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Syfte  Syftet är att undersöka hur traditionella flygbolags strategier påverkas av 

lågprisbolagens framväxt och affärsmodell samt hur de kan uppnå 

lönsamhet. Vidare vill vi undersöka vilka faktorer som påverkar bolagens 

kostnadseffektivitet och konkurrenskraft.  

Metod  Detta är en kvalitativ fallstudie där vi genomfört fem intervjuer. Två utav 

dessa med experter på området och två med representanter från flygbolagen. 

Den tredje respondenten arbetar inte på flygbolaget men används i denna 

studie som representant för lågprisbolaget. Information från bolagens 

årsredovisningar har sedan använts som komplettering av primärdatan från 

intervjuerna.  

Teori  I studien används teorier för konkurrens- och tillväxtstrategier samt 

affärsmodeller. 

  Den tidigare forskning som använts berör strategier och kostnadsfaktorer 

inom flygbolagen. 

Slutsats  Resultatet i studien visar att lågprisbolagens framväxt har påverkat 

nätverksbolagens strategier då de bland annat blivit tvungna att sänka sina 

biljettpriser. Detta har gjort att de behövt se över sina kostnader och 

effektivitet i hela verksamheten. Resultatet visar även att nätverksbolagen 

inte kan komma ner på samma låga kostnadsnivå som lågprisbolagen, och 

de måste därför istället se över sina möjligheter att öka intäkterna. 



 

   

ABSTRACT 

Title From spoiled children of monopoly to a struggle for survival – A case study 

on the traditional airlines’ reorientation due to the emergence of low-cost 

carriers. 

Subject  Master thesis 30 HEC, International Business 

Authors Margarita Salonikidis and Erica Sundberg 

Advisors Cheick Wagué 

Purpose  The purpose of this paper is to examine how the traditional airlines’ 

strategies are affected by the low-cost carriers emergence and their business 

model and in which ways they can achieve profitability. Furthermore we 

also want to examine the factors that affect the airlines’ efficiency and 

competitiveness. 

Method  This is a qualitative case study in which we carried out five interviews. Two 

of them with experts in the field and two with representatives from the 

airlines. The third respondent is not working at an airline company but is 

used in this study as a respresentative for the low-cost carrier examined in 

this study. Information from the companies’ annual reports have been used 

to complement the primary data from the interviews.  

Theory  The theories used in this study focus on competition and growth and also 

business models.  

  The previous research used relate to strategies and cost factors within the 

airlines. 

Conclusion  The result of this study show that the growth of the low-cost carriers have 

affected the network airlines’ strategies as they, among other things, had to 

also lower their fares. This has forced them to revise their cost and 

efficiency in their entire operation. The result has also shown that the 

network companies can not come down to the same level of low costs as the 

low-cost carriers, and must therefore examine their ability to increase 

revenues instead.  



 

   

DEFINITIONER 

Traditionella flygbolag  Med detta syftar vi till de äldre nätverksbolagen. Många av dessa 

har varit verksamma sedan innan avregleringarna och är/har varit 

statliga. Deras affärsmodeller bygger på nätverk vilket betyder att 

de ofta samarbetar med andra traditionella flygbolag genom 

allianser.  

Lågprisbolag  Dessa flygbolag är ett relativt nytt fenomen inom branschen och är 

ett resultat av de avregleringar som gjorts på marknaden. Till 

skillnad från de traditionella flygbolagen använder de sig inte utav 

allianser och nätverk. Deras affärsmodeller utgår ifrån en 

lågkostnadsmodell som bygger på enkelhet i produkt och drift, 

detta för att hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt.  

Yield   Flygbolagens intäkt per passagerare och sträcka, den 

genomsnittliga inkomsten från en flygbiljett. 

Hub   En flygplats som fungerar som ett nav där många olika flighter 

kopplas samman. Detta är grunden i de traditionella flygbolagens 

nätverksmodell.  

Kabinfaktor  Kvoten mellan antal passagerare under en flygning och antalet 

säten på planet. Det vill säga beläggningsgraden på en flygning.  
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1. INLEDNING 
I detta avsnitt kommer bakgrunden till studien att presenteras. Först beskrivs de förändringar 

som skett vad gäller flygbranschens marknadsvillkor och vad det inneburit för flygbolagen. 

Deras förändringar i strategier och ökade behov av kostnadsbesparingar leder sedan till en 

problemdiskussion med fokus på avregleringens konsekvenser på marknaden. Slutligen 

presenteras uppsatsens syfte, problemformulering, avgränsning och disposition.   

1.1 Bakgrund 
Flygbranschen har haft en händelserik utveckling, detta främst tack vare olika avregleringar 

och lågprisbolagens framväxt på marknaden under 1990-talet. Liberaliseringen av marknaden 

startade i USA under slutet av 1970-talet och spreds sedan till Europa. (Transportstyrelsen, 

2007) Avregleringarna berörde bland annat marknadstillträde och prissättning och skapade en 

fri luftfartsmarknad inom Europa. Dessa avregleringar skedde även mellan USA och Europa 

genom Open Skies-avtalet som gav flygbolagen frihet i båda regionerna. Detta avtal ledde 

bland annat till omförhandlingar av europeiska bilaterala avtal gällande flygtrafik samt utökat 

tillträde till vissa internationella linjer. Open Skies-avtalet kom senare att öppna upp den 

europeiska marknaden för internationell konkurrens.  (Gagnepain & Pedro, 2006)  

Den senaste utvecklingen på den europeiska flygmarknaden har bland annat inneburit flera 

lågprisbolag och en ökad privatisering av statliga flygbolag. Liberaliseringen innebar en 

minskning av kontroll gällande kapacitet och pris då nya flygbolag började konkurrera med 

de etablerade bolagen. Den snabba framväxten av lågprisbolag på den europeiska marknaden 

pressade priserna vilket också lett till en minskad yield för nätverksbolagen. (Doganis, 2006) 

Detta beror dock inte enbart på lågprisbolagen, utan även på grund av att antalet affärsresande 

har sjunkit då fler och fler söker sig till lägre priser. Detta blev än mer tydligt i samband med 

finanskrisen då behovet av nedskärningar inom näringslivet ökade. Eftersom affärsresandet 

ofta varit flygbolagens viktigaste inkomstkälla har detta haft en negativ inverkan på 

branschen. Siffror visar att denna grupp står för en tredjedel av intäkterna, trots att de endast 

utgör 15 procent av passagerarna. (Transportstyrelsen, 2009) 

Flygbranschen är en känslig bransch och påverkas av förändringar i omvärlden. Stigande 

oljepriser, terrorattentat, influensaepidemier och vulkanutbrott är några exempel på händelser 

under 2000-talet som haft negativa effekter på flygbolagen. Främst oljepriserna har stor 

betydelse för branschens utveckling då bränslet står för cirka en tredjedel av flygets 



 

   2 

kostnader. Många av flygbolagen använder sig dessutom av gamla flygplan som drar mycket 

bränsle, något som innebär stora kostnader för bolagen. Nya plan kan minska 

bränsleförbrukningen med upp till 15 procent men kräver stora investeringar.1  

Många flygbolag började tidigt inse vikten av att samarbeta och idag använder de sig i stor 

utsträckning av allianser för att utöka sitt nätverk och på så sätt stärka sina positioner på 

marknaden. (Bengtson et al, 1998) Detta är ofta ett långtgående samarbete där bolagen skapar 

konkurrensfördelar genom att samordna sina tidtabeller och destinationsutbud, erbjuda 

passagerarna gemensamma lounger, bonussystem och bokningssystem. Målet med allianserna 

var att kunden skulle få upplevelsen av att flygningarna skedde med ett och samma företag. 

År 1997 bildades Star Alliance, något som skulle bli början på en ny trend. Idag finns det tre 

stora allianser som tillsammans står för runt 70 procent av världens flygpassagerare, Star 

Alliance, SkyTeam och oneworld.2  

Nätverksbolagen koncentrerar sin verksamhet kring sina hubbar som utgör knytpunkten i 

bolagens nätverk. Positionen på medlemsbolagens hubbar påverkar hur stark deras position är 

på den specifika sträckan. Lågprisbolagen är oftast inte medlem i någon allians då de 

värdesätter flexibilitet och möjligheten att flyga direkttrafik utan att gå via en hub. 

(Transportstyrelsen, 2008) 

Liberaliseringen av marknaden har även lett till en genomgående förändring i branschens 

bolagsstrukturer och stora förändringar inom Europa. Fram till mitten av 1980-talet var 

många av de europeiska flygbolagen helt eller delvis statligt ägda. Efter avregleringarna 

privatiserades fler och fler flygbolag och mellan åren 1996-2005 minskade andelen statligt 

ägda bolag från 28 procent till 16 procent. (Transportstyrelsen, 2008) De senaste åren har 

alltså de statliga bolagen minskat kraftigt medan de privata bolagen, främst lågprisbolagen, 

ökat. Lågkostnadsmodellen är ett relativt nytt fenomen inom flygbranschen och kopplas till de 

avregleringar som genomförts på den inhemska amerikanska marknaden och internationellt. 

Den första att prova på en ny affärsmodell efter den amerikanska avregleringen var 

Southwest. Lågprisbolagens framväxt beror på olika saker, dels avregleringarna men också 

internet och dess utveckling. Tack vare internet har bolagen kunnat minska sina 

bokningskostnader, något som startades av lågprisbolagen och som nu används av alla 

flygbolag. Internet har även förändrat sättet på vilket flygbolagen marknadsför sig, de kan nu 
                                                
1 www.svd.se 
2 www.iata.org 
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nå ut direkt till kunderna utan att använda mellanhänder såsom resebyråer. (Graham et al, 

2008) Lågprisbolagens framväxt på flygmarknaden har gått snabbt och 2008 hade de 

tillsammans 40 procent av den europeiska marknaden och över 20 procent av 

världsmarknaden. Lågprisbolagens utbredning på marknaden har skapat en hård konkurrens 

för de traditionella nätverksbolagen som mer och mer behövt sänka sina priser för att möta 

konkurrensen. Detta har gjort att de varit tvungna att genomföra förändringar i bolagen vad 

gäller strategier och besparingar. Bolagen har bland annat behövt ändra på servicen för att 

kunna dra ner kostnaderna samt öppna upp fler direktlinjer för att bli mer attraktiva. Många 

nätverksbolag har även bildat egna lågprisbolag såsom Lufthansas Germanwings och Austrian 

Airlines Lauda.  (Transportstyrelsen, 2008) 

Den ökade konkurrensen och den allt hårdare marknadssituationen har lett till att flera 

nätverksbolag har begärts i konkurs. De senaste i ordningen var spanska flygbolaget Spanair 

och ungerska bolaget Malev. Branschen visar generellt upp dåliga siffror och den samlade 

vinsten 2011 beräknades enligt IATA uppgå till 6,9 miljarder dollar vilket, ställt till den 

sammanlagda omsättningen på 600 miljarder, ger en vinstmarginal på närmare en procent. 

2012 förutspås bli ett sämre år med en sammanlagd vinst på 4,9 miljarder dollar och fler 

bolag visar upp sämre resultat än väntat.3  

 

1.2 Problemdiskussion 
Liberaliseringen av flygmarknaden var startskottet för de stora förändringar vi idag kan se 

inom flygbranschen. Fler aktörer tog sig in på marknaden och när lågprisbolagen, med 

Ryanair i spetsen, gjorde entré hårdnade konkurrensen ytterligare. Början på 2000-talet har 

varit en turbulent tid för flygbranschen som präglats av minskad tillväxt och yield samt 

förlustresultat för de flesta. Lågprisbolagen växte sig däremot stora, bland dem främst 

Southwest, Ryanair och easyJet. Dessa bolag har lyckats klara sig bra då de kunnat dra nytta 

av det så kallade ”first mover advantage” och blivit välkända varumärken, medan många 

andra nyetablerade lågprisbolag gått under vilket visar att konceptet i sig inte är en garanti till 

framgång. (Doganis 2010) 

Innan liberaliseringen var flygmarknaden hårt reglerad vad gäller inträde och utträde bland 

nationernas flygmarknader. Nationella myndigheter kontrollerade prissättning och utbud 

genom bilaterala avtal och många flygbolag hade monopolställning på den egna nationella 

                                                
3 www.e24.se 
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marknaden. Detta ledde till att de nationella flygbolagen kunde växa och skaffa sig en 

dominerande ställning på hemmamarknaden. Dock skulle detta komma att ändras i och med 

EU:s (EG:s) avreglering av marknaden som ämnade skapa fri konkurrens och så småningom 

även fri etableringsrätt inom unionen. (Transportstyrelsen, 2007) 

Inom Europa var Ryanair, vilka utgick från det amerikanska lågprisbolaget Southwests 

affärsmodell, först med att introducera lågprisflyget. (Capon & Hulbert, 2007) Southwest var 

först med att profilera sig som ett lågprisbolag genom att erbjuda lägre priser och använda sig 

utav mindre flygplatser för att dra ner på sina kostnader. I och med att lågprisbolagen kom in 

på marknaden och kunde erbjuda resenärerna lägre priser har samtidigt prismedvetenheten 

ökat och 2011 stod lågprisbolagen för 43 procent av den europeiska flygtrafiken.4 

Lågprisbolagens möjlighet till att kunna erbjuda dessa låga priser ligger i deras 

kostnadsstruktur vilket även har satt press på nätverksbolagen att även se över sina kostnader 

och utveckla nya strategier. 

Den teknologiska utvecklingen har varit en avgörande faktor när det gäller lågprisbolagens 

framgång. Internet har gett kunden en allt större makt då de enkelt kan jämföra flygbolagens 

erbjudande vilket har gjort att även de större nätverksbolagen blivit tvungna att pressa ner sina 

priser och sänka sina kostnader. Denna prismedvetenhet har även spridit sig till 

affärsresenärerna då besparingarna inom näringslivet ökat. För många flygbolag har denna 

minskning spelat en betydande roll då denna grupp tidigare varit den största inkomstkällan för 

de traditionella flygbolagen. 

Prispress tillsammans med höga fasta kostnader och stigande oljepriset har gjort att 

flygbolagens marginaler har minskat. Trenden att bilda större enheter genom 

sammanslagningar har blivit vanligt förekommande i flygbranschen då bolagen hela tiden 

försöker hitta möjligheter strategier för konkurrensfördelar. (Transportstyrelsen, 2008)  

Flygbranschen befinner sig i en väldigt föränderlig miljö och påverkas mycket av externa 

faktorer. Detta ställer högre krav på att verksamheten måste vara kostnadseffektiv och flexibel 

för att uppnå lönsamhet. Förändringen av ägarstrukturer och liberaliseringen har gjort att det 

finns stora institutionella skillnader när det gäller flygbolagens verksamhet. Mycket talar för 

att 2012 kommer bli ett tufft år för flygbranschen vilket kräver omfattande åtgärder från 

flygbolagens sida. Konkurrenssituationen ser olika ut beroende på marknad. Lågprisbolagen 

är idag stora aktörer på den europeiska marknaden och har satt press på nätverksbolagen. 
                                                
4 www.flygtorget.se 
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Efter att Spanair begärts i konkurs var både Ryanair och Norwegian snabba med att flagga för 

framtida satsningar.5,6 Frågan är nu hur de traditionella flygbolagen ska hantera de nya 

förutsättningarna på marknaden och lyckas konkurrera med de hårt satsande lågprisbolagen.   

 

1.3 Problemformulering 
• Hur påverkas traditionella flygbolags strategier av lågprisbolagens framväxt?  

• Vilka faktorer driver flygbolagens kostnadsstruktur?  

• Hur kan de traditionella flygbolagen uppnå lönsamhet trots framväxten av 

lågprisbolagen? 

 

1.4 Syfte 
Syftet är att undersöka hur traditionella flygbolags strategier påverkas av lågprisbolagens 

framväxt och affärsmodell samt hur de kan uppnå lönsamhet. Vidare vill vi undersöka vilka 

faktorer som påverkar bolagens kostnadseffektivitet och konkurrenskraft.  

 

1.5 Avgränsning 
För att vi ska ha möjlighet att skapa en helhetsbild av det valda undersökningsområdet 

kommer vi avgränsa oss till flygbolag som är verksamma på den europeiska marknaden. Detta 

då det är svårt att undersöka flygbolag som är verksamma på olika marknader eftersom 

förutsättningarna då är väldigt olika. Den europeiska marknaden är därför intressant då den är 

väldigt konkurrensutsatt, bland annat på grund av lågprisbolagens starka framväxt. Denna 

undersökning kommer inte att ha något historiskt perspektiv utöver avregleringen och de 

förändringar som skedde i samband med detta. 

 

 

 

 
 

                                                
17,18 www.dn.se, www.gp.se 
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1.6 Disposition  
Kapitel 1 - Inledning 

För att läsaren ska få en djupare förståelse för studiens ämne inleds uppsatsen med en 

presentation av bakgrunden. Detta följs sedan av undersökningens problemdiskussion, 

problemformulering samt syfte och avgränsning.  

Kapitel 2 – Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras de teorier och modeller som ligger till grund för undersökningen 

och som kommer att användas vid analys av den insamlade empirin. Olika typer av strategier 

inom branschen redovisas och följs sedan av en redogörelse för bolagens kostnader, olika 

strategiska allianser och affärsmodeller. Kapitlet avslutas sedan med en presentation av 

tidigare forskning. 

Kapitel 3 – Metod 
I det tredje kapitlet beskrivs den forskningsansats som författarna valt för studien och de 

metoder som använts. Här beskrivs även hur författarna arbetat, hur urvalet av informanter 

gått till och vilka kriterier som använts vid urvalet. Efter detta kommer även en beskrivning 

av hur insamling av data och analysarbetet av detta gått till.  

Kapitel 4 – Empiri 
I det femte kapitlet görs en empirisk presentation där författarna diskuterar det insamlade 

materialet. Här görs även en redovisning av de fallföretag som valts för undersökningen.  

Kapitel 5 – Analys 

I analyskapitlet ska den insamlade data som presenterats i empirin analyseras. Detta ska sedan 

användas som stöd för att besvara studiens problemformulering. 

Kapitel 6 – Slutsats 

Här presenteras undersökningens slutsatser som härletts ur den analys som gjorts av det 

insamlade materialet. I detta kapitel kommer då att studiens problemformulering besvaras 

samt ge förslag på framtida forskning. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
Nedan presenteras de teorier och modeller som anses relevanta för studien och som sedan 

används i undersökningens analys- och tolkningsarbete. Kapitlet inleds först med olika 

strategier som sedan följs av en beskrivning av olika affärsmodeller. Avslutningsvis 

diskuteras tidigare forskning som berör kostnader och strategier inom branschen.  

2.1 Strategi 
Grant (2008) har identifierat några gemensamma element för att lyckas uppnå en 

framgångsrik strategi. Företaget måste fastställa mål som är enkla, konsekventa och 

långsiktiga, skapa sig en djup förståelse för konkurrenssituationen, göra en objektiv 

bedömning av sina resurser samt implementera strategin på ett effektivt sätt. Strategin är 

länken mellan företaget och branschens omgivning. För att en strategi ska bli framgångsrik 

måste företaget vara konsekventa när strategin förmedlas internt och extern. De måste även 

vara konsekventa när det gäller mål och värderingar, resurser och kapacitet samt företagets 

struktur och system. (Grant, 2008) 

Strategi handlar om att göra saker annorlunda, att göra ett val. När företag ska göra strategiska 

val bör de börja med att besvara två frågor: Vart ska vi konkurrera? Hur ska vi konkurrera? 

Svaren på dessa frågor definierar även två stora områden för verksamhetens strategi: 

företagsstrategi och affärsstrategi (Grant, 2008). Företagsstrategi beskriver omfattningen av 

företagets verksamhet inom branschen och på marknaden där företaget är verksamt. 

Företagsstrategiska beslut innefattar investeringar för differentiering, vertikal integration, 

förvärv, nya satsningar samt fördelning mellan verksamhetens resurser och avyttringar.  

Affärsstrategi handlar om hur företaget konkurrera på en marknad eller bransch och brukar 

även kallas för konkurrensstrategi. För att företaget ska överleva konkurrensen på marknaden 

måste de skaffa sig en konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter. Företagets strategi 

förmedlas genom deras vision, mission, affärsmodell och strategiska planer. (Grant, 2008) 

 

2.2 Konkurrensstrategi 
Företagets förutsättningar för att lyckas inom en bransch påverkas av en rad olika faktorer. 

Porter (2008) har tagit fram en modell, five competetive forces, som är uppbyggd av fem 

konkurrenskrafter. Dessa konkurrenskrafter är etableringshot, hot från substitut, köparnas och 

leverantörernas förhandlingsstyrka samt konkurrens mellan befintliga företag. Modellen är 

framtagen för att hjälpa företag att analysera branschen och dess omgivning samt förstå 



 

   8 

konkurrensen och sin egen position. Utformningen av de fem krafterna skiljer sig mellan olika 

branscher. Porter (2008) tar upp flygplansmarknaden som ett exempel där det råder hård 

rivalitet mellan de dominerande producenterna Air-bus och Boeing. Där har de flygbolag som 

beställer stora order på flygplan en stark förhandlingsstyrka medan etableringshot, hot från 

substitut och leverantörens förhandlingskraft inte är lika starka.  Branschstrukturen växer fram 

ur en rad ekonomiska och tekniska egenskaper som avgör styrkan hos varje konkurrenskraft. 

(Porter, 2008) 

Utifrån förståelsen för dessa konkurrenskrafter kan företaget skapa en konkurrensstrategi som 

gör det möjligt att konkurrera mer effektivt genom att stärka sin position på marknaden. En 

effektiv konkurrensstrategi innebär att företaget vidtar offensiva och defensiva åtgärder för att 

skapa en försvarbar ställning mot de fem konkurrenskrafterna. (Porter, 1993) 

Porters modell five forces of competition har kritiserats från många håll. Den teoretiska 

grunden har ifrågasatts där man anser att strukturen och metoden som används för att 

undersöka branschen saknar noggrannhet (Grant, 2008). Som försvar på detta menar många 

branschanalytiker att modellen är användbar för att förstå hur konkurrenssituationen ser ut på 

marknaden och gör det möjligt att förutspå förändringar av lönsamheten genom att se 

strukturella förändringar inom branschen. Grants (1998) centrala kritik mot Porters modell är 

att den inte tar hänsyn till det konkurrenskraftiga samspelet mellan företagen. Exempelvis att 

en aktörs beslut påverkas av de faktiska och förväntade beslut som fattas av andra aktörer 

inom branscher. Porter förutsätter även att produkterna inom branschen är ömsesidigt 

uteslutande och inte tar hänsyn till produkter som tillför värde till de befintliga produkterna. 

Grant menar därför att modellen bör utökas med en sjätte konkurrenskraft, kompletterande 

produkter.  

2.2.1 Generiska strategier  
När konkurrenskrafterna har analyserats kan företaget skapa en konkurrensstrategi som gör 

det möjligt att konkurrera mer effektivt genom att stärka sin position på marknaden. Porter 

(2004) har utvecklat tre generiska strategier som ger en bra utgångspunkt för strategiskt 

tänkande och konkurrensfördelar. De tre strategierna är kostnadsöverlägsenhet, differentiering 

och fokusering. För att uppnå framgång i branschen måste företaget åstadkomma en 

konsekvent satsning på den valda strategin. Försvagas strategin när branschen förändras 

innebär det en fara för företagets verksamhet. (Porter, 2004) 
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Figur 2: Porters generiska strategier 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kostnadsöverlägsenhet 

Företag befinner sig ofta i en föränderlig bransch vilket gör att det krävs olika insatser för att 

uppnå en överlägsen kostnadsstruktur. (Porter, 2004) Företagen som arbetar utifrån denna 

strategi måste hålla nere sina driftkostnader och minimera kostnaderna när det gäller service, 

personlig försäljning och reklam. För att uppnå kostnadsöverlägsenhet krävs det att företaget 

har en relativt hög marknadsandel så att företaget, genom kostnadsfördelar eller 

stordriftsfördelar, kan hålla ett lägre pris än sina konkurrenter. För att öka sina 

marknadsandelar kan det krävas omfattande investeringar i form av modern utrustning, 

aggressiv prissättning och till en början utebliven vinst. Risken med denna strategi är att 

nyetablerade företag kan skaffa sig samma kostnadsfördelar genom att ta efter befintliga 

företag och investera i modern utrustning. Då fokus hela tiden ligger på att hålla nere 

kostnaderna finns risken att företaget inte uppmärksammar vilka produkter som efterfrågas på 

marknaden och nya möjligheter som uppstår. (Porter, 2004) 

Differentiering 

Denna strategi innebär att företaget fokuserar på att differentiera sig genom att erbjuda 

kunden en unik produkt eller tjänst. (Porter, 2004) Företaget kan välja olika sätt att göra detta 

exempelvis genom att satsa på design, teknologi eller service. Genom att erbjuda kunden 

något unikt som de värdesätter kan företaget skaffar sig konkurrensfördelar. Detta kan visa sig 

genom varumärkeslojalitet vilket innebär att kunden blir mindre priskänslig och företaget kan 

öka sina marginaler. Företag som använder denna strategi måste dock vara uppmärksamma på 

kostnaderna då risken finns att prisskillnaden mellan företaget och konkurrenterna blir för 

stor. Kunden kan då uppleva att det inte är värt att betala den extra kostnaden för det värdet 

företaget har skapat och väljer konkurrenten istället då de erbjuder ett lägre pris. (Porter, 

2004)  
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Fokusering 

En marknad består av flera kundsegment med olika behov. Ett företag kan välja att fokusera 

på ett specifikt kundsegment eller ett geografiskt område. (Porter, 2004) Genom denna 

strategi kan företaget ta fram produkter och tjänster som är anpassade efter kundens behov 

och önskemål inom det valda segmentet. Företaget får en konkurrensfördel gentemot sina 

konkurrenter då de kan utforma sina produkter eller tjänster bättre till kunderna inom detta 

segment. Som ett resultat av detta uppnår företagen en differentiering genom att bättre möta 

kundens behov eller skapar sig en kostnadsöverlägsenhet genom att fokusera på detta 

segment. Risken med denna strategi är att skillnaden mellan det valda segmentet och andra 

segment är begränsat. (Porter, 2004) 

Lyckas inte företaget att utveckla sin strategi i någon av dessa tre riktningar menar Porter 

(2004) att företagen hamnar i ett läge som han kallar ”stuck in the middle”. Företaget får då 

svårt att uppnå lönsamhet då de försöker uppnå konkurrensfördelar genom en mängd olika 

åtgärder. Detta kan leda till att företaget tappar kunder då satsningarna inte är konsekventa 

och företaget lyckas då inte uppnå någon konkurrensfördel.  

Kritiken mot denna teori grundar sig bland annat på att Porter anses separera de olika delarna 

för mycket. Porter menar att det krävs en relativt hög marknadsandel för att kunna uppnå en 

kostnadsledande position. Datta anser dock att differentieringsstrategier är mer vinstgivande 

än kostnadsledarskapsstrategier och att differentiering i sin tur leder till ökade 

marknadsandelar. Utifrån denna ökning kan sedan verksamheten även nå kostnadseffektivitet 

genom stordriftsfördelar. Det är därför differentieringsstrategin som ger höga 

marknadsandelar och inte kostnadsledarskap. Grunden till dessa strategier är att erbjuda en 

överlägsen kvalitet och att kundens upplevda värde är grundläggande för en stark 

konkurrenskraft och lönsamhet. Detta är då viktigare än både marknadsandel och 

kostnadsöverlägsenhet. (Datta, 2009)  

2.2.2 Framgångsfaktorer 
Porters modell, five competetive forces gör det möjligt att undersöka om det finns 

lönsamhetspotential inom en bransch. För att undersöka hur lönsamheten är fördelad mellan 

de olika företagen som konkurrerar inom branschen måste man identifiera företagens 

framgångsfaktorer. För att överleva och växa på marknaden måste företaget uppnå två 

kriterier; erbjuda det kunden efterfrågan och överleva konkurrensen. (Grant, 2008) Företaget 
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måste ställa sig följande frågor: Vad vill våra kunder ha? Vad måste vi göra för att överleva 

konkurrensen? 

För att svara på den första frågan måste företagen identifiera vilka deras kunder är, vad deras 

kunder vill ha och hur de väljer mellan de olika erbjudandena som finns på marknaden.  Den 

andra frågan innebär att företaget måste undersöka hur konkurrenssituationen ser ut på 

marknaden, hur intensiv konkurrensen är och vilka de viktigaste dimensionerna är.  (Grant, 

2008) 

Framgångsfaktorer för att uppnå lönsamhet inom flygbolag 

Flygbolagens lönsamhet påverkas av en rad olika komponenter. (Grant, 2008) Resultatet per 

säteskilometer påverkas av följande tre komponenter:  

Yield - Intäkt per säte, vilket är den totala rörelseintäkterna delat med intäkterna per 

passagerarkilometer. 

Kabinfaktorn - Kapacitetsutnyttjande av flygplanet vilket är förhållandet mellan antalet 

passagerare och antalet säten. 

Enhetskostnad - Kostnad per säteskilometer vilket är den totala rörelsekostnaderna delat med 

rörelseintäkterna per säteskilometer. 

Varje komponent påverkas av en rad olika faktorer. Genom att undersöka varje komponent 

var för sig kan man identifiera följande framgångsfaktorer:  

Yield 

• Graden av konkurrens på linjerna som trafikeras.  

• Anpassa prissättningen efter marknadssituation.  

• Förmåga att locka till sig affärsresenärer. 

• Överlägsen kundservice. 

Kabinfaktor 

• Konkurrenskraft när det gäller priset. 

• Effektiv linjeplanering till exempel genom nav- och ekersystem eller direktflyg.  

• Skapa kundlojalitet genom till exempel hög service, lojalitetsprogram, bonussystem. 

• Matcha storlek på flygplanet till efterfrågan på enskilda flygningar.  

Enhetskostnader 

• Anställdas löner och ersättningsnivåer. 
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• Bränsleförbrukning. 

• Flygtimmar per anställd. 

• Kabinfaktorn.  

• Andel administrativa kostnader. 

Enligt Grant (2008) måste flygbolagen optimera så många av dessa faktorer som möjligt för 

att öka sin lönsamhet. Vilken strategi företaget arbetar utifrån påverkar vilka faktorer 

företagen valt att fokusera på. Grant tar upp några exempel på hur flygbolag har gått tillväga 

för att optimera dessa faktorer. Många flygbolag har slutat flyga på de mest konkurrensutsatta 

linjerna, andra har satsat på att uppnå en överlägsen punktlighet, bekvämlighet och service. 

För att förbättra kabinfaktorn har fler bolag blivit mer flexibla när det gäller prissättning och 

fördela olika flygplan till olika rutter. Framförallt har företagen försökt minska kostnaderna 

genom att öka antalet flygtimmar per anställd, dela tjänster med andra flygbolag samt minskat 

löner och förmåner för de anställda. (Grant, 2008) 

2.2.3 Prissättning och intäktsmanagement  

Flygbolagens ledning har idag helt andra förutsättningar än sina föregångare, då delar av de 

grundläggande principerna som tjänat branschen väl i det förflutna har börjat ifrågasättas. 

Cheferna måste lära sig och använda färdigheter som antingen varit helt okända förr eller inte 

behövdes då förhållandena såg helt annorlunda ut på marknaden. (Shaw, 2009) 

Enligt Shaw måste beslut gällande produkter och priser fattas gemensamt, då dessa påverkar 

varandra i stor utsträckning. Innan avregleringarna fanns det ingen möjlighet för bolagen att 

konkurrera gällande pris. Detta är en av de stora förändringarna som skett på marknaden 

vilket har gjort att ledningen måste utveckla nya färdigheter när det gäller prissättningen. Det 

handlar om att snabbt svara på de prisinitiativ som konkurrenterna gör samt avgöra när 

flygbolaget bör leda marknaden till en förändring av prissättningen. (Shaw, 2009)  

Utvecklingen av det globala distributionssystemet innebär att alla resebyråer har tillgång till 

ett databokningssystem med biljettpriser som uppdateras flera gånger om dagen.  Samtidigt 

har fler flygbolag börjat sälja biljetter direkt via deras hemsida, där biljettpriserna uppdateras 

så ofta som det är nödvändigt. Detta är en stor utmaning för cheferna då det under hård press 

måste fatta snabba beslut gällande prissättning av de olika biljetterna. (Shaw, 2009) 

Utvecklingen av datasystem har gjort det lättare för cheferna att ta fram ett lämpligt 

prissättningssystem vid försäljning av platserna ombord på planet. (Shaw, 2009) För att 
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optimera den ekonomiska avkastningen måste flygbolaget besluta om antalet platser som ska 

säljas, till vilka priser och i vilken valuta. De måste även fatta beslut om trafiken, där 

intäkterna per yield påverkar om man ska satsa på linjen eller inte. Moderna flygbolag har ett 

reservationssystem som gör att kapaciteten ombord på varje flygplan kan delas upp i ett antal 

bokningsklasser. Flygbolaget kan då fatta beslut om antalet säten som ska tilldelas varje plats 

och vid vilken tidpunkt dessa platser kommer finnas tillgänglig för försäljning. Dessa beslut 

kommer återspegla olika efterfrågemönster. (Shaw, 2009) 

Ett problem som många flygbolag står inför idag berör frågan om anslutningstrafik kontra 

direkttrafik. Generellt tjänar flygbolagen en högre yield på korta sträckor där passagerarna 

endast flyger fram och tillbaka på rutten, istället för de som använder den korta rutten för att 

flyga till en nav för att sedan ansluta till en längre flygning. (Shaw, 2009) Om inte flygbolaget 

övervakar avkastningssystemet noggrant kommer det finnas en tendens till att anslutande 

trafik slås ut till fördel för direkttrafikens passagerare. Detta kommer påverka flygbolagets 

totala intäkter då de tappar intäkterna för nätverkstrafiken. När det gäller utvecklingen av 

tekniker för intäktsmanagement försöker nu flygbolagen att producera ett system som gör det 

möjligt att optimera intäkterna genom att ta hänsyn till passagerarnas ursprung och 

destination. Detta är en utmaning för mjukvaruutvecklingen. (Shaw, 2009) 

Då det råder en hård priskonkurrens på marknaden uppstår det ofta situationer där cheferna 

måste fatta beslut om de ska svara på konkurrenternas prispress eller själva ta initiativ till 

detta. Råder det överkapacitet på marknaden kan flygbolaget riskera att tappa 

marknadsandelar om de inte svara på de sänkta priserna. Detta gör dock att de kan hamna i en 

förlustsituation om de inte lyckas minska sina kostnader. (Shaw, 2009) 

2.2.4 Konkurrensfördelar  
Porter (1998) har utvecklat en värdekedja som ska hjälpa företag att identifiera vilka 

konkurrensfördelar som bör utvecklas. Värdekedjan delar in företagets verksamhet i en serie 

aktiviteter bestående av primära och stödjande aktiviteter. De primära aktiviteterna innefattar 

logistik för inflöde, tillverkning, logistik för utflöde, marknadsföring och försäljning samt 

service. För att kunna utföra de primära aktiviteterna krävs det stödjande aktiviteter dit hör 

företagets struktur, human resource management, teknologiskutveckling och inköp. 

Porter (1998) definierar värdet som det pris kunden är villig att betala för det företaget 

erbjuder. Värdet mäts genom den totala intäkten, marginalen är skillnaden mellan det totala 

värdet och den totala kostnaden för utförandet av aktiviteten. Målet är att maximera värdet 
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och minimera kostnaderna för varje aktivitet. Skillnaden mellan konkurrenternas värdekedja 

är källan till konkurrensfördelar.  

 

2.3 Tillväxtstrategier 

2.3.1 Konsolidering  

Avregleringen i USA fick många effekter på flygmarknaden och en utav dessa var en ökad 

konsolidering där de stora flygbolagen växte sig ännu större. (Transportstyrelsen, 2007) I 

artikeln Airlines av Giovanni Bisignani (2006) menar författaren att en avgörande faktor 

gällande flygbranschens utveckling och flygbolagens framtid ligger i möjligheten till 

konsolidering. Day (1997) beskriver olika typer av konsolidering där han använder sig utav 

begreppet shakeout.  Med detta menas konsolidering inom en bransch där de svagare 

aktörerna köps upp eller drivs till konkurs, det är alltså ett sätt att eliminera överflödig 

kapacitet. Enligt Day (1997) finns det två typer utav shakeouts, boom-and-bust samt seismic 

shift. Då denna uppsats enbart kommer att använda seismic shift sker endast en närmare 

beskrivning av denna. Detta eftersom boom-and-bust berör nya heta marknader med hög 

tillväxt vilket inte är relevant i detta fall.  

Hur marknaden ser ut styr vilken shakeout som kommer att påverka förutsättningarna. Genom 

att kunna se framåt och urskilja möjliga scenarion kan cheferna inom branschen bättre 

förbereda sig inför en konsolidering och utveckla rätt strategier som ger företaget möjlighet 

att utvecklas. Ingen marknad kan undgå shakeout menar Day (1997). Dessa sker förr eller 

senare och det finns olika utlösare som bland annat avtagande tillväxt. En hög tillväxttakt 

indikerar en attraktiv marknad, vilket sjunker snabbt när tillväxten stannar av. Företagen 

förlorar marknadsandelar och effektiviteten sjunker. Företagen startar då priskrig för att vinna 

tillbaka marknadsandelar vilket till slut sållar bort de svaga. En annan faktor kan vara 

framväxten av en dominerande design. Med detta menas att ett nytt koncept lockar till sig 

kunder och tvingar flera konkurrenter att lämna marknaden. Företagen måste då ändra sina 

strategier och de som inte kan göra denna övergång tvingas ut från marknaden. Även knappa 

resurser kan trigga igång en shakeout då företagen inte får de resurser som behövs för att 

växa. (Day, 1997) 

Seismic shift 
Detta drabbar stabila, mogna branscher och uppstår efter många år av skyddat välstånd som 

ett resultat av olika isolerande mekanismer. (Day, 1997) Dessa mekanismer kan vara patent, 
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importbarriärer eller långa starka relationer. Konkurrensen är stabil och många utav de 

dominerande aktörerna har länge haft höga vinstnivåer.  När de isolerande mekanismerna 

försvinner ändras villkoren för de dominerande företagen och tvingar dem att anpassa sig till 

de nya reglerna. Utlösande faktorer på dessa marknader är bland annat avregleringar, 

globalisering, teknisk utveckling och nya starka konkurrenter.   

2.3.2 Värdeinnovatörer  

Det som urskiljer innovativa företag är att de letar efter nya vägar för att ta sig in på nya 

marknader där det ännu inte finns någon konkurrens. Dessa vägar nås genom nya idéer och 

innovationer av produkter och tjänster. För att företaget ska kunna nå dit krävs nya tankesätt 

och en ständig strävan efter nya möjligheter. Vinstgivande tillväxt är en stor utmaning för 

många företag och det är inte alla som lyckas. Kims och Mauborgnes (2004) studie visar att 

företagens framgångar har att göra med hur de olika företagen förhåller sig till strategier samt 

deras fundamentala syn på strategier. De mindre framgångsrika företagen i studien tycktes ha 

en mer traditionell syn då deras strategiska tänk dominerades av idén om att alltid se till att 

ligga steget före konkurrenterna. De företag med stark tillväxt lade dock ingen större energi 

på att matcha eller slå sina rivaler utan de sökte istället vägar för att göra dem oväsentliga 

genom en strategi författarna kallar värdeinnovation. (Kim & Mauborgne, 2004)  

Medan traditionella företag satsar på att förbättra de produkter och tjänster som redan finns 

tänker värdeinnovatörer som om de vore helt nya aktörer på marknaden. Författarna menar att 

ett stort problem är att många företag tar deras branschvillkor för givna och sätter sedan sina 

strategier efter dem. Värdeinnovatörer letar istället efter de luckor som kan fyllas med värde 

för kunden och låter inte konkurrenterna vara avgörande för hur de ska tänka strategiskt. De 

håller koll på konkurrenterna men har dem inte som riktlinjer. Förr eller senare kommer 

konkurrenterna att försöka imitera vad värdeinnovatörerna skapat och deras tillväxt och 

vinster kommer då att minska. Detta kan då leda till att värdeinnovatören går över till de 

traditionella strategierna och upptäcker de inte detta i tid menar Kim och Mauborgne (2004) 

att de kan komma att bli en i mängden bland sina konkurrenter.  

En marknad som stagnerar kräver nya innovationer och kombinationer av produkter och 

tjänster. Detta för att locka nya och gamla kunder till något unikt på marknaden. Genom att 

även hålla en hög kostnadseffektivitet kan värdeinnovatörerna erbjuda tjänster och produkter 

som har ett högt värde för kunden till ett lågt pris. Många företag använder sig ofta utav 

segmentering och skräddarsydda erbjudanden för att nå konsumenter. Kim och Mauborgne 
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(2004) menar att värdeinnovatörer dock går efter en annan logik. Istället för att fokusera på 

skillnaderna mellan kunder så bygger de på de starka likheterna mellan vad kunderna 

värderar, de fokuserar på det som enar konsumenterna.  

Värdekurvan 
Författarna menar att genom att se vad kunder generellt söker efter i en produkt eller tjänst så 

kan företagen utgå från de allmänt delade behoven för att skapa ett högre värde. På detta sätt 

kan de skapa ett paket för kunderna där de tidigare tvingats välja mellan det ena eller det 

andra. Kim och Mauborgne (2004) nämner några frågor som företagen kan ställa sig; Vilka 

faktorer som tas för givna i branschen bör vi ändra? Vad bör räknas in i den standard som 

finns på marknaden, och vad bör inte räknas med? Genom att se över branschens standard kan 

företaget se vilka produkter och tjänster som erbjuds och vilka som kanske glömts bort i 

kampen om att slå konkurrenterna. Detta gör det möjligt för värdeinnovatörerna att ta sig 

förbi de gränser som satts på marknaden och upptäcka helt nya värden för kunderna.  

 

2.4 Affärsmodeller 

2.4.1 Nätverksmodellen 

Sedan avregleringarna genomförts i vissa delar av världen har det växt fram nya typer av 

affärsmodeller på flygmarknaden. Doganis (2010) menar att de flygbolag som växte fram 

innan liberaliseringarna fram till 1980-talet var så kallade nätverksbolag. Dessa bolag verkade 

inom nätverk som var centrerade till deras huvudbas – hub. Ett huvudsyfte med dessa hubbar 

var att locka resenärer med ett brett utbud av destinationer genom ett sammanlänkat linjenät. 

Detta genom att erbjuda transferkopplingar på deras hubbar för passagerare som ville flyga 

mellan destinationer som inte kunde nås via direktflyg. För att maximera nyttan av systemet 

var bolagen tvungna att använda sig utav komplexa scheman och driftsrutiner. 

Nätverksbolagen började också följa en gemensam servicestandard som även innefattade pris- 

och linjestrategier. Dessa modeller blev kostsamma både för flygbolagen och deras 

passagerare.  Sedan avregleringarna har andra modeller växt fram med målet att erbjuda lägre 

biljettpriser genom lägre driftskostnader och en utav dessa är lågkostnadsmodellen. (Doganis, 

2010)  

2.4.2 Lågkostnadsmodellen 
Lågkostnadsmodellen bygger enligt Doganis (2010) på två pelare. Den första är enkelhet 

vilket innebär en enkel produkt eller tjänst baserat på enkla driftsystem. Detta leder till 
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minimerade kostnader och en maximerad effektivitet. Den andra är att skapa efterfrågan som 

innebär att bolaget inte bara strävar efter att tillfredsställa befintliga passagerare utan också 

skapa och stimulera ny efterfrågan, genom låga biljettpriser och nya destinationer.  

Lågprisbolagens utbud består främst av kortare direktflygningar där biljetterna bokas enkel 

väg var för sig och priserna ökar ju närmare resedatumet biljetten bokas. De säljer sina 

biljetter helt utan resebyråer och främst genom internetsidor. Lågprisbolagen arbetar med 

enhetliga flottor med en, max två, flygplansmodeller. Genom att göra detta kan de minska 

kostnaderna för reservdelar och utbildning av personal. Inne i planen är sätena tätare 

placerade än på de traditionella flygbolagen för att kunna utnyttja planen maximalt vid varje 

flygning. Genom att öka sätesantalet med 29 procent kan de minska kostnaderna per säte med 

23 procent. Siffror från IATA visar att lågprisbolagen i genomsnitt har 14 procent fler säten 

än nätverksbolag per flygplan. Passagerarna har inga bestämda plaster och det finns endast en 

klass, det erbjuds heller ingen gratis förtäring. Genom försäljning av mat och dryck ökar 

lågprisbolagen sina intäkter, och de erbjuder ofta även biluthyrning och hotellförmedling. 

(Doganis, 2010)   

En annan viktig faktor är användandet av mindre sekundära flygplatser. På detta sätt minskas 

kostnaderna då de erbjuder lägre start- och landningskostnader men även de indirekta 

kostnaderna genom ökad effektivisering. På de mindre flygplatserna är trycket inte lika högt 

vilket gör att bland annat incheckning och bagagehantering går snabbare. Snabb städning av 

kabinpersonalen och inte markpersonal, snabbare påstigning genom ospecificerad placering 

samt ingen catering som ska av/på gör det möjligt att göra snabbare vändningar och fler 

timmar i luften. I och med att planen kan vända snabbare får flygbolagen en högre 

omsättningshastighet och kan hålla ett maximalt utnyttjande av personal och flygtimmar per 

flygplan. Flygplanens produktivitet per timme mäts genom den genomsnittliga flygsträckan 

per timme multiplicerat med antalet erbjudna platser. Därför kan kostnaderna hållas nere, trots 

att kostnaden per timme är densamma för samma flygplan på samma sträcka, eftersom 

kostnaden per säteskilometer är mindre. (Doganis, 2010)   

 

2.6 Tidigare forskning  
Flygindustrin har länge varit ett aktuellt område att forska inom. Genom åren har det 

publicerats en mängd studier och rapporter där det framkommit intressanta resultat. Nedan 

presenteras några av de rapporter som anses vara relevanta för studien.  
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2.6.1 Kostnadsfaktorer 

Seristö (1996) undersöker vilka kostnader som tynger flygbolagen och vad som skulle kunna 

förbättras för att göra dem mer effektiva. I studien genomför han en enkätundersökning bland 

28 chefer för olika områden på 17 olika europeiska flygbolag. De senaste åren har stora 

kostnadsminskningar gjorts bland de europeiska flygbolagen, som ett resultat av de låga 

biljettpriserna. Dock kommer det att krävas ytterligare minskningar framöver. Även 

respondenterna i undersökningen tror att kostnadstrycket kommer att hålla i sig många år 

framåt och att det kommer att krävas stora förändringar för att få ordning på 

kostnadsproblemen.  

Resultaten från enkäterna visar att de största problemen ansågs ligga i flygbolagens minskade 

avkastning, detta eftersom priset på biljetterna sjunkit kraftigt samt att affärsresandet fortsätter 

minska. En av de största orsakerna till själva kostnadsproblemen bland bolagen ansågs vara 

höga löner och brist på flexibilitet gällande arbetsregler och fack. De flesta menade att en 

lösning på de stora kostnadsproblemen skulle kunna vara att utarbeta mer flexibla 

arbetsregler. Respondenterna ansåg även att olönsamma linjer bör läggas ner och att det bör 

införas mer automatisering på vissa områden. De besparingar och ändringar som gjorts hittills 

i flygbolagen var bland annat ändringar i linjenät och flygplansflottor samt att viss 

automatisering införts. Undersökningen visade även att många utav bolagen planerar göra 

förändringar i sina flottor i framtiden.  

I undersökningen sammanställdes de, enligt respondenterna, mest avgörande kostnaderna. Då 

svaren skiljde sig beroende på region är de uppdelade i två kategorier, Norr- och 

Centraleuropa samt Sydeuropa. I Norr- och Centraleuropa sågs överbemanning och brist på 

flexibilitet bland arbetskraften som de största kostnadsproblemen. Andra poster var höga 

löner och sociala förändringar, gamla kostsamma strukturer, brist på fri konkurrens och 

statligt ägarskap. Svaren visade på att personalkostnader generellt sågs som det största 

problemet, tillsammans med stela fackliga regler och fackens förhandlingsstyrka. Många 

ansåg även att statligt ägarskap hade en negativ effekt på bolagen och många utav cheferna 

såg gärna att de stora europeiska bolagen privatiseras.    

2.6.2 Strategier 

Författarna Lawton, Rajwani, O´Kane (2011) har genomfört en studie på fem äldre flygbolag 

som har genomfört lyckade omorganiseringar av sina verksamheter efter perioder av nedgång 

och försämrad konkurrenskraft. I rapporten identifierar de två tillvägagångssätt för hur äldre 
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Personalutveckling 
- Förbättra relationerna 
- Investera i utbildning  

t ex. teknisk, kundservice och 
strategi  

 

flygbolag omorganiserat sin verksamhet. Flygbolag som visar upp sämre resultat och riskerar 

att gå i konkurs fokuserar på att återfå kundernas förtroende och lojalitet samt omstrukturera 

linjenät, kostnads- och affärsprocesserna genom en ”förbättrings- och innovationsstrategi”. 

Flygbolag som underpresterar och har en minskad tillväxt på de traditionella marknaderna 

fokuserar på att utveckla sina produkter och tjänster samt satsar på en geografisk tillväxt 

genom en ”expansions- och utvidgningsstrategi”. Forskarna utvecklar utifrån detta ett 

ramverk för hur äldre flygbolag ska uppnå en framgångsrik omorganisering. Ramverket 

uppmuntrar bolagen till att fokusera på vinstmaximering, kvalitet, ledarskap, allianser, 

regional konsolidering och personalutveckling under de perioder som bolaget förändrar sina 

strategier.  

Figur 5: Ramverk för strategisk omorganisering av äldre flygbolag 

 

 

 

 

 

 

Schnell (2003) har genomfört en studie där han undersöker om effektiviteten av de europeiska 

nätverksbolagens strategier har förändrats. Schnell samlade in data genom en 

enkätundersökning som skickades till cheferna i början av 1998 och i slutet av 2001. 

Resultatet visade på att det inte hade skett någon dramatiskt förändring under de senaste åren 

men det framkom dock några signifikanta skillnader. De strategier där effektiviteten hade 

förändrats kopplades till konsolidering inom branschen, fristående expansion, nätverkets 

struktur, samt produkt- och prispolitik.  Allianser visade sig vara mindre effektiva under 2001 

vilket kan tyda på att flygbolagen börjar gå ifrån samarbeten till att istället satsa på 

konsolideringar. Studien visade även att nätverksbolagens expansionsplaner hade minskat 

2001. Nätverksbolagens struktur med hubbar visade sig vara mindre effektivt under 2001. 
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Detta kan vara resultatet av att lågprisbolagens lyckats utmana nätverksbolagen på marknaden 

med deras direktlinjer. Lojalitetsprogram visade sig även vara mindre effektivt. Bolagens 

prispolitik när det gäller att ta betalt för separata tjänster har även ökat under 2001. Detta är 

något som är typiskt för lågprisbolagen vilket kan tyda på att nätverksbolagen börjar inse att 

kunderna är mindre villig att betala för de tjänster som de inte utnyttjar.  

Resultatet från studien ger en inblick i vilka strategier som kan komma att överges samt 

tillämpas i större utsträckning i framtiden. Det som framkommer i studien tyder på att de 

traditionella bolagen börjar ta efter några av de strategier som förut enbart tillämpats av 

lågprisbolagen. Detta kan indikera att de traditionella bolagen försöker ge sig in och 

konkurrera på de villkoren som lågprisbolagen har fastställt. Frågan är om nätverksbolagen 

har de resurser som krävs för att lyckas konkurrera på det sättet. Flera nätverksbolag i USA 

har misslyckats när de försökt bedriva en lönsam lågkostnadsenhet vilket tyder på att bolagen 

saknar konkurrenskraft. 

2.6.3 Avslutande diskussion  
Seristös studie är relevant för vår forskning eftersom den ger en inblick i vad flygbolagen 

själva anser vara faktorerna bakom deras kostnader och vad som skulle kunna förbättras. 

Studien är från 1996 och det vore därför intressant att se om dessa kostnadsfaktorer har 

förändrats, om läget har förbättrats samt vilka poster som anses vara avgörande idag. Lawton, 

Rajwani, O´Kane studie är intressant för oss då de lyfter fram hur traditionella flygbolag 

lyckats förändra sina strategier. Resultatet är relevant för oss då vi valt att undersöka 

nätverksbolag med liknande problem vilket gör att vi kan undersöka huruvida de lagt fokus på 

dessa områden och om de använder något av de identifierade tillvägagångssätten. Schnells 

studie är relevant för denna undersökning eftersom den berör effektiviteten i olika strategier 

samt vilka strategier som kommer att överges och vilka som är framgångsrika. Vår studie är 

just inriktad på flygbolagens strategier och vilka ändringar som gjorts den senaste tiden för att 

effektivisera de olika verksamheterna. Schnells tidigare forskning tar också upp viktiga 

aspekter som behandlas i detta arbete, såsom prispolitik, vikten av allianser, hubbar och 

konsolidering samt i vilken utsträckning de olika bolagen närmar sig varandra vad gäller 

strategier. 
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3. METOD 
I denna del redogörs de metodologiska angreppssätt som valts för studien. Därefter görs en 

presentation av urval och kriterier för val av fallföretag samt informanter och respondenter. 

Slutligen beskrivs intervjuernas struktur och studiens reliabilitet och validitet.  

3.1 Forskningsansats 
Vår undersökning utgår ifrån en deduktiv ansats. Med detta menas att forskningen utgår från 

generella påståenden som testas med hjälp av empiriska data som samlas in. Deduktion kan 

kort beskrivas som att gå från teori till empiri. (Johannesen & Tufte, 2003)  

 

3.2 Val av metod 
Tidigare forskning har använt olika metoder för att studera flygbranschen. Lawton, Rajwani, 

O´Kane (2011) genomförde en kvalitativ fallstudie på ett flertal flygbolag under en 

tioårsperiod. Studien grundade sig på sekundärdata som samlats in från olika databaser. 

Seristö (1996) valde att genomföra en kvantitativ enkätundersökning för att ta reda på vilka 

kostnader som tynger bolagen.  

I denna studie genomförs en kvalitativ fallstudie där primärdata samlas in genom kvalitativa 

intervjuer. Vi vill genom valet av en kvalitativ undersökning få en djupare förståelse för 

ämnet för att sedan kunna göra en analys med hjälp av teorierna. Denscombe (2000) menar att 

en kvalitativ beskrivning av forskningsämnet är lämplig då forskaren vill kunna ge en 

detaljerad beskrivning av en komplex situation, vilket också är fallet i vår studie eftersom vi 

vill beskriva ämnet i dess kontext. Valet att inte genomföra en kvantitativ undersökning 

grundar sig i att vi anser att det inte skulle ge oss tillräckligt djup information för att se 

intressanta sammanhang, strukturer och en förståelse för det valda undersökningsområdet. 

(Holme. I. M & Krohn Solvang, 1997) Undersökningen grundar sig på både primär- och 

sekundärdata för att ge en så heltäckande bild som möjligt för det valda 

undersökningsområdet.   

3.2.1 Fallstudie 

Det unika med fallstudier ligger i de frågor studien utgår från och vilken relation dessa har till 

slutprodukten. (Merriam, 1994) De frågor som ligger till grund för denna studie är: Hur 

påverkas traditionella flygbolags strategier av lågprisbolagens satsningar? Vilka faktorer 

driver flygbolagens kostnadsstruktur? Hur kan de traditionella flygbolagen uppnå lönsamhet 

trots framväxten av lågprisbolagen? 
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Genom en fallstudie kan en specifik situation, händelse eller företeelse undersökas. Resultatet 

är deskriptivt vilket innebär att beskrivningen av den företeelse som studerats är omfattande. 

Några andra aspekter som rör fallstudiens deskriptiva karaktär är att informationen kan 

hämtas från olika källor och att den visar på komplexiteten i en situation, det vill säga att det 

inte bara är en utan många faktorer som spelar in. (Merriam, 1994) En begränsning med 

fallstudiemetoden kan vara att: ”Fallstudien kan förenkla eller överdriva faktorer i en 

situation, vilket gör att läsaren drar felaktiga slutsatser om hur det egentligen är”. Merriam 

(1994, s.47) 

I denna studie genomförs en flerfallstudie där tre flygbolag undersöks. Johannesen & Tufte 

(2003) menar att genom att undersöka flera fall kan man få fram det unika i de olika fallen 

samt se skillnader och likheter mellan dessa. Vi anser att en fallstudie lämpar sig bäst då det 

ger oss en bättre insikt av den komplexa situationen som utspelar sig i verkligheten.  

3.2.2 Intervjuer 

Vid intervjuerna används en låg grad av standardisering. (Trost, 2010) Detta innebär att 

frågorna ställs i den ordning som det passar, där den intervjuade har möjlighet att styra 

ordningsföljden och följdfrågorna formuleras utifrån tidigare svar. Intervjuerna är 

ostrukturerade vilket innebär det inte finns några fastställda svarsalternativ. En intervjuguide 

ligger till grund för temat och innehålla generella frågor inom de olika områdena. (Trost, 

2010) Genom att hålla frågorna öppna ges informanten utrymme att delvis styra innehållet 

vilket ger intervjun en mer flexibel karaktär, samt ökar möjligheten att komma åt mer 

detaljerad och djupare information om studieobjektet. (Johannessen & Tufte, 2003)  

Under intervjuerna används ljudupptagning. Fördelen är att det gör det möjligt att i efterhand 

gå tillbaka och lyssna på ordval och viktig information som kan ha missats vid anteckning 

under pågående intervju. (Trost, 2010) Informanterna tillfrågas innan vi startar intervjuerna 

om vi får spela in den, får vi ett nej accepteras självklart detta. Ljudinspelningen används inte 

i syfte att diktera hela intervjun, utan endast som ett komplement till våra anteckningar.  

Innan intervjuerna kontaktas de utvalda informanterna via mail där de informeras om syftet 

med studien. När intervjuerna sedan har bokats har informanterna och respondenterna fått 

tagit del av intervjuguiden för att få en uppfattning om av vad som kommer behandlas i 

intervjun.  
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3.3 Urval 
Studien grundar sig på kvalitativa intervjuer vilket innebär att urvalet av 

undersökningsenheter inte kommer ske slumpmässigt eller tillfälligt. (Holme et al, 1997) 

Urvalet sker systematiskt utifrån vissa kriterier som är teoretiskt och strategiskt definierade. 

Vid urvalsprocessen används tekniker för icke-sannolikhetsurval. Respondenterna och 

informanterna ”handplockas” genom ett subjektivt urval. (Denscombe, 2000) De som ska 

intervjuas väljs medvetet ut, grundat på vilka vi anser kan ge oss den bästa informationen. 

Fördelen med denna metod är att vi, utifrån den kunskap vi besitter på området, kan närma 

oss människor som kan vara avgörande för undersökningen. Detta gör att vi med större 

sannolikhet kan säkerställa relevant data för att belysa studiens frågeställning.  

3.3.1 Kriterier för val av fallföretag 

Fallföretagen som undersöks i denna studie ska vara väletablerade och bedriva verksamhet på 

den europeiska marknaden. Studiens fokus ligger på att undersöka traditionella nätverksbolag 

men vi har även valt att undersöka ett lågprisbolag för att lyfta fram deras verksamhet och 

satsningar. Anledningen till detta är att lågprisbolagens verksamhet har en stor effekt på 

marknaden och påverkar den situation som nätverksbolagen befinner sig i. Kriterierna för det 

valda lågprisbolaget är att verksamheten ska visa upp ett positivt resultat samt en ökat tillväxt 

de senaste åren.  

Fallföretagen som undersöks i denna studie är: 

• SAS – Star Alliance. 

• Air France-KLM – SkyTeam. 

• Ryanair – Representant för lågprisbolagen. 

Respondenterna som intervjuas i denna studie är: 

• Hans Ollongren, Koncerndirektör på SAS. 

• Sandra Lukins, Sales manager på KLM. 

• Dot Gade Kulovuori, VD för Skavsta flygplats. 

3.3.2 Kriterier för val av informanter 

De informanter som deltar i denna studie måste besitta goda kunskaper om flygbranschen 

samt arbetat inom branschen under en längre tid. Detta för att vi ska få tillgång till så relevant 

och aktuell information som möjligt.  
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Informanterna som intervjuas i denna studie är: 

• Anders Lidman, Flygplansanalytiker, ägare och VD för Aeropol. 

• Henrik Littorin, Omvärldsanalytiker Swedavia.  

 

3.4 Tillvägagångssätt 
Inledningsvis genomförs en omfattande litteraturstudie för att kartlägga förutsättningarna på 

marknaden. För att öka förståelsen för flygbolagens situation och utveckling på marknaden 

genomförs intervjuer med de utvalda informanterna. Fallföretagen studeras sedan genom 

intervjuer med representanter för valda flygbolag och kompletteras med företagens 

årsredovisningar.  

 

3.5 Primär- och sekundärdata 
Studiens primärdata samlas in genom kvalitativa intervjuer. Vid de tillfällen som 

informanterna och respondenterna befinner sig på ett för långt avstånd från oss genomförs 

telefonintervjuer. För att komplettera primärdata från intervjuerna används flygbolagens 

årsredovisningar. Sekundärdata från årsredovisningarna ligger som bilagor och används vid 

analysen. Vi tar även del av statistik och rapporter som The International Air Transport 

Association (IATA) och Transportstyrelsen har tagit fram. Databaserna JSTOR och Emerald 

används för att hitta vetenskapliga rapporter som har bidrar till ökad kunskap inom området.  

 

3.6 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet är ett grundläggande begrepp inom forskning och syftar till tillförlitligheten hos 

det material som samlats in och vilka instrument som använts. (Ejvegård, 2009) Genom att se 

till hur undersökningens mätningar genomförts samt bearbetning av data kan graden av 

reliabilitet bestämmas. (Johannessen & Tufte, 2003) Reliabiliteten i denna undersökning kan 

ses som hög då ett flertal intervjuer genomförs, både med experter inom området och 

representanter för företagen. Dock kan reliabiliteten tänkas ha påverkats negativt då de svar 

som framkommer kan vara objektiva och vinklade. Detta gäller även den information som 

används från företagens årsredovisningar.  

Validitet syftar till att mäta det som avses mätas. Detta innebär att data som samlas in 

avspeglar verkligheten och framför allt det som skall mätas, samt att de insamlingsmetoder 

som används är lämpliga för att få fram korrekt information. (Denscombe, 2000) Validiteten i 
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denna studie anses vara hög då intervjuer först genomförs med experter inom branschen. 

Detta för att skapa en bättre bild av den rådande situationen och på så sätt se vilka områden 

som bör undersökas samt vilka frågor som kan vara viktiga att ta upp under intervjuerna med 

flygbolagen. De intervjuer som genomförs med företagen kan även anses höja validiteten då 

intervjuerna genomförs med personer som anses ha relevant befattning inom företagen. Den 

information som kommer fram under intervjuerna stärks genom den information som 

framkommer i årsredovisningarna.  

Intervjufrågorna som ställs till experterna är desamma. De frågor som ställs till Air France-

KLM och SAS ser också likadana ut, detta för att få en bättre bild av branschen samt en 

rättvis och jämförbar bild av företagen. Frågorna i intervjun med Dot Gade Koluvuori, som 

representerar lågprisbolagen i denna undersökning, har anpassats. De har sett lite annorlunda 

ut i denna intervju eftersom hon själv inte jobbar på ett flygbolag. Denna information ses dock 

som relevant och tillförlitlig då hon under många år har samarbetat med Ryanair och kan 

anses ha en bra inblick i branschen. Samtliga informanter har även tagit del av 

sammanställningen som gjorts av respektive intervju för att undvika eventuella missförstånd. 

 

3.7 Källkritik 
Samtliga respondenter och informanter som ställt upp i undersökningen har alla varit positivt 

inställda till en medverkan. Flera utav dem uppger att de tycker studier av detta slag är viktiga 

och att de gärna delar med sig av sin bild av den rådande situationen på marknaden. De svar 

som anges från flygbolagen kan vara vinklade för att ge en bättre bild utav deras verksamhet. 

Författarna har strävat efter att ställa öppna frågor och inte påverka informanterna med 

ledande frågor. 

Den information som kommer från experterna kan även vara vinklad, dels då den ene arbetar 

på Swedavia som har nära relationer till många flygbolag vilket kan ha påverkat svaren. Deras 

bild av situationen är även objektiv vilket har gjort att den information som ges också behövts 

undersökas med hjälp av litteratur och artiklar.    
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4. EMPIRI 
I denna del kommer undersökningens empiri att presenteras. Avsnittet inleds med en 

sammanställning av de två intervjuer som genomförts med informanterna. Därefter kommer 

en redovisning av resultaten från intervjuer med representanter från flygbolagen samt en 

sammanställning av information från bolagens årsredovisningar. 

4.1 Empiriskt presentation 

4.1.2 Telefonintervju med Anders Lidman, ägare och VD för Aeropol  

Aeropol är en konsultfirma inom flyg som ägs och drivs av Anders Lidman. Han har sedan 

många år varit verksam inom branschen och grundade bland annat lågprisbolaget Goodjet. 

Lidman har tidigare arbetat som jurist åt luftfartsverket och är idag affärskonsult och 

luftfartsjurist vid olika uppdrag.7 

Intervjun 

Anders Lidman inleder intervjun med att förklara att det är omöjligt svara generellt på 

frågorna. Flygbranschen är väldigt komplex vilket gör att det endast är möjligt att förklara 

sammanhang.   

Konkurrenskrafter 

Lidman berättar att flyget i allmänhet har en väldigt utsatt roll och att det inte är en lönsam 

verksamhet att bedriva. Det är verksamheter runt omkring flygbolagen som tjänar pengar så 

som oljebolag, flygplatserna och butiker placerade på flygplatserna. Flygbolagen däremot 

råkar alltid illa ut och är ofta träffpunkten för olika regleringar. Flygbolagen i Europa, som 

förut var skyddade genom regleringar på marknaden, är nu istället ofta utsatta för regleringar 

av myndigheter i olika länder. Problemet ligger i att alla dessa länder sätter sina egna 

skattesatser vilket gör att det blir väldigt mycket på en gång för flygbolagen.  

Lågprisbolagens intåg på marknaden var inte en blixt från klar himmel utan ett resultat av 

avregleringen. Avregleringen öppnade upp hela marknaden för lågprisbolagen då de inte 

längre behövde något politiskt tillstånd. De kunde börja konkurrera på allvar eftersom 

lågprisbolagen till en början enbart hade en tredjedel av kostnaderna jämfört med de 

befintliga nätverksbolagen. Den andra orsaken till att lågprisbolagen växte sig så starka var att 

när de äldre flygbolagen hade skaffat sig sina hubbar övergick makten från flygbolagen till 

                                                
7 www.aeropol.se 
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flygplatserna. Flygplatserna kunde då höja avgifterna och reglerade allt gällande 

kostnadsbiten eftersom flygbolagen var beroende av att använda sina hubbar på dessa 

flygplatser. Lågprisbolagen behöver inte använda sig av hubbar då de flyger direktlinjer från 

punkt A till punkt B. Passade inte flygplatsen kunde de välja att flyga till en annan. Detta har 

satt skräck hos flygplatserna då lågprisbolagen kan förhandla ut dem mot varandra. De kan på 

så sätt hålla nere viktiga kostnader som landnings- och startavgifter samt passageraravgifter.  

Hotet från lågprisbolagen är stort på de marknader där flygbolagen konkurrerar direkt mot 

varandra.  Det finns ingen anledning att betala ett högre pris än nödvändigt. Lidman gjorde en 

omfattande studie där han intervjuade många av de stora bolagen i näringslivet. För dem var 

Ryanair alltid ett alternativ om de passade i rutt och priser och har inget emot att åka med 

lågprisbolag. Ryanair är världens starkaste bolag, och Europas största flygbolag. Folk som 

reser med dem är nöjda och de har skapat fantastiska möjligheter för människor att resa 

billigt. De har förändrat världen för många då det skapar möjligheter för människor som inte 

har så mycket pengar att upptäcka världen.   

Nätverksbolag som är verksamma i Europa hotas från två håll, underifrån kommer 

lågprisbolagen och ovanifrån hotas de från gulfbolagen framförallt från Qatar när det gäller 

långflygningar. Detta skapar stora strategiska problem för de europeiska nätverksbolagen då 

gulfbolagen har en stor fördel. Persiska viken är ett bra läge för att flyga till Afrika, Asien och 

Europa med endast en mellanlandning. Dessa bolag har valt att inte ingå i någon allians då de 

redan har en sådan stor fördel att de inte behöver gå ihop med någon annan. Europa i 

allmänhet tappar hela tiden mark till Brasilien, Indien och Kina.  Asien är den marknad som 

har den största tillväxten i dagsläget.  

Det har skett stora förändringar i konsumtionsmönstret sedan avregleringarna. SAS hade då 

ett överpris på marknaden där flyget enbart riktade sig till affärsresenärer. Affärsklassen stod 

för två tredjedelar av platserna och kostade 4-5 gånger så mycket som ekonomiklassen. På så 

sätt kunde SAS tjäna stora summor. I dagsläget finns det inte längre någon affärsklass i 

Europa. Näringslivet söker alltid efter den billigaste biljetten, även för management. De har 

även börjat ske på de längre sträckorna. Det är enbart om de anställda ska jobba direkt efter 

landning som de får flyga i affärsklass. Detta är något SAS inte har förstått, att 

affärsresenärerna inte är beredda att betala ett högre pris än vad de behöver. De 

besparingsprogram som har satts in har varit effektiva, men inte tillräckliga då de tappat ännu 

mer på intäktssidan.  
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Konkurrensstrategi 

Ett problem som de äldre flygbolagen dras med är de långa ledtiderna. SAS lider än idag av 

beslut som fattades och inte fattades på 80-talet. Detta är någon som ofta är svårt att tro då det 

alltid talas om hur fort allt förändras i dagsläget, men har en managementkultur 

implementerats i ett företag har den en förmåga att hänga kvar. Han refererar sedan till en 

artikel han skrivit åt Flygtorget där han går in på problematiken med SAS. Där beskriver han 

SAS struktur, uppväxt och tillkomst som ett ”bortskämt monopolbarn” som lärde sig att vara 

bäst i klassen. Det spelade ingen roll vad det kostade eftersom de var verksamma på en 

skyddad marknad, fri från konkurrens. Den dåvarande VD:n Jan Carlzons vision var att SAS 

skulle vara bäst på service och byggde upp en koloss uppbyggd på en stor kostnadsbas där de 

struntade i alla kostnader. Carlzon var fullt medveten om att SAS inte skulle klara sig i en 

konkurrenssituation och arbetade därför hårt med att få den svenska regeringen att förhindra 

avregleringen. När sedan marknaden avreglerades och EU införde en hård 

konkurrenslagstiftning var SAS inte förberedd på detta. Det är svårt att reparera detta i 

framtiden då Carlzon inte gjorde något för att omstrukturera verksamheten i tid.  

När det gäller nätverksbolagens service på sträckor inom Europa har de sänkt sig till 

lågprisbolagens nivå. De hade egentligen en sämre produkt när det ingick mat på planen för 

då hade de redan bestämt på vilka sträckor som det skulle erbjudas fika eller mat. Var 

resenären hungrig vid den tidpunkt när flygbolaget ansåg att folk precis hade ätit lunch eller 

middag så fanns det inget tillgängligt att köpa ombord på planen. Ryanair har dock alltid mat 

att köpa ombord oavsett tidpunkt på dygnet.  

I framtiden tror Lidman att lågprisbolagen kommer expandera sin nisch. Nätverksbolagen har 

fortfarande en viktig plats på längre sträckor men har tyvärr inte en chans att konkurrera på 

korta sträckor då lågprisbolagen har ett stort övertag där. Han anser därför att behovet av nya 

strategier inom de traditionella bolagen är stort. Nätverksbolagen måste ändra sin strategi till 

den nya omgivningen som de befinner sig i. 

Ett sätt att nå framgång är enligt Lidman att skaffa sig ett tillfälligt monopol på en marknad, 

där man nischar in sig på en ny marknad. Med detta menar han att de traditionella flygbolagen 

inte ska välja Europa som huvudmarknad där konkurrensen är som värst och där det finns en 

kostnadspress på hela marknaden. De borde istället nischa in sig på en annan marknad som till 

exempel Asien som Finnair har gjort.  
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Prissättning och intäktsmanagement 

Lågprisbolagens problem är de måste hålla konstant koll på management och alla dem som 

arbetar inom verksamheten. Kostnadskontroll är A och O i lågprisbolagens verksamhet. 

Norwegian och Ryanair ligger idag på halva kostnaden per producerad stol jämfört med SAS 

vilket gör att de aldrig kan konkurrera på samma marknad i längden. Lidman menar att det 

som slår hårt mot lågprisbolagen är skatterna som sätts på flyget då det drar iväg kostnaderna. 

Internt kan de hantera alla kostnader men externt är det svårt då de inte kan påverka dessa 

skatter.  

Lidman tror att prisnivån på biljetterna kommer fortsätta att sjunka om flygbolagen får 

fortsätta verka på en fri marknad. Nya flygplan är billigare i drift vilket innebär lägre 

kostnader och gör att flygbolagen kan hålla ännu lägre priser. Den nya generationen plan som 

kommer ut på marknaden 2016 kommer även kunna flyga i 20-21  timmar, vilket gör det 

möjligt att flyga London-Sydney i ett svep. Frågan är bara hur länge passagerarna orkar sitta 

på ett plan utan mellanlandning. Detta är något som kommer bli ett annat hot mot 

nätverksbolagen, om lågprisbolagen kan börja flyga direktflyg på längre sträckor.  

Konkurrensfördelar  

Lågprisbolagen har idag världens yngsta flygplansflotta. Bolagen gör investeringar i nya plan 

och i stora mängder vilket gör att de kan få ett bra pris. Norwegian lade precis den största 

beställningen i Europa genom tiderna på 220 flygplan som i runda slängar skulle kosta två 

miljarder kronor, men i och med den stora kvantiteten sparade de ungefär en miljard kronor. 

De nya planen minskar även bränsleförbrukningen med 10-15 procent och 20-25 procent sett 

till de gamla planen som SAS använder. Ett flygbolag måste varje månad stoppa undan en 

stor summa pengar för varje flygplan för kommande omfattande underhåll, vilket inte Ryanair 

eller Norwegian gör då de säljer av planen innan dessa stora underhåll kommer. I och med att 

flygbolagen köpt planen så billigt kan de i princip säljas för mer än vad man köpte dem för. 

Dessa stora underhåll kommer efter 7-9 år och då väljer bolagen att sälja planen. De sparar 

stora pengar då det inte behöver göra dessa avsättningar varje månad. SAS har inte råd att 

investera i nya plan vilket gör att de hamnar i en ond spiral. De senaste åren har de fått två 

stora räddningar genom nyemission på totalt elva miljarder kronor som redan är borta. Frågan 

är dock om SAS kan få mer pengar från ägarna i framtiden.  
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Nätverksbolagen kan inte använda planen på samma sätt som lågprisbolagen. De flyger A till 

B och behöver då inte vänta på några anknytningar. Detta måste nätverksbolagen göra vilket 

innebär att det går åt mycket tid åt att stå och vänta, vilket drar ner utnyttjandet av planet. 

Nätverksbolagen kan endast utnyttja planen till 50 procent till skillnad mot vad till exempel 

Ryanair gör. Har du då en stor kapitalkostnad som flygplanen utgör som endast kan användas 

50 procent jämfört med vad Ryanair och som dessutom har köpt in planen till ett billigare 

pris, ser man att det är väldigt dyrt att ha en nätverksproduktion. Nätverksbolagen har försökt 

hittat nya lösningar på detta problem och startat upp egna lågprisbolag. Ett exempel på detta 

är Iberia som slutat flyga själva i Spanien och Europa på kortare sträckor och istället har 

startat upp ett eget lågprisbolag. Detta skapar dock nya problem då lågprisbolaget ska anpassa 

sin produkt till Iberia vilket ökar deras kostnader då de inte kan flyga A till B utan måste 

anpassa sig. Det finns en dålig prognos när ett nätverksbolag ska starta ett lågprisbolag. Det är 

fel ideologier och det smittar av sig. Nätverksbolagens chans att skapa värde är att ta 

passagerare till destinationer som lågprisbolagen inte kan flyga till. De måste satsa på längre 

sträckor, vilket inte lågprisbolagen ska göra.  

Tillväxtstrategier 
Lidman menar att allianser inte är tillräckligt, då alla håller på sitt. Det är inte förrän de bli ett 

enat bolag och delar intäkter som de är beredda på att släppa på vissa delar. Gör de inte det 

kommer det aldrig bli någon bra relation då var och har sitt eget intresse att utgå ifrån. KLM 

valde tidigt att leta efter en partner och slogs sedan samman med Air France vilket har visat 

sig vara en lyckad sammanslagning.  

Lidman menar att fler flygbolag kommer begäras i konkurs i framtiden då många är 

uppbyggda i den gamla världen, och kommer till slut att hamna i en situation där verkligheten 

hinner i fatt dem. Det var precis detta som hände med Malev, som hade levt i en skyddad 

värld där regeringen gått in och hjälpt till med pengar. När EU-kommissionen då gick in och 

satte stopp för detta kunde Malev inte fortsätta sin verksamhet. Detta är något lågprisbolagen 

bara har väntat på. Ryanair var tidigt ute med att ta över linjer efter de senaste konkurserna. 

Lågprisbolagen expanderar i nedgång, då människor har mindre pengar att röra sig med letar 

de efter billigare alternativ. När bolag går i konkurs går lågprisbolagen in och tar över de 

luckor på marknaden som dessa bolag lämnar efter sig. Detta utesluter inte att nya bolag 

kommer ta sig in på marknaden, dock är det väldigt svårt att starta upp ett nytt bolag då det 

krävs mycket kunskap och kapital.  
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Lidman anser att Finnair har tänkt helt rätt och satsat på Asien och därigenom skapat sig en 

nisch. Problemet för Finnair är att de är ett för litet bolag för att försörja en sådan trafik. De 

behöver därför få en gemensam kassa för att kunna göda trafik till sin hub i Finland. Bolagen 

inom onewold kommer aldrig göra det förrän det har köpt Finnair. Här finns därför ett behov 

av konsolidering annars kommer Finnair aldrig klara av att upprätthålla trafiken till Asien. 

Alliansen i sig skapar alltså inte tillräckligt med fördelar utan bolagen måste gå ihop helt. För 

att se fördelar med konsolidering måste man definiera vilket bolag det handlar och vilken 

marknad de är verksamma på. En stor fördel med konsolidering är att bolaget slipper 

konkurrens från de bolag de går ihop med. Ett lyckat exempel på detta är Air France-KLM.  

Det lades fram ett förslag att SAS skulle ha en hub på Arlanda för att flyga till Asien men 

detta trodde inte SAS på. SAS ansåg att de bara kan ha en hub i Köpenhamn och det var 

sanningen för dem tills Air France-KLM slogs ihop och har nu hubbar i både Amsterdam och 

Paris. De har lyckats hålla kvar sina bolag och inte suddat ut varandra, samtidigt som de är ett 

bolag. Detta är återigen ett exempel på SAS skapat sig en sanning som orsakat stora problem 

för dem och nu har Finnair redan tagit asiennischen.  

Affärsmodell och allianser 

De flygbolag som befinner sig i den starkaste positionen i dagsläget är Ryanair, easyjet och 

Norwegian. Lidman tycker inte att lågprisbolagen och nätverksbolagen börjar lika varandra, 

det är enbart är några få som gjort det men det är absolut ingen trend.  

 

4.1.3 Telefonintervju med Henrik Littorin, omvärldsanalytiker Swedavia 

Swedavia är en statlig koncern som driver elva flygplaster runt om i Sverige. Deras 

verksamhet går ut på att erbjuda attraktiva och effektiva flygplatser.8 Littorin har tidigare 

bland annat arbetat som analytiker på Luftfartsverket.  

Intervjun 

Konkurrenskrafter 
När det gäller lågprisbolagens hot mot nätverksbolagen anser Littorin att de redan har utgjort 

det största hotet. Idag har lågprisbolagen drygt 30 procent av den svenska marknaden och är 

redan en naturlig del av marknaden. Lågprisbolagens framväxt har medfört att de traditionella 

                                                
8 www.swedavia.se 
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nätverksbolagen drastiskt har fått ändrat sina affärsmodeller och skära ner på kostnader. På så 

vis har de hjälpt de traditionella bolagen att anpassa sig till en lägre betalningsvilja hos 

passagerarna samt till en yngre generation resenärer. De har satt en sund press på de 

traditionella bolagen att förändra sina affärsmodeller vilket har gynnat deras verksamhet och 

även gjort att flera bolag har kunnat undvika konkurs.  

Konkurrensstrategier 

För att nätverksbolagen ska kunna stärka sin position på marknaden måste de försöka sänka 

sina kostnader ännu mer så att de kan hålla ett lägre pris för att kunna konkurrera med 

lågkostnadsbolagen. På sikt måste de visa vad de tillför som inte lågprisbolagen gör i form av 

servicenivå, möjlighet till ombokningar, möjlighet till transfer, och att du med en enda 

bokning kan ta dig vart du vill i hela världen. De måste motivera varför de tar mer betalt för 

sina biljetter. Nätverksbolagen måste trycka på att de har en bra produkt. Att de smidigt kan ta 

sig mellan olika destinationer i en bokning. En del av resenärerna kommer efterfråga en 

helhetslösning medan andra kommer efterfråga billiga biljetter.  

Littorin går in på konsumentbeteendet och menar att yngre människor ser flyget i större 

utsträckning som en kollektivtransport. Fler och fler som reser är uppvuxna med 

lågprisflygen, vilket har blivit deras referensram. Det är då onödigt att erbjuda tjänster som 

ingen efterfrågar. Det blir enklare för flygbolagen att se över sina kostnader och intäkter om 

de prissätter varje produkt var för sig.  

Prissättning och intäktsmanagement  

Littorin säger att många flygbolag har problem att tjäna pengar, vilket de har haft i många år 

nu. Dels har många satt in större flygplan med fler stolar vilket gör att de har fler biljetter 

tillgängliga samtidigt som betalningsviljan hos passagerarna är låg. Det finns ett stort utbud 

av billiga biljetter på marknaden vilket gör det svårt för flygbolagen att ta betalt för biljetterna 

de har ute för försäljning. Samtidigt har de en hög beläggningsgrad i planet vilket är positivt, 

men då flygbolaget har svårt att ta betalt för biljetter de erbjuder får de en försämrad yield.  

När det gäller prisutvecklingen av biljetterna kommer det påverkas av olika faktorer. 

Oljepriserna kommer troligtvis öka vilket ökar kostnaderna för flygbolagen. Många flygbolag 

har tagit på sig dessa ökade kostnader och minskat på resultatet istället för att föra dem vidare 

på passagerarna eftersom konkurrensen är hög. Snittpriserna har inte förändrats så mycket de 

senaste åren, dock finns det ett större utbud av billiga biljetter. Många biljetter är fortfarande 

ganska dyra. Littorin tror att flygbolagen kommer erbjuda en stor andel billiga biljetter men 
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samtidigt försöka ta igen detta på andra biljetter. Något de kan lyckas med om de är duktiga 

på yieldmanagement. Utvecklingen går mot ännu mer rörliga priser på flygbiljetter. 

Flygbolagen måste börja ta betalt för de kostnader som de har då det inte är hållbart att gå 

med förlust hela tiden.  

Nätverksbolagen har redan börjat tagit betalt för de tjänster och den service som kunden vill 

nyttja under resan. Flera bolag har börjat tagit bort tjänster som gratis mat och Littorin ser att 

det även kan börja gälla bagage. Det är ett sätt för de traditionella bolag att kunna erbjuda 

billiga biljetter för de som inte vill ha någon speciell servicenivå.   

Konkurrensfördelar 

Konkurser är något som alltid förekommer i flygbranschen. De senaste konkurserna påverkar 

inte branschen i stort, då utbudet förblir oförändrat. Det innebär inte att det faller bort linjer 

och destinationer utan det kommer alltid in andra aktörer och tar över. Det behöver inte vara 

flygbolag som är verksamma på den marknaden redan, utan det kan vara flygbolag som vill 

expandera sin verksamhet. På så vis är branschen dynamisk.  

Det som har växt mest de senaste 10-15 åren är utrikesprivatresor, vilket är en stor förändring 

från tidigare och det som driver utvecklingen på marknaden. Lågkostnadsbolagen är en av 

orsakerna till detta.  

Littorin menar på att konkurrensen om kunderna har ökat och även affärsresenärer börjar i 

större utsträckning åka med lågkostnadsbolag. Lågkostnadsbolagen har inte aktivt försökt nå 

affärsresenärerna utan företagen har själva blivit allt mer kostnadsmedvetna. SAS satsar på 

kampanjer där de släpper en miljon billiga biljetter och släpper även billiga biljetter till 

semesterdestinationer. Det också är viktigt att flygbolagen gör resan attraktiv och enkel, vilket 

innebär att de måste anpassa sig till den teknikutveckling som sker. De måste följa hur 

konsumenten beter sig och använda den senaste tekniken, som till exempel Norwegian som 

erbjuder trådlöst internet kostnadsfritt på de flesta av deras flygningar. Det ska vara enkelt 

och smidigt att resa så att kunden kan optimera sin tid. Flygbolagen försöker idag nå så 

många som möjligt istället för att nischa sig mot ett segment. 

Littorin anser att de externa faktorerna som påverkar flygbolagen är den låga betalningsviljan 

hos passagerarna och att det även är väldigt få i Sverige som reser i de dyrare biljettklasserna. 

Vi har ingen tradition av att resa affärsklass. Det är dock på dessa biljetter som flygbolagen 

har chans att tjäna pengar. Bränslekostnaden är en annan faktor som är en hög kostnad för 
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flygbolagen, vilket de inte kan påverka. Bränslekostnaderna går alltid upp och ner, men nu på 

senaste tiden har den ökat kraftigt igen. Personalkostnader är den andra stora kostnaden för 

flygbolagen som också är svår att påverka. 

Tillväxtstrategier 
Littorin tror att konsolidering ibland kan vara en bra lösning på problemen, men inte per 

definition, det beror helt på bolagen. Är det två bolag som mår hyfsat bra men som ändå 

konkurrerar med varandra, kompletterar varandra geografiskt och täcker upp olika marknader, 

kan det finnas skalfördelar med att slås ihop då man kan bygga upp ett ännu större nätverk.  

Lyckade sammanslagningar är Air France-KLM samt British Airways och Iberia som kör 

samma variant. Där har bolagen behållit sina varumärken även fast de är gemensamma bolag. 

I Europa har det funnits en tradition av att varje land ska ha ett flygbolag som från början var 

statligt ägt, sedan har det tillkommit massa nationella flygbolag. Det finns då för många bolag 

och det öppnar då upp möjligheten för att slå ihop några av dessa. Trenden att nya flygbolag 

inte försöker vara så geografiskt förankrade utan fokuserar mer på att utöka sin marknad blir 

starkare.  

Affärsmodell och allianser 

Littorin tycker det är spännande att det inte går att särskilja lågprisbolagen och 

nätverksbolagen på samma sätt som tidigare. Lågprisbolagen har börjat tumma på de 

traditionella delarna i lågkostnadsmodellen varav en är att inte erbjuda transfer. Bland annat 

har Norwegian börjat erbjuda transferflygningar. Lågprisbolagen blir då mer lika traditionella 

bolag medan de traditionella bolagen till viss del går mot att trafikera direktdestinationer. 

Priset kommer till slut att avgöra vilket flygbolag resenärerna väljer, då bolagen flyger 

ungefär till samma destinationer med samma tidtabell och linjeutbud. Sett till kortlinjer och 

långlinjer är det fortfarande stor skillnad. Lågkostnadsbolagen har idag 40 procent av 

marknadsandelarna i Europa, men deras andelar när det gäller trafik till och från Europa 

ligger endast på fem procent. Lågkostnadsbolagen har inte slagit på de längre linjerna än.  

Norwegian har planer på att börja flyga långlinjetrafik nästa år till framförallt Bangkok. Då 

måste de traditionella flygbolagen hantera att det kan bli en annan prisbild även på långlinjer.  

Littorin tror att de strategiska förändringarna inom branschen kommer att innebära att det 

bildas en till kategori, och inte enbart renodlade lågprisbolag och nätverksbolag. Inom denna 

kategori kommer vara svårt att urskilja vilken typ av bolag det är. Dessa bolag kommer ligga 
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mittemellan och erbjuda en stor andel billiga biljetter och en mellanservicenivå och till viss 

del erbjuda transferflygning.  

Allianserna har ett stort inflytande över trafiken på många flygplatser. Från Arlanda är det 

ungefär 50 procent Star Alliance och i Helsingfors är det 75-80 procent oneworld som flyger. 

Fördelarna med allianser är främst ur ett resenärsperspektiv då det uppstår många tänkbara 

resvägar samt att det alltid är något bolag som tar ansvar under resan. För flygbolagen kan det 

skapa låsningseffekter, då de måste anpassa sig på olika sätt till sina allianspartners. Littorin 

tycker det ska bli intressant att se utvecklingen när det gäller lågprisbolagen och allianser. Det 

är en av styrkorna hos de traditionella nätverksbolagen. Flygbolag i mellanöstern har valt att 

inte ingå i allianser. De vill driva all verksamhet utifrån sin egen hub. Detta skulle inte 

fungera i Skandinavien då marknaden är för liten vilket gör att flygbolagen behöver draghjälp 

av sina allianspartners.  

 

4.2.1 SAS 
SAS bildades 1946 då de tre nationella bolagen i Sverige, Danmark och Norge slogs samman. 

Fram till 2003 fungerade SAS som ett bolag men har sedan dess delats upp i separata enheter. 

2004 blev de tre bolagen Scandinavian Airlines Sverige, Scandinavian Airlines Danmark och 

SAS Braathens självständiga aktiebolag.9 Dessa tre bolag går under koncernen The SAS 

Group som även innefattar Blue1, Wideroe, Cargo, SAS Tech samt SAS Ground Services.10 

The SAS Group ägs i sin tur av bland annat den svenska, danska och norska staten.  Den 

största ägaren är den svenska staten som står för ca 21 procent medan Danmark och Norge 

äger ca 14 procent var.11 

SAS erbjuder 128 destinationer och har 1085 avgångar per dag. Under året hat SAS haft ca 27 

miljoner passagerare. 2011 ökade passagerartillväxten med 6,2 procent vilket innebar två 

miljoner nya passagerare och den högsta kundnöjdheten på elva år. SAS kommer öppna upp 

21 nya linjer från mars 2012. SAS resultat för 2011 var -1 687 miljoner SEK.12  

 

                                                
9 http://www.sas.se 
10 http://www.blue1.com  
11 http://www.svd.se/naringsliv 
12 SAS årsredovisning 2011  
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4.2.1.1 Personlig intervju med Hans Ollongren, Koncerndirektör på SAS 

Konkurrenskrafter 

Hans Ollongren säger att konkurrenssituationen på den europeiska marknaden är otroligt 

intensiv. Idag (3/5-2012) släpptes bolagets bokslutsrapport som visade en förlust på en 

miljard kronor det första kvartalet. Det finns idag hundratals flygbolag som är aktiva på 

marknaden där det efter avregleringen bara blivit fler och fler. I princip är hela SAS linjenät 

utsatt för konkurrens, både från lågprisbolag och traditionella nätverksbolag. Detta skapar en 

situation som är lite egendomlig i värdekedjan då SAS leverantörer inte alls är utsatta för 

samma konkurrens. De som driver en flygplats har i princip monopol, samma gäller för 

trafikledningsorganisationer då det är en myndighetsutövning i grund och botten. Det finns 

även bara två stora leverantörer av flygplan, Boeing och Airbus. Flygbolagen är den delen av 

värdekedjan som är utsatt för det största konkurrenstrycket, på gott och ont. Detta gör att det 

är svårare att tjäna pengar i den delen.  

Ollongren tror att internet är en av de främsta orsakerna till lågprisbolagens framväxt. Det 

handlar mycket om det idag finns helt andra distributionsmetoder än för 10-20 år sedan. 

Tidigare såldes de flesta biljetterna utav resebyråer och de hade inte alltid ambitionen att sälja 

den allra billigaste biljetten till kunden. Nu finns det en konsumentmakt som är annorlunda då 

kunden själv kan gå in och kolla och jämföra priserna med hjälp av sökmotorer. 

Avregleringen i sig skapade förutsättningar så att vem som helst kunde flyga vart som helst 

till vilket pris som helst.  

SAS konkurrenter skiljer sig lite åt beroende på vilken linje det handlar om. Norwegian är en 

utav de största då de överlappar på 70 procent av bolagets linjenät. I viss mån är Ryanair och 

easyjet även konkurrenter. Ryanair är lite speciella då de har en annan affärsmodell och tjänar 

pengar på andra saker. Resenärerna kan delas upp i tre grupper. En som bara reser med SAS, 

en annan grupp som aldrig skulle kunna flyga om inte Ryanair fanns och en grupp som ligger 

mitt emellan som kan tänkas flyga med olika bolag. Den gruppen som ligger mitt emellan är 

den som växter och blir större. SAS måste därför differentiera sig och ge kvalitet och spela på 

sina kärnvärden för att behålla sina kunder och få ut ett bra pris på tjänsterna som de erbjuder. 

De andra konkurrenterna är andra nätverksbolag såsom Finnair, Air France och British 

Airways. Det har även tillkommit en ny grupp flygbolag som inte uppmärksammats så 

mycket tidigare men som växt sig starkare.  Detta är bolag nere i emiraten såsom Qatar 

airways och Emirates som har helt andra förutsättningar. Emiren äger allt från flygplatsen till 

trafikledningen, taxfree shopen och flygbolagen som är totalt integrerade med nationen. SAS 
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konkurrerar delvis med dessa bolag på vissa linjer, och framförallt till Sydostasien där de är 

starka. Emirates flyger på 7-8 destinationer till Indien och flyger från Köpenhamn till Dubai 

vilket gör att SAS aldrig kommer kunna flyga direkt från Köpenhamn till Indien. De finns 

alltså tre kluster av konkurrenter, lågprisbolagen, traditionella nätverksbolagen och de nya 

nätverksbolagen i mellanöstern. 

Det främsta hotet för SAS är bränslepriserna men också miljökrav, regleringar och avgifter. 

Ollongren menar att Arlandas miljötillstånd inte bör underskattas. Skulle de regler som finns 

idag fortsätta gälla efter 2018 kommer kapaciteten på Arlanda att minska med 30 procent. 

Detta skulle göra det omöjligt för bolagen att växa och skulle vara negativt för Stockholm och 

Sverige. Miljötillståndet innebär man inte får flyga över Upplands Väsby och gör att 

kapaciteten på flygplatsen tvingas minska vilket är allvarligt 

Konkurrensstrategier 

Nätverksbolagens starkaste konkurrensmedel anser Ollongren vara nätverket, för det kan inte 

lågprisbolagen erbjuda på samma sätt. I stort sett är alla dessa bolag point-to-point bolag som 

inte är särskilt intresserade av nätverkstänkandet. Nätverket är en dyrare affärsmodell då det 

är en dyrare produktionsmodell men samtidigt menar SAS att det är vad många av deras 

kunder vill ha samt att det är vad samhället behöver. Annars skulle det vara betydligt svårare 

att ta sig mellan städer som till exempel Umeå och Hanover. Det går självklart att kombinera 

en sådan resa själv men det blir oftast avsevärt dyrare och kunden får inte en sammanhållen 

produkt som nätverksbolagen kan erbjuda. Ollongren säger att de har problem med 

lönsamheten men att SAS är ett starkt traditionellt varumärke och en del av Skandinaviens 

industri. SAS har funnits sen 1946 vilket gör att varumärket fastnar, något som inte bör 

underskattas som en stark konkurrensfördel.  

Idag har SAS en hög andel affärsresenärer då de står för 50 procent av det totala antalet 

resenärer. En nyckelfråga för de flesta i branschen är hur de ska attraherar kunderna att stanna 

kvar hos bolaget och hur man motiverar dem att betala ett högre pris, produkten måste därför 

innehålla mervärde i någon form. Det kan handla om extra tjänster som lounger, fast track på 

flygplatserna genom passkontroll och säkerhetskontroll. När det gäller kortlinjetrafik är det 

svårare att motivera kunden att betala ett högre pris då produkterna är så likartade men på 

långlinjer är det en helt annan situation. Där kan bolaget erbjuda en bra service, komfort och 

underhållning vilket gör det lättare att behålla kunderna i business class och kunna ta ut ett bra 

pris för det. SAS har en hög beläggning på business class på sina långlinjer vilket de ser 
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positivt på. Då kan bolaget ge marknaden vad de vill ha. Minskningen av antalet 

affärsresenärer är större på korta linjer.  

Ollongren förklarar att bolaget ska effektivisera hela verksamheten genom de nya strategierna 

4Excellence som fokuserar på de fyra områdena; Commercial Excellence, Sales Excellense, 

Operational Excellence och People Excellence. De arbetar nu strukturerat på dessa områden 

med fokus på kostnadssidan Ett exempel på detta är att jobba med Lean production, vilket 

innebär att ta bort alla typer av handlingar som inte är nödvändiga. Det finns många små 

åtgärder som kan effektiviseras genom att se över den dagliga verksamheten. Det är en viktig 

del då företaget kan förenkla processer och totalt sett spara mycket tid och pengar.  

Framgångsfaktorer 
SAS har de senaste åren lyckats sänka sina enhetskostnader med 23 procent genom en rad 

olika åtgärder. Mycket ligger på personalkostnader och effektivisering av verksamheten. 

Exempelvis kommer bolaget att ta bort 300 tjänster från den administrativa sidan. Det är på 

dessa områden bolaget måste hitta kostnadsreduktioner då bränslepriset inte går att påverka.  

SAS har sett en ökning av antal passagerare men en minskad yield vilket framgår i bokslutet 

över första kvartalet som presenterades idag (3/5-2012). Yielden har minskat med 2,4 procent 

och kabinfaktorn ökat med två procent vilket blir lite av ett nollsummespel. Det är svårt att 

balansera dessa kraftiga yieldnedgångarna med ökad trafik men det är bolaget tvungna att 

göra för att få kalkylen att gå ihop. För att öka kabinfaktorn jobbar SAS med prissättning, att 

ha så höga priser som möjligt när efterfrågan är hög och låga priser när efterfrågan är låg, 

detta för att fylla upp flygplanen på bästa möjliga sätt och maximera intäkt per avgång. 

Priserna går upp och ner hela tiden och det är viktigt att inte sätta priserna för högt med risk 

för att förlora kunder. SAS jobbar även mycket med linjeplanering vilket är en 

kärnverksamhet i alla flygbolag där de alltid måste arbeta med att anpassa antalet avgångar till 

efterfrågan.  

För att effektivisera resan för kunderna är det viktigt att arbeta med flygplatserna för att göra 

flödet på flygplatsen så smidigt som möjligt.  SAS grundfilosofi är att minska kundens restid 

totalt sätt så mycket som möjligt och vill dessutom att den tid som kunden spenderar hos SAS 

ska vara så effektiv som möjligt, vilket då ska höja mervärdet för kunden. Det handlar om att 

bland annat erbjuda lounger med WiFi där kunden kan sitta och jobba och erbjuda mat 

ombord.  
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Prissättning och intäktsmanagement 

SAS jobbar med att öka tilläggstjänsterna men Ollongren säger att det är för tidigt att säga 

något om hur detta kommer utvecklas. SAS vill att kunden ska veta vad allt kostar och inte bli 

överraskad med några extraavgifter. En biljett hos Norwegian eller Ryanair innebär att det 

tillkommer olika avgifter. SAS vill vara trovärdiga vilket gör att de är försiktiga när det gäller 

tilläggstjänster. Däremot kan de tänka sig börja sälja tilläggstjänster som inte finns idag, till 

exempel tillgång till loungerna för passagerare som normalt inte har tillgång till dessa. Då är 

det inget som kunden förväntar sig som en del av det grundläggande priset. SAS kommer 

däremot aldrig att börja ta betalt för bagage då det går emot deras affärsmodell.   

Konkurrensfördelar 

SAS har varit duktiga på IT-utveckling där de skapat system som gett kunden möjlighet att 

förenkla resandet, detta eftersom de anser att det är viktigt att göra det lätt för kunden att boka 

resan och checka in. Idag är ungefär 70-80 procent av SAS kunder redan incheckade innan de 

kommer till flygplatsen.  

SAS arbetar just nu med att harmonisera sin flygplansflotta. Det är ett stort program som går 

ut på att SAS i Stockholm endast kommer att ha Boeing 737 New generation från och med 

årsskiftet 2012-2013. I Köpenhamn blir de äldre planen kvar lite längre men planen är att 

inom två år bara ha Airbus. I Oslo har de redan endast Boeing 737, där finns det även några 

äldre plan som är på väg ut. Under 2014-2015 kommer SAS ha en renodlad flygplansflotta 

med bara den senaste generationen flygplan som är miljövänliga och drar mindre bränsle. De 

äldre flygplanen drar cirka 15-20 procent mer per timme än den nya generationen men 

samtidigt är de avskrivna vilket gör att de är billiga att flyga. På lång sikt är det inte en hållbar 

lösning då marknaden förväntar sig nya plan. Det finns egentligen ingen konkret livslängd på 

flygplan då de kan leva nästan hur länge som helst, begränsningen är den kommersiella 

livslängden och inte den tekniska. Den kommersiella livslängden ligger på ungefär 20 år, sen 

förväntar sig marknaden nyare flygplan med bland annat bättre teknik, luft och bekvämlighet. 

Miljödebatten spelar även en betydande roll vilket flygbolagen respekterar. Det finns 

flygbolag som byter flyg ännu oftare vilket kan vara väldigt dyrt, därför är det är viktigt att 

bolaget hittar balansen i detta. Snittet för SAS flygplan är 11-12 år vilket även är snittet i 

Europa.  

Ollongren summerar vilka faktorer som orsakar de största problemen för SAS där en av de 

externa faktorerna är bränslepriserna. Priserna har aldrig varit så höga och det finns inga 
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tecken på att de är på väg ner. Han menar även att hela konkurrenssituationen skapar problem 

för deras verksamhet. När det gäller de interna faktorerna så har SAS fortfarande en hel del 

arbete att göra gällande kollektivavtal. Det finns många grupper inom företaget som har 

väldigt förmånliga avtal vilket bolaget måste komma till rätta med. SAS har fortfarande en del 

rester ifrån den tiden när bolagen var uppdelade. I och med detta finns det parallella 

funktioner i de tre länderna som skulle kunna slås samman vilket skulle generera en hel del 

besparingar.  

Tillväxtstrategier 
Ollongren menar att konsolidering i grund och botten är en ägarfråga men säger samtidigt att 

det absolut finns stordriftsfördelar med detta. Skulle SAS exempelvis haft fler flygplan skulle 

de fortfarande ha samma administration men ett ökat antal flygplan skulle generera mer 

pengar. Det finns även stora bolag som man kan se inte tjänar några pengar, exempelvis Air 

France-KLM där man kan undra om det egentligen gett några stordriftsfördelar. Ollongren 

tror personligen mer på en organisk tillväxt istället för konsolidering, då det kräver mycket 

managementresurser. Lufthansa som exempel har vuxit sig stora på egen hand. De har köpt 

upp några bolag men har haft svårt att integrera dessa i kärnaffären. Däremot har Lufthansa 

som kärna vuxit och blivit större vilket de har gjort framgångsrikt. Ollongren tror därför att 

organisk tillväxt har störst möjlighet till framgång då det är svårt att integrera två olika bolag 

med olika företagskulturer.  

SAS framtida tillväxt handlar både om att öka antalet avgångar och flyga till nya 

destinationer. SAS började i mars flyga till Shanghai då det gjorde en bedömning att 

marknaden vuxit till sig och att det finns en möjlighet att tjäna pengar där. SAS gör hela tiden 

kalkyler för att undersöka vart det finns bäst underlag som kan ge ett bra resultat.  

När det gäller SAS expansionsmöjligheter är det hemligt, men de tittar hela tiden på nya 

destinationer och utöka trafiken på existerande linjer. SAS kommer inte köpa upp några bolag 

utan fokuserar på sin kärnverksamhet. Framtida satsningar handlar om produktutveckling i 

olika former för att hålla kvar kunderna och utveckla medarbetarna för att kunna erbjuda den 

service kunderna vill ha och fortsätta ha komplett fokus på flygsäkerhet.  

Affärsmodell och allianser 
Flygbranschen är en föränderlig bransch, dock har SAS inte förändrat sin affärsmodell då de 

fortfarande är ett nätverksbolag. Bolaget kompletterar nätverksmodellen med en del point-to-

point flygningar.  
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Ollongren anser att samarbeten i allianser är bättre då de är lite lösare och stordriftsfördelar 

skapas på ett annat sätt. SAS medlemskap i Star Alliance har varit väldigt bra och gjort det 

möjligt för dem att synas på marknader som de annars inte hade kunnat nå. Fördelarna ligger i 

marknadsföring och distribution. Detta har genererat miljardbelopp i extra intäkter, dock går 

inte att göra så mycket åt kostnadssidan då varje bolag har sin egen grund att stå på. SAS har 

framförallt samarbete med Lufthansa och United. Ollongren anser att konsolidering och 

samarbeten går i vågor och tror att vi kommer se många bolag som kommer slås ut i år. Det 

kommer bli ett tufft år för branschen då det råder en överkapacitet på marknaden. Ollongren 

säger att det kommer ske en upprensning i branschen som kan vara bra då det finns för många 

stolar ute på marknaden. Bolagen behöver få upp priserna då det har skett en devalvering av 

värdet på produkten vilket inte är hållbart. Marknaden måste få högre priser för att få en 

långsiktig hållbarhet i industrin. Detta gör att det krävs att några bolag försvinner från 

marknaden så att det blir en bättre balans mellan tillgång och efterfråga.   

 

4.2.2 Air France-KLM 

KLM Royal Dutch Airlines grundades 1919 och är det äldsta flygbolaget i världen att verka 

under samma namn.13 Deras första flight gick 1920 mellan Amsterdam och London, och idag 

är denna linje den äldsta i världen. Under 1980-talet flög KLM nära en miljon passagerare och 

1991 blev det första flygbolaget att introducera ett kundlojalitetsprogram – ”Den flygande 

holländaren”.  1999 börjar de erbjuda sina passagerare e-biljetter och self-service check-in. I 

samband med sammanslagningen med Air France blev de även medlemmar i SkyTeam 

Alliance 2004.14  

Air France startade sin verksamhet i oktober 1933 då de franska flygbolagen Air Orient, Air 

Union, Compagnie Générale Aéropostale, Compagnie Internationale de Navigation Aérienne 

och Société Générale de Transport Aérien slogs samman och bildade ett gemensamt bolag.15 

Air France öppnade 1946 upp sin första flygterminal i Paris och 1983 tog Air France platsen 

som det fjärde största passagerare flygbolaget.16 Air France bildade tillsammans med tre 

andra bolag alliansen SkyTeam år 2000 där de än idag är medlemmar.17 

 

                                                
13 http://www.klm.com 
14 www.seatmaestro.com 
15 www.century-of-flight.net 
16  http://www.seatmaestro.com 
17 Ibid 
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2004 slogs de två bolagen ihop och bildade The AIR FRANCE KLM group som står för en 

grupp, två bolag och tre verksamheter – passagerartransport, cargotransport och 

flygtekniksunderhåll.18 I och med sammanslagningen blev dessa bolag tillsammans det största 

bolaget i världen sett till rörelseintäkter, dock fortsätter de båda bolagen att flyga under eget 

namn då de båda har väletablerade varumärken.19 Ett år efter sammanslagningen lanserades 

ett gemensamt lojalitetsprogram vid namn Flying Blue.20  

Air France-KLM erbjuder idag 254 destinationer i 124 länder. Över Nordatlanten har Air 

France-KLM lyckats etablera en ledning över de andra allianserna genom de joint-ventures 

som ingåtts med Delta och Alitalia. Målet är att även få över denna modell till alla 

SkyTeampartners, främst de kinesiska. De jobbar även aktivt med att förhandla med andra 

flygbolag i Brasilien, Indien och övriga Asien för att få en så global täckning som möjligt.21  

 

4.2.2.1 Personlig intervju med Sandra Lukins, Sales Manager Air France-KLM  

Konkurrenskrafter 
Lukins anser att Air France-KLM är väldigt utsatta av lågprisbolagen inom Europa då 

lågprisbolagen säljer point-to-point, vilket gör att resenärerna hellre väljer att sätta sig på ett 

sådant plan om priset och destinationen är rätt. Air France-KLM göder trafik från Stockholm, 

Göteborg och Linköping vilket innebär att de har en feedertrafik till deras hubbar som ligger i 

Paris och Amsterdam. Utifrån naven, som hubbarna kallas, ansluter de resenärerna vidare ut i 

hela världen.  

Lukins anser att orsaken till lågprisbolagens framväxt är att de har kunnat pressa priserna på 

ett annat sätt som de stora nätverksbolagen inte har gjort. Lågkostnadsbolagen hittar 

annorlunda alternativ, de flyger till exempel från alternativa flygplatser som Skavsta, där 

flygplatsavgifterna är lägre än på de stora internationella flygplatserna. Air France-KLMs 

operativa kostnader är högre än lågprisbolagens som kan hålla en annan prisstruktur.  

Konkurrensstrategier 

Nätverksbolagens starkaste konkurrensfördel är nätverket. Air France-KLM har ett enormt 

nätverk, bara genom KLM kan resenärerna nå 350 destinationer via hubben i Amsterdam. 

Detta är viktigt för verksamhetens styrka då de nästan kan lova att ta resenären till vilken 

                                                
18 www.klm.com 
19 http://www.seatmaestro.com 
20 Ibid 
21 Air France-KLMs årsredovisning 2011 
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destination som helst med endast en mellanlandning, antingen på egen hand eller med hjälp 

av ett partnerbolag. Nätverket är det de säljer, det ser till att de kan koppla ihop människor 

med arbetsplatser, städer och evenemang i världen dit resenären vill åka.  

De är viktigt att veta att det inte enbart är priset som bolaget konkurrerar med utan att de 

måste se till helheten. De erbjuder ett helt koncept med tider, antal avgångar, service ombord, 

lounger samt smidig transfer på olika flygplatser. De har även internationellt godkända kockar 

som komponerar deras menyer. Bolaget säljer en helhetsupplevelse vilket är vad de 

konkurrerar med.   

Air France-KLM vet att de har affärsresenärer som åker till Skavsta då de ska flyga till något 

land inom Europa. Resenären har då gjort ett avvägande men Air France-KLM erbjuder all 

inclusive. Det finns många bolag som enbart säljer biljetten, vill du checka in på flygplasten, 

ta med bagage, eller äta en måltid ombord måste du betala extra för det. Lukins menar att 

ibland kan alla de extra avgifterna ge en dyrare biljett än om kunden hade valt att köpa en 

biljett hos Air France-KLM, där allt redan ingår. Bolagen uppmuntrar sina kunder att checka 

in på internet då det är smidigare och kan göras upp till 30 timmar innan avgång. Detta är för 

kunden egen bekvämlighet. Resenärerna får även dryck och måltid ombord helt gratis vilket 

uppskattas av kunderna.    

Framgångsfaktorer  

Bolaget pratar aldrig om yield och kabinfaktor, då det håller detta för sig själva. Lukins säger 

dock att man alltid ska utgå ifrån att alla flygbolag är ute efter att fylla sina stolar och hur 

bolaget gör detta kan handla om affärsmodeller, erbjudande, pris eller investeringar i nya 

flygplan. Det går inte att isolera en faktor och tro att detta ska ge resultat utan det handlar om 

helheten.  

Prissättning och intäktsmanagement   
Air France-KLM arbetar utifrån olika prismodeller. Inom Europa finns det två kabiner, 

ekonomi och business class. På långlinjer finns det upp till fyra klasser på Air France, 

ekonomi, mellanklass, business class och första klass - La Première. KLM har tre kabiner, 

ekonomi, mellanklass och business class. Där finns det en olikartad prisstruktur på 

kabinklasserna. De lägre priserna finns i ekonomiklass och de dyrare klasserna erbjuder en 

annan komfort, bredare stol, inte lika tight mellan sätena och bättre mat som serverat på fint 

porslin. Regelverket är även att du kan få pengarna tillbaka eller fria ombokningar på de 

dyrare biljetterna. En billigare biljett kan ha restriktioner som gör att den inte kan ombokas. 
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Som affärsresenär kanske man inte vet helt säkert när mötet kommer sluta vilket gör att de 

måste göra en ombokning. Detta är ett gammalt koncept som funnit i alla tider. Dyrare 

biljetter ger mer flexibilitet.  

Det ligger inte i Air France-KLM filosofi att ta extra betalt för tjänster som hör till resan. 

Tiderna och marknaden kan dock förändras och verkligheten kan komma att se annorlunda ut. 

Den som överlever är inte den som är starkast och bäst utan den som är mest anpassningsbar 

menar Lukins.  

Flygbranschen är ofta utsatt för skatter och avgifter. Lukins menar att det finns en gräns för 

hur mycket skatter och avgifter bolagen kan ta på sig. Till slut måste bolagen ta ut en högre 

avgift från resenärerna och frågan är hur mycket resenärerna är beredd att betala. Inom 

Europa är det bolagen med point-to-point resor som har en annan prisstruktur och som kan 

innebära ett hot mot nätverksbolagen. Dock erbjuder lågprisbolagen inte samma produkt som 

nätverksbolagen vilket gör att de inte är konkurrenter på samma sätt.  

Konkurrensfördelar 

Bolagen har två typer av kunder, privat- och affärsresenärer. När det gäller affärsresenärer 

sluter de ibland avtal med företag som reser mycket. Genom avtalen kan Air France-KLM 

förse affärsresenärerna med möjligheten att checka in på ett smidigt sätt och välja bland upp 

till nio avgångar per dag beroende på vilken tid som passar bäst för resan. Bolagen har varit 

verksamma i så många år och har stegvis växt och blivit bättre och bättre. Marknaden som de 

är verksamma på ändrar sig från år till år. Det bolaget gjorde för tio år sedan fungerar inte 

idag vilket gör att man måste vara ödmjuk för att se vad som måste ändras och anpassa sig till 

vad kunderna vill ha. Lukins menar att det därför är viktigt för bolaget att vara lyhörd och 

följsam.  

Det handlar om seamless travel, att det ska vara som en följsam våg som gör de enkelt att 

resa, resan ska inte vara ett hinder utan ett hjälpmedel för resenären att göra sina affärer. Detta 

gör Air France-KLM genom att erbjuda bra flygplatser med bra service och tillgång till 

många avgångar, vilket gör att affärsresenärerna kan optimera sin tid.  

Air France har nyligen beställt tio stycken Airbus 380, vilket är ett plan med två våningar som 

kommer att användas till deras långdistansflighter. När de investerar i nya plan vill de att 

flygplanen ska vara så lätta som möjligt vilket bidrar att bränslekostnaderna minskar. Det 

finns ingen konkret livslängd på planen, då planen idag tillverkas med god kvalitet och 
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servicen är av toppkvalitet vilket gör dem brukbara i många år. KLMs består av många nya 

plan som de hela tiden ser över och byter ut. Resenärerna kräver ofta nyare plan då vi idag har 

en hög levnadsstandard, alla är uppkopplade och har mer eller mindre tillgång till laptop och 

internet. Resenärerna vill ha komfort ombord, de vill ha en TV skärm och se på de senaste 

filmerna. Detta är något KLM försöker hänga med på och erbjuda sina kunder och i alla nya 

plan finns det individuella TV-skärmar. Detta gäller främst på långlinjer då kunden sitter 

många timmar ombord, då vill resenärerna att servicenivån ska vara hög. När det gäller korta 

sträckor inom Europa ska resan gå snabbt och smidigt och det finns mycket som kan göras, de 

har till exempel utökat sina IT-tjänster genom Manage my booking på internet där kunden kan 

gå in och kolla på sin bokning och göra ändringar, förboka sittplatser, al a carte menyer 

(gäller långlinjer) då de kan välja en annan mat än den som serveras ombord. 

Sett ur en konkurrenssynpunkt säger Lukins att de måste kolla på alla andra bolag som flyger. 

Alla företag kommer ha fokus på kostnaderna och på utvecklingsmöjligheterna gällande 

investeringar. Företagen kan inte bara finna sig i att kostnaderna ligger på en viss nivå. Det 

krävs att de hela tiden undersöker om det går att förhandla när det gäller exempelvis 

flygplatskostnaderna. Det är svårt för bolagen att påverka dessa kostnader så länge de vill 

trafikera de stora internationella flygplatserna. Det är upp till Swedavia att vara 

konkurrenskraftiga, de kan inte sätta vilka priser som helst och nyligen var det en uppblossad 

debatt om Swedavia som försökte höja priserna på flygplatserna.  

Tillväxtstrategier 

KLM började tidigt leta efter en partner. Detta påbörjades några år innan de gick samman 

med Air France och sammanslagningen har visat sig vara lyckosam. Det finns synergieffekter 

när det gäller gemensamma inköp och kostnadsbesparing, nu kan de göra gemensamma inköp 

från en leverantör vilket förändrar förhandlingsläget. Hon tror att konsolideringar och uppköp 

ligger i tiden då det kan generera synergieffekter och tror att vi kommer få se fler sådana i 

framtiden. Det finns självklart stora skillnader när det gäller ländernas sätt att arbeta, 

organisationens struktur och tankesätt men Lukins menar att de lär sig mycket av varandra.  

För att växa i framtiden handlar det både om att öka antalet avgångar, sätta in större flygplan 

med fler säten och börja flyga till nya destinationer. Detta är något de alltid måste vara öppna 

för och ständigt arbeta med uppföljning och statistik. Huvudkontoren i Amsterdam och Paris 

kollar mycket på nya destinationer där de gör analyser för att se vart det finns möjligheter för 

dem att växa.   
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Affärsmodell och allianser  

Air France-KLMs affärsmodell har inte förändrats över tiden då de fortfarande är ett 

nätverksbolag, vilket också är deras styrka. Resenärerna checkas in i Stockholm och deras 

bagage följer med hela vägen fram till slutdestinationen. Behovet av denna typ av verksamhet 

är stort, men inom Europa finns det många mindre flygbolag som flyger point-to-point. Dessa 

bolag kan ha sämre tidtabeller och flyga från udda flygplatser. Nätverken gör att Air France-

KLM kan erbjuda fler destinationer och ge en högre service till sina resenärer.   

Medlemskapet i SkyTeam ger främst passagerarna fördelar. Bolagen inom alliansen har ett 

samarbete vilket gör att en resenär som åker med KLM till Amsterdam, och sedan ska flyga 

vidare till exempelvis Australien, kan välja att åka med något utav partnerbolagen om inte 

KLM skulle flyga dit eller om partnerbolagets avgångstid skulle passa bättre. Bolagen säljer 

biljetter hos de andra partnerbolagen vilket gör att resenären kan resa med olika bolag med en 

enda biljett. De hjälper varandra med passagerare och erbjuder dem fler möjligheter.  

När det gäller expansion ser Air France-KLM inte några begränsningar. Framtida satsningar 

handlar mycket om miljö vilket är spännande att följa då det gäller alternativa flygbränslen. 

Flygbränslet står för den absolut största kostnaden för flygbolaget. Utvecklingen inom Europa 

är även intressant att följa då det är mycket skiftningar och förändringar samt att bolag från 

mellanöstern dyker upp med helt andra förutsättningar. 

 

4.2.3 Ryanair 

Ryanair är ett irländskt flygbolag som grundades 1985. I starten flög Ryanair enbart en 

kortlinje mellan Waterford till London med ett flygplan som endast hade 15 säten. 1986 

började Ryanair flyga på linjen mellan Dublin och London och var då det första bolaget som 

började konkurrera med de dominerande flygbolagen. Med dessa två linjer och med två 

flygplan transporterade Ryanair 82 000 passagerare. Bolaget fortsatte att växa men lyckades 

inte uppnå lönsamhet. 22  1991 tillsattes en ny ledning som påbörjade omstruktureringen av 

Ryanairs verksamhet till att bli ett lågprisbolag, baserat på lågkostnadsmodellen framtagen av 

Soutwest Airlines. Ryanair började under 1994 standardiseringen av sin flygplansflotta 

genom att enbart börja köpa in Boeing 737-200A. Flygbolagets verksamhet bygger på point-

                                                
22 www.ryanair.com 
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to-point flygningar där de erbjuder sina kunder lågprisflyg på korta distanser inom Europa. 

Ryanair är idag Europas största flygbolag med 72,1 miljoner passagerare. 23 

Ryanair har 45 baser på flygplatser runt om i Europa. I juni 2011 flög Ryanair 1 550 kortlinjer 

per dag och till cirka 160 flygplatser i Europa. De har en flygplansflotta på totalt 272 flygplan 

som flyger 1 300 linjer. Ryanair fortsätter växa och hade en passagerartillväxt på åtta procent 

och öppnade under året upp 328 nya linjer. Under 2011 rankades bolaget som världens mest 

lönsamma lågprisbolag med en nettovinst på 565 miljoner dollar. 24  

4.2.3.1 Personlig intervju med Dot Gade Kulovuori, VD Skavsta flygplats 

Konkurrenskrafter 
Gade säger att konkurrenssituationen på den europeiska marknaden har förändrats mycket de 

senaste åren. I början av 2000-talet stod lågprisbolagen för 16 procent av alla flygningar i 

Europa. Idag ligger siffran på 30-40 procent vilket visar på en markant ökning av 

lågprisbolagens tillväxt på marknaden de senaste 10-15 åren. Gade tror att det har varit flera 

avgörande faktorer för denna framväxt. Skavsta var först i Sverige med att släppa in 

lågprisbolagen, Ryanair började flyga från Skavsta 1997. Då var attityden från SAS att 

lågprisbolag inte var något för svenskarna då de vill ha service. Detta gjorde att Ryanair och 

Skavsta fick mycket utrymme eftersom ingen tog dem på allvar då nätverksbolagen inte 

trodde att de skulle lyckas slå sig in på marknaden. Lågprisbolagens strikta affärsmodell har 

varit avgörande för deras möjlighet att växa sig stora. Nätverksbolagen gick inte in och 

konkurrerade om priset då de redan hade sin affärsmodell klar och trodde fortfarande starkt på 

att kunderna ville ha service.  

Gade har varit anställd på Skavsta sedan 1998 och VD sedan 2001 och berättar att när Ryanair 

började flyga från Skavsta fick de mycket klagomål på servicen då resenärerna tyckte att det 

var under all kritik. Resenärerna kom dock ändå tillbaka och flög då att ville ha billiga 

biljetter och resonerade att två timmar i luften inte var så farligt. Människor blev mer och mer 

medvetna om vad det var de köpte och att de inte kunde vänta sig samma service som på 

exempelvis SAS.  

 
 
                                                
23 Ryanairs årsredovisning 2011  

24 Ryanairs årsredovisning 2011  
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Konkurrensstrategier 

Ryanair har gjort mycket som andra bolag aldrig trott varit möjligt. Bolagets VD Michael 

O´Leary tog exempelvis bort fickorna på flygstolarna som broschyrerna ligger i samt 

lutfunktionen på sätena. Detta har gjort att Ryanair kan spara mycket pengar genom lägre 

inköpspris per stol och mindre kostnader för reparationer samt en lägre bränsleförbrukning då 

stolen väger 8-10 kg mindre.    

Anledningen till att Ryanair lyckats växa sig så stora på marknaden är att de är konsekventa i 

sin modell. Det svenska lågprisbolaget Goodjet, som Anders Lidman var med och startade, 

gick ut och sa att de skulle vara som Ryanair fast lite snällare. Dot Gade menar att ett 

lågkostnadsbolag inte kan vara snällare för då faller hela modellen. För att lyckas måste de 

vara konsekventa och kunna säga nej. Alla kan starta ett flygbolag men alla kan inte få det att 

överleva. Richard Branson blev tillfrågan en gång hur man snabbast blir miljonär då svarade 

han att man börjar som miljardär och sedan startar man ett flygbolag. Detta visar på att driva 

flygbolag är oerhört kostsamt om du inte har rätt modell och håller dig till den. Ryanairs 

strikta modell hänger på att de har en flygplanstyp vilket innebär att de kan flytta 

besättningarna mellan flygplanen. Alla besättningar är utstationerade vilket betyder att alla 

sover hemma och Ryanair har på så sätt aldrig några hotellkostnader. De har även ingen 

transfer vilket gör att bagaget alltid kommer fram. De har en extrem kostnadskontroll, det ges 

exempelvis inte ut några pennor och vid möten bjuder de inte på kaffe eller dylikt. Allt kostar 

extra, tar resenären med en extra väska så kostar det att checka in den. Ryanair samarbetar 

även med andra företag, genom att skriva avtal med olika hotell får Ryanair en viss procent på 

alla hotell som bokas genom deras hemsida. Detta gäller även hyrbilsföretaget Hertz där 

Ryanair varje landning rekommenderar resenärerna att vända sig till Hertz. Bolaget får då en 

viss procent på varje bil som Hertz hyr ut på flygplatserna. Ryanair har många 

marknadsföringsavtal vilket gör att de tjänar mycket pengar på aktiviteter där de själva inte 

behöver lyfta ett finger. Detta tillsammans med den strikta kostnadskontrollen gör att det går 

bra för Ryanair år efter år.   

Framgångsfaktorer 

Gade ser en skillnad när det gäller val av destinationer då resenärerna utgår från pris och inte 

var de hamnar, ett beteende som vuxit fram den senaste tiden. Hon menar att ibland är 

biljettpriserna så låga att man knappt tror att det är sant, då brukar flygplatsen få kritik för att 

parkeringsavgifterna är dyrare än flygbiljetten.  
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Affärsresenärernas beteende har även förändrats. Skavsta har fått höra mycket positivt från 

företag i närområdet då det nu har möjlighet att åka iväg och besöka sina kunder på ett helt 

annat sätt. Det är viktigt för näringslivet att ha direktdestinationer. Skavsta har arbetat upp en 

stor marknad som gör att företag runt omkring flygplatsen har möjlighet att tjäna pengar, dock 

har flygplatsen aldrig gått med vinst.  

Prissättning och intäktsmanagement  

Lågprisbolagen jobbar aktivt med rörlig prissättning. Ryanair har avdelningar som bara sitter 

och arbetar med yieldmanagement. När Ryanair började flyga var priset högt i början när 

biljetten släpptes, sex veckor innan avgång var priset som lägst sedan steg priset ju närmare 

avgången det var. I dagsläget finns inget sådant system då priset förändras dagligen. Det 

handlar om bokningsintensiteten där de hela tiden sitter och laborerar med priserna när 

efterfrågan och utbudet förändras. Ryanair har endast en flygplanstyp vilket gör att det alltid 

är samma antal säten på varje resa. Däremot kan de laborera med antalet avgångar till en 

destination. Det handlar mest om tidtabell och frekvens på flygningar, beroende på vilken typ 

av passagerare flygbolaget är ute efter. Vänder de sig till affärsresenärer måste de ha fler 

avgångar per dag då affärsresenärer ofta vill åka ut på morgonen och hem på kvällen. 

Privatresenärer vill däremot vara borta flera dagar vilket gör att det inte krävs lika många 

avgångar.  

Ryanair har arbetat upp flera marknader som tidigare inte funnit. I vissa fall har Gade varit 

förvånad när Ryanair har öppnat upp en ny destination. Det kan vara så att flygbolaget fått ett 

marknadsstöd för att en region vill locka till sig turister. Gade säger att det har skett 

förändringar i målgrupp konsumtionsmönstret som inte skulle inte varit möjligt förut då 

priserna var höga. 

Konkurrensfördelar 

Förutom lågprisbolagens låga priser handlar deras konkurrensfördelar om att flyga A till B 

vilket underlättar processen för resenärerna. Många av lågprisbolagen håller även till på de 

mindre flygplatserna där de får snabbare vändningstider och mer prioritet än vad de skulle fått 

på de större flygplatserna. På Skavstas flygplats vänder planen på 25 minuter, den servicen 

kommer flygbolagen aldrig få på en stor flygplats.  

Fördelar med att flyga från en sekundär flygplats som Skavsta är kortare vändningstider, 

enklare terminaler samt att det är smidigt att ta sig till flygplatsen. Skavsta är den tredje 

största flygplatsen i Sverige och 2,6 miljoner passagerare flyger årligen härifrån.  
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Det som snabbar upp processen är att de inte har några armar ut till flygplanet så resenärerna 

får själva kliva ut på flygplanet. Flygplatsen har även kortare taxtider då de inte har lika långa 

bansystem, det kostar ganska mycket att taxa på marken då flygplanet drar mycket mer 

bränsle än när det är i luften. Skavsta är en privatägd flygplats och har en annan typ av 

prissättning än de statliga flygplatserna vilket också är till fördel för flygbolagen. Deras 

prissystem handlar om att ju mer volym flygbolaget har desto billigare avgift är det. Idag står 

Ryanair för 80 procent av flygningarna från Skavsta, Wizzair har 13 procent, sen har de lite 

charter med Fritidsresor och Gotlandsflyg på sommaren. I snitt har Skavsta 25 avgångar per 

dag under sommartidtabellen.  

Det ökade antalet passagerare har inte påverkat effektiviteten på flygplatsen då de hela tiden 

jobbar med att bli bättre. Flygplatsen arbetar ständigt med effektiviteten samt att hålla 

kostnaderna nere. Då flygbolagen betalar en låg avgift för att flyga måste Skavsta hela tiden 

se över sina egna kostnader. Dot Gade menar att de lärt sig mycket från Ryanair när det gäller 

kostnadskontroll. Skavsta brukar ligga väldigt högt upp på Ryanairs rankningslistor då 

flygplatsen är ett bra nav för dem. Lågprisbolagen skulle aldrig acceptera att effektiviteten 

skulle försämras och de har hela tiden en god kommunikation med bolagen som skickar 

rankinglistor varje månad.  

Externa faktorer som orsakar problem för lågprisbolagen är bränslekostnader, skatter och 

regler. Flygbranschen har utsatts för ytterligare i och med alla säkerhetskontroller. Det som 

skulle kunna orsaka problem internt för Ryanair är om fackföreningarna lyckats etablera sig 

inom flygbolagen.  

Både Ryanair och Wizzair investerar hela tiden i nya flygplan av olika skäl. Det handlar om 

minskad bränsleförbrukning och säkerhet. Säkerhetsfrågan är viktig för bolagen eftersom 

resenärerna i början ansåg att lågprisbolag innebar lägre säkerhet vilket inte är fallet. Bolagen 

har bland de nyaste flygplansflottorna i Europa vilket innebär att de kontinuerligt måste byta 

ut flygplanen. Ryanair brukar också gå in och handla upp flygplan vid lågkonjunktur då 

flygplanstillverkarna har svårt att bli av med sina plan. Detta gör att de kan förhandla till sig 

ett bättre pris.  
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Tillväxtstrategier 

Gade vet inte så mycket om konsolideringar och samarbete inom branschen. Hon tror att 

lågprisbolagen försöker växa genom att köpa upp konkurrenter vilket Ryanair gjorde när de 

köpte upp Buzz för många år sedan. De försökte därefter köpa upp Aer Lingus vilket de dock 

inte lyckades med.  

De största hoten mot lågprisbolagen kan enligt Dot Gade vara flera dyra avgifter, exempelvis 

ökade ruttavgifter till de städer som de flyger över samt lagstiftning gällande regionala stöd. 

Många lågprisbolag söker regionala stöd för att öppna nya flyglinjer då regionerna ser 

möjligheten att genom att ge stöd till flygbolagen få in pengar genom turismintäkter. Skulle 

detta förbjudas genom en lagstiftning skulle de skapa problem för bolagen då många får in en 

stor summa pengar genom detta.  

Lågprisbolagens expansionsmöjligheter tror Gade handlar mycket om att köpa upp andra, ta 

över trafik efter de som går i konkurs och utöka sitt linjenät och nya destinationer. Hon tror 

dock att marknaden börjar bli ganska mättad inom Europa när det gäller destinationer. När det 

gäller framtida satsningar är Gade tveksam till att lågprisbolagen ska börja flyga långlinjer. 

Då Ryanair började flyga från Skavsta var det enbart tvåtimmars flygningar. Nu flyger de 3-4 

timmars flygningar vilket de aldrig trodde det skulle göra i början. Börjar lågprisbolagen flyga 

längre distanser faller hela modellen. Gade menar att många pratar om långlinjer för lågpris 

men det är fortfarande ingen som har kommit igång. Både Norwegian och Ryanair har pratat 

om detta men ingen har hittills fått någon ordning på det. Långlinjeflyg skulle innebära att 

bolagen blev tvungna att investera i en ny flygplanstyp och de skulle då frångå sin strikta 

modell. För att flyga till New York och Bangkok så måste bolagen ha två besättningar, en 

som flyger dit och en annan som flyger hem. Vilket skulle medföra hotellkostnader och då 

faller hela den strikta lågprismodellen som förutsätter 3-4 flygningar per flygplan och dag. 

Hon tror därför att detta inte kommer ske inom den närmsta tiden för då skulle det redan ha 

hänt.  

Andra bolags konkurser hjälper lågprisbolagen att växa, då exempelvis Malev gick i konkurs 

var det flera bolag som ville ta över trafik, däribland Wizzair och Ryanair. De ser en 

upparbetad marknad som de inte vill ge till någon annan utan själva gå in och ta över. Det 

händer saker hela tiden i flygbranschen och senast idag (2012-05-03) gick Cimber Sterling i 

konkurs. Gade tror att det är när företagen tappar kostnadskontrollen som det börjar gå utför 

för lågprisbolagen. För att vara ett lågprisbolag måste man även vara ett lågkostnadsbolag. Så 
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fort lågprisbolagen börjar tumma på små saker drar kostnaderna snabbt iväg. Ryanair arbetar 

istället åt andra hållet där de vrider och vänder på allt för att hitta små kostnader de kan dra in 

på. De har en avdelning som sitter och analyserar allt i minsta detalj för att hitta dessa små 

åtgärder som leder till stora kostnadsbesparingar. 

Affärsmodell och allianser 
När det gäller lågprisbolagens affärsmodeller har de generellt blivit mycket tuffare. Flera 

lågprisbolag som vill lyckas kollar mer på hur Ryanair gör och härmar sedan dem. Gade tror 

inte lågprisbolagen kommer arbeta med hubbar och allianser. Då kommer de börja ha transfer 

vilket skapar förseningar i hela kedjan. Lågprisbolagen försöker vara bäst på punktlighet, 

säkerhet och minst borttappade väskor. Detta är inget de vill tumma på, något de måste göra 

om de går in i allianser och nätverkstänket vilket gör att de tappar kontrollen.  Det som 

förvånar henne lite är att Ryanair och easyjet har gjort ett samarbete. På de flygplatser båda 

två är verksamma kommer de att acceptera varandras passagerare i mån av plats om något av 

bolagen skulle få tekniska problem. 
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5. ANALYS 
I detta avsnitt analyseras den data som redovisats i empiridelen med teorier och tidigare 

forskning som utgångspunkt. Detta för att sedan kunna svara på frågorna i 

problemformuleringen som lyder: Hur påverkas traditionella flygbolags strategier av 

lågprisbolagens satsningar? Vilka faktorer driver flygbolagens kostnadsstruktur? Hur kan de 

traditionella flygbolagen uppnå lönsamhet trots framväxten av lågprisbolagen? 

5.1 Konkurrenskrafter 
För att analysera flygbranschen och dess omgivning samt förstå hur konkurrenssituationen ser 

ut på marknaden tar vi hjälp utav Porters fem konkurrenskrafter. Med denna teori vill vi även 

undersöka de faktorer som påverkar lönsamheten inom branschen. 

Etableringshot 
Lågprisbolagens framväxt på marknaden har satt press på hela branschen. En av 

anledningarna till att de lyckades växa sig starka var att ingen tog dem på allvar i början. 

Gade menar att detta gav Ryanair och Skavsta utrymme att växa. Både SAS och Air France-

KLM har känt av ett ökat tryck ifrån lågprisbolagen där konkurrensen är högst på kortlinjerna 

inom Europa.  

Både SAS och Air France-KLM har sett att flygbolag från mellanöstern börjat dyka upp och 

växt sig starkare och anser att det är viktigt att hålla koll på dessa. SAS menar att dessa bolag 

påverkar deras möjlighet till expansion och linjeutveckling. Enligt Lidman hotas 

nätverksbolagen från både lågprisbolagen och de nya nätverksbolagen i mellanöstern. Han 

menar att detta skapar stora strategiska problem för de europeiska nätverksbolagen då bolagen 

från mellanöstern har stora fördelar. Bland annat ligger de geografiskt bra till för att flyga till 

Afrika, Asien och Europa. Dessa bolag ingår inte heller i någon allians då de redan har bra 

förutsättningar på egen hand. Detta visar på att både lågprisbolagen och de nya 

nätverksbolagen från mellanöstern är ett etableringshot för de europeiska nätverksbolagen. Ett 

annat hot som framkommer i empirin är de höga skatter och avgifter som minskar branschens 

lönsamhetspotential då det inte är något som bolagen kan påverka. 

Hot från substitut 

I Air France-KLMs årsredovisning framkommer det att de ser en ökad konkurrens från de 

franska höghastighetstågen, främst på deras mediumdistansflygningar. Detta är en viktig del 

av företagets verksamhet då de står för mer än en tredjedel av Air France-KLMs 

passagerarintäkter. Bolaget har därför gjort satsningar för att vinna tillbaka affärsresenärerna 
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och har bland annat öppnat upp nya linjer mellan franska städer och resten av Europa. Detta 

är avgörande då det finns planer på att utöka dessa järnvägar och starta förbindelser till 

Italien. Dessa tåg har även vunnit mark i Spanien vilket kan skapa ytterligare problem för 

bolaget. Ryanair tar även upp landtransporter som konkurrenter i sin årsredovisning och då 

speciellt höghastighetståg.   

Vi ser främst att höghastighetstågen utgör ett hot för de europeiska flygbolagen då de öppnar 

upp nya linjer och förbindelse mellan olika europeiska länder. Höghastighetstågen kan ses 

som attraktivt substitut för flyget för både affärs- och fritidsresenärer om biljettpriset är lägre.  

Kundernas förhandlingsstyrka 

Internet har gjort det möjligt för kunderna att enkelt kunna jämföra bolagens priser och 

erbjudande vilket har gett kunderna en stark förhandlingskraft. SAS har sett en växande grupp 

resenärer som inte är lojala till något flygbolag utan endast ser till pris. Detta är även något 

som Lukins nämner då en del av Air France-KLMs passagerare väljer att resa med 

lågprisbolag om priset är rätt. Denna förändring av kundbeteendet ställer ett större krav på 

nätverksbolagen att stärka sin differentiering. 

Leverantörernas förhandlingsstyrka 

Det finns endast två stora flygplanstillverkare, Boeing och Airbus, vilket gör att de har en 

stark ställning på marknaden. Lidman menar att Norwegian och Ryanair däremot har lyckats 

skaffa sig en bra position för att förhandla fram bättre priser då de gör stora 

flygplansbeställningar. Enligt Gade brukar Ryanair även gå in och köpa nya flygplan under 

lågkonjunktur vilket gör att de kan få ner priserna.  

Lidman menar att när nätverksbolagen började med sina hubbar gav de makten till 

flygplatserna. De är numera beroende av att flyga från de flygplatser där de har sina hubbar 

vilket gör att de måste betala de avgifter som flygplatsen sätter. Ollongren menar på att de 

som driver en flygplats i princip har monopol vilket gör det lätt för dem att tjäna pengar. 

Problematiken med flygplatsernas monopolställning är även något som Air France-KLMs tar 

upp i sin årsredovisning då det är svårt att påverka avgifterna som flygplatserna sätter.  

Lågprisbolagen är inte beroende av specifika flygplatser på samma sätt som nätverksbolagen 

då de inte arbetar med hubbar. Detta gör att de har helt andra förutsättningar att förhandla om 

de avgifter som sätts. Ryanair flyger en stor volym passagerare vilket gör att de har en stark 

ställning vid avgiftsförhandlingarna då flygplatserna skulle förlora mycket trafik om bolaget 
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valde att sluta flyga därifrån. Detta tyder på att lågprisbolagen har en starkare 

förhandlingskraft än nätverksbolagen när det gäller inköp av flygplan och förhandling av 

avgifterna till flygplatserna.  

Konkurrens mellan befintliga företag i branschen 
Europa är den mest konkurrensutsatta marknaden där alla flygbolag konkurrerar sida vid sida. 

Utifrån empirin urskiljs tre typer av konkurrenter för nätverksbolagen; lågprisbolag, 

traditionella nätverksbolag och nyetablerade nätverksbolag. Den främsta konkurrensen för 

SAS kommer idag från redan befintliga aktörer såsom Norwegian och andra större 

nätverksbolag.  

Lidman anser att de traditionella flygbolagen inte borde välja Europa som sin huvudmarknad 

då konkurrensen är som värst där och det finns en kostnadspress på hela marknaden. Han 

menar att nätverksbolagen inte har en chans att konkurrera på de korta sträckorna då 

lågprisbolagen har ett stort övertag där. De måste istället ändra sina strategier till den nya 

omgivningen. Han menar att nätverksbolagen fortfarande har en viktig plats på de längre 

sträckorna där lågprisbolagen inte är verksamma.   

Utifrån empirin kan vi se att det inte är särskilt lönsamt att driva flygbolag. Bolagen har en 

stor andel höga fasta kostnader, konkurrensen är intensiv och betalningsviljan hos kunderna är 

låg. Detta gör att många flygbolag får ta på sig de ökade kostnaderna själva genom att minska 

på sitt resultat istället för att föra vidare dessa kostnader till kunderna. Leverantörernas och 

kundernas starka förhandlingskraft i kombination med ökade skatter och avgifter påverkar 

branschens lönsamhetspotential.  

 

5.2 Konkurrensstrategier 
För att flygbolagen ska konkurrera på ett effektivt sätt och stärka sin position på marknaden 

måste de skapa en konkurrensstrategi. Vi kommer analysera flygbolagens 

konkurrensstrategier utifrån Porters tre generiska strategier.  

Kostnadsöverlägsenhet 
Ryanair är idag Europas största flygbolag och hade under 2011, 72 miljoner passagerare. 

Detta gör att de har en stark position och kan pressa ner priserna på marknaden. Lidman 

menar att kostnadskontroll är A och O för att deras verksamhet ska vara lönsam vilket gör att 

de kan hålla sina låga priser. Dot Gade menar att Ryanair analyserar allt i minsta detalj för att 
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hitta åtgärder som leder till stora kostnadsbesparingar. Detta har gjort att Ryanair lyckats göra 

saker som andra bolag aldrig trott varit möjligt.  

I Ryanairs årsredovisning framkommer det att de viktigaste inslagen i deras strategi är låga 

priser, kundtjänst, frekventa direktflyg på korta sträckor samt låga driftkostnader. Detta tyder 

på att Ryanairs fokuserar på att uppnå kostnadsöverlägsenhet på marknaden vilket vi anser att 

de har lyckats med. De har utvecklat en strategi som de håller fast vid där de har lyckats 

upprätthålla en kostnadsöverlägsenhet genom att vara konsekventa i sin affärsmodell samt 

hålla en extrem kostnadskontroll.  

Differentiering 

Nätverksbolagen försöker differentiera sig då de erbjuder en annan typ av produkt. Deras 

styrka ligger i nätverket och deras hubbar gör att de kan ta passagerarna ut till hela världen. 

SAS nya affärsstrategi 4Excellence har fokus på kostnadseffektivisering som ska genomsyra 

hela verksamheten. Denna strategi ska täcka allt från en förhöjd kundupplevelse genom 

utvecklad service, en ökad lojalitet genom ökad effektivisering på säljsidan samt att bättre ta 

vara på den kompetens som finns i bolaget. Strategin ska även förbättra den operationella 

delen i verksamheten och säkerställa kvaliteten i företaget. Den satsning som beskrivs i 

årsredovisningen tyder på att SAS utgår från differentiering som strategi då det främsta målet 

är att öka värdet för kunden. Ollongren nämner även att SAS ser deras starka varumärke som 

en stor konkurrensfördel vilket också kan kopplas till differentiering där varumärkeslojalitet 

ses som ett sätt att minska priskänsligheten. 

Nätverksbolagen har svårt att differentiera sig på de kortare linjerna inom Europa. Ollongren 

säger att det är svårare att motivera kunden till att betala ett högre pris då produkterna är så 

likartade men att situationen är helt annan när det gäller långlinjerna. Lidman är inne på 

samma spår då han säger att det är svårt att få kunderna att betala ett högre pris än vad de 

behöver. Detta är en utav riskerna med differentieringsstrategin. Om prisskillnaden är för stor 

finns det risk att kunden går över till konkurrenten då priset hamnar för långt ifrån värdet. 

Lukins menar att Air France-KLMs starkaste konkurrensfördel är just nätverket och det är 

viktigt för dem att kunna erbjuda en bra service och många avgångar. Tack vare 

sammanslagningen mellan de två flygbolagen har de också möjlighet att erbjuda sina 

passagerare ett stort antal avgångar per dag. Den främsta konkurrensen har skett på deras 

kortdistansflygningar och de satsar istället på att göra långdistansflygningarna mer 

differentierade och attraktiva för kunderna. Bolaget har märkt av ett förändrat 
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konsumentbeteende och lanserade därför ett projekt för att bättre anpassa sina erbjudanden 

efter konsumenternas behov. Bolagets satsningar tyder på att de valt en 

differentieringsstrategi.  

Fokusering 
När det gäller fokuseringsstrategi framkommer det inte i empirin att fallföretagen fokuserar på 

ett specifikt kundsegment eller geografiskt område, utan alla bolag siktar på att nå ut till den 

stora massan. Lidman anser dock att ett sätt att nå framgång är att skaffa sig ett tillfälligt 

monopol på en marknad. Han anser därför att nätverksbolagen inte bör välja Europa som 

huvudmarknad där konkurrensen är som värst utan de borde istället nischa in sig på en annan 

marknad som till exempel Asien. Enligt teorin kan då bolagen, genom att fokusera på ett 

specifikt kundsegment eller geografiskt område, differentiera sig eller skapa 

kostnadsöverlägsenhet på marknaden.  

Det vi kan tyda utifrån empirin är att det finns risk för att nätverksbolagen hamnar i det läget 

som Porter kallar ”stuck in the middle” då de försöker uppnå lönsamhet med en rad olika 

åtgärder. Vi ser därför att det kan vara till fördel att arbeta mer med fokusering så de vet vilka 

behov och önskemål de ska uppfylla.  

Förändring av strategier 

När det gäller Lawton, Rajwani, O´Kanes studie identifieras två tillvägagångssätt för hur äldre 

flygbolag omorganiserar sin verksamhet. Vi ser SAS som ett bolag som försöker förändra sin 

verksamhet genom en ”förbättrings- och innovationsstrategi”. Bolaget visar upp ett allt 

sämre resultat och fokuserar nu på att återfå kundens förtroende och lojalitet genom att 

erbjuda kunden mervärde och satsar mycket på lojalitetsprogram. Deras nya strategi går även 

ut på att effektivisera hela verksamheten vilket ska generera stora kostnadsbesparingar. Detta 

tyder på att de omstrukturerar kostnads- och affärsprocesserna vilket också beskrivs i den 

tidigare forskningen. Air France-KLM har gjort liknande satsningar som SAS när det gäller 

lojalitetsprogram och kostnadsbesparingar vilket kan tyda på att de använder sig utav en 

liknande strategi. Dock kan deras tidigare sammanslagning tyda på en ”expansions- och 

utvidgningsstrategi” eftersom de då kunde utvidga sin verksamhet och nå ut till en större 

marknad. 

Både SAS och Air France-KLMs åtgärder kan kopplas till den tidigare forskningens ramverk 

då bolaget satsar på många av de områden som tas upp. Båda bolagen fokuserar på 

tjänstekvalitet, allianser, kostnadsbesparingar, investeringar av nya flygplan och teknisk 
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utveckling. Air France-KLM arbetar även med samarbeten med andra flygbolag utanför 

alliansen.  

Schnells studie undersöker om effektiviteten av de europeiska nätverksbolagens strategier har 

förändrats. Den visade att allianser sågs som mindre effektiva 2001 än 1998. Inget i vår 

undersökning tyder på att allianserna har blivit mindre effektiva men vi kan se att branschen 

idag domineras av tre stora enheter och att allt fler vill ansluta sig till dessa. Dock visar Air 

France-KLMs samarbeten med andra bolag att de även söker sig till andra alternativ förutom 

allianser. Detta kan bero på att detta endast påverkar bolagens intäkter och inte kostnader 

medan deras joint-venture innebär att de även kan dela på kostnaderna.   

 Hubbarna uppgavs i den tidigare forskningen som mindre effektiva. Vad som kan urskiljas i 

denna undersökning är att lågprisbolagens direktflygningar har blivit ett mer attraktivt 

alternativ för passagerarna och att de hellre väljer att åka direkt eftersom det är mer effektivt. 

Dock spelar hubbarna en viktig roll i nätverksbolagens affärsmodell och kan därför inte 

avvisas helt. 

Lojalitetsprogrammen visar sig i denna undersökning generera en viktig del av både SAS och 

Air France-KLMs intäkter. Deras minskning av affärsresenärer på kortlinjeflygningarna har 

fått dem att satsa mer på sina lojalitetsprogram vilket också visat sig haft en positiv effekt.    

Varken SAS eller Air France-KLM har några planer på att införa en prissättning liknande 

Ryanairs och andra lågprisbolag som har en individuell prissättning. SAS uppgav dock att de 

ser till möjligheten att införa tilläggstjänster mot extra betalning, dessa tillägg ska endast gälla 

tjänster som inte redan förväntas av kunden. En sådan tilläggstjänst skulle då vara till för att 

kunna höja mervärdet för kunden om denne så vill. Air France-KLM menar att det inte finns 

några planer på en sådan ändring av deras prissättning men att de inte kan säga något säkert 

då de inte vet hur marknaden kommer att ändras. Båda flygbolagen tycks vara noga med att 

de inte vill överraska sina resenärer med oväntade avgifter och är därför försiktiga på denna 

punkt. Detta visar att resultatet i Schnells studie som pekar på att de separata tilläggstjänsterna 

har ökat inte stämmer överens med de två bolagen i denna studie ännu, något som dock kan 

komma att ändras i framtiden.  

Det som kan urskiljas i denna undersökning är att nätverksbolagens strategier till viss del tagit 

efter lågprisbolagen, vilket också ses i den tidigare forskningen av Schnell. Lågprisbolagens 

prispress har lockat både fritids- och affärsresenärer ifrån nätverksbolagen vilket också har 
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tvingat dem att se över sina priser. För att överleva trots de sjunkande priserna har 

nätverksbolagen blivit tvungna att se över sina kostnader vilket lett till att de använt sig utav 

vissa lösningar som tidigare använts av lågprisbolagen. Som Littorin nämner har detta också 

lett till att nätverksbolagen gjort vissa nödvändiga kostnadseffektiviseringar som varit nyttiga 

för bolagen. Detta har hjälpt dem att effektivisera sina verksamheter och även hitta lösningar 

för en minskad bränsleförbrukning. De enhetliga flottorna, som länge varit en strategi bland 

lågprisbolagen, har ytterligare hjälpt nätverksbolagen att minska sina kostnader.  

Det vi ser är att de effektiviseringar som gjorts bland nätverksbolagen, och som fortsätter 

även idag, har hjälpt dem att bättre organisera sina verksamheter. Den press som 

lågprisbolagen för med sig kan därför ses som hjälpsam oavsett lågprisbolagens närvaro.

 

5.3 Framgångsfaktorer 
För att flygbolagen ska ha möjlighet att öka sin lönsamhet måste de försöka optimera så 

många framgångsfaktorer som möjligt.   

Yield/Kabinfaktor 
Ollongren nämner att SAS i sitt senaste bokslut över första kvartalet 2012 visade på en 

minskad yield med 2,4 procent. Trots att kabinfaktorn ökade under denna period blir denna 

kombination negativ för SAS. Detta gör att det då blir viktigare att följa kundernas 

efterfrågemönster, vilket de även jobbar med. De måste också ständigt se över vilka linjer 

som fortfarande är gynnsamma. Ollongren menar att SAS samtliga linjer är konkurrensutsatta 

där bara Norwegian överlappar 70 procent utav linjenätet och nya etableringar utav andra 

flygbolag gör det svårt för dem att utöka vissa linjer. 

Den främsta minskningen har märkts på SAS kortlinjeflygningar där affärsresenärerna 

minskat som mest. Detta gör det viktigare för dem att öka mervärdet på långlinjeflygen för att 

hålla kvar och även locka nya affärsresenärer. Satsningar har gjorts för att öka lojaliteten 

bland affärsresenärerna genom mer attraktiva lojalitetsprogram. De erbjuder anpassade 

lösningar för företagen så att de kan öka sin kostnadseffektivitet. Detta har lett till en ökning 

av nya företagsmedlemmar och 40 procent av intäkterna kommer idag ifrån avtalskunder. 

Deras förbättrade strategier tycks därför hjälpt dem i deras arbete med affärsresenärerna. En 

annan satsning för att locka affärsresenärer är IT-lösningar vilket ökar effektiviteten, 

exempelvis genom incheckning via internet samt Wifi i loungerna, som gör det möjligt för 

resenären att arbeta under resan.  
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Vad gäller konkurrenskraftiga priser framgår det att detta inte är SAS främsta mål, istället vill 

de öka mervärdet för kunden och på så sätt bli konkurrenskraftiga. Dock måste de vara 

försiktiga med att inte sätta för höga priser och förlora kunder till konkurrenterna.  

När det gäller Air France-KLM går Lukins inte in på flygbolagets yield och kabinfaktor. Det 

som kan tydas från årsredovisningen är att Air France-KLM främst satsar på att utöka sina 

destinationer och sätesantal på de avgångar där de ser ett ökat tryck. Den ökade konkurrensen 

från snabbtågen i Frankrike har fått dem att utöka sina avgångar mellan franska städer och 

resten av Europa för att locka affärsresenärerna. Kundernas ökade krav gör att de ständigt 

försöker utveckla sin produkt för att på så sätt öka mervärdet för kunden. Bolagets 

kortlinjeflygningar är utsatta för den största konkurrensen vilket gör att de istället fokuserar 

på att göra deras långlinjeflygningar mer differentierade och attraktiva för kunderna.  

Air France-KLM försöker locka till sig medlemmar till deras lojalitetsprogram för att 

ytterligare stärka sin kundgrupp. Genom att satsa på utveckling av mobila tjänster vill de 

locka både affärs- och fritidsresenärer. Siffror från årsredovisningen visar att 36 procent av 

deras passagerare checkade in via internet, en lägre siffra än SAS, och 30 procent checkade in 

med hjälp av self-service check-in-kassor. Nästa steg för Air France-KLM är nu att utveckla 

sina mobiltjänster vilket är ett sätt för dem att förbättra sin relation till kunderna och samtidigt 

effektivisera vissa delar av verksamheten.  

I Ryanairs årsredovisning framkommer det att den höga konkurrensen på marknaden har gjort 

att bolagets yield har minskat. Trots att deras yield ökade med tre procent under 2011, hade 

det skett en minskning med 13 procent under 2010. I årsredovisningen framgår det även att de 

har som strategi att leverera den bästa kundservicen. Enligt uppgifter från AEA har de uppnått 

en bättre punktlighet, färre förlorade väskor samt färre avbokningar än övriga bolag inom 

Europa. Bolaget har lyckats uppnå detta genom att fokusera starkt på genomförandet av dessa 

tjänster samt bedrivit sin verksamhet på flygplatser som inte är överbelastade.  

Ryanair har en hög konkurrenskraft när det gäller att hålla låga priser, där priset är utformat 

för att stimulera efterfrågan, särskilt när det gäller prismedvetna fritids- och affärsresenärer. 

Ryanair erbjuder frekventa direktflyg på korta sträckor. De korta resorna gör att bolaget kan 

erbjuda sina låga priser och snabba service samtidigt som de slipper ge ytterligare service på 

planen, såsom måltider och film som kunden annars förväntar sig på längre flygningar.  
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Ryanair har en effektiv linjeplanering genom deras direktflyg och en enhetlig flotta vilket gör 

att de kan flytta runt planen och besättningen efter behov. På de nya linjerna tenderar 

kabinfaktor att vara lägre än på de etablerade linjerna. Dock kan kampanjpriser ha effekten att 

öka kabinfaktorn samtidigt som yielden minskar. Ett resultat av Ryanairs minskade 

yieldintäkter under vintern, de ökade bränsle- och flygplanskostnader samt skatter har gjort att 

bolaget valt ställa undan 80 flygplan under vintermånaderna (november-mars).  

Enhetskostnader 

Ollongren nämner löner och förmånliga avtal som ett problem inom företaget vilket är något 

de måste förbättra genom förhandlingar med facket. De administrativa kostnaderna ska enligt 

Ollongren minskas då 300 tjänster kommer att försvinna. Han menar också att det finns 

förbättringar att göra vad gäller vissa funktioner som sköts parallellt i de olika länderna, detta 

bör istället slås ihop för ökad kostnadseffektivitet. Bränsleförbrukningen ska minskas genom 

investeringar av nya flygplan.  

SAS tycks inte dra in på sina linjer utan satsar istället på bekvämlighet för passagerarna och 

hög servicenivå. Som nämns i årsredovisningen har de haft den högsta kundnöjdheten under 

flera år vilket de verkar fokusera mycket på. Det som framgår i Air France-KLMs 

årsredovisning är att bolaget, genom deras treårsplan Transform 2012, har som mål att minska 

sin enhetskostnad med 10 procent exklusive bränsle. Detta ska uppnås genom en ökad 

produktivitet och de har nu satsat på att försöka hålla en stabil kapacitetstillväxt. De ska även 

minska sina investeringar och minska sina personalkostnader genom omförhandlingar av 

anställningsvillkor.  

De förluster som flygbolaget dras med måste även åtgärdas med hjälp av en ökad satsning på 

mediumdistansflygen, då långflygen inte längre själva kan hålla upp verksamhetens 

kostnader. De kommer även att satsa på marknader i tillväxtländer och avveckla olönsamma 

linjer. Air France-KLM ser även en ökning av fritidsresenärer och ska därför satsa på att 

anpassa sig till denna kundgrupp.  

I Ryanairs årsredovisning går de in på att de hela tiden försöker förbättra produktiviteten för 

sin arbetskraft. De anställda får en provisionsbaserad ersättning där lönen baseras på 

försäljning ombord och antalet timmar som kabinpersonalen och piloterna flyger. Ryanair har 

bland de yngsta flygplansflottorna inom Europa vilket minskar bränsleförbrukningen.  
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Det framkommer i empirin att den höga graden av konkurrens på linjerna inom Europa gör att 

alla fallföretagen har märkt av en minskning av sin yield. Detta har gjort att bolagen försöker 

avveckla linjer som inte är lönsamma där exempelvis Ryanair har valt att ställa av 80 flygplan 

under vintermånaderna. Bolagen slipper då dras med minskade intäkter och höga kostnader på 

dessa linjer under de månader som efterfrågan är mindre. De försöker hela tiden anpassa 

prissättningen efter marknadssituationen genom att ta ut ett högt pris på de avgångar som har 

en stor efterfråga. SAS och Air France har satt in flera åtgärder för att locka till sig 

affärsresenärer vilket de även lyckats bra med. Både SAS och Ryanair satsar mycket på att 

uppnå en överlägsen kundservice vilket har gett positiva resultat.   

Ryanair är det bolag som har de mest konkurrenskraftiga priserna. Det är svårt för SAS och 

Air France-KLM att konkurrera med deras prisnivåer då de erbjuder en annan produkt och har 

en dyrare affärsmodell. Ryanair kan även ha en effektivare linjeplanering än vad 

nätverksbolagen kan ha då de flyger direktflyg. Nätverksbolagen försöker istället att erbjuda 

hög service, fler avgångar och en bra tidtabell. De fokuserar även på att skapa kundlojalitet 

genom hög service och lojalitetsprogram vilket inte är något Ryanair fokuserar på. Ryanair 

kan inte heller anpassa storleken på flygplanen då de enbart har en flygplanstyp.  

Empirin tyder på att Ryanair kan hålla en lägre enhetskostnad än SAS och Air France-KLM 

då de kontrollerar kostnaderna för löner, flygtimmar per anställd och andelen administrativa 

kostnader effektivare. Då Ryanair flyger korta direktlinjer kan besättningen hinna med fler 

flygningar per dag och de har heller inte några övernattningar på hotell. Flygbolaget kan även 

hålla nere sina personalkostnader ytterligare då lönerna är provisionsbaserade. Både SAS och 

Air France dras med många förmånliga avtal för sina anställda som de försöker förhandla 

bort, då detta utgör en stor kostnad för bolagen. 

 

5.4 Prissättning & Intäktsmanagement 
Då konsumenterna fått en allt större makt genom en ökad tillgång till information har 

flygbolagen blivit tvungna att utarbeta mer avancerade tekniker för prissättning. På SAS 

används system för att kunna sätta högre priser när efterfrågan är som högst och låga priser 

när den sjunker. Ollongren understryker att det är en svår balansgång då de måste vara 

försiktiga så de inte sätter allt för höga priser och förlorar kunder till konkurrenterna. Detta i 

kombination med ständig linjeplanering är avgörande för verksamhetens intäkter. SAS har 

även sett till möjligheten att erbjuda tilläggstjänster mot betalning. Dock är de noga med att 
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de inte vill lägga på extra dolda kostnader då de inte vill förlora sin trovärdighet gentemot 

kunden.  

Lukins beskrivning av prissättningen visar att de utgår från flera prismodeller. De olika 

klasserna har olika prisnivåer och de erbjuder även olika nivåer av service. Än så länge har de 

inte något system för extra betalning för tjänster men Lukins påpekar att detta kan komma att 

förändras beroende på vad som sker på marknaden. Enligt årsredovisningen kommer ca 43 

procent av Air France-KLMs passagerarintäkter från bolagets lojalitetsprogram. Detta visar 

även att det är viktigt för verksamheten att både hålla kvar de gamla medlemmarna och locka 

nya för att på så vis trygga en del av inkomsterna. 

Lågprisbolagen arbetar aktivt med rörlig prissättning. Dot Gade berättar att Ryanair har 

avdelningar som endast sitter och arbetar med yieldmanagement. I årsredovisningen 

framkommer det att Ryanairs prissättning grundar sig på efterfrågan på särskilda flyg och den 

tid som återstår fram till avgångsdagen. Bolaget tar ut högre priser på flyg med stor 

efterfrågan och priset blir högre ju närmare avresedatumet. Ryanair tar även extra betalt för 

alla de tillval som kunden väljer såsom incheckning av bagage. Bolaget har även samarbete 

med andra företag såsom hotell och biluthyrning. Dessa stödtjänster är en viktig 

inkomstskälla då de genererade 22 procent av Ryanairs totala rörelseintäkter både 2010 och 

2011.   

Vi ser att alla fallföretagen arbetar aktivt med rörlig prissättning och hela tiden försöker att få 

ut så hög avkastning som möjligt på varje flygning. Detta ställer stora krav på avdelningen 

som arbetar med att hela tiden anpassa priserna efter hur efterfrågan och utbudet förändras. 

Den höga konkurrensen gör att det är svårt för bolagen att få ut det pris de vill ha för sina 

biljetter. Fördelen för Ryanair är att de enbart har en biljettklass på sina flyg vilket gör att de 

inte behöver ta hänsyn till hur stor andel av de olika biljettklasserna de måste sälja för att få 

tillräckligt med intäkter. Ryanair får även in en stor andel intäkter genom stödtjänster vilket 

påverkar deras resultat positivt. De får även in mer intäkter utöver biljettpriset då allt kostar 

extra för kunderna under resa. Detta är något både SAS och Air France-KLM är skeptiska mot 

då de inte vill förlora trovärdigheten gentemot kunden.  

5.5 Konkurrensfördelar 
För att SAS ska kunna öka värdet för kunden satsar de på effektivitet, något som de ser som 

en utav de viktigaste faktorerna för deras kunder. De vill även kunna erbjuda tilläggstjänster 

för att ytterligare öka mervärdet för deras kunder. Under deras långlinjeflygningar vill de 
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erbjuda passagerarna bra service, hög komfort och underhållning. Detta blir än mer viktigt då 

de ser en ökad konkurrens på deras kortlinjeflygningar. En annan konkurrensfördel är deras 

nätverkssamarbeten vilket gör det möjligt för dem att erbjuda kunden en sammanhållen 

produkt.  

Air France-KLMs fokus vad gäller konkurrensfördelar är att ge kunden en bra service och en 

positiv helhetsupplevelse. De satsar enligt Lukins främst på underhållning och god mat under 

långflygningarna och seamless travel på alla deras flighter. Ett viktigt konkurrensmedel är 

även att kunna erbjuda resenärerna många avgångar och ett stort utbud, vilket underlättas tack 

vare sammanslagningen av de två bolagen. Sammanslagningen mellan Air France och KLM 

har, förutom ett större utbud, även lett till stordriftsfördelar vad gäller bland annat inköp och 

andra kostnadsbesparingar. Deras nätverk gör det också möjligt för dem att ytterligare öka sitt 

utbud. Bolaget satsar även på att utveckla smidiga lösningar för kunderna, som till exempel 

smidigare incheckning över internet. I årsredovisningen nämns att dagens kunder inte bara är 

priskänsliga utan att den ökade tillgången av information även gjort dem mer känsliga för 

värdet av det som erbjuds. Ytterligare en konkurrensfördel är deras lojalitetsprogram då 

siffror från årsredovisningen visar att dessa medlemmar står för ca 43 procent av 

verksamhetens intäkter. 

Ryanairs konkurrensfördelar handlar om att de kan erbjuda låga priser och frekventa 

direktflygningar. Genom att de trafikerar alla sina destinationer med direkttrafik underlättar 

det processen för resenärerna som slipper mellanlanda. Gade menar Ryanair även får 

snabbare vändningstider och mer prioritet då de i stor utsträckning väljer att flyga från mindre 

flygplatser. De kräver även att deras passagerare checkar in via internet vilket effektiviserar 

processen på flygplatsen.  

Kostnader 
Nätverksbolagens samarbete inom allianserna är en utav flygbolagens kostnader. Andra 

kostnader som Ollongren nämner är personalen, där det finns vissa grupper som fortfarande 

har väldigt förmånliga avtal och som SAS måste försöka omförhandla. De ska även göra sig 

av med 300 tjänster. Han pekar även på vissa funktioner som sköts parallellt i de tre länderna. 

Även detta är en kostnad som SAS måste få bättre kontroll över för att nå högre 

kostnadseffektivitet. Bränsle är en kostnad som bolagen inte kan påverka i så stor 

utsträckning. I årsredovisningen framkommer det att bränslekostnaderna idag står för 20 

procent av koncernens rörelsekostnader. Däremot kan de minska sina bränslekostnader genom 
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den uppgradering av flygplansflottan som ska ske de närmaste tre åren. Investeringen är också 

ämnad att harmonisera flottan och på så sätt minska underhållskostnader vad gäller till 

exempel reservdelar och utbildning av personal. Detta kan också kopplas till lågprisbolagens 

strategier vad gäller att hålla en enhetlig flotta. Flygplatsernas monopolställning gör även att 

flygbolaget hamnar i underläge då dessa avgifter är svåra att påverka.  

Lukins påpekar att Air France-KLMs operativa kostnader är högre än lågprisbolagen, vilket 

gör det omöjligt för dem att hålla samma låga priser. Enligt årsredovisningen ska bolaget göra 

kostnadsbesparingar gällande personalkostnader genom bland annat lönefrysningar och 

anställningsstopp. De största besparingsåtgärderna kommer generellt att vara lönerelaterade 

vilket visar att deras löner är en stor kostnad. Vad gäller bränsle kan de inte påverka 

kostnaden i så stor utsträckning och de satsar istället på en minskad bränsleförbrukning. Detta 

ska ske genom investeringar i nya plan, vilket också ger en minskad underhållskostnad.  

I årsredovisningen framgår även att resebyråernas och kreditkortsbolagens provisioner ska 

minskas. De utsätts även för kostnadstryck från flygbolagens monopolställning samt ökade 

säkerhetskostnader sedan terrorattacken 11/9. Även de reseskatter som införts bland annat 

inom Europa påverkar bolagets lönsamhet. 

Ryanair är det bolag i Europa som har bland de lägsta driftkostnaderna. I deras årsredovisning 

framgår det att Ryanair försöker minska eller kontrollera kostnaden för flygplansutrustning, 

personalkostnader, servicekostnader för kunden samt tillgång till flygplatser. Genom att de 

enbart förvärvar en flygplanstyp minskar de kostnaderna för utbildning av personal, 

underhåll, samt inköp och lagring av reservdelarna samtidigt som det ger bolaget större 

flexibilitet i planeringen av besättningar och utrustning. De försöker kontrollera tillgången till 

flygplatserna och serviceavgifterna genom att fokusera på flygplatser som erbjuder 

konkurrenskraftiga priser. Eftersom Ryanair levererar en stor volym av passagerartrafik till 

många flygplatser kan de förhandla fram fördelaktiga avtal med dessa flygplatser. De kräver 

även att passagerarna checkar in på internet vilket gör att väntetiderna på flygplatserna 

minskar och gör processen snabbare från ankomst till ombordstigningar samt minskar 

kostnaderna för flygplatshanteringen. Ryanairs största kostnad är bränsle som idag står för 40 

procent av bolagets totala kostnader och de räknar med att dessa kommer öka med 350 

miljoner euro nästa år.  

Det vi kan tyda från empirin är att bränslet är en stor kostnad för alla bolagen vilket påverkar 

deras lönsamhet. Bränslepriserna har aldrig varit så höga som de är idag och det är inget som 



 

 66 

bolaget kan påverka. Ser vi till Ryanair så har de lyckats minimera kostnaderna för sina 

övriga aktiviteter då bränslet står för hela 40 procent av deras totala rörelsekostnader. Jämför 

man detta med SAS står bränslet för 20 procent av deras totala rörelsekostnader där istället 

personalen står för den störta kostnaden. Både SAS och Air France-KLM försöker också 

minimera sina kostnader för övriga aktiviteter genom att investera i nya flygplan och 

effektivisera flygplansflottan samt minska personal- och administrativa kostnaderna. Detta är 

något Ryanair redan lyckats bra med men som SAS och Air France fortfarande har större 

möjlighet att påverka.  

Kostnadsfaktorer 
Som Seristö nämner så blir det extra viktigt för flygbolagen att kontrollera sina kostnader då 

de inte kan påverka inkomstsidan i stor utsträckning. Undersökningen visade att bolagen såg 

den minskade avkastningen som det största problemet vilket även visade sig vara fallet i 

denna studie. Bolagens minskade yield och ökade fasta kostnaden gör att deras intäkter 

minskar. De kostnadsproblem som nämns i undersökningen pekas också ut av SAS och Air 

France-KLM. De höga lönerna för vissa grupper är ett problem och försvåras av de stela 

arbetsreglerna. Ollongren menar att för att de ska kunna lösa detta problem måste det ske en 

dialog med facket, vilket även tas upp som lösning i Seristös undersökning. Ryanair är det 

bolag som lyckats kontrollera sina lönekostnader och har inte heller några anställda som är 

anslutna till facket.  För SAS del utgör personalkostnaden den största andelen av deras 

driftkostnader och gör det extra viktigt för dem att kontrollera och minska dessa.  

Undersökningen delar upp flygbolagen i två kategorier och SAS och Air France- KLMs 

kostnadsproblem tycks stämma in på de problem som kopplas till Norr- och 

Centraleuropeiska flygbolag. De dras nu med en överbemanning, som ska åtgärdas genom 

bland annat en minskning av administrativa tjänster. Även bristande flexibilitet bland 

arbetskraften, höga löner och gamla strukturer ses som ett problem inom bolagen. Trots att 

denna undersökning genomfördes 1996 ser vi att flygbolagen än idag har samma problem 

som då. 

5.6 Tillväxtsstrategier 

5.6.1 Konsolidering 
Enligt Day drabbas alla marknader förr eller senare av en shakeout och detta gäller även 

flygbranschen som gått igenom en seismic shift. Innan liberaliseringen fanns det en stabil 

konkurrens med ett fåtal dominerande aktörer. De isolerande mekanismerna försvann när 
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avregleringen trädde i kraft vilket ledde till en eliminering av överflöd genom fler 

konsolideringar då de svagare aktörerna köptes upp och andra gick i konkurs.  

Det finns idag finns ett överflöd på marknaden då kapaciteten överstiger efterfrågan och för 

att flygbolagen ska kunna överleva är det viktigt att det sker en ändring av detta. Obalansen 

mellan efterfrågan och kapacitet har lett till att Air France-KLM lägger mer fokus på att hitta 

en stabil kapacitetstillväxt.  

Förutom ökningen av aktörer på marknaden efter avregleringen införde lågprisbolagen ett nytt 

koncept. Deras nya design av erbjudandet har lockat till sig kunder från de äldre bolagen och 

startat ett priskrig. Dock kan inte de större nätverksbolagen hänga med allt för mycket i detta 

priskrig då de dras med större utgiftsposter än de yngre lågprisbolagen. Deras design har 

tvingat nätverksbolagen att ändra sina strategier för att på så sätt öka sin kostnadseffektivitet. 

Dock kan nätverksbolagen bara påverka sina kostnader till en viss gräns. Bränslekostnaderna 

går inte att påverka och personalkostnader kan bara minskas till en viss gräns. Samma gäller 

servicen då både SAS och Air France-KLM understryker att de vill hålla en bra nivå på sin 

service och skapa ett mervärde för kunden. De olika effektiviseringar som gjorts inom 

företagen har minskat deras kostnader och fler åtgärder kommer att genomföras.  

Vi ser dock att dessa bolag kommer att nå en gräns för hur mycket de kan påverka sina 

kostnader genom effektiviseringar. Om prisutvecklingen inte ändras måste bolagen hitta nya 

lösningar för att få ner kostnaderna och öka intäkterna. En sådan lösning skulle kunna vara 

konsolidering. Air France-KLM har genom sin sammanslagning sett att de fått flera 

synergieffekter. Bland annat kan de göra kostnadsbesparingar genom stordriftsfördelar och 

locka passagerare genom ett sammanslaget lojalitetsprogram. Dessa två bolag har varit 

verksamma länge på marknaden och har båda väletablerade varumärken, varför de också valt 

att behålla sina separata namn utåt mot kunderna.  

Det som sker idag är att mindre bolag väljer att ansluta sig till de tre större enheterna; Air 

France-KLM, Lufthansa och IAG. Detta visar på att det är svårt för de mindre bolagen att 

klara sig och de väljer därför att ansluta sig till de större. Därför tror Lukins att det också i 

framtiden kommer att ske fler sammanslagningar. Från deras årsredovisning framgår att Air 

France-KLM sedan några år tillbaka ingår i ett joint-venture med Delta och Alitalia. På detta 

sätt har de kunnat inta en fördelaktig position på marknaden mellan Europa och USA, och de 

kan då även dela intäkter och kostnader. De har även ingått ett operativt samarbetsavtal med 

Alitalia då de köpte 25 procent av bolagets aktier. Air France-KLM har även ingått avtal med 
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kinesiska flygbolag och utökat sina destinationer i landet vilket visar att Air France-KLM i 

större utsträckning använder sig utav samarbeten som en tillväxtstrategi.  

Dock kan det vara svårt att integrera två olika bolag vilket Ollongren också nämner. En 

sammanslagning ger visserligen stordriftsfördelar då bolaget växer och blir större men det 

kräver också stora managementresurser. Detta är en utav anledningarna till varför han tror att 

en organisk tillväxt är mer lämplig för SAS. Deras fokus ligger istället på kärnverksamheten 

med en utökning av destinationer och avgångar, och planer på konsolidering ligger inte inom 

den närmaste framtiden. 

Inte heller Ryan Air tror på konsolidering, de satsar istället på förvärv av konkurrenter. Något 

som kan urskiljas i deras uppköp av Buzz och deras försök att köpa upp Aer Lingus. De 

svårigheter som Ollongren nämner vid en sammanslagning tror vi är en stor anledning till 

varför det skulle vara svårt för Ryanair att gå ihop med ett annat bolag. En sammanslagning 

skulle innebära ett de skulle behöva anpassa sig efter det andra bolaget. Detta blir svårt då de 

kan komma att behöva göra kompromisser i deras strikta affärsmodell, vilket är grunden till 

deras framgångar.  

Ryanairs årsredovisning visar att bolaget kommer att satsa på en tillväxt inom EU genom att 

öka frekvensen av trafik på befintliga linjer, starta nya inrikeslinjer i enskilda EU-länder, 

överväga förvärvsmöjligheter som kan bli tillgängliga i framtiden, förbinda fler flygplatser till 

deras befintliga linjenät, upprätthålla nya baser samt starta nya linjer som inte trafikeras av 

något annat flygbolag. Ryanairs bokade passagerarvolym väntas öka under 2012 till 75 

miljoner en ökning på cirka fyra procent från 2011.  

5.6.2 Värdeinnovatörer 
SAS och Air France-KLM kan inte ses som en värdeinnovatör då deras strategi går ut på att 

förbättra de produkter som redan finns. Dessa bolag kan istället ses som traditionella bolag 

som satsar på att försöka ligga steget före sina konkurrenter. Det som framkommer i empirin 

är att Ryanair kan ses som en värdeinnovatör då de hela tiden letar efter luckor som kan fyllas 

med värde för kunden eller företaget. Genom att hålla en hög kostnadseffektivitet kan Ryanair 

erbjuda tjänster och produkter som har ett högt värde för kunden till ett lågt pris. Istället för 

att fokusera på skillnaderna mellan kunder så bygger de på de starka likheterna mellan vad 

kunderna värderar, de fokuserar på det som enar konsumenterna vilket i detta fall är det låga 

priset. Ryanair har lyckats förändra den standarden som förut ansågs höra till flygresor och 
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har reducerat och tagit bort delar som kunden inte behöver och på så sätt fått ner priserna till 

en helt ny nivå.  

5.7 Affärsmodell och allianser 
Den affärsmodell som Ollongren beskriver att SAS arbetar efter utgår ifrån nätverket vilket 

ökar kostnaderna för flygbolagen då de måste anpassa sig till de andras flygtider. Dock gör 

detta att SAS kan erbjuda sina resenärer en sammanhållen produkt vilket ökar mervärdet för 

kunden.   

Air France-KLMs affärsmodell bygger också på nätverksmodellen där fokus ligger på att 

erbjuda sina passagerare fler destinationer och en högre service. De vill ge sina passagerare 

ett färdigt paket så att de lätt kan ta sig till sina destinationer. Lukins menar att det i grund och 

botten är nätverket som flygbolaget säljer, vilket visar dess betydelse för verksamheten. Hon 

understryker vikten av service gentemot kunden och nämner att det är viktigt med en 

helhetsupplevelse.  

Allianserna har idag stort inflytande över trafiken på många flygplatser. Littorin berättar att 

Star Alliance står för 50 procent av trafiken från Arlanda och oneworld står för 75-80 procent 

från Helsingfors. SAS medlemskap i Star Alliance är deras konkurrenskraft då detta ger dem 

stordriftsfördelar och gör det möjligt för dem att nå nya marknaden. Lukins menar att Air 

France-KLMs medlemskap i SkyTeam främst är en fördel för deras passagerare. Genom 

alliansen kan bolaget erbjuda sina kunder att resa till ett större antal destinationer och erbjuda 

fler avgångar. Detta kan då ses som ett viktigt konkurrensmedel eftersom de anser att detta 

samarbete gynnar passagerarna vilket också lockar dem till att resa med Air France-KLM. 

Även Littorin menar att fördelarna med allianser främst är ur ett resenärsperspektiv. Han 

menar att allianser kan skapa låsningseffekter för flygbolagen då de måste anpassa sig till sina 

allianspartners samt att det kan påverka vilka priser de kan ta ut på sina biljetter. Lidman 

menar att allianser inte skapar tillräckligt med fördelar för bolagen utan de måste gå ihop helt 

för att kunna dra nytta av varandra.  

När det gäller lågprisbolagens affärsmodell anser Gade att de har blivit tuffare. 

Lågprisbolagens direktflygningar leder till de stora kostnadsfördelarna då flygbolagen kan ha 

en hög produktivitet eftersom de inte behöver ta hänsyn till någon annan trafik när det lägger 

tidtabeller. Ryanair väljer att flyga från flera sekundära flygplatser vilket gör att de får kortare 

vändningstider, enklare terminaler och kortare taxtider. Lågprisbolagen ingår inte i några 
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allianser vilket Gade inte tror att de kommer göra i framtiden heller då detta skulle skapa 

förseningar i hela kedjan. Lågprisbolagen försöker vara bäst på punktlighet, säkerhet och 

minst borttappade väskor.   

Littorin anser att lågprisbolagens framväxt har gjort att de traditionella nätverksbolagen 

drastiskt fått ändra sina affärsmodeller och skära ner på kostnaderna. Han menar att detta har 

hjälp de traditionella bolagen att anpassa sig till den lägre betalningsviljan genom att sätta en 

sund press på de traditionella bolagen att förändra sina affärsmodeller vilket har gynnat deras 

verksamhet och även gjort att flera bolag har kunnat undvika konkurs.  

Det råder delade meningar om huruvida lågprisbolagens och nätverksbolagen börjar likna 

varandra. Lidman anser att det enbart är några enstaka fall där man kan se detta medan 

Littorin tycker att det idag inte är lätt att urskilja dem från varandra. Han menar att vissa bolag 

börjar tumma på deras affärsmodell där till exempel Norwegian har börjat erbjuda 

transferflygningar och de traditionella nätverksbolagen har börjat trafikera direktdestinationer 

samt minskat på servicen på de kortare linjerna. Littorin säger att flygbolagen trafikerar 

ungefär samma destinationer med samma tidtabell och linjeutbud vilket gör att det inte är 

mycket som skiljer dem åt vilket gör att priset därför blir avgörande när kunden väljer 

flygbolag.  

Både SAS och Air France-KLM uppger att nätverksmodellen är kostsam och innebär extra 

operationella kostnader för deras verksamhet. Denna modell innebär också många fördelar 

som är viktiga för deras strategi. Då de inte kan tävla om att ha de lägsta priserna riktar de 

istället sin fokus mot service och en del utav detta är just ett stort utbud. För att de ska kunna 

erbjuda sina kunder ett brett utbud av destinationer och avgångar är de tvungna att använda 

sig utav nätverksmodellen. Även deras medlemskap i allianser gör det möjligt för dem att 

ytterligare bredda sitt utbud. Därför ser vi att fördelarna väger över kostnaderna då en sådan 

strategi inte skulle kunna fungera utan ett brett nätverk.   

Då Ryanair håller sig strikt till sin affärsmodell, som går ut på att ständigt hålla nere 

kostnaderna, tyder inget på att de kommer att ingå i någon allians. Detta eftersom ett sådant 

medlemskap skulle tvinga dem att anpassa sig till andra bolag, vilket också skulle påverka 

deras strikta affärsmodell negativ. 

 

 

 



 

 71 

6. SLUTSATSER 
I detta avsnitt kommer studiens slutsatser att presenteras vilket kommer besvaras studiens 

frågeställning hur traditionella flygbolags strategier påverkas av lågprisbolagens framväxt 

och affärsmodell samt vilka faktorer som påverkar bolagens kostnadseffektivitet och 

konkurrenskraft.  

6.1 Studiens slutsats 

Hur påverkas traditionella flygbolags strategier av lågprisbolagens framväxt? 
Lågprisbolagens inträde på marknaden ändrade förutsättningarna för alla bolag. Deras låga 

priser och nya koncept ändrade synen på flygresor och har lett till en högre priskänslighet 

bland resenärerna. Nätverksbolagen blev då även de tvungna att sänka sina priser. För att 

kunna göra detta har de också blivit tvungna att se över sina kostnader. Vi ser att 

nätverksbolagen har ändrat sina strategier och fokus ligger nu på att kostnadseffektivisera hela 

verksamheten. Detta ska uppnås genom bland annat strategier som tidigare kopplats till 

lågprisbolagen, såsom enhetliga flottor, utökad trafikering av direktlinjer samt möjligheten till 

att ta betalt för tilläggstjänster såsom tillgång till lounger och andra tjänster som kunden inte 

förväntar sig ska ingå i biljettpriset. De traditionella nätverksbolagen har även ökat sitt fokus 

på lojalitetsprogrammen som vi ser börjar utgöra en allt viktigare del utav deras intäkter samt 

IT-tjänster som effektiviserar både för verksamheten och kunden såsom incheckning via 

internet.  

Strategiska förändringar 

∗ Sänkta biljettpriser  

∗ Tilläggstjänster 

∗ Utökad trafikering av direktlinjer 

∗ Harmonisering av flygplansflottor 

∗ Reducering av administrativa tjänster 

∗ Omförhandling av lönevillkor 

∗ Utökade IT-tjänster 

∗ Ökat fokus på lojalitetsprogram 

Vilka faktorer driver flygbolagens kostnadsstruktur? 

Flygbolagens kostnadseffektivitet påverkas främst utav de höga bränslepriserna som råder. 

Detta kan bolagen inte själva påverka utan måste istället se till att minska 
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bränsleförbrukningen. Den stora skillnaden mellan lågprisbolagens och nätverksbolagens 

kostnadsposter innefattar personalkostnader och administrativa kostnader. Detta är något som 

nätverksbolagen arbetar med genom omförhandlingar av avtal samt reducering av tjänster.  

Harmonisering av flygplansflottan är något som tidigare kopplats till lågprisbolagen och som 

nu även börjat användas av nätverksbolagen. Genom en enhetlig flotta kan de minska 

kostnader för reservdelar och underhåll, något som utgör en stor kostnad för nätverksbolagen.   

Flygplatsavgifter är ytterligare en kostnad som flygbolagen inte kan påverka och istället väljer 

lågprisbolagen att flyga från mindre flygplatser där avgifterna är lägre. Denna strategi är inget 

nätverksbolagen kommer att börja använda sig utav då de vill erbjuda sina resenärer en hög 

servicenivå, något som också innefattar flygningar från större internationella flygplatser. 

Dessa flygplatser utgör även en viktig del i nätverksbolagens affärsmodell då de använder 

dem för sina hubbar.  

Rangordning av flygbolagens kostnadsfaktorer 

Nätverksbolagen  Lågprisbolagen 

I. Höga bränslepriser I.  Personalkostnader 

II. Flygplats- och ruttavgifter II. Höga bränslepriser 

III. Personalkostnader III.  Flygplats- och ruttavgifter 

IV. Flygplansunderhåll IV.  Flygplansunderhåll 

 

Utöver denna rangordning blir även nätverksmodellen en extra kostnad för de traditionella 

bolagen då de måste anpassa sig efter de övriga flygbolagen som ingår i samarbetet. Denna 

kostnad slipper lågprisbolagen då de undviker att ingå i dessa typer av samarbeten. Ytterligare 

en kostnad som inte framgår i rangordningen är de skatter och avgifter som läggs på samtliga 

flygbolag. 

Hur kan de traditionella flygbolagen uppnå lönsamhet trots framväxten av lågprisbolagen? 
Det vi sett utifrån studien är att de traditionella flygbolagen har påverkats av lågprisbolagens 

framväxt. De låga priserna har påverkat verksamheten negativt och de har blivit tvungna att se 

över sina strategier för att minska sina kostnader. Då nätverksbolagen inte kommer kunna 

komma ner på samma kostnadsnivå som lågprisbolagen är det inte hållbart i längden för dem 

att försöka konkurrera med låga priser. Därför anser vi att nätverksbolagen istället bör se över 
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sina möjligheter att börja ta betalt för tilläggstjänster som kunderna inte förväntar sig och som 

ökar mervärdet på erbjudandet.  

Lågprisbolagen har hittat sätt att tjäna pengar på tjänster utanför den egna kärnverksamheten. 

Vi anser att även nätverksbolagen bör se över dessa möjligheter för att på så vis öka 

intäkterna från annat håll. Samarbeten utanför verksamheten behöver inte innebära stora 

investeringar och kan vara ett sätt för nätverksbolagen att öka sin lönsamhet. 

Inom Europa kan inte nätverksbolagen konkurrera på den prisnivån som lågprisbolagen har 

skapat. Vi ser därför att de bör lägga fokus på deras långlinjetrafik och främst till växande 

marknader som exempelvis Kina. På dessa linjer är kunderna inte lika priskänsliga och 

efterfrågar mer service och komfort. Långlinjerna är inte utsatta för samma konkurrens från 

lågprisbolagen som kortlinjerna och nätverksbolagen har därför större möjligheter att uppnå 

lönsamhet på dessa linjer. För att behålla sina kunder och samtidigt locka fler ser vi också att 

de bör satsa på sina lojalitetsprogram. Detta kan då göra att kunden ser vilket mervärde som 

kommer med att betala ett högre pris. Istället för att tävla med lägst priser kan de då skapa 

mer attraktiva erbjudanden för kunderna för att locka dem att köpa deras biljetter. Vi anser 

därför att nätverksbolagen borde kombinera sin differentieringsstrategi med fokusering för att 

på så sätt förbättra resultatet av deras åtgärder. 

I dagsläget dras flygbolagen med ökade fasta kostnader, något som försämrar deras resultat då 

de inte för över dessa kostnader på kunden. Detta eftersom det råder en prispress på 

marknaden. Lyckas inte flygbolagen få upp biljettpriserna kommer fler nätverksbolag att gå 

under om de inte hittar andra intäktsmöjligheter. 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 
Då vår studie endast utgått ifrån ett företagsperspektiv skulle det vara intressant att även se 

hur situationen ser ut från ett kundperspektiv. Slutsatsen i denna studie visar att de 

traditionella nätverksbolagen måste försöka hitta nya inkomstkällor vilket gör det intressant 

att se vad resenären värdesätter med resan. Vad tycker de är viktigt och vad skulle kunna få 

dem att betala et högre pris? Det skulle även vara intressant att se till de olika kategoriernas, 

fritidsresenärers och affärsresenärers, konsumtionsmönster. Utifrån en sådan studie kan då de 

företag som reser med flygbolagen undersökas från ett kundperspektiv. 

Denna studie har ett fokus på nätverksbolagen och hur de påverkats av lågprisbolagen, det 

skulle även vara intressant att göra en närmare undersökning av lågprisbolagen. Hur de 
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påverkas av varandra och även av nätverksbolagen, dock kan detta vara svårt då de är svåra 

att få kontakt med. 

De flygbolag som undersökts i denna studie har avgränsats till europeiska flygbolag, dock 

skulle det vara intressant att undersöka flygbolag på den asiatiska marknaden som håller på att 

expandera. En sådan studie skulle då kunna innefatta hur denna expansion påverkar den 

europeiska marknaden.  

Expansioner sker även bland flygbolag från mellanöstern och börjar nu bli en större 

konkurrent för de europeiska nätverksbolagen. Deras förutsättningar ser annorlunda ut vilket 

också utgör ett intressant underlag för vidare studier.  

 

6.3 Metodkritik 
Denna studie var från början tänkt att innefatta fler flygbolag på den europeiska marknaden, 

men vi hade svårt att få tag på företag som ville ställa upp. Vissa tackade nej och andra fick vi 

inte tag på. Vad gäller lågprisbolag hade vi svårt att få kontakt med representanter från själva 

bolagen. Vi fick då tips från en utav informanterna, Anders Lidman, om att kontakta Dot 

Gade. Gade arbetar inte på något lågprisbolag, utan hon är VD för Skavsta flygplats. Dock har 

hon under många år samarbetat med Ryanair och har god insyn i branschen. Vi är medvetna 

om att hon inte är så insatt i Ryanairs verksamhet och svarar mer generellt från hennes 

perspektiv. Vi har kompletterat intervjun med den information vi fått från deras 

årsredovisning och anser därför att vi fått en tillfredställande bild utav företaget.  

Det var tänkt att vi skulle få en intervju med Air France-KLMs nya VD i Sverige, dock kunde 

han inte ställa upp på grund av tidsbrist. Vi fick då istället en intervju med deras sales 

manager vilket kan ha lett till att vi inte fått lika uttömmande svar. Dock anser vi även här att 

den informationen vi hittat i deras årsredovisning varit tillräcklig. 

I övrigt anser vi att det metodval som använts i denna studie varit den lämpligaste för att 

kunna besvara problemformuleringen. Ett alternativ skulle kunna vara att skicka ut enkäter till 

fler bolag för att få en mer övergripande bild, något vi däremot tror inte gett lika uttömmande 

information. Vi valde även att intervjua två experter på området för att få en bättre bild utav 

situationen och också utforma lämpliga frågor till flygbolagen. Detta anser vi har kunnat ge 

oss bättre förståelse och då även en bättre studie av branschen. 
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BILAGOR 
1. Intervjufrågor till informanterna 

• Hur ser ni på flygbolagens situation i dagsläget? 
• Hur påverkar de senaste konkurserna branschen i sin helhet? Tror ni att fler bolag 

kommer begäras i konkurs? Nya bolag etablera sig? 
• Vilka flygbolag befinner sig i en stark relativ svag position?  
• Vilka interna samt externa faktorer orsakar de största problemen för flygbolagen?  

 
• Hur stort hot utgör lågprisbolagen? 
• Den senaste tiden tycks de traditionella flygbolagen och lågprisbolagen likna varandra 

vad gäller strategier. Vilka strategiska förändringar är att vänta i framtiden? Kommer 
skillnaden mellan de olika bolagen att minska och i så fall i vilken utsträckning? 

• Är behovet av nya strategier olika stort för marknadens aktörer? 
• Hur ser ni på trenden att skapa större enheter genom samarbete, konsolidering? 
• Finns det några starka skalfördelar i flygbranschen och i vilka skeden är de viktigast? 
• Hur ser ni på vikten av allianser?  

 
• Vilka är de största förändringarna i konsumtionsmönstret?  
• Kommer samtliga flygbolag konkurrera om hela kundbasen eller kommer 

fokuseringen att öka?? 
• Vad behöver nätverksbolagen göra för att stärka sin position och vinna 

marknadsandelar? 
• Vad tror ni framtidens kunder kommer efterfråga för typ av flygbolag? 
• Hur tror ni prisutvecklingen kommer att se ut vad gäller flygbiljetter? 
• Vilka kommer framtidens framgångsfaktorer att vara och hur skiljer de sig ifrån 

dagens? 
• Hur ser ni på flygbolagens framtid?  
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2. Intervjufrågor till SAS och Air France-KLM   

• Hur ser du på konkurrenssituationen på den Europeiska marknaden? 
• Vad har varit orsakerna till lågprisbolagens starka framväxt? 
• Vad anser du är nätverksbolagens starkaste konkurrensfördelar gentemot 

lågprisbolagen? 
- Vilka är era starkaste konkurrensfördelar? 

• Har er affärsstrategi och affärsmodell förändrats den senaste tiden? Vart ligger ert 
fokus i dagsläget vad gäller affärsstrategi? 

• Vilka interna/externa faktorer orsakar de största problemen för er? 
• Hur arbetar ni för att effektivisera sin verksamhet? 

- Hur arbetar ni för att ändra er kostnadsstruktur?  
• Hur hög är flygfrekvensen i snitt per flyg? Har ni något rotationssystem för era plan? 
• Hur ser era investeringar ut vad gäller er flygplansflottan? Hur lång livslängd har 

planen hos er innan de byts ut?  
- Brukar ni använda er utav wet/dry lease? 

• Hur jobbar ni för att minska sina enhetskostnader? 
- Har ni märkt någon skillnad i er yield? 
- Hur arbetar ni med att öka er kabinfaktor? 

• Hur arbetar ni med er linjeplanering? Jobbar ni aktivt med att anpassa antalet avgångar 
till efterfrågan? 

• Hur arbetar ni för effektivisering på flygplasten för resenärerna, vad gäller bland annat 
bagagehantering och incheckning? 

• Hur arbetar ni för att skapa mervärde för kunden? Och hur jobbar ni för att öka er 
konkurrenskraft på marknaden? 

• Hur ser prisutvecklingen ut hos er? Kommer prissättningen gå mot ett mer individuellt 
system, där ni erbjuder fler tilläggstjänster mot extra betalning? 

• Priserna tenderar till att bli alltmer rörliga. Hur arbetar ni med prissättning av de olika 
biljetterna? 

• Hur arbetar ni för en framtida tillväxt, satsar ni på att utöka ert sortiment till nya 
destinationer eller ligger fokus på att utöka avgångar till redan trafikerade linjer?  

• Vad gör ni för att öka antalet business class-resenärer?  
• Hur ser ni på att möjligheten att skapa större enheter genom samarbeten och 

konsolidering? 
• Vilka fördelar ger ert medlemskap i Alliansen?  
• Vilka anser ni är era främsta konkurrenter? 
• Vad anser ni är största hotet mot er verksamhet och era möjligheter att fortsätta växa? 
• Vilka expansionsmöjligheter ser ni för bolaget? 
• Vilka framtida satsningar kommer ske inom bolaget för att kunna hålla en stark 

konkurrenskraft.  
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3. Intervjufrågor till Skavstas VD  

• Hur ser du på konkurrenssituationen på den Europeiska marknaden? 
• Vad har varit avgörande för lågprisbolagens framväxt i Europa?  
• Vilka är de främsta orsakerna till att Ryan air har kunnat växa och blivit så stor medan 

många andra inte lyckats? 
• Hur avgörande har andra bolags konkurser varit för lågprisbolagens möjlighet till 

expansion? 
• Vilka anser du är lågprisbolagens största konkurrensfördelar jämfört med 

nätverksbolagen? 
• Ser du några skillnader i lågprisbolagens affärsmodell och strategier sedan deras 

inträde på marknaden? 
• Har du sett någon tendens till att lågprisbolagen och nätverksbolagen tagit/tar efter 

varandra vad gäller strategier?  
- Om ja, tror du att skillnaden mellan de två kommer att öka/minska? 

• Vilka är fördelarna med att använda sig utav sekundära flygplatser? 
• Hur många flygbolag flyger till/ifrån Skavsta? 
• Hur många avgångar har ni i snitt per dag? Har ni sett någon ökning? 
• Enligt en rapport från Transportstyrelsen kan mindre flygplatser erbjuda en högre 

kostnadseffektivitet vad gäller bland annat effektivare bagagehantering och 
incheckning. Detta då trycket inte är lika högt på dessa flygplatser.  

- Har ni märkt något ökat tryck? Och i så fall, har detta påverkat 
kostnadseffektiviteten?  

• Hur hög är flygfrekvensen i snitt per flyg? Har bolagen något rotationssystem för sina 
plan? 

• Har bolagen egen markpersonal som sköter städ eller sköts städ av kabinpersonal? 
• Hur ser du på prisutvecklingen bland lågprisbolagen? Ser du att bolagen aktivt jobbar 

med rörlig prissättning för att anpassa priset efter efterfråga? 
• Hur anser du att lågprisbolagen lyckas matcha storleken på planen med efterfrågan på 

avgångarna? 
• Hur ser du på lågprisbolagens linjeplanering? Anpassas antalet avgångar till 

efterfrågan? 
• Vad har ni sett för skillnader i flygtrafiken, främst destinationer? 
• Har du sett någon ökning gällande affärsresenärer som reser med lågprisbolag? 
• Hur ser lågprisbolagens investeringar ut vad gäller uppdatering av flygplansflottan?  
• Hur vanligt är det att hyra in flyg? Hur stor andel av de plan som används ägs och hur 

stor del hyrs in? Vad ser du är vanligast hos lågprisbolagen, wet eller dry lease?  
• Vilka interna/externa faktorer utgör de största problemen vad gäller lågprisbolagen? 
• Hur ser din syn ut på att skapa större enheter genom samarbeten och konsolidering? 

Är detta något lågprisbolagen eftersträvar som verktyg för att växa och bli mer 
konkurrenskraftiga?  

• Vad anser du är största hotet mot lågprisbolagen?  
• Vilka expansionsmöjligheter finns det för lågprisbolagen? 
• Vilka framtida satsningar tror du kommer att göras från lågprisbolagens sida?  

- Kommer de att börja satsa på längre flygningar?  
- Tror du att de kommer att bilda allianser och börja med transfer? 

 



Bilaga 4 

 81 

4. Kompletteringar från SAS Årsredovisning 2011 

Bolaget har lyckats minska sina enhetskostnader från 2008 med 23 procent och den totala 

kostnaden med 24 procent. Under 2011 minskade enhetskostnaden med 3,7 procent SAS 

kommer fortsätta fokusera på att minska enhetskostnaden och har som mål att sänka den med 

3-5 procent per år. För att lyckas med detta kommer fokus ligga på produktivitet och 

kostnadsreduktioner. Antal anställda under 2009-2011 har minskat med 4 600. 

Strategi   

Under hösten 2011 lanserade SAS sin nya strategi 4Excellence. Målet med strategin är att 

fortsätta sin utveckling och ytterligare stärka sin position på den nordiska flygmarknaden. 

Under 2012 och 2013 vill SAS nå fem miljarder SEK i intäkts- och kostnadseffekter. Några 

åtgärder SAS kommer vidta är att reducera administrationen och SAS fackföreningar har gjort 

åtaganden att bidra med besparingar motsvarande en miljard SEK för perioden 2012-2013.  

Commercial Excellence 

Strategin fokusera på den service som kunderna är beredda att betala för. Service and 

Simplicity ska genomsyra kunderbjudandet och kundupplevelsen. SAS ska arbeta med att 

utveckla sina erbjudanden inte minst inom det växande fritidsresandet. Strategiska 

prioriteringar; fortsatt fokus på affärsresor och stärkt erbjudande för fritidsresor, ökat fokus på 

intäkter från tilläggstjänster, uppgradering av flotta och kabininteriör, partnersamarbeten, 

innovativa och tidsbesparande tjänster på marken, harmonisering av produktkoncept. 

Sales Excellence  
Denna strategi handlar om att SAS ska öka kostnadseffektiviteten och öka lojaliteten bland 

företagskunder och privatresenärer. Strategiska prioriteringar är; säljkostnad i relation till 

intäkt, ökad säljeffektivitet, attraktivare lojalitetsprogram och företagsprogram, förbättrade 

hemsidor, effektivare samarbeten med återförsäljare. 

Operational Excellence 
Strategin innebär att säkerställa att SAS levererar högsta kvalitet och kostnadseffektivitet 

baserat på upplevt värde för kunden. Målet är ökad kostnadseffektivitet och konkurrenskraft 

för att möjliggöra lönsam expansion då marknadsförutsättningar finns. Strategiska 

prioriteringar inom denna strategi är; lean infört i hela organisationen, infasning av ny flotta, 

effektivisera hela koncernens verksamhet genom att tillämpa best practice och 

flygplatsstrategi. 
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People Excellence  

Strategin handlar om att frigöra medarbetarnas potential genom gott ledarskap och samarbete 

kring gemensamma mål. Denna strategi är en avgörande förutsättning för att kunna skapa 

Commerical, Operational och Sales Excellence. Strategiska prioriteringar inom denna strategi 

är; fokus på ledarskap, performance Management, effektiv samarbetsmodell. 

Allianser 

Medlemskapet i Star Alliance är kärnan i koncernens partner- och nätverksstrategi. Bolagen 

inom Star erbjuder tillsammans 21 000 dagliga avgångar. Styrkan i nätverksbolagen ligger i 

att kunna erbjuda ett stort antal destinationer. 15 procent av SAS resenärer transporteras via 

Star Alliance flygbolag till över 1100 destinationer. Kunderna kan idag genom Star Alliance 

välja mellan 70 000 olika resekombinationer inom Europa. Genom att SAS ingår i Star 

Alliance kan de erbjuda sina kunder flexibel återkomst till ett globalt flygnätverk med kortare 

och snabbare passering via hubbar, en flexibel reseupplevelse och möjligheter att använda 

bonuspoäng världen över. Andra förmåner är tillgång till lojalitetsprogram och lounger hos 

flygbolagen som är medlemmar i Star Alliance. Förutom de bolag som är med i alliansen 

samarbetar även SAS med andra bolag som bland annat Air Baltic, Estonian, Air Aeroflot och 

det polska bolaget OLT genom bilaterala avtal. 

Kunder 

Idag står affärsresenärerna för 50 procent av SAS totala kunder och de erbjuder företagsavtal 

till både stora och små företag. För de små företagen finns SAS Credits program med 

företagsbonus som kan omvandlas till resor och tjänster. De stora företagen erbjuds ett utbud 

av företagsspecifika lösningar som optimerar tids- och kostnadseffektivitet. SAS arbetar hela 

tiden med att bygga upp ett ömsesidigt värdeskapande. 2011 fördjupades relationerna till 

företagskunderna ytterligare vilket gav 7600 nya företagsmedlemmar. Genom mer flexibla 

avtal har de även utvecklat starkare relationer till större koncerner. Detta har gjort att SAS är 

den främsta leverantör av flygresor för många skandinaviska och globala koncerner. 

Avtalskunderna står idag för ca 40 procent av intäkterna.  

Av den framtida tillväxten av flyget förväntas fritidsresande stå för hela 80 procent och 

affärsresenärerna för 20 procent. Fritidsresenärerna är därför en viktig utgångspunkt för SAS 

strategi. De ska locka dessa resenärer med attraktiva priser, förbättrad tidtabell och fördelar 

för lojala resenärer. Målsättningen är att SAS ska vara ledande inom lojalitetsprogram.  
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Risker  

Marknadsrisker 
Efterfrågan i flygindustrin är starkt korrelerad till den ekonomiska tillväxten. Detta gör att den 

finansiella krisen har haft en negativ påverkan på SAS resultat. För att hantera denna risk 

fokuserar SAS på rörlighet i kostnadsmassan genom att bland annat en god mix av 

flygplansflottan och kollektivavtal. Flygbranschen är mycket konkurrensutsatt av nya bolag 

som etablerar sig på marknaden. Det förändrade kundbeteendet och att allt fler lågprisbolag är 

verksamma på SAS koncernens hemmamarknad innebär att konkurrensen kan hårdna. För att 

hantera detta måste SAS sänka sina kostnader till en konkurrenskraftig nivå samt erbjuda ett 

mervärde jämfört med lågprisbolagen. 

Finansiella risker 
Ökade bränslepriset är ett stort hot mot flygbolagen, under 2011 ökade det genomsnittliga 

bränslepriset med 40 procent. Flygbränslet står idag för cirka 20 procent av koncernens 

rörelsekostnader. För att hantera risken gällande en ökning av bränslepriset säkrar SAS 40-80 

procent av den kommande 12 månaders förbrukning. SAS fick under året göra nedskrivningar 

motsvarande 1,7 miljarder SEK som en konsekvens av Spanairs konkurs.  

Marknadsutveckling 

Kapaciteten översteg efterfrågan på marknaden vilket har inneburit en hårdare konkurrens och 

minskad kabinfaktor för många i Europa. Flygkapacitet ökade med 8,2 procent globalt enligt 

IATA 2011. Inom Europa var den siffran 10,2 procent och SAS hemmamarknad 7 procent.  

SAS driftkostnader 2011 

Driftkostnader  

Personalkostnader 
Försäljningskostnader 
Flygbränsle 
Luftfartavgifter 
Cateringkostnader 
Hanteringskostnader 
Tekniskt flygplansunderhåll 
Data- och telekommunikationskostnader 
Övrigt 
Leasingkostnader flygplan 
Avskrivningar och nedskrivningar 

 
 

13 092 
2 348 
7 769 
4 042 

823 
1 709 
2 329 
1 088 
3 633 
1 560 
2 413 

Totala driftkostnader 40 806 
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5. Kompletteringar från Air France-KLMs årsredovisning 2011 
Strategier och kostnadsbesparingar 
I november 2010 introduceras Embark, ett strategiskt projekt som går ut på att fastställa 

målen för de kommande åren. Målen med detta är att skapa tillväxt och bli marknadsledande 

inom den globaliserade flygsektorn. Projektet bygger på tre huvudvärderingar; tillsammans, 

öppna och engagerade.  

Transform 2015 
De europeiska flygbolagen har börjat fokusera mer på sina interna problem och omstrukturera 

sina verksamheter. Air France-KLM strävar efter att förbättra sin produktivitet vilket har 

resulterat i lanseringen av Transform 2015. Strategin går ut på att omvandla företaget med 

fokus på tre punkter; återställa konkurrenskraft genom kostnadsminskningar, 

omstruktureringar av kort- och mediumdistansflygningar och snabbt minska skulder. 

Transform 2015 infördes efter att verksamheten dragits med olika strukturella svårigheter, en 

överkapacitet inom Europa, prispress och en förändring av kundbeteendet. Transform 2015 är 

en treårsplan som sträcker sig över 2012-2014 och är indelad i två faser. Den första fasen går 

ut på omedelbara åtgärder som redan trätt i kraft, medan den andra fasen kommer att 

implementeras i juni 2012 och vara inriktad på en omvandlingsplan. Målet är att minska 

enhetskostnaden med 10 procent exklusive bränsle samt minska sina skulder med två 

miljarder euro. 

Fas 1- omedelbara åtgärder 

På grund av den ekonomiska osäkerheten och den fortsatta obalansen mellan kapacitet och 

efterfrågan har gruppen valt att stäva efter en stabil kapacitet vad gäller passagerare och 

cargo. De siktar på att kapacitetstillväxten ska ligga på runt fem procent under 2012-2014.  

Utefter dessa siffror har gruppen reviderat planerna för sina flottor och investeringar, med 

undantag för förbättringar inom operationell säkerhet och kundservice. Investeringarna 

kommer att ligga på under fem miljarder euro de närmaste tre åren, under 2009-2011 låg den 

summan på över sex miljarder euro Bland annat ska investeringar inom flottan minskas från 

1,2 miljarder euro, 2011 till 300 miljoner euro 2014.  

Kostnadsbesparande åtgärder 

Arbetet med att minska kostnaderna med mer än 1 miljard euro över tre år har redan startat. 

Detta genom bland annat en lönefrysning under 2012-2013 på Air France och en återhållsam 
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löneutveckling på KLM. Anställningsstoppet som infördes i september 2011 kommer även 

fortsätta gälla. De huvudsakliga åtgärderna är lönerelaterade vilket står för en besparing på 

mer än 500 miljoner euro och strukturella åtgärder vilka bör ge en besparing på cirka 200 

miljoner euro. Dessa åtgärder kan dock inte garantera ett återtagande av gruppens 

konkurrenskraft och finansiella styrka. De två främsta källorna till kostnadsreduceringen har 

hittills varit omförhandling av upphandlingar som stått för 41 procent och produktivitet samt 

förbättring av processer som stått för 38 procent Besparingar inom flottan står för 14 procent 

av kostnadsbesparingarna. 

Fas 2 – omvandlingsplanen 

För att återfå tillfredställande nivåer av lönsamhet krävs en märkbar förbättring av 

produktiviteten i hela verksamheten. Detta innebär även en omförhandling av 

anställningsvillkor och de existerande kollektivavtalen. Detta ska kunna ge en 

kostnadseffektivisering på 20 procent fram till 2014 om förhandlingar med facket går som 

planerat. 

Korta och mediumdistanser fortsätter att ha en nyckelroll i gruppens utveckling. Detta för att 

försäkra deras närvaro inom Europa och för att feeda deras långdistanslinjer vid de två 

hubbarna.  

Eftersom även långdistanserna utsätts för ökat konkurrenstryck kan dessa linjer inte själva 

hjälpa de förluster som sker. Mediumdistansflygningarna måste gå tillbaka till att uppnå 

balans och detta ska nås genom en omstrukturering på området. Med detta innebär högre 

utnyttjande av planen och andra tillgångar samt en markant förbättrad produktivitet hos alla 

anställda. De ska även genomföra en omdefiniering av produkten och en omstrukturering av 

de regionala nätverken för att förbättra samarbetet mellan Air France och deras regionala 

dotterbolag. Det kan även ske en potentiell utökning av outsourcing på vissa områden.  

Långdistansflygningarna är fortfarande vinstgivande men kräver förbättringar. Detta kommer 

göras främst genom förbättring av produktivitet hos personalen, tillväxt av kapacitet genom 

högre utnyttjande av den existerande långdistansflottan och rikta in sig mot tillväxtländerna, 

samt avveckla olönsamma flygningar. Gruppen planerar att hålla fast positionen som ledare 

för långdistansavgångar från Europa vad gäller både antal destinationer och marknadsandelar. 

Gruppen står idag för 60 procent av destinationerna mellan Europa och resten av världen och 

har en marknadsandel på 13,25 procent jämfört med Lufthansas 10,6 procent och IAGs 10,1 

procent. För att hålla kvar denna position kommer de att använda sig utav större flygplan samt 
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öka antalet avgångar för att säkra en daglig service av ett maximalt antal destinationer. Det 

ska även utöka destinationer från gruppens två hubbar, främst inom Afrika, Sydamerika och 

Kina. Air France skall även anpassa sig bättre till den ökade efterfrågan av fritidsresor. 

Konsolidering och samarbeten  

Enligt Air France-KLM kommer konsolidering att vara en nyckelfaktor för att förbättra 

marginalerna inom flygindustrin. Konsolidering har främst tagit form genom att fler flygbolag 

ansluter sig till de tre större flygbolagen. Sedan 2009 och 2010 ingår Air France-KLM i ett 

joint-venture med Delta och Alitalia. Genom detta får Air France-KLM bland annat en 

fördelaktig position på rutterna mellan Europa och USA. Denna överenskommelse gör det 

möjligt att dela intäkter och kostnader. Även intäktshantering, prissättning och försäljning har 

slagits samman. De har även utvecklat sitt samarbete med Alitalia genom ett operativt 

samarbetsavtal då Air France-KLM köpte 25 procent av aktierna i Alitalia. British Airways 

och Iberia skapade IAG och har nu ingått samarbete med America Airlines och The Lufthansa 

Group med United Continental-Air Canada.  Även samarbeten mellan Europa och Asien 

börjar växa då Air France-KLM ingått samarbete med kinesiska partners, Lufthansa med 

japanska ANA, och British Airways med Japan Airways. Air France-KLM har under 2010 

och 2011 utökat sina destinationer i Kina och fastställer därmed platsen som ledande 

flygbolag att erbjuda flighter mellan Europa och Kina. Genom jont-ventures med kinesiska 

partner kan gruppen dra fördelar från den väntade tillväxten på marknaden mellan Europa och 

Kina.  

Kunder 

De senaste åren har lågkostnadsbolagen förändrat fritidsresandet både vad gäller hur man 

planerar en resa och valet av destinationer. Förändringarna i konsumentbeteendet är inte bara 

priskänslighet utan de är idag även mycket välinformerade och känsliga för värdet av det som 

erbjuds. Kunderna är mer krävande och pragmatiska, de vill i större utsträckning sätta ihop 

sina egna resor så de själva kan styra pris, tid och bekvämligheter. Kunder har obegränsad 

tillgång till information och internet och de letar snabba svar och kan kommunicera genom 

sociala medier för att få information. 

Den ekonomiska situationen i omvärlden har fått många i affärsvärlden att minska sina 

resekostnader genom att minska antalet affärsresor, främst korta, samt prioritera pris framför 

komfort. De ekonomiska kriserna i många länder har även lett till ökad arbetslöshet vilket haft 

en negativ effekt på fritidsresandet. Under 2010 och 2011 bestod Air France-KLMs 
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passagerare av 42 procent affärsresenärer och 52 procent fritidsresenärer. Transfer står för 56 

procent och 44 procent point-to-point. Deras lojalitetsprogram både för fritidsresenärer och 

affärsresenärer står för majoriteten av intäkterna. Efter sammanslagningen av Air France och 

KLMs lojalitetsprogram har Flying Blue idag 20 miljoner medlemmar, en ökning på en 

miljon medlemmar sedan 2010. Vikten av detta program understryks av det faktum att nära 

43 procent av gruppens passagerarintäkter genereras av Flying blues medlemmar. 

Programmets framgångar kommer enligt bolaget ifrån styrkan i Air France-KLMs nätverk, 

fördelarna som kommer med medlemskapet och att det är lätt att använda då det mesta sköts 

via internet.  

Förändringarna i konsumentbeteendet mellan 2009-10 gjorde att gruppen lanserade ett tvåårs 

projekt; NEO - New European Offer. Detta byggde på tre pelare; djupgående omvandling av 

de kommersiella erbjudandena för att producera en enklare produkt bättre anpassade till 

konsumenternas behov. Återskapande av interna processer genom dessa nya enkla produkter 

och därigenom minska kostnaderna, och sist en omorganisering av flygschemat.  

För att locka affärsresenärer uppgraderade Air France-KLM sina företagserbjudanden i 

september 2010. Air France kommer bland annat att installera bekvämare och mer praktiska 

säten i business class på deras långdistansflyg, utformade för att passageraren ska kunna 

arbeta, slappna av och sova. De har även tillsammans med erkända franska kockar utveckla en 

meny för att skapa en exceptionell upplevelse ombord och höja värdet av erbjudandet. KLM 

satsar också på maten genom samarbete med en känd holländsk kock och specialbeställt 

porslin skapad av en känd holländsk designer. Catering har även förbättrats för ekonomiklass 

genom att erbjuda à la carte meny som kan beställas i förväg. Ett annat sätt att locka kunder är 

att utveckla mobila tjänster och gruppen har som mål att bli marknadsledande inom detta 

område. 2011 checkade 36 procent av Air France-KLMs resenärer in med hjälp av internet, 

self-service check-in kassor stod för 30 procent och mobiltelefoner för en procent Nästa steg 

kommer därför ligga på att utveckla mobiltjänster, de lanserade under 2010 en hemsida för 

mobiler som gör det enklare för kunden att få tillgång till den senaste informationen. I 

februari 2011 lanserade Air France-KLM även ett gratis informationssystem för sina resenärer 

där de genom telefon, sms eller e-mail kan få information om eventuella förändringar eller 

störningar, ändring av gate, förseningar, bagage osv. Air France-KLM vill genom detta 

erbjuda effektiva alternativ som ett sätt att förbättra relationen med sina kunder. 

Långdistansflygningar inom business class och La Première har påverkats främst av den 
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ekonomiska krisen vad gäller tillväxt medan mediumdistansflyget i första hand har påverkats 

av TGV-tågen, de franska höghastighetstågen, som även erbjuder resor till grannländer. På 

den franska hemmamarknaden står nu TGV för ca 80 procent av marknadsandelarna och det 

finns även planer på att bygga ut nätverket till 2017. Hastighetstågen har även börjat vinna 

mark i Spanien och det finns planer på att koppla samman den spanska järnvägen med den 

franska samt anslutning till destinationer i Italien. I september lanserade därför Air France sin 

kommersiella offensiv som markerade början på företagets nya organisering inom den franska 

regionen. Detta ingick i ett projekt som siktar på att återfå en stor del av affärsresenärerna från 

franska städer.  Genom denna satsning ska organisationen förbättras och göra det möjligt för 

flygbolaget att nå dessa marknader.  I satsningarna ingår främst att öka flygtimmar per plan 

och öka produktiviteten hos flyg- och markpersonal, men också genom att utöka 

direktflygningar mellan Marseilles och olika franska städer samt ut i Europa. Satsningar på 

mediumdistansnätverken är särskilt viktiga då de står för mer än en tredjedel av Air France-

KLMs passagerarintäkter. 

Flygplansflottan 

De investerar kontinuerligt i flygplansflottan och har idag en utav de mest effektiva och 

moderna flottorna. Detta gör det möjligt att nå en kostnadsminskning vad gäller bränsle samt 

minska utsläppen. Air France-KLM lade i september 2011 en order på 110 Airbus och Boeing 

långdistansflyg. Detta avser främst att ersätta de plan som börjar nå sin driftsgräns och för att 

stödja tillväxten. Leveransen kommer att ske mellan 2016-2026. Detta kommer att minska 

bränsleförbrukning samt minska underhållskostnader. 

Risker  
Det råder en överkapacitet på den europeiska flygmarknaden, främst på grund av 

lågprisbolagens framväxt, men flygbolagen ser ett ökat tryck även från andra aktörer i den 

ekonomiska kedjan. Det sker stora förändringar hos de stora resebyråernas nätverk, 

internetresebyråer, flygbolag och flygplatser. Därför vill Air France-KLM försöka minska 

distributionskostnader genom att minska provision till resebyråer och kreditkortsföretagen. 

Flygbolagen utsätts även för monopol och skyldigheter som införts av stater, monopol hos 

flygplatserna, säkerhetsåtgärder och restriktioner, reseskatter samt Europas ETS. Detta ska 

följas av alla europeiska och ickeeuropeiska flygbolag som är verksamma på den europeiska 

marknaden från 2012. Något som Kina, Indien och USA motsatt sig. Det sker även en ökande 

trend vad gäller bestämmelser kring konsumenträttigheter. Slutet på 2011 bestämdes att alla 

passagerare vars flighter blir inställda har rätt till kompensation. 
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Bränslepriser 

Då bränsle är en stor del av flygbolagens utgifter så utgör en förändring i oljepriserna en stor 

risk för bolagen. Eftersom oljepriserna också ökar i otakt med den svaga globala tillväxten 

blir det än svårare för flygbolagen att nå lönsamhet. Särskilt då det ekonomiska läget inte gör 

det möjligt för bolagen att anpassa sina prissättningsstrategier genom till exempel extra 

tilläggsavgifter för bränsle. Gruppen satsar därför på att reducera sin bränsleförbrukning och 

utveckla lösningar för en optimal bränsleförbrukning. 

Regionala, nationella och internationella regelverk och lagar  
Flygbranschen är fortsatt utsatt för stränga regleringar, främst vad gäller trafikrättigheter och 

miljörelaterade frågor. Men även säkerhetsbestämmelser, tillgång till flygplatser samt 

fördelning av slots. EU utvecklar ständigt nya regleringar som påverkar och hämmar 

flygbolagen och har stora organisatoriska och finansiella inverkningar på deras verksamheter. 

EU har nu publicerat ytterligare föreskrifter som understryker behovet av att minska 

transportsektorns påverkan på miljön. Genom detta vill de bland annat införa skatter på 

luftburen transport och införa ny form av konsumentbeskattning på inrikesflygningar, 

förbättra utvecklingen av nya järnvägar samt se över bestämmelser kring hanteringen av 

slotfördelningen inom Europa. Alla förändringar i regelverk och lagar kan öka gruppens 

operationella kostnader eller minska deras intäkter. 

Air France-KLMs driftkostnader 

 

 

 

Driftkostnader 

Personalkostnader 
Flygbränsle 
Chartering costs 
Leasingkostnader flygplan 
Flygplatsavgifter och ruttavgifter 
Cateringkostnader 
Hanteringsavgifter 
Tekniskt flygplansunderhåll 
Marknadsföring och distributionskostnader 
Övrigt  
 

(€M) 

5 658 
5 012 

441 
641 

1 399 
446 

1 028 
907 
670 

1 407 
 

Totalt 17 609 
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6. Kompletteringar från Ryanairs årsredovisning 2011 

Strategi 

Ryanair har som målsättning att etablera sig som Europas största reguljära flygbolag för 

passagerartrafik. Detta ska bolaget uppnå genom att fortsätta förbättra och utöka sina 

erbjudanden av lågprisflyg. Ryanair arbetar med att erbjuda låga priser som genererar en ökad 

trafik, samtidigt som de upprätthåller kontinuerligt fokus på kostnaderna och effektiviteten i 

verksamheten. De viktigaste inslagen i Ryanairs långsiktiga strategi är: 

Låga priser 
Ryanairs låga priser är utformade för att stimulera efterfrågan, särskilt när det gäller 

prismedvetna fritids- och affärsresenärer som annars använder alternativa former av transport 

eller väljer att inte resa alls. Ryanairs prissättning grundar sig på efterfrågan på särskilda flyg 

och den tid som återstår fram till avgångsdagen. Bolaget tar ut högre priser på flyg med hög 

efterfrågan och priset blir högre ju närmare avresedatumet. Ryanair genomför även 

regelbundet olika kampanjer med speciella kampanjpriser.  

Kundtjänst 

Ryanairs strategi är att leverera den bästa kundservicen. Enligt uppgifter som finns 

tillgängliga på Association of European Airlines (AEA) har Ryanair uppnått bättre 

punktlighet, färre förlorade väskor och färre avbokningar än andra bolag inom Europa. 

Ryanair har uppnått detta genom att fokusera starkt på genomförandet av dessa tjänster och 

bedriva sin verksamhet främst från flygplatser som inte är överbelastade.  

Frekventa point-to-pointflyg på kortare sträckor 
Ryanair erbjuder frekventa direktflyg på korta sträckor till sekundära och regionala 

flygplatser i och kring populära städer och resedestinationer. Den genomsnittliga resetidens 

längd var under 2011 1,69 timmar. De korta resorna gör att Ryanair kan erbjuda sina låga 

priser och snabba service samtidigt som de slipper ge onödig service på planen, såsom 

måltider och film som kunden annars förväntar sig på längre flygningar. Ryanair erbjuder 

direktlinjer vilket gör att de undviker kostnader för att ansluta passagerare och incheckat 

bagage. Genom att undvika regionala flygplatser får de snabbare vändningstider och 

handlingstider. Detta innebär även mindre förseningar och under 2011 avgick 85 procent av 

Ryanairs flygplan enligt tidtabell.  
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Låga driftkostnader 

Ryanair har bland de lägsta driftkostnaderna i Europa. De strävar efter att minska eller 

kontrollera fyra av de primära kostnaderna; kostnaden för flygplansutrustning, 

personalkostnader, servicekostnader för kunden, tillgång till flygplatser och hantering av 

dessa kostnader.  

Ryanairs främsta strategi för att kontrollera kostnaden för flygplansutrustning är att enbart 

förvärva en enda flygplanstyp. Ryanair köper enbart in flygplan från en tillverkare och 

flygplansflotta består idag enbart att Next generations Boeing 737-800 plan. Detta minskar 

kostnaderna för utbildning av personal, underhåll, samt inköp och lagring av reservdelar 

samtidigt som det ger bolaget större flexibilitet i planeringen av besättningar och utrustning. 

Ryanairs ledning anser att villkoren i Ryanairs avtal med Boeing är mycket gynnsamma.  

När det gäller kontrollen av personalkostnader strävar Ryanair att ständigt förbättra 

produktiviteten för sin redan mycket produktiva arbetskraft. De anställda får en 

produktivitetsbaserad ersättning. Lönen baseras på försäljning ombord på planet och antalet 

timmar eller sektorer som kabinpersonalen och piloterna flyger.  

För att kontrollera kostnader för servicekostnader för kunden har Ryanair avtal med externa 

entreprenörer vid vissa flygplatser som sköter biljettförsäljning, passagerare och hantering av 

flygplanen. För att upprätthålla konkurrenskraftiga priser för sådana tjänster förhandlar 

Ryanair sina avtal genom fast pris som sträcker sig över flera år. Ryanair har även utvecklat 

sitt egna internetbokningssystem vilket gör att de kan eliminera kostnader för provisioner till 

resebyråer och tredje parters bokningssystem. Ryanair säljer 99 procent av sina biljetter 

genom direktförsäljning på hemsidan.  

Ryanair försöker kontrollera tillgången till flygplatserna och serviceavgifterna genom att 

fokusera på flygplatser som erbjuder konkurrenskraftiga priser. Då Ryanair leverera en hög 

volym av passagerartrafik till många flygplatser kan de förhandla fram fördelaktiga avtal med 

dessa flygplatser som ger dem tillträde. Ryanair försöker även välja en billigare gate samt 

utomhus ombordstigning (när detta är möjligt) istället för jateways, vilket är dyrare och 

mindre effektivt att använda. Ryanair kräver sedan 2009 att alla passagerare checkar in på 

internet. Detta krav minskade väntetiderna på flygplatserna och gör processen snabbare från 

ankomst till ombordstigning, samt minskar kostnaderna för flygplatshanteringen. 
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Stödtjänster 

Ryanair arbetar mycket med tjänster utanför sin verksamhet. Ryanair distribuerar tjänster och 

reseförsäkringar främst genom sin hemsida. För hotelltjänster har Ryanair bland annat ett 

avtal med Booking.com, som betalar ut en avgift till Ryanair för att ha den tjänsten tillgänglig 

på deras hemsida. Dessutom har Ryanair ett avtal med Hertz biluthyrning, och säljer tåg- och 

bussbiljetter ombord på sina plan på deras hemsida. Stödtjänsterna stod för cirka 22 procent 

av Ryanairs totala rörelseintäkter både 2010 och 2011.  

Tillväxtstrategi 
För att fortsätta växa kommer Ryanair fortsätta att bygga vidare på sin framgång i Irland och 

Storbritannien. När det gäller expansionen till kontinentala Europa och Marocko kommer 

Ryanair följa en hanterbar tillväxtplan där de ska inriktar sig på specifika marknader. Ryanair 

anser att de kommer få möjligheten att öka sin tillväxt genom att starta ytterliga linjer inom 

EU, öka frekvensen av trafiken på befintliga linjer, starta nya inrikeslinjer i enskilda EU-

länder, överväga förvärvsmöjligheter som kan bli tillgänglig i framtiden, förbinda fler 

flygplatser till deras befintliga linjenät, upprätthålla nya baser samt starta nya linjer som inte 

trafikeras av något annat flygbolag.  

Flygplansflotta  
Ryanair har idag 294 flygplan i deras flotta. De har kontrakt med Boeing och kommer utöka 

den ytterligare till 299 stycken Boeing 737-800 flygplan 2013.  

Risker 

Bränslepris 
De ökade bränslepriserna påverkar företagets resultat och möjlighet till lönsamhet. Detta är 

inget Ryanair kan påverka. Bränslekostnaderna ökade med 37 procent till 1,2 miljarder euro. 

Idag står bränslekostnaderna för 40 procent av Ryanairs totala kostnader. Ryanair räknar med 

att deras bränslekostnader kommer öka med över 350 miljoner euro nästa år. Det höga 

oljepriset kommer tvinga många av Ryanair konkurrenter att öka sitt bränsletillägg vilket gör 

Ryanairs låga priser ännu mer attraktiva.  

De senaste årens höga bränslekostnader, minskade yieldintäkter under vintern, högre 

flygplatskostnader och skatter har gjort att Ryanair valt att ställa undan 80 flygplan under 

vintermånaderna (november-mars), förra året var den siffran 40. Detta medför att Ryanair 

förväntar att passagerartillväxten kommer minska under kommande vinter, vilket kan påverka 

verksamhetens resultat.  
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Marknadsrisker 

Ryanair är verksamma på en konkurrensutsatt marknad, där lågprisbolag, traditionella 

nätverksbolag och charterbolag konkurrera på hela linjenätet. Flygbolagen konkurrerar främst 

med prisnivåer, frekvens och driftsäkerhet, varumärke, bekvämlighet för passagerarna 

(exempel tillgång till bonusprogram), samt tillgänglighet och bekvämlighet. Dessutom har 

Open skies-avtalen som trädde i kraft 2008 gjort det möjligt för amerikanska flygbolag att 

erbjuda sina tjänster på den europeiska marknaden vilket i framtiden kan leda till ökad 

konkurrens.  

Det har skett en prispress på marknaden vilket har gjort att flygbolagens marginaler har 

minskat. Både lågprisbolag och traditionella nätverksbolag erbjuder låga priser som ibland 

står i direkt konkurrens med Ryanair. Den ökade priskonkurrensen resulterar i lägre 

biljettpriser vilket i kombination med Ryanairs ökade kapacitet har gjort att bolagets yield har 

pressats ner. Trots att Ryanairs yield ökade med tre procent under 2011, hade det skett en 

minskning med 13 procent under 2010.  

Förutom konkurrensen från andra flygbolag finns även konkurrens från landtransporter, 

speciellt höghastighetståg, och även båttransport.  

Tillväxtrisker 

Det är väldigt hög konkurrens på de linjer som Ryanair flyger. På de nya linjerna tenderar 

kabinfaktorn vara lägre än på de etablerade linjerna, och reklam och andra säljfrämjande 

kostnader tenderar att vara högre, vilket kan resultera i förluster som kan påverka 

rörelseresultaten negativt. Ryanair genomför även regelbundet kampanjer på de nyöppnade 

linjerna. Kampanjpriserna kan ha effekten att öka kabinfaktorn men minska yielden. 

Ryanairs driftkostnader 2011  

Driftkostnader 

Personalkostnader 
Underhåll 
Bränsle och olja  
Reservdelar, material och reparationer 
Leasingkostnader   
Ruttavgifter 
Flygplatsavgifter 
Marknadsföring, distribution och övrigt 
Kostnader relaterade till vulkanutbrotten  

(€M) 

371,1 
277,1 

1 227,0 
93,9 
97,2 

410,6 
491,8 
154,6 

12,4 

Totala driftkostnader 3 141,3 

 


