förblir höga med höga oljepriser och 

utvecklingskostnader som slår ut de mindre och nystartade flygbolagen.

Frågeställning:

 Hur ser de traditionella flygbolagens strategi ut i jämförelse med lågprisflygbolagens? Är 

någon mer lönsam än den andra?

1.3 Syfte

Syftet med uppsatsen är att se skillnaderna mellan de traditionella och lågprisflygbolagens 

strategier och vilka effekter det har på företagets lönsamhet och utveckling. Kan de traditionella 

bolagen behöva omstrukturera för att överleva på den nya, priskänsliga marknaden. 

1.4 Avgränsning

Studien omfattar lågprisflygbolag och traditionella flygbolag på den europeiska 

passagerarflygmarknaden. Att inte den nordiska flygmarknaden valdes beror på att studieobjektet 

ska belysas från ett större perspektiv. Motsatt valdes att inte göra en undersökning på den globala 

flygmarknaden på grund av undersökningens storlek/omfattning. Dessutom är uppsatsskrivarna 
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mer bekanta med den europeiska marknaden och mer intresserade av den. Då avsikten är att göra 

en jämförande studie på lågprisflygbolag och traditionella flygbolagen så har begränsningen 

strategiskt blivit fem av de större i Europa. De valda lågprisflygbolagen är Ryanair och Easyjet 

och de traditionella är British Airways, Air France och Lufthansa. Då flygmarknaden omfattar 

många olika typer av transporter har vi dessutom valt att endast behandla persontransport.
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1.5 Definitioner

 Lågprisflygbolag: Ett samlingsnamn för undersökningsobjekten i uppsatsen som erbjuder 

lågprisbiljetter där följande två bolag ingår: Ryanair och Easy Jet.

 Traditionella flygbolag: Flygbolag som inte erbjuder lågprisbiljetter och där allt utöver 

flyresan ingår i biljetten, som bland annat förtäring, transfer och personlig service där 

följande tre bolag ingår: British Airways, Air France och Lufthansa.

Nyckeltal

 ASK (Available seat kilometers): Ett mått för passagerarkapacitet där antalet säten 

multipliceras med antalet flugna kilometrar. Tillgänglig kapacitet.

 RPK (Revenue passenger kilometers): Ett mått för betalda passagerarkilometrar där 

antalet betalande passagerare multipliceras med sträckan som flygs uttryckt i kilometer.

Utnyttjande av kapacitet.

 Kabinfaktor (Passenger load factor): Ett mått på passagerarbeläggning där 

nyttjandegraden av tillgängliga platser uttrycks genom relationen mellan de ovan nämnda 

ASK och RPK. 

 ROS: En förkortning på företagets vinstmarginal; kommer från engelskans return on 

sales. 

 ROE: En förkortning på räntabilitet på eget kapital; kommer ifrån engelskans return on 

equity.

 Gearing/Skuldsättningsgrad: Beskriver förhållandet mellan eget kapital och skulder. 

 Utdelning: Visar företagets utdelning till aktieägare.

 Siffror från årsredovisning: Siffrorna som används är tagna direkt från de enskilda 

bolagens årsredovisningar, i vilka justeringar ej förekommit.
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2. Metod

I detta kapitel förklaras vilka angreppsätt som har tillämpas på det valda problemet. Vidare 

diskuteras studiens tillförlitlighet och metod och källkritik. 

2.2 Ansatser

Undersökning utgår ifrån en deduktiv ansats. Den deduktiva ansatsen utgår ifrån en redan 

existerande teori genom vilken det skapas hypoteser och påståenden om verkligheten. Studien 

utgår då ifrån det generella till det mer konkreta. En motsatt ansats kallas induktiv metod. Den 

induktiva ansatsen börjar med en empirisk undersökning eftersom denna metod har sin 

utgångspunkt i verkligheten. Metoden innebär att data samlas in och man söker efter generella 

mönster som sedan kan göras till teorier4. En kombination av dessa två ansatser kallas abduktion.

Figur 1: Induktiv och deduktiv ansats

Teori

Generalisering Hypoteser

Observationer Observationer

Verkligheten

Induktiv ansats Deduktiv ansats

            Källa: Att utreda forska och rapportera, Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997, sid 229.

                                                
4 Att utreda forska och rapportera, Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997, sid 229
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2.3 Metodval

Det metodval som görs ska leda till att syftet med studien uppfylls på bästa möjliga sätt. Urvalet 

för denna uppsats är gjord för en utvärderande analys efter en kvantitativ insamling av hård 

primärdata. Studien källor är tidsbegränsad till årsredovisningar från 2007 till 2008 och artiklar 

från 1990. Kvantitativa beräkningar har gjorts på de nyckeltal som används för att beräkna 

lönsamhet. Utgångspunkten blir en deduktiv ansats där verkliga siffror använts för att dra 

slutsatser. Kvalitativ data fås genom kortare eller längre texter som analyseras och bearbetas för 

att få fram ett meningsinnehåll5. Kvalitativa data som används i denna uppsats hämtas ifrån 

vetenskapliga artiklar, internet samt aktuell facklitteratur för ämnet. Kvantitativ data består av 

hård data från respektive bolags årsredovisning med egenskaper som kan mätas med numeriska 

värden. Dessa data består av operationaliserade variabler på ordinal, intervall eller kvotnivå vilka 

lämpar sig för denna typ av undersökning. 

2.4 Fallstudien (jämförande)

Varje ämnesområde är beroende av forskning för att kunna utveckla den kunskapsbas som ligger 

till grund för ämnet i fråga. Vidare är denna typ av studie lämpad för att systematiskt studera en 

företeelse. Valet av angreppssätt beror på hur problemet ser ut och vilka frågor som ställs kring 

detta. Det finns två olika metoder av angreppssätt, experimentella och icke-experimentella. 

Experimentell forskning kräver att de variabler som är av intresse kan manipuleras, delvis för att 

ha kontroll på stora delar av situationen. Icke-experimentell forskning, deskriptiv forskning avser 

studera skeenden eller företeelser där variablerna inte går att kontrollera eller identifiera eller då 

det är svårt att manipulera. Angreppssättet i denna uppsats utgår ifrån den senare. En fallstudie är 

så kallad heuristisk vilket innebär att den kan förbättra läsarens förståelse av den företeelse som 

studeras. Den kan ge nya insikter eller bekräfta något man redan trodde sig veta. Slutligen är en 

fallstudie kvalitativ/induktiv metod som fokuserar på process, förståelse och tolkning6.

                                                
5 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder 2002, s. 249
6 Fallstudien som forskningsmetod, 1994, s. 20-34
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2.4 Urval

Bekvämlighetsurval

Detta innebär att urvalet baseras på bekvämlighet, alltså undersökningsobjekt som är tillgängliga 

handplockas. Detta kan vara nödvändigt när undersökningen är tids eller kostnadsbegränsad eller 

då tillgången till källor är begränsad7.

Urvalsramen är given till fem flygbolag som flyger inom Europa och har minst fem destinationer 

utanför sitt egna lands gränser. Vidare behandlar studien tre traditionella* flygbolag och två 

lågprisflygbolag. Valet har strategiskt fallit på British Airways, Lufthansa och Air France som de 

tre traditionella flybolagen. De två lågprisflygbolagen är Ryan Air och Easy Jet.

Strategin i detta urval baseras på flygbolag med en betydande andel av europeiskt flygande, samt 

att det finns en konkurrens mellan alla företagen då de alla flyger till flera olika destinationer i 

Europa. Inget företag har monopol på någon marknad.

2.5 Metodkritik

När man studerar ett företags redovisning finns det alltid en risk för att de olika bolagen har 

använt olika tekniker för att komma fram till olika poster. Dels för att ge en positivare bild av 

företaget och dels för att det finns skillnader i olika redovisningspraxis mellan olika länder som 

ger upphov till skillnader. Att av den anledningen bara titta på företagens egna beräkningar på 

nyckeltal kan bli missvisande. Att göra egna beräkningar på nyckeltal för att försäkra sig om att 

nyckeltalen innehåller samma information som ett annat företag är väsentligt vid en jämförelse av 

nyckeltal vilket har gjorts i denna studie. Under tiden för denna studie befinner vi oss i en 

rådande finanskris och lågkonjunktur, tre kvartal från senaste årsredovisning, detta gör att läget 

idag (december 2008) är mycket olik läget i slutet av 2007. Det finns även en risk för att de 

Europeiska flygbolagen har en annan situation än flygbolag i till exempel Asien, Australien och 

Amerika. På grund av tidsaspekten, används i största mån endast en metod genom vilken 

information samlas in, detta kan ses som negativt aspekt. När fler metoder används erhålls olika 

typer av data om samma ämne vilket kan öka kvaliteten på undersökningen8.

                                                
7 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder 2002, s. 114
8 Denscombe 2000, s. 103
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2.6 Källkritik

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

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

undersökningsobjekten redovisar kan innehålla flera sammanslagna poster vilket kan leda till 

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

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

tillgänglig i årsredovisningarna och annan information som företaget ger ut, redovisas på ett 

sådant sätt att företaget framställs så positivt som möjligt, vilket kan innebära att vissa siffror 

skulle kunna se annorlunda ut beroende på redovisningsmetod.

2.5 Reliabilitet

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

triangulering används. Målet vid undersökningar är alltid att sträva efter en hög reliabilitet och 

validitet. En hög tillförlitlighet kan vara svår att uppnå eftersom mätinstrumentet då ska ge 

samma data gång efter gång, och att eventuella variationer i resultaten helt och hållet beror på 

variationer i mätobjektet. Ingen av variationerna beror på instabilitet i själva mätinstrumentet.9 En 

viktig faktor inom reliabilitet är precisionen, det vill säga hur de som gjort undersökningen tolkar 

svaren och registrerar dessa. De är därför även viktigt att förhållningssättet grundar sig på 

objektivitet till det område som är ämnat undersökas, alltså inte påverkas av egna eller andras 

åsikter som kan påverka slutresultatet. Reliabiliteten kan anses hög om undersökningen gav 

resultat som uppsatsen avsåg att söka. Det är nödvändigt att variablerna är väl formulerade och 

tydliga så resultatet blir användbart.

2.6 Validitet

Validitet innebär i stora drag att data och metoder är ”riktiga”. När det gäller forskningsdata 

handlar begreppet validitet om huruvida data reflekterar sanningen, reflekterar verkligheten och 

täcker de avgörande frågorna.10 Den inre validiteten kan anses relativt hög ifall den mäter vad 

som i sammanhanget är relevant och även omfattar undersökningens generaliserbarhet. En 

hundraprocentig validitet är dock oerhört svår att uppnå.

                                                
9 ibid, s. 282
10 ibid, s. 283
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3. Teorikapitel

I detta kapitel beskrivs den valda teorin och de nyckeltal som är relevanta för undersökningen. 

Utifrån denna teori och nyckeltal analyseras sedan de data som samlas in. 

3.1 Femkraftsmodellen

Det är väl känt att varje företag eftersträvar en god lönsamhet. Enligt Michael Porter11 beror 

lönsamheten i sig på hur pass utvecklad konkurrensen är inom en industri. Konkurrensen i sin tur 

beror på graden av sammansättning mellan de fem marknadskrafter som verkar. Högre grad av 

sammansättning, hårdare konkurrens på marknaden. Modellen är ett verktyg med ett 

strategiperspektiv utifrån och in och används för att analysera värdet/attraktiviteten på en 

industristruktur.

Figur 2: Femkraftsmodellen

Källa: Michael E. Porter – Competetive strategy, s. 4, figur 1-1. 

                                                
11

Michael E. Porter, Competetive strategy (1998)

Konkurrens inom 
industrin

Rivalitet bland 
existerande parter

Hot från potentiella 
nya aktörer

Förhandlingsstyrka 
hos köpare

Förhandlingsstyrka 
hos leverantörer

Hot från nya 
substitut
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Rivalitet bland existerande parter

Detta är inom de flesta industrier den faktor som avgör den huvudsakliga konkurrensen. Det kan 

finnas en stark konkurrens mellan de existerande parterna, någon kanske utmärker sig som 

dominerande eller så är de jämlika i styrka och storlek. En del kan använda en aggressiv strategi 

som pris och plats medan andra konkurrerar genom marknadsföring, kostnadsreduceringar, 

diversifiering och utveckling. Faktorer som påverkar rivaliteten är:

 Antalet konkurrenter och dess mångfald

 Hur komplex och asymmetriska är informationskanaler 

 Industrin tillväxttakt

 Fasta kostnader och kostnader för marknadsföring

 Överbliven kapacitet och utträdeshinder

 Skalekonomi och lärande ekonomi

Hot från nya substitut

Nya utvecklade produkter kan ersätta tidigare produkter och därmed vara ett sätt att konkurrera 

genom. Då nya produkter fungerar som substitut erbjuds kunder fler alternativ vilket medför att 

prisförändringar inom dessa liknande varor, då till exempel kostnaden att producera sjunker, får 

en stor effekt på efterfrågan. Faktorer som påverkar substitut:

 Köparens byteskostnad att substituera

 Köparens vilja att substituera

 Prisförändringar i produktkanalen

 Nivå på differentiering av produkt

Hot från potentiella nya aktörer

Hur lätt eller svårt det är för nya etablerare att starta verksamhet för att konkurrera avgör 

lönsamheten inom industrin. Generellt kännetecknas en oreglerad marknad med hög lönsamhet 

att nya aktörer startar verksamhet vilket minskar lönsamheten tills den har nått en ny 

jämviktsnivå med lägre priser och kostnader. Inträdeshinder i form av regleringar kan motsätta 

detta. Faktorer som påverkar hot från nya aktörer:

 inträdeshinder

 skalfördelar
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 kapitalkrav

 absoluta kostnadsfördelar

 produktdifferentiering

 tillgång till distributionskanaler

 varumärke

 så kallade switching costs eller sunk costs

 vedergällning från befintliga aktörer

 Politik & Lagar

Förhandlingsstyrka hos köpare

Beroende på hur stark ställningen är hos köparna kan de påverka och pressa priserna. Köparens 

priskänslighet och förhandlingsstyrka påverkar i hur stor grad detta är möjligt. Vidare avgör 

köparens kostnader, kvalitet och alternativ hur mycket kraft han lägger på att förhandla. Faktorer 

som påverkar köparnas förhandlingsstyrka:

 Tillgänglig information

 Köpvolym

 Priskänslighet

 Kundkoncentration 

 Varornas betydelse för kunden

 Omställningskostnader

 Möjlighet till integration bakåt

 Produktdifferentiering 

 Substitut

Förhandlingsstyrka hos Leverantörer

Hur stark påverkan har leverantörerna inom industrin? Leverantörer kan även de påverka 

slutprodukten av handel för att få bra lönsamhet. Genom kunskap, tillgång till resurser och 

samarbetsavtal kan de sätta villkor för sin medverkan i processen. Faktorer som påverkar 

förhandlingsstyrkan:

 Substitut



17

 Andel differentiering av input

 Leverantörskoncentration

 Omställningskostnader

 Hot om integration framåt

 Skillnader mellan inputkostnader och produktens pris

Generiska strategier

Utifrån dessa fem marknadskrafter kan företaget välja mellan tre olika lönsamma strategier, en 

fjärde kallas för ”stuck in the middle” men är inget att eftersträva då det inte är en strategi utan 

snarare självskapande olönsamt läge. Dessa tre lönsamma strategier är följande:

 Kostnadsledarskap – Företaget fokuserar på att ha lägre kostnader än konkurrenterna och 

kan därför sätta lägre priser.

 Differentiering – Företaget satsar på att skapa något unikt genom bland annat produkter, 

service, Image och personal.

 Fokusering – Företaget fokuserar och specialiseras på ett speciellt segment eller marknad

3.2 Nyckeltal (nyckeltalsanalys)

Ett vanligt sätt att mäta företagets prestationer och utveckling är genom så kallade nyckeltal. 

Dessa kan skilja sig i utseende mellan branscher då verksamheter har olika mål och syften som 

ska följas upp. Genom att ta fram statistik från tidigare redovisningar och rapporter kan företagets 

utveckling följas och dessutom syns det vad detta beror på genom olika poster. Dessa nyckeltal 

ger sedan genom analys hjälp i beslutsfattande när bolaget planerar framtiden. Andra intressenter 

såsom bank, leverantörer och investerare kan också vilja följa bolaget för sitt beslutsfattande, då 

underlättar nyckeltal bedömningen. Nyckeltal kan delas in i tre grupper, lönsamhetsmått, 

verksamhetsmått och finansiella mått12. Dessa mått kan variera i tid det vill säga kort och lång 

sikt. För att nyckeltalen ska ha en real betydelse ställs de i relation till tidigare data eller 

förväntade och andra företag i branschen. Detta för att få en förståelse av hur den interna 

utvecklingen, konkurrenssituationen, trender, risker och finansieringsalternativ ter sig. Utan 

denna livsviktiga förståelse går företaget miste om information som kan leda till bättre beslut 

inför framtiden. Nedan presenteras de nyckeltal denna uppsats kommer använda sig av.
                                                
12 http://www.expowera.se/mentor/ekonomi/ekonomistyrning_nyckeltal.htm,  2008-11-16
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ASK (Available seat kilometers): Tillgänglig kapacitet.

RPK (Revenue passenger kilometers): Utnyttjande av kapacitet.

Kabinfaktor (Passenger load factor): Ett mått på passagerarbeläggning där nyttjandegraden av 

tillgängliga platser uttrycks genom relationen mellan de ovan nämnda ASK och RPK. 

ROS: En förkortning på företagets vinstmarginal 

ROE: En förkortning på räntabilitet på eget kapital

Gearing/Skuldsättningsgrad: Beskriver förhållandet mellan eget kapital och skulder. 

Utdelning: Visar företagets utdelning till aktieägare.

Siffror från årsredovisning: Vinst och omsättning i relation till flygplan, anställda och 

passagerare.

3.3 Korrelation

Korrelation är ett begrepp inom statistik som anger hur ett samband förhåller sig mellan två 

variabler, till exempel studier och karriär. Korrelationen uttrycks som ett värde mellan 1 och -1, 0 

anger inget samband, 1 anger maximalt positivt samband och -1 anger maximalt negativt 

samband. Det finns olika sätt att beräkna korrelation men den vanligaste är Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficient som ser ut enligt följande:

I denna uträkning tas kovariansen mellan de två variablerna dividerat med de båda variablernas 

standardavvikelse för att få fram korrelationen.

3.4 Referensram

Då undersökningen avser jämföra de utvalda bolagens finansiella strategier på dess marknad så 

har vi valt teorier, som inom ramen för ämnet, kan utforska detta på det mest relevanta och 

rättvisande sätt. Porters femkraftsmodell används då den är en uttömmande teorimodell som 

undersöker strategier utifrån företagets relation till sin omgivning. Om de fem krafterna har ett 

högt tryck, det vill säga hög grad av konkurrens, så pressas lönsamheten inom branschen. 

Dessutom får vi en övergripande bild av villkoren och förutsättningarna på flygmarknaden. 
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De teorier som behandlar företagsvärdering bygger på olika ekonomiska mått, vilka kan variera 

något beroende på vilken industri det gäller. För bolag inom samma bransch är sannlikheten stor 

att dessa mått ser lika ut och har samma betydelse. Denna samlade information om företaget 

analyseras i termer av lönsamhet och utveckling. Dessa mått är tagna från studieobjektens 

redovisningar och rapporter. Dessa mått kallas i denna uppsats för nyckeltal.

Genom att analysera dessa nyckeltal kan företagens ekonomiska struktur läsas av och hur den 

relaterar till dess strategi, delvis urskilja de två typerna genom att se samband inom dem och 

skillnader mellan dem som påverkar utfallet på marknaden. Vi använder oss av en jämförande 

analys och har valt att titta på Europas tre största traditionella flygbolag och de två största 

lågprisflygbolag, för att se vilka problem och skillnader som har uppstått under de senaste åren. 

3.5 Andra teorier och tidigare studier

Det finns givetvis fler teorier som tillför underlag och förståelse för denna uppsats undersökning, 

dock har ett urval gjorts i bästa mån. Exempel på andra relevanta teorier som har använts vid 

tidigare studier och som är väl lämpade som underlag vid en studie av detta slag är: 

Marknadsföringsmixen – Philip Kotlers konkurrensmedelsteori med de fyra P: na, Pris, 

Produkt, Plats och Påverkan. 

Kostnadsöverlägsenhet och differentiering – Palepus teori om två strategier för att uppnå 

konkurrensfördelar. 

Segmentering – Olika köpare för olika säljare, uppdelad marknad i olika segment.

Spence-dixit modellen – utvecklad gränsprismodell som beskriver hur företag beter sig vid 

inträde, företag kan hindra från inträde nästa period, då öka produktionen vilket leder till lägre 

marknadspris.

Spelteori – beslutsfattande som påverkar berörda parter där alla söker en strategi för att

maximera vinsten, med hänsyn till varandra.

Tidigare studier har gjort av såväl kända organisationer som IATA som av enstaka författare som 

Rigas Donagis som har skrivit flera böcker om flygindustrin och dess utveckling. 
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4. Empiri

Här presenteras de empiriska data som ligger till grund för de fem flygbolagens strategier 

inom tidsperioden 2007-2008. Först presenteras relevanta fakta om marknaden för att öka 

förståelsen av utvalda teorier och nyckeltal och sedan följer en redogörelse av bolagen.

4.1 Flygindustrin

Genom avregleringen av flygbolagsmonopolet under nittiotalet blev branschen en möjlighet 

för andra än statliga bolag att tjäna pengar på. Detta har öppnat upp marknaden världen över 

med nya flygbolag i olika former. Det krävs givetvis rätt förutsättningar med investerare och 

kapital då flygmarknaden är en kapitalintensiv marknad13. Det fordras också kunskap om 

industrin och att bolaget styrs på rätt sätt för att hålla företaget vid liv. Flygbranschens 

ständiga förändring genom ny teknik, hårdare miljökrav, ökade oljepriser, ändrade resvanor, 

terrorister, krig med mera påverkar hur flygbolagens verksamhet ser ut och de som inte klarar 

av konkurrensen åker ut. Det är snabba vändningar på marknaden och det kräver en god 

anpassningsförmåga då nya lågprisaktörer pressar ner priserna vilket drar ner lönsamheten på 

marknaden.

Bild 1. Kriser som har påverkar passagerarantalet från 1973-2005.

källa: http://ec.europa.eu/research/transport/close_up/article_4964_en.html

                                                
13

Statens offentliga utredningar 2005:4, Liberalisering, regler och marknader, s. 274
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4.1.1 Då och nu

Att det inte alltid har varit på ovan nämnda vis kan vi se avtryck av i dagens öppna 

konkurrenssituation. Då flygmarknadens icke militära verksamhet utvecklades i början av 

nittonhundra tjugotalet av organisationen IATA (Hauge 1919) skapades luftvägar genom 

olika nationer som blev medlemmar. Dessa medlemmar i IATA delade upp marknaden 

mellan sig och de nationella flygbolagen tilldelades egna flyglinjer. Detta var möjligt då 

denna marknad var reglerad och växte i en takt som tillät denna möjlighet. De nationella (som 

hädanefter benämns som traditionella), ofta statligt ägda bolagen växte på denna reglerade 

marknad vilket fick effekter som höga löner och bättre villkor inom industrin. Detta kan vi 

idag fortfarande se i de traditionella flygbolagens kostnader i jämförelse med de relativt nya 

lågprisbolagens14. 

4.1.2 Flygmarknaden en bransch i ständig förändring

Då nya aktörer finner nya mer effektiva sätt att producera på och nya produkter att substituera 

med förändras villkoren ständigt. På en oreglerad marknad med fungerande konkurrens är 

marginalerna små med kostnad för produktion och priser nära varandra15. Detta ser vi i 

dagens lågprisflygbolag som Ryanair, Easyjet, Jetstar Airways, Air Italy, German Wings 

vilka alla erbjuder lägre priser men ofta med sämre service än de traditionella flygbolagen 

som Air France, Lufthansa och SAS. Detta gör att bland annat Lufthansa tvingats pris- och 

utbudsanpassa för att möta den nya mer prismedvetna efterfrågan16. Andra delar av 

flygindustrin som statliga flygplatser och flygplanssystem har under de senaste åren även 

blivit objekt för utförsäljning för att marknadsanpassas (dock under viss kontroll för att inte 

utnyttjas genom för höga avgifter)17. Effekterna av denna mer öppna privatägda flygmarknad 

blir att priserna pressas ned och vi ser ett ökat utbud samt konkurrens på dessa nya och gamla 

flyglinjer. Detta innebär att flygbolagen måste se över sin produktion och sina kostnader 

noggrant för att hinna anpassa sig eller behålla passagerare. Det har utvecklats många 

strategier för att uppnå så bra lönsamhet som möjligt. Nya kunderbjudanden utformas som till 

exempel lojalitetsprogram för att behålla kunder. Kostnadsreduceringar i form av leasing och 

effektiviseringar genom internetbokningar, konsolideringar, allianser för att nämna några. 

                                                
14 http://www.icao.int/icao/en/hist/stamps/1919_the_paris_convention.htm, 2008-11-29
15 Flygets utveckling 2007, Luftfartsstyrelsen, Swedish Civil Aviation Authorithy, www.luftfartstyrelsen.se, 
2008-12-01
16 Ibid
17 http://www.flygtorget.com/Aktuellt/Artikel/?ID=3862&KatID=6&, 2008-12-01
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4.1.3 Strategiska allianser

Ett formellt samarbete där parterna behåller sin självständighet samtidigt som gemensamma 

mål eftersträvas vilket ska vara en fördel gentemot utomstående företag18. Idag tillhör många 

flygbolag någon sorts allians för att kunna dra nytta av de fördelar detta innebär och för att 

hålla sig kvar på marknaden. Dessa fördelar kan uttrycka sig i samarbete kring linjetrafik för 

effektivare flygningar, utbyte av teknik och logistik, gemensamma erbjudanden och 

gemensamma bonusprogram. De tre största allianserna är Star Alliance (bildades 1997), 

Skyteam Alliance (2000) och Oneworld Alliance (1999). Den största av dessa är Star Alliance 

med 20 bolag (2007) och där ingår bland annat Lufthansa, SAS, Singapore Airlines, Air 

Canada, Thai och United. Skyteam Alliance hamnar på andra plats med sina elva medlemmar 

där bland annat Air France/KLM, Alitalia, Continental Airlines och Korean Air ingår. 

Oneworld Alliance innefattar tio flygbolag varav British Airways, American Airlines, Iberia 

och Finnair ingår19.

4.1.4 Sammanslagningar

Sammanslagningar gör det möjligt för upphandling av konkurrenter i syfte att minska 

konkurrens, få tillgång till ytterligare resurser och tillgång till nya delar av marknaden som 

annars inte var möjliga. Detta kräver att företaget har resurser att implementera det nya 

företagets struktur. Det har under de senaste åren skett en hel del sammanslagningar, en av de 

mer anmärkningsvärda fusionerna var mellan Air France och KLM som fusionerades 2004 

och blev då det största flygbolaget på den europeiska marknaden. Lufthansa har köpt upp det 

österrikiska flygbolaget Swiss och British Airway för samtal om att gå samman med Spanska 

Iberia och australiska Quantas20. Detta inslag av så kallade ”mergers” blir allt vanligare inom 

flygindustrin och används flitigt av flygbolag för att sänka sina kostnader och öka sina 

intäkter eller helt enkelt för att anpassa sig efter trenden. Prisökningen på bränsle som är en 

stor del av företagets kostnader har satt flera mindre flygbolag i konkurs och då är en 

sammanslagning en alternativ lösning. En anmärkning i denna numera vanliga företeelse är 

att dessa sammanslagningar, på grund av det gamla bilaterala system, begränsas inom 

regioner, ofta omkring inhemska marknader21. Om British Airways och Quantas skulle gå 

samman skulle detta däremot kunna ses som en vägvisare i en ny riktning. Andra 

                                                
18 http://www.kth.se/polopoly_fs/1.18229!strategiska%20allianser%20080423.pdf, 2008-12-06
19 http://www.flygtorget.com/Aktuellt/Artikel/?ID=4810&KatID=4&, 2008-12-04
20 http://www.flygtorget.com/Aktuellt/Artikel/Id=6745, 2008-12-04
21 http://www.iata.org/pressroom/speeches/2008-12-09-01.htm, 2008-12-06
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sammanslagningar som skett relativt nyligen är Delta - Northwest, US Air – United, Vueling 

– Clickair.

4.1.5 Den europeiska marknaden

Idag opererar den europeiska flygmarknaden under stark konkurrens där nya aktörer utvecklar 

bättre affärsmodeller och kostnadsstrukturer. Flygbolagens marknadsandelar är inte längre 

lika säkert fördelade och betydelsen av samarbete och effektivitet är viktigare än någonsin för 

att sänka kostnaderna. Den tekniska utvecklingen har lett till sjunkande kostnader och lägre 

priser med en ökning i passagerarvolymen som följd22. 

Bild 2: Passagerardata i Europa från 2000-2007

Källa: www.airports.org (Airports Council International)

Antal passagerare år 2007 var det högsta någonsin, 4,8 miljarder, enligt en rapport gjorda av 

1200 flygbolagsmedlemmar av ACI (Airports Council International). Europeiska marknaden 

växte med 7,4 procent vilket numera innebär 31 procent av världens totala passagerarantal, 

som förväntas överstiga den amerikanske marknaden (32 procent) om ett par år om tillväxten 

rör sig på samma sätt. År 2008 blev dock värre än väntat med hela 31 flygbolag världen över 

som sattes i konkurs av IATA23. Jämfört med 2007 gick internationell trafik ner med 1,4 

                                                
22 Statens offentliga utredningar 2005:4, Liberalisering, regler och marknader, s. 273
23 http://www.iata.org/pressroom/speeches/2008-12-09-01.htm, 2008-12-08

Passenger Data Cargo Data

Year Nº of

carriers

RPKs

[mill]

ASKs

[mill]

PLF

%

Pax

[000]

CTKs

[mil]

RTKs

[mill]

ATKs

[mill]

OLF

%

2000 30 617 654 849 397 72.7 309 002 32 988 91 304 133 936 68.2

2001 31 620 089 878 594 70.6 307 668 31 589 90 380 139 014 65.0

2002 30 589 575 801 370 73.6 293 162 31 499 87 371 129 512 67.5

2003 30 598 454 815 998 73.3 292 717 32 548 88 952 132 576 67.1

2004 30 656 677 880 085 74.6 310 358 36 009 97 869 143 343 68.3

2005 30 699 515 922 077 75.9 329 014 36 004 102 398 149 819 68.3

2006 32 741 606 970 717 76.4 345 636 37 418 107 568 156 679 68.7

2007 32 781 165 1 015 004 77.0 361 418 38 635 112 477 162 844 69.1

07 October 2008
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procent, där Europa minskade 4 procent (där trafik på inhemska marknader minskade med 9 

procent och internationell trafik minskade med 3 procent)24. Då den globala flygindustrin, 

trots den relativt stigande passagerartillväxten, de senaste åren har karaktäriserats av förluster 

så tros även den europeiska flygmarknaden år 2009 förlora dryga 100 miljarder. Stigande 

oljepriser, en starkare dollar som förstärker effekten och en recession är faktorer som 

påverkar25.  

Bild 3: passagerartillväxt

Källa: www.airports.org (Airports Council International)

4.1.6 Industrins tillväxttakt 

Tillväxten på den Europeiska flygmarknaden ser ut att gå en stadig framtid till mötes. 

Europeiskt internationellt resande förväntas öka med en årlig genomsnittlig ökning på 5 %, 

vilket är aningen lägre än den generella ökningen i världen. Östeuropa förväntas öka i en 

snabbare takt än övriga världen, med Lettland (12 %), Polen (9.2%), Ukraina (8.8 %), Serbien 

(7.6 %) och Rumänien (7.3 %)26.

Global tillväxttakt

Global summary 2006 2011 AAGR27 Volume change

International passengers 762,000 978,187 5.1% 216,187

Domestic passenger 1,366,000 1,769,435 5.3% 403,435

Systemwide passengers 2,128,000 2,747,251 5.2% 619,251

Källa: http://www.iata.org/pressroom/pr/econ-briefing-oct07.htm

                                                
24 http://www.aci.aero/cda/aci_common/display/main/aci_content07_c.jsp?zn=aci&cp=1-7-
46%5E26695_666_2__, 2008-12-11
25 http://www.iata.org/pressroom/speeches/2008-12-09-01.htm, 2008-12-12
26 http://www.iata.org/pressroom/pr/econ-briefing-oct07.htm, 2008-12-12
27 AAGR = Average Annual Growth Rate
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4.1.7 Lönsamheten på marknaden 

Flygbranschen har genom historien sammanlagt gått med förlust och sedan år 2000 har 

marknaden som helhet varje år gått i förlust28. Erik Salén, vd för flygbolag Skyways anser att 

industrin inte har lyckats föra över de stigande kostnaderna på kunderna och tycker att det är 

något fel på affärsmodellen29. Han tror vidare att många flygbolag kommer att slås ur 

marknaden under den annalkande finansiella världskrisen.

Inom en industri bestäms lönsamheten huvudsakligen av det maximala priset som kunden är 

villig att betala. Ny forskning som har tagits fram av IATA och InterVISTAS Consulting Inc. 

visar att folk är olika känsliga till pris beroende på vad det förändrade priset påverkar. Om det 

är rutten, extra servicen eller skatten som ändras påverkar efterfrågeelasticiteten olika mycket. 

Forskningen visar att korta flygningar är mer priselastiska vilket betyder att resenärerna är 

mer priskänsliga. Detta då det finns tillgång till substitut som tåg, buss eller bil. 

Långdistansflyg är mindre priselastiskt vilket betyder att resenärerna är mindre priskänsliga. 

Ytterligare intressant statistik som framkom var att resenärer är mer priskänsliga mot 

höjningar av priset på en speciell destination (flygplats skatt), till skillnad mot en generell 

prishöjning på alla biljetter. Vidare framkommer det att en koldioxidskatt inte har någon 

vidare effekt på efterfrågan. Resandet påverkas inte av detta, utan ligger kvar på samma nivå 

trots att priserna på resorna har blivit högre30.

4.1.8 Kostnadsöverlägsenhet och effektivitet

Med höga fasta kostnader i form av bränslepriser och flygplatsavgifter är det viktigt att 

effektivisera arbetet för att minska de rörliga kostnaderna. Lågprisbolagen har satt detta i 

fokus genom att skära ner alla sina kostnader, både fasta (mindre flygplatser – lägre avgifter) 

och rörliga (lägre service – mindre personal) och därmed kunnat sänka sina priser. De 

traditionella flygbolagen har inte kunnat sänka sina kostnader i samma utsträckning då de har 

tidigare högre kostnader sedan innan lågprisbolagens inträde på marknaden. Vi har dock 

tidigare sett att priskänsligheten kan variera och medveten om att det finns olika typer av 

resenärer så finns det givetvis också olika segment. Många traditionella flygbolag bedriver 

verksamhet inom fler verksamhetsgrenar än lågprisbolagen som till exempel logistik, MRO, 

                                                
28 Rigas Donagis, The Airline Business 2005
29 http://www.e24.se/branscher/tjansteforetag/artikel_628851.e24, 2008-10-15
30 IATA economics briefing No 09. Air travel demand summary pp. 1-2 (www.IATA.org/economics), 2008-11-
25
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och catering. Dessa intäkter skulle kunna användas för att täcka upp förlusten av kunder som 

är priskänsliga.

4.1.9 Inträdes- och utträdeshinder 

Europeiska flygmarknaden skall kännetecknas som en ”contestable market”, delvis en 

marknad utan inträdes- och utträdesbarriärer där en marknad med endast en aktör ändå inte 

kan ses som fullt monopolistiskt då konkurrenshot alltid förekommer. Enligt Mirko A C 

Schnell existerar inträdes- och utträdesbarriärer inom den europeiska flygmarknaden. Schnells 

forskning leder fram till slutsatsen att det inte bara finns ett distinkt inträdeshinder utan det 

beror helt på bolagets storlek, där kostsam marknadsföring och marknadsundersökningar är 

det största hindret31. Det enda som kan ses som ett generellt hinder för alla nya aktörer, är 

bristen på attraktiva och tillgängliga “slots”32. Med slots menas utrymme i tidtabellerna på 

flygplatserna, som ofta är överfulla med avgångar. Då marknaden däremot är kapitalintensiv 

så krävs det dock relativt mycket kapital för att starta ett flygbolag vilket kan kräva 

investerare.

                                                
31 Schnell, M.A.C. (1998): Entry barriers into the european civil aviation markets: Theory and new evidence. Sid 
52
32 ibid. Sid 53
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4.2 Jämförande fallstudie

De traditionella och de lågprisflygbolag som ingår i undersökningen är idag (2008) bland de 

största inom den europeiska flygmarknaden.

Traditionella Flygbolag

4.2.1 Lufthansa

Lufthansa bildades januari 1926 I Berlin genom en sammanslagning av Deutscher Aero Lloyd 

och Junkers Luftverkehr33. Under 1930-talet ändrades namnet till Lufthansa och påbörjade 

post och passagerarflygningar över Atlanten men på grund av andra världskriget avvecklades 

flygbolaget. År 1951 gjordes ett nytt försök och 1955 började Lufthansa återuppbyggandet av 

sitt linjenät med Hamburg som hemmabas. Sedan dess har Lufthansa utökat sina destinationer 

och antal flygplan trots att företaget drabbades av en ekonomisk nedgång åren 1992 till 1997, 

som man då tog sig ur tack vare effektiviseringar, nedskärningar och privatisering. Den 14 

maj 1997 bildade Lufthansa tillsammans med fyra andra flygbolag en global allians, Star 

Alliance, som idag är världens största flygbolagsallians med 21 flygbolag utspritt världen 

över. Idag har Lufthansa verksamhet inom passagerartransport, frakttransport, MRO, It -

tjänster och catering34. 

Det senaste året har lufthansa nått sina finansiella mål trots ett pågående omfattande byte till 

modernare flygflotta, ytterligare prispress från konkurrenter och finansiell kris vilket påverkar 

resandet. Enligt data för år 2007 ökade den operationella vinsten med 63 procent till 1,4 

biljoner Euro och passagerarvolymen ökade till 63 miljoner. Lufthansa fokuserar mycket på 

kärnkompetens och service för att tillgodose sina kunder på bästa sätt. År 2007 rekryterade 

bolaget 3000 nya anställda och är snart uppe i 100 000 anställda. Under året har nya 

destinationer öppnats och satsningar på den amerikanska marknaden har gjorts och nya 

medlemmar i Star Alliance som Air China och Shanghai Airlines gör Lufthansa mer attraktivt 

i tillväxtmarknader35.

                                                
33 http://konzern.lufthansa.com/en/html/ueber_uns/geschichte/chronik/index.html
34 http://www.lufthansa-financials.de/servlet/PB/menu/1024490_l2/index.html - annual report 2007
35 Lufthansa annual report 2007
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4.2.2 British Airways

British Airways har en lång historia och grunderna lades redan på 1910-talet. Genom historien 

har företaget ändrat struktur och det är först 1976 som British Airways tog form genom en 

sammanslagning av två statliga bolag BOAC och BEA. Under 1980-talet privatiserades 

bolaget efter ett par år av ekonomisk instabilitet. British Airways är grundare till Oneworld 

Alliance. Flygbolaget är idag ett av världens största flygbolag, med över 33 miljoner 

passagerare över hela världen. BA är baserat i England och framförallt på flygplatsen 

Heathrow. Bolaget flyger till mer än 300 destinationer världen över36. 

Det senaste året (2008) har British Airways haft svårigheter att arbeta genom tre terminaler på 

flygplatsen Heathrow. För att klara av att hålla servicen på en god nivå ökar bolaget sin 

personal. Planerna är att omplacera sig på terminal fem där verksamheten kan effektiviseras. 

Det planeras en utbyggning av flygplatsen med ytterligare en start och landningsbana vilket 

skulle öka utnyttjandet av flygningar. Brittiska företagsledare är ense om att Storbritannien 

behöver en flygplats i världsklass för att lyckas i en global ekonomi. Dessvärre har de 

miljöproblem världen idag står för orsakat förseningar och uppskjutande av planerna37.

4.2.3 Air France

Air France bildades 1933 genom en sammanslagning av fyra olika bolag. Efter andra 

världskriget var Air France det enda flygbolag som fick flyga inrikes i Frankrike och 1946 

avgick det första flyget till New York City. Under 1950 talet gick det väldigt bra för Air 

France och historiskt ses början på 50-talet som de gyllene åren. År 1959 introducerade Air 

France Boeing 707 vilket kortade flygtiderna med hälften. År 1999 introducerades företaget 

på börsen. Air France köpte år 2004 upp konkurrenten KLM och titulerar sig numera som 

Europas största flygbolag. Air France ingår i Skyteam Alliance38.

Air France opererar idag med det största nätverket av destination inom och utanför Europa av 

de europeiska flygbolagen. Av de 181 destinationer som AEA erbjuder handhar de hela 114 

stycken vilket är 63 % av destinationerna jämfört med Brtitish Airways som har 29 % och 

                                                
36 http://www.bamuseum.com/museumhistory.html, 2008-12-04
37 British Airways annual report 2007-2008
38 http://corporate.airfrance.com/en/the-airline/history/index.html
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Lufthansa/Swiss med sina 47 %. Genom OpenSkies avtalet har även Air France fått bättre 

tillgång till luftfarten mellan Europa och USA via flygplatsen Heathrow39.

4.2.4 Ryanair

Det Irländska flygbolaget grundades 1985 med ett flygplan med 15 säten som flög mellan 

Waterford och London Gatwick40. Året därpå startades en till linje mellan Dublin och London 

då bolaget började konkurrera med de dominerande bolagen Aer Lingus och British Airways. 

Därefter leasar Ryanair flera flygplan och startar nya linjer efter att ha tagit efter från det som 

kan kallas det första lågprisflygbolaget i världen, Southwest Airlines. Modellen går ut på att 

ha en enhetlig flygplansflotta, ha flygplanen så lite på marken som möjligt och åka till

avlägsna och mindre flygplatser (där landningsavgifter etc. är billigare) samtidigt som 

priserna ska vara så låga som möjligt och istället ta ut avgifter på service41. År 2000 öppnar 

bolaget Europas största bokningswebbplats för lågkostnadsflyg, Ryanair.com vilket bidrog till 

stora kostnadsbesparingar genom självbetjäning. Dessutom har Ryanair på senaste år legat i 

topp på rankingen gällande service i form av punktlighet, färre avbokningar och färre 

borttappade baggage. Idag är Ryanair Europas största lågprisflygbolag med huvudkontor i 

Dublin. Flottan består i nuläget av 168 Boeing 737-800 som åker till 26 Europeiska länder42.

4.2.5 EasyJet

Easyjet grundades 1995 av Sir Stelios Haji-Ioannou, han och hans familj innehar fortfarande 

en majortitesandel av aktierna. Sir stelios äger märket ”easy” som han leasar ut till olika 

bolag. Flygbolaget är baserat i hangar 89 på Luton flygplats, vilket skiljer sig mot den 

standard som de traditionella flygbolagen har med exklusiva kontor på dyra adresser. Allt för 

att upprätthålla EasyJets lågkostnadsprofil. EasyJet flyger inrikes i Storbritannien och inom 

Europa43.

EasyJet försöker hålla sina kostnader låga till skillnad mot traditionella flygbolag, genom att:

 Använda internet för att reducera distributions kostnader. EasyJet var det första 

bolaget att sälja biljetter online.

                                                
39 Airfrance/KLM Fullyear results 2007-2008 
40 http://www.ryanair.com/site/EN/about.php?page=About, 2008-12-03
41 Ibid, 2008-12-03
42 http://www.ryanair.com/site/EN/about.php?page=About&sec=fleet, 2008-12-03

43 http://www.easyjet.com/EN/About/Information/index.html
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 Maximera användandet av tillgångar av betydande värde. EasyJet försöker använda de 

flygplan de har i så hög utsträckning som möjligt, genom att öka kabinfaktorn minskar 

kostnaderna per enhet.

 Istället för pappersbiljetter skickas alla resedokument till köparens mailadress och 

detta minskar alla de kostnader som det innebär att ha pappersbiljetter.

 Inga fria luncher. EasyJets filosofi är att om alla ändå bara klagar på maten de får på 

flyget så varför inte ta bort den servicen helt.

 Effektiv användning av flygplatserna. Snabba vändningar ”turn-arounds” på mindre än 

30 minuter ökar utnyttjandet av de rutter som de har och ökar inkomsterna per enhet.

Papperslösa kontor minskar de administrativa kostnaderna och ökar flexibiliteten44.

                                                
44 Easyjet annual report 2007



31

Tabell 1. Överblick av priser och service på den europeiska marknaden

            *Source: Latest published annual reports     *Source: Airline websites and Press

        Releases as at 16.07.08

*Source: Ryanair, Aer Lingus, Easyjet and AEA published statistics Jan – Mar 2008

** Refused to Publish.

4.3 Att mäta lönsamhet

För att mäta företagets prestationer behövs en mängd information om företaget analyseras och 

bearbetas. Dessa prestationer skall uppvisas utifrån industrins mest relevanta, enklaste och 

mest omfattande nyckeltal. Nedan följer den fallstudieanalys som tar upp dessa data i 

bolagsordning. Fallstudien kommer att utgå ifrån en jämförande analys där bolagens 

årsredovisningar till största delen är källan. 

Europe’s lowest fares
Ryanair € 44
Easyjet € 66
Air Berlin € 82
Aer Lingus € 94
Lufthansa € 235
Air France € 267
British Airways € 324

Europe’s fuel surcharges
Ryanair £0
British Airways £20
Lufthansa € 24
Air Berlin € 25
Air France € 31
KLM € 35

Ryanair 

Air France

Alitalia

Lufthansa 

Easyjet

Air Lingus

British Airways 

Punktuality 
flights on 

time

Miss. Bags 
per 1000 

pax
Completions

88 %

84 %

84 %

81 %

80 %

72 %

58 %

0,5

17,5

15,6

15,1

RTP**

RTP**

28,9

99,6

97,6

96,1

98,4

RTP**

RTP**

96,1
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5. Analys

I detta avsnitt analyseras empirin utifrån de valda teorierna. Först görs en industrianalys och 

sedan en nyckeltalsanalys för att sedan sammankoppla och hitta likheter och skillnader 

mellan bolagen.

5.1 Analys av den europeiska flygindustrin

Den idag oreglerade passagerarflygindustrin karaktäriseras av hård konkurrens med en 

teknisk utveckling som påskyndar anpassningskraven som bolagen ställs inför. 

Sammanslagningar och allianser har blivit allt vanligare för att klara av trycket på marknaden 

och de flesta flygbolag tvingas idag samarbeta för att överleva de ständiga förändringarna. 

Detta samarbete kan ge fördelar som effektivare linjetrafik, gemensamma erbjudanden och 

bonusprogram och att bolagen utbyter teknik och logistik. Oljeprishöjningar, terrorister, 

hårdare miljökrav och förändrat resebeteende är några av de faktorer som det senaste 

decenniet har påverkat utfallet på marknaden. Då folks resebeteende beror på konjunkturer så 

är idag flygmarknaden konjunkturkänslig vilket har lett till att prisets fått en allt större 

betydelse. Relativt nya lågprisbolag har gjort det möjligt för fler att resa genom 

kostnadsreduceringar i form av enklare bokningssystem, vilket har lett till lägre priser. 

Lågprisflyget utökar ständigt sina marknadsandelar världen över och så även i Europa. De 

traditionella flygbolagen måste effektivisera organisationen och förbättra servicen för att 

behålla och vinna nya kunder. Ett stort nät av destinationer med lättillgänglighet är 

fortfarande en stark konkurrensfördel som de traditionella flygbolagen har. Dessutom flyger 

de fler långdestinationer än lågprisflygen. 

5.1.1 Rivalitet bland existerande parter

Den europeiska flygmarknaden består av många flygbolag i olika storlek, både lågprisflyg 

som Easyjet och Ryanair och traditionella flygbolag som Air France och British Airways. Ett 

av de största bolagen, Lufthansa omsätter 22,4 miljarder euro med destinationer världen 

över45 och det finns bolag som består av endast ett flygplan och en destination med endast en 

mycket liten omsättning i jämförelse. Flygbolagen varierar alltså i storlek samt styrka med 

                                                
45

Lufthansa annual report 2007
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olika komplexa organisationer. För att konkurrera på den högre nivån krävs dock en mycket 

god kunskap om marknaden och ständig uppdatering av information. Då det finns många 

organisationer som tillgodoser med information som till exempel International Air Transport 

Association (IATA)46, Association of European Airlines (AEA)47, European Regions Airline 

Association (ERA)48, så är informationskanalerna relativt enkla och lättillgängliga. Det krävs 

dock ett visst kapital för att få tillgång till viss information då detta också är en marknad. 

Tillväxten inom Europa ligger stadigt runt 5 procent med vissa skillnader mellan regioner. 

Östeuropa ökar betydligt mer än övriga världen vilket gör den marknaden till en intressant 

tillväxtregion. Externa händelser som ett starkare miljötänkande, terrorister och 

konjunkturnedgång har påverkat tillväxten de senaste åren vilket har påverkat flygbolag olika 

mycket. Sterling som var ett av de större lågprisflygbolagen gick nu hösten 2008 i konkurs då 

de inte klarade av att anpassa sig efter förändringarna49. Flygmarknaden ska ses som en 

marknad utan utträdeshinder där leasing av flygplan är möjlig. Då leasing är möjlig behöver 

inte ett bolag binda upp sig genom att köpa flygplanen, vilka har en förbrukningsperiod, utan 

kan träda ur marknaden med en mindre förlust.

Flygindustrin har som tidigare nämnts olika typer av flygbolag med olika strategi. 

Lågprisflygbolagen satsar på låga priser genom sänkta kostnader där det ska vara enkelt att 

boka och där flygbolaget inte ansvarar för transfer. Passageraren betalar en relativt hög avgift 

för de få extra alternativ som finns som till exempel extra väska eller mat på flyget. De 

traditionella flygbolagen sätter fokus på service då priset för biljetten blir lite dyrare men dock 

med fler alternativ att välja på.  Bolagen har ofta ett väl etablerat nät av destinationer med 

stora flygplatser till välkända städer där flygplatskostnaderna är relativt dyra. Här skiljer sig 

lågprisflygbolagen då de flyger till mindre flygplatser där passageraren kan tvingas byta flyg 

eller åka med annat färdmedel för att nå slutdestinationen. 

Många bolag har varit tvungna att samarbeta för att klara de stigande fasta kostnaderna och en 

del har gått i konkurs. Det har blivit betydligt vanligare på senaste år att slå sig samman med 

andra flygbolag för att klara konkurrensen och för att åtnjuta stordriftsfördelar som detta 

möjliggör. Både Air France/ KLM och Lufthansa/Swiss har gått samman för att utvidga sin 

verksamhet genom att dra nytta av varandra. Detta beror till stor del på de stigande fasta 

                                                
46 www.iata.com
47 www.aea.be
48 www.eraa.org
49 http://www.e24.se/e24special/flygkaoset/artikel_825137.e24, 2008-10-29
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kostnaderna, som är en stor del av bolagens kostnader och sjunkande priserna som 

lågprisflygen erbjuder. Lågprisflygbolaget Ryanair väljer att inte gå med i någon allians då de 

anser att detta förmedlar felaktig information om till vilka destinationer de egentligen flyger50.

Enligt Doganis anses skalfördelar på flygbolagsnivå, som kostnader för markpersonal, 

marknadsföring och underhåll vara uttömda vid cirka 15 flygplan51. Istället är det andra 

faktorer som flygplanens storlek, flyglängd och lönenivå etc som avgör kostnaderna. 

Allianser, som syftar till att ta marknadsandelar kan utöver innebära kostnadsreduceringar 

genom effektivisering av flygningar, personal och teknik. Dock så ökar kostnaderna för 

kordinering och beslutsfattande. Denna effektiviseringsprocess är en viktig del då många 

flygbolag har svårt att fylla flygplan med passagerare och effektivisera flygrutter vilket skapar 

överbliven kapacitet.

5.1.2 Hot från nya substitut

Hotet från konkurrens av andra varor än flyg varierar beroende på distansen, priset, 

tillgänglighet, resebeteende med mera. Ju längre distans desto mindre hot då flyg är det 

enklaste och snabbaste färdsättet och idag troligtvis det billigaste. De ersättningsvaror som 

finns är båt, tåg och bil/buss vilka konkurrerar på olika nivå. Då priserna för att flyga är låga 

så är flyget inte särskilt hotat av dessa substitut. Givetvis finns det ett alternativt resebeteende 

som att tågluffa på semestern eller att åka buss med guide där själva bussfärden är en 

upplevelse. Detta är nog dock svårt att råda bot på.

5.1.3 Hot från potentiella nya aktörer

Som tidigare nämnts så finns det relativa inträdeshinder på flygmarknaden. Det krävs ett stort 

kapital för att starta ett flygbolag vilket i sin tur kräver investerare. Det behövs innan 

företagets introduktion på marknaden göras en kostsam marknadsundersökning och planeras

för marknadsföring. Då bolaget har startats behövs det kapital för underhåll och personal 

samtidigt som flygbolaget inom en inte alltför sen framtid ska ha uppnått nödvändig 

passagerarvolym. Då etablerade bolag redan har ett väl utbyggt nät av relationer med 

leverantörer, investerare, flygplatser, kunder och samarbetspartner finns det en svårighet att ta 

sig in på marknaden. Många av de etablerade bolagen samarbetar eller ingår i någon typ av 

allians vilket innebär att dessa besitter stordriftfördelar i någon form vilket innebär 

                                                
50 http://www.ryanair.com/site/EN/about.php?page=About&sec=charter, 2008-12-14
51 Rigas Donagis, The Airline Business 2005
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kostnadsreduceringar och möjlighet att sätta lägre priser. Detta försvårar för nyetablerade 

företag då kostnaderna blir betydligt högre än hos konkurrenterna samtidigt som de inte kan 

sätta lika låga priser. Hos dagens prismedvetna konsumenter som vi ser i ökningen av 

lågprisflygens andelar är detta något som blir svårt att komma runt. Detta innebär att bolaget 

måste räkna med att gå i förlust de första perioderna.

Dessutom har etablerade bolag ett välkänt varumärke som konsumenterna känner till och vet 

vad de står för. Både Lufthansa, Air France och British Airways är välkända flygbolag med 

gedigen historia. Enligt teorin tar det tid att skapa ett varumärke och nå ut till omgivningen 

det vill säga konsumenter, leverantörer, investerare och konkurrenter. I termer av detta har 

nystartade flygbolag svårare att göra sig till känna på marknaden. Tillgången till 

distributionskanaler, vilket inom flygindustrin fungerar genom försäljning av biljetter till 

kunder är till viss mån begränsad. Biljettdistributionen sker genom resebyråer som är 

kopplade till flygbolagen och genom flygbolagen själva. Även här gäller att etablerade 

relationer kan stå i vägen för nya bolags upprättande av kontakter. I och med Internets 

spridning har distributionen dock skiftat betydligt från att biljetterna säljs genom personlig 

kontakt med en resebyrå till att flygbolagen själva står för försäljningen. Detta har 

lågprisbolagen Ryanair och Easyjet skickligt utnyttjat och därmed sänkt sina kostnader för 

personal och omkostnader för service och material för till exempel biljetter och formulär. 

Däremot har lågprisflygbolagen inte sänkt kostnaderna som påverkar flygresans säkerhet eller 

punktlighet. Tvärtom har lågprisflygen presterat bättre vid undersökningar i form av 

punktlighet, få inställda flyg och borttappt bagage. Dessa betydligt lägre kostnader har gjort 

det möjligt för fler aktörer att ge sig in på marknaden utan att behöva bygga upp ett stort nät 

av distributörer. Det är dock troligt att dessa aktörer fokuserar på priset och inte servicen då 

det blir betydligt svårare att konkurrera med traditionella flygbolag med en 

produktdifferentiering genom service. Detta då priset numera är satt i större fokus hos 

konsumenterna och kostnaderna för att utveckla en god service är höga. Många flygplatser har 

även begränsade ”slots” (lediga platser) vilket innebär att konkurrensen om dessa är hård. 

Etablerade flygbolag med ”slots” förhindrar därför andra flygbolag att starta verksamhet på 

utsatta flygplatser.

För att starta ett flygbolag behövs givetvis ett tillstånd från någon behörig luftfartsmyndighet. 

Kraven på ett luftfartscertifikat uppdateras och styrs av flygsäkerhetsmyndigheter som till 

exempel den europeiska flygsäkerhetsmyndigheten EASA (Europeiska byrån för 
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luftfartssäkerhet) och ECAC (European Civil Aviation Conference)52. Det finns ett antal olika 

grundläggande tillstånd när det gäller luftfart med passagerartrafik inom Europa beroende på 

verksamhet. Enligt Luftfartsverket (numera Transportstyrelsen) är Dessa: 

Drifttillstånd – vilket är ett tekniskt/operativt tillstånd

Operativ licens (OL) – som är ett slags förvärvstillstånd för få utföra lufttransport av 

passagerare, gods och post.

Trafiktillstånd – flygföretag inom EU måste ansöka om trafiktillstånd för trafik inom och 

utanför EU.

Inhyrning (leasing) – omfattar inhyrning av luftfartyg utan och med personal.

Ytterligare certifikat erfordras hos personal som piloter, tekniker, ledning, flygvärdinnor etc.

5.1.4 Förhandlingsstyrka hos köpare

Flygbolagens förhandlingsstyrka varierar beroende på faktorer som dess marknadsposition, 

köpvolym, typ av tjänster/produkter, och vilka leverantörer de använder sig av för att nämna 

några. Lufthansa, Air France och British Airways har genom sin storlek kunnat köpa in stora 

volymer av flygplan vilket genom stordriftsfördelar har minskat kostnaderna. Då dessa 

företag är väl etablerade med många passagerare och välkända på marknaden har de en 

relativt stor förhandlingsstyrka då de är eftertraktade av leverantörer. De placerar sig på stora, 

lättillgängliga flygplatser världen över vilket gör att de har en stor påverkan på flygplatsen. 

Flygplatsen som leverantör vill inte förlora en viktig köpare då detta skulle vara negativt ur 

distributionssynpunkt. Lågprisbolagen har som tidigare nämnts valt att använda sig av mindre 

flygplatser då flygplatsavgifter och andra omkostnader blir mindre. Då priset sätts i fokus blir 

förhandlingen en viktig del och avgörande i valet av flygplan, flygplatser, teknik och tjänster. 

Effektiv användning av flygplatser har blivit ett krav för att dra ner på kostnader vilket sätter 

viss press på små flygplatser och dess ledning. Detta innebär fler passagerare vilket kräver 

mer resurser av flygplatserna. Det kan också ställas krav att mindre flygplatser ska 

tillhandahålla alternativa transportmedel för ytterligare resväg då de är mer avlägsna. Då 

leasing av flygplan är billigare har många lågprisflygbolag valt att använda sig av detta. Både 

                                                
52 Luftfartsstyrelsen/ Transportstyrelsen (2008)
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Ryanair och Easyjet har valt att ha en enhetlig flotta där de leasar och köper flygplan av 

samma typ vilket gör att inköpspriserna pressas ner genom stora kvantiteter.  

5.1.5 Förhandlingsstyrka hos leverantörer

Förhandlingsstyrkan hos flygbolag är dock inte obegränsad. Stora flygplatser är populära och 

lättillgängliga vilket flygbolag eftersöker för att tillfredställa kunderna. Flygplatser som på 

senare tid har börjat privatiserats är även de resultatinriktade och sätter inte priserna för lågt. 

Dessutom har flygplatserna god information om vilka priser andra flygplatser har kunnat sätta 

vilket skapar ett outtalat samarbete. Flygbolag är beroende av flygplatser som distributör av 

tjänster vilket binder dem till att gå med på höga kostnader för till exempel flygplatsavgifter. 

Valet av vilka flygbolag som ska få bedriva verksamhet på flygplatsen blir också avgörande 

på bolagets storlek och popularitet, då mindre inte har möjlighet att konkurrera på samma 

nivå. Större bolag har råd med detta men för lågprisflyg blir detta en börda. Därför är mindre 

flygplatser att föredra där kostnaderna inte är lika höga och där kraven är lägre. Små 

flygplatser är mer beroende av enstaka flygbolag vilket leder till mindre förhandlingsstyrka. 

5.2 Nyckeltalsanalys

Tabell 2. Bakgrundsinformation53

                                                
53 respektive bolags årsredovisningar 2007-2008

€ Lufthansa British Airways Air France Easy Jet Ryan Air

Omsättning 

(miljarder)

22,42 12,88 24,11 2,62 2,74

Vinst (miljoner) 1655 694 542 296,8 390,7

Passagerare 

(miljoner)

62,90 33,20 74,80 37,20 50,90

Anställda (tusen) 100,8 42,4 104,7 5,7 5,9

Flygplan 430 242 592 122 133
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Tabell 3. Nyckeltal54

* redovisas ej i de utvalda bolagens rapporter

5.1.1 Omsättning per passagerare

Omsättning per passagerare kan i förenklade termer kallas genomsnittligt biljettpris. Inga 

större skillnader syns inom de båda typerna av bolag. Den stora skillnaden syns när man 

jämför de traditionella bolagen med lågprisbolagens siffror. Dessa skillnader var väntade 

eftersom lågprisbolagen tar ut ett väsentligt mycket lägre pris för varje biljett.

                                                
54 Egna uträkningar, baserade på de siffror vi har redovisat i tabell 2

€ Lufthansa British Airways Air France Easy Jet Ryan Air

Omsättning per 

passagerare (€)

356,44 387,95 322,33 70,43 53,83

Vinst per 

passagerare (€)

26,31 20,9 7,25 7,98 7,68

Omsättning per 

flygplan

52,1 53,2 40,7 21,5 20,6

Vinst per flygplan 

(miljoner €)

38,5 28,7 0,92 24,3 29,4

Passagerare per 

flygplan

146,3 137,2 126,4 304,9 382,7

Vinst per anställd 

(€)

16 418,65 16 367,93 5 176,7 52 070,18 66 220,34

Omsättning per 

anställd (€)

222421 303774 230277 459649 464407

Gearing 24,7% 67,7% 25% 20,4% *

ROE 30,8% * * 13,6% 8,5%

Kabinfaktor 77,4% 75,6% 78,4% 83,7% 82%

Utdelning (€) 1,25 0,074 0,58 0 0

ROS 7,4% 5,4% 2,2% 11,3% 14,3%

RPK (€) 130,9 166,1 199,5 54,4 39,8

ASK (st) 169,1 219,8 245,1 64 47,8
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5.1.2 Vinst per passagerare

De båda lågprisbolagen är väldigt lika i sina siffror och inget särskilt kan anmärkas hos dem. 

Däremot har Air France sämst avkastning per passagerare totalt, de flyger flest passagerare 

jämfört med alla de andra studerade bolagen men har lägst avkastning. Detta kan bero på höga 

fasta kostnader som företaget dras med.

5.1.3 Vinst per flygplan

Vinsten per flygplan är relativt likvärdig mellan bolagen. Air France är det bolag som sticker 

ut som det allra sämsta och lufthansa är det bästa. Air France har en överlägsen storlek på sin 

flotta, hela fyra gånger större än de båda lågprisbolagens flottor och detta påverkar dessa 

siffror. Kan skillnaderna ledas till den skillnad vi ser i kabinfaktor eller är det en ren 

kostnadsfråga som flygplatsskatter, reparationer och bränsle.

5.1.4 Vinst per anställd

Air France har det största antalet anställda och det syns att de inte har ekonomisk täckning för 

denna mängd anställda. Lufthansa har även de många anställda men lyckas ändå hålla uppe en 

nivå på ”vinst per anställd” i likhet med British Airways som dock endast har hälften så 

många anställda. De riktiga vinnarna är Lågprisbolagen som har betydligt mycket färre 

anställda jämfört med de traditionella flygbolagen. Detta är möjligen en av de mer tongivande 

faktorerna som skiljer de olika bolagens kostnadsstrukturer åt.

5.1.5 Omsättning per anställd

Omsättning och antalet anställda har en hög korrelation med varandra oavsett bolagsform. 

Detta går vi in på mer i avsnitt 5.2.3. 

5.1.6 Gearing / skuldsättningsgrad

Gearing är ett speciellt mått som flygbranschen använder sig av. Måttet kan ha lite olika 

innebörd men i detta fall är det företagets skuldsättning som siffrorna avser. 

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

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

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

Airways höga skuldsättningsgrad kan vara att de har en stor flotta av flygplan. Den höga 

skuldsättningsgraden hos British Airways kan bero på höga lån till följd av inköpta och inte 

leasade inventarier som till exempel flygplan, vilka upptas av icke amorterade lån. Air France 
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har annars den absolut största flygplansflottan och borde därför ha en högre 

skuldsättningsgrad, anledning till att så inte är fallet kan bero på att Air France fortfarande har 

en statlig ägare.

5.1.7 Return On Sales

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

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

ovidkommande vid vinstmarginalräkning. Diagrammet nedan visar en jämförelse av 

undersökningsobjektens ROS i procent. Vi ser att de båda lågprisbolagen har en relativt hög 

nivå på vinstmarginalen. Air France bevisar att de ligger på en relativt låg nivå, medan British 

Airways och Lufthansa uppvisar siffror i nivå med varandra. 

Diagram 1. ROS

5.1.8 ASK, RPK och Kabinfaktor

ASK (Available Seat Kilometers) är ett flygbolags trafikutbud mätt i antalet stolar och 

kilometrar under en period. Detta räknas genom att ta tillgängligt antal stolar och multiplicera 

med flugna kilometer. RPK (Revenue Passenger Kilometer) är flygbolagets resultat av 

transporterade passagerare i kilometer under en tidsperiod. Dessa två mått är vanligt 

förekommande inom flygindustrin som ett mått på effektivitet. Vi har valt att inkludera 

kabinfaktorn som ett ytterligare mått på effektiviteten. Kabinfaktorn skall ligga på en så hög 

nivå som möjligt. Lågprisbolagen visar att de lyckas fylla sina plan till en högre andel än sina 
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dyrare kollegor. Detta är ett måste för lågprisbolagen då deras strategi är att sälja många 

biljetter till ett lågt pris. De traditionella bolagen är inte lika beroende av varje enskild biljett 

då de tjänar in den lägre kabinfaktorn med dyrare biljetter. Dock får inte siffrorna falla för 

mycket. Genom RPK och ASK ser vi en stor skillnad mellan de olika bolagen och framförallt 

mellan de två olika typerna av bolag. Lågprisbolagen presterar betydligt bättre i alla 

avseenden. 

Diagram 2. ASK, RPK
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Diagram 3. Kabinfaktor
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5.2 Korrelation

Korrelation är ett begrepp inom statistik som anger styrkan och riktningen av ett samband 

mellan två variabler. Korrelationen uttrycks som ett värde mellan 1 och -1, där 0 anger inget 

samband, 1 anger maximalt positivt samband och -1 anger maximalt negativt samband.
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5.2.1 Antalet Passagerare och antalet flygplan

Tabell 455

Då antalet flygplan och antalet passagerare skiljer sig åt mellan de olika bolagen har vi 

undersökt ett eventuellt samband mellan dessa två faktorer. Air France har den allra största 

flygplansflottan och har därför även det största antalet passagerare. Dock skiljer sig de olika 

flygbolagens flygplansmodeller åt och detta mått kan därför anses vara osäkert. 

5.2.2 Vinst och antalet anställda

Tabell 556

                                                
55 Egna uträkningar, baserade på siffrorna från tabell 1 & 2
56 Egna uträkningar, baserade på siffrorna från tabell 1 & 2

Lufthansa

British 

Airways Air France Easy Jet Ryan Air

Passagerare 

(miljoner) 62,9 33,2 74,8 37,2 50,9

Flotta, antal 

flygplan 430 242 592 122 133

Korrelationskoefficienten: 0,85 Determinationskoefficienten: 0,72

Traditionella: r = 0,995

Lågprisflygbolagen: r = 1

Lufthansa

British 

Airways Air France Easy Jet Ryan Air

Vinst

1655 694 542 296,8 390,7

Anställda

100,8 42,4 104,7 5,7 5,9

Korrelationskoefficienten: 0,669 Determinationskoefficienten: 0,447

Traditionella: r = 0,335

Lågprisbolagen: r = 1
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Vinst och antalet anställda visar ett positivtsamband som skiljer sig mellan de olika 

bolagsstrukturerna. Från ett perfekt positivt samband hos lågprisbolagen till ett inte fullt så 

starkt samband hos de traditionella bolagen. 

5.2.3 Omsättning och antalet anställda

Tabell 657

Omsättning fördelat på antalet anställda är ett väl använt mått inom de flesta industrier. Vi ser 

här att omsättning och antalet anställda har ett starkt samband oberoende lågprisbolag eller 

traditionella flygbolag.

                                                
57 Egna uträkningar, baserade på siffrorna från tabell 1 & 2

Lufthansa

British 

Airways Air France Easy Jet Ryan Air

Omsättning

22,42 12,88 24,11 2,62 2,74

Anställda

100,8 42,4 104,7 5,7 5,9

Korrelationskoefficienten: 0,994 Determinationskoefficienten: 0,988

Traditionella: r = 0,997

Lågprisbolagen: r = 1
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6. Resultat

I detta avsnitt presenteras och sammanfattas det resultat som undersökningen kommit fram 

till utifrån analyskapitlet. Här besvaras även syftet. 

Syftet med uppsatsen är att se skillnaderna mellan de traditionella och lågprisflygbolagens 

strategier och vilka effekter det har på företagets lönsamhet och utveckling

6.1 Resultat av marknadsanalysen

Analysen av flygmarknaden visar på distinkta skillnader i strategier mellan de traditionella 

flygbolagen och lågprisflygbolag. Dessa skillnader kan utläsas som följande:

Kostnader – Kostnadsstrukturen skiljer sig mycket mellan de båda typerna av bolag både 

fasta kostnader och rörliga. De traditionella flygbolagen placerar sig på stora och populära 

flygplatser där flygplatsavgifterna är höga vilket innebär höga fasta kostnader. Lågprisflygen 

väljer att flyga från och till mindre och mer avlägsna flygplatser där avgifterna är mindre. 

Traditionella Lufthansa och Air France använder sig av en stor flygplansflotta vilket innebär 

höga personalkostnader. Lågprisflygbolag som Easyjet och Ryanair opererar med en betydligt 

mindre personal. Dessutom har dessa valt att använda sig av en enhetlig flygplansflotta där de 

hyr en stor del av sina flygplan jämfört med de traditionella flygbolagen som köper in olika 

typer av flygplan vilket är mer kostsamt. Kostnaderna för service av flygplanen är därför 

betydligt högre då det behövs köpas in olika delar för olika flygplan av skilda leverantörer 

och det krävs en bredare kunskap hos servicepersonalen. Bokningssystemen skiljer också 

väsentligt, lågprisflygen använder i stor utsträckning internetbokning med färre 

av/ombokningsmöjligheter för att minska sin personal och materialkostnader och för att 

kunna ha lägre priser.

Priset – Priset har på senare år blivit en allt viktigare avgörande faktor vid flygresande. Under 

år 2008 har världen drabbats av en finansiell kris som påverkar ekonomin negativt hos både 

företag och privatpersoner vilket innebär nedskärningar av onödiga kostnader. Många 

personer som förut flög ”business class” flyger numera i ekonomiklass då priset blir en 

avgörande faktor vid flygresor. De lägre kostnaderna har inneburit att lågprisbolagen kunnat 

sätta lägre priser än de traditionella flygbolagen som fokuserar mycket på service och 

tillgänglighet. Ett krig mellan pris och service har brutit ut. Dock tar lågprisbolagen ut 
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avgifter för den extra service som finns att tillgå, till exempel extra väskor, avbokning, 

personlig bokning mm. Detta syns inte lika tydligt för kunden vilket kan påverka det slutliga 

priset en hel del. Det här kan i sin tur påverka folk att köpa flygresor från större och säkrare 

flygbolag där detta ingår.

Servicen – Detta är de traditionella flygbolagens styrka. De fokuserar på en bred kompetens 

hos sin personal och god service, allt för kundens bästa för att resan ska bli så behaglig som 

möjligt så att de blir trogna passagerare. Intressant är att lågprisflygen har presterat bättre än 

de traditionella i undersökningar av service genom bättre punktlighet, färre borttappade 

väskor och färre inställda flyg. Då traditionella flygbolag i större utsträckning placerar sig på 

lättillgängliga och populära flygplatser med relativt färre flygbyten slipper passagerare 

planera flygresan. Lågprisflygbolagen har inte råd att bedriva verksamhet på dessa dyrare 

flygplatser med sin affärsmodell utan väljer istället avlägsnare och mindre tillgängliga. Detta 

kan försvåra för passagerare att ta sig till eller från flygplatsen vilket kan innebära extra 

kostnader. 

Effektivitet - Effektivare kundrelationer genom mindre service har bidragit till effektivare 

flygresor. Lågprisbolagen kortar ner flygtider genom effektivare koordinering av avgångar 

samt mindre bränsleförbrukning då flygplanen har färre servicefunktioner och möjligheten till 

bagage är begränsad. Det flitiga användandet av Internetbokningar kräver mindre personal, 

färre lokaler och material. De traditionella flygbolagen har effektiviserat genom att koordinera 

sitt nätverk av destinationer. Det har kunnat göras genom sammanslagningar och genom de 

allianser som de är med i och har ett stort inflytande över. Då de kör fler långdistansflyg, med 

fokus på service, än lågprisflygen blir det svårare att effektivisera bränsleförbrukningen och 

korta ner flygplanens tid på marken.

Lönsamhet och utveckling – Med en mindre personalstyrka, effektivare bokningssystem, 

effektiva flygrutter (mestadels kortdestinationer), enhetlig leasad flygplansflotta och låga 

priser (vilket i dagens läge är den viktigaste faktorn för konsumenterna) tar lågprisbolagen 

plats nummer 1 i lönsamhet. Dagens prisutveckling är påtaglig och kommer troligtvis att 

fortsätta att pressa ner lönsamheten på marknaden. De traditionella flygbolagen behöver med 

största sannolikhet göra ytterligare ansträngningar för att få ner sina kostnader. 
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6.2 Resultat av nyckeltal

Vid en jämförelse av lågprisbolagen sinsemellan finner vi att de enligt nyckeltalen är lika 

varandra. Så pass lika varandra att korrelationskoefficienten i de tre jämförda variablerna blev 

1. De uppvisar båda höga vinster med en liten personalstyrka och de flyger fler passagerare än 

de traditionella i relation till flygplansflottornas storlek. Det verkar som att lågprisbolagen har 

en struktur som kan liknas vid ett vinnande koncept då de med så få resurser skapar en så hög 

avkastning. Dock kan tiderna förändras och konkurrensen hårdnar även i lågprissegmentet. Vi 

har valt att studera två av de större och mer väletablerade aktörerna, siffrorna kanske har en 

helt annan form ifall vi skulle studera något annat bolag.

De traditionella bolagen är mer varierande i deras nyckeltal än vad lågprisbolagen är. Air 

France som är det största bolaget har problem att upprätthålla goda siffror när de olika 

variablerna ställs i förhållande till varandra. De fasta kostnaderna är otroligt höga och det är 

inte mycket som finns kvar av de 24 miljarder euro som bolaget omsätter varje år. De har 

även den största flygplansflottan vilket innebär höga kostnader för underhåll, samtidigt som 

de har flest antal anställda av alla bolagen. Detta bolag är det som ser ut att rent ekonomiskt 

fungera sämst. Dock är den franska staten ägare i Air France och det kanske gör att dessa 

siffror ter sig mindre oroväckande än i ett privatägt bolag. Lufthansa är det näst största 

bolaget i undersökningen och det bolag som har högst total avkastning. British Airways är 

Lufthansas motsvarighet om man delar alla lufthansas siffror med hälften, båda bolagen är 

relativt välmående. De siffror vi har tittat på ger en nyans av att de större bolagen har en svår 

situation och hård konkurrens att bekämpa. Vidare utslagning av mindre bolag och ökat antal 

konsolideringar kommer innebära färre antal aktörer. Detta kan gynna de starkaste bolagen 

och åter skapa balans i flygbranschen. Det finns fortfarande ett behov av flygbolag av den 

traditionella typen, men kundunderlaget är inte stort nog för allt för många bolag. Dessutom 

är efterfrågan olika beroende på om det är längre och kortare distanser som analyseras.

Det absolut intressantaste bolaget anser vi vara Air France, det största bolaget med flest 

passagerare och flest antal flygplan genererar inte intäkter i närheten av de nivåer som de 

övriga bolagen gör när man sätter de olika variablerna i relation till varandra.  Det är helt klart 

så att lågprisbolagen har en mycket sundare kostnadsstruktur än övriga bolag och det är ingen 

av de traditionella bolagen som kan mäta sig med deras siffror. Men det betyder inte att de har 

ett vinnande koncept som alla flygbolag, nya som gamla ska kopiera. Det handlar säkerligen 
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mer om att det har varit ett underskott på lågprisaktörer och Ryan Air och Easyjet var snabba 

på att fylla det behovet. Konkurser existerar i lågprissegmentet vilket fallet Sterling bevisar 

och fler bolag kommer säkerligen stå inför nya svårare tider om de inte anpassar sig efter det

nya hårdare klimatet på marknaden. 
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7. Slutsatser & Diskussion

I detta avsnitt dras slutsatser efter det resultat undersökningen kom fram till. Vidare 

diskuteras ämnet ytterligare utifrån problemformuleringen och frågeställningen. Slutligen ges 

förslag på vidare forskning inom ämnet.

Lågprisflygbolagens har gjort folk medvetna att det går att flyga billigt i utbyte mot sämre 

service. De har en bättre lönsamhet och lägre kostnader om vi ser till resultatet än de 

traditionella flygbolagen. Det är däremot inte helt lätt att förutspå hur företagsstrukturen 

kommer att se ut. Framtiden kommer troligtvis att präglas av effektiviseringar och 

kostnadsbesparingar i en mer global avreglerad flygmarknad där konkurrensen blir hårdare.

Det dessa krav på förändringar kan följande slutsatser dras: 

7.1 Konsolideringar

Konsolideringar är något vi kommer att få se mer av i framtiden. Istället för att gå samman i 

en allians går två företag ihop för att skapa stordriftfördelar. Nu när flygbolagen står inför 

mycket tuffa tider kommer vi se att många slås ihop för att skapa en stabilare ekonomi i det 

sammanslagna företaget. Det kommer behövas göras kostnadsbesparingar genom 

gemensamma flygnät för effektivare flygtider, gemensamma kunderbjudanden och 

rationaliseringar.  

7.2 Betydelsen av allianser

Lågprisbolagen i undersökningen ingår inte i några allianser. Allianserna är väldigt 

kostsamma och det ska leda till väldigt fördelaktiga stordriftfördelar för att de ska vara 

motiverade. I framtiden kommer säkerligen fler och fler av allianserna att förändras då 

kostnaderna för att upprätthålla allianserna inte täcks. 

7.3 Teknologisk utveckling

Det finns en rad intressanta flygplansmodeller på ritningsbordet. De senaste decennierna har 

fokus lagts på större och snabbare flyg och nu det fokuseras nu även på bränslesnålare 

flygplansmodeller. Detta kan anses vara en sund utveckling då kostnaderna hela tiden ökar 

och priserna sjunker. Dessutom har lågprisbolagen bevisat att det går att bedriva 

passagerarflygverksamhet med en liten personalstyrka där bokning sker via internet med 

elektroniska biljetter, detta ser vi bli allt vanligare i framtiden.
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7.4 Drivmedel

Att företagen måste utvecklas till ett mindre oljeberoende är inget som bara gäller 

flygindustrin. Oljepriset har rasat från de högsta noteringarna men läget är fortfarande osäkert. 

Flygplanen förbrukar för mycket bränsle och något måste göras. Här spelar forskning och 

utveckling en avgörande roll. Därför än den tekniska utvecklingen viktig och det satsas idag 

mycket på att minska bränsleförbrukningen. Att hitta ett alternativt drivmedel till olja är svårt 

att se i dagsläget. Det finns mycket att vinna på att göra flygplanen mer aerodynamiska och 

lättare. 

7.5 Miljökrav:

De hårdare beskattningsregler som flygbolagen hotas med är definitivt något som påverkar 

flygbolagen. Detta har kritiserats från flygets håll eftersom det skulle bli en väsentlig skillnad 

i priset ut till konsument. Dock kan det inte anses vara långsiktigt hållbart med subventioner

av flyget. De som orsakar skada på miljön ska också vara med och betala. Detta kan förr eller 

senare innebära många flygbolags död då miljöfrågor får allt mer uppmärksamhet och 

anhängare med få dåliga argument då vi är beroende av miljön.

7.6 Förändrat resande

På grund av den rådande miljöfokuseringen har resenärers medvetenhet kring flygets 

påverkan på vår miljö ökat. Detta leder till att alternativa kommunikationsmedel har ökat i 

popularitet. Vi ser dock ingen dramatisk skillnad på längre distanser och på kort sikt då flyget 

fortfarande är det smidigaste och billigaste sättet ätt resa. Fler har numera möjlighet att resa i 

och med låga biljettpriser och de passagerarna är det lågprisflygbolagen som vinner. Detta är 

idag ännu tydligare då vi befinner oss i lågkonjunktur och en finansiell kris där priset blir allt 

mer avgörande. Det är däremot inte så lätt att estimera hur lågprisflyget i framtiden klarar sig i 

en stabil ekonomi eller högkonjunktur där prisets betydelse blir mindre. Lågprisflyg borde 

rimligtvis bli populärare i lågkonjunktur då ekonomin inte tillåter lika höga utgifter. 
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7.7 Förslag till vidare forskning

Det här är ett ämne som det kontinuerligt genomförs studier på av både organisationer, 

företag och privatpersoner så det finns stora forskningsmöjligheter. Dagens krissituation 

världen över påverkar flyget i stor grad och marknaden kommer troligtvis förändras 

ytterligare de närmaste åren. Det vore intressant att följa dessa två typer av flygbolag, lågpris 

och traditionella, och se hur organisationerna förändras beroende på de krav omvärlden 

ställer. Ytterligare forskning om vilken affärsstrategi som ger bäst lönsamhet beroende på 

vilket skede ekonomin befinner sig i skulle vara intressant och viktigt för en ännu bättre 

förståelse för hur industrins marknadsmekanismer samverkar och påverkar företag. Denna 

undersökning tog upp fem bolag, vilka ska fungera som representationer av hur marknaden 

ser ut. Genom att undersöka fler bolag i Europa eller jämföra hur det ser ut mellan regioner 

över hela världen skulle bättre representationer kunna göras och intressanta estimat räknas 

fram. 
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