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Sammanfattning 
 
Airline franchising var ett otänkbart begrepp för bara några år sedan. Avregleringen i Europa 
har haft en avsevärd betydelse för branschens utveckling där flygbolagen prövat olika 
strategier för att tampas med de konkurrenssituationer som har uppstått. En av de mindre 
kända och mer djupgående strategiska lösningar som förekommit bland stora flygbolag i 
Europa har varit franchising. 
 
Syftet med studien är att kartlägga och analysera airline franchising ur ett europeiskt 
perspektiv och undersöka vilka orsaker som ligger bakom dess utveckling samt skapa en 
prognos för utvecklingen av airline franchising i Europa. 
 
Studien antar en hermeneutisk ansats och utförs genom en omfattande litteraturstudie samt 
sex personliga intervjuer med företrädare från myndigheter, flygbolag och andra intressenter. 
Undersökningen omfattar även en studie av British Airways och Iberias franchisesystem.  
 
Resultaten visar att de undersökta faktorerna påverkar airline franchisings uppkomst på olika 
sätt, faktorerna är: Avreglering, Reglering, Lönsamhet, Kostnader, Matarflyg, Samarbeten, 
Konkurrens, Kunder, Varumärke/Image, Infrastruktur och Teknologi/Internet. Tre olika slags 
airline franchising som används vid olika tillfällen och som överlappar varandra kan urskiljas 
till regional-franchise, matar-franchise och internationell-franchise. 
 
Franchising verkar vara en effektiv strategi för flygbolag för att värja sig mot flygbranschens 
konkurrenskrafter. Detta gäller särskilt stora flygbolag som matar trafik från destinationer 
som de själva inte kan trafikera kostnadseffektivt, samt för att öka sin varumärkes- och 
marknadsnärvaro till destinationer och marknader de annars inte skulle kunna trafikera. 
Franchisetagarna lyckas att operera med lönsamhet på dessa destinationer.  
 
Studien visar att det sammanlagt existerar många faktorer som teoretiskt talar för en positiv 
utveckling av airline franchising. Nyckeln för franchiseföretagen är att ta reda på hur de ska 
hantera dessa på ett bra sätt. En av anledningarna till att strategin är föga spridd kan grunda 
sig i osäkerheten kring branschens utveckling och vilken position ett visst flygbolag ska anta 
på marknaden. Eftersom franchising är en jämförelsevis mycket ingående samarbetsform som 
avtalas för längre tidsperioder har ofta andra strategier fått företräde framför franchising. 
Iberia och British Airways är sedan länge etablerade flygbolag, även franchisetagarna har 
generellt sett haft mångårig stark lokal förankring och kännedom. Franchising har egenskaper 
som visat sig vara effektiva för de traditionella flygbolagen att konkurrera med de växande 
lågkostnadsbolagen. Särskilt uppstår en stor potential för utvecklingen av airline franchising 
då många stora flygbolag idag lämnar sina regionala eller olönsamma marknader och linjer till 
förmån för interkontinental trafik, samt då flygbolagen tenderar att minska antalet 
flygplanstyper i sin flotta vilket begränsar utbudet av trafikerade destinationer. 
 
Franchising är en (1) strategi och används som komplement till flygbolagens andra strategier. 
Samtliga undersökta flygbolag har för avsikt att fortsätta dagens franchisesamarbeten. 
Utvecklingen av strategin beror på hur flygbolagen tar emot och utvärderar möjligheten att 
använda airline franchising i framtiden. 
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Abstract 
 
Title: If you can’t beat them, join them – A study of airline franchising and its 
development in Europe 
 
Airline franchising was an unimaginable idea not many years ago. The deregulation in Europe 
had a vast impact on the development of the industry where the airlines have tried different 
strategy solutions to cope with the changing competitive situations that arise. One of the less 
renowned and more profound strategic solutions that have occurred within large carriers has 
been franchising. 
 
The purpose of the study is to examine and analyse airline franchising through a European 
perspective and examine the causes behind its development and create a prognosis of the 
development of airline franchising in Europe. 
 
The study takes on a hermeneutic approach and is covered by a literature study, six personal 
interviews with key persons from authorities, airlines, and other interest groups. The 
investigation furthermore comprises a study of the franchise system of British Airways and 
Iberia. 
 
The results show that the investigated factors influences airline franchising in different ways, 
they are: Deregulation, Regulation, Profitability, Costs, Feeder traffic, Cooperation, 
Competition, Customers, Brand/Image, Infrastructure and Technology/Internet. Three various 
categories of airline franchising are used at different times and overlap eachother, they can be 
identified as regional franchise, feeder franchise and international franchise. 
 
Franchising appear to be an effective strategy for airlines to uphold against the competitive 
forces in the aviation industry, especially for larger carriers that need feeder traffic from 
destinations where they can not operate cost efficiently themselves, and to increase their 
brand and market presence to destinations and markets they otherwise could not operate. The 
franchisees successfully manage to operate these destinations profitable. 
 
The study provides evidence that there exist many factors that theoretically articulate a 
positive progress of airline franchising. The key to the franchise businesses is how to handle 
them in a successful way. One of the reasons why the strategy is scarcely spread may be the 
uncertainty of the development of the industry, and which position a certain airline should 
take on the market. Since franchising is a comparably thorough cooperation with long term 
contracts, many carriers choose other strategies as solutions. Iberia and British Airways are 
established airlines as well as the franchisees that generally are well-known and have strong 
local knowledge of many years. Airline franchising is one effective method for the franchisors 
to compete with the growth of low-cost carriers. A large potential arises today when many 
traditional carriers leave regional or unprofitable routes and markets to the benefit of 
intercontinental operations, and follow the trend reduce the number of aircraft types in their 
fleet. 
 
Franchising is only one strategy and is used as a complement to the airline’s other strategies. 
All the investigated carriers intend to continue the existing and successful franchise contracts. 
The development of the strategy depends on how the carriers embrace and evaluate the 
possibilities to use airline franchising in the future.  
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1 Inledning 
 

tropet annonserar att din flygning till Manchester snart ska avgå, du tittar på 
biljetten som du bokat på British Airways hemsida www.ba.com och bekräftar att det 
är rätt flygkod. Du skyndar dig mot gaten och ser det lilla flygplanet med British 

Airways färger och logo vänta på dig, när du kliver ombord hälsas du välkommen av 
personal i British Airways vanliga kostymer. I flygplanet välkomnar piloten passagerarna till 
British Airways flygning ”operated by Sun Air of Scandinavia”, inget du reflekterar närmare 
över. Men för flygbolaget är den meningen helt avgörande och oerhört betydelsefull.  

 U
 
Airline franchising var otänkbart för bara några år sedan då merparten av flygbolagen var 
nationella med kraftigt och ofta starkt statligt inflytande och ägande. När flygbranschen 
avreglerades i slutet av 80-talet och början av 90-talet började nya privata aktörer att utmana 
de stora jättarna, och än idag håller balansen på marknaden på att skapas. Fler aktörer utmanar 
jättarna särskilt på de regionala marknaderna där vi idag kan skönja in- och utträden, 
konkurser och flugor.  Men ensam är inte stark i flygbranschen och branschen hålls uppe 
genom olika samarbeten på flera plan både horisontellt och vertikalt, från stora globala 
allianser till samarbeten mellan två mindre flygbolag på en regional arena. Airline franchising 
är en samarbetsform vissa flygbolag valt att använda i sin strategi på marknaden. 
 

ICAO i WP/7 punkt 1.1 definierade år 2004 begreppet Airline franchising:  
”Airline franchising är ett handelsmässigt avtal som involverar ett 
franchisegivande flygbolag som överlåter rätten till ett franchisetagande 
flygbolag att använda olika företagets symboler så som flygkod, färger, 
utseende och marknadsföringssymboler för att marknadsföra eller utföra 
franchisetagarens flygserviceprodukter enligt standarder framtagna och 
kontroller för att upprätthålla av franchisegivaren utsatt kvalitet.” 

 
Flygbranschens utveckling har fastnat under min lupp och jag har fascinerats av dess 
utveckling i synnerhet sedan min tidigare kandidatuppsats vid Stockholm universitet som 
avhandlade marknadens omstrukturering till följd av lågkostnadsbolagens inträde. Personligen 
kände jag tidigare inte till att företeelsen airline franchising existerade mellan flygbolag och 
det spädde på nyfikenheten att undersöka något nytt samt bredda mina kunskaper och 
samtidigt bidra till den begränsade forskningen i ämnet.  
 

1.1 Bakgrund 
Flygbranschen är global och utsatt för internationell konkurrens. Flygbranschen har under 
längre tid varit mycket hårt reglerad, avregleringen skedde först i USA på 70-talet och sedan i 
Europa på 80- och 90-talet. Detta förde med sig ett ökat konkurrenstryck för flygbolagen i 
form av flera aktörer och priskrig. Utvecklingen ledde till att flygbranschen präglades av olika 
samarbeten och strategiska allianser. Förutom konkurrenstrycket kan ett flygbolag inte täcka 
en hela den globala marknaden själva.  
 
Sedan avregleringen i flygbranschen har flygbolagen anammat och försökt driva olika 
strategiska lösningar. Det tidigare statliga intresset i ett flygbolag kunde säkerställa ett bolags 
finanser, men i och med avregleringen sattes andra krav på flygbolagens prestationer och som 
ett led i att agera på flera marknader blev olika samarbeten en naturlig följd. 
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Ett vanligt förekommande samarbete mellan flygbolag är code-share, en marknadsaktivitet 
hos ett flygbolag som använder ett annat större flygbolags flygkod antingen mellan enskilda 
flygbolag eller mellan flygbolag i samma globala allians, detta samarbete kan lätt förväxlas 
med det mindre vanliga airline franchising.  
 
Franchising är en samarbetsform som ofta förknippas med detaljhandeln och företag som Mc 
Donalds eller 7-Eleven. Samarbetsformen är spännande och får med jämna mellanrum 
mediernas uppmärksamhet, ofta för att belysa så kallade orättvisor mellan franchisegivare och 
franchisetagare. Det finns naturligtvis utrymme för kritik i detta avseende eftersom 
franchising inte alltid fungerar. Hytting, tidigare ordförande i Svenska franchiseföreningen, 
förklarade i en intervju att Hemglass vars franchisesystem var mycket lyckat i Sverige inte 
alls fungerade i Östeuropa när det lanserades där då marknaderna öppnades för 
marknadsekonomi. Hytting förvånades nu över att franchising har krupit in i flygbranschen 
eftersom den är mycket kapitalintensiv.  
 
Men franchising förekommer trots allt som strategi hos flera flygbolag, i Europa har det 
förekommit hos de stora nätverksbolagen Iberia, Air France och British Airways. Lufthansa 
har använt samarbetsformen men avslutat den till fördel för andra samarbeten. Det få studier 
som behandlar ämnet airline franchising har varit från nittiotalet eller från början av 
tvåtusentalet. Förändringar inom branschen sker kontinuerligt och gör denna undersökning till 
unik i sitt slag. Någon aktuell svensk studie inom ämnet har jag inte kunnat finna. 
 
Shane (2005) kritiserar de som anser att franchising passar alla branscher, produkter och 
tjänster. Enligt Pender (1999 s567) skiljer sig airline franchising från franchising i andra 
branscher och genom sina studier i British Airways drar han slutsatsen att denna form är 
under tillväxt i flygbranschen. 
 
British Airways har varit en föregångare när det gäller franchising bland europeiskt flyg. De 
använder sig av strategin främst för matarflyg till de större orterna varifrån internationella 
rutter trafikeras. Flygbolag som använt franchising som lösning har gjort det på egna 
olönsamma linjer. British Airways har idag franchiseavtal med fem fristående flygbolag som 
flyger under British Airways varumärke och flygkod (BA 04). 
 

1.2 Problem 
En trend i slutet av 1980 och början på 1990-talet var den ökade användningen av code-share. 
Tillväxten av code-share var inledningen på mer utvecklade franchisekonstellationer 
(Alamdari 1998, s593). Vissa krafter inom flygbranschen vill påstå att code-share redan 
täcker behovet och att franchising därför är föga utvecklat och svårt att finna. Om det vore så 
skulle troligtvis inte franchising fortsätta att existera på marknaden. Därför antar jag att code-
share och franchising täcker olika behov och kan fungera som olika samarbeten inom samma 
flygbolag. 
 
Flygbranschen är komplex och är präglad av många olika strategier i ett och samma flygbolag 
och antalet strategier och samarbeten växer med flygbolagets storlek, ofta skräddarsys också 
individuella lösningar mellan olika flygbolag. Många flygbolag köper in delar av 
verksamheten så att företagets fokus ligger på flygbolagets huvudsakliga verksamhet. 
 
Det går att skönja flera bakomliggande faktorer till förändringar i flygbranschen där 
liberaliseringen av marknaden varit den viktigaste. Även externa händelser som säkerhetshot 
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har påverkat viljan till förändring. Inom den europeiska flygmarknaden har många flygbolag 
visat negativt resultat under lång tid. Då staten i lägre grad hjälper de nationella flygbolagen 
ekonomiskt har många drivits att förändra sin strategi för att överleva, detta har tvingat 
bolagen att hitta eller skapa andra lönsamma samarbetslösningar. Lågkostnadsbolagens 
inträde på marknaden har också skapat ett behov av förändring hos de traditionella 
flygbolagen för att tillfredsställa kundernas behov och önskemål och samtidigt upprätthålla 
standarden som nationellt flygbolag. 
 
Under de senaste fem åren har de tidigare nationella flygbolagen försökt hitta en balans i sina 
affärsstrategier för att kunna överleva på marknaden. Denna tid har varit präglad av 
konkurrens, priskrig, konkurser och omorganisationer. Strategiska allianser och olika typer av 
samarbeten har blivit en nödvändighet för överlevnad och en del av flygbranschens vardag. 
Men hur ska nätverkssystemet fungera samtidigt som flera flygbolag lämnar flera marknader 
för att generera lönsamhet? Enligt Porter kan branschens lönsamhet analyseras genom fem 
krafter som företagen sedan arbetar med utifrån sin definierade basstrategi.   
 
Airline franchising har varit en av dessa strategiska lösningar, under följande rubrik kommer 
det att definieras vilka områden som kommer studeras närmare i undersökningen.  
 

1.2.1 Undersökningsområden 
 

• Kartlägga och analysera faktorer som ligger bakom utvecklingen av airline 
franchising.  

 
• Vilka olika typer av airline franchise har utvecklats och vilka är motiven bakom 

dessa?  
 

• Vilka hinder och drivkrafter ligger bakom flygbolagens strategi att använda 
franchising? 

 
• Hur ser prognosen ut för utvecklingen av airline franchising i Europa? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att analysera airline franchising som strategisk allians ur ett 
europeiskt perspektiv och att undersöka vilka orsaker som ligger bakom dess utveckling samt 
att skapa en prognos för utvecklingen av airline franchising i Europa. Dessutom ska uppsatsen 
skapa en ökad förståelse för strategins användning. 
 
Syftet uppnås genom att genomföra och analysera sex intervjuer med kunniga inom ämnet 
samt studera British Airways och Iberias flygsystem. 
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1.4 Förkortningar och begreppsförklaringar 
 
Charter Privat uthyrning av flygplan oavsett destination, oftast till 

organisationer eller företag. 
 
Code-share När två eller fler flygbolag använder sin egen flygkod eller delar 

en gemensam kod på flygningar som en av dem sköter. Sker ofta 
inom en allians men kan även ske med andra partners. Ett 
flygbolag köper kapacitet hos ett annat flygbolag som flyger under 
flera olika flygkoder. Kunden kan således flyga med ett annat 
bolag än det bokade.  

 
ERA  European Regions Airline Association 
 
Flygkod/prefix Den kod som varje flygning har. Denna talar om vilket flygbolag 

och vilken sträcka som trafikeras. De två första bokstäverna talar 
om vilket flygbolaget är.  

 
ICAO  International Civil Aviation Organization 
 
Kabinfaktor Andelen passagerare av antal tillgängliga flygstolar på en flygning, 

anges i procent. I nätverk talas om totala passagerarkilometer av 
antalet platskilometer (platser*distansen). 

 
Lågkostnadsflygbolag Flygbolag som flyger reguljärt med låga priser och fokus på 

kostnader, ej enligt nav/eker systemet. 
 
Nav/ekrar En eller flera flygplatser utgör huvudflygplatser (nav) som 

resterande trafik slussas in i för att komma vidare i flygbolagets 
nätverk. 

 
Slottider/Slots Rättigheterna att operera en landning eller start på en flygplats 

inom en viss tidsperiod, el. angivande av en tilldelad tidpunkt för 
start, landning eller passage av en punkt för ett flygplan. 

 
Traditionellt flygbolag Uppbyggt enligt nätverksprincipen med nav och ekrar. Flyger 

reguljärt eller charter med stora flygplan. 
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2 Metod
etodavsnittet beskriver undersökningens utförande och de bakomliggande 
faktorerna till dess utformning och design. Avsnittet förklarar dessutom 
vetenskapssynen, metodsynsättet, förförståelsen och hur syftet uppnås i uppsatsen. 

 

 

Av en händelse kombinerade jag en sökning på Internet med orden ”airline” och ”franchising” 

2.1 Vetenskapssyn 
k ett hermeneutiskt synsätt på fenomenet airline franchising. 

2.1.1 Förförståelse 
ande betydelse i forskning med hermeneutiskt synsätt då forskaren 

ör varje genomförd intervju ökade förförståelsen och varje del skapade tillsammans en 

2.2 Förstudie 
Under den ingående teoretiska förstudien uppmärksammande jag faktorer som jag tolkade att 
påverka airline franchising. Generalsekreteraren för Svensk Flyg Harald Rosén fick utgöra 

 M
i en välkänd sökmotor som snart visade ett antal träffar. När det visade sig vara en intressant 
infallsvinkel avseende flygbolags strategiska allianser och då jag inte visste mycket om denna 
samarbetsform flygbolag emellan så började jag fördjupa mig i ämnet. 
 

Denna studie har i huvudsa
Hermeneutiken brukar beskrivas som tolkningslära (Patel & Davidson s25). Det är svårt att ge 
en exakt bild av vad denna tolkningslära innebär menar författarna men de vidhåller att den är 
av språklig natur. Det handlar om att förstå och tolka olika situationer och sätta dem i ett 
sammanhang. Forskaren utgår från sin egen förförståelse som både kan utgöra hinder och vara 
en tillgång för studien. Hermeneutiken försöker skapa en helhetsbild av en företeelse genom 
att pendla mellan delarna och helheten. Det sker ofta perspektivförskjutningar i pendlingen 
mellan helheten och delarna, mellan subjekt och objekt mellan förförståelsen och 
undersökningen, det är detta som kallas den hermeneutiska spiralen (Patel & Davidson, s27). 
Den egna förförståelsen används hela tiden som ett verktyg i forskningen. Den egna empiriska 
studien är intervjuer som gjorts med olika mellanrum. Det är dock sällsynt med en renodlad 
hermeneutisk ansats.  
 

Förförståelsen är av avgör
ständigt använder sin förförståelse som verktyg i tolkningen (Patel & Davidson s27). Min 
förförståelse om flygbranschen hade jag skaffat sedan kandidatuppsatsen som avhandlade 
konkurrenssituationen i flygbranschen. Sedan dess hade jag kontinuerligt följt utvecklingen på 
flygmarknaden. Inom franchising kom förförståelsen från litteratur jag läst inom ämnet för en 
tidigare studie. Inläsning av litteratur inför denna studie skapade en förförståelse om ämnet 
som används i tolkningen av data både på ett positivt och negativt sätt. På ett positivt sätt 
eftersom jag lätt har kunnat följa resonemang i litteratur och intervjuer och lätt kunna följa 
upp med relevanta följdfrågor och kunna koppla uttalanden och delar från intervjuer till 
helheten och vad som påverkat utvecklingen. Men också negativt eftersom förförståelsen 
utgår från forskarens egen tolkning och jag kan medvetet eller omedvetet ha antagit eller 
bildat mig en uppfattning om undersökningens resultat och data som omedvetet kan ha lett 
mig dit.  
 
F
helhetsbild av ämnet som jag kunde använda i kommande intervju.  
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undersökningsobjekt i den empiriska förstudien för att bekräfta att faktorerna var adekvata 

gens gång och utgöra 

torer jag fått 

ör att uppnå uppsatsens syfte har jag valt att genomföra en kvalitativ studie med vissa 
kvantitativa inslag vilket inte är ovanligt. Airline franchising är ett ämne som inte är så 

 studie är då lämplig där eftersom respondenterna skulle få resonera 

ilar den kvalitativa forskningens teoretiska 

ryman (2002) redogör för olika metoder inom kvalitativ forskning han exemplifierar och 
beskriver etnografi/deltagande observation, kvalitativa intervjuer, fokusgrupper, 

ling och analys av data och insamling och kvalitativ analys 

flygbranschen och franchising.  

och om någon eller några ytterligare relevanta faktorer skulle tillföras. 
 
Förstudien utfördes med avsikt att fastställa min förförståelse. Detta hör samman med 
Brymans (2002, s254) steg specificering av frågeställning samt insamling av ytterligare data. 

en teoretiska ståndpunkten kan således formuleras under forskninD
grund för insamling av ytterligare data för att pröva den teoretiska ståndpunkten. 
 
I den inledande delen av undersökningen passade det bra med intervju som teknik för att 
samla information. Efter att jag förklarat syftet med intervjun klargjorde vi tillsammans vad 
egreppet airline franchising var, varefter jag ställde frågor avseende hur de fakb

fram i litteraturstudien påverkade utvecklingen av flygmarknaden och framkomsten av airline 
franchising. För att respondenten skulle kunna följa intervjun lättare bistod jag honom en 
utskrift av frågorna och faktorerna. Rosén bekräftade samtliga faktorer och lade till faktorerna 
flygplatser och teknologi, som jag anammade i studien. 
 

2.3 Val av Metod 
F

utforskat och en kvalitativ
kring varför utvecklingen ser ut som den gjort så att jag skulle kunna ringa in betydelsefulla 
faktorer. Undersökningen genomfördes som djupintervjuer med respondenterna för att se om 
de skulle nämna samma faktorer av betydelse. 
 
Den kvalitativa forskningen brukar enligt Bryman (2002 s249ff) uppvisa en induktiv syn på 
förhållandet mellan teori och praktik genom att teorin utvecklas med de praktiska 
orskningsresultaten som underlag. Vidare vf

ståndpunkt på en förståelse av den sociala verkligheten och hur den tolkas. 
 

2.4 Tillvägagångssätt 
B

språkbaserade metoder för insam
av texter och dokument. Ofta använder sig forskaren av flera metoder i samma undersökning. 
Bryman menar att man ibland drar sig för att definiera kvalitativ forskning för att kopplingen 
mellan teori och praktik är mer svårtolkad i jämförelse med kvantitativ dito där de teoretiska 
frågeställningarna styr insamlingen och analys av data. Inom kvalitativ forskning anses teori 
vara en följd av undersökningen i motsats till en utgångspunkt. 
 
Först studerade jag litteratur och tidigare undersökningar i ämnet. Detta genererade faktorer 
som jag ansåg påverka airline franchisings utveckling. Därefter formulerade jag en frågeguide 
aserad på litteraturstudien för att kartlägga utvecklingen inom b

Den andra delen av förstudien var en intervju för att bekräfta och bearbeta litteraturstudiens 
resultat och mina hitintills dragna slutsatser. Med den omarbetade frågeguiden intervjuade jag 
fem andra respondenter om ämnet. 
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2.4.1 Urvalskriterier och åtkomst 
Olika perspektiv skulle gynna resultat, analys och trovärdigheten i undersökningen. 

ålsättningen var att angripa problemet ur olika vinklar genom att låta olika representanter 
airline franchisings utveckling. Jag delade in de 

anschorganisationer) 
 
Dessa kontaktades först med e-post och ett uppföljande telefonsamtal i de fall inget svar 
kommi eckor och där jag inte kom fram skickades ytterligare e-post. Vid 
kon e apade jag även 

ontakt med fler intresserade som ledde till intervju och dörröppnare till fler intervjuer. En 

net som satt på rätt 
osition och kunde adekvat svara på undersökningens frågor. 

raktär och empirin till stor del 
ygga på intervjuer med intressenter i flygbranschen för att undersöka deras syn på de 

som skulle tala för eller emot franchising mellan flygbolag. Vissa 
n kunna mäta hur franchising fungerat för flygbolagen. Data i en 

inerar olika typer av datakällor till exempel 
tuderar olika personer (Persson & Starrin, s218).  Sekundärdata utgjordes av företagsinternt 

M
från olika grupper svara på hur de såg på 
respondenterna i grupper:  
 

• Nuvarande franchisegivare och franchisetagare 
• Potentiella franchisegivare och franchisetagare  
• Myndigheter 
• Akademiker 
• Övriga intressenter (allianser, journalister och br

t inom två v
fer nsen ”Flyg med Framtid” i Göteborg den 16:e november 2005 sk

k
respondent fick jag genom en personlig kontakt på ett företag som redan svarat jakande. 
Sammanlagt kontaktades 18 flygbolag, Luftfartsverket, Regeringskansliet, EU-myndigheten, 
3 globala allianser, 7 akademiker och 7 övriga. Av nuvarande franchisegivare deltog British 
Airways, resterande franchisegivare svarade inte. Av nuvarande franchisetagare deltog Sun 
Air. GB Airways och BMed svarade att de inte hade möjlighet att delta, inget svar från 
resterande. Flera potentiella respondenter refererade till information på respektive hemsidor. 
Av potentiella franchisegivare deltog SAS, resterande fick jag inget svar från. Lufthansa 
svarade men en komplicerad organisation gjorde det svårt att komma i kontakt med rätt 
person. Av de globala allianserna svarade bara Star Alliance att de inte kunde delta.  
 
Jag har exemplifierat franchisesamarbete mellan flygbolag i Europa genom att inleda den 
empiriska studien med en beskrivning av British Airways och Iberias franchisesystem, valet 
av dessa grundades på att dessa två system fanns mest information om.  
 
Syftet uppnåddes genom att undersöka British Airways och Iberias franchisesystem samt 
genomföra sex intervjuer vilket jag anser är tillräckligt för att få ett bra resultat. 
Respondenterna var personer med gedigen aktuell kunskap inom äm
p
 

2.4.2 Datainsamling 
Initialt bestämde jag att studien skulle vara av kvalitativ ka
b
strukturella förändringarna 
kvantitativa data skulle äve
studie kan både vara kvalitativ och kvantitativ. 
 
Primärdata har i huvudsak utgjorts av personliga intervjuer genom personliga möten eller per 
telefon med insatta i branschen. Genom att använda datatriangulering ökar validiteten av 
insamlat material, det vill säga att man komb
s
material, webbsidor, artiklar och litteratur för att åskådliggöra dess utveckling och verksamhet 
för att kunna jämföra och visa olika syn på hur företeelsen ser ut och utvecklats i verkligheten. 
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Val av British Airways och Iberia gjordes genom en sökning och inläsning på de 
franchisesystem som funnits i Europa och dessa två fanns mest utförlig information om och 
existerat längst på marknaden. Exemplifiering av två fall visar hur olika franchisesystem kan 
se ut och att de är uppbyggda på olika sätt. Flotta, flygkod och marknadsutbredning, 
samarbeten, startår och hur länge franchising funnits är viktiga faktorer. 
 
För de respondenter som inte känner till franchising inom flyget kunde samtalet inledas med 
flygbolagets olika samarbetsformer och dess utveckling. I och med detta hade jag avväpnat de 

spondenter som kanske skulle känna sig tvungna att svara på något de inte kände till som 

rimärdata har huvudsakligen utgjorts av personliga intervjuer. Intervjuer är troligtvis den 
 kvalitativ forskning på grund av dess olika former och 

002). Sex personliga intervjuer genomfördes, varav fyra per telefon på 

er som orsakat franchising i 
ygbranschen genom att låta respondenterna resonera kring olika begrepp och svara på 

 Bell (2003 s343) behöver inte besvaras i exakt samma ordning vid varje 
tervju och respondenten relativt stor frihet att tolka frågan och hur den ska besvaras, 

 så sätt kunna följa 
amtalet och befästa viktiga poänger i respondenternas uttalanden. Detta möjliggjorde en mer 

re
begrepp men kan ändå få reda på deras syn på vad som föranlett samarbetsformen, men det 
visade sig att de kände till begreppet även om samtliga inte var helt insatta i det specifika.  
 

2.4.3 Intervjuer 
P
mest använda metoden inom
flexibilitet (Bryman 2
grund av avståndet till England, Göteborg och Danmark. De två andra träffade jag på 
respondenternas respektive arbetsplats i Stockholmsområdet. 
 
Intervjuer kan vara en bra metod för att erhålla information som annars skulle vara svår att nå 
(Salkind s196). Undersökningen skulle frambringa faktor
fl
frågor. Intervjumetoden passade bra eftersom jag kunde ställa följdfrågor och efterfråga 
förtydliganden.  
 
Intervjuguiden var semistrukturerad med en lista av frågor som skulle behandlas. Frågorna 
enligt Bryman &
in
följdfrågor som inte är inkluderade i frågeguiden kan ställas av intervjuaren, men frågorna 
följer ofta med samma språkbruk i samtliga intervjuer. Strukturering innebär hur fria frågorna 
är att tolka fritt för intervjupersonen (Patel & Davidson 1994, s61). Grad av standardisering 
innebär hur pass mycket ansvar avseende frågornas utformning och ordning som lämnas till 
intervjuaren (Patel & Davidson 1994, s60). Intervjuguiden bestod av några inledande frågor 
om airline franchising och dess utveckling som sedan följdes av frågor kring de faktorer jag 
fått fram och hur faktorerna uppkommit samt hur de kommer att utvecklas och dess påverkan 
på airline franchisings utveckling. I och med detta kunde jag få en målad bild av läget och 
dess fortsatta utveckling vilket forskaren är ute efter i kvalitativa intervjuer (Bryman & Bell 
2003, s343). Vid intervjun fick respondenten en utskrift av frågeguiden. 
 
Samtliga intervjuer spelades in för att jag lättare skulle kunna vara koncentrerad på intervjun. 
Anteckningar togs som ett komplement till inspelningarna för att på
s
adekvat återgivning av innehållet i intervjuerna.  Efter intervjun transkriberades och 
sammanställdes samtalet. Sammanställningarna skickades till respektive respondent som fick 
verifiera och korrekturläsa innehållet. Därmed validerades data med hjälp av 
tillvägagångssättet validitet genom ”feedback från informanterna” (Svensson & Starrin 1996, 
s220). 
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2.4.3.1 Telefonintervjuer 
På grund av lång distans mellan mig och vissa respondenter använde jag telefonintervjuer vid 

ra av intervjuerna. Dessa spelades in för att jag lättare skulle kunna återge det som sades. 
sig från en personlig intervju där kroppsspråk, intonation, 
r inte kan spela in. Fördelar med en telefonintervju är att 

m 

dien och den teoretiska 
ferensramen. Jag har funnit vetenskapliga artiklar och dokument publicerade av företag och 

 i databaserna Academic Search Elite, Affäsdata och S-WoBA, 
tive bolag har hämtats från företagets hemsida samt för de svenska 

demiska artiklar. 

dersökt olika 
nsamhetsmått och på så sätt undersöka framgången med franchising. Problemet med detta är 

h varifrån data ska hämtas. De flesta siffror gällande 
talen är strikt konfidentiella, så en studie av avtalen skulle 

ng av frågan och min tolkning av 
eras svar. 

it och applicerat teorier om franchising och studerat den forskning kring airline 
anchising. För att strukturera och belysa andra vinklar av airline franchise i branschens 

d. Jag har i hög grad använt tidigare teorier, 
r den aktuella forskningsfronten i ämnet. 

särskilt 

fy
En intervju per telefon skiljer 
ögonkontakt och andra faktore
kostnaden att genomföra den är låg, det är lättare för intervjuaren att styra samtalet och 
respondenterna blir inte heller påverkade av mina, intervjuarens reaktioner på de svar so
erhålles (Bryman & Bell, 2003 s120). 
 
Frågeguiden hade skickats i förväg för att möjliggöra för respondenten att förbereda sig inför 
intervjun. I övrigt följdes samma ram som i den personliga intervjun. 
 

2.4.4 Sekundärdata 
Texter och dokument har varit av stor vikt som grund i litteraturstu
re
organisationer på Internet,
årsredovisningar för respek
flygbolagen i databasen Affärsdata. I Libris sökte jag efter litteratur i ämnet och kom i kontakt 
de publicerade böckerna där ämnet airline franchising ingår. 
 
Redan i begynnelsen av datainsamlingen insåg jag att forskning inom området var begränsat. I 
Sverige saknades överhuvudtaget aktuella studier och existerade endast i liten omfattning i 
Europa. I det specifika ämnet fann jag mellan fem och tio aka
 

2.5 Alternativa metoder 
Alternativa metoder hade kunnat vara en kvantitativ studie som un
lö
vilka mått som ska användas oc
franchising är hemliga och själva av
vara svårt att få åtkomst till. I början upplevde jag en viss tröghet med att få respondenter, 
men det blev lättare att få åtkomst desto fler som deltog.  
 
Studien blir analyserad ur intervjuobjektens syn i hög grad. Resultaten gäller därför dessa fall 
och en studie med fler intervjuobjekt eller andra intervjuobjekt skulle kunna givit annorlunda 
resultat. Deras svar har säkerligen påverkats av deras tolkni
d
 

2.6 Teorier och tidigare studier 
ag har funnJ

fr
fokus finns även Porters branschanalys me
utredningar och modeller i arbetet och belyse
 
Teorierna och de tidigare studierna används för att finna centrala aspekter inom det valda 
problemområdet. Porters femkraftsanalys används för att finna faktorer som påverkar 
branschen. Tidigare studier i ämnet airline franchising har belyst vilka faktorer som 
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påverkat dess utveckling och det är bland annat dessa som utgör innehållet i den empiriska 

kturerats genom att följa teoriavsnittets ram genom att identifiera 
yckelfaktorer som respondenterna svarat avseende airline franchisings utveckling. 

tstudien ingå eftersom den var utformad 

. Analysen är beskrivande och tolkande, och triangulering används för att 
tudera variationer i uttalandena. De resultat och slutsatser som kan dras från kvalitativ 

n vet vad som med säkerhet kommer att 
ke. Antingen blir utfallet just som man sagt för att alla agerar som uttalat, det vill säga 

amtiden annorlunda just av den anledningen att man yttrat 
gerar annorlunda för att man tror att andra ska agera på ett 

studien. För att bekräfta faktorerna utfördes en empirisk pilotstudie varefter faktorerna 
reviderades något. 
 

2.7 Strukturering och analys av data 
Analysen har stru
n
 
Till grund för analys och slutsats kommer även pilo
som övriga studierna och gav liknande svar, därför finns det ingen anledning att göra om 
denna intervju.  
 
Jämförelse mellan intervjuerna och teoridelen belyser relevansen av faktorerna och vad de i 
sin tur beror på, på så sätt skapas meningsfulla resultat och tolkningar som svarar på 
uppsatsens syfte
s
forskning är inte genrealiserbara i statistisk mening men kan generaliseras med hjälp av teorin 
som den jämförs med så kallad inre generalisering.  
 

2.8 Prognosskapande 
Det är svårt med framtidsstudier då ingen egentlige
s
självuppfyllande. Eller så blir fr
något om framtiden och att man a
visst sätt, det vill säga självupphävande. Utsagor kan alltså leda till att de blir både 
självuppfyllande och självupphävande (Gilje & Grimen 1992). I denna studie grundar sig 
prognosen på intervjuer och historiska data och man kan föreställa sig hur framtidens 
samarbeten kommer att utvecklas genom att analysera branschens och företagens utveckling. 
Då flertalet anser att samma faktorer är viktiga kan man anta att det är just utvecklingen av 
dessa kärnfaktorer som är av särskild vikt för att prognosen ska hamna nära det verkliga 
utfallet. Sedan kan man urskilja viktiga utvecklingstendenser och deras betydelse för 
branschens utveckling. Forskaren kan dock fråga sig hur långt ifrån sanningen utfallet av 
prognosen kan hamna och samtidigt vara rätt utförd. Sådana frågor är lättare att mäta i en 
kvantitativ studie än denna av mer kvalitativ karaktär. 
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3 Referensram – Tidigare studier 
 

etta kapitel presenterar den teoretiska referensramen och tidigare forskning inom 
området. Den teoretiska delen är dels baserad förstudien som grundar sig på 
datainsamling från tidigare forskning och från en egen empirisk studie. Teorier som 

används kommer till stor del från akademiska artiklar och bildar en slags egen modell som 
den fortsatta undersökningen kommer att grunda sig på. Detta på grund av att ämnet inte 
tidigare är utforskat och således genererar en plattform för ny kunskap. Dessa kapitel belyser 
den aktuella forskningsfronten i ämnet fram till idag.  

 D
 
Begreppet Airline Franchise utgörs av två ord Airline – flygbolag och Franchise. Nedan 
kommer jag att beskriva betydelsen av var och ett av orden och dess sammansatta innebörd. 
 

 
 

Referensram 

Milstolpar i 
flygbranschens 

utveckling 

Franchising Branschens 
konkurrenskrafter 

Avreglering, friheter 
och paket 

USA Europa 

Franchiseformer 

Motiv till franchising 

Internationell 
franchising 

Airline franchising 

USA 

Europa 

Airline Franchising 
faktorerna 

 

3.1 Viktiga milstolpar i flygbranschens utveckling 
Detta avsnitt är betydelsefullt för att förstå förutsättningarna för begreppet airline 
franchising. Nedan presenteras viktiga milstolpar från åttiotalet till idag med utvecklingen av 
avregleringar och globala avtal som orsakat framväxten av airline franchising. 
  
Tiden mellan 1987 och 1989 var präglad av hög lönsamhet. 1990-93 följde en av de djupaste 
kriserna flygbranschen genomgått. Oljepriserna ökade 1990 och det ekonomiska klimatet 
försämrades i stora delar av världen. Den ekonomiska krisen omvandlades till katastrof i och 
med USA:s invasion av Kuwait i augusti 1990. Flygresandet minskade därav och ledde till 
överkapacitet och minskad omsättning bland flygbolagen. Flertalet flygbolag försattes i 
konkurs i början av 1990-talet till följd av dessa händelser, med få undantag visade 
flygbolagen minusresultat. Många statligt ägda flygbolag krävde stora ekonomiska injektioner 
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för att överleva under det tidiga nittiotalet detta gällde även privatägda flygbolag som stärktes 
med kapital från ägarna för att överleva.  
 
I mitten av nittiotalet började de ekonomiska neddragningarna i flygbolagen få effekt 
samtidigt som efterfrågan och vinster i flygbolagen ökade successivt. Trots flygbolagens 
finansiella uppgångar blev flygbolagen negativt påverkade av den skuldsättning de satt sig i 
under de goda åren i slutet av 1980-talet genom åtskilliga nybeställningar av flygplan. 
Vinstmarginalerna i flygbranschen är låga även under goda år menar Doganis (2001 s2) vilket 
visar svårigheterna för flygbolagen att gå med vinst. Slutet på nittiotalet var ett upplyft för 
flyget i USA och Europa medan det gick sämre för flygbolagen i Asien, vilket påverkade de 
amerikanska och europeiska flygbolagens rutter till området. I sin tur påverkade detta 
troligtvis även matarflyget till dessa linjer eftersom flera linjer lades ner eller att kapaciteten 
flyttade till andra marknader. 
 
På tvåtusentalet tog utvecklingen en ny riktning. Två faktorer påverkade vinsten i detta läge 
menar Doganis (2001 s4). Dels överkapaciteten på många marknader i synnerhet på 
internationella rutter där flygbolagen kämpade hårt för att behålla marknadsandelarna vilket 
sänkte lönsamheten, i USA och Europa förvärrades denna trend på grund av 
lågkostnadsbolagens inträde och prissättningsstrategi. Trots att vinsterna steg så ökade 
kostnaderna i reella termer.  
 
En viktig medverkande kraft är flygbränslepriset som legat på en relativt låg nivå under de 
senaste tio åren i jämförelse med fluktuationer i bränslepris under 1970 och 1980-talen.  
Flygbränslepriserna följde OPEC:s ökning av oljepriset 1999 vilket påverkade de flygbolag 
som inte räknat in detta scenario negativt. En annan trend är minskning i flygtrafik i relativa 
termer och tillväxten i mitten på 90-talet låg runt fem procent. Ytterligare en trend är den 
minskade avkastningen i flygbranschen räknat per flugen passagerar- eller tonkilometer 
(Doganis 2001, s7). 
 

3.1.1 Avreglering, friheter och paket 
Den viktigaste utvecklingen som skett inom flygets historia är liberaliseringen av den 
internationella flygtransporten (Doganis 2001, s5). Detta har påverkat hela marknaden och all 
dess verksamhet.  
 
Flygindustrin har under hela dess historia varit hårt reglerad av olika bakomliggande faktorer 
som säkerhet, operationella faktorer och även kommersiella och ekonomiska orsaker. 
Flygbolagen har även varit föremål för hög statlig insyn och påverkan. Sedan det andra 
världskriget har regleringen på flygmarknaden utvecklats. Chicago Convention on Civil 
Aviation 1944 utgjorde grunden för regleringarna på världens globala flygmarknad, den 
skrevs under av 52 nationer och hade i stora drag två poänger: grundandet av International 
Civil Aviation Organisation (ICAO) som ombesörjer säkerhet, operationer och tekniska 
regelverk; och enandet av fyra principer gällande internationell flygreglering:  
 
1) Suveränitet för respektive lands egna luftrum;  
2) Jämlika lagliga möjligheter för alla länder handha flygtrafik;  
3) Icke-diskriminerande vad beträffar inverkan av regelverket oavsett nationalitet;  
4) Frihet för varje stat att utse det nationella flygbolaget som ska sköta dess flygtrafik.  
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ICAO tog fram dokument avseende flygtrafikens operationella verksamhet. De fem friheterna 
avseende flygtrafik är direkt kopplade till de fyra ovanstående principerna: 
 
1) rättigheten för ett flygbolag från ett land att flyga över ett annat lands territorium;  
2) rättigheten för ett flygbolag från ett land att flyga över ett annat land i icke-kommersiella 
sammanhang;  
3) rättigheten för ett flygbolag att transportera passagerare, post och varor från sitt 
land till ett annat;  
4) rättigheten för ett flygbolag att lasta passagerare, post eller varor från ett annat land och 
transportera till sitt eget;  
5) rättigheten för ett flygbolag att flyga mellan länder som det inte har något ursprung i. 
Cabotagebegreppet blir aktuellt i den femte friheten som innefattar ett flygbolags rättighet att 
transportera passagerare, post och frakt mellan rutter i ett annat land än ursprungslandet mot 
en avgift eller ett leasingkontrakt. Cabotage introducerar konkurrens mellan nationella och 
internationella flygbolag och är en viktig beståndsdel i liberaliseringen av flygmarknaden.  
 
Storm (1999 s26) förklarar att de två första friheterna som inte berör kommersiella 
flygtransporter godkändes av 95 stater och fördes in i International Air Service Transit 
Agreement och fick således stort genomslag. De följande tre friheterna kunde man inte enas 
kring då USA höll en liberal ställning medan Storbritannien förde en mer protektionistisk 
hållning. De tre friheterna löstes på bilateral nivå stater emellan. USA och Storbritannien 
enades två år senare om det så kallade Bermuda Agreement som hädanefter låg som grund för 
bilaterala standardavtal avseende flygtjänster mellan stater.  Det bilaterala avtalen var i 
begynnelsen präglade av att vara mycket restriktiva, skydda en viss procent på en linje för det 
nationella flygbolaget samt ett begränsat antal flygningar på en speciell rutt där endast det 
nationella flygbolaget kunde operera. 
 
Den generella policyn i de flesta bilaterala avtal avsåg att priserna på avtalade linjer skulle 
godkännas av de två ländernas regeringar. Sedan Bermuda Agreement 1946 delegerades detta 
beslut till flygbolagen genom International Air Transport Associations (IATA) konferenser 
som består av 80 % av världens internationella flygbolag. Priserna sattes på konferenserna för 
att godkännas av de nationella regeringarna fram till år 1979 då reglerna ändrades.  
 
En omvälvning avseende myndigheternas påverkan inom många industrier skedde och 
myndigheternas inblandning minskade under både 1980 och 1990-talen.  
  

3.1.1.1 Liberalisering i USA 
Avregleringen inom flyget skedde inledningsvis på USA-marknaden. Den ekonomiska 
kontrollen avseende pris på schemalagd flygservice försvann 1978 med ”Airline deregulation 
act”. USA var först i världen med avregleringen av sin inrikes flygmarknad och sattes i drift 
den 1 januari 1979 (Pagliari s121, Chang & Williams s129, Storm s27). Genom lagen om 
avregleringen minskade kontrollen på inrikeslinjer och prissättning. På den internationella 
sidan antog US Department of Transportation Open Skies-policyn som innebar att fler 
bilaterala avtal kunde slutas, framför allt påverkade detta samarbetet mellan amerikanska och 
europeiska flygbolag (Storm s27). Denna policy innebar fri tillgång till kapacitet och frekvens 
på samtliga linjer. Nu kunde flygbolagen bilda nav (eng. hubs) som kunde förse det egna 
nätverket med trafik. Flygbolagen kunde även föra egen prisstrategi och samarbeten mellan 
europeiska och amerikanska flygbolag växte fram, främst genom code-share (Storm s27). 
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Slutligen kunde flygbolag även ombesörja sin egen markservice utomlands samt egen tillgång 
till datoriserade reservationssystem (Storm s27).  
 
Flera europeiska länder har nu ingått avtal med USA mot EU-kommissionens vilja. Efter flera 
politiska utspel kunde 1996 ”the Council of Ministers” i EU enas i ett avtal som skulle kunna 
företräda samtliga medlemsstater. Detta till trots finns EU-stater som har egna Open Skies 
avtal med USA. EU arbetade starkt emot att medlemsstaterna skulle sluta egna avtal och 
försökte hitta olika orsakar som skulle kunna stoppa trenden (Storm s28).  
 
Forskning på olika effekter av avregleringen i USA visar en nedgång i direktresor till icke 
navflygplatser direkt efter avregleringen medan annan forskning visar en uppgång i utbud till 
icke navflygplatser genom ökad frekvens av rutter till mindre nav och större utbud av 
destinationer genom nav och ekrar (Pagliari 121). Ytterligare en effekt av avregleringen hos 
flygbolagen var en ökad användning av mindre flygplanstyper. På den avreglerade 
flygmarknaden konkurrerade flygbolagen om marknadsandelar genom förbättrad 
servicefrekvens, kabinfaktorn optimerades genom de mindre flygplanen (Pagliari s121). 
Pagliari (2003 s121) tar även upp forskning som visar en stor procentuell ökning av 
turboflygplan på mindre marknader mellan 1976 och 1988. Detta påvisar ett skifte från 
jetflygplan till turboflygplan som ofta uppfattas som sämre kvalitet av passagerarna på grund 
av högre ljudnivå och mer skakningar i jämförelse med jetflygplan. USA har kvar 
restriktioner på utländskt ägande av amerikanska flygbolag trots införandet av ”open skies” 
1992 (Chang & Williams s129).  
 
I USA har även flera lågkostnadsalternativ startats upp av traditionella flygbolag särskilt efter 
lågkonjunkturen 1992. Denna satsning har inte fungerat tillfredställande då den dragit med sig 
stora kostnader som lett till avyttring av lågkostnadsbolagen i olika omfattning (Chang & 
Williams s137).  
 

3.1.1.2 Liberalisering i Europa 
Avregleringen i Europa skedde stegvis och tog sammanlagt tio år från 1987 och fullbordades 
1997 (Pagliari s121, Chang & Williams s129). Den första liberaliserade marknaden i Europa 
öppnades genom det bilaterala avtalet mellan Storbritannien och Nederländerna 1984 sedan 
följde olika ”liberaliseringspaket”, det första 1987. Nu började liberaliseringen på allvar 
sprida sig mellan staterna. Till följd av detta öppnades nya möjligheter att agera på nya 
internationella och inrikesmarknader.  
 
Liberaliseringsprocessen kulminerade 1993 i det så kallade ”tredje paketet” som tillät en 
öppen och oinskränkt marknad avseende alla rutter för flygbolag inom den Europeiska 
Unionen. I och med detta försvann även inskränkningar på pris och ägandeskap, nu kunde 
flygbolag ägas av stater eller företag efter att ha uppnått vissa kriterier oberoende av 
ursprungsland inom EU och sätta egna priser och strategier (Doganis, 2001 s6, Chang & 
Williams s129).  
 
Ytterligare en konsekvens av liberaliseringen var mindre kontroll av kapaciteten och 
frekvensen på många rutter samtidigt som friare prissättning gällde (Doganis 2001 s6).  
Avregleringen har skapat konkurrens på en tidigare oligopol och monopolistisk marknad, 
avregleringen har också öppnat dörren för inträde av lågkostnadsflyget (Pagliari s121). För 
mer periferiera rutter har studier visat att avregleringen skapat ett mer ostabilt läge som 
karaktäriseras av cykliska och permanenta neddragningar i flygservice (Pagliari 121). I Norge 
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som är beroende av flygtrafik menar Pagliari (s122) att en gradvis liberalisering av 
flygmarknaden skedde från 1975 med certifiering av nya flygbolag. De mindre områdena 
gynnades av detta och ledde till ny inter- och intraregional utveckling. 
 
I Europa accepterade The Joint European Council grundandet av ECAA, European Common 
Aviation Area som inkluderade EU länder, EEA länder och Associated States of Central 
Europe (Abeyratne s428).  
 
Den samlade europeiska marknaden är den tredje största i världen. Europa är mer tätbefolkat 
än USA men flygbolagen i Europa har inte optimerat den potentiella marknaden främst har de 
för höga operationella kostnader (Abeyratne s430). De största flygbolagen råder dock över 
merparten av trafiken inom EU (Chang & Williams s130). En undersökning från år 2000 
mellan statligt ägande och vinst visade att de statliga flygbolagen gick med förlust. De mest 
finansiellt lyckade företagen var de med minst statligt ägande (Chang & Williams s130).  
 
Flera organisationer finns för att ena den inre europeiska marknaden däribland ERA. Mike 
Ambrose, director general för ERA talade på Flyg med Framtid om EU-kommissionens 
viktiga roll för den europeiska flygbranschen som lagstiftare och påverkare. Liberaliseringen 
av flygbranschen under 1980 och 1990 talet skapade förutsättningarna för dagens verklighet, 
men att kommissionen under den senaste tiden implementerat olika återregleringar som 
påverkar flygindustrin negativt. Ambrose kritiserar att tågtrafiken i Europa som är det främsta 
substitutet till flyget på den regionala europamarknaden får ekonomiskt stöd från 
kommissionen medan flyget står utan. Han menar vidare att kommissionen behöver förstå att 
flyget är en ekonomisk verksamhet och att en överreglering hämmar affärsmässig lönsamhet. 
Implementeringen av Single European Sky är vitalt för flygbranschen och han hoppas att det i 
realiteten kommer att ena hela Europas flygmyndigheter i framtiden.  
 
Open Skies är ett viktigt avtal för de stora flygbolagen i Europa som innebär att trots de 
bilaterala ASA avtalen kan nationella flygbolag vara skyddade mot USA:s konkurrenslagar. 
Open skies tillåter att ett europeiskt flygbolag och ett amerikansk kan flyga tillsammans som 
ett. Detta gynnar flygbolagen eftersom allianser är ett sätt för flygbolagen att stäcka sig över 
nationalitets gränser (Chang & Williams s137).  
 
Trots att nationalitetsklausuler är borttagna i tredje paketet har de flesta av flygbolagen i 
Europa inte använt sig av beslutet. Enbart British Airways och KLM har fullt ägandeskap 
över flygbolag i ett annat land. Många stater är förbehållsamma när det gäller att låta 
nationella flygbolag tas över av utlänningar vilket allianser är en lösning på (Chang & 
Williams s140). 
 

3.2 Franchising 
Franchising fick sin framfart i USA på 80-talet och förknippas vanligtvis med detaljhandeln, 
serviceindustrier och restaurangbranschen men strategin har smugit sig in i många branscher 
och industrier. Affärsmodellen passar inte alltid och är ingen garanti för att lyckas. I 
resebranschen är franchising mest frekvent bland hotell, hyrbilar, resebyråer (Alamdari s504). 
Franchisegivaren, ett företag som framgångsrikt lyckats att marknadsföra sin affärsidé. 
Franchisegivaren, ett annat företag, som villigt expanderat verksamheten med förbestämda 
villkor. I och med franchising kan franchisegivaren expandera försäljning och 
marknadsandelar utan ökad kapitalinvestering eller anställning. Franchisetagaren minimerar 
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riskerna att misslyckas genom att använda en beprövad idé och förlita sig på 
franchisegivarens expertis (Alamdari s504).  
 

3.2.1 Motiv till franchising 
Det finns olika orsaker att företag inleder franchising som strategi. Motiven bakom 
franchising leder till en viss franchisestrategi som i sin tur påverkar relationens kvalitet mellan 
parterna (Hopkinson s3). Hopkinson (s4ff) presenterar sin forskning tre mikroekonomiska 
förklaringar till att företag inleder franchiseverksamhet baserade på resursbrister, 
agentkostnader och sökkostnader. De bakomliggande motiven att inleda franchising är 
situationsspecifika. 
 
Tidig ekonomisk forskning har funnit tre indelningar till att företag inleder 
franchiseverksamhet. De som ser franchising som en reaktion på resursbrist, som ett effektivt 
system att övervinna principalagentproblemet, och de som förklarar att franchising för med 
sig sökkostnader som ökar effektiviteten (Hopkinson s7): 
 
Resurs och kapitalbrist: Franchisegivaren får med kontraktet tillgång till franchisetagarens 
resurser. Den största resursbristen är finansiellt kapital men även humankapital. Svårigheter 
för ledningen inom mindre och yngre företag. Teorin om resursbrist menar att franchisekedjor 
kommer att franchisa nära 100 % av enheterna initialt men i takt med att resursbristerna är 
avtagande så minskar även andelen franchisade enheter mot 0 % (Hopkinson s7).  
 
Kapitalbrist har stor inverkan på franchiserelationen eftersom den är temporär. Genom att 
presentera vinster och förluster för den potentiella franchisetagaren innebär detta att det skulle 
vara möjligt att avsluta avtalet utan ekonomisk förlust.  
 
Agentbaserad förklaring: För de flesta ekonomiska aktiviteter i ett företag krävs att man 
arbetar i grupp. Gruppen arbetar under övervakning av något slag exempelvis av ägaren. 
Genom franchising kan företaget på ett effektivt sätt undvika problem som kommer med stora 
geografiskt spridda verksamheter. Kontrollanten över en enhet är franchisetagaren som har 
kapitalintresse i enhetens effektivitet. Det finns dock agentkostnader som kommer med 
franchising, exempelvis ”free riding” horisontellt och vertikalt. Horisontellt då 
franchisetagaren har lägre kvalitet i enheten. Transaktionskostnader är också något som berör 
franchising. 
 
Sökkostnader (Search cost): Identifierar tillväxtbarriärerna för företaget avseende kunskap i 
företaget. Då ett företag expanderar menar Hopkinson (s12) att företaget möjligtvis inte kan 
göra det på ett effektivt sätt. Expansion kräver ytterligare kunskap eller information 
exempelvis om en ny marknad, denna kostnad kallas sökkostnad. Franchisetagaren har lägre 
sökkostnader än det stora bolaget i samband med tillväxt. Då ett företag saknar kunskapen 
som krävs för att expandera till nya marknader kan franchising vara ett kostnadseffektivt sätt 
att erhålla marknadsnärvaro genom lokala franchisetagare. Det kan vara svårt för 
franchisegivaren att kontrollera informationen men genom bra relation med franchisetagaren 
kommer denna asymmetri att minska med tiden (Hopkinson s12). 
 
Franchising som fenomen har förutom drivkraft för egenföretagare även fördelen att dela 
genensamma resurser och på så sätt genereras många fördelar som företagarna inte skulle 
kunna åtnjuta annars, samarbetet skapar då ett större tryck mot leverantörerna (Felstead 
1993).  
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3.2.2 Internationell franchising 
Franchising används enligt McAuley (s261) i olika slags verksamheter och är vida utspritt på 
den globala företagsarenan. Några av världens största globala varumärken använder strategin 
exempelvis McDonalds och Holiday Inn. 
 
Då den inhemska marknaden når mognad följer en internationell expansion naturligt för 
franchisesystem genom att applicera det lyckade paketet på utländska marknader. Om den 
inhemska marknaden är mättad eller om konkurrensen hämmar vidare expansion upplevs den 
internationella expansionen som bättre (McAuley s266). McAuley tar upp olika sätt att 
expandera internationellt och huruvida franchising är ett alternativ. Författaren redogör för 
fem olika fördelar med att använda franchising som internationell utvecklingsstrategi: 

• Mindre finansiella resurser krävs jämfört med direkt investeringar eller export.  
• Internationell franchising undviker de negativa faktorerna som export för med sig som 

logistiska problem, betalningar, försäkringar och finans. 
• Internationell franchising är mindre känslig för ekonomiska och politiska risker och 

kräver mindre ekonomiska resurser för franchisegivaren då franchisetagaren bär de 
flesta riskerna. 

• Mindre franchisesystem kan lyckas internationellt då franchisetagarna bidrar med 
betydelsefull ledarskaps- och marknadsexpertis. 

• Expansion genom franchising har mindre negativ inverkan på båda länderna och är 
därför mer välkommen. 

 
Internationell franchising för också med sig problem enligt Mendelsohn (1985) som McAuley 
beskriver: 

• Dåligt val av lokal franchisetagare, rättighetsinnehavare eller personal 
• Försumma att ta fasta på behovet av finansiella och personella resurser på satsningen 

oavsett metod. 
• Förbise de sociala och kulturella skillnaderna avseende attityder och livsstil. 
• Underskatta tiden det tar att etablera sig i målområdet. 

 

3.2.3 Franchiseformer och beståndsdelar 
Den vida spridningen av franchising i olika företagssammanhang har lett till olika slags 
franchising. Någon enhetlig internationell definition finns inte vilket också har lett till 
svårigheter i lagstiftning på området (DS 2004:55). 
 

3.2.3.1 Franchiseformer 
Trots många olika slag av franchiseformer går det att skönja tre olika slags franchising med 
olika huvuddrag som passar i olika branscher (DS 2004:55, Kotler m.fl. 1999, Axberg 1996 
s8). Enligt DS 2004:55 beror de olika typerna på hur väl utvecklat franchisesamarbetet är: 
  
Trade Name Franchising – gäller namnet under vilket försäljningen sker. Franchisetagaren 
hyr rätten till att marknadsföra sin verksamhet under ett visst affärsnamn. Franchisegivaren 
bryr sig i föga omfattning om vilka slags produkter eller tjänster som erbjuds under 
varumärket. Detta används i stor utsträckning bland internationella hotellkedjor. 
 
Product Distribution Franchising – Samarbetet gäller i denna form produkterna som säljs 
medan under vilket namn verksamheten marknadsförs är av mindre betydelse. 
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Business Format Franchising – En kombination av de ovanstående. Franchisesamarbetet 
gäller samtliga delar av affärsverksamheten från marknadsföringen till företagsnamn av de 
varor eller tjänster som säljs. 
 

3.2.3.2 Ägarformen 
Det finns tre olika kedjekoncept och det är ägarformen som avgör kategorin. (Axberg 1996 
s9). I en filialkedja ägs alla delar av företaget, huvudkontoret, butikerna och affärskonceptet 
av ett och samma företag. I en frifackskedja äger enskilda köpmän den gemensamma 
kedjecentralen medan affärskonceptets ägare är oklart. I franchisekedjan ägs affärskonceptet 
av franchisegivaren medan franchisetagarna driver och äger sina egna företag. Ofta äger och 
driver franchisegivaren några filialer i sitt eget namn. Den vanligaste formen av Business 
format franchising är att relationen är reglerad i avtal mellan från varandra oberoende 
näringsidkare, men det finns hybridformer med visst ägandeskap (Axberg 1996).  
 
Trots att franchising på senare tid utvecklats som en vanlig expansionsmetod för företag så 
passar det inte alla. En rad legala och andra nödvändiga förutsättningar måste vara uppfyllda 
innan metoden kan vara ett seriöst alternativ för expansion (Sherman 2004). 
 

3.2.3.3 Komponenter 
Enligt Sherman (2004) finns det tre kritiska komponenter i ett franchisesystem; varumärket, 
operationssystemet och den kontinuerliga supporten från franchisegivare till franchisetagare: 
 
Varumärket genererar efterfrågan så att franchisetagaren kan erhålla kunder. I varumärket 
ingår också franchisegivarens trademark, klädsel, dekor och alla opåtagliga faktorer som 
skapar kundvärde och är varumärkesuppbyggande.  
 
Operationssystemet är det som ”deliver the promise”. Det vill säga hur franchisetagaren ska 
bibehålla kundrelationerna och bygga lojalitet. 
 
Den kontinuerliga supporten och träningen är det som bidrar till tillväxten, hur 
franchisetagaren ska utöka kundbasen och bygga upp sina marknadsandelar. Ett 
ansvarstagande franchisesystem är det som tillhandahåller värde till franchisetagarna genom 
att utbilda dem att skaffa och behålla så många kunder som möjligt som konsumerar maximalt 
antal produkter eller service, så ofta som möjligt. 
 
Franchisegivaren tar ofta ut en avgift baserad på franchisetagarens omsättning eller vinst. 
Andra administrativa avgifter, ränta på eventuella lån och för andra leveranser av varor och 
tjänster tillkommer. Franchiseavtal är generellt sätt konfidentiella men vissa procentsatser är 
offentliggjorda. 
 
Produktens eller servicens grad av standardisering enligt franchisegivarens deskriptioner är en 
viktig faktor för att avgöra verksamhetens lämplighet för franchising (Alamdari s505). Så 
även det geografiska område som franchistagaren har exklusiv rätt att använda varumärket på.  
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3.3 Branschens konkurrenskrafter och företaget  
En bransch kan analyseras utifrån fem konkurrenskrafter (Porter 1983). Utvecklingen av 
samarbeten inom branschen kommer därför i viss mån ses med hjälp av Porters perspektiv, 
därför redogörs kort för de fem krafterna nedan. Porters modell går att tillämpa på samtliga 
branscher oberoende av produkter eller tjänster karaktär.  
 
Porter (1983 s48) anger tre ändamål för tillämpningen av en branschanalys i ett företag: 
Försvar mot konkurrenskrafterna, att förbättra företagets relativa ställning genom strategiska 
åtgärder eller förutse förändringar i bakomliggande faktorer som påverkar 
konkurrenskrafterna och reagera på dessa och följaktligen kunna välja en strategi inför 
framtiden samt ligga steget före konkurrenterna.  
 
Konkurrensen i en bransch ger i modellen upphov till företagets olika strategier. 
Femkraftsmodellen tar reda på hur attraktiv en bransch är i fråga om långsiktig lönsamhet. 
Krafter utanför branschen lämnas därhän eftersom de påverkar samtliga aktörer i branschen 
på likartat sätt. Branschstrukturen ska ses på lång sikt och är inriktad på de teknologiska och 
ekonomiska villkor som kan analyseras i en bransch. Kortsiktiga fluktuationer påverkar ej 
modellen. 
 

 
Figur 1 Branschkonkurrensens drivkrafter (Porter 1983 s26) 

 
 
Konkurrens bland existerande företag: Denna kraft påverkas av branschens tillväxttakt, 
kapacitetssituation, koncentrationsgrad, övergångskostnader och utträdeskostnader. Hög 
rivalitet leder till maktstrider vilket kan framträda som priskonkurrens vilket kan leda till lägre 
lönsamhet för de konkurrerande företagen i branschen. Branschen är oattraktiv om många 
starka och aggressiva konkurrenter agerar i den. Stor kapacitetsökning, höga fasta kostnader, 
höga utträdesbarriärer och stark önskan att vara kvar i branschen kan leda till frekventa 
priskrig eller marknadsföringsstrider för att försvara företagets marknadsandelar. 
 
Hot från nyetablerare: Nyetablerare och potentiell konkurrens utgör detta hot och speglar de 
inträdesbarriärer som branschen är präglad av. Etableringshinder kan vara 
produktdifferentiering, kapitalbehov, tillgång till distributionskanaler, stordriftsfördelar och 
omställningskostnader. Även myndigheters regleringar kan utgöra ett sådant hinder. 
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Hot från substitutprodukter och tjänster: Substituten sätter en gräns för branschens 
prissättning av sina produkter. Kundernas benägenhet att välja substitut och deras 
byteskostnader är en faktor. Företagen i en bransch konkurrerar med intilligande substitut som 
har samma eller snarlik funktion som branschprodukten. Styrkan mot substitut är företagens 
samarbeten mot dem. 

 
Leverantörers förhandlingsstyrka: Leverantörer kan sätta och styra priser och kvalitet på sina 
produkter eller tjänster, och kan således påverka branschens lönsamhet. Hotet kommer bland 
annat ifrån utrustning, material, banker, handelsunioner med mera. Staten kan även ha rollen 
som leverantör och kund. Statliga regleringar bestämmer ramen för företagens ageranden och 
har makt över branschläget genom regleringar, subventioner, substitut, miljö- och 
säkerhetsföreskrifter et cetera. 

 
Köpares förhandlingsstyrka: Köparna kan spela ut konkurrenterna mot varandra genom att 
kräva lägre priser eller högre kvalitet, detta på bekostnad av branschens lönsamhet. Köpares 
förhandlingsstyrka ökar till exempel vid följande förhållanden; om köparen har full kännedom 
om erbjudanden från liknande aktörer, om produkten är odifferentierad eller standardiserad 
eller om byteskostnaderna är låga. 
 

3.4 Flygbolagens basstrategi och målsättning 
Ett företag bör enligt Porter (1983 s56) identifiera vilka av de fem konkurrenskrafterna 
företaget hanterar bättre än sina konkurrenter, dessa utgör företagets konkurrensfördelar. Det 
finns två grundläggande konkurrensfördelar; kostnadsfördelar och differentieringsfördelar. 
Val av konkurrensfördel leder fram till tre strategiska ansatser som ett företag kan följa: 
Kostnadsledarskap, Differentiering eller Fokusering. 
 

 
Figur 2 Tre basstrategier enligt Porter(1983 s56)  

 
 
Val av strategi ska leda till bestående och försvarbara konkurrensfördelar. Företaget måste ha 
i åtanke att branschen förändras över tiden och således även förutsättningarna för den valda 
strategin. 
 
Kostnadsledarskap Det innebär att företaget till lägre kostnader än konkurrenterna erbjuder 
marknaden produkter och/eller tjänster. Detta kan företaget göra genom till exempel lägre 
administrations-, försäljnings- och produktionskostnader så prissättningen kan vara lägre än 
konkurrenternas och då kunna anskaffa företaget stora marknadsandelar (Kotler m.fl. s517). 

 26



 
Differentiering Företaget erbjuder marknaden produkter eller tjänster som är unika i 
branschen på något sätt. Det måste vara värt för kunden att betala mer för upplevt kundvärde 
jämfört med kundvärdet för ett lägre pris. 
 
Fokusering Denna rör båda ovanstående strategier. Dock ligger fokus på ett visst segment av 
marknaden till exempel, geografiskt, viss köpar- eller målgrupp istället för att rikta sig till 
hela marknaden. 
 
Företag som följer en klar strategi kommer sannolikt att fungera bäst. De företag som avstår 
från att välja, eller försöker vara ledande på alla områden misslyckas oftast (Kotler m.fl. 
s517). 
 
Doganis (2001) betonar vikten av att förfina och klargöra företagets målsättning i 2000-talets 
flygbransch. En kärnfråga är vilken typ av flygbolag de vill vara. Ett flygbolag med globala 
ambitioner borde satsa på att bygga upp ett världsomspännande nätverk med rutter och 
destinationer, detta kan ske genom samarbeten och allianser. Alternativet, att vara ett nischad 
flygbolag fokuserar på ett viss geografiskt området eller en viss typ av service. Nischade 
flygbolag kan vara nationella flygbolag utan globala ambitioner, men då är det viktigt att 
dessa har en stark marknadsposition för att kunna försvara sina marknadsandelar vid eventuell 
konkurrens. Många nischade flygbolag väljer att bli regionala partners till nätverksflygbolag 
för att förstärka sin position. Mindre flygbolag kan också välja att bli franchisetagare till 
större flygbolag genom att driva vissa eller alla av franchisegivarens linjer. Mycket stora eller 
relativt små flygbolag har mindre svårt att definiera sina mål.  
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3.5 Airli
e två begreppen Airline – Flygbolag, och franchising skapar tillsammans något nytt, 
en strategi för flygbolagen, en  lösning för vissa marknader. Nedan presenteras 
utvecklingen och innebörden av begreppet samt problem och fördelar med strategin 

belyses. 

ne franchising 

 

 D
I inledningen definierades begreppet airline franchising enligt ICAO i WP/7 punkt 1.1 som:  
”Airline franchising är ett handelsmässigt avtal som involverar ett franchisegivande 
flygbolag som överlåter rätten till ett franchisetagande flygbolag att använda olika företagets 
symboler så som flygkod, färger, utseende och marknadsföringssymboler för att 
marknadsföra eller utföra franchisetagarens flygserviceprodukter enligt standarder 
framtagna och kontroller för att upprätthålla av franchisegivaren utsatt kvalitet.” 
 
Franchising går att skönja bland flygbolag i såväl USA och Europa och har varit en tilltagande 
strategi under de senaste femton åren. Denna lösning har framkommit ur behovet av att 
minimera kostnaderna i en starkt konkurrensutsatt miljö (Pagliari s121). 
 
Allegheny Airlines i USA bröt isen gällande franchising mellan flygbolag 1967 (Alamdari 
s504). Med hjälp av franchisetagare byggde de upp ett matarnätverk till sina kärnlinjer. Oftast 
rörde det sig om ett stort flygbolag med flera små regionala flygbolag (WP/7). British 
Airways förde denna idé till Europa där bolaget slöt liknande avtal med andra självständiga 
brittiska flygbolag. Flera andra flygbolag i Europa som Air France, Lufthansa och Iberia har 
följt deras exempel. Vissa av dessa flygbolag har utökat sin franchiseverksamhet som 
expansionsmetod till andra delar av världen som Mellanöstern och Afrika (WP/7). 
 
Abeyratne (2000) menar att principerna med franchising passar mycket bra i flygbranschen. 
Han menar att flygbolagets personlighet och image är en viktig del av ett flygbolags 
marknadsföring. Några av de stora flygbolagen har med denna utgångspunkt initierat 
franchiseverksamhet. 
 
Pender (s572) förutspådde en ökning i användandet av franchising för British Airways på nya 
marknader som Östeuropa, Afrika, semesterorter samt långdistansrutter. Effekten av 
franchising var tänkt att minska konkurrensen och samtidigt göra British Airways varumärke 
dominerande i området. Franchisetagarna lyckades skapa finansiellt bättre nätverk avseende 
frekvens, rutter, kapacitet och flygplanstyp. Dessutom blev kabinfaktorn märkbart bättre hos 
franchisetagarna (Pagliari s128). 
 
Abeyratne (2001 s445) exemplifierar utvecklingen av franchisestrategin i Sydamerika, där 
flygbolaget genom franchising får tillgång till marknader som annars inte skulle vara 
tillgängliga. Abeyratne (s445) menar att franchising passar väl med den krävande moderna 
flygindustrin där ett lyckat flygbolags utvecklade personlighet har blivit viktigt för 
passagerarna och således ökat vikten av ett flygbolags image (Abeyratne s446). Flera stora 
flygbolag har utnyttjat dessa kommersiella och varumärkesattribut för att locka till sig 
potentiella franchisetagare.  
 

3.5.1 Utveckling av airline franchising i USA 
Avregleringen i USA skedde 1978, genom detta följde flera förändringar på den amerikanska 
flygmarknaden. Samarbeten av olika slag blev enklare då myndigheternas inskridande på 
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området minskade avsevärt. Detta underlättade för de som ville starta franchising som Air 
Florida där Air Miami trafikerade pendeltrafik under Air Floridas varumärke (Pender s569). 
Andra flygbolag som avstod från sitt varumärke till förmån för franchising var Transworld 
Express och American Eagle (Pender s569).  
 
Det tidigaste exemplet av airline franchising var Allegheny Commuter Network genom att 
Allegheny började använda sin flygkod på mindre matarflygbolag så som Henson Aviation 
vilket möjliggjorde Allegheny att tillfredsställa sina serviceåtaganden med rätt 
flygplansstorlek och kostnadsnivå. Dessa samarbeten utvecklades till att bli franchiseliknande 
avtal där de mindre flygbolagen tillägnade sig det större flygbolagets utseende och 
servicenivå. I Hensons avtal fanns även bestämmelser avseende en minimifrekvens av 
flygningar på vissa linjer, uppnå 95 % punktlighet, markservice skulle vara i enlighet med 
Allegheny standarder, förbud mot att träda in på Alleghenys övriga marknader, förbud mot att 
använda Alleghenys logo på andra än avtalade linjer. Avtalet inkluderade även reservations- 
och kommunikationssystem, biljett och check-in vid större flygplatser till lägre än 
marknadskostnad. 
 
Under 1970-talet användes code-sharing och franchising som ett sätt för större flygbolag att 
undvika oekonomiska marknader. Efter avregleringen 1978 i USA började flygbolagen inse 
potentialen i dessa avtal för att undvika inträdesbarriärer på nya marknader (Alamdari s505).  
Regionala flygbolag avstod från sitt eget namn och image för större flygbolag åren efter 
avregleringen 1978 (Pender s568f). Under slutet av 80-talet skedde omstruktureringar och 
stora flygbolag förvärvde sina partners, detta ledde till att många franchisetagare blev mer 
beroende av relationen till franchisegivare för sin verksamhet (Pender s569). 
 
Utveckling genom code-sharing ökade mellan större flygbolag och matarflyg mellan 1984 och 
1986 i USA. Efter 1986 hade praktiskt taget alla större flygbolag ingått i någon allians med 
matarflyg, något som inte existerade före 1984. Franchising inom flyget fick sin frammars i 
USA 1984-85 (Denton & Dennis s179). 
 
Alamdari (1998) exemplifierar flygbolaget American Airlines med dotterbolaget American 
Eagle commuter Network som inledde som franchiseavtal mellan olika individuella regionala 
flygbolag. 1987 tog strategin en vändning och American Airlines började köpa upp de 
regionala samarbetsparterna genom det helägda American Eagle, vilket innebar att samtliga 
partners på något sätt ägdes av American Airlines eller deras dotterbolag i slutet av 1992. Den 
pådrivande faktorn i denna utveckling var Air Midwests finansiella problem som försåg 
matartrafik vid Nashvilles flygplats som fungerade som ett nav. Andra orsaker var att 
flygbolaget kunde spara kostnader genom att kombinera huvudkontor och andra centrala delar 
av verksamheten till ett ställe och motverka att franchisetagaren slöt sig samman med en 
konkurrent samtidigt som det underlättade samordningen och upprätthållandet av 
gemensamma aktiviteter som träning, service och säkerhetsregleringar. 
 
Över 65 % av de större flygbolagens kortdistansrutter verkade under code-share mellan åren 
1988-1993. Denna ökning berodde på behovet av att kostnadsreducera, strategin frambringade 
oro i företagen vilket kom i uttryck som bland annat strejk. Många, dock inte samtliga av de 
stora flygbolagens kortdistansrutter verkade under franchiseavtal. Läget 1993 i USA var att de 
50 största regionala flygbolagen trafikerade 98 % av regionaltrafiken nära samtliga trafikerade 
under code-share. Av dessa var hälften helt eller delvis ägda av ett större flygbolag. 
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Det går att urskilja vissa mindre skillnader mellan USAirways ordinära varumärke och det 
franchisade USAir Express varumärke, USAir äger en tredjedel av deras Expressoperationer. 
1995 hade den franchisade verksamheten 2500 dagliga avgångar och 5 miljoner anslutande 
passagerare. Nav-ekersystemet används i USAir Express och utgjorde år 1995 41 procent av 
USAir Group operationer i Philadelphia (Pender s569).  
 
Franchisetagarnas självständighet kan bli lidande av franchiseförhållandena. Stora flygbolag i 
USA visar en ökad inblandning i deras partners management. Flertalet franchisetagare 
hamnade i beroendeställning till franchisetagaren avseende hela sin matartrafik (Pender s569). 
Franchisesystemet är beroende av franchisegivarens stabilitet och relationen mellan parterna. 
Pender beskriver att de stora bolagens vilja att få deras partners att använda nyare, modernare 
flygplan för att öka service och komfort ofta genom att byta propellerplan till jetflygplan 
resulterade i stora kostnadsökningar hos partnern (Pender s569).  Airline franchising i USA 
låg 1999 långt före Europas utveckling på området (Pender s590).  
 

3.5.2 Utveckling av Airline franchising i Europa 
Utvecklingen av airline franchising på den europeiska marknaden har följt den amerikanska, 
men i ringare omfattning. Några gemensamma karaktäristika kan dock skönjas mellan de 
amerikanska och europeiska franchisesystemen (Pender s569). I Europa har franchising under 
1990-talet lett till en mer komplett användande av det större flygbolagets varumärke som ett 
svar på avregleringen av flygmarknaden 1993 och inrikesmarknaderna 1997 (Denton & 
Dennis s179).  
 
Franchisetagare har i flera fall varit etablerade flygbolag vilket är en aspekt där airline 
franchising skiljer sig från traditionell franchising (Pender s569). Pender exemplifierar dock 
Virgin Atlantics två franchisetagare South East European och City Jet som inte hade kunnat ta 
sig in på marknaden självmant likt traditionell franchising. Detta var till en början mycket 
lönsamt men avtalet avslutades två år senare då Virgin själva tog över linjen. Virgin fortsatte 
med franchiseaktiviteter i samarbete med Cityjet 1994 mellan London och Dublin som efter 
problem emellertid såldes till Malmö Aviation. Virgin Airlines problem var först att det 
franchisade bolagets linjer inte var synkroniserade med Virgins system och därför kunde de 
inte förse Virgin med matartrafik. Tidigare planerade Virgin att använda franchising på 
långdistanslinjer men har nu avvikit från den strategin till fördel för helägda lösningar. Några 
franchisetagare avser ofta att bryta sig ur avtalet när de är etablerade på marknaden, så som 
CityJet så småningom gjorde.  
 
Andra franchisetagare i Europa har utvecklat separata rutter som de driver i eget namn för att 
inte bli helt beroende av det stora flygbolaget eftersom det kan påverkar företaget negativt i 
framtiden. Jersey European Airways är ett exempel på flygbolag som byggt upp ett eget 
nätverk och samtidigt är franchisetagare på lämpliga linjer (Pender s569). 
 
En av de främsta anledningarna att franchising inom flygbranschen fått bärkraft som ett 
marknadsverktyg är att den europeiska flygmarknaden varit polariserad mellan schemalagd 
och icke schemalagd (charter). Europeiskt charterflyg har vuxit fruktsamt de senaste tjugo 
åren som en motreaktion till den stigande prisnivån på schemalagda flyget (Abeyratne s447). 
Den ökade skillnaden mellan priserna på schemalagda och charterflyg har frambringat 
franchisetagaren i Europa, en hybrid form av kompromiss mellan schemalagd och icke-
schemalagd frakt som tillåter ett mindre flygbolag att erbjuda konkurrensmässiga priser under 
de viktiga och avgörande stora flygbolagens varumärke. De franchisade flygningarna kan 
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därför erbjuda konkurrensmässigt lägre priser på anpassade flygningar under de stora 
flygbolagens varumärke (Abeyratne s447). 
 
British Airways är det flygbolag som anammat franchising i störst utsträckning på den 
europeiska flygmarknaden genom att följa utvecklingen i USA (Alamdari 1998 s506). British 
Airways inledde franchiseavtal för att minska kostnaderna och samtidigt minska förlusterna 
med att själva tillhandahålla flygningarna. Franchisetagarna lyckades genom att hitta rätt 
blandning av flygplansstorlek uppnå högre kabinfaktor och en mer kommersiell verksamhet. 
Trots att passagerarna ibland upplevde mindre komfort med franchisetagarna förbättrades 
avgångs- och ankomsttiderna, kortare resor, och färre flerstoppresor. Franchising ledde även 
till uppkomsten av nya rutter och nya direktrutter. För British Airways var det ohållbart att 
1993 hålla kvar olönsamma linjer och detta ledde till franchiseavtalen. Den negativa sidan för 
marknaden kan vara att franchisetagarna i området närmar sig monopolställning genom att 
sätta biljettpriserna själva (Pagliari s128). Denton & Dennis (2000) förklarar att British 
Airways genom franchisestrukturen når marknader de annars inte skulle kunna komma åt på 
grund av sin höga kostnadsstruktur. Franchisetagarna kan istället verka med lönsamhet i och 
med deras lägre kostnadsstruktur. 
 
Lufthansa och Air France inledde franchiseavtal under 1996 och 1997. Air France slöt 
franchiseavtal med BritAir, med detta avtal kunde BritAir trafikera 150 dagliga flygningar. 
Sedan dess har Air France sökt nya franchisetagare för att kunna maximera inflygandet till 
Air France nav i Frankrike, Air France hade samma år avtal med Jersey European Airways 
(Abeyratne s447, Alamdari 1998 s507). Lufthansa inledde franchiseavtal med Augsburg 
Airways avseende inrikeslinjer genom att forma partnerskapet ”Team Lufthansa”. Augsburg 
Airways flög på egen bekostnad tre tyska inrikeslinjer med Lufthansas flygnummer och under 
deras kvalitetssäkring (Abeyratne s447). Lufthansas franchisetagare var 1998 Cimber Air och 
Augsburg Airways. 
 
Alamdari (s510) visar att det övervägande antalet franchisade flygbolagen i Storbritannien har 
franchisesamarbetet haft en positiv inverkan på kapacitet, intäkter och kabinfaktor. Dessutom 
visar undersökningen att franchiseflygbolagen är mycket beroende av franchisegivarens 
kapacitet, linjenät och anslutningsflyg till andra destinationer.  
 
En förklaring till att airline franchising fått mer bärkraft i Storbritannien jämfört med andra 
europeiska länder är på grund av fördelen att franchising frigör slottider vid högtrafikerade 
flygplatser som Heathrow och Gatwick (Pender s569). 
 
Pagliari (2003 s122) har i sin forskning mätt effekterna av franchising på tillhandahållandet av 
flygservice till det skotska höglandet och skotska öarna. Pagliaris (s125) resultat för det 
skotska området visar att franchising inte hade någon större effekt på den totala 
nätverksfrekvensen. Franchising verkar ha haft effekt på max förfluten destinationstid, tiden 
mellan den tidigaste och senaste avgången på en specifik rutt, på elva av de sexton undersökta 
rutterna. Den låga passagerarvolymen på undersökta orter föranleder en fortsatt trafikering av 
turboflygplan. Mellan 1993 och 2001 då British Airways franchisade ut rutterna kunde en 
kraftig nedgång av säteskapaciteten skönjas. Franchising har i dessa fall lett till mindre 
flygplan och i vissa fall även sämre komfort. Franchisetagaren Loganair var dock i processen 
av att förnya sin flotta till det bättre. Franchising verkar ha gett upphov till kortare flygtider 
för den enskilde passageraren i genomsnitt. Orsaken till detta är troligen uppkomsten av flera 
direktflyg inom nätverket och dessutom en bättre anpassad mix av utrustning för marknaden 
vilket lett till mer direktservice och kortare flygtider (Pagliari s125ff).  
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3.5.3 Airline Franchising - förhållandet 
I de stora flygbolagens strategi ingår att sprida sig på den globala marknaden (Pender s567) 
Axelsson menar att vissa flygbolag kommer att vara matarflyg i nätverk och andra mer 
nischade (Pender s566). Flygbolagen nyttjar olika tillväxtstrategier samtidigt för att växa. 
Problemet som dessa flygbolag står inför är att länder och regioner består av olika 
inrikesmarknader som är svåråtkomliga för internationella linjer (Pender s569).  
 
Franchiseavtalen är som regel konfidentiella. Dock är franchiseavtalen i Europa lika de avtal 
som finns mellan stora flygbolag och regionala matarflyg i USA. Avtalen finns i stor variation 
men berör oftast punkter som; code-sharing, koordinering av scheman, delad kundservice, 
bagagehantering, genomgående priser, delning av terminal/gate/incheckningsdisk, 
bränsleinköp och flygplansförvärv. 
 
Ett avtal löper vanligtvis på fem till tio år och är skrivet så att franchisetagaren upprätthåller 
avsedda standarder på de tekniska och kommersiella arenorna. Franchisegivaren har 
vanligtvis återkommande säkerhetsmöten med franchisetagaren, utför årliga och oregelbundna 
kontroller och förser franchisetagaren med utbildning inom det tekniska området. Den 
kommersiella delen innehåller faktorer som försäkrar att produkten blir levererad till kunden i 
enlighet med franchisegivarens specifikationer till exempel uniformer och flygplanens 
utseende. Dessa riktlinjer finns beskrivna i detalj i flygbolagets kundservicemanual, den 
kommersiella delen följs också upp med utbildning.  
 
Alamdari (s507) framhåller vissa skillnader mellan franchising i allmänhet och airline 
franchising. I normala fall har franchisegivaren ingen kontroll över franchisetagaren förutom 
att se till att villkoren i franchiseavtalet uppnås. I flygindustrin bestämmer franchisetagaren 
över prissättningen på produkten till skillnad från andra branscher, samt att franchisetagaren 
och franchisegivaren i flygbranschen kan konkurrera på samma linjer är något som ej kan ses 
i andra branscher. Franchisetagaren råder över beslut gällande frekvenser, flygtider, 
kapacitetsnivå och prissättning.  
 
I de vanligaste fallen betalar franchisetagaren en avgift och en royalty för rätten att använda 
franchisegivarens varumärke och andra tjänster förknippade med avtalet och varumärket ofta 
att rätten att använda franchisegivarens färger, marknadsföring, bokningssystem, 
försäljningskanaler med intentionen att passagerarna ska känna som om de flyger med det 
stora flygbolaget (WP/7). 
 

3.5.4 Hinder och drivkrafter ur olika perspektiv  
Nedan presenteras för och nackdelar som ligger bakom airline franchising ur olika perspektiv.  
 

 

Franchisegivarna 

Franchisetagarna 
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3.5.4.1 Franchisegivarna 
Alamdari (1998 s508) menar att franchisegivarna i de flesta fall är större flygbolag med starka 
varumärken och högre kostnader än mindre regionala flygbolag. Stora flygbolag och små 
rutter går generellt inte ihop (Pender s565). 
 
Pender (s569) redogör för Axelssons kriterier för att airline franchising ska vara fördelaktigt i 
ett flygbolag:  
1. En klar och aggressiv tillväxtstrategi 
2. Klara och välkända företags- och produktvarumärken 
3. Viljan att träda in på utländska marknader  
4. En företagskultur inklusive handelsunioner som stödjer konceptet 
 
Drivkrafter 
Denton & Dennis (2000, s181f) identifierar varumärkesnärvaro, matartrafik och frigörandet 
av slottider som stora fördelar. Pender (s569), Pagliari (s122) och Abeyratne (s446) tar även 
upp tillgången på inrikes rutter i olika länder som man annars inte skulle ha tillgång till och 
fördelen att närvara med sitt varumärke på linjer som man annars inte skulle ha råd att 
trafikera. Franchising tillåter expansion för stora bolag utan stora investeringar. Alamdari 
utmärker även att varumärket kan spridas till minimal kostnad, franchisegivaren åtnjuter en 
avgift för användandet av varumärket och andra tjänster och faciliteter, matartrafik samt 
fördelen med att verka vara direktanslutet flyg i stället för interline.  
 
Alamdari m.fl. (1998) menar franchising är ett redskap att anpassa villkor, förhållanden och 
arbetsmetoder till rätt marknad och att franchisegivaren bara är intresserade av franchising om 
det regionala bolaget kan förse ett regionalt nav med matartrafik, visa finansiellt resultat och 
uppnå kostnadsnivåer bättre än dem själva skulle kunna. Franchisegivaren minskar 
kostnaderna av levererad service samt att franchisetagarna kan sköta personalmotivationen 
bättre som i sin tur leder till bättre service. En franchisegivare kan gå in på utländska 
marknader till minimal kostnad dessutom har franchisetagaren bättre förståelse för lokala 
marknader, kultur och språk.  
 
Franchisetagaren opererar på dessa rutter genom att använda franchisegivarens namn och 
utseende vilket gör att franchisegivaren undgår risk för investerat kapital och samtidigt 
erhåller avgiften till följd av franchiseavtalet (Abeyratne s446).  
 
Genom att använda fördelarna med franchisetagarens lägre fasta kostnader kan 
franchisegivaren övervinna begränsningen att vara representerad med sitt varumärke på 
kortare flygningar och själva slippa bära de höga kostnader som det annars skulle föra med 
sig. Därför för franchisetagaren även med sig kostnadsfördelar för franchisegivaren förutom 
andra intäkter (Doganis 2001). 
 
Hinder 
Denton & Dennis (s182), Alamdari m.fl. (1998) och Pender (s570) understryker risken för att 
varumärkets image skadas om uppsatta standarder inte följs. Franchisegivaren kommer också 
i beroendeställning till franchisetagarnas flyg. En kostnad för franchisegivarna är kontrollen 
av franchisetagarna (Pender s570). 
 
Franchisegivarens rykte är också beroende av franchisetagarens finansiella ställningar och en 
konkurs, juridisk process eller annat kan hota varumärket. I juridiska sammanhang är 
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sannolikheten större att konsumenter vänder sig till franchisegivaren än till franchisetagaren 
som verkar under samma varumärke. 
 

3.5.4.2 Franchisetagarna 
Franchisetagare menar Alamdari (s508) tenderar att vara mindre flygbolag som till största 
delen opererar från regionala flygplatser. Deras varumärke är svagt och har en lägre 
kostnadsstruktur än de stora flygbolagen. Dessa flygbolag har ofta problem med 
verksamheten och genererar marginell vinst, utan franchiseavtal eller andra samarbetsavtal 
skulle de ha svårt att överleva på marknaden.  
 
Airline franchising innebär att franchisetagaren mot en avgift får tillgång till 
franchisegivarens varumärke, intellektuell kunskap, know-how, och omkringservice. 
Varumärket innehåller flygplansfärger, uniformer, kundservice och flygkod. Service till 
franchisetagaren innebär tillgång och användande av franchisegivarens försäljnings och 
reservationssystem, inkomstbokföring och yieldmanagementsystem samt tillgång till 
bonusprogram (Denton & Dennis s179). 
 
Flygbolagsfranchisetagaren åtnjuter operationell självständighet och bestämmer i de flesta fall 
över rutter, tidtabell och prissättning (Denton & Dennis s179). Oftast kommer företagen 
överens att inte direkt konkurrera med varandra. Den kommersiella risken ligger dock hos 
franchisetagaren. 
 
Franchisetagaren kan ha svårt att uppnå den uppsatta servicestandarden och kvaliteten. En 
regional franchisetagarna lyckas nå en bättre blandning av flygplan och nå marknader som 
annars inte skulle kunna trafikeras och en ökning av flygtrafik till städer som saknade 
direktservice (Pagliari s122).  
 
Franchisetagarna har påvisats vara mer motiverade än anställda vid uppbyggandet av 
verksamheten (McAuley s261). Samtidigt menar Alamdari att det är svårt att mäta 
framgången i ett franchiseavtal i synnerhet ur franchisetagarens synvinkel. 
 
Drivkrafter 
Denton & Dennis (s183), Pender (s570) och Alamdari belyser följande fördelar för 
franchisetagarna: Varumärkets styrka, Bonusprogram, försäljnings- och distributionssystem, 
ökad trafik, kabinfaktorn, lönsamhet, marknadsföring och tillgång till ett globalt nätverk. 
 
Anledningar för flygbolag att bli franchisetagare är att kunna dra nytta av fördelarna som 
kommer med det stora flygbolagets varumärke, tillgång till ett globalt nätverk, 
bokningssystem och bonusprogram hos såväl franchisegivarens bolag som dess 
allianspartners (Denton & Dennis 2000).  
 
Vidare gagnas franchisetagaren av franchisegivarens kunskap och redskap inom 
marknadsföring, distribution, ekonomisk förvaltning samtidigt som företaget undviker initial 
investering i dessa system. Franchisetagaren drar fördelar från franchisegivarens köpkraft och 
möjliggör lägre inköpskostnader från tredje part. Franchisetagaren ökar intäkter genom 
användandet av franchisegivarens marknadsnärvaro och varumärkets styrka. Franchisetagaren 
ökar transfertrafik som leder till högre kabinfaktor. Franchisetagaren utgör sig gentemot 
passagerarna att vara en online istället för en inter-line förbindelse. Alamdari menar att 
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franchisetagaren kan förse en kvalitetsprodukt och få tillbaka den av franchisegivaren pålagda 
kostnaden i relation till en förbättrad produkt genom att debitera över-medelpriser.  
 
Hinder 
Nackdelar för franchisetagaren kan vara höga kostnader; Eftersom franchisetagarna opererar 
som den större kedjan behöver de också stå för kostnader som bokningssystem et cetera över 
den nivå som de annars skulle kunna klara sig med (Denton & Dennis 2000). Kostnader ökar 
eftersom förutom franchiseavgiften är de bundna att rätta sig efter franchisegivarens produkter 
och tjänster, samt servicerelaterade kostnader som biljetthantering, försäljning, redovisning 
och andra tjänster som måste köpas av franchisegivaren.  
 
Image eller föreskrivna problem med systemets varumärke; då imagen eller varumärket 
skadas på grund av franchisegivaren exempelvis strejk. 
 
Svårigheter att uppnå självständighet; Det kan vara svårt att få självständighet då företaget 
agerar under någon annans varumärke och blir beroende av franchisegivarens varumärke 
(Alamdari s508). Vissa flygbolag löser detta genom att både vara franchisetagare och sköta 
vissa linjer med sitt eget varumärke. Franchiseavtalet påverkar relationen till andra flygbolag 
trots att franchisetagaren ska vara självständig. De anställda förväntar sig att löneläget ska 
ligga nära det franchisegivaren erbjuder. 
 
Konkurrensproblem; För vissa franchisetagare skulle det vara lönsammare att vara ansluten 
till en annan franchisegivare. Det är svårt att lyckas konkurrera på linjer utanför nätverket 
man tillhör. 
 
Nackdelarna är att franchisetagarna kan påverkas negativt om badwill uppkommer i systemet. 
Lågkostnadsflyget utgör ett hot mot de franchisade enheterna i synnerhet (Pender s570). 
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3.6 Faktorer som påverkar Airline Franchising 
 

aktorerna har genererats utifrån litteraturstudien och verifierats genom pilotstudien 
varefter faktorerna och innehållet reviderades något. Andra faktorer påverkar 
säkerligen även franchising men dessa faktorer verkar påverka airline franchising i 

högre grad  än några andra. 
 

 F
Efter genomgång av litteratur och pilotstudien verkar det som om dessa nedanstående faktorer 
påverkar airline franchising i högre grad än andra och därför kommer dessa att utgöra en 
huvudsaklig del av undersökningen. Dessa faktorer har jag funnit påverka utvecklingen av 
airline franchising och regional utveckling på flygmarknaden: Avreglering, Reglering, 
Lönsamhet, Kostnader, Matarflyg, Samarbeten och strategiska allianser, Konkurrens, Kunder, 
Varumärke/Image, Infrastruktur och Teknologi/Internet. 
 

3.6.1 Avreglering 
Utvecklingen inom flygbranschen i både USA och Europa tog fart efter respektive områdes 
avreglering av sin flygmarknad. I och med avregleringen av flygbranschen i EU 1993 ökade 
möjligheterna för internationell konkurrens. Avregleringen i USA föregick den i Europa och 
detta har lett till att USA blivit det land som först plöjt olika lösningar i flygbranschen. 
Länderna inom den Europeiska Unionen ses som en hemmamarknad och tillåter alla 
flygbolag att trafikera på alla marknader inom unionen sedan 1997 (The Single Market 
Review 1997). I slutet av 1980-talet då liberaliseringen spreds i Europa sökte de stora 
flygbolagen fördelar i storskalighet. De började köpa upp de mindre internationella 
konkurrenterna och skaffa ägarandelar i andra europeiska flygbolag (Doganis 2001 s12). Viss 
tröghet i utvecklingen kan skönjas, men British Airways ligger främst i den utvecklingen som 
till stor del skett genom franchising.  
 
Med en avreglerad flygmarknad skapades ett större utrymme för marknadskrafterna mellan 
flygbolagen. När avregleringen initierades ökade antalet konkurrenter och specialiseringar 
uppstod. Då nationella flygbolag inte kunde trafikera samtliga linjer löste flera bolag detta 
genom olika typer av samarbeten.  
 
Under åttiotalet, till följd av avregleringen och det ökade konkurrenstrycket uppstod olika 
former av samarbeten för att stärka den egna konkurrenskraften. Allianser, code-share och 
franchising var några av de strategier som växte fram. Många av de regionala bolagen på 
USA-marknaden var tvungna att avstå från sitt eget namn till fördel för de större flygbolagens 
varumärken. 
 
Utvecklingen av liberaliseringen av flygmarknaden har skett gradvis och har gett upphov till 
dokument som flygbolag och intresseorganisationer har samlats kring. Bland dessa finns ett 
paket med flygmarknadens fem friheter som är ett avtal som i stora drag innebär att flygbolag 
kan marknadsföra och verkställa sina tjänster oberoende nationalitetstillhörighet. Inom EU 
innebär detta att alla flygbolag äger rätt att flyga och operera på samtliga linjer i unionen.  
 
Denton & Dennis (2000) menar att franchising är en viktig strategi för att växa på en 
avreglerad marknad. Den avreglerade marknaden skapar förutsättningar för franchising som 
en strategi för flygbolagen.  
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3.6.2 Reglering 
Flygbranschen är mycket reglerad och lagstadgad. Troligen beror detta på kapitalintensiteten 
och de många intressegrupperna som existerar. För EU är flygbranschen en väg till ökad 
gemenskap över gränserna. Från och med den 1 januari 2005 skapades en ny lagstiftning i 
Europa avseende ett gemensamt europeiskt luftrum som ska motverka nationella diskrepanser 
(FU 04). Detta är den första av flera steg i ytterligare reglering av den europeiska 
lagstiftningen avseende luftfarten. 
  
Centrala faktorer av avgörande betydelse för franchising har varit det tredje paketet, femte 
friheten och Open Skies-avtal. Cabotage är möjligt i och med tidigare lagstiftning det vill säga 
att ett lands nationella flygbolag kan trafikera inrikeslinjer i ett annat EU eller EES-land. 
Dock får varje land själv bestämma undantag från regeln på linjer som kan anses vara 
gynnsamma för den regionala utvecklingen, regioner som är belagda med trafikplikt.  
 
Säkerheten inom den Europeiska luftfarten har frambringat ett nytt organ sedan 2002, EASA 
som står för den Europeiska Byrån för luftfartssäkerhet.  
 
Det som krävs för att starta flygbolag är en licens för att föra fram flygplan. Någon licens för 
att försäkra kunder med flera om bolagets solvens har i många länder inte existerat. Detta har 
skapat ett intresse för mindre företag att starta flygverksamhet. 
 
De regleringar som påverkar flygbolag i allmänhet kommer också att påverka flygbolag inom 
franchisesystem. Risken är att de mindre bolagen blir mer påverkade av avgifter och skatter 
som myndigheter kan lägga på biljettpris, bränsle etcetera än större flygbolag. 
 
Franchising är en förutom en företagsekonomisk term i synnerhet en juridisk term och är 
bunden av olika lagar rörande franchise i EU samt i respektive land. Till dagens datum 
existerar ingen lag avseende franchising i Sverige däremot finns gemensamt överenskomna 
regler för medlemmar i Svenska Franchiseföreningen. Inget flygbolag var medlemmar i denna 
förening år 2005. 
 
Flygbolaget som är franchisegivare har höga krav på hur franchisetagaren ska bedriva sin 
verksamhet för att uppnå satta standarder. EU regulation 323/1999 innehåller regler om att 
passagerarna vid inköpstillfället ska veta vem som sköter flygningen. Denna information 
tillhandahåller British Airways, Lufthansa och Alitalia dock går det inte att utläsa denna 
information från Air France. Vid code-sharing kan passagerarna bli extra förvirrade då ett 
flygplan kan ha många flygbolags koder, vid franchising är inte detta aktuellt men flygningen 
sker dock av ett annat flygbolag. Till skillnad från andra branscher med franchising har alltså 
flygbolagen en skyldighet att informera kunden om vem som sköter verksamheten (Denton & 
Dennis 2000). 
 

3.6.3 Lönsamhet 
Lönsamheten har skiftat i flygbranschen. För många flygbolag har den största lönsamheten 
legat på de interkontinentala linjerna och därför har de försökt få passagerare att slussas till 
dessa flygningar.  
 
Många flygbolag har svårt att uppnå lönsamhet. De tidigare nationella flygbolagen som 
förlitat sig på statligt stöd har uppvisat problem. I Swiss Air och Sabena fall gick det så långt 
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som konkurs vilket skakat om flygbolagen i världen då tanken på att nationella flygbolag 
skulle gå i konkurs var en omöjlighet. 
 
Minskad lönsamhet leder till mindre kapitalinvesteringar vilket i sin tur leder till franchising.  
I och med franchising får franchisetagarna förutom en ökad exponering av företaget även en 
intäkt i form av olika avgifter förknippade med franchise. 
 
Franchisetagaren åtnjuter en viss säkerhet och trygghet som det kända varumärket för med sig 
samtidigt som efterfrågan ökar på linjer trafikerade av ett välkänt och renommerat flygbolag. 
 
I en mer konkurrensutsatt flygmarknad kan franchising vara ett sätt att fortfarande existera på 
marknader och få intäkter samtidigt som fokus kan ligga på företagets kärnverksamhet och de 
lönsamma linjerna. 
 
Två scenarios har visat sig uppstå, antingen att franchisetagaren har klarat att sköta 
marknaden och expanderat eller att franchiseverksamheten upphört antingen genom uppköp 
eller ändrat strategiskt val hos franchisegivaren. 
 
Genom Porters femkraftsmodell kan man analysera hur pass lönsam en bransch är. 
 

3.6.4 Kostnader 
En av flygbolagens mest avgörande kostnader är personalkostnader. Under 1990 skedde en 
stor personalreducering bland europeiska flygbolag för att komma åt detta problem. Flygbolag 
har också introducerat lågkostnadsbolag i ett led att försöka sänka utgifterna. Andra flygbolag 
använder franchising med mindre flygbolag eftersom de kan flyga med lägre lönesättning och 
lägre kostnader (Doganis s119, 2002). En anledning till att franchising uppstod var för att 
minimera kostnaderna och samtidigt vara närvarande på regionala mindre marknader. 
 
Enhetskostnaden att flyga kortdistanslinjer är generellt högre än för långdistanslinjer (Doganis 
2001). Större flygbolag som British Airways har högre fasta kostnader än mindre bolag som 
inte kan sprida kostnaderna över långdistanslinjer då omkostnaderna ofta räknas per 
flygkilometer.  
 
I och med avregleringen har flygbolagen varit tvungna att fokusera närmare på kostnaderna 
antingen för att nå konkurrens fördelar eller för att minska förlusterna och tilliten till det 
statliga stödet (Alamdari m.fl. 1998 s503). Franchising tillåter att intäkter genereras från 
investeringar i varumärke och är en lösning för stora flygbolags kostnadsproblem där de kan 
växa med begränsade utgifter och till relativt låg risk (Alamdari s504). 
 
Flygbranschen har länge präglats av konkurrens och priskrig samt introduktionen av 
lågkostnadsflyg på marknaden har lett traditionella flygbolag att allt mer fokusera på sina 
kostnader. Under dessa operationer har flygbolagen minskat antalet olika flygplanstyper som 
är förknippade med olika omkostnader och försöker röra sig med så få flygplanstyper som 
möjligt. Detta påverkar linjer som ej har stor belastning då flera av dessa på grund av låg 
kabinfaktor blir omöjliga för det stora flygbolaget att hålla kvar. En lösning på detta problem 
är att låta ett annat flygbolag med mindre flygplan i sin flotta sköta dessa linjer till en lägre 
kostnad än det traditionella flygbolaget klarar.  
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3.6.5 Matarflyg 
Den struktur med nav och ekrar som tidigt byggdes upp i flygbranschen gjorde att de stora 
flygbolagen blev beroende av matarflyg i olika grad. Axelsson menar att det på 
flygmarknaden kommer att finnas flygbolag som kommer att vara matarflyg i nätverk och 
andra som kommer vara mer nischade (Pender). Matarflyg påverkas av volym och egenvolym 
hur stor andel kan de flyga. British Airways använder sig av strategin främst för matarflyg till 
de större orterna varifrån internationella rutter trafikeras.  
 
Som slutsatserna i bland annat Lichtenstein (2004) kan det blir så att marknaden präglas av 
färre stora flygbolag på internationella linjer, medan en regional anpassning måste ske. De 
stora flygbolagen har länge varit beroende av matarflyget till sina nav. Flygmarknaden har 
traditionellt fungerat enligt nav/eker-systemet där matarflyg förser naven med passagerare 
som ska vidare ut i världen. Om framtiden utvecklas så att de större flygbolagen minskar sina 
regionala rutter finns risken att naven inte fylls på. I ett sådant scenario blir franchising viktigt 
då varumärkesnärvaron finns kvar samtidigt som passagerarna slussas in i det stora 
flygbolagets nät där passagerarna samtidigt får åtnjuta fördelarna med att flyga med det större 
flygbolaget. 
 
Utvecklingen av nav och ekrar har varit utbredd i flygbranschen. Mindre flygplatser länkades 
ihop med större i ett linjenätverk. Därför är också matartrafiken vanlig och viktigt för många 
flygbolag (Pender s567).  
 

3.6.6 Samarbeten och strategiska allianser 
 

 
Figur 3 Olika kategorier av allianser (Doganis 2001 s61) 

 
Utan samarbeten skulle inte flygbranschen fungera. Flygbranschen är präglad av många olika 
och internationella samarbeten. Doganis förklarar olika allianser inom flygbranschen och 
deras olika engagemang och grad av samarbete. Nätverkseffekten är det viktigaste inom flyget 
(SOU 2004:5, s275). 
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Flygbolag kan till skillnad från många andra industrier inte köpa upp och slå sig samman med 
andra länders flygbolag utan behöver följa bilaterala Air Services Agreements om det inte 
finns en överenskommelse i form av bilaterala avtal eller tillhörar en union med gemensamma 
lagar (Chang & Williams s129). För att minska denna enligt flygbolagen omständliga 
konstruktion har olika samarbetsstrategier implementerats av flygbolagen exempelvis code-
share, franchising och strategiska allianser (Chang & Williams s130). Dessa lösningar har 
många fördelar men medför också vissa begränsningar. 
 
Doganis (2001) exemplifierar några av de många olika samarbeten i flygbranschen och hur 
pass ingående de är i figur 3. Franchising är en mycket ingående typ av samarbete och 
definieras som strategisk allians, medan det vanliga code-share är en lösare typ av samarbete. 
I lagförslag och förarbeten diskuteras ofta tillsammans som om de skulle motsvara varandra, 
vilket de inte gör.  
 
Chang & Williams (s130) menar att det finns fyra sätt som ett flygbolag kan expandera på 
sina nationella marknader och grannländer. 1) Starta nya flygbolag, 2) Investera i lokala 
företag i andra länder, 3) investera i andra företag i sina egna länder, 4) genom code-share, 
allianser och franchising. De flesta europeiska flygbolag har köp upp eller slagit ihop sig med 
andra för att nå utländska marknader. Orsaken till detta är att det kan vara en lösning för att 
skapa matartrafik, få tillgång till slottider och utnyttja fördelarna med skalekonomi (Chang & 
Williams s135). 
 
Storm (s45) anger tre huvudsakliga kategorier till varför flygbolag ingår i allianser och 
samarbeten: 1) Rena kommersiella avtal med gemensam marknadsföring som syften; 2) 
Allianser för kontroll och syften och förvärv av kapitalintressen; 3) Franchiseavtal. 
 
Kommersiella avtal enligt Storm (s46) kan delas in i strategiska och taktiska avtal. Taktiska 
avtal är sådana som oftast består av en specifik aktivitet så som ett joint marketing program 
eller samarbete på en specifik rutt med code-share. Strategiska allianser omfattar många olika 
lång- och kortsiktiga aktiviteter så som marknadsföring, tekniska operationer, representation 
och administration även code-share.  
 
Allianser för rent kommersiella syften var ovanliga enligt Storm i början på 1990-talet men 
har blivit mer vanliga. Samtliga nationella flygbolag i Europa har dotterbolag eller andra 
kapitalintressen i andra flygbolag inom och utom Europa. Allianser drivs enligt Storm för att: 
1) först att få kontroll över flygbolagets egen marknad  
2) att etablera flygbolaget på en annan europeisk marknad  
3) att skapa globala allianser. 
 
Franchising är ett nytt koncept i flygbranschen menar Storm (s46).  
 
Abeyratne (2000 s57) diskuterar vissa typer av strategiska allianser hos flygbolagen. De 
strategiska allianserna bidrar till ökat utbud av destinationer och frekvenser hos flygbolagen 
samt möjligheten att erbjuda destinationer på varierade marknader. 
 
Doganis (2001 s66) menar att regionala allianser kan delas in i två. Det första och vanligaste 
är ett kommersiellt avtal med många rutter oftast till och från en specifik region som oftast 
involverar code-share, gemensam marknadsföring och försäljning, kapacitets koordinering 
och så vidare. Den andra typen av regional allians är franchising mellan ett större flygbolag 
och en regional operatör eller matarflyg.  
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För de flesta flygbolag finns och verkställs flera olika strategier samtidigt. Franchising tillhör 
enligt Doganis (2001 s86) de mer komplicerade samarbetena eftersom utträdesbarriärerna 
ökar markant, till och med kan bli en omöjligt i vissa fall. Franchising tillhör den tredje fasen i 
att befästa en allians. Genom franchising har man ett enda alliansvarumärke medan i de två 
tidigare faserna agerar varje flygbolag med separata varumärken. I fas tre förutsätts att alla 
parter gynnas och att långsiktiga visioner och mål delas av samtliga parter.  
 
Franchising för de stora flygbolagen innebär att de använder mindre flygbolag för att operera 
franchisetjänster genom en blandning av franchising och code-share för att undvika att 
operera förlustrutter själva samtidigt som de bibehåller sin närvaro genom franchisetagarnas 
verksamhet (Abeyratne s447). 
 
Globala allianser 
Inget flygbolag möjlighet att täcka en global marknad själva, därför har de flesta stora 
flygbolagen ingått i någon av de globala allianserna Star Alliance, One World och Skyteam. 
Där har de bland annat tillgång till gemensamt bokningssystem och code-share.  
 

3.6.7 Konkurrens 
Franchising uppkommer på grund av ökat konkurrenstryck. Statens önskan om ökat 
företagande och näringslivets utveckling är en orsak för staten att stödja franchising.  
 
Franchising kan påverka konkurrensen i negativ bemärkelse på tre sätt enligt Denton & 
Dennis (2000, s187). På rutter där franchisegivaren och franchisetagaren före avtalet 
konkurrerade om samma linje där någon av dem efter avtalets ingång drar sig ur. De flesta 
franchisetagare hos Air France, Iberia, Alitalia och Lufthansa konkurrerade aldrig med den 
blivande franchisegivaren för att de haft andra slags samarbetsavtal före franchiseavtalets 
ingående exempelvis code-shareavtal. På linjer där British Airways konkurrerat med Loganair 
före franchiseavtalet ingång lämnade British Airways när avtalet blev aktuellt. British 
Airways trafikerar linjer mellan samma städer som franchisetagarna dock olika flygplatser. 
Om de skulle sluta med en av rutterna finns en överhängande risk att andra bolag utanför 
British Airways familjen tar över trafiken.  
 
Den andra negativa konkurrenseffekten genom att introducera franchising är att det stora 
varumärkets styrka ökar och således försvårar för andra konkurrerande självständiga 
flygbolag. Franchisetagare tenderar att huvudsakligen operera inrikeslinjer ofta mindre sådana 
som oftast saknar konkurrens från andra flygbolag (Denton & Dennis s188). De som försökt 
konkurrera med franchisetagare av ett stort flygbolag har i England stött på problem och 
mindre konkurrenter har inte klarat sig långvarigt på marknaden. Även större flygbolag har 
haft svårt i konkurrensen med de större bolagens franchisetagare. I en brittisk undersökning 
framkom en ökning av British Airways varumärke på flera platser mellan 1992 före 
franchiseoperationerna och 1999. Marknadsandelarna på inrikeslinjer har traditionellt sätt 
varit högre hos de nationella flygbolagen med färre konkurrenter. Ibland annat Storbritannien 
och Tyskland har konkurrenter till franchisetagarna flera gånger dragit sig ur marknaden 
alternativt minska frekvensen på rutter med franchising (Denton & Dennis 2000, s188).  
 
Det tredje hotet mot konkurrensen enligt Denton & Dennis (2000, s188) är det mest 
långsiktiga, att konkurrenter undviker att träda in på linjer där franchisetagare är närvarande. 
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Det verkar dock som om lågkostnadsbolag som Ryanair och EasyJet inte låter sig avskräcks 
vare sig av de stora flygbolagen eller av franchisetagarnas aktiviteter. 
 
Vissa påstår att franchising har en konkurrensfrämjande effekt eftersom mindre flygbolag på 
detta sätt kan klara sig på marknader som är dominerade av stora jättar. Exempelvis Sun Air 
som är franchisetagare till British Airways på den skandinaviska marknaden som annars är 
dominerad av SAS. På så sätt upprätthåller man även konsumentens valmöjligheter. 
 
Konkurrens mellan nätverken kan gynnas med franchisade länkar till ett nav. Passagerare från 
mindre städer kan större utsträckning välja med vilket bolag de ska flyga. I stora drag 
uppvisar franchising positiva effekter men en negativ aspekt är att det kan leda till ett för 
starkt dominerande flygbolag på en marknad. Denton & Dennis (2000) menar också att 
franchising kan öka omfattningen och försörjningen av flygservice när det gäller rutter till nya 
destinationer och ökad frekvens. Dock noterar de att franchising har lett till minskad 
konkurrenskraft inom europeiska inrikesmarknader. 
 
Lågkostnadsflygets framfart har påverkat konkurrenssituationen för de europeiska stora 
flygbolagen. Detta ha lett till att vissa av dessa exempelvis KLM, British Airways har försökt 
starta egna lågkostnadsflygbolag. Detta misslyckades och påverkade flygbolagen negativt då 
de överlappade varandra i utbudet samt förde med sig stora kostnader (Chang & Williams 
s136). 
 

3.6.8 Kunder 
Det argumenteras om franchising gynnar eller missgynnar kundernas köpkraft. Ur kundens 
perspektiv minskar möjligtvis konkurrensen på vissa rutter då franchisetagarens starka 
varumärke kan slå ut mindre utmanare. De positiva argumenten är den trygghet som det kända 
varumärket för med sig, matarmöjligheten in i ett större system och fördelarna som kunderna 
kan dra nytta av med franchisegivarens serviceutbud som bonusprogram.  
 
Kundernas makt växer då många linjer utsätts för lågkostnadsflygets konkurrens. På en 
marknad där lågkostnadsflyget skapar ett nät eller där franchising existerar kan priserna 
sjunka till kundernas fördel. Franchising kan även leda till nya rutter till fördel för 
konsumenter som bekvämlighet, högre frekvens och fler destinationer 
 

3.6.9 Varumärke/Image 
Varumärkesspridningen hos större flygbolag kan genom franchising nå marknader som annars 
franchisegivaren inte skulle kunna operera lönsamhetsmässigt själv (Denton & Dennis s189). 
Detta innebär att mindre flygbolags varumärken på marknaden kan slås ut för att ge plats till 
de större.  
 
Varumärket är centralt i franchising både ur franchisetagarens och franchisegivarens 
synvinkel då det är detta som utmärker franchisesamarbetet och är grunden till att franchising 
existerar vilket tidigare redogjorts för. I flygbranschen är också varumärket och tilliten till 
flygbolaget enormt viktigt. En linje som trafikeras av ett känt varumärke exempelvis British 
Airways ger tre procent mer trafik än en hos en annan aktör (Alamdari, 1997).  
 
Genom franchising får franchisegivaren även marknadsnärvaro på linjer som det annars inte 
skulle kunna driva. Detta ger mer kraft till varumärket även på andra linjer och ökar 
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upplevelsen av att företaget finns på många marknader. Abeyratne menar att varumärket och 
imagen är en stor del av flygbolagets personlighet och en viktig del av ett flygbolags 
marknadsföring. 
 

3.6.10 Flygplatser 
Flygplatserna är en viktig leverantör enligt Rosén som ansåg att denna faktor också var 
avgörande för franchising eftersom den avgör hur och om ett flygbolag ska kunna trafikera en 
viss destination. Olika flygplanstyper är anpassade till olika terminaler och franchisetagarnas 
flygplanstyper tenderar att vara av mindre storlek. I och med de stora flygplatsernas 
expansion byggs nya terminaler vilket gör att passagerarnas ledtider och transfer mellan 
flygbolag och mellan terminaler ökar. Flygplatsernas uppgift är att skapa en miljö där 
transfertiden för passagerarna minskar. Ur flygbolagens synvinkel är flygplatserna en viktig 
leverantör som ska förse flygbolaget med olika slags service. Då det inom ett franchisesystem 
finns olika flygplanssorter kan det vara svårt för flygplatserna att få flygbolagen inom samma 
franchisesystem att operera vid samma terminal om konkurrens från samma destination 
existerar.  
 
En annan viktig faktor inom infrastrukturen är slottider som varje flygbolag upphandlar vid 
varje flygplats. De är mycket konkurrensutsatta och efterfrågade på eftertraktade slottider. 
Franchisetagare är självständiga flygbolag och upphandlar sina egna slottider. Om 
franchisetagaren och franchisegivaren opererar på samma linjer får franchisetagaren ofta de 
mindre efterfrågade slottiderna som de kan sköta med mindre flygplan till lägre kostnad och 
högre kabinfaktor än de större flygbolagen har möjlighet till. 
 

3.6.11 Teknologi/Internet 
Rosén lade även till teknologifaktorn. Teknologiutvecklingen har under de senaste åren 
intensifierats särskilt inom resebranschen. Kunder, leverantörer och företaget självt använder 
teknologin för att utföra uppgifter som tidigare tog lång tid. I och med teknologin kan 
tidsåtgången att utföra uppgifter och kostnaderna minskas radikalt.  
 
Inom flyget är tekniken en kritisk faktor. Bokningssystemen i och mellan flygbolagen och för 
resebyråerna är viktiga och ska synkroniseras. Utvecklingen och användandet av Internet har 
gjort att kunderna själva utan mellanhänder kan boka och betala resor hos flygbolaget. Med 
British Airways bokas kunden automatiskt hos franchisetagaren då denne bokar en franchisad 
linje. Går kunden in på franchisetagarens hemsida för bokning, exempelvis hos Sun Air så 
omdirigeras man efter ett meddelande till British Airways egen hemsida. 
 
Teknologiutvecklingen gör även att det blir lättare att jämföra och analysera hur det går för 
franchisetagaren och hur upptagningen ser ut på olika linjer. 
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4 Resu
et finns flera stora europeiska flygbolag som använt eller använder sig av 
franchising. Här presenteras först flygbolag i två olika franchisesystem British 
Airways och Iberia och hur deras strategier ser ut avseende franchising. Detta följs 

av en resultatredovisning från sex intervjuer med representanter från Svenskt Flyg (den 
empiriska pilotstudien), Luftfartsverket, Cranfield University, British Airways, Sun Air och 
SAS. Inledningsvis redogörs en sammanfattad bild av förekomsten av airline franchise i 
Europa. 

ltat 

 D
 

4.1 Flygsystem 
Airline franchising har funnits på den europeiska marknaden sedan 1993. 
Franchisesamarbeten har sedan avregleringen både växt och minskat hos olika flygbolag. 
Några flygbolag har prövat att implementera samarbetsformen, andra har avstått. Tabell 1 
nedan åskådliggör antalet franchisetagare i olika europeiska flygbolag mellan åren 1999 och 
2005. Tabellen visar bara antalet och säger ingenting om hur stora franchisetagarna är eller 
hur väl samarbetet är utformat. Air France, Lufthansa och British Airways har ett visst 
ägandeskap i några franchisetagare som åskådliggörs med siffran inom parentes.  
 
 
Flygbolag (Global Allians) 1999 2000 2002 2003 2004 2005 
Air France (Skyteam)  4 4 2+(3) 1+(4) 1+(4) (4) 
Alitalia (Skyteam)  2 2 2 0 0 0 
Lufthansa (Staralliance) 0 0 5 5 2 +(3) 1 +(4) 
British Airways (Oneworld) 9 7 +(2) 4 +(1) 8+(1) 7+(1) 6+(1) 
KLM (Skyteam) 1 0 0 0 0 0 
Iberia (Oneword) 1 1 1 1 1 1 

Tabell 1 Franchising i europeiska flygbolag (AEA, företagens hemsidor, årsredovisningar) 

Definitionen på franchising är att det inte finns något ägarförhållande mellan parterna. Utgår 
man från AEA:s årsbok där medlemmarna presenteras finns franchisepartnern med även om 
flygbolaget har visst ägandeskap i bolaget (AEA 05). Studien avser franchisesystem där 
franchisetagarna är självständiga och därför redogörs för British Airways och Iberias 
franchisesystem.  
 

4.1.1 British Airways  

British Airways 
Franchisegivare 

(One World)

British 
Mediterranian 

Franchisetagare 

Com Air 
Franchisetagare  

(BA äger 18,3%) 

GB Airways 
Franchisetagare 

Loganair 
Franchisetagare 

Sun Air 
Franchisetagare 
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British Airways var först i Europa med att införa airline franchising 1993 med flygbolaget 
CityAirline Express som sedermera blev helägt av British Airways. 
 
1999 hade British Airways nio franchisetagare varav sju opererade inrikes och internationella 
linjer till och från Storbritannien. Franchisetagarna tillförde 74 destinationer till British 
Airways nätverk (Doganis 2001). Sammanlagt hade franchisetagarna 58 flygplan i sin flotta i 
slutet av 2004. Utvecklingen har fortsatt och år 2005 trafikerade British Airways 
franchisetagare 86 destinationer i 39 länder, 68 av dessa skulle British Airways annars inte ha 
trafikerat (BA 05). I april 2005 avslutades franchiseavtalet med flygbolaget Regional 
Airways. De återstående fem franchisetagarna var Comair, GB Airways, British 
Mediterranean, Loganair och Sun Air of Scandinavia (BA 05). 
 
British Airways menar att franchising är en lyckad metod att effektivt växa och öka 
nätverkssynergin med minimal finansiell risk eller investering (BFB 2005). British Airways 
hävdar att franchiseavtalen tillåter bolaget att konkurrera på och närvara på marknader som 
har liten volym och utsatta för lågkostnadskonkurrens samt på linjer som British Airways 
själva inte skulle kunna trafikera lönsamt. På så sätt sprider sig varumärket i snabb takt på 
flera marknader (BFB 05).  Dessutom åtnjuter British Airways franchiseavgifter och 
matartrafik till British Airways övriga nät samt erhåller intäkter från franchiseavgifter och 
andraavgifter i samband med markservice och annan service (BFB 05). Genom att flyga med 
franchisetagare gynnas British Airways närvaro på marknaden och på fler linjer. British 
Airways gynnas även av den ökade inkomsten från internationell matartrafik. 
 
Franchisetagarna erhåller samtliga British Airways unika attribut som varumärke, färger, 
produkter, service, bonusprogram, lounger, personalklädsel och andra standarder som är 
kopplade till flygbolaget. De flyger under British Airways flygprefix och flygplanen är 
målade i British Airways färger och får ta del av flygbolagets marknadsföring och 
distribution. 
 
Tabell 2 åskådliggör vilka som utgjorde British Airways franchisetagare i januari 2005, samt 
antal trafikerade destinationer och vilka flygplanstyper som franchisetagarna trafikerade. 
 

FRANCHISETAGARE Destination
er 

Flotta i BA:s färger Startår för 
franchise 

Hemland 

British Mediterranean 16 3x Airbus A320 
3x Airbus A321 

1997 UK 

Comair 8 15x Boeing 737 1996 Sydafrika 
GB Airways 31 10 x Airbus A320 

3x Airbus A321 
1995 UK 

Loganair 18 2 x DHC Twin Otter
9 x Saab 340 

1994 UK 

Regional Air (upphört) 9 3 x Boeing 737 2001 Kenya 
Sun-Air 10 3 x BAE ATP 

5 x Jetstream 31/32
1 x Jetstream 41 

1996 Danmark 

1 x Dornier 328 
(från Jan 05) 

Tabell 2 British Airways franchisetagare januari 2005 (BFB 05) 
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BMed - British Mediteranian 
British Mediterranean Airways (BMed) började sin verksamhet som konkurrent till British 
Airways genom att låt en Airbus A340 trafikera sträckan London-Beirut. Den sträckan kom 
sedermera British Airways att konkurrera på vilket ledde till svårigheter för BMed. De 
fortsatte att expandera till Amman och Damaskus trots negativ lönsamhet. British Airways 
kunde själva inte uppnå lönsamhet på den linjen och föreslog BMed att bli franchisetagare 
som sedan lyckades få lönsamhet på linjen och fick dessutom pris för det av Airbus vilket 
ledde till uppmärksamheten att någon kunde få lönsamhet på dessa linjer. Sedan 1997 har 
BMed varit franchisetagare i British Airways system. BMed utförde själva sin strategiska 
planering och expansion vilket lett dem in på den forna sovjetmarknaden. Affärsresenärerna 
på dessa destinationer har varit en viktig komponent i kundunderlaget. Detta gynnade British 
Airways som själva förlorade pengar på att flyga på dessa destinationer vilket lett till att 
BMed tagit över flera av British Airways nedlagda linjer i området.  
 
Herthington, BMeds VD, menar att framgångsfaktorerna i företaget ligger i lokal kännedom 
och förmågan att fokusera på inkomster och utgifter på marknaderna. BMed kunde själva 
förhandla kostnader med deras leverantörer och skar efter en omstrukturering ner kostnaderna 
med 20 % (Pinkham 2002).  
 
BMed flyger med British Airways varumärke, färger, kostymer och flygkoder. Passagerarna 
bokar biljetterna genom British Airways-system. Passagerarna får automatiskt tillgång till och 
åtnjuter alla fördelar med British Airways bonusprogram. Deras flygkod hos British Airways 
är BA 6701-6749. BMed äger själva sin operativa licens och alla slottider på flygplatserna. 
Flytten till en bättre terminal på flygplatsen i London Heathrow gynnade också transfer och 
byten i systemet. Som franchisetagare får BMeds passagerare vara en del av ett större nätverk 
som inom British Airways är 217 destinationer och i OneWorld-alliansen 600 destinationer i 
137 länder. British Airways agerar som distributör och försäljningsagent i de flesta länder. 
 
Med införandet av den femte friheten kunde BMed starta flygningar mellan två destinationer 
utanför hemlandet. BMed har växt stadigt på marknaden särskilt i Mellanöstern och forna 
Sovjetunionen. BMed fortsätter att leta efter nya marknader och möjligheter inom deras 
geografiska område Afrika, Mellanöstern och Centralasien, samt på långdistansrutter. Deras 
strategi är att ”maximera värdet av franchise” och menar att British Airways 
franchisesamarbete är robust från båda håll, om avtalets skulle avslutas skulle BMed 
omedelbart söka efter en ny franchisepartner och inte agera med eget varumärke. Sedan detta 
uttalande har BMed fortsatt att växa på alla fronter och visat lönsamhet. 
 
BMed anger de fördelar franchiseavtalet ger dem: användandet av ett globalt välkänt 
varumärke, färger och flygkod, att British Airways agerar distributör. Att passagerarna får 
åtnjuta British Airways bonusprogram. Tillgång till Storbritanniens regionala och 
internationella trafik som matas in till London Heathrow som är BMeds huvudnav och där 
huvudkontoret är placerat.  
 
För British Airways är fördelarna enligt BMed att tidigare olönsamma rutter genererar en 
positiv inkomst, att British Airways produkt introduceras till nya destinationer samt ökad 
inkomst från internationell transfertrafik. 
 
2005 trafikerade BMed 16 destinationer, flottan består av två flygplanstyper Airbus A320 och 
A321 med 124 respektive 149 säten (www.flybmed.com). 
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Comair 
Comair grundades 1946 och är Sydafrikas näst största flygbolag och är noterat på börsen i 
Johannesburg. De inledde franchisesamarbete med British Airways 1996 som har en 
ägarandel på 18,3 % i flygbolaget.  De trafikerar inrikeslinjer mellan de stora sydafrikanska 
städerna Johannesburg, Kapstaden, Durban och Port Elizabeth med flera, samt regionala linjer 
inom Afrika. De interkontinentala linjerna går främst till London. Genom franchiseavtalet är 
tidtabellen synkroniserad med British Airways övriga internationella nätverk. De trafikerar 
flygplanstyperna Boeing 737 och MD-82. År 2001 startade Comair lågkostnadsflygbolaget 
Kulula.com som är deras helägda dotterbolag.   
 
GB Airways 
GB Airways startade som regionalt flygbolag 1931. GB Airways inledde franchisesamarbete 
med British Airways 1995 och det nuvarande kontraktet löper till och med år 2010. 
Flygbolaget flyger med British Airways flygkoder och färger, kostymer och inredning. 
Passagerarna åtnjuter British Airways flygservice och bonusprogram, samarbetet låter 
passagerarna ta del av de förmåner som OneWorld alliansen för med sig. Bokningen sker via 
British Airways egen hemsida liksom all annan försäljning och distribution. GB Airways 
flyger under flygkod BA 6800-6999. Deras flotta består av två flygplanstyper med 
sammanlagt 15 Airbusflygplan som har plats för 156 respektive 189 passagerare. 
 
GB Airways är i en expansiv fas och startar kontinuerligt nya linjer som flygs med British 
Airways varumärke. År 2005 flög de till 30 destinationer i Europa och Nordafrika och är 
inriktade på semesterflygningar. GB Airways beräknar att flyga 2,6 miljoner passagerare år 
2005 och trafikerar 65 flygningar per dag. Samma val av affärsklass (Club Europé) och 
ekonomiklass (Eurotraveler) finns på deras flygningar liksom all annan ordinär British 
Airways standard. 
 
London Gatwick utgör GB Airways huvudnav och huvudkontoret ligger där men företaget 
öppnade ytterligare en bas i Machester år 2004. 9,8 % av trafiken på Gatwick år 2004 
tillhörde GB Airways (BFB 05). Bolaget har cirka 900 anställda. 
 
Patterson, managing director, sa i en intervju (Collins) att de lägre kostnaderna möjliggör en 
framgångsrik konkurrens med lågkostnadsbolagen och att varumärkesidentiteten upprätthålls 
genom månatliga kontroller av deras service genom hela organisationen. 
 
Loganair 
Logan Air är ett regionalt flygbolag med anor från 1962 i Skottland. Logan Air har tre 
flygplanstyper för mellan 8-34 passagerare sammanlagt 19 flygplan. Under år 1975 överförde 
British Airways sina passagerare till Loganairs flygningar på tunna linjer. Loganairs linjenät 
byggdes upp stadigt och fokusen låg på norra Irland och i Skottland med Glasgow som nav. 
Bolaget blev franchisetagare till British Airways 1994 och flyger under koderna BA 8771-
8999.  
 
Sun Air of Scandinavia 
Sun Airs historia som flygbolag i Danmark börjar 1978. De inledde franchiseverksamhet med 
British Airways 1996 och har växt sedan dess, deras primära marknad är regionala och 
reguljära rutter i Nordeuropa. Alla linjeflygningar sker sedan dess som British Airways 
flygningar. De agerar med British Airways varumärke, färger, kostymer, distribution och 
bokning sker via British Airways hemsida. Sun Air har i sin verksamhet även chartrade 
flygningar. 
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Sun Airs flotta består av fyra flygplanstyper mellan 16-60 passagerare. Sun Air har 180 
anställda (EIRO). De flyger under flygkod BA 8200-8299 och har sitt nav i Billund, Danmark 
och använder i huvudsak denna och två andra danska flygplatser som huvudnav. På flera 
destinationer är de ensam operatör utan annan konkurrens. Tidigare har de mött konkurrens av 
bland annat Maersk Air som de kontrade med dubbla bonuspoäng och bättre service. 
 
Den största målgruppen är affärsresenärer vilket gör att Sun Air som regel minst flyger ett 
morgon och ett kvällsflyg till varje destination (www.sunair.dk). 
 
2003 genererade bolaget en vinst på 19,7 miljoner och en omsättning på 176 miljoner danska 
kronor. För år 2004 växte lönsamheten och Sun Air genererade en vinst på 31,7 miljoner 
danska kronor med en omsättning på 216 miljoner danska kronor.  
 

4.1.2 Iberia  

Iberia är det spanska nationella flygbolaget sedan 1927 och ägs till 9 % av British Airways. 
dsledande på flygningar mellan Europa och Latinamerika och har flera 

v snabbtågen har Iberia satsat på en ny 
trategi utformad 2003 där de fokuserade på kostnaderna och att se över sina lång- och 

ar samt Oneworld partners 
llsammans med franchisetagaren Air Nostrum skulle inhysas i det nya Terminal 4 och 

GB Airways och Air Nostrum har sedan januari 2005 ett ingående 
amarbete avseende linjen Madrid, Barcelona-London där de delar på intäkter och kostnader, 

troducerandet av Air Nostrum 1994 på den spanska marknaden var ett resultat av 
 av den europeiska flygmarknaden. Air Nostrum inledde att trafikera med 

flygplanstypen Fokker 50 som kunde trafikera nästan alla flygplatser på den spanska halvön 

Iberia 
Franchisegivare 

(One World)

Air Nostrum 
Franchisetagare 

Iberia är markna
direktrutter till och från Amerika (BFB 05). Iberia trafikerar cirka 100 destinationer i Spanien, 
Europa, Afrika, USA, Asien och Sydamerika. År 2004 hade flygbolaget 26,7 miljoner 
passagerare och visade en vinst på 220 miljoner euro.  
 
I och med lågkostnadskonkurrensen och utvecklingen a
s
kortdistansrutter samt stärka sin position på Latinamerikalinjerna. 
 
Vid huvudnavet Madrid-Barajas beslutades att alla Iberias flygning
ti
terminal 4S. Platsen på flygplatsen är baserad på flygbolagens kommersiella relation och 
marknadsandel (IB 05). 
 
British Airways, Iberia, 
s
detta godkändes av EU år 2003.  
 
Air Nostrum 
In
liberaliseringen

 48



och detta var Air Nostrum relativt ensamma om att kunna (Cross). Utvecklingen av bolaget 
innebar att de började trafikera allt längre sträckor med något större flygplan som tog upp till 
70 passagerare. 1998 fastslogs franchiseavtalet med Iberia och utvecklingen fortskred till att 
trafikera längre sträckor och efterfrågan på något större regionala jetmotoriga flygplan 
uppkom. Val av flygplanstyp är en nyckelfaktor säger Miguel Ángel Falcón VD för Air 
Nostrum i en intervju (Cross). Val av flygplanstyp beror på avståndet, där de längre 
flygningarna kräver jetflygplan. Turboflygen är mer lönsamma på kortare flygningar och kan 
dessutom flyga med högre frekvens och fortfarande generera lönsamhet till en given flygplats 
vilket ökar kundens val. Turboflygplan har lägre bränsle och kapitalkostnader på kortare 
flygningar. Flera spanska flygplatser har korta landningsbanor vilket gör att det ofta inte går 
att flyga med annat än turboflyg.  
 
Air Nostrum har vuxit och blivit det ledande flygbolaget i Spanien och är ensam 
franchisetagare till Iberia och har sedan 1999 varit en del av One World alliansen. Det har 
ivit nytta i form av ökad kabinfaktor, skalekonomi, delade resurser och en möjlighet för dem 

sagerare.  

 Nostrum” och har 
nnits sedan 1997, avtalet har förnyats vart femte år. Franchiseavtalet har tillåtit flygningarna 

eken har ökat under de senaste åren. 
essa flygplan är utformade för att uppnå effektivitet och lönsamhet avseende bränsleåtgång, 

 De kompletterar det stora flygbolagens nätverk och de 
an trafikera linjer som de traditionella flygbolagen inte har rätt flygplanstyper till. 

g
att träda in på nya marknader och öka närvaron på existerande marknader. Flottan bestod 
2005 av 61 flygplan fördelat på fyra olika flygplanstyper som tar mellan 50 och 68 
passagerare. De trafikerar i huvudsak linjer inom Spanien men även i övriga Europa och 
Nordafrika och är således specialiserade på regionala och kortare internationella linjer. 
Särskild hänsyn i deras strategi tas till affärsresenärer (Cross). De flög till 57 destinationer och 
trafikerade totalt 109 olika linjer. Passagerarna får tillgång till Iberia Groups hela nätverk med 
destinationer och deras code-share avtal med andra flygbolag.  
 
2004 hade Air Nostrum en omsättning på 592 miljoner Euro och 490 miljoner Euro år 2005. 
Air Nostrum har vuxit årligen och hade år 2004 3,8 miljoner pas
 
Den största orsaken till att flygbolaget lyckats på marknaden är franchisesamarbetet med 
Iberia. Detta samarbete opererar under varumärket ”Iberia Regional - Air
fu
att bli marknadsförda av Iberia. Detta har ökat transfertrafiken och inte minst hjälper det 
Iberia att får passagerare till sina huvudnav Madrid och Barcelona. Samarbetet är ömsesidigt 
som att Air Nostrum matar passagerare till Iberias mellan- och långdistanslinjer, och att de 
trafikerar linjer som inte Iberia lyckas få lönsamhet på. 
 
Air Nostrum definierar sig själva som ett regionalt bolag och detta innebär att flygplanen är av 
mindre storlek, men den genomsnittliga flygplansstorl
D
miljöfaktorer och ljudnivåer. Flygbolaget ansvarar själv för inköp eller hyra av flygplan. 
Bokning med Air Nostrum sker vida Iberia eller Iberias hemsida. Air Nostrum trafikerar 
under Iberias flygkoder IB8000-8999. 
 
De kan kostnadseffektivt erbjuda flera flygningar per dag eller vecka och konkurrerar inte 
med flyg som tar över 100 passagerare.
k
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4.2 Intervjuer 
Följande är resuméer från personliga djupintervjuer med respondenter från Svenskt Flyg, 
Luftfartsverket, Cranfield University, British Airways, Sun Air of Scandinavia och SAS. 
 
 

 
 

Svenskt Flyg - Branschorganisation 
Harald Rosén, generalsekreterare 

Luftfartsverket - Myndighet 
Henrik Littorin, Ansvarig för bransch och omvärldsanalys 

Cranfield University – Akademiker 
Peter Morrell 

British Airways - Franchisegivare 
Martyn Gair 

Sun Air of Scandinavia - Franchisetagare 
Trine Dige Iversen 

SAS – Potentiell Franchisegivare 
Hans Ollongren, Informationsdirektör 

4.2.1 Svenskt Flyg 
Harald Rosén, generalsekreterare branschorganisationen Svenskt Flyg. Denna intervju 
utgjorde en del av förstudien.  
 
Samtalet inleddes med att definiera airline franchising och finna orsaker till dess utveckling.  
Franchising skiljer sig från code-share, begreppen är viktiga att hålla isär men 
samarbetsformerna har i viss mån samma funktion eftersom flygbolaget kan finnas på en 
marknad utan att själv ha det egna legala operativa ansvaret. Ansvaret som existerar är att 
sluta avtal med aktörer som kan upprätthålla varumärkets standard som annans kan bli hotat. 
Den föga spridningen av franchising bland flygbolag har att göra med att just code-share 
fyller samma funktion. Riskerna skiljer sig åt mellan code-share och franchising. I code-share 
har inte flygbolaget kontroll över det andra flygbolaget och partnern skulle med kort varsel 
kunna bli uppköpt av en konkurrent. I franchiseavtal förbinder sig ofta parterna att inte ingå 
avtal med andra operatörer så länge avtalet pågår och inkluderar ofta långa övergångsregler 
medan code-share avtalen i de flesta fall endast löper under tidtabellsperioden. Code-share har 
vissa nackdelar som exempelvis en förhållandevis besvärlig avräkning bolagen emellan och är 
besvärlig i distributionen, dock har tekniken och systemet för att klara code-share utvecklats 
med åren. Kritik mot code-share är även att kunden inte alltid är medveten om vilket 
flygbolag som verkligen kommer att sköta flygningen. 
 
Uppkomsten av airline franchising förklaras med de tidigare inträdesbarriärer som existerade 
med svårigheter för ett flygbolag att både få ett operativt tillstånd och att själva få 
trafikrättigheter. Det stora bolaget, flaggbolaget, valde då att antingen inte operera en viss 
sträcka alternativt att de överlät marknaden eller trafikrättigheten till någon som hade en 
lämpligare flygplansflotta. De två främsta orsakerna till att flygbolagen utvärderat alternativet 
airline franchising handlar dels om flygplansflottan och flygplanstyperna men även de lägre 
kostnaderna att basera sig på en viss marknad som franchising medför. 
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Rosén var själv med under ett försök att driva airline franchising med företaget Transwede 
mellan åren 1992 och 1995. Dagens Gotlandsflyg följer i stort samma koncept med att flyga 
med ett annat flygbolags operativa tillstånd. Sverigeflyg, Gotlandflygs moderbolag, har byggt 
upp ett försäljningsbolag med så kallade ”local heros” som är anpassade efter den lokala 
marknaden och lyckats bygga upp en lojalitet med kunderna där. SAS har delvis haft liknande 
avtal med flygbolaget SAS commuter som dock var en del av bolaget men operativt var ett 
eget bolag som flög under SAS flagg och hade ingen egen marknadsföring. Nu går SAS själva 
mot att ha så få flygplanstyper som möjligt i sin flotta. 
 
I Europa är det British Airways som kommit längst med airline franchising. På den 
skandinaviska marknaden är det Sun Air som är franchisetagare till British Airways och får 
åtnjuta deras varumärke och nyttjande av alliansen, bonussystem, pris och andra goodwill 
genom att arbeta nära partnern. British Airways använder franchising på marknader och linjer 
som de själva inte har flygplanstyper till att trafikera. British Airways har successivt trätt ur 
regionalflygsmarknaden och intresset med att mata in kunder till systemet sker med olika 
typer av samarbeten.   
 
Ett luftfartstillstånd är kopplat till olika flygplanstyper och blir allt mer krävande för 
flygbolagen. Varje flygplanstyp kräver bland annat ny utrustning, flygchef, tekniker och 
chefspilot allt enligt myndigheternas säkerhetskrav som särskilt gäller mindre flygplanstyper 
som ofta trafikerar regionala rutter. Detta är en kostnadsfråga för de stora flygbolagen som 
därför undviker att ta in kostsamma jetmotoriga flygplan i systemet. Genom franchising 
behöver det stora flygbolaget inte stå för de overheadkostnader som detta för med sig. Ett 
krav från marknaden om flygbolagen vill vara närvarande på många marknader är att ha 
många olika sorters flygplanstyper. 
 
Det skulle kunna vara mer lönsamt för mindre regionala bolag att trafikera en linje under ett 
större varumärke, men av flera skäl är problemet med franchising att bolaget begränsar sin 
handlingsfrihet som de ofta inte önskar avstå. De regionala bolagen i Sverige har hittat andra 
samarbetsformer än franchising där de mindre flygbolagen arbetar ihop med stora 
nätverksbolag för att tillgodose dem med matartrafik och möjlighet att samtidigt sänka 
kostnader på flygplatsen. Ett exempel är City Airline som har samarbete med Finnair och 
Swiss på resor till Finland och Schweiz. 
 
Det regionala flygbolaget Skyways i Sverige är ett märkligt exempel på samarbete där SAS 
äger 25 % och har ”Well Connected with SAS” som del av varumärket. Det exemplifierar hur 
ett nätverksbolag äger en del av ett regionalt bolag. Trots att de har code-share på flera linjer 
så konkurrerar de på flera andra, vilket gör att samarbetet inte gynnar Skyways avsevärt. 
Skyways har dessutom blivit av med en hel del uppdragstrafik till förmån för SAS egna 
helägda dotterbolag. Det är denna risk som man hamnar i som franchisingbolag, att man blir 
en bricka i ett spel. Ett stort bolag som tecknar ett franchiseavtal har ett långsiktigt syfte att 
slutligen starta ett eget dotterbolag som ska operera på linjen. Flygbolaget går troligtvis själva 
in på linjen när marknaden är uppbyggd och då de har ett flygplan som passar och i det fallet 
blir franchisetagaren förloraren, i likhet med Skyways situation på vissa linjer de tidigare 
flugit åt SAS. 
 
Matarflyg 
Faktorn matarflyg är mycket viktig, den har framför allt betydelse att fylla på flygbolagens 
interkontinentaltrafik. Den snabba avregleringen har gjort att folks vilja att resa genom nav 
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har minskat bland annat genom lågprisflygets många direktrutter. Att flyga genom ett nav har 
ett pris och många av nätverksbolagen har byggt upp sina marknader med sådan struktur. 
Merkostnaden läggs på konsumenten som får betala några hundra kronor per enkelflygning 
för att byta plan i Köpenhamn eller London. Detta ska jämföras med valet att flyga direkt som 
inneburit att många nav i Europa har fått stora problem. De flygbolag som är uppbyggda på 
nav och ekersystemet som SAS med Köpenhamn som nav, är beredda att betala mycket för att 
trafiken inte ska avledas därifrån eftersom tillväxten och lönsamheten för dessa bolag ligger i 
den interkontinentala trafiken.  
 
Konkurrensen om de interkontinentala passagerarna har ökat och flygbolag som KLM, 
Lufthansa och SAS är extremt beroende av flöden genom deras nav Frankfurt, München och 
Amsterdam. Om trafiken avtar innebär det att marknaden minskar på den här sidan i Europa 
därför att de förflyttar sig någon annanstans. Ett exempel är Finnair som stärkt sin ställning på 
direktlinjer till Asien från Europa trots att SAS med en stark marknadsposition i Skandinavien 
borde kunna styra resenärer till sina partners i Star Alliance. 
 
Ett starkt avgörande för kunden har visat sig vara att korta ner restiden på långa flygningar 
vilket innebär så få mellanlandningar som möjligt. Det traditionella matarflyget inom nav och 
ekersystemet som började i Amerika för 20-30 år sedan och kom till Europa för 15-20 år 
sedan har egentligen tappat sin kraft.  
 
Boss-Hamilton genomförde en studie med Sören Belin som var en av strategerna bakom 
uppdelningen av SAS, där de tittade på trenderna i Amerika där direktlinjerna med mindre 
jetflygplan minskade behovet av matartrafik till de stora naven. Det har fört med sig 
dramatiska effekter som har lett till att trenden i både USA och Europa gått från en extrem 
nav och eker mot en blandning mellan nav och eker och nav-bypass linjer. Först med mindre 
jetflygplan och sedan allt större, så att en marknad byggs upp. Om denna trend fortgår innebär 
detta att passagerarflödena kommer att försvinna från navet. I Europa reste till exempel 
passagerare som skulle till Manchester via London men nu har det utvecklats direktflyg 
därifrån. 
 
Interkontinentaltrafiken styrs i högre grad av resebyråerna som från Skandinavien styr 
resenärer till Sydamerika via Köpenhamn eller Amsterdam, till Mellanamerika via London, 
till Asien via Tyskland eller Finland. Denna omstrukturering gör det svårt för ett bolag att 
tänka på någon långsiktig franchisemodell för att mata resenärer till ett nav när det är osäkert 
hur denna modell kommer att fungera i framtiden. 
 
Vissa flygbolag arbetar med olika program för att skapa ett starkt varumärke på sin 
hemmamarknad, bland annat KLM som driver starka marknadsföringskampanjer för 
bypasstrafik aktivt med CityHopper-programmet. Där krävs det flygplan som kan gå lite 
snabbare och gå lite längre. Att dra resenärer från en marknad i Skandinavien till Amsterdam 
kräver en viss flygplanskapacitet och ligger närmare det som flygbolagen själva har än de som 
franchisebolagen skulle använda. Argumenten med att känna till och vara stark på den lokala 
marknaden och sänka baseringskostnader är viktiga, vilket troligen är anledningen till att 
British Airways och Air France ser vissa marknader som lämpliga för franchising, men inte 
överallt.  
 
British Airways har inte något självändamål med franchising, utan så länge Sun Air fyller sin 
plats på marknaden kommer de att finnas kvar. Om trafiken avtar och de inte får ut någon 
lönsamhet av samarbetet så kommer de att avsluta samarbetet. I augusti eller september 

 52



kommer Sun Air att starta Köpenhamn-London City Airport inom franchisesamarbetet. Detta 
är ett sätt för British Airways att markera sin närvaro på London City Airport. 
 
Matarflyg är fortfarande oerhört betydelsefulla för ekonomierna i ett nav för nätverksbolagen 
och det är därför som de kan vara intresserade av franchising även om tillväxten inte är så stor 
på detta område. 
 
Avreglering 
Avregleringen i Europa har gjort att vilket bolag som helst som har en auktorisation kan gå in 
och starta en linje och i samma ögonblick kan de överlåta hälften av stolarna och kanske 
större andel till British Airways eller Lufthansa. Därför blir franchising inte nödvändigtvis det 
mest bekväma sättet att täcka en marknad som man inte själv förfogar över. 
 
Reglering 
Flygtrafiken är mycket lagbunden. Händelserna de senaste två, tre åren har påverkat lagarna. 
Det har byggts upp så kallade capacity-providers som i Sverige till exempel Sverigeflyg och 
på Island IcelandicExpress. Detta är en trend som väntas öka och var helt otänkbar för några 
år sedan, det vill säga att flygbolag sålde biljetter via call-centers eller Internet utan att 
egentligen inte vara ett eget flygbolag utan att vara en försäljningsorganisation.  I princip är 
dessa försäljnings- och marknadsbolag som agerar på marknaden och ingår långsiktiga avtal 
med capacity providers kompetenta flygbolag som flyger på förhandlade linjer. Detta kan bli 
en variant på franchising med en uppstickare som hyr ut sitt varumärke på en capacity 
provider och sätter sitt varumärke på flygplanet. Icelandic Express sköttes av ett brittiskt 
charterbolag tills de blev uppköpta av Sterling. Eventuellt kan väntas att det blir fler lösa 
förhållanden mellan marknadsföringen och operationerna.  
 
Viss trafik är statsunderstöd med treårskontrakt. Den upphandlade trafiken i Europa uppgår 
till cirka 200 linjer varav 10 finns i Sverige. Statsstödet kan inte det stora bolaget kontrollera 
men de kan vara glada när deras franchisingbolag får det. 
 
Kunder 
Omställning med fler försäljningsorganisationer verkar påverka kundernas efterfrågan 
negativt. Kunderna har ett intresse i att pengarna inte försvinner i någon konkurs som 
myndigheterna kan reglera. Detta ser olika ut i olika EU länder och reglering avseende 
försäljningsorganisationers solvens finns inte i Sverige ännu. Men olika länder har olika 
lösningar på problemet. Där är den legala problematiken som man i Sverige kallar 
flygreseorganisatörer och Sverigeflyg är ett exempel på det.  
 
Luftfartsverket gjorde en utredning om fenomenet med flygorganisatörer ”Flygbolag som inte 
flyger” där Harald Rosén satt med i referensgruppen. Denna utredning ligger nu hos 
ministrarna som är osäkra på de ska fortskrida med informationen som uppkommit. Andra 
länder i Europa saknar någon form av utredning i ämnet men har löst problemet genom ett 
konsumentskyddande försäkringsåtagande. Enligt den konsumentskyddslag som finns i EU är 
man tvungen att ha detta system. I Sverige anser Lagstiftaren att resegarantilagen är tillräcklig 
som lösning, men den enbart täcker paketresor och inte reguljärbiljetter. En 
Europalagstiftning som tydligt och klart reglerar området välkomnas.  
 
Konkurrens 
Avregleringen började i slutet av -80 början på -90 talet då framför allt Storbritannien började 
öppna upp marknaden för nya bolag. Det skedde bland annat genom flygbolagen Virgin och 
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Laker, som följes av DanAir, Air UK och Air Europé som öppnade på sent 80-tal.  I samband 
med det första Gulfkriget -91 och -92, gick utvecklingen nedför.  Den chock som marknaden 
fick gjorde att de flesta nya bolag åkte eller drog sig ut och vinnarna var de stora 
nätverksbolagen. De kontrollerade marknaden med hjälp av resebyråerna som helt 
kontrollerade distribution och försäljning av biljetter. De incitament som flygbolagen hade 
mot resebyråerna var volym och provision. Det vill säga att de som sålde 75-80 procent av 
alla biljetter och framför allt de dyraste biljetterna satt i beroendeställning med de stora 
nätverksbolagen. Liknande situation hade skönjts tidigare i Amerika. Detta var möjligt genom 
att flaggbolagen som British Airways och andra ägde distributionssystemen. Galileo i British 
Airways och KLM:s fall, Amadeus när det gäller Lufthansa, SAS, Air France. Iberia och de 
amerikanska bolagen ägde Worldspan och Sabre.  
 
Tre milstolpar är extra betydelsefulla: Avregleringen. 1991-92 Kuwaitinvasionen ledde till 
problem i flygbranschen på grund av den minskade efterfrågan på flygresor. 1994-95 gick 
många tillbaka på marknaden som fortfarande kontrollerades till största delen av 
resebyråerna. Milstolpen Internet har haft avgörande betydelse för branschen. Ryanair och 
Easyjet var tidigt ute med att använda Internet, 1997 trädde de in på den svenska marknaden 
och ett antal år tidigare i Irland och England. De följde Southwest Airlines och andra 
amerikanska flygbolags exempel i USA som avvek från de traditionella distributions- och 
bokningskanalerna och fick kunderna att gå runt resebyråerna. För konsumenten och för ökad 
konkurrens innebar detta två fördelar; det ena var att man fick bort en kostnad på cirka 20 
procent som bokningskostnaden hos resebyråerna låg kring samtidigt som företagen fick 
direkt access till kunden. Omstruktureringen tog olika lång tid i olika länder, längst tid tog det 
i Frankrike genom att Air France var oerhört starka och köpte upp konkurrenterna eller 
använde olika metoder för att arbeta bort dem från marknaden. Än idag saknas något franskt 
lågprisbolag medan förekomsten av lågprisbolag går att finna i nästan alla andra länder. 
Spanien hade tidigare en liknande situation men lågprisflyget har sedermera kommit dit.  
 
Tidigare har resebyråerna och IATA, den organisationen som styrt regelverket för provisioner 
och interlineing som exempelvis franchising, hållit emot med gamla regler som argument, 
men lågprisbolagen gav upphov till ett dramatiskt genombrott. Den riktigt stora utvecklingen 
tog fart efter 11 september 2001 men påbörjats tidigare i och med den rådande 
lågkonjunkturen. Det tog i princip 10 år från de första försöken med Internetdistribution innan 
det blev expansion. Detta gällde inte bara lågprisbolag utan för andra bolag som kunde 
distribuera sina biljetter på marknaden. Till och med regionalbolag som exempelvis Skyways 
säljer mycket på nätet, även charterbolagen säljer mycket vid sidan av systemen. Detta har 
möjligtgjort den konkurrenssituation vi har idag. 
 
Idag går det att skönja hur marknadsandelarna flyttar sig ifrån nätverksbolagen till de nya 
aktörerna i snabb takt. Detta har lett till att flera av de europeiska flaggbolagen ändrat strategi, 
till exempel British Airways som mer eller mindre abdikerat från europamarknaden. Deras 
flotta är idag fokuserad på interkontinental trafik där konkurrensen är mindre och 
lönsamheten större.  Dock finns de fortfarande på marknaden eftersom de vill nå 
affärsresenärerna och slussa dem till de interkontinentala flygningarna precis som SAS matar 
sina långväga resenärer till Köpenhamn eller Stockholm för att flyga med dem vilket talar för 
att den regionala marknaden existerar. Konkurrensen i Europa kommer inte enbart från nya 
aktörer som Ryanair och Easyjet, utan British Airways och KLM har starka kampanjer på 
Europatrafiken riktade mot bolag som SAS. 
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Varumärke 
Konkurserna av Sabena och Swissair och nu konkursen av Ansett i Australien och USair och 
United som nu går under konkursskydd har gjort att styrkan hos stora kända flygbolags 
varumärken avtagit. Den tidigare positiva image och goodwill som de stora varumärkena 
besatt har försvunnit. Tidigare kunde ingen ha föreställt sig en konkurs hos ett europeiskt 
flaggbolag. Det andra som skulle kunna påverka varumärket för konsumenterna är säkerheten, 
men det finns ingenting statistiskt som visar att de gamla flaggbolagen är särskilt bättre än de 
nya bolagen. Det går även att skönja i de samtal som Rosén får att konsumenterna har 
benägenhet att välja det billigare alternativet trots olycksstatistik.  
 
I media speglas ofta flygbolag som går dåligt ekonomiskt eller på börsen negativt. Alitalia, 
Austrian, AirPortugal är ideligen utsatta för det. Airlingus är det flygbolag som har repat sig 
trots omskrivningarna och företagets tidigare dåliga ekonomi. I USA utsätts United varje dag i 
tidningarna trots att de är världens näst största flygbolag. Det är således idag inte säkert 
samma fördel att gentemot en kund säga att företaget är franchisat av SAS eller något annat 
större varumärke. År 2000 var det en fördel, men de senaste fem åren av stora förluster, 
omstruktureringar och besparingar har gjort att varumärkets kraft har försämrats. Kunderna 
tror säkerligen inte att SAS är benägna att gå konkurs i större grad än andra bolag som 
exempelvis FlyMe eller Fly Nordic. Risken finns där, mycket beroende av händelserna med 
Sabena och Swissair som fortfarande är ett färskt minne hos många.  
 
Särskilt affärsresenärerna som tidigare betalt överpris på biljetterna är upprörda liksom andra 
intressenter över flygbolagens tidigare strategier och prissättningar.  
 
Kostnader 
En stor del av flygbolagens kostnader är flygplanen. Tidigare var tillgång på kapital en brist 
men i dagens läge har nya möjligheter att leasa flygplan utvecklats. Leasingtiderna är kortare 
och det finns en kapacitet av flygplan på markanden som ägarna vill ha upp i luften. Det 
innebär att även ett litet bolag som vill starta ett bolag och siktar på franchise inte behöver 
fråga SAS eller British Airways om hjälp avseende tillgång på flygplan, utan det räcker med 
en affärsidé och ett kontrakt för att få möjligheten att leasa förmånligt idag. 
 
Överkapaciteten rör sig om flera tusen flygplan, som mest var det 2200 stycken efter 11 
september men nu har mer än hälften av dessa tagits i trafik och det har levererats ett par 
tusen flygplan sen dess. Boeing, Airbus och Embrerer levererar flygplan kontinuerligt så att 
antalet har ökat och trafikvolymen överstigit den före 2001. Det är tillgången på fullt 
funktionsdugliga flyg klara för användning som är av betydelse och det rör sig om olika 
flygplanstyper, vissa som Embrerer 135 med plats för 35 passagerare kan leasas mycket 
förmånligt. Andra typer som Embrerer 145 som Skyways har är dyrare och svårare att komma 
över för det är just den typen av maskiner som används som bypass. BAE146 RJ som Malmö 
Aviation använder tar 70, över 80 och 110 passagerare är en flygplanssort med ordentligt 
överkapacitet som går att hyra per timme. Orsaken till detta är att många bolag ställt av dessa 
och i stället valt Airbus eller Boeing. Detta är en av anledningarna att det dyker upp flygbolag 
hela tiden, överallt. 
 
Rosén angav ytterliggare två faktorer förutom de åtta som viktiga i flygmarknadens 
utveckling: Infrastruktur och Internet/Teknologi. 
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Infrastruktur 
Infrastruktur innebär terminaler på flygplatserna och hur de är uppbyggda för att möjliggöra 
för transfertrafik att enkelt byta flygplan och hur väl flygplatserna är anpassade för olika 
flygmodeller. Långa avstånd på flygplatsen förorsakar tidsmässig förlängning av resan och 
kan påverka konsumentens val av flygbolag. 
 
Ett problem för flygbolagen är de merkostnader som en ny flygplansmodell i en flotta för med 
sig. Det är också en kostnad för ett bolag som British Airways att ta in en liten maskin i sin 
terminal på Heathrow, den tar upp en kostsam plats för en udda verksamhet. Det görs många 
ansträngningar för flygplatserna att bygga bort dessa strukturella problem. Ingen har 
egentligen lyckats än, utom möjligtvis Marseille. Där har man gjort en lågkostnads och 
regionalterminal som ligger mellan de två stora. Infrastruktur handlar om terminaler och 
angörningar av matarflyg till nätverksflyg.  
 
Internet/Teknologi 
Utvecklingen av Internet som distributionskanal har skakat om flygbranschen i det avseendet 
att bokning genom resebyråerna som tidigare slussat resenärer in i de stora flygbolagens 
nätverk minskat avsevärt. Detta har bidragit till uppkomsten och framgången för nya 
konkurrenter på marknaden. 
 
Europa och USA 
Det finns många likheter mellan utvecklingen i Europa och den i USA med skillnaden att 
Europa ligger tio år efter USA i utvecklingen. Dessutom har flera stora aktörer i USA kunnat 
hålla sig vid liv trots stora förluster, något som Swiss och Sabena i Europa inte klarade.  
 
En ny trend i USA är uppkomsten av nya lågprisbolag som JetBlue, som är en hybrid mellan 
lågpris och hög servicenivå och som dessutom lyckats vara lönsamt med mer omtanke om 
affärsresenärerna. De befinner sig nu i en expansiv fas med nya flyginköp och aggressiv 
marknadsföring. Vissa flygbolag i Europa har försökt ta till sig av denna trend. Sabenas 
efterföljare SN Brussels försöker blir något liknande och likartade tankar finns hos EasyJet 
som startar Business Lounger som är inriktad på viljan hos vissa segment att betala lite extra 
för att till exempel sitta i en lounge. Detta skulle aldrig RyanAir göra, och SAS skulle anse 
strategin vara självklar, något man inte skulle behöva betala extra för.  
 

4.2.2 Luftfartsverket 
Henrik Littorin, Ansvarig för omvärldsanalys på Luftfartsverket, telefonintervju 
 
Littorin inleder med att British Airways system är mest utvecklat avseende airline franchising 
i Europa, och trots att det är ovanligt så använder andra bolag också samarbetsformen med lite 
olika variationer. Orsaken till att airline franchising inte är utvecklat i Sverige beror på att det 
är en liten marknad. Det är möjligt att franchising skulle kunna generera lönsamhet men det 
kräver ett svenskt bolag som är aktuellt för detta. Den enda potentiella franchisegivaren skulle 
kunna vara SAS, men det är tveksamt om de skulle införa ett franchisesystem. Om de skulle 
införa franchising skulle orsakerna vara att öka sitt linjenät eller ersätta nuvarande linjer. I 
praktiken finns fem linjer som skulle kunna vara realistiska. Dock skulle franchising innebära 
för mycket jobb med för osäker vinst. British Airways har franchisesystem med olika bolag 
runt om i Europa och verkligen satsat på denna strategi. De har fattat ett strategiskt beslut att 
de själva inte ska ägna sig åt matarflyg från mindre orter utan istället söker franchisepartners 
som sköter detta. För British Airways är franchising en hjälp att få matartrafik till sina 
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interkontinentala linjer. Från Sverige och den skandinaviska marknaden saknas en ordentlig 
interkontinentaltrafik som kräver matartrafik.  
 
I Skandinavien finns enbart några få flygplatser som flyger interkontinentalt, i Köpenhamn 
finns cirka 13 stycken interkontinentala linjer och på Arlanda finns fem. De som man matar in 
från andra orter än Stockholm och Köpenhamn kommer från andra större orter i Skandinavien 
som ofta redan har flygförbindelser till andra nav. Några få linjer kommer från perifera orter 
exempelvis Norrland och mindre orter i Norge, och utgör enbart en liten del av trafiken på de 
kontinentala flygningarna. Skillnaden mellan Storbritannien och Tyskland från Sverige, 
Norge, Danmark eller något annat mindre europeiskt land är att man flyger in från det mindre 
landet in till Heathrow och sedan vidare på de interkontinentala linjerna. Det finns ingen som 
flyger från England eller Centraleuropa till Sverige för att sedan flyga vidare på de 
interkontinentala linjerna. Man behöver undersöka och finna resemönster i ett 
upptagningsområde för att lyckas hitta franchisepartners, Sun Air i Danmark är exempel på 
detta. Där matar Sun Air från Danmark till London, för där finns det en efterfrågan på att ta 
sig till London för att åka vidare ut i världen, men inte tvärtom. 
 
Varför franchising? 
De stora bolagen har initierat franchisning för att hitta partners med lokal kännedom om den 
lokala marknaden med ett varumärke som är förankrat lokalt. Sun Air är ett gammalt danskt 
bolag som funnits sedan 70-talet och är välkänt som gjort det strategiska valet att 
marknadsföra sig som British Airways. Det kan finnas svårigheter att få passagerare på 
British Airways flygningar i dessa områden om British Airways själva skulle ha skött 
operationerna för att bolaget skulle uppfattas som stort, oflexibelt och ytligt. British Airways 
söker därför efter bolag med lokal förankring och lokalt upparbetat varumärke.  
 
Om SAS skulle vilja lägga ut några Norrlandslinjer på någon franchisetagare skulle man 
behöva ett norrländskt bolag med god förankring där och som redan flög ner till exempelvis 
Stockholm. Nyckeln är att hitta någon liten lokal aktör som har lokal förankring från den ort 
där man matar in flyget från.  
 
Det är vanligt att flygbolag flyger i andras namn och att passagerare bokar biljetter på 
konkurrenters flygningar. Sun Air är ett av de mest lönsamma bolagen i Skandinavien. Av 24 
flygbolag är de ett av de absolut lönsammaste som Littorin redovisar i en nyskriven 
marknadsrapport om den skandinaviska flygbranschen. 
 
Sun Air har fått draghjälp i marknadsföringen och eftersom de har samordnade flygningar 
med British Airways och har underlag med resenärer som vill flyga till London som annars 
skulle flyga eller ta sig till Köpenhamn och från Köpenhamn till London och sedan vidare. I 
och med Sun Air matas passagerare direkt från de mindre orterna. 
 
I Danmark har resenärerna större kännedom om Sun Air än i Sverige eftersom man kan flyga 
från Bromma till Århus med bolaget och då det uppfattas som British Airways, i Sverige är 
British Airways mer känt varumärke än Sun Air. Marknadsföringen och 
varumärkesexponeringen sker med British Airways. Det kan också vara så att man bokar som 
British Airways men att kunden vet att kabinpersonal och piloter är danska och att bolaget är 
danskt. 
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Avreglering 
Avregleringen är en förutsättning för att kunna bedriva franchising. Tidigare fick man inte 
flyga direktflyg från mindre orter till ett annat land utan man var tvungen att mata 
flygningarna till de större naven. Det var ett mycket politiskt och styrt regelverk i 
flygbranschen. Det gick inte att sätta upp en linje mellan Århus och London hur som helst. 
Det var väldigt svårt att komma från Ålborg till någon lite tysk ort, då var man tvungen att 
mata runt Köpenhamn, München eller liknande. Då valde passagerarna hellre något annat 
bolag i sitt eget land. Om Lufthansa eller British Airways idag vill ha in mer flyg till sitt 
matarflyg blir de tvungna att erbjuda direktflygningar från olika orter in till sin flygplats. Det 
finns oftast några huvudflygplatser i varje land, tidigare var man tvungen att flyga ut från 
någon av dessa där ofta landets eget flygbolag trafikerade. Det var svårt för exempelvis 
Lufthansa i Tyskland att attrahera engelsmän att flyga med deras interkontinentala linjer 
eftersom engelsmännen först var tvungna att ta sig till London Heathrow och sedan ta sig 
Tyskland och sedan vidare, vilket gjorde att ingen flög från England via Tyskland utan tog sig 
till London och sedan med British Airways vidare interkontinentalt. Nu finns det direktlinjer 
från Newcastle ner till München och sedan kan man åka ut i världen med Lufthansa, vilket för 
många engelsmän är smidigare eller billigare än att flyga via London och vidare. 
Avregleringen är förutsättningen för att kunna erbjuda matarflyg från mindre orter.  
 
Hela flygbranschen i Europa avreglerades totalt under 1990-talet. Detta skedde i tre steg från 
1992 till cirka 1998. Först var branschen helt reglerad och trafikerades nästan uteslutande med 
de statsägda flygbolagen. Förhandlingar skedde på politisk nivå och man hade oftast bara två 
linjer mellan två orter. Exempelvis kunde SAS och Lufthansa dela på marknaden mellan 
München och Stockholm. Det var begränsat vilka flygplatser som skulle sköta utrikestrafik 
vilket innebar att det var omöjligt att flyga från Västerås till utlandet, flygbolagen tvingades 
att först styra trafiken till Sturup, Arlanda eller Landvetter. När branschen avreglerades kunde 
bolagen flyga fritt samt bedriva inrikestrafik i ett annat land. Exempelvis skulle FlyMe kunna 
flyga inrikes i Italien och detta öppnar upp helt andra möjligheter att starta upp linjer. Detta 
var omöjligt tills för 8-9 år sedan.  
 
Reglering 
Den reglering som finns är begränsningen av trafik i luftrummet. Start- och landningstiderna 
är en begränsning på de större flygplatserna där man till exempel vill lägga in franchisade 
flyg. Problem kan vara att det är svårt att hitta tider som går att synkronisera med andra 
flygningar i nätverket. Dessa slottider är kanske det största problemet eller hindret om man 
granskar de 10-15 största flygplatserna i Europa. 
  
Lönsamhet och kostnader 
Sedan avregleringen har intäktssidan sjunkit konstant vilket gjort att flygbolagen fokuserat på 
kostnadssidan och dess olika poster. Den största posten är personal som har pressats hos 
många bolag och flera anställda har friställts. Den andra största kostnaden är start-, landnings-
, och flygplatsavgifterna. Den tredje största är bränslekostnaden som har stigit men ligger 
utanför flygbolagens kontroll. Administrativa kostnader som bland annat bokning har sjunkit 
radikalt i och med Internet och elektroniska biljetter.  
 
Det flygbolagen kan påverka är start-, landnings- och hanteringsavgifter på flygplatserna. 
Detta sker genom hårda förhandlingar med flygplatserna som tvingas pressa ner avgifterna 
genom att skära ner på den service som flygbolagen och passagerarna inte vill betala för. 
Flygbolagen sprider även avgångarna över dagen för att få billigare slottider.  
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Med franchising, exempelvis för British Airways, försvinner en stor risk med ett fast reglerat 
avtal om avgifter. Exempelvis Sun Air tar en större del av risken avseende bränslekostnaderna 
som British Airways inte direkt kompenserar för. Franchising är ett sätt att få bort rörliga 
kostnader som flygbolaget inte kan kontrollera och allokera dem på ett mindre bolag. 
Franchisegivarna reglerar ett fast pris så att de vet vad det kostar att franschisebolagen knuta 
till sig. Flygbolagen vill undvika eller få ner de rörliga kostnaderna. 
 
Trots kostnaderna visar Sun Air lönsamhet. Hos franchisetagaren måste det vara ett 
ekonomiskt övervägande att ingå i ett franchiseavtal. De behöver kalkylera på vilka ökade 
volymer ett franchisesamarbete kan medföra och vad det kan innebära. Ökade volymer 
innebär ofta ökade kostnader men det är mer upp till den som vill bli franchisetagare och hur 
bra den är att förhandla med franchisegivaren. Det är mer företagsekonomiska principer än 
flygstrategiska beslut. Det är ett strategiskt beslut att man inte vill bedriva matarflyg själv från 
mindre orter när någon lägger ut franchising på ett bolag. 
 
British Airways satsar själva på större flygplan som de kan fylla till större orter. Att satsa på 
längre och större interkontinentallinjer ger upphov till en kompexitetskostnad om flygbolaget 
har många olika flygplanstyper. Små flygplan kostar ganska mycket jämfört med hur lite 
passagerare de fyller.  
 
Konkurrens 
De stora bolagen är ofta helt eller delvis statligt ägda. Franchising är ett sätt att slå sig in i ett 
annat land där man annars har väldigt svårt att nå in eftersom det finns en liknande aktör i det 
andra landet som ofta är ett stort statsägt nätverksbolag. Exempelvis skulle inte British 
Airways kunnat ta sig in och bedriva matarflyg från Köpenhamn och ta marknadsandelar av 
SAS för att ta passagerare till London och ut på de kontinentala linjerna. Däremot kan de 
genom franchisetagaren träda in små danska orter mata in dem till London istället för att SAS 
eller något annat bolag tar dem till Köpenhamn.  
 
Franchising är ett effektivt sätt att ha en lokal aktör och slå sig in på ett annat lands marknad. 
En betydande orsak till franchising är att erhålla matarflyg till interkontinentala och större 
linjer. Matarflyget till de stora linjerna har växt eftersom det är där lönsamheten ligger för de 
stora nätverksbolagen som nu har tappat hela kortlinjemarknaden till lågkostnadsbolag. 
Tidigare kunde de ta ut helt andra priser på korta linjer inom Europa och inom sitt eget land. 
Låg konkurrens och hög avkastning på grund av hög prissättning finns på de interkontinentala 
linjerna och därför fokuserar de stora europeiska bolagen där idag, dock inte SAS av någon 
anledning. Det är därför matarflyget blir allt viktigare så man kan fylla dessa plan och detta 
gynnar utvecklingen av franchising nu och i framtiden. De stora spelarna i Europa som British 
Airways, Lufthansa, KLM, Air France och Iberia till viss del kommer satsa mer på 
interkontinental trafik vilket gynnar utvecklingen av franchising.  
 
Avstånden spelar också roll, frånsett Skandinavien så är det korta avstånd mellan många 
europeiska länder som Belgien, Holland, Frankrike och Spanien, vilket gör att en resa via ett 
nav har mindre betydelse vilket navet är i jämförelse med den längre flygningen om man 
exempelvis ska vidare till Asien, Afrika eller Sydamerika. Det gynnar och hindrar inte att 
franchisetagare till Lufthansa hittar en ort i Frankrike som matar in till München eller 
liknande. Folk kan lika gärna flyga till München som att flyga till Paris bortsett från de 
kulturella skillnaderna och om man är protektionistisk.    
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Samarbeten 
Till skillnad från andra samarbeten handlar franchising om att marknadsföra sig med 
varumärke och image fullt ut. I franchising jämfört med andra samarbetsformer blir till 
exempel bokningssystemen och dess varianter mindre komplexa. Många andra samarbeten 
skapar ofta komplexitetskostnader då man bokar i olika system som ska samordnas och 
avräknas på bolagen. Båda bolagen är då jämbördiga parter som samverkar och vill få ut 
maximalt av samarbetet som sker parallellt. I franchising lämnar man över en del så att man 
har en starkare part och en mindre part som bedriver flygningarna, det blir enklare flöden för 
att man har mer fasta ramar.  
 
Flygbranschen är präglad av många olika samarbetsformer och partnerskap, men ibland så 
kostar det mer än det smakar just på grund av att det uppstår komplexitetskostnader som inte 
alltid bolagen inser. Ofta utgår bolagen från att samarbeten är bra och att de får ökade 
volymer, men ibland verkar det som att kostnaderna överskrider och då kan franchising vara 
ett sätt där man fortfarande samverkar men gör det på ett smidigare eller annat sätt.   
 
Vid code-share och de tre stora flygallianserna, StarAlliance, OneWorld, SkyTeam är 
samarbeten mellan bolagen relativt jämbördiga och de försöker samordna sina flygningar på 
olika sätt och flyger i varandras namn beroende på från vilket land och ställe. Andra former av 
andra samarbeten är när man köper stolar på andras flygningar. Ett exempel är CityAirline 
och Finnair som har samarbete på enbart en linje från Göteborg till Helsingfors. För Finnair 
måste det uppstå kostnader från dessa linjer och frågan är om samarbetet kan generera så 
mycket intäkter så att kostnaderna kan täckas. I ett sådant läge framstår franchising som en 
ganska smidig lösning istället, då får man ett stabilare, mer långsiktigt och klarare samarbete.  
 
Med franchising som ett långsiktigt samarbete kan bolaget styra mer över intäkter och 
kostnader och styra strategiskt och inte lika kortsiktigt som med andra partners som kan 
hoppa av, försvinna eller bestämma sig för andra strategier. Båda parter knyts upp med 
franchising så att stabilitet skapas.  
 
Varumärke/Image 
Det blir mindre viktigt med vilket flygbolag man flyger för den stora volymen resor som 
utgörs av mycket korta flygningar till linjer upp till ett par timmar. På dessa flygningar har 
flygbiljetter blivit mer av en standardprodukt som att ta bussen, där priset styr efterfrågan, och 
den trenden kommer att fortsätta. Flygbiljetter har blivit billiga och är ingen högstatusprodukt 
som det var för några år sedan framför allt före avregleringen. Nästan hälften av alla resenärer 
i Europa är privatresenärer och hos dessa har image och varumärkes betydelse minskat i 
värde, de väljer det billigaste alternativet. Detta visar utvecklingen av Ryanair som har ett 
starkt varumärke med ifrågasatt image, men folk väljer det ändå.  
 
På interkontinentallinjer från Europa och för företagsflyg är varumärket fortfarande viktigt. 
Snarare är bonusprogrammen en betydelsefullare faktor i detta sammanhang. De stora 
nätverksbolagen har alla mycket starka bonusprogram då de har knutit ihop många stora bolag 
i sina respektive länder, det skapar höga inträdesbarriärer för potentiell konkurrens. 
Bonusprogrammen gynnar också franchisetagarna då de kan erbjuda bonus på linjer som 
annars skulle ligga utanför bolagets nätverk. EU anser idag att bonusprogrammen är 
konkurrenshämmande så dess utveckling ligger i farozonen. Men så länge de finns kvar så 
gynnar det franchisebolagen och nätverksbolagen på deras interkontinentallinjer. 
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Flygplatserna 
Ett problem är utrymmesbristen med tider på flygplatserna. British Airways kan ha tilldelats 
ett antal slottider och då dessa är uppfyllda kan franchising vara ett sätt att få tillgång till fler, 
men utrymmesbristen kvarstår ändock.  
 
Teknologi/Internet 
Teknologi handlar om att samordna processer där det finns mer än en part inblandad. Att boka 
med ett bolag och flyga med ett annat har inte avgörande betydelse. Franchising har med 
företagens interna processer att göra och det är lättare för bolagen att hantera ett 
franchisesamarbete med ett gemensamt affärssystem som hanterar olika faktorer automatiskt 
om man har ett fast och stabilt samarbetsavtal där avgifter, kostnader, bokningstider och 
synkroniseringen med olika flygningar är inlagda. Teknologin är en förutsättning för att 
franchising ska bli lönsamt för att uppnå effektivitet. Detta kommer säkerligen att bli viktigare 
även i framtiden för att det kommer att bli ännu smidigare och billigare för bolagen då de kan 
utnyttja effektiv teknik.  
 

4.2.3 Department of Air transport Cranfield University  
Dr. Peter Morrell, director of Research at the Department for Art Transport, Cranfield 
University, England, telefonintervju 
 
Airline franchising startade i USA och användes genom att sätta det stora flygbolagets 
varumärke på ett litet flygbolag som matade trafik in till det stora flygbolaget.  
 
Det mindre flygbolaget tjänar på att ha det stora flygbolagets varumärke och de målade 
flygplanen i franchisegivarens färger. Franchisegivaren hjälper med försäljnings och 
distributionssystem. Franchisetagaren behåller lågkostnadsfördelar eftersom det fortfarande är 
ett litet och mer effektivt flygbolag men drar nytta av det stora flygbolagets marknadsfördelar, 
vilket skiljer sig från franchising i andra industrier som restaurangbranschen eller 
hotellkedjor. Tillämpningen är likartad men en skillnad är säkerhetsaspekten, vanligtvis måste 
franchisetagaren följa en verksamhetsmanual i detalj och de säkerhetsföreskrifter som det 
stora flygbolaget har. Om det inträffar en krasch hos exempelvis en franchisetagare till British 
Airways eller American Airlines kan det stora flygbolagets varumärke att skadas. En del av 
franchiseavtalet handlar om att franchisetagaren måste rätta sig efter åtskilliga regler som det 
stora flygbolaget satt upp. Risken finns också att franchiseavtalet kan öka franchisetagarens 
kostnader, det gäller således att hitta balansen mellan att ålägga franchisetagaren för många 
bördor eller att inte göra det alls, med risk för att det så småningom kommer att sluta illa.  
 
Franchising har spridits över från USA till Europa. I synnerhet är British Airways och 
Lufthansa angelägna om att initiera franchising för att dessa stora flygbolag är det olönsamt 
att operera på små tunna rutter med små flygplanstyper. Om de skulle göra det skulle 
kostnaderna vara för höga. De vill dra fördelar av verksamhet med lägre kostnader men ha 
deras eget varumärke på tjänsterna.  
 
I USA har flera franchisetagare med tiden blivit uppköpta av franchisegivarna och blivit ett 
dotterbolag, därför har franchising inte visat sig vara en stabil modell. En liknande tendens 
har kunnat skönjas bland vissa bolag i Europa exempelvis Eurowings som köptes upp av 
Lufthansa, även British Airways har köpt upp några av deras tidigare franchisetagare.  
 

 61



Det verkar vara gynnsamt att ingå franchiseavtal när det finns ett större flygbolag som 
behöver matarflyg till sina nav och linjenät och då de själva inte klarar att sköta dessa linjer 
kostnadseffektivt. Därför är förutsättningen ganska bra för franchising för de stora 
flygbolagen som British Airways, Lufthansa och Air France.  
 
Orsaken till att inte ingå franchiseavtal som SAS avstått från, beror på att de inte hittat 
möjligheter för det att fungera som kan bero på en för liten marknad eller att de kan trafikera 
effektivt på egen hand. Några andra mindre flygbolag har inte startat franchising 
överhuvudtaget. Det är kanske inte lönt att göra det för enbart en eller två rutter eftersom man 
kanske behöver bygga upp en avdelning som tar hand om detta. British Airways har däremot 
Sun Air of Scandinavia på den skandinaviska marknaden. 
 
Flygbolag träder in i franchisesamarbeten när förutsättningarna för dem är de rätta. 
Marknaden måste vara lönsam och trafikeras av ett mindre flygbolag som gör det möjligt för 
dem att gå in i denna typ av samarbete. Franchising är inte överlägsen någon annan strategi 
utan stödjer och kompletterar nätverkbolagsstrategin genom att använda nav och eker-
nätverket och samverka trafik genom navet. De mindre marknaderna kan förses mer effektivt 
och på så sätt kan franchising vara en del av den övergripande strategin.  
 
En anledning till att flygbolagen ingått franchiseavtal från franchisegivarens sida är hotet om 
att det mindre flygbolaget annars skulle alliera sig med ett annat bolag eller bli 
franchisetagare hos ett annat flygbolag. Hade Sun Air till exempel inte blivit franchisetagare 
till British Airways skulle möjligheten finnas att de blivit franchisetagare till KLM, detta 
förklarar dock inte varför franchisetagarna ibland köps upp.  Ett franchiseavtal är långsiktigt 
på mellan 1,2 eller 5 år, och det är svårt att frigöra sig från dem.  
 
Franchising har inte växt markant på senare tid, men en orsak till en tillväxt av strategin i 
framtiden kan vara att det kan bli allt mindre möjligt för de stora bolagen att operera 
kortdistansrutter och därför letar efter franchisetagarpartners som har den förmågan.  
 
Hotet mot en utveckling av franchising är avsaknaden från potentiella franchisetagare då 
många lågkostnadsbolag tagit över många regionala rutter med ett mer eller mindre väl 
etablerat varumärke så som Easyjet och Ryanair även om det senare är ett lågprisvarumärke. 
Lågkostnadsbolagen verkar inte vilja vara del av ett franchisesamarbete. 
 
I England är de mindre flygbolagen allierade med British Airways på något sätt. Det är få som 
ser möjligheter i den regionala sektorn och har överlåtit den regionala arenan till 
lågkostnadsbolagen. I England finns FlyBe som flyger några jetplan och några turboplan men 
deras strategi ligger långt ifrån franchising och mer åt lågkostnadsstrategin. 
 
Franchisetagarna har ofta lägre personalkostnader eftersom de anställda får mindre betalt. 
Franchisetagarna lyckas få en högre produktivitet. Fackföreningarna är mindre aktiva i de 
mindre bolagen än i de större som ofta hamnar i konflikt med dessa. Både British Airways 
och Lufthansa tampas med fackföreningsproblem. Så det skulle vara intressant att se 
korrelationen mellan fackföreningsstyrka och viljan att gå in i franchising.  
 
Den föga spridningen kan bero på att det saknas möjligheter för hur franchising ska blir 
lönsamt. De utvecklade tågförbindelserna i Europa är en viktig anledning eftersom de 
franchisade rutterna tenderar att vara kortdistanslinjer med mindre flygplan där man nu kan 
använda tåg eller bil. De längre rutterna tenderar att vara en marknad för lågkostnadsbolagen. 
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De europeiska distanserna verkar vara kortare jämfört med de i USA som då har en större 
marknad och större potential för utveckling av airline franchising. 
 
Avreglering och reglering 
Den europeiska marknaden inom EU är nästan helt avreglerad. De franchisade flygningarna 
tenderar att inte ha sin utsträckning utanför EU så därför finns det inte mycket idag inom 
avreglering och reglering som kan påverka franchising ytterligare. Idag kan man få en licens 
för flyga om man har ett funktionsdugligt flygplan nästan vart man vill. Inträdesbarriärerna är 
ganska låga för att starta flygbolag.  
 
British Airways inledde franchising på 1990-talet då den brittiska inrikesmarknaden redan var 
relativt avreglerad. Marknaden behöver vara relativt liberal för att franchising ska kunna 
fungera, men avregleringen i sig behöver inte betyda en ökning av franchising. Om vi i 
framtiden kommer ha en återregering så kommer det påverka franchising negativt. I princip 
kommer vi ha en avreglerad flygmarknad men den europeiska kommissionen verkar vilja 
inför olika slags restriktioner och lagar, men detta kommer troligtvis att påverka alla 
flygbolag i samma omfattning.  
 
Lönsamhet och kostnader 
Lönsamhet är en viktig drivkraft och nyckelfaktor till franchising. Det är en kombination 
mellan kabinfaktor och avkastning och det medelpris de kan åstadkomma, men även 
kostnaderna spela in i resonemanget. British Airways har svårt att hitta balansen mellan 
kostnader och intäkter på de små rutter som franchisetagarna finner lönsamma. En operatör 
kan möjligtvis få affärsresenärer att betala högre pris men kanske inte tillräckligt många vilket 
leder till en låg kabinfaktor. För höga kostnader avlägsnar nöjesresenärerna som kräver lägre 
prisnivåer.  
 
Det största problemet är kostnaderna. Franchisetagarna skulle utan franchiseavtal kunna hålla 
kostnaderna nere men då har de har svårt att sätta högre priser och attrahera lönsamma 
affärskunder eftersom de saknar marknadsföringen av ett starkt varumärke, stort namn och 
bonusprogram. Franchiseavtalen ger fördelarna med allt detta och ger samtidigt möjligheten 
att hålla kostnaderna nere så att en win-win situation uppstår för båda sidor. Om någon 
förändring i dessa element sker kan det förändra situationen för både franchisegivaren och 
franchisetagaren.  
 
Det ideala för franchisegivaren är att franchisetagaren betalar en franchiseavgift till 
franchisegivaren. Om franchisetagaren sätter avgiften för högt kommer det vara problematiskt 
för samarbetet att fungera. British Airways har omförhandlat avgiften som är mycket 
konfidentiell men den har legat mellan 5-10 % av avkastningen. Trots avgiften kan 
franchisetagarna vara lönsamma om de har hög kabinfaktor och bra prissättning. Avgifterna 
som de måste betala till franchisegivaren är förutom procentsatsen även avgifter för olika 
tjänster som ingår i avtalet bland annat kabinpersonalens uniform och reservationssystem. 
Franchiseavgiften som betalas gäller bara för användandet av namnet, de andra tjänsterna 
tillkommer och måste köpas från franchisegivaren. Det sätts inga överpriser och 
franchisetagarna erhåller relativt bra service. Det område som brukar vara lite förhandlingar 
kring är franchiseavgiften.  
 
Virgin Groups Richard Branson har olika flygbolag i olika delar av världen med Virgin 
namnet i sig, Virgin Atlantic, Express, Blue. De betalar alla för användandet av varumärket. 
Det är inte samma slags franchise som British Airways system utan avser enbart namnet där 
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logon och färgschemat ingår, ett så kallat trade name franchise. Procentsatsen är lägre och 
franchisegivaren får bara 0,5-1 % av avkastningen. Det är mer ett licensierade av ett namn än 
en franchise. 
 
Konkurrens 
Franchising sätter franchisetagaren i en starkare position än de hade klarat av själva. Det kan 
också vara så att det större bolaget är på väg att lämna vissa av dessa marknader. 
Förändringarna inte behöver vara så stora då det ofta inte finns så mycket konkurrens på de 
linjer som franchisas.  
 
Matarflyg 
För det större flygbolaget är franchising som matarflyg en av de största fördelarna. Det förser 
de lönsamma kontinentala linjerna med matartrafik. Här finns potential för tillväxt för 
franchising. Det måste ske någorlunda försiktigt på grund av att det stora flygbolagets 
fackföreningar skulle motsätta sig att för mycket av nätverket blir franchisat eftersom risken 
är att de förlorar kontroll över allt fler linjer. Fackföreningarna tycker inte om outsoursing 
överhuvudtaget. Franchising har potential för ytterligare utveckling men har inte växt särskilt 
snabbt.  
 
Varumärke/Image 
Varumärket eller ett välkänt namn är viktigt idag i synnerhet på den internationella 
marknaden. Många av kunderna som flyger med franchise flyger sedan vidare på de stora 
linjerna. Om British Airways är ansvariga för hela resan kanske passagerarna känner sig lite 
gladare och bättre till mods. Efter 11 september 2001 och terrorattackerna i USA började folk 
bli oroliga att de stora flygbolagen skulle bli mål för terrorattacker och då skulle folk föredra 
att flyga med mindre välkända flygbolag som inte använde British Airways namn, men en 
återgång skett. 
  
Affärsresenärer tycker om bonusprogrammen och genom franchising åtnjuter de dess fördelar, 
möjligtvis kan dock dessa uppnås utan franchising.  
 
Flygplatser 
Om man är franchisetagare tenderar man att behöva använda franchisegivarens navflygplats 
för att det är ett av ändamålen med avtalen. 
 
Om det stora flygbolaget önskar matarflyg så måste det tillgodose lediga slottider till 
franchisetagaren som den annars inte skulle förfoga över. Slottiderna är en viktig faktor på 
flygplatserna. Vissa flygplatser som Heathrow som är mycket begränsade och där är det inte 
lönt att trafikera ett flygplan med 30 platser. Därför måste det vara mycket viktig linje om 
flygbolagen ska trafikera små plan till en sådan flygplats.  
 
En av orsakerna bakom ett uppköp av franchisetagare kan vara att få tillgång till 
franchisetagarens slottider i eget namn. Exempelvis fanns Citiflyer som opererade vid 
Gatwick som först var en franchise och sedan blev ägt av British Airways på grund av att de 
vill komma åt slottiderna.  
 
Teknologi/Internet 
Teknologi påverkar allting i ett flygbolag. Bokningssystemen i de mindre flygbolagen är ofta 
inte så komplexa. Franchisetagaren får i och med samarbetet tillgång till program, 
bokningssystem och andra teknologier som det större flygbolaget har utvecklat. 
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Detta sker även över alliansen och inte bara i franchising men särskilt där eftersom ett mindre 
bolag inte har råd att köpa ett komplicerat system. Troligen ger franchiseavtalen den billigaste 
tillgången till den senaste toppmoderna teknologin avseende exempelvis bokningssystem, 
inkomst och ekonomiska system. Dessutom får franchisegivaren inkomster för sin 
programutveckling från franchisetagaren.  
 
Kunder 
Vid val av flygbolag kan franchising vara relevant. Med varumärket får bolaget de kunder 
som är servicekänsliga och affärsresenärer mer nöjda om det stora flygbolagets varumärke 
finns på det lilla flygplanet. Nöjesresenärer styrs troligtvis av det lägsta priset så för dessa är 
det inte lika viktigt. Den bakomliggande drivkraften ligger hos affärsresenärerna som betalar 
mer och om man får mer affärsresenärer på de mindre rutterna blir de mer lönsamma, kanske 
är det en förklaring till Sun Airs goda lönsamhet, de lyckas kanske få fler affärsresenärer som 
är villiga att betala högt biljettpris.  
 
Andra faktorer: 
Airline franchising verkar inte utvecklas i Asien eller Australien. En orsak till det kan vara att 
det är fler långdistansrutter där. I Europa verkar det som om franchising mest avser 
inrikesflyg, men finns ingen anledning till att det inte skulle finnas mellan länder, det verkar 
bara utvecklas åt det hållet. Troligtvis är det för att linjer mellan sektorer är längre linjer som 
kräver större flygplan, då finns inte samma potential att göra det billigare på franchisebasis.  
 

4.2.4 British Airways 
Martyn Gair, Alliance & Franchise Manager, British Airways, London, England, 
telefonintervju 
 
Gair talar om airline franchising och deras erfarenheter ur British Airways perspektiv. Andra 
flygbolag har annorlunda uppbyggnad kring franchising, med olika ägarintressen i 
franchisebolagen. Den franchising som British Airways implementerat sker med självständiga 
mindre flygbolag som opererar under British Airways licens. Idag har British Airways 
franchiserelationer med fem flygbolag, främst i Storbritannien och två utanför; Sun Air i 
Danmark bibehåller och ökar British Airways närvaro på den nordiska marknaden, och 
Comair i Sydafrika som British Airways har ett litet ägandeskap i. I Storbritannien finns 
Loganair som sköter de små linjerna inom Skottland. Sedan har de franchiseavtal med två 
större flygbolag som båda har sin bas i London; BMed på Heathrow som opererar linjer till 
Centralasien och forna Sovjetstater och GB Airways som är baserad på Gatwick men även 
opererar från Heathrow och Manchester. GB Airways opererar mer nöjessegmentet till länder 
med varmt klimat som södra Spanien, Nordafrika, Kanarieöarna, Grekland och Egypten. De 
har specialistkunskap inom nöjes- och chartermarknaden.  
 
Varje franchisetagare är självständig vilket är skillnad från andra samarbetsformer som till 
exempel ett helägt dotterbolag. Dotterbolaget BA CitiExpress, opererar från British Airways 
regionala baser Manchester, Birmingham, Southampton och Bristol till Europa. De genomgår 
nu en varumärkesförändring till ”BA Connect” i april 2006 och kommer att ligga närmre en 
lågkostnadsverksamhet för att möta den regionala marknadens efterfrågan. CitiExpress blev 
format genom ett uppköp av Bryman Airways, Manx och British Regional Airlines och 
sammanslagningen med British Airways Regional. En franchisetagare som blev uppköpt av 
British Airways var Citiflyer som opererade från Gatwick. Tidigare har det funnits fler 
franchisetagare, som mest fanns det elva stycken runt om i världen; i Italien, Nederländerna 
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och Kenya. Av olika anledningar gick de i konkurs eller slutade att operera. De hade också ett 
franchisesamarbete med Maersk Airs brittiska avdelning tills för cirka tre år sedan då de 
själva ville förändra sin affärsmodell genom en varumärkesförändring till Duo, men det sattes 
i konkurs efter åtta månader.  
 
Franchiseavtalen mellan British Airways och franchisetagarna gör att franchisetagarna kan 
operera som och under British Airways. Avtalen ålägger dem att måla flygplanen i British 
Airways färger, ha samma kostymer, samma produkt på flyget som om det hade varit ett BA 
flyg, och där det är tillämpligt ha samma försäljning och flygunderhållning ombord. I stort ska 
kunden inte uppleva någon skillnad mellan förväntad servicestandard på en framstående 
British Airways-flygning och på en franchisad flygning.  
 
Det finns legala skyldigheter att visa kunden vem som opererar flygningen vid olika tillfällen 
i reseprocessen exempelvis vid biljettköp, check-in och på boardingkortet. Trots att 
flygplanen är målade i British Airways färger så ska det framkomma att flyget opereras av ett 
annat flygbolag exempelvis genom texten ”operated by…” eller med franchisetagarens logo, 
utropen i flygplanet ska också nämna detta. Kunden ska kunna vara medveten om att de flyger 
ett självständigt flygbolag men den förväntade servicen ska vara samma som vid reguljära 
British Airways flygningar.  
 
Orsaker till Airline Franchising 
Enkelt uttryckt påträffas airline franchising där det finns ett behov att sköta och förse 
marknader och destinationer som British Airways själva inte kan uppnå lönsamhet på. Det 
kan finnas flera orsaker bakom detta, exempelvis att det är en mycket liten marknad med 
tunna rutter som kräver flygplanstyper som är mindre än de British Airways opererar med. 
Det minsta flygplanet som British Airways har i sin flotta är en Airbus A319, och det går inte 
att flyga dessa på många av de små rutterna. Exempelvis på Shetlandsöarna och i Skottland 
behövs små turboflygplan, Loganair har till och med ett flygplan som landar på stranden på 
Barrow, en av de västra öarna. Flygplansstorleken är således en viktig faktor. British Airways 
vill också bibehålla sin marknadsnärvaro med varumärket British Airways i dessa områden, 
men behöver inte själva besitta komplexiteten med att äga och sköta många olika 
flygplanstyper. Franchisetagaren kan istället trafikera med rätt flygplanstyp och rätt frekvens 
till dessa marknader.  
 
På långdistanslinjerna erbjuder British Airways fyra passagerarklasser på de flesta 
destinationer och inom Europa två klasser. Det British Mediterannian gör är att de flyger med 
A320 eller A321 till mellandistansmarknaden, 6-7 timmars flygningar. De har två olika 
klasser en clubprodukt och en economyproduct. Samma standarder gäller som att vara med i 
Club World eller World Traveller, British Airways egna klassindelningar. BMed och GB 
Airways har något som matchar dessa marknader perfekt. Vissa skillnader existerar, 
exempelvis att det inte finns sängar BMeds Club World, och därför marknadsförs de klasserna 
med eget namn, men de har klassindelningar som passar för en sextimmarsflygning.  
 
En annan anledning att British Airways inte kan operera på vissa marknader är att de inte 
innehar trafikrättigheter eller legala rätten att göra det. Exempelvis i Sydafrika skulle British 
Airways inte ha möjligheten att trafikera som sig själva. British Airways skulle inte kunna 
starta en flygning mellan Johannesburg och Durban et cetera. Men det lokala sydafrikanska 
flygbolaget Comair innehar trafikrättigheterna och förmågan att göra det på ett bra sätt, bara 
att de använder British Airways varumärke. Detta ger British Airways en marknadsnärvaro 
som de annars inte skulle ha haft.  
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Ur British Airways perspektiv är fördelarna särskilt från avtalet med Comair den anslutande 
trafiken, matarflyget, att flyga in från sydafrikanska städer till Johannesburg eller Kapstaden 
för att slussas ut till British Airways globala nätverk främst till London. En stor fördel är 
således de avsevärda inkomsterna från anslutningsflyg från samtliga franchisetagare främst i 
Storbritannien. Ur den aspekten får British Airways minst matartrafik från Sun Air för att de 
inte riktigt ansluter till British Airways nätverk, men de bibehåller och ökar British Airways 
närvaro på de nordiska marknaderna. 
 
En annan intressant aspekt som man kan skönja är att franchisesamarbetet ökar lojaliteten hos 
kunderna att ansluta till bonusprogram, the BA Executive Club. Franchisetagarna är skyldiga 
att erbjuda kunderna medlemskap i British Airways bonusprogram. Detta ökar lojaliteten mot 
British Airways. En vanlig passagerare på den sydafrikanska marknaden som oftast flög inom 
Sydafrika skulle sannolikt vara medlem av South African Airways bonusprogram. Genom att 
ha British Airways bonusprogram tillgängligt för dem som flyger Comair när de flyger till 
London gör att lojaliteten går över till British Airways, särskilt om de ska flyga vidare i 
Europa eftersom British Airways är utvecklade där. Genom att vara medlem i British Airways 
tjänar kunden poäng när de flyger inom Sydafrika, från Sydafrika till Europa och inom 
Europa. På det sättet kan flygbolaget erbjuda en mer attraktivt lösning till kunden. Under de 
tio år som British Airways samarbetat med Comair har de urskilt en ökning med tio gånger 
antalet bonuspassagerare i Sydafrika. Fördelarna sammanfattningsvis är: 
anslutningsintäkterna, ökad marknadsnärvaro, lojalitetsuppbyggnad genom bonusprogram och 
intäkter från licenser från franchiseavgiften för användandet av varumärket.  
 
Franchising som strategi  
British Airways upplever att franchising skapar ett win-win scenario. Franchisetagarna betalar 
för användandet av varumärket och de är skyldiga att använda och betala för vissa tjänster 
som British Airways tillhandahåller. Franchisetagarna åtnjuter fördelar från franchisegivarens 
expertis inom försäljning, distribution och bokningssystem.  Då franchisetagarnas flygningar 
opererar som British Airways syns det i det globala distributionssystemet som en BA 
flygning. Passagerare känner ofta till British Airways varumärke och ger flygningen högt 
värde särskilt genom relationerna i One World-alliansen som skapar viktiga länkar med stora 
bolag världen över. Detta innebär att franchisetagarnas rutter blir attraktiva för många 
människor som tidigare kanske de inte har hört om exempelvis Sun Air of Scandinavia, 
Comair eller GB Airways. Franchisegivaren å sin sida ökar sitt nätverk och sin närvaro, 
varumärkeskännedom och intäkter från anslutningsflyg.  
 
Vissa nackdelar med franchising kan också belysas. Den europeiska marknaden är under press 
från de starka och växande lågkostnadsbolagen. Franchisetagarna opererar på dessa 
marknader i synnerhet GB Airways som flyger till semesterorter från London Gatwick och 
Manchester och står i direkt konkurrens med Easyjet, Thompson, eller Ryanair.  
 
Relationen som den är beskaffad gör att British Airways utför vissa tjänster åt 
franchisetagarna som de behöver betala för. Dessa kostnader kan vara högre än om de hade 
gått till en annan leverantör eller utfört tjänsten själva, men det är nödvändigt att gå genom 
British Airways för att skydda varumärket. Ibland måste franchisetagarna ta på sig vissa 
kostnader som är oproportionerliga jämfört med fördelarna de åtnjuter, men om detta går till 
det extrema kan det slå fel och franchisetagaren kan vilja avsluta relationen, men Gair hävdar 
att de inte befinner sig i det läget med någon av sina franchisetagare. Som traditionellt 
flygbolag har de högre kostnader än lågkostnadsbolag och British Airways vill med avgifterna 
täcka sina kostnader som bagagehantering, personal, IT, teknik och underhåll. Vissa kan 
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hävda att man lägger dessa kostnader som en börda på franchisetagarna men de behöver väga 
upp kostnaderna mot fördelarna att vara en del av ett globalt distributionssystem. Denna 
möjliga problematik måste hela tiden ses över så att win-win relationen bibehålls.  
 
Airline franchisings utveckling i framtiden  
Franchising är en (1) lösning, det kan finnas andra relationer som kan generera de fördelar 
som British Airways söker. Om man tittar på ytterligheter kan man å ena sidan gå in på ett 
marknadsavtal eller liknande med ett flygbolag där man kommer överens om att bara flyga 
tillsammans. Relationen kan bli djupare och parterna kan komma närmre varandra med ett 
code-shareavtal som ger fördelen av att låta varumärket spridas till marknader som man inte 
opererar på eftersom man bara använder sin flygkod på ett annat flygbolags flygning. 
Exempelvis Finnair som är en partner i One World-alliansen sätter sin kod på British Airways 
flygningar mellan London och Helsingfors. British Airways sätter sin kod på flygningarna 
med Finnair som fortsätter från Helsingfors till Åbo och Tampare, vilket innebär att en British 
Airways passagerare kan flyga till destinationer flygbolaget annars inte skulle kunna erbjuda. 
Vilket de egentligen inte gör eftersom det bara sker genom ett code-share och inte med egna 
rättigheter. Code-share kräver att en viss servicenivå ska vara uppfylld eftersom resenärens 
förväntningar ska uppfyllas men det är inte så viktigt som med en franchise. I en 
franchiserelation framställer franchisetagaren varumärket och säljer sig som British Airways. 
Den andra ytterligheten är ett helägt dotterbolag.  
 
Franchising för de marknader som British Airways vill bibehålla fungerar, men British 
Airways går idag inte aktivt ut och söker nya franchiserelationer. Om de skulle upptäcka att 
de vill trafikera nya marknader som de vill nå utan att göra det själva skulle franchising vara 
det första alternativet som utvärderas. Då undersöker British Airways om de har en 
existerande partner som de kan arbeta med, om inte så tittar de på vilket bolag som hanterar 
den specifika marknaden och om British Airways vill inleda en relation med dem. Om deras 
varumärke är acceptabelt så kan de sätta British Airways kod på deras varumärke eller avgöra 
om de vill ingå ett mer kontrollerat, djupare samarbete. Franchising är ett alternativ, men inte 
svaret på alla frågor.  
 
Franchising fungerar bra när företaget äger ett starkt varumärke som är välkänt och 
välrenommerat på marknaden. British Airways är ett stort namn i flygbranschen, folk har 
olika åsikter om bolaget men generellt ses det som ett säkert, stabilt, finansiellt solid, bra och 
respekterat flygbolag. Det finns andra flygbolag som Lufthansa som har liknande egenskaper 
på marknaden.  
 
British Airways hade franchising i Nairobi och varumärket hade högt anseende där. Det kan 
verka konstigt att flyga British Airways från Danmark till Oslo men varumärket har mycket 
högt anseende på marknaden. Det är samma fenomen som med Mc Donalds, folk måste känna 
till det och uppleva ett positivt och populärt upplevt värde. Det är också det som varumärket 
bidrar med till franchisetagarna.  
 
British Airways har haft franchiserelationer sedan 1993 och de har varit lyckosamma. British 
Airways är mycket nöjda med den höga standard som franchisetagarna levererar och lever 
upp till både passagerarservice på marken och i luften men även säkerhetsföreskrifter. British 
Airways undersöker och kontrollerar deras franchisetagare kontinuerligt för att deras 
flygningar och markoperationer, säkerhet, teknik och service ska fungera i enlighet med 
British Airways standarder. Om dessa inte skulle följas har British Airways rätt att avsluta 
samarbetet. Det som mäts kan vara punktlighet, att de opererar i enlighet med vad som utlovas 
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och kundservice på flygplanen som mäts vid varje flygning precis som på ordinära British 
Airways flygningar med ”global performance monitors” genom frågeformulär. Detta görs 
både på egna som franchisade flygningar, vilket möjliggör jämförelser mellan bolagen och 
deras prestationer och utföranden.  
 
Hinder och drivkrafter som påverkar franchising nu och i framtiden 
De flesta hinder uppstår i samband med att hitta balansen mellan att låta resenären bli 
medveten utan att skapa förvirring kring vem som sköter flygningen, och de olikheter som 
kan uppstå när resenärerna jämför flygningarna. Exempelvis att ett litet plan inte kan servera 
varm mat, eftersom de inte har några ugnar. Men att samtidigt förklara att det måste vara ett 
litet flygplan för det är rätt storlek för en viss destination. En av de viktigaste poängerna är att 
klargöra för British Airways egna personal varför man har franchising och öka förståelsen för 
hur det gynnar båda parter eftersom det krävs många insatser från flygbolagets olika 
avdelningar att handha och stödja franchiserelationen. Allt inom British Airways ska vara 
enkelt, när saker blir mer komplicerade ökar kostnaderna och utgiftsposterna. Om man kan 
förenkla allt från flygflotta till olika hanteringsprocesser så sänker man kostnaderna och är 
mer effektiva. Enkelheten speglar sig i att ha samma policy för alla, om exempelvis British 
Airways har en viss policy men ändrar sig mot en viss franchisepartner så kan dubbla budskap 
ges vilket försvårar processer på flera plan.  
 
En av de viktigaste kärnorna för att enkelheten ska bestå är att franchisetagarna anammar 
British Airways policys och mål. Svårigheten är att franchisetagarna är självständiga 
flygbolag och konkurrenslagar gör att franchisetagarna sköter sin egen prissättning och 
tidtabell i de flesta fallen. De är fria att fatta sina egna handelsmässiga beslut och det är inom 
detta som det kan uppstå svårigheter. Eftersom British Airways integrerar dem in i sitt 
biljettsystem och prisklasser behöver de rätta sig efter hur priserna sätts men franchisetagarna 
har egen prissättning vilket är en bidragande komplexitetsfaktor. Generellt så går detta att 
hantera genom att arbeta tillsammans.  
 
Genom att franchisetagarnas flygbolag är mindre kan de svara på marknadens förändringar 
snabbt, men generellt behöver de British Airways tillstånd för att utföra förändringen. 
Eftersom beslutsprocesserna i ett stort bolag är långsammare kan detta ses som negativt ur 
franchisetagarnas perspektiv. De vill stödja att franchisetagaren kan förändra snabbt men 
behöver gå igenom en viss process. Ett stort flygbolag som British Airways måste ha ett bra 
kontrollsystem så att allt sköts rätt, och är tidskrävande.  
 
Franchising fungerar bra för båda parter, ibland uppstår viss frustration från båda sidor men 
relationen handlar om att arbeta tillsammans som partners, öppet och ärligt, tala ofta, mäta 
och kontrollera, dela med sig och att arbeta mot samma mål, vilket är att leverera lönsamhet 
till våra respektive flygbolag och leverera utmärkt service till en British Airways kund (på 
vilket sätt man hur man nu definierar det). En kund som reser med en franchisetagare är 
fortfarande en British Airways kund och British Airways har fortfarande skyldighet att se till 
att de erhåller rätt standard och servicenivå.  
 
Från båda sidor har det fungerat bra i flera år och det finns ingen anledning att samarbetena 
skulle avslutas. Om franchising kommer att växa eller minska är osäkert, men de fem 
samarbeten som de har nu fungerar bra för båda sidor. De franchisesamarbeten som har 
avslutats tidigare, senast Regional Air i Kenya berodde på konkurs, National jet Italia och för 
Base var det samma sak. Maersk ändrade sin strategi till lågkostnadsstrategi och Citiflyer 
köptes upp. Samarbeten har inte avslutats på grund av att relationen inte fungerade utan av 
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andra orsaker. British Airways har inte för avsikt att öka ägandeskap i Comair eller i någon 
annan av franchisetagarna, de ska vara självständiga flygbolag. 
 

4.2.5 Sun Air of Scandinavia 
Trine Dige Iversen, Account Manager Routes and Charter Sales samt marknadsföring och 
försäljning, Billund, Danmark, telefonintervju
 
Det som orsakat utvecklingen av airline franchising är en komplex fråga. Anledningen till att 
British Airways använt franchising är möjligheten att kunna vara mer närvarande på fler 
marknader som de själva inte skulle kunna operera. Sun Air var British Airways första 
franchisepartner utanför Storbritannien och startade verksamheten 1996.  
 
Att inleda franchisesamarbete är en lång process med många krav ska vara uppfyllda för att 
bli franchisetagare. Franchisegivaren går igenom den potentiella franchisetagarens procedurer 
och undersöker hur flygplanen underhålls, vilka leverantörer som används, hur cateringen 
förbereds, hur bolaget arbetar med säkerhetsfrågor och hur flygplanen är målade. Det vill säga 
alla aspekter av företaget.  
 
För båda parter var det en lång och svår process, men många lärdomar drogs under processen. 
Omförhandlingar av franchiseavtalet mellan Sun Air och British Airways brukar ske vart 
annat eller vart tredje år. Då kommer representanter från British Airways som går igenom 
företagets olika procedurer och tillvägagångssätt. Sun Air ser franchisesamarbetet som en 
kvalitetsstämpel för företaget eftersom de dels måste följa den nationella lagstiftningen från 
Statens Luftfartsvaesen (DK) som har många standarder om hur luftfart ska skötas och 
samtidigt leva upp till British Airways standarder. Ur ett säkerhetsperspektiv är därför 
franchising i Sun Air till och med bättre än i andra bolag, eftersom företaget är mycket måna 
om hur Sun Air ska agera eftersom det annars finns en stor risk att de kan skada British 
Airways varumärke. 
 
Sun Air var före franchisesamarbetet ett välkänt och etablerat regionalt flygbolag i Danmark. 
Det startades av Niels Sundberg, Managing director, helägare och kaptenspilot i bolaget. 
British Airways har inga ägarandelar i företaget men har förstahandsrätt till bolaget enligt 
kontraktet om det skulle gå till försäljning.  
 
Orsaken till att Sun Air inledde franchisingsamarbete var en önskan om att expandera 
nätverket som skulle vara omöjlig att genomföra själva på ett ekonomiskt lönsamt sätt med 
sin egen internationellt okända flygkod. Utanför Danmark var de relativt okända och om de 
skulle flyga från Manchester till Jylland skulle det ha varit svårt på grund av deras okända 
varumärke på marknaden. Kunden skulle inte känna till deras gamla flygkod och känna 
osäkerhet vilket skulle leda till val av annat bolag för resan. Genom franchising opererar Sun 
Air med British Airways flygkod och matar in trafik i British Airways nätverk, de är en del av 
deras system och nätverk, har access till deras lounger och bonusprogram som de inte skulle 
ha möjligheten att erbjuda som ett mindre bolag. Alla flygplan är målade i British Airways 
färger och viktigast är att de får använda British Airways varumärke i all marknadsföring och 
reklam. Varumärket och logon de använder är ”British Airways – operated by Sun Air of 
Scandinavia”.  
 
Sun Air bestämmer själva om rutterna men behöver presentera ett business case för varje 
nyhet som ska föras in i tidtabellen som förklarar vad Sun Air förväntar sig och varför de vill 
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operera på rutten. British Airways analyserar förslaget och med några undantag där de avvisat 
eller bordlagt förslaget tillåter de utvecklingen. 
 
De bakomliggande faktorerna för British Airways att använda franchising var att de såg 
samarbetet som ett sätt att tjäna pengar, att de inte skulle kunna flyga på samma tider och 
destinationer särskilt i Skandinavien eller i Sydafrika, en möjlighet att vara närvarande på 
flera marknader och trafikera nischrutter som ofta trafikeras med mindre flygplanstyper. På så 
sätt får varumärket mer marknadsnärvaro och ökad global spridning.  Sun Air betalar en 
royalty, en avgift på några procent av vinsten till British Airways. Franchising innebär också 
att det ovanstående kan ske utan att British Airways själva bär stora risker eller kostnader, 
förutom att ha några anställda som tar hand om franchisesamarbetena. Det finns många 
fördelar med franchising, men antalet franchisetagare till British Airways har sjunkit de 
senaste åren främst av anledningen att de blivit uppköpta av franchisegivaren. En stor 
utmaning är att hitta rätt samarbetspartners som kan foga sig efter uppsatta standarder och 
förfarandet att godkänna dessa företag är tidskrävande och fordrar många mänskliga resurser. 
Antalet franchisetagare som nu existerar i systemet är lagom arbetsbörda för British Airways i 
dagsläget. Franchisesamarbetet är präglat av höga krav om hur de ska agera i olika situationer 
och hur de ska underhålla verksamheten. I och med att Sun Air nyligen köpt två jetflygplan 
har det inneburit att flygbolaget åter blivit granskade för att bli godkända att vara jetoperatör. 
Detta tar flera månader och Sun Air behöver ha nedskrivna bestämmelser avseende olika 
situationer som kan uppstå. Exempelvis vad som händer vid eventuella förseningar, om en 
passagerare nekas plats med mera. Detta upplevs mycket påfrestande på ett litet bolag som 
Sun Air med enbart 200 anställda. Tidigare genomfördes dessa föreskrifter i praktiken, men 
nu behöver allt vara nedskrivet vilket ökar arbetsbördan. Detta för naturligtvis med sig många 
fördelar men för företaget innebär det också mycket extraarbete.  
 
Sun Air är nöjda med franchisesamarbetet och ser att det kommer att fortskrida i framtiden. 
Sun Air ligger inte i riskzonen att bli uppköpta av British Airways. Samarbetet innebär dock 
att Sun Air är begränsade i vissa avseenden, i och med att de nu är de en del av British 
Airways-familjen och One World-alliansen begränsas möjligheten att expandera till alla 
önskade destinationer. Till exempel om de skulle vilja flyga Billund-Frankfurt skulle de 
indirekt mata trafik in i Lufthansas nätverk och Star Alliance, vilket British Airways skulle 
ställa sig emot. Samarbetet gör att de inte är helt fria, men det gäller för samtliga företag att 
när man har valt samarbetspartners så väljer man samtidigt bort någon annan. 
 
Sun Air har visat positiva resultat de senaste fem till sex åren och är ett av Skandinavens mest 
lönsamma flygbolag. Trots att de köpte nio nya flygplan visade de positiva resultat för det 
finansiella året som slutar i sept/okt. De introducerade även en ny flygplanstyp i flygflottan, 
Dornier 328, som inneburit stora investeringar i utbildning, piloter, tekniker, nya reservdelar 
och mycket arbete för samtliga i företaget till stora kostnader, bara utbildningskostnader 
landade på cirka 15 miljoner, trots detta förväntas ett positiv resultat i den kommande 
rapporten. Det som gör att de lyckats är att de fokuserar på nischmarknader, flyger 
direktlinjer, fokuserar på företagsresenärer och erbjuder direktservice, oftast med morgon- 
och kvällsflyg.  Sun Air har nyligen inlett code-shareavtal med Finnair och SN Brussels 
Airlines. Det innebär att de matar resenärer till Finnairs system i Helsingfors för resenärer 
som dels fortsätter till Asien och dels inrikes i Finland. Samarbetet med SN Brussels Airlines 
involverar fyra till fem flygningar per dag och matar resenärer in i deras nätverk. Eftersom 
Sun Air inte opererar på de stora brittiska flygplatserna Gatwick och Heathrow så matar de 
inte till British Airways trafik där, utan en del trafik matas till Manchester och Birmingham. 
De har ansökt om slots vid Heathrow de senaste fem åren, men de blir inte tilldelade några 
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eftersom flygplanen är för små och slottider vid Heathrow oerhört kostsamma, dock arbetar 
de med att komma in på Gatwick. Sun Air efterfrågar hjälp från British Airways om 
möjligheten att operera några av deras nuvarande flygningar där efterfrågan är mindre och där 
British Airways har låg kabinfaktor. I dagsläget matar de mer in i Finnair och SN Brussels 
Airlines nätverk. Finnair är också en del av One World-alliansen, och SN Brussels Airlines en 
slags medlem.  
 
Att andra bolag inte använt sig av strategin är svårt att svara på. Runt om i Europa finns 
liknande samarbeten exempelvis Cirrus i Tyskland som är en Lufthansa-partner, men det är 
inte riktigt franchising.  
 
Om franchisesamarbetet fallerar skulle Sun Air troligtvis söka sig som franchisetagare till ett 
annat bolag, exempelvis Finnair. Finnair kan verka mer naturligt eftersom de agerar naturligt 
på den skandinaviska marknaden. Sun Air har insett att det är mycket enklare och mer 
lönsamt att vara en del av ett stort flygbolag och stort varumärke istället för att vara det 
självständiga Sun Air. Det finns många faktorer som resenären förväntar sig som att kunna 
boka online, e-ticket, möjligheten att skriva ut egna boardingkort, bonuspoäng, access till 
lounger mer mera som Sun Air inte själva skulle kunna tillhandahålla. De största 
konkurrenterna är olika beroende på vilken marknad man tittar på; Billund – Oslo möter de 
direkt konkurrens från Cimber Air, på andra linjer är det KLM, SAS eller Danish Air 
transport. Generellt är Cimber och SAS de största förutom lågkostnadsflyget.  
 
Det finns många mindre flygbolag i Skandinavien och mindre rutter som skulle kunna flygas 
som franchise, men problemet är processen av att bli franchisetagare. Många av dessa 
flygbolag saknar möjlighet och kapacitet att genomgå processen av exempelvis British 
Airways ständiga kontroller och krav av att välja olika leverantörer som kan innebära högre 
kostnader för mindre flygbolag. Vissa operatörer kommer naturligtvis ha möjligheten till 
detta, men inte de minsta.   
 

4.2.6 SAS 
SAS har inget franchisesystem men nämns här eftersom de är den potentiella 
franchisegivaren i Skandinavien. SAS har dominerande ställning i Skandinavien och är delvis 
ägt av danska, norska och svenska staten. Till skillnad från många andra nätverksbolag 
trafikerar de fortfarande många linjer inrikes. I SAS-gruppen ingår nio flygbolag av olika 
storlek med olika flygflottor. SAS använder sig av många olika samarbetsformer, i stor 
omfattning code-share. 
 
Under de senaste åren har SAS gått igenom ett besparingsprogram och har rationaliserat i 
sitt utbud och i sina linjer. SAS håller på att föras mot en ny styrmodell med lokal 
självbestämmelse vilket innebär att var och ett av de skandinaviska länderna själva ansvarar 
för utvecklingen i sitt regionala område. Jörgen Lindegaard framförde på konferensen Flyg 
med Framtid 2005 att SAS i deras nya strategi kommer att lägga ner de linjer som inte 
uppnår lönsamhet.  
 
Intervjun genomfördes med Hans Ollongren, Informationsdirektör SAS, Frösundavik, 
Stockholm, personlig intervju: 
 
Airline franchising är ett existerande men relativt ovanligt begrepp i flygbranschen. På den 
europeiska marknaden har British Airways använt denna strategi i störst utsträckning. British 
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Airways har flera franchisetagare runt om i världen, exempelvis Sun Air of Scandinavia i 
Danmark, Comair i Sydafrika och British Mediterannean i England. Deras flygplan är målade 
i British Airways färger och flyger främst till destinationer som British Airways inte skulle 
göra själva på ett lönsamt sätt. 
 
Andra flygbolag som har liknande strategi är Lufthansa vars samarbeten i form av Lufthansa 
CityLine är en slags franchising. Genom att flygplanen är målade i Lufthansas färger men 
tillhör egentligen småbolag exempelvis Cirrus. Air France har också en del 
franchisesamarbeten i synnerhet för inrikesflyg. 
 
Det finns flera skäl till att dessa konstellationer har uppstått. Ett är likt British Airways som 
vill kunna skapa en situation där varumärket exponeras. Där äger företaget ett välrenommerat 
och stort varumärke som de vill sprida globalt på ett lämpligt sätt och är medvetna om 
begränsningen för företaget att själv skapa lönsamhet med deras förutsättningar. Exempelvis 
kan British Airways själva inte flyga lönsamt mellan London och Bacau. Då står flygbolaget 
inför strategiska val om det till exempel ska ingå code-shareavtal som skulle kunna vara ett 
alternativt samarbete, men formen är inte så ingående. Med code-sharing syns flygbolagets 
flygkod i resebyråledet och i bokningssystemen men blir inte lika synlig för hela marknaden 
som med franchising. Genom franchising blir varumärket mer exponerat överallt där bolaget 
flyger. 1) Man kan inte flyga lönsamt själv vilket kan lösas med att avstå eller ingå samarbete 
genom franchising eller någon annan modell, då kan franchising vara en intressant lösning. 2) 
Företaget får en varumärkes exponering på ett förmånligt sätt.  
 
SAS har inte riktigt franchising men tagit ett litet steg som i grunden är en wet-lease som 
utifrån skulle kunna uppfattas som franchising. SAS har hyrt in några flygplan från det danska 
regionalflygbolaget Cimber som delvis är målat med SAS logotyp. De trafikerar mindre rutter 
där SAS inte har rätt utrustning. SAS har för stora flygplan för dessa linjer men på grund av 
det svaga investeringsklimatet så avvaktar SAS med att ta in nya mindre flygplan. För att inte 
tappa marknadsandelar och för att inte tappa synlighet har SAS löst det genom att hyra in plan 
från andra flygbolag som man använder, men det är inte franchising.  
 
En anledning till att SAS inte använt sig av franchising är problematiken som finns ur ett 
fackföreningsperspektiv. SAS har mycket starka relationer med framför allt SAS 
pilotföreningar kring dessa frågor. En motståndare till franchising skulle kunna hävda att 
samarbetsformen är en typ av outsourcing, något som omedelbart är kontroversiellt ur ett 
fackföreingspespektiv och skulle kunna hävda att detta är utfarning av arbetsplatser. Detta har 
säkert varit ett tungt övervägande i denna typ av processer. 
 
Franchising är ett avancerat affärsmässigt begrepp som i sig har olika modeller. Sun Air 
opererar till egen risk och gör detta i British Airways skepnad mot att de betalar en viss avgift 
till British Airways. British Airways i sin tur lånar ut sitt varumärke, British Airways tar 
egentligen ingen ekonomisk risk.  
 
Till skillnad från British Airways har SAS en företagsgrupp med nio flygbolag, SAS behöver 
således inte använda franchising utan löser behovet med andra metoder. Scandinavian 
Airlines finns i Norge, Sverige och Danmark samt har en internationell division med 
dotterflygbolag som Spainair i Spanien, Blue1 i Finland med mera. SAS som grupp flyger 
mellan Skandinavien och Finland i skepnad av både Scandinavian Airlines och Blue1. 
Flygbolaget är ett oberoende bolag med egen resultaträkning men ingår i SAS gruppen. SAS 
har valt att de mindre flygbolagen ska finnas inom gruppen till skillnad från franchising. En 
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anledning är att SAS har fullständig kontroll över bolagen. SAS har även mängder med code-
shareavtal med bolag som de inte har någon kontroll över alls.  
 
Samarbetet med City Airline som inleddes under 2002 är ett code-share avtal där SAS inte 
kontrollerar bolaget, dessa regionala linjer exempelvis från Göteborg till olika destinationer 
skulle SAS själva aldrig kunna hantera inom ramen för Scandinavian Airlines eller något av 
gruppens bolag. Genom samarbetet kan man tillfredsställa marknaden från Göteborg. Code-
shareavtalen sluts oftast ett år åt gången och de brukar ofta förnyas, men de är mycket lösa. 
Franchiseavtalen är mer långsiktiga eftersom det krävs stora investeringskostnader.  
 
Utifrån ett varumärkesperspektiv är det bättre med franchising än med code-share eftersom 
bolagets varumärke exponeras på ett helt annat sätt. Franchising förekommer på SAS 
hotellsida Radison SAS där blir det en win-win situation och när det fungerar blir det mycket 
bra.   
 
Airline franchising är ett cirka 10-15 år gammalt fenomen. Det uppstod främst på grund av 
viljan att synas. Äger man ett starkt varumärke och vill ha det placerat på så många platser 
som möjligt utan att ta den ekonomiska risken, liknande Mc Donalds och andra 
multinationella företag som använder franchisesystem. 
 
Det finns en framtid för franchising inom flyget. När det finns ett antal flygbolag med 
kostnadsnivåer som gör att det inte går att vara närvarande överallt så har franchising 
definitivt en framtid. Franchising är ett av flera led av samarbeten; M&A exempelvis KLM-
Air France och Lufthansa Swiss; samarbeten inom allianser som Star Alliance, OneWorld, 
SkyTeam, franchising och code-sharing avtal. I skalan ligger först M&A, sedan Franchising 
och sedan Allianserna. I allianserna har man ett tilläggsvarumärke, men företaget behåller 
sina egna varumärken som det primära och det starkaste. Sedan tillkommer även andra 
bilaterala samarbeten av olika slag.  
 
Just nu har SAS inga planer att ingå franchiseavtal men det är möjligt att konkurrenterna har 
sådana planer på den skandinaviska marknaden. En utmaning gällande servicen för 
franchisetagarna är servicestandarden som franchisetagaren måste leva upp till. Samma krav 
som det stora bolaget lever upp till måste franchisetagaren nå för att inte skapa många 
missnöjda kunder. Kunden förväntar sig en viss standard av det franchisade bolaget precis 
som andra verksamheter, man skapar ett kundlöfte man måste hålla sig till. Detta driver 
kostnader som företaget inte har eller alltid kan klara automatiskt. 
 
Avreglering 
Avregleringen har utvecklats mycket kraftfullt i flygbranschen. Hela SAS linjenät utförs på 
avreglerade marknader i dagsläget förutom i Asien. En ökad avreglering kommer i framtiden 
ske gradvis under en längre tid på marknader som idag inte är avreglerade. EU kommissionen 
får mandat att sluta fler avtal på fler marknader. 
 
Avregleringen kan leda till att det blir lättare att köpa flygbolag i andra länder och därför inte 
behöver franchising på samma sätt. Om British Airways kunde köpa och ha helägt bolag i 
Sydafrika kanske de inte skulle ha använt franchising, å andra sidan är det inte säkert att de 
verkligen vill ha helägandeskap i bolaget. Franchising skapar en stor flexibilitet. 
Avregleringen gör det möjligt att bedriva franchising i länder där man idag inte kan göra det 
på grund av att regleringen inte tillåter det. En avreglering har positiv inverkan på franchising.  
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Reglering 
Regleringar rör inte trafikrättigheter och priser utan alla andra regler och bestämmelser som 
har drabbat industrin, till exempel på grund av att EU kommissionen och nationella 
myndigeter känner en regleringsiver som gjort att regleringarna tilltagit med tiden. Idag 
existerar nästan en överreglering; regler för slottider, bagagehantering, flygplatser, 
bokningssystem hur man tar hand om handikappade passagerare och så vidare. Regleringen 
kommer att öka på flera områden. Återregleringen är driven mycket av EU kommissionen.  
 
Regleringen har ingen större betydelse för franchising såvida det inte kommer reglering som 
reglerar franchising. Detta är en möjlighet om byråkraterna ser något behov av en reglering 
kring franchising som fenomen.   
 
Lönsamhet 
Lönsamheten har utvecklats dåligt i branschen. Flygindustrin är extremt olönsam som främst 
beror på en överkapacitet på marknaden, bränslepriserna och att många flygbolag fortfarande 
är statligt understödda. Den globala flygindustrin är allt för fragmenterad, det finns för många 
flygbolag för att branschen ska kunna vara lönsam. Det verkar som om det är mycket höga 
utträdesbarriärer i branschen. Orsaken till att franchisetagarna kan få lönsamhet beror på att 
de oftast är nischbolag. De flyger på små linjer som inte utsatts för så mycket konkurrens och 
kan sätta förnuftiga prisnivåer på sina biljetter.  
 
Förhoppningsvis förbättras lönsamheten de närmaste åren eftersom många flygbolag 
genomgått stora besparingsprogram som varit nödvändiga på grund av att bolagen utsatts för 
ny konkurrens vilket lett till krav på lägre priser och lägre kostnader. Avgörande faktorer är 
bränslepriserna och säkerhetshot som terrorattentat som påverkar efterfrågan dramatiskt. Att 
kunna uppnå bättre lönsamhet är det som gör franchising intressant enligt ovan.  
 
Kostnader 
Det finns många olika slags kostnader som påverkas på olika sätt. Generellt existerar en stark 
kostnadspress i branschen. SAS har under de senaste åren genom ökad produktivitet, frysta 
eller sänkta löner lyckats reducera enhetskostnaderna med cirka 30 procent. Detta har varit 
kontroversiellt i branschen. Det finns andra kostnader som drabbat flygbolagen som bara 
stiger och som bolagen inte har någon kontroll av som exempelvis kostnader för trafikledning, 
flygplatsavgifter och så vidare, så kallade monopolverksamheter där företagen använder 
staten som leverantörer. 
 
I framtiden kommer det att vara viktigt att kostnaderna hålls under kontroll så att de inte ökar. 
De största kostnaderna för flygbolagen är personal, bränsle och myndighetsavgifter.  
 
Kostnader är också en av de faktorer som är intressanta för franchising som redogjorts för 
ovan.  Kostnader för samarbeten i form av bokningssystem och datasystem är ofta 
engångsinvesteringar och är ingen egentlig barriär.  

 
Konkurrens 
Konkurrensen har hårdnat och fler konkurrenter är att vänta på marknaden. Ur ett 
konkurrensperspektiv är en franchising intressant lösning.  
 
Matarflyg 
Matarflyget har haft en kraftig utveckling, samtidigt som en minskning av matarflygets 
betydelse i stora flygbolag är att vänta eftersom det blir allt svårare att driva luftfart med små 

 75



flygplan. Det finns inte en beredskap hos marknaden att betala de priser som är nödvändiga 
för att det ska vara lönsamt att hålla matarflyget. De finns risk för flygbolag som Skyways att 
de blir tvungna att lägga ner då det är svårt att uppnå vinst på sina linjer. SAS har tidigare 
varit mycket beroende av matarflyg men lägger om sina affärsmodeller och trafiksystem så att 
varje linje ska bära sig på egna meriter så att SAS blir mindre och mindre beroende av 
matarflyg. Företaget har mindre nätverkstänkande jämfört med tidigare. Detta är positivt för 
franchising, det kan då dyka upp aktörer med andra kostnadsnivåer som kan hjälpa till med 
matarflyget, men generellt lever matarflyget farligt för tillfället. Exempelvis kommer den nya 
flygskatten i Sverige att drabba matarflyget mer än flyget på huvudlinjerna. Orsaken bakom 
att man går ifrån det är det inte finns lönsamhet i det och för att de stora linjerna inte kräver 
det.   
 
Franchising är en lösning på matarflyget enligt tidigare beskrivning. 

 
Samarbeten 
Samarbetena i branschen har tilltagit med åren, det är svårt att vara ensam på marknaden idag. 
Franchising är en typ av samarbete och franchisetagaren förs in i franchisegivarens allians.  
 
Samarbeten kommer att öka i framtiden, de kommer att bli tätare och finnas i alla led. 
Flygbolagen inser att man måste samarbeta för att kunna överleva.  
 
Samarbeten är en viktig faktor för franchising och har avgörande betydelse som diskuterats 
tidigare. 
 
Varumärke/Image 
Flygbranschens image har förändrats mycket. Den tidigare lyx som präglade synen på luftfart 
har omformats till att vara likt ett kollektivtransportmedel. Varumärket kommer ha minskad 
betydelse i framtiden och priset kommer att ha desto större.  
 
Varumärkets styrka och användande är en av de främsta orsakerna till franchising och är 
således mycket viktig för samarbetsformens utveckling.  

 
Flygplatserna 
En tendens som kan skönjas är privatiserandet av flygplatser, en övergång från statsägda 
monopol till privata monopol. Detta är en oroväckande utveckling för prisnivåerna och 
utvecklingen av flygplatser som shoppingcentra.  
 
Slottidernas betydelse är enormt viktiga, det är faktorn på flygplatsen som har det 
kommersiella värdet, flyger man på fel tid får man inga kunder. Men flygplatserna har ingen 
större betydelse för franchisings utveckling.  

 
Teknologi/Internet 
Det har skett en kraftig teknologisk utveckling bland annat genom Internets utveckling, 
sökmotorer och total pristransparens. Detta skapar ett behov av helt andra affärsmodeller och 
prisstruktuer än branschen varit van vid tidigare. Därför har SAS implementerat en ny struktur 
med envägspriser, flexibilitet och kombinerbarhet i Europa-nätet. En faktor som förändrat 
sättet att arbeta på i branschen.  
 
Utvecklingen fortsätter i rask takt. Flygbolagen satsar också på att finna metoder så att man 
kan minska buller och flygbränsle.  
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Teknologi är positivt för franchising genom att man använder bolagens specifika 
bokningssidor och fördelen med franchising är att det blir attraktivt att koppla med sitt eget 
system. Då kan man kunna sälja flygningarna som om de vore sina egna. 

 
Kunder 
Kunderna har blivit mer krävande avseende att allt ska fungera, men mindre krävande 
avseende krav på service. De accepterar att resorna och företagen blivit slimmade eftersom 
man betalar mindre. Självbetjäning är populärt bland kunderna och även bolaget försöker få 
över passagerarna dit.  
 
I framtiden är individen i centrum, individens behov kommer att behöva tillfredsställas med 
skräddarsydda lösningar. Passagerarna vill konstruera sina egna resor och inte betala för saker 
de inte utnyttjar, å andra sidan är de villiga att betala mer för något som de verkligen 
efterfrågar. ”All inclusive”tanken är på väg att försvinna, man modulerar mer efterfrågan. 
Bonussystemen kommer att finnas kvar och de är fortfarande viktiga, men om man ska 
gradera vad som är viktigt för kunden kommer bonusprogrammen som legat mycket högt att 
komma allt längre ner på listan, pris och andra faktorer betyder mer. Bonusprogrammens 
nedgående popularitet beror också på att många arbetsgivare förbjuder sina anställda att 
använda bonuspoäng eller att om de används ska poängen tillfalla företaget.   
 
Om man kopplar kunderna till varumärke image och bolaget sköter sin franchising rätt så 
kunderna och bonusprogrammen också positivt korrelerade till airline franchisings utveckling.  
 
Många av de ovanstående komponenterna talar klart för att franchising vore en intressant 
samarbetsform för framtiden.  
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5 Analys 
 

nledningsvis analyseras motiven bakom airline franchising ur flygbolagens perspektiv och 
det redogörs för vilka typer av franchising som framkommit och hur de skiljer sig åt. Ur 
ett branschperspektiv analyseras sedan airline franchising och slutligen analyseras de 

faktorer som ligger till grund för dess utveckling. Även pilotstudien ligger till grund för 
analysen. 

 I
  

5.1 Motiv till Airline franchising 
Resurs och kapitalbrist: Motiv till franchising enligt Morrell är att franchisegivaren vill ha 
tillgång till franchisegivarens resurser. I första hand handlar det om slottider och att trafikera 
en marknad eftersom franchisetagaren kan nå lönsamhet på linjer som franchisegivaren driver 
med förlust. Air France och även British Airways har köpt upp flera av sina franchisegivare, 
men det är svårt att härleda om det har med denna teori att göra. I Air France fall har de 
ägandeskap i nästan samtliga franchisetagare, vissa franchisesamarbeten var mycket korta och 
då kan man ana att strategin motiverades av resurs och kapitalbrist från Air France sida. 
Morell menar att detta motiv är starkt hos franchisegivaren och därför är franchising inte en 
stabil modell. I USA har franchisetagarna blivit uppköpta och även vissa i Europa. Gair från 
British Airways menar dock att företaget inte har intentioner att öka ägandeskapet hos 
franchisetagarna. Rosén tror att resurs- och kapitalbrist är det främsta skälet till att 
franchisegivaren inleder franchisesamarbete. Franchisetagaren har lägre personal och 
administrationskostnader eftersom deras organisation är mer slimmad och produktiv jämfört 
med de större flygbolagen. 
 
Agentbaserad förklaring: Flygbranschen är en global arena och airline franchising möjliggör 
en spridning på olika geografiska marknader där franchisegivarna annars inte skulle kunna 
operera. Detta är tydligt i British Airways samarbete som opererar med franchising på spridda 
globala marknader som bland annat Skandinavien, Sydafrika, Mellanöstern och forna Sovjet.  
Franchisetagarna är måna om att prestera bra för att upprätthålla samarbetet vilket kan 
exemplifieras med Sun Air som följer British Airways standarder och samtidigt är ett av de 
mest lönsamma bolagen i Skandinavien. Franchisegivarens kontroller upplever Dige Iversen 
på Sun Air som en kvalitetssäkring samtidigt som det är en påfrestning för bolaget. ”Free 
riding” problemet som annars kan uppstå med agentbaserad förklaring kan vara svår upptäcka 
i flygbranschen då franchisetagarna är relativt få och hårt kontrollerade. Vissa flygningar 
skulle kunna ha lägre kvalitet, men det är osannolikt eftersom franchisetagarna ändå måste 
leva upp till myndigheternas uppsatta standarder och krav. 
 
Sökkostnader: Expansion på nya marknader är komplicerad och den lokala kunskapen finns 
hos franchisetagarna. Franchisetagarna har även lägre sökkostnader i samband med tillväxt. 
Air Nostrum, BMed och Sun Air expanderar kraftigt på egen hand inom de lokala 
marknaderna och gör det på ett kostnadseffektivt sätt. Franchising är ett sätt för British 
Airways att nå marknader och träda in på marknader som de själva inte skulle kunna operera 
själva. British Airways skulle ha svårt att själva ta sig in och konkurrera på den regionala 
skandinaviska marknaden, men deras lokalt förankrade franchisetagare kan göra detta 
samtidigt som British Airways välkända och globala varumärke har en positiv effekt för 
franchisetagarna. De mindre och för British Airways avlägsna rutterna kan franchisetagarna 
trafikera på ett kostnadseffektivt sätt, något som franchisegivaren inte själv skulle kunna göra. 
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Flygbolagen drivs av olika motiv för att använda franchising, dels att täcka vissa kostnader 
som datorsystem och sänka eller få bort kostnader som uppstår med många olika 
flygplanstyper samt administration. Airline franchising tillåter flygbolaget att växa utan att 
franchisegivaren behöver bära kostnaderna för nyetablering och är ett sätt att använda en lokal 
aktör med lokal kännedom att expandera med det stora varumärket på designerade marknader. 
Både Rosén och Morrell tror att franchisegivarens slutgiltiga mål är att ta över ägandeskapet 
från franchisetagaren. Detta verkar inte aktuellt i Iberia eller British Airways som satsat 
långsiktigt på strategin franchising. British Airways har tidigare köpt upp enstaka 
franchisetagare, men har inga uttalade intentioner om att göra det i framtiden. Airline 
franchising styrs således av flera av de ovanstående motiven samtidigt i flygbolaget. 
 
Franchising från British Airways sida handlar om att både tjäna pengar och att sprida 
varumärket till marknader som de själva inte skulle kunna operera på lönsamt. British 
Airways får också tillgång till nischrutter utan att de själva behöver hantera kostnaderna som 
de för med sig.  
 
Franchising uppstår då man har ett starkt varumärke som man önskar sprida utan att ta den 
ekonomiska risken. Franchising är ett sätt att få varumärket exponerat på en global marknad 
där franchisegivaren själv inte kan generera lönsamhet.  
 

5.2 Internationell franchising 
Flygbranschen är en global arena. Avregleringen är nästan total inom EU men flygbolagen 
har ändå varit försiktiga med att trafikera linjer mellan destinationer utanför flygbolagets 
hemmamarknader. Airline franchising har varit ett redskap för flygbolag som British Airways 
och Iberia att expandera på andra, för dem svåråtkomliga marknader. British Airways har 
franchisesamarbeten i olika delar av världen även på rutter där London inte utgör huvudnavet. 
Den lokala kunskapen och förankringen som British Airways saknar förses av 
franchisetagaren. Färre finansiella resurser krävs för att gå in på marknaden samtidigt som 
varumärket exponeras och deras affärssystem används. Långa samarbeten som med Air 
Nostrum, Sun Air, BMed avser internationell franchising och har fungerat. Det är ett sätt att ta 
sig in på en marknad som annars skulle vara stängd för ett annat lands nationella bolag. 
British Airways lyckades genom franchising ta sig in på den sydafrikanska marknaden som 
annars skulle ha varit oåtkomlig för dem. Andra mindre lyckade försök att penetrera en 
utländsk marknad prövades i exempelvis Kenya. Förklaringar till att flygbolagen avslutat 
franchisesamarbeten har varit flera, British Airways menar att deras inte avslutat något 
samarbete på grund av dåliga relationer utan att flygbolagen kan ha köpts upp, gått i konkurs 
eller att de valt att byta strategi. 
 
Franchisetagarna har varit lokala aktörer, i British Airways system ofta flygbolag med gamla 
anor. De lokala aktörerna känner marknaden bättre och kan anpassa sig efter marknadens 
behov, men vissa anpassningar kräver godkännande från franchisegivaren. Franchisetagarna 
står för de flesta ekonomiska och politiska riskerna, exempelvis om nya skattesystem eller 
reglering skulle slå igenom i ett land.    
 
En internationell expansion kan te sig naturlig i flygbranschen som till sin natur är 
internationell men det är inte alltid givet. British Airways och Iberia har inte lyckats nå 
lönsamhet på sina inrikesmarknader eller så har de varit mättade just de anledningar som 
McAuley anger för att initiera internationell franchising.  
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Att mindre finansiella resurser krävs för att etablera sig stämmer även i flygbranschen där det 
är franchisetagarna som bär de flesta risker i synnerhet de ekonomiska, därav var Sun Air 
tvungna att lämna rutten Köpenhamn-London när SAS öppnade som konkurrent på linjen och 
de fick svårt med lönsamheten. 
 
Något som gäller samtliga franchisesamarbeten är rätt val av franchisetagare och är särskilt 
betydelsefullt i internationell franchising. Det är svårt att svara på om franchisegivarna valt fel 
eller rätt franchisetagare. Faktum är att exempelvis British Airways försökt etablera sig med 
franchisetagare på flera marknader men misslyckats och det rört sig om fel val av 
franchisetagare men det är inget som framkommer i undersökningen. Det finns ofta en 
undermedveten önskan att utdelningen från samarbeten ska ske fort, men det kan löna sig att 
vänta eftersom det tar tid att etablera sig i ett nytt område. 
 
British Airways använder internationell franchising för att uppnå olika mål. På den nordiska 
marknaden bibehåller och expanderar British Airways varumärke utan att fokus ligger på att 
mata flyg in till British Airways nätverk. Att träda in på den sydafrikanska marknaden gjordes 
genom franchising på ett lyckat sätt, Comair är det näst största flygbolaget i Sydafrika och 
British Airways skulle annars inte haft möjligheterna och de lagliga rättigheterna att träda in 
och bibehålla närvaron på dessa två marknader. Det gäller att hitta en bra lokal aktör som kan 
sköta marknaden på ett tillfredsställande sätt. Dige Iversen menar att franchising är ett sätt för 
British Airways att träda in på marknader som de inte skulle kunna operera på själva. GB 
Airways konkurrerar på semesterorter och bibehåller varumärket där, medan BMed trafikerar 
Centralasien, mellanöstern och forna Sovjetstater, områden som British Airways inte själva 
kan få lönsamhet på, och Loganair samma anledning samt att British Airways inte har rätt 
flygplansstorlek för de linjerna. 
 
Problemet med etableringen på flera marknader kan grunda sig i att de förbisett de kulturella 
och sociala skillnaderna enligt Mendelsohn. Det brittiska bolaget hade svårt att etablera sig i 
Afrika men inte i Sydafrika. Det går också att se en trend att franchising fungerat i British 
Airways på marknader som är västerländska eller har en koppling till England. Tiden att 
etablera sig på en marknad ska inte heller underskattas, lång tid kräver höga investeringar som 
mindre flygbolag kan ha svårt att tillgodose. Då kan det bli som Dige Iversen säger, att det 
saknas mindre flygbolag som skulle klara processen av att bli franchisetagare. 
 

5.3 Airline Franchiseformer 
Det finns ingen enhetlig definition på traditionell franchising, än mindre finns det någon 
konsensus kring vad airline franchising innebär. Flygbolagen använder begreppet franchising 
i olika sammanhang och med olika betydelse, den viktigaste skillnaden är ägandeskapet. För 
att samarbetet ska kallas Business Format Franchising som är den samarbetsform som 
undersökts i studien ska samarbetet regleras i avtal utan ägandeskap. British Airways och 
Iberia opererar med franchisetypen Business Format Franchise med varianten att British 
Airways har en ägandeandel i Comair på 18,3 %, men undantag kan existera i särskilda fall då 
ägarförhållandet är litet menar Axberg. British Airways har inga ambitioner på att ändra 
ägandeskapet i några av franchisesamarbetena de håller. Air France har i flera fall större 
ägandeskap i franchisetagarnas företag men kallar ändå förhållandet för franchising, vilket det 
inte borde göra enligt teorin. Virgin och Sverigeflyg använder ett Trade Name Franchise, som 
är avsevärt mindre ingående samarbete än Business Format Franchising. Varken British 
Airways eller Iberia har för avsikt att fortsätta med franchising på annat sätt än genom 
business format franchising. Business Format Franchising har varit varaktigt i de flygbolag 
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som studerats eftersom den är den mest ingående franchiserelationen med högst 
utträdesbarriärer. 
 
Där airline franchising drivs som Business Format Franchising som hos British Airways och 
Iberia ingår samtliga delar av verksamheten i avtalet där försäljning, distribution och 
marknadsföring sker med franchisegivarens varumärke och standarder. Internetbokning sker 
på franchisegivarens hemsida och franchisetagaren flyger med franchisegivarens flygkod, 
kläder, färger och varumärke. Franchisetagarnas namn eller varumärke ska enligt lag 
marknadsföras i olika led i distributionen, detta innebär att franchisetagarnas namn eller logo 
finns med på flygplanskroppen, i tidtabellen, vid bokning, vid incheckning och i utropen i 
flygplanet.  
 
Andra samarbetsformer som det vanliga code-share liknar trade name franchising men faller 
utanför denna studie. 
 

5.4 Kritiska komponenter 
Sherman (2004) tar upp de tre kritiska komponenterna i ett franchisesystem: varumärket, 
operationssystemet och den kontinuerliga supporten. 
 
Varumärket: Varumärket är den viktigaste delen mot kunderna eftersom franchisetagaren 
flyger med franchisegivarens varumärke, flygkod, utseende, uniformer, dekor och andra 
värdeskapande funktioner som distributions- och försäljningssystem samt bonusprogram. 
Franchisetagarna kan nå resenärer som de annars inte skulle kunna nå med att använda det 
välkända varumärket även på tidigare oetablerade marknader. Varumärkets styrka gör att 
British Airways kan vara närvarande på marknader de annars inte skulle ha kunnat agera på 
samtidigt som varumärket ger styrka och kapacitet till franchisetagaren. 
 
Operationssystemet: Franchisetagarna bygger lojalitet och behåller kundrelationerna genom 
ett gemensamt affärssystem och datahantering, gemensamma lounger och bonusprogram. 
Bonusprogrammen är viktiga eftersom de är ett sätt att behålla kundlojaliteten mot företaget. 
Avtalet reglerar också så att rätt förutsättningar skapas för att kunna ta hand om flygningar 
och service. En nära kontakt mellan parterna gynnar samarbetet eftersom ömsesidig tillit 
finns. Iberia och British Airways franchisetagare har själva inlett samarbete. Det ligger i bådas 
intresse att rätt förutsättningar skapas för att franchissamarbetet ska bli lyckat exempelvis att 
franchisetagarna matar trafik till franchisegivarna och att tidtabellerna är synkroniserade, 
gemensamma affärssystem gynnar denna faktor. Förtroendet stärks av att flygbolagen inte 
konkurrerar på samma linjer om samma passagerare vilket tidigare har kunnat skönjas i 
branschen i franchisesamarbeten som misslyckats. Gair menar att deras franchisesamarbeten 
har lett till fler lojala kunder inom och utanför den lokala marknaden. 
 
Den kontinuerliga supporten: Franchisegivarna och franchisetagarna har kontinuerlig kontakt 
för att säkerställa uppsatta standarder. När franchisetagarna expanderar och ett nära samarbete 
finns som i både British Airways och Iberia får de hjälp att utvecklas. I British Airways fall 
hade GB Airways och British Airways samarbete med Iberia och Air Nostrum vilket kan vara 
ett uttryck för att de hjälper franchisetagarna med deras utveckling. British Airways utför 
kundundersökningar på varje egen och franchisad flygning vars resultat hjälper dem att kunna 
utveckla produkter och tjänster som skapar fler kunder och ökad lönsamhet samt vilka 
utbildningsinsatser som behövs för att uppnå detta. 
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5.5 Franchisegivare & Franchisetagare 

5.5.1 Franchisegivare 
Både Iberia och British Airways uppfyller Axelssons kriterier för att få lönsamhet med airline 
franchising. De har en klar och aggressiv tillväxtstrategi, klara och välkända företags- och 
produktvarumärken och vilja att träda in på utländska marknader samt har en företagskultur 
och handelsunioner som stödjer airline franchising. Gair belyste dock att det var särskilt 
viktigt att skapa en företagskultur som stödjer konceptet och att det är viktigt att motivera 
olika avdelningar som arbetar tillsammans för att konceptet ska fungera.  
 
Både Iberia och British Airways lämnar de regionala marknaderna för att växa på de 
interkontinentala. Iberia har som mål att bli ännu starkare på Latinamerika-linjerna, vilket 
gjort att de släppt vissa regionala linjer till Air Nostrums fördel. British Airways tjänar mest 
på sina interkontinentala linjer och vill styra passagerarna dit. Om förutsättningarna förändras 
måste flygbolagen vara lyhörda för egen omvärdering och se hur franchisetagarna ska fungera 
i detta samspel. I dagens situation fungerar samspelet bra med de franchisetagare som 
undersökts. De kompletterar och matar de större flygbolagen på de linjer som de önskar och 
flyger regionalt på andra.  
 
De svenska flygbolagen har hittat andra samarbetsformer än franchising. Flera tror att Sverige 
är en för liten marknad för franchising och den enda potentiella franchisegivaren skulle kunna 
vara SAS för att öka sitt linjenät eller ersätta nuvarande linjer, men storlekspotentialen är 
troligtvis anledningen till att SAS avvaktat med samarbetsformen. Tillväxten av franchising 
måste ske försiktigt eftersom flygbolagets fackföreningar kan sätta sig emot en ytterligare 
utveckling av samarbetet. Dige Iversen har ingen förklaring till varför franchising inte är mer 
spritt, men att det finns andra samarbetsformer som täcker behovet kan vara en orsak.  
 
Den ekonomiska risken försvinner från det stora bolaget likaså många kostnader förknippade 
med att underhålla en marknad, samtidigt får de in avgifter från franchisetagaren. Kostnaden 
som uppstår är kostnader i samband med kontroll och underhåll av franchisetagaren. 
 

5.5.2 Franchisetagare 
Franchisetagaren använder bonusprogram, pris och andra goodwill och ingår i 
franchisegivarens tillhörande global allians. Franchisetagaren exponerar sig med 
franchisegivarens varumärke och får hjälp med försäljnings och distributionssystem. Gair 
tillägger att franchisetagarna ska ha British Airways kostymer, ha samma standard och 
produkter som en vanlig British Airways flygning och ingen skillnad i upplevd standard ska 
kunna märkas mellan en franchisad och en standardflygning. 
 
Rosén understryker risken med att franchisetagaren så småningom blir uppköpt, han menar att 
det stora flygbolaget har en avsikt att köpa upp de mindre flygbolagen när marknaden blivit 
uppbyggd. Rosén säger att franchisetagaren binder sig att inte sluta avtal med andra flygbolag 
och att det på så sätt hämmar friheten, men Dige Iversen menar att samarbete med en part 
alltid leder till att man samtidigt väljer bort någon annan.  
 
Franchisetagaren är nischbolag med små linjer som möter lite konkurrens på vissa linjer. 
Franchisetagaren har lokal kännedom och ett varumärke som är lokalt förankrat. British 
Airways skulle ha svårt att själva få passagerare på deras flygningar från de franchisade 
områdena. 
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Sun Air har fått helt annat passagerarunderlag eftersom flygningarna är samordnade med 
British Airways och får samtidigt draghjälp i marknadsföringen. Sun Air får ta den stora 
risken för kostnader som exempelvis bränsle och personal. 
 
En potentiell franchisetagare behöver kalkylera vad de ökade volymerna innebär och hur de 
ska hantera de ökade kostnader som samarbetet medför. Trots de ökade kostnaderna har Sun 
Air och flera andra franchisetagare visat lönsamhet under många år för att de kan uppnå högre 
produktivitet och har lägre personalkostnader med mindre inblandning från fackföreningar. 
 
Franchisetagaren betalar franchiseavgiften för utnyttjande av varumärke och sedan tillkommer 
kostnader för olika tjänster. Franchisetagaren behöver väga kostnaderna och intäkter med vad 
franchisesamarbetet för med sig för att nå lönsamhet. Franchisetagarna åtnjuter expertis inom 
försäljning, distribution, och bokningssystem och att flygningen syns i det globala nätverket 
som franchisetagarna betalar för. De använder också franchisegivarens logotyp, kostymer, 
flygkoder samt övriga attribut kopplade till det stora flygbolaget. Information om att 
flygningen opereras av franchisetagaren ska meddelas till kunderna på olika sätt, därför 
använder de sig av ”operated by…” eller annan tillkännagivning som logo tillsammans med 
franchisegivarens attribut.  
 
Franchisetagarna hos British Airways var före samarbetet välkända varumärken och företag 
och redan etablerade på sin marknad. Franchisetagarna är självständiga och har ett 
nischområde som de är specialister inom hos British Airways. De ska uppnå samma 
standarder avseende service, reseklasser och bonusprogram med mera som British Airways, 
men ändå vara anpassade efter den lokala efterfrågan och vad franchisetagaren kan erbjuda.  
 
Reglering från både franchisegivaren och myndigheterna skapar ett stort tyck på 
franchisetagarna att åstadkomma en bättre produkt därför ser Dige Iversen samarbetsformen 
som en kvalitetsgaranti på deras tjänster.  
 

5.6 Airline Franchising i femkraftsmodellen 
Konkurrens bland existerande företag 
Den ökade konkurrensen har lett till lägre lönsamhet i branschen vilket fått de traditionella 
flygbolagen att abdikera eller minska mindre och regionala rutter till förmån för satsningar på 
interkontinentaltrafik och längre linjer, detta gäller både Iberia och British Airways. Detta 
skapar en möjlighet för franchising att fylla den platsen på marknaden och driva det lönsamt 
samtidigt som det stora flygbolagets varumärke exponeras. Varumärket och ett stort nätverk 
är viktigt att kunna erbjuda då konkurrensen hårdnar, särskilt då bokning kan ske med samma 
flygbolag till många destinationer.  
 
Det råder överkapacitet i branschen och kapacitetsökningen är stor samtidigt verkar 
utträdesbarriärerna vara höga i branschen. Franchising har hos British Airways och Iberia 
blivit en lösning på den kapacitetssituation som uppstått. Inom flygbranschen är rivaliteten 
hög och marknaderna utsätts för priskonkurrens i sådan mån att det blir svårt för de stora 
flygbolagen att konkurrera. Priskonkurrensen har givit upphov till lågkostnadsbolagens 
framfart. De fasta kostnaderna är höga och de har svårt att nå lönsamhet. Detta gynnar en 
utveckling för de mindre bolagen och franchising är ett alternativ för flygbolagen för att mata 
de interkontinentala linjerna. På flera mindre orter i Spanien och Skandinavien saknar de 
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mindre flygbolagen konkurrens, men det är inte lönsamt för de stora flygbolagen att trafikera 
där, däremot har franchisetagare som Air Nostrum och Sun Air nått lönsamhet på dessa linjer.  
 
Lågkostnadsbolag 
Lågkostnadsbolagens inträde med lägre kostnader och prisnivåer har lett till att många 
traditionella flygbolag lämnat den regionala marknaden och kort- och medeldistanslinjer. 
Kunder tenderar att välja lågkostnadsalternativen och är på dessa rutter drivna av priset. 
Nackdelen är att resenärerna genom att flyga med lågkostnadsbolag inte får tillgång till de 
stora flygbolagens bonusprogram eller nätverk. Franchisetagarna lyckas få lönsamhet på de 
regionala linjerna och konkurrerar ofta direkt med dem. Flera av franchisetagarna konkurrerar 
direkt på samma linjer som lågkostnadsbolagen exempelvis GB Airways som står i direkt 
konkurrens med många lågkostnadsbolag eftersom de trafikerar semestermål, vilket gör att 
British Airways indirekt med lönsamhet kan konkurrera mot lågkostnadsbolagen på dessa 
linjer. 
 
I stället för franchising har flygbolag i Sverige hittat andra samarbetsformer på de regionala 
marknaderna exempelvis CityAirline med Finnair samt SAS med Skyways. 
 
Hot från nyetablerare 
Konkurrensen är hård och risken för nyetablerare existerar alltjämt. Det stora hotet för ett 
nätverksbolag är om ett annat nätverksbolag går in på samma marknad eftersom passagerarna 
då kan matas in till det andra nätverket. British Airways franchiseavtal med Sun Air på den 
Skandinaviska marknaden ledde till ett direkt övertagande av skandinaviska passagerare som 
slöts till British Airways nätverk men också till den globala alliansen One World. Franchising 
gör det svårare för mindre bolag att etablera sig på marknaden då de möter konkurrens från ett 
starkt globalt varumärke. Avregleringen på marknaden har öppnat upp för konkurrens från 
samtliga europeiska flygbolag på samtliga marknader och detta är ett stort hot för de stora 
flygbolagen som kan värja sig mot dessa genom att stärka sitt varumärke.  
 
Överkapaciteten och olika friheter och avregleringar har gjort det lättare att träda in på 
marknaderna, det som behövs är rätt flygplanstyp och trafiktillstånd. Inom EU kan alla 
flygbolag trafikera samtliga destinationer och linjer mellan destinationer. Franchising är ett 
sätt för nätverksbolagen att stå emot denna utveckling eftersom det stora flygbolagets 
varumärke fortfarande är det som exponeras. Inträdesbarriärerna har sänkts på flygmarknaden 
och det är lätt att få tillgång till flygplan och licens, medan utträdesbarriärer är ganska höga 
menar både Morell och Ollongren. Franchising är ett av de mer komplicerade samarbetena 
enligt Doganis. Franchisingsamarbeten kräver mycket resurser från båda parter och 
samarbetet brukar ligga runt fem år. 
 
Franchising kan vara ett sätt för flygbolagen att se till att ett litet flygbolag inte samarbetar 
eller blir franchisetagare till en konkurrent. Genom att de stora flygbolagen initierar 
franchising är det ett sätt att höja etableringsbarriärerna på en marknad då franchisetagaren 
som kunde vara konkurrent får hjälp med Porters etableringshinder som tillgång till 
distributionskanaler och stordriftsfördelar med mera. Samtidigt blir det svårare för andra 
utmanare att etablera sig på marknaden. 
 
Hot från substitutprodukter och tjänster 
Problemet gäller främst de kortare regionala linjerna som lätt kan ersättas av tåg, buss eller 
bilförbindelser. Franchisetagarnas linjer tenderar att vara kortdistanslinjer som möter 
konkurrens från just bil, tåg och buss. I Europa är infrastrukturen i allmänhet väl utbyggd 
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vilket gör att detta är ett stort hot mot utvecklingen av franchising på de kortare rutterna som 
har goda andra förbindelser. För affärsresenärerna lockar flygbolagen därför med olika 
lojalitetsprogram för att knyta passagerarna till sig. Dessa verkar vara oerhört viktiga för 
franchisetagarna. Andra sätt att locka passagerarna till franchiseflyget på de regionala 
områdena är genom att de agerar matarflyg för vidare resa i alliansens linjenät. 
 
Ambrose kritiserar EU-kommissionen av den anledningen att tåget som är nära substitut på 
flygets regionala marknader får stora statsunderstöd som flyget inte erhåller, trots att de 
konkurrerar på samma marknad om liknande kunder. När de stora flygbolagen slutar trafikera 
mindre rutter öppnar det möjligheterna för franchising. 
 
Leverantörers förhandlingsstyrka 
Leverantörerna har stor betydelse då de kan driva upp priserna och sänka kvaliteten på 
företagets tjänster. Detta kan delas upp på olika faktorer. Franchiseavtalet en viktig faktor när 
flygbolagen förhandlar fram rättvisa avgifter och villkor för franchisetagaren samtidigt som 
båda parter ska tjäna på avtalet. Franchisetagaren nyttjar mot avgift systemets olika tjänster 
som bokningssystem, färger, incheckning med mera. 
 
En stor del av förhandlingarna med egna leverantörer sköter franchisetagarna direkt eftersom 
de är självständiga företag. De bär den största risken med detta hot vilket är en stor fördel för 
franchisegivaren. För många tjänster utgör franchisegivaren franchisetagarens största 
leverantör enligt avtalet. Eftersom franchisetagaren har fri prissättning är det viktigt att dessa 
förhandlingar lyckas. Leverantörerna som påverkar lönsamheten är bland annat slottider på 
flygplatser, bränsleavgifter, skatter, flygplanshyra eller köp, reparation och underhåll av 
flygplanen. Franchisetagaren behöver även upprätthålla de standarder som franchisegivaren 
satt upp, och är måna om att hålla på dessa även om dessa kan föra med sig överdrivna 
kostnader, eftersom franchisetagaren möjligtvis inte behöver all service som systemet kräver 
att de tillhandahåller. En stor del av kostnaderna som flygbolag bär förs över till 
franchisetagarna och detta gynnar viljan att använda franchising som strategi från de stora 
flygbolagens perspektiv då den ekonomiska risken försvinner. 
 
Fackföreningarnas påverkan och motstånd till utallokering av verksamheten är en faktor till 
att franchising inte utvecklats i SAS, även i British Airways är de försiktiga då facken besitter 
stor styrka. 
 
Statens påverkan  
Enligt Porter kan staten agera som leverantör av branschen. Flygbranschen i Europa är 
avreglerad men luftfarten har många restriktioner och lagar. Den är avreglerad avseende hur 
och vem som får trafikera olika rutter, vilket skapat förutsättningarna för franchising och det 
är denna faktor som leder till den hårdnande konkurrenssituationen som lett till att de stora 
flygbolagen börjat släppa olönsamma linjer. Dessa linjer har i sin tur andra flygbolag funnit 
lönsamma som i sin tur lett till franchising. 
 
Det finns en annan typ av restriktioner som avser hur flygningen ska utföras. Det har både 
fördelar och nackdelar för franchising. Restriktionerna kan vara olika säkerhets- och 
miljöföreskrifter som ska uppnås. När det gäller flygtrafik finns en lag som säger att 
passageraren ska veta vilket flygbolag som utför operationen vilket inte går i linje med 
franchising i andra branscher. En annan vikig faktor är de konkurrensregler som finns i EU. 
Franchising är inte bunden vid någon lagstiftning i dagsläget, men franchising skulle kunna 
verka konkurrenshämmande i ett område eftersom franchising tenderar att minska annan 
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konkurrens från mindre flygbolag. Det positiva ur passagerarnas synvinkel är att de vet att det 
lilla flygbolaget uppnår samma standarder som det stora flygbolaget. Staten och särskilt EU-
myndigheterna verkar ha en regleringsiver och vilja att föra in allt fler restriktioner för flyget 
vilket kan utgöra hinder för lönsamhet. 
 
Köpares förhandlingsstyrka 
Avregleringen och lågkostnadsbolagens inträde på marknaden och den ökade konkurrensen 
på linjer har köparna stor makt. Passagerarna tenderar att välja det billigaste alternativet vid 
val av flygningar och nöjesresenärer vekar vara villiga att välja bort service och säkerhet för 
lägre biljettpriser. Affärsresenärerna drivs av andra krafter trots att prisnivåns betydelse ökat 
som närheten till staden, därav är cityflygplatser viktiga. De mindre flygplatserna kan mindre 
flygplan trafikera som ofta är en del av franchisetagarens flotta. Detta har föranlett en styrka 
för franchisetagarna som ofta lyckas nå lönsamhet på flyglinjer där det stora flygbolaget inte 
gör det. En positiv trend för franchisesystemens framtid är att det kan vara ett av de få sätt för 
ett nätverksbolag att konkurrera med lågkostnadsbolagen på den regionala marknaden. 
Köparens förhandlingsstyrka har ökat markant i och med Internet som har lett till total 
pristranspenens och jämförelse mellan olika bolag. Franchising är ett sätt att motverka denna 
styrka eftersom konkurrensen minskar och att de mindre flygbolagen finns med i nätverkets 
datasystem. Franchisetagarna är knutna till flygbolagets bonusprogram vilket också är ett sätt 
att knyta passagerare till ett specifikt nätverk trots att flera spår en minskning av 
bonusprogrammens betydelse i framtiden. 
 

5.6.1 Basstrategi och målformulering 
Enligt Porter ska ett företag välja en basstrategi för att lyckas värja sig mot 
konkurrenskrafterna på bästa sätt även Doganis betonar vikten av en tydlig formulerad 
målstrategi för att lyckas i flygbranschen. 
 
De traditionella flygbolagen har oftast en differentieringsbaserad strategi och satsar mer bland 
annat på service. Lågkostnadsbolagen använder tydligt strategin kostnadsledarskap. Detta 
utgör ett problem för de traditionella flygbolagen som börjat fokusera mer på sina kostnader 
för att kunna överleva. Flera flygbolag har lämnat olönsamma linjer och SAS har uttalat att 
varje linje ska bära sig själv. Det innebär att flera linjer lämnas till marknaden. Men hur är det 
med traditionella flygbolag som använder franchising? Franchisetagarna är drivna av 
kostnadsledarskap i sin verksamhet men åtnjuter nätverksbolagens diversifieringsstrategi och 
är samtidigt fokuserade på någon specialitet som en viss geografiskmarknad eller ett visst 
kundsegment. Varje franchisetagare hos British Airways är nischade inom något område 
enligt Gair, det kan röra exempelvis en geografisk marknad eller kundsegment som nöjes- 
eller affärsresenärer. 
 
Vissa av de mindre flygbolagen har varit konkurrenter till de stora bolagen men sedermera 
blivit franchisetagare. Varianterna har skiftat mellan olika flygbolag, exempelvis har BMed 
lyckats nå lönsamhet på linjer som för British Airways var olönsamma samtidigt som de är 
fokuserade på flygningar mellan London och vissa geografiska områden, de följer således en 
kostnadsbaserad fokusering. Franchisebolagen behöver följa British Airways strategi eftersom 
de har samma varumärke, men dock har de egen prissättning och opererar till lägre kostnader 
än British Airways. Franchisetagarna lyckas att erbjuda minst samma servicenivå till bland 
annat lägre administrations, försäljnings och produktkostnader. De traditionella flygbolagen 
har använt vissa franchisetagare som konkurrenter till lågkostnadsbolagen har varit lyckat. 
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Franchisetagaren har kostnadsledarskap i sina operationer men agerar med 
differentieringsbaserad fokusering. 
 

5.7 Faktorer i Airline Franchise utveckling 

5.7.1 Avreglering 
Avregleringen på flygmarknaden har skapat förutsättningen för alla flygbolag att trafikera 
linjer mellan två destinationer i Europa oavsett i vilket land de ligger, således är avreglering 
en förutsättning för att franchising ska fungera.  
 
Tidigare kunde flygbolagen endast flyga utomlands från vissa flygplatser. Avregleringen 
skapade förutsättningen för matarflyg från mindre orter och öka den internationella 
smidigheten, den leder också till att passagerare kan flyga till andra nav än tidigare. Alla 
flygbolag är fria att öppna linjer men det finns en tröghet i detta hos flygbolagen, däremot har 
franchisetagarna eftersom de ofta är nischbolag eller har lokal förankring lättare att driva 
linjer mellan olika destinationer utanför franchisegivarens hemmamarknad.   
 
Avregleringen har utvecklats kraftfullt och skapat den marknad som existerar idag. 
Avregleringen underlättar flygbolagsförvärv i andra länder och om franchising tidigare var ett 
sätt att ta sig in på reglerade marknader så är det negativt, men är det så att avregleringen gör 
det möjligt att överhuvudtaget bedriva franchising så är det positivt menar Ollongren. Därför 
har en avreglering positiv effekt på franchising.  
 
Avregleringen på flygmarknaden har givit upphov till mer privat ägande och en mer dynamisk 
konkurrenssituation än tidigare. Förutsättningarna för franchising ligger i avregleringen 
särskilt i och med EU:s tredje och femte frihet eftersom det blivit tillåtet att flyga mellan 
valfria destinationer inom hela EU. Med detta betraktas EU som en fri marknad. Men 
fortfarande, menar Littorin är det svårt för ett flygbolag att träda in på andras 
hemmamarknader. Därför är franchising som internationaliseringsmetod intressant. En av de 
största anledningarna till uppkomsten av franchising enligt Rosén är den tidigare 
inträdesbarriären att få trafikrättigheter och operativt tillstånd som nu är borta. 
 
Det kunde skönjas en uppgång i franchisesamarbeten vid avregleringen och allt eftersom har 
fler flygbolag provat och några avslutat.  I konkurrenskriget behöver flygbolagen samarbeta 
för att kunna tillgodose passagerarnas resebehov. Det finns inget flygbolag som lyckas att 
operera ensamt på dagens avreglerade marknad eftersom ett enda flygbolag inte kan täcka en 
global marknad.  
 
Med avregleringen kunde det tidigare nav- och ekersystemet luckras upp något, passagerarna 
behövde inte resa via ett visst nav för att flyga utomlands. Detta ledde till utveckling av 
franchising på både den regionala och internationella arenan. British Airways kan nu genom 
Sun Air flyga på små regionala linjer separat och som matarflyg till British Airways större 
rutter. Flygbolagens anpassning till den avreglerade marknaden sker alltjämt och är inte klar. 
Detta innebär att det finns stor förutsättning för att franchising kan komma att utökas med 
detta som grund.  
 
Myndigheternas roll inom flygbranschen är oerhört betydelsefull. Inom Europa och USA har 
avregleringen inneburit förutsättningen för att franchising ska kunna uppstå. En av friheterna 
är att flygbolag inom EU kan trafikera alla destinationer. Svårigheter finns med att gå in på 
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andra marknader för nationella flygbolag och franchising är en strategi som British Airways 
och Iberia har använt för att kunna utnyttja denna frihet. Detta borde leda till att fler flygbolag 
borde följa deras exempel.  
 

5.7.2 Reglering 
Flygbranschen är mycket lagbunden. Rosén spår en ökning av flygbolag som hyr ut stolar till 
andra flygbolag utan att själva vara egna flygbolag. Cirka 300 linjer i Europa är 
statsunderstödda, dessa förhandlade linjer har en avtalstid på tre år och skulle gynna det stora 
flygbolaget om en franchisetagare skulle få linjen.  
 
Viss reglering saknas som exempelvis bättre konsumentskydd och krav på flygbolagens 
solvens menar Rosén. Morrell och Ollongren menar att en återreglering kan påverka 
franchising negativt och det verkar som om EU kommissionen har hög regleringsiver. Det 
råder nästan en överreglering för slottider, bagagehantering, flygplatser med mera. Ambrose 
menar att regleringen kommer påverka hela marknaden negativt, i synnerhet den regionala 
europeiska marknaden. Dock tror Ollongren att reglering inte har någon större betydelse för 
franchising så länge det inte kommer en reglering som reglerar just detta. Dige Iversen 
däremot menar att reglering påverkar franchisetagaren i synnerhet eftersom de både måste 
följa statens och franchisegivarens regler.  
 
Franchising för med sig legala skyldigheter som att visa vem som opererar flygningen i olika 
led och är en av de faktorerna som British Airways anser vara den största utmaningen enligt 
Gair. Kunden ska vara medveten om vem som sköter flygningen i många olika led.  
 
British Airways använder också franchising som strategi eftersom de inte har eller kan få 
trafikrättigheter för vissa rutter, särskilt på den internationella marknaden som de i Sydafrika.  
 
Regleringar och beskattning är något som präglar flygbranschen och statens inverkan trots att 
avregleringen är stor. I Sverige är det nu aktuellt med de nya flygskatterna som kommer att 
drabba all flygtrafik och flygbolagen spår en nedgång i resandet. Dessa avgifter säger 
flygbolagen har så pass stor genomslagskraft att de blir tvungna att lämna linjer. Skatter kan 
sättas i respektive land och drabbar i synnerhet de mindre flygbolagen. Trots en avreglerad 
marknad har staten stark makt över flyget. 
 
Franchisetagaren är den part som bär den största risken med regleringar då de är självständiga 
bolag med egna licenser. Franchisegivaren blir av med en stor börda som skatter och statliga 
avgifter. 
 

5.7.3 Lönsamhet 
Enligt Littorin och Ollongren har intäktssidan i flygbranschen sjunkit markant sedan 
avregleringen vilket gjort att flygbolagen blivit mycket fokuserade på kostnaderna. Den dåliga 
lönsamheten kommer från överkapacitet på marknaden, bränslepriserna och problemet med 
att flera flygbolag är statligt stödda. Ollongren menar att det finns för många flygbolag för att 
branschen ska vara lönsam samtidigt som utträdesbarriärerna i flygbranschen är höga. En av 
orsakerna som gör att franchisetagarna kan uppnå lönsamhet är att de är nischbolag som 
flyger på små linjer med liten konkurrens. 
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Franchisetagarna har lyckats optimera sin organisation och produktivitet genom att ha lägre 
kostnader samt ha hög kabinfaktor och på så sätt uppnå högre lönsamhet. De flesta av 
franchisetagarna visar lönsamhet och Sun Air är ett av de mest lönsamma flygbolagen i 
Skandinavien, trots de ökade kostnaderna i samband med nya flygplansinköp vilket beror på 
att de har hög kabinfaktor, flexibilitet för marknadens förändringar, fokus på 
företagsresenärer, har direktservice, fokus på nischmarknader och har flera avgångar per dag, 
det vill säga hög frekvens och fokus på kostnaderna. Detta har även positiv effekt på 
franchisegivaren som ökar sina intäkter med de avgifter som betalas. Att de visar lönsamhet 
under flera år gäller för merparten av franchisetagarna.  
 
Innan ett franchiseavtal tecknas bör parterna göra en ingående intäkts- och kostnadsanalys för 
att komma till insikt om samarbetet kommer att löna sig. Så länge lönsamheten är god finns 
incitament till att behålla samarbetet. Franchisetagarna är mer måna om att skapa lönsamhet 
då de ägs av privata investerare. Franchising låter franchisetagarna behålla 
lågkostnadsfördelarna med att vara litet och samtidigt dra nytta av den lönsamhet som 
varumärket och nätverket för med sig.  
 
Lönsamhet är nyckelfaktorn och drivkraften bakom franchising. Lönsamheten enligt Morrell 
fås genom en bra kabinfaktor, avkastning och satt medelpris. Det gäller också att kunna 
hantera sina kostnader. På de små rutterna har British Airways svårt att hitta balans mellan 
kostnader och intäkter och där uppnår franchisetagarna lönsamhet. Franchisesamarbetet 
skapar ett win-win scenario eftersom franchisetagarna kan uppnå lönsamhet på linjer 
franchisegivaren inte kan eller har möjlighet trafikera, samtidigt som deras 
varumärkesnärvaro består eller växer på differentierade och flera marknader. 
 
Morrell ställer sig dock frågande om det går att skapa lönsamhet med franchising och tror att 
osäkerheten gjort att det är så föga spritt, men om franchisetagaren inte skulle uppnå 
lönsamhet skulle sannolikt samarbetet snart avslutas.  
 
Gair menar att franchising påträffas där det stora bolaget inte kan uppnå lönsamhet själva men 
samtidigt har ett behov eller önskan att vara närvarande med sitt varumärke. Den största 
anledningen till att British Airways använder franchising är just på grund av lönsamheten tror 
Dige Iversen. Hon menar också att franchisesamarbetet är mer lönsamt för Sun Air än att 
agera ensamma på marknaden och många fördelar som bokning och distribution skulle 
flygbolaget själva inte kunna tillhandahålla därför skulle de söka efter en ny samarbetspartner 
om detta samarbete skulle fallera.  
 
Ollongren ser en positiv utveckling av lönsamheten i branschen eftersom många flygbolag 
satt in besparingsprogram som med lägre priser och lägre lönsamhet. Lönsamheten påverkas 
av efterfrågan och säkerhetshot. Genom franchising kan många flygbolag uppnå ökad 
lönsamhet vilket gör samarbetsformens utveckling i framtiden aktuell. Branschens lönsamhet 
fås fram i Porters femkraftsmodell. 
 

5.7.4 Kostnader 
Det finns många olika kostnader för flygbolagen som påverkas på olika sätt. Generellt 
existerar en kostnadspress i hela branschen och många flygbolag har lyckats med 
besparingsprogram som involverat bland annat lägre personalkostnader. Det finns kostnader 
som flygbolagen inte kan påverka som trafikledning, flygplatsavgifter med mera där Staten 
agerar leverantör. 
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De största kostnaderna för ett flygbolag uppges vara: Personalkostnader som visat sig vara 
lägre hos franchisetagare, administrationen är mindre eftersom bokning med mera sköts av 
det stora bolaget i samtliga fall. Start- och landningsavgifter samt flygplatsavgifter utgör en 
stor kostnad för de franchisetagarna som betalar sina egna avgifter. Boknings- och 
administrationskostnaderna har sjunkit i och med Internet. Franchisegivaren sköter 
distributionen och franchisetagaren betalar för den del som de använder. Den viktigaste 
operationella faktorn enligt flygbolagen är flygplanstyperna eftersom de för med sig 
merkostnader. Bränslekostnaden, som dock ligger utanför flygbolagets kontroll. Varje 
flygplanstyp för med sig kostnader därför kan man skönja en minskning av mindre flygplan 
hos de stora bolagen som i sin tur kan franchisa de linjer som franchisetagarna kan sköta med 
de mindre flygplanen.  
 
Franchisetagarna tenderar att kunna operera kostnader som administration, flygplanstyper, 
overheadkostnader lägre än franchisegivarna kan. Kortdistanslinjer har högre enhetskostnader 
för de stora bolagen som ofta har svårt att matcha kapacitet och flygplanstyp. 
Personalkostnaderna för de mindre bolagen är också lägre. Utvecklingen har lett till att de 
stora flygbolagen minskat sin flotta eftersom varje flygplanstyp medför kringkostnader som 
service, piloter, tillstånd, utbildning och tekniker. Flygplanen är en stor del av flygbolagens 
kostnader, tidigare kunde det vara svårt att få tag i flygplan, men dagens utveckling har gjort 
att det finns en stor överkapacitet på mindre flygplan särskilt för regionala rutter och dessa 
flygplan kan numera leasas eller köpas relativt billigt, vilken gjort att mindre flygbolag kan 
trafikera dessa linjer till lägre kostnad. Detta har föranlett låga inträdesbarriärer och en ökning 
av konkurrerande flygbolag på regionala marknader. Detta gynnar franchising eftersom det 
öppnar upp för möjligheter att trafikera dessa flygplan bättre än de större flygbolagen. De 
stora bolagen går mot att äga en flotta med större passagerarkapacitet vilket också innebär att 
de företrädelsevis trafikerar på tunga linjer med hög efterfrågan. Gair menar också att rutterna 
som franchisas är rutter som kräver en flygplansflotta som British Airways inte har. BMed 
och GB Airways är franchisetagare med stora flygplanstyper i sin flotta vilket förklaras med 
att deras nisch är särskilda marknader och flygbolagen har mindre organisation som sköts 
kostnadseffektivt.  
 
Franchisetagaren bär den största risken för kostnader inom bolaget och har den största 
sannolikheten att bli negativt påverkad av en förändring av dem. De stora flygbolagen vill bli 
av med den rörliga kostnaden och reglerar detta i franchiseavtalen så att de i förväg vet hur 
mycket samarbetet kommer att generera. 
 
Kostnader för franchisetagaren uppstår också för användandet av varumärket i form av 
licenser, och för att upprätthålla British Airways uppsatta standarder. Franchising gör att 
British Airways kan sprida sitt varumärke till marknader till liten kostnad och risk och 
dessutom få intäkter från varje franchisesamarbete. 
 
Att många kostnader förs över till franchisetagaren och att denne kan uppnå lägre kostnader 
än franchisegivaren på vissa linjer är en viktig faktor för utvecklingen av franchising. 
Franchisetagaren förbehåller sig att leverera samma produkt som franchisegivaren gör vilket 
kan föra med sig ökade kostnader. Olönsamma linjer som måste trafikeras med mindre 
flygplanstyper och mellan destinationer med tunn efterfrågan ligger som grund för att 
franchisas hos British Airways och Lufthansa. De stora flygbolagens kostnader skulle vara för 
höga att trafikera dessa rutter. 
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5.7.5 Matarflyg 
Många traditionella flygbolag har byggt upp nätverk med den traditionella nav- och eker-
modellen och behöver mata trafik till deras nav, i synnerhet när de traditionella flygbolagen 
abdikerar från de regionala marknaderna. Många bolag har höga intressen av att få trafik till 
sina nav exempelvis SAS, Lufthansa och Finnair. Detta är även en faktor som påverkar 
konkurrensen eftersom om ett annat flygbolag tar matartrafiken leds passagerarna till ett annat 
nav och en annan global allians. 
 
Matarflyget behövs för att förse abdikerade linjer med trafik och i detta avseende kan 
franchising vara en lösning. Matarflyget är fortfarande mycket betydelsefullt och ur den 
aspekten är det intressant för franchising. Franchising är en lösning för de stora flygbolagens 
minskning av att själva hantera matartrafik. 
 
Matarflyget till nätverksbolagen blir allt viktigare eftersom de stora flygbolagen verkar lämna 
de regionala marknaderna till förmån för de mer lönsamma linjerna. Ollongren är av 
uppfattningen att matarflyget kommer att minska hos de stora nätverksbolagen efter som det 
inte är lönsamt att flyga mindre flygplanstyper. Detta har en positiv effekt på franchising 
eftersom franchisade flygbolag då kan sköta matartrafiken på det sätt som Iberia och British 
Airways har utvecklat till stor del. De nya förutsättningarna som flygmarknaden skapat verkar 
ha gjort det svårt för flygbolagen att anpassa sig. De vet att det finns problem med nav och 
ekersystemet, men de har svårt att komma bort från det. En trend kan skönjas vid att både nav 
och ekersystemet och bypass (direkt) systemet kommer att finnas. Detta kan innebära att 
direktflyg till andra nav än det tidigare huvudnavet från mindre orter kan komma att eskalera. 
En sådan utveckling gynnar franchising eftersom det kan vara svårt att träda in på en marknad 
som stor aktör utan lokal kännedom.  
 
En nackdel med franchising är att de franchisade flygningarna är den del av en allians som 
gör det svårt för passageraren att flyga vidare där alliansens nätverk tar slut. Exempelvis fallet 
med Sun Air som har rutter mellan Billund och Oslo, men One World alliansen slutar där, och 
de passagerare som vill vidare inom Norge måste byta system, detta är ett komplext problem.  
 
Det verkar vara gynnsamt att starta franchising när det finns ett större flygbolag som behöver 
matarflyg till sina nav och linjenät och inte kan göra detta själva effektivt. Både Iberia och 
British Airways som är stora flygbolag med behov av matartrafik. Iberia har också gjort sig 
mycket beroende av Air Nostrums matarflyg, även British Airways är beroende av 
franchisetagarna för viss matartrafik men har även dotterbolag som sköter den delen av 
verksamheten från regionala marknader.  
 
Den skandinaviska marknaden har inte tillräckligt med stora flygplatser som är beroende av 
matarflyg för att franchising skulle täcka det behovet tror Littorin. 
 
En av de största fördelarna med franchising för franchisegivaren är matarflyget som kan förse 
det stora bolagets interkontinentala linjer med passagerare. British Airways har fattat ett 
strategiskt beslut att använda franchising som metod att mata in trafik från mindre orter som 
på så sätt ökar trafiken på de interkontinentala linjerna. För British Airways är 
franchisetagarna en viktig del i deras nätverk där de används som matarflyg och ett sätt att få 
passagerare exempelvis från Sydafrika att komma in i deras nätverk och använda British 
Airways på transferflyg från London. Men alla franchisetagare är inte matarflyg, Sun Air 
exempelvis har mer funktionen av att vara British Airways förlängda arm på den nordiska 
marknaden. 
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5.7.6 Samarbeten och strategiska allianser 
Flygbranschen är präglad av många olika samarbetsformer och antalet har tilltagit med åren 
särskilt eftersom det är omöjligt att vara ensam på marknaden idag. Ollongren tror att 
samarbetsformerna kommer att bli mer ingående och öka till flygbolagens alla led. 
 
Allt tryck på samarbeten har lett till att flygbolagen ofta samarbetar utan att ha ett långsiktigt 
mål med det menar Littorin, vilket kan leda till att ett samarbete för med sig mer kostnader än 
intäkter. 
 
Franchising har fördelar enligt både Littorin, Rosén och Ollongren över exempelvis code-
share i och med att formen är mer ingående och varumärket blir mer synligt. Många 
samarbeten inom flygbranschen för med sig stora komplexitetskostnader vilket gör att 
lönsamheten med vissa typer av samarbete kan ifrågasättas. Franchising är ett mer långsiktigt 
och stabilt förhållande enligt Littorin, där parterna använder samma affärssystem och 
synkroniseringen och avgiftsuppdelningen är enklare. Morrell håller inte med, han tror att 
franchisesystemen i stor grad initierats av det stora flygbolaget med avsikt att senare köpa upp 
det mindre. De system som undersökts i den här studien har förnyats på nytt när de gått ut, 
vilket tyder på en stabilitet, men undersökningen innefattar inte franchisetagare som trädd ur 
eller blivit uppköpta.  
 
Franchising har utåt sett liknande attribut som code-share, men dessa samarbetsformer är 
fundamentalt olika. Code-share är ett kortsiktigt samarbete som sluts på ett år i taget, som har 
låga in och utträdesbarriärer. Operationerna sköts av ett annat flygbolag och flygbolagen 
samarbetar på samma villkor. Det uppstår ofta komplexitetskostnader i och med att två eller 
flera system ska synkroniseras menar Rosén. Ur ett kundperspektiv har code-share också 
kritiserats eftersom det inte är klart vilket flygbolag som utför flygningen. Code-shareavtal 
har många flygbolag valt framför exempelvis franchiseavtal på grund av enkelheten och 
lösare avtalstyp, nackdelen är att flygbolaget mister viss kontroll. Franchising är ett mer 
långsiktigt och mer ingående samarbete med högre in och utträdesbarriärer. Det kräver mer av 
båda parter men är enklare att sköta och mindre kostsamt att hantera då de använder samma 
system, således lägre komplexitetskostnader.  
 
Det finns andra liknande samarbeten på marknaden så som Lufthansas samarbete med Cirrus 
eller SAS samarbete med flera av sina partners, exempelvis konkurrenten Skyways där de har 
en ägarandel på 25 % eller som deras dotterbolag i SAS-gruppen. I SAS företagsgrupp ingår 
nio flygbolag som agerar med egna varumärken på olika marknader och har funktionen som 
franchising skulle ha haft. Enligt SAS är det ett sätt för dem att ha kontroll på viktiga 
marknader eftersom företagen är ägda av SAS. SAS har även temporärt hyrt in regionala 
flygplan för att täcka mindre marknader med rätt flygplanstyp. 
 
Franchising är ett mer långsiktigt och därför mer stabilt samarbete. Morell menar att 
franchising inte är överlägsen någon annan strategi utan stödjer och kompletterar 
nätverksstrategin i och med att franchising kan trafikera de mindre marknaderna bättre än 
bolagen själva kan göra. Gair menar också att franchising är en typ av samarbete och det är 
inte alltid det passar. Om British Airways skulle önska träda in en ny marknad utan att ha 
möjligheten att göra det själva skulle franchising vara ett av de första alternativen som skulle 
utvärderas. Ollongren menar också att franchising är en typ av samarbete bland många andra 
och att franchising har en bra potential att öka då samarbetena i framtiden kommer att bli 
tätare och tillta. 
 

 92



Franchisetagarna blir automatiskt medlemmar i den globala allians som franchisegivaren 
tillhör vilket gör att franchisetagarnas flygningar blir synliga och tillgängliga för passagerare 
världen över. De undersökta bolagen Iberia och British Airways är de som fört franchising 
längst i Europa och tillhör båda One World-alliansen. Franchising har upphört i de andra 
globala allianserna, men Ollongren tror inte att detta har någon större betydelse. 
 
Det går även att skönja egna samarbeten hos franchisetagarna exempelvis har Sun Air egna 
samarbeten och code-share-avtal med Finnair och SN Brussels Airlines. GB Airways och Air 
Nostrum tillsammans med British Airways och Iberia har också utvecklat samarbeten. 
 
Flera franchisetagare uppger att om det nuvarande franchisesamarbetet skulle upphöra så 
skulle de söka efter en ny franchisepartner då samarbetsformen har varit gynnsam för dem. 
 

5.7.7 Konkurrens 
Konkurrensen på flygmarknaden har hårdnat de senaste åren. British Airways och Iberia 
konkurrerar i de flesta fall inte med sina franchisetagare utan blivit ett komplement till dessa 
eller matarflyg till deras linjer. Franchisetagarna trafikerar även linjer som de stora bolagen 
inte funnit lönsamma.  
 
Resebyråernas påverkan att styra över resenärernas val av flygbolag har minskat och därför 
har det blivit viktigare för flygbolagen själva att styra passagerarna till deras lönsamma linjer. 
Detta har skett genom olika typer av samarbeten, i Spanien har Iberia genomfört denna 
strategi genom franchising med Air Nostrum som blivit så pass lyckat att Air Nostrum fått 
flera priser som ypperlig aktör på marknaden.  
 
Franchising är ett sätt för de stora flygbolagen att ta sig in i ett annat land där det finns en 
liknande nätverksaktör. British Airways har lyckats träda in på marknader som Skandinavien 
och Sydafrika med detta koncept som annars hade varit svåra för dem att nå då de utgör andra 
flygbolags hemmamarknader. De hade troligtvis inte kunnat gå in själva på en linje mellan 
Bromma och Århus. 
 
Tidigare kunde flygbolagen ta ut höga priser på regionala linjer med kortare distans, men i 
och med lågkostnadsbolagens inträde på marknaden har prispressen ökat. Detta har lett till att 
de stora flygbolagen lämnat regionala linjer som mötts av denna konkurrens och där 
lönsamheten sjunkit. Franchising som är mer kostnadseffektivt kan därför träda in på dessa 
linjer och samtidigt vara matarflyg till de större flygbolagen. Den ökade satsningen av de 
större flygbolagen på interkontinental trafik hos de stora flygbolagen borde gynna en ökning 
av franchising särskilt på de mindre regionala rutterna. Konkurrensen från lågkostnadsbolagen 
drabbar franchisetagarna i synnerhet eftersom flera av dem bland annat GB Airways 
konkurrerar om samma passagerare på flera rutter. 
 
Många av franchisetagarna i USA har med tiden blivit uppköpta, det gäller även vissa 
flygbolag i Europa. Franchising sätter franchisetagaren i en bättre position än de hade klarat 
av själva, men ibland finns inte mycket konkurrens på de franchisade linjerna eftersom de ofta 
är nischade.  
 
Genom att franchisetagarna blir en del av det större nätverket gör att de får större 
attraktionskraft och linjerna kan spridas och marknadsföras till människor som aldrig tidigare 
hört om deras eget varumärke.  
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Sun Air menar att genom att samarbeta med en partner så avsäger sig företaget samarbeten 
med andra partners eftersom franchisetagaren blir en del av en av de globala allianserna. 
Begränsningen är då att franchisetagarna inte kan operera på samtliga linjer eftersom det 
antingen skulle konkurrera med franchisetagaren eller mata in trafik till någon annans nätverk. 
På många linjer inom Skandinavien flyger Sun Air utan att mata trafik, även BMed och 
Comair flyger mellan destinationer där British Airways inte själva har något anslutningsflyg 
eller är utsatt för annan konkurrens.  
 
British Airways har mer eller mindre abdikerat från europamarknaden och flyttat verksamhet 
till den mer lönsamma interkontinentaltrafiken. Även Iberia, Lufthansa KLM och Air France 
kommer att satsa mer på den interkontinentala trafiken. Franchisetagarna har också lättare att 
anpassa sig efter marknadens förändringar även om det kräver British Airways tillstånd. 
 
Faktorn konkurrens är en viktig faktor i franchisings utveckling ur både franchisetagarnas och 
franchisegivarnas synvinkel. Franchisetagarna får möjlighet att konkurrera med det stora 
bolagets varumärke och stärker sin position mot mindre lokala aktörer samtidigt som de finns 
med i de globala distributions-, boknings- och marknadsföringssystemen. Franchisegivaren 
når marknader och kunder som de själva inte skulle kunna nå med sitt varumärke. De stärker 
även sin position i det globala nätverket eftersom deras nätverk når fler destinationer. 
 

5.7.8 Kunder 
Konkurrenssituationen och avregleringen på marknaden har lett till mer pristransparens och 
ökat resande. Resebyråledet har minskat vilket sänkt biljettpriserna med cirka 20 %. 
Prispressen och konkurrensen har gjort att flygbiljetter blivit en standardprodukt. Kunderna 
har blivit mer krävande avseende att allt som man betalat för ska fungera, däremot accepterar 
de mindre service.  
 
I framtiden kan flygningarna bli mer anpassade efter kundens behov och vara skräddarsydda, 
man konstruerar sin egen resa och bestämmer själv vad den ska innehålla. Bonusprogrammen 
kommer att vara fortsatt viktiga men att andra faktorer särskilt pris kommer före beroende på 
kundsegmentet. Bonusprogrammen och varumärket i ljuset av kunderna har positiv påverkan 
på franchisings utveckling under förutsättning att samarbetet sköts rätt. 
 
Kunder handlar också om kundernas köpkraft som har ökat de senaste åren i och med 
teknologiutvecklingen samt den ökade konkurrensen som sänkt priserna. Franchising kan 
gynna kunderna eftersom de kan ta sig till en destination inom samma nätverk och 
bokningssystem, det är mindre komplicerat att boka franchisade flygningar. Dock skulle man 
kunna hävda att franchising är konkurrenshämmande då det blir svårt för andra konkurrenter 
att konkurrera med det starka varumärket som franchisetagaren använder. 
 
Det görs åtskillnad på affärsresenärer och nöjesresenärer eftersom de efterfrågar olika tjänster 
och produkter och är olika priskänsliga. För nöjesresenären ligger priset i fokus och flygresan 
blivit en standardprodukt där varumärkets betydelse minskat avsevärt. Affärsresenären lägger 
större vikt vid varumärke, frekvens, flygtider och bonusprogram. De mindre franchisade 
linjerna är ofta riktade till affärsresenärer som exempelvis Sun Airs. Däremot har som nämnt 
GB Airways huvudsakligen riktat sig mot nöjesresenärer. Detsamma gäller för Comair och 
Air Nostrum i hög grad. 
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Med varumärket når franchisetagaren servicekänsliga och varumärkeskänsliga 
affärsresenärer. De betalar mer vilket kan vara det som gör dessa linjer lönsamma. 
Franchisesamarbetena ökar kundernas lojalitet mot franchisetagaren genom att ansluta sig till 
bonusprogrammen och genom att välja det stora flygbolaget i större utsträckning eftersom det 
är bekvämt att flyga inom samma nätverk på många olika marknader. En av de större 
utmaningarna för franchisetagare är att upprätthålla den standard som franchiesgivaren satt 
upp för att inte skapa missnöjda kunder.  
 
British Airways anser att en passagerare som flyger på en franchisad linje är en British 
Airways-kund och att företaget har en skyldighet att möta förväntade standarder. 
 

5.7.9 Varumärke/Image 
En essentiell del av franchising är flygbolagets varumärke. Rosén och Ollongren tror att de 
stora flygbolagens varumärke betydelse minskat för konsumenten och att flyget som 
lyxprodukt förändrats till en standardprodukt. Även Morrell och Littorin anser det blivit 
mindre viktigt för nöjesresenärer och för korta flygningar upp till ett par timmar med vem 
man flyger och att priset styr efterfrågan i större utsträckning. Däremot menar flera att ett 
välkänt namn är viktigt i synnerhet på de internationella och de interkontinentala 
flygningarna. Flygbolagen hävdar att det globala och starka varumärket ger kraft och är 
viktigt och att de globala flygbolagens bonusprogram är viktiga. Sun Air menar att 
bonusprogrammen är en stor del av vad samarbetet vilar på. 
 
En av anledningarna till att franchising har uppstått hos British Airways är deras önskan att 
exponera varumärket och franchising har visat sig vara en effektiv metod. 
 
Alamdari menar att franchisetagarens varumärke skulle vara svagt och därför finnas 
incitament till att vilja inleda franchising, men detta gäller inte Air Nostrum eller Sun Air som 
har stark lokal kännedom och väl förankrat varumärke. Samtliga franchisetagare har 
utvecklade hemsidor där verksamheten, operationer och pressmeddelanden kan läsas. Deras 
företagsnamn står med i franchisegivarens årsredovisning i både British Airways och Iberias 
fall.  
 
I Iberias franchise så används ”Iberia Regional – Air Nostrum”. I British Airways fall skyltar 
de med British Airways och om man letar på flygplanskroppen står där ofta exempelvis 
”operated by…”, eftersom passageraren måste kunna få vetskap om vem som sköter 
flygningen enligt EU lag. Detta verkar inte ha inte påverkat franchising eftersom det verkar 
som om den vanlige resenären inte gör större utforskningar om vem som sköter flygningen så 
länge allting fungerar. Littorin tror dock att just i Danmark har det betydelse eftersom Sun Air 
varit ett starkt varumärke där. Det skulle i så fall kunna gynna båda parterna. 
 
Många flygbolag arbetar på olika sätt för att skapa ett starkt varumärke på sin 
hemmamarknad. För att upprätthålla varumärkets styrka behöver franchisetagaren köpa 
tjänster som franchisegivaren, exempelvis British Airways erhåller, samt använda sig av 
specifika leverantörer. 
 
Varumärket är viktigt i samarbetet men franchisetagaren är bunden vid säkerhetsföreskrifter. 
British Airways får också enligt Gair en marknadsnärvaro de annars inte skulle kunna ha haft 
utan deras franchisepartners. Franchising fungerar när franchisegivaren äger ett starkt och 
välrenommerat varumärke. 
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För Sun Air är British Airways varumärke deras sätt att expandera på ett lyckat sätt särskilt på 
den internationella marknaden, men samtidigt så får de använda sitt eget namn eller 
varumärke i samband med flygningen.  
 
En tungt avgörande anledning till att använda franchising är varumärkets fördelar som 
diskuterats ovan viket gör franchising intressant ur ett varumärkesperspektiv och ha då en 
framtid. Pender (s568) menar att varumärket är viktigare för airline franchising än för andra 
former av franchising och är avgörande för att lyckas. Franchising är ett sätt för 
franchisegivaren att behålla sin marknadsnärvaro med sitt varumärke på ett sätt de annars inte 
skulle ha möjlighet till.  
 

5.7.10 Flygplatser 
Flygplatserna är en av de viktigaste leverantörerna då har makt att sätt priser som förhandlas 
med varje enskilt bolag. De rår också över de eftertraktade slottiderna. Ollongren menar att 
det går att skönja en privatisering av flygplatserna vilket kan ha en negativ effekt på priserna 
som i sin tur påverkar flygbolagens kostnader. Nätverksbolagen är styrda av nav- 
ekersystemet med en eller ett par huvudflygplatser. En tendens mot att nätverksbolagen 
lämnar många linjer skapar ett behov av matartrafik. De anknytande flygbolagens lokalisering 
på flygplatsen är viktig då det ska var smidigt att byta mellan planen. Iberia och Air Nostrum 
flyttade nyligen till samma terminal i Madrid för att göra transfertrafiken med effektiv. Det 
råder delade meningar om flygplatserna har någon särskild betydelse för utvecklingen av 
franchising. 
 
Utrymmesbristen på huvudflygplatserna är ett problem, särskilt i England. Franchisegivarna 
vill gärna ha matartrafik till dessa, men det kan vara kostsamt att operera på en stor flygplats 
med ett litet plan. Slottiderna är eftertraktade och British Airways har exempelvis samarbetat 
med franchisetagare på samma linje genom att British Airways trafikerat med de större 
flygplanen på avgångar med högt passagerarantal och franchisetagare mitt på dagen med de 
mindre flygplanen. 
 
Flygplatsernas lokalisering och storlek avgör vilka flygplanstyper som kan trafikera där, 
mindre flygplatser kan bara trafikeras av mindre flygplan. Andra faktorer som påverkar är 
politiska beslut, exempelvis Bromma som sedan ett par år får trafikera utrikeslinjer. 
Miljöaspekten är också betydelsefull då de stadsnära flygplatserna reglerar utsläpp och buller 
från flygplanen som ska vara godkända för att trafikera där. I Spanien finns många flygplatser 
som Iberia inte kan trafikera eftersom de inte har rätt flygplansstorlek, där passar Air 
Nostrums flotta bättre, samma sak gäller för vissa av Loganairs destinationer. Om fler 
direktlinjer uppstår kan denna faktor bli av allt större betydelse för flygbolagen och var de har 
möjlighet att trafikera. Franchisetagare kan därför exponera varumärket på flygplatser som det 
stora flygbolaget inte skulle ha möjlighet till, exempelvis British Airways med Sun Air på 
Bromma flygplats. 
 
Ofta är de stora flygplatserna något flygbolags navflygplats och en sluss ut i nätverken. De 
flygbolag som är uppbyggda enligt nav- och ekerprincipen är villiga att betala mycket för att 
trafiken inte ska avledas från navflygplatserna. Traditionella flygbolag börjar använda 
navflygplatser allt mindre till fördel för fler direktlinjer vilket innebär att passagerarflöden 
försvinner från naven vilket skulle innebära en minskas betydelse av matarflyget men ibland 
måste franchisetagarna använda franchisegivarens navflygplats. 
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Genom franchising kan flygbolagets varumärke få vara närvarande på fler avgångar än de 
stora flygbolagen skulle ha lyckats med själva. Franchising kan också vara ett sätt att få 
tillgång till fler slottider. Slottiderna är en viktig faktor eftersom de på vissa flygplatser är 
mycket begränsade. En av orsakerna till att franchisetagarna blir uppköpta kan vara att få 
tillgång till franchisetagarens slottider. Sun Air har återkommande ansökt om slottider på 
Heathrow men har blivit nekade eftersom flygplanen är för små och slottiderna mycket 
kostsamma. Det pågår förhandlingar med Gatwick, men om detta kommer fungera kan bara 
framtiden utvisa.  
 

5.7.11 Teknologi/Internet 
En kraftig teknologiutveckling har skett bland annat genom Internet som lett till nästan total 
pristransparens. Utvecklingen har skapat ett behov av andra affärsmodeller än tidigare i 
branschen. Även buller och flygbränsle är något som påverkas av teknologiutvecklingen. 
Teknologin menar Littorin har att göra med de företagsinterna processerna som underlättar 
samarbetet. Här kan olika faktorer automatiskt beräknas och synkroniseras som bland annat 
distribution, avgifter, kostnader och bokningstider. Dessa system ingår i franchiseavtalen och 
är en förutsättning för att samarbetet ska fungera. En utveckling av detta kan göra 
franchisesamarbetet ännu mer eftertraktat och utnyttjat. När det gäller olika affärsdatasystem 
får franchisetagaren kontinuerlig tillgång till nya teknologier i och med att franchisegivaren 
ständigt förnyar och förbättrar systemen. Detta är troligen något som det mindre bolaget inte 
skulle klara om det stått ensamt eller i ett annat slags samarbete. Samtidigt betalar de för 
utnyttjandet av systemet vilket gör att franchisegivaren får avkastning på sin 
teknologiutveckling. Morell menar att teknik påverkar allting i ett flygbolag. Franchising är 
troligen det samarbete som ger den billigaste tillgången till senaste teknologin som dessutom 
ger inkomster till franchisegivaren. 
 
Ollongren menar att teknologiutvecklingen har positiv effekt på franchising eftersom kunden 
använder franchisegivarens bokningssidor och det blir enkelt att koppla franchisetagarens 
system till detta, vilket gör att resorna säljs som det stora flygbolagets egna resor. 
 
Tekniken har gjort det möjligt för virtuella flygbolag att introducera sig på en marknad och 
expandera utan väsentliga investeringskostnader.  
 
Littorin och Rosén menar att franchising underlättar eftersom den är enkel i distribution. Det 
vanligaste samarbetet code-share är besvärligt och för med sig komplexitetskostnader för båda 
samverkande bolagen. 
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6 Slutsatser 
 

etta kapitel innehåller en kort sammanfattning av de slutsatser som kommit fram ur 
analysen. Avsnitten är indelade så att de besvarar de formulerade 
undersökningsområdena i inledningskapitlet. 

6.1 Faktorer bakom utvecklingen av airline franchising.  

 D
De faktorer som undersökts har påverkat airline franchising i hög grad. 

Teknologi
Internet 

Affärssystem 

 

Flygplatser 
Privatisering 

Slottider 
Transfer 

Lokalisering 
Nav 

Varumärke/ 
Image 

Bonusprogram 

Kunder 
Affärsresenärer 
Nöjesresenärer 

Konkurrens
 

Samarbeten 

Matarflyg
Nav/ekersystem

Bypasslinjer 

Kostnader 

Lönsamhet 

Reglering
EU-kommission

Lagar 
Skatter 

Avreglering 

Airline 
Franchising

 
Avreglering: Faktorn har varit en förutsättning för dagens flygbransch där ett flygbolag kan 
trafikera två rutter inom EU oavsett hemland. Avreglering har lett till fler privata flygbolag 
och ett ökat behov av samarbeten och nya lösningar. Inträdesbarriärerna för att starta 
flygbolag har sjunkit. Detta har givit upphov till andra lösningar än det tidigare 
nätverkstänkandet och har lett till dagens konkurrenssituation. Avregleringen med olika 
friheter inom flyget är således en förutsättning för att airline franchising ska finnas. 
 
Reglering: Detta handlar om lagar och skyldigheter som uppstår för att driva flygtrafik. 
Flygbranschen är fortfarande en mycket reglerad marknad och nationer och EU har under den 
senaste tiden visat regleringsiver i flygbranschen. Återreglering kan påverka franchising 
negativt. Franchising i sig för också med sig skyldigheter och rättigheter mellan 
franchiseparterna.   
 
Lönsamhet: I branschen har lönsamheten sjunkit under en lång period, men är på väg att öka 
då flygbolagen i allmänhet har blivit mer kostnadsfokuserade. Det som bidragit till den låga 
lönsamheten är bland annat överkapaciteten på flygmarknaden. Franchisetagarna lyckas få 
högre kabinfaktor och produktivitet på sina linjer än franchisegivarna och franchisetagarna är 
mer fokuserade på nischmarknader. Detta har lett till att franchisetagarna generellt lyckats 
generera lönsamhet vilket är positivt för utvecklingen av samarbetsformen. Lönsamhet är en 
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nyckelfaktor och drivkraft för bolagen. Franchisetagarna har i högre grad än andra flygbolag 
lyckats uppnå bättre lönsamhet.  
 
Kostnader: Faktorn ligger som fokus i hela branschen och påverkas på olika sätt beroende på 
vilken kostnad som avses. Det går att urskilja för flygbolagen påverkbara och icke-påverkbara 
kostnader. Kostnader för flygbolagen är främst personal, administration, bränsle, 
myndighetsavgifter, skatter och flygplanstyper. Kostdistansrutter för med sig högre 
enhetskostnader. Franchisegivarna sköter distribution. Flygplanstypen är en viktig faktor som 
för med sig stora kostnader per flygplanstyp vilket gjort att många flygbolag minskat antal 
flygplanstyper i sin flotta. Flygplanstypen påverkar vilka rutter som är möjliga och lönsamma 
att trafikera. Franchisetagarna lyckas nå lägre kostnadsnivåer än franchisegivarna på många 
rutter vilket talar positivt för franchising. Franchisetagarna är bättre på att hantera många 
kostnadsposter. Faktorerna lönsamhet och hantering av kostnader hör ihop. 
 
Matarflyg: Nätverksbolagen är uppbyggda med nav- och ekersystemet. Matarflyget är oerhört 
viktigt. Många nätverksflygbolag frånträder de regionala eller olönsamma rutterna. 
Franchising är ett sätt att mata trafik från dessa marknader och fortfarande vara kvar med sitt 
varumärke för franchisegivaren. Det har uppkommit både matar- och bypasstrafik som sköts 
på franchisebasis. För franchisegivarna är detta en av de största fördelarna med franchising, 
här finns en stor tillväxtpotential. 
 
Samarbeten: Utan samarbeten kan flygmarknaden inte fungera på marknaden. Samarbetena 
kommer att tillta och bli mer ingående. De flesta flygbolagen ingår i en av de tre starka 
globala allianserna men det finns olika samarbetsformer som är gradvis mer eller mindre 
ingående bland annat det vanliga code-share. Franchising är en av de mer ingående och är mer 
stabilt och långsiktig. Samarbetena är ofta kopplade till kostnader som ibland överstiger 
synergieffekterna. Det vill säga att kortsiktiga samarbeten är osäkra och ofta kostsamma, 
medan långa är mer stabila och gynnar båda parter. 
 
Konkurrens: Konkurrenssituationen har hårdnat, fler flygbolag och många direktlinjer har 
skapats. Lågkostnadsflygets inträde har varit starkt särskilt på korta och medellånga 
flygningar. Franchising är ett sätt att konkurrera med dessa och andra samt inträda på andras 
hemmamarknader. Överkapaciteten av flygplan lämpliga för regionala linjer samt EU:s öppna 
marknad gör inträdesbarriärerna relativt låga på flygmarknaden, men det är svårt att överleva 
och därför kan franchising vara en möjlighet för mindre aktörer. 
 
Kunder: Dessa kan delas in i två segment: Affärsresenärer och nöjesresenärer. 
Affärsresenärerna efterfrågar bonusprogram, hög frekvens, tillgänglighet, varumärke och 
nätverk. Nöjesresenärerna är mer styrda av priset. Kunderna efterfrågar fler anpassade 
produkter och är bara villiga att betala för servicen de erhåller. Franchising möjliggör större 
utbud och högre servicenivå för kunderna avseende destinationer, frekvens och service. 
Utvecklingen av resande och flyg gynnar franchising. 
 
Varumärke/Image Denna faktor är kärnan av franchiseverksamhet. Varumärket täcks in i 
många av de övriga faktorerna. Här ingår kännedom, image, all kringserivce och alla fördelar 
med att vara ett stort varumärke från franchisegivaren som franchisetagaren får åtnjuta. 
Varumärket ska vara känt och upplevas positivt och populärt. Franchising är en 
kostnadseffektiv strategi för ett stort flygbolag att exponera och att vara närvarande på många 
marknader i synnerhet där de själva skulle haft för höga kostnader och svårigheter med 
lönsamheten. 
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Flygplatser: Flygplatserna är viktiga leverantörer och har stor makt över många delar av 
prissättningen. Bland dem går att skönja en ökad privatisering. Slottiderna är en betydande 
faktor för ett flygbolags lönsamhet eftersom den påverkar efterfrågan, tillgänglighet och 
priser. Transfertider, tiden för passageraren att byta mellan olika flygningar är också viktig. 
Lokalisering av flygplatsen påverkar kundsegment, flygtider, buller, miljö även i den mån 
matar- och transfertrafik kan ombesörjas. 
 
Teknologi: Genom Internet har kunderna skapat ett ökat medvetande om produkter och 
tjänster som erbjuds på marknaden. Detta har lett till pristransperens och lägre priser som 
följd. Teknologi utgör också den del som att synkronisera och underlätta affärssystemen, 
bokning och distribution. Teknologin påverkar allt i flygbolag. Franchising är ett sätt att 
synkronisera och samordna interna processer och för franchisetagaren få tillgång till det 
senaste inom teknologin samtidigt som franchisegivaren får inkomst för utvecklingen av 
systemet. Denna faktor är så betydelsefull att den är en förutsättning för lönsamhet och har 
verkningar i flertalet av de andra faktorerna är den positiv för franchisings utveckling.   

 
Flygplanstyper är en del av kostnader, men visat sig vara så viktig att den är kan utgöra en 
egen faktor. De flesta flygbolag minskar antal flygplanstyper i sin flotta eftersom de är 
förenade med höga kostnader, därför påverkas även matarflyg, flygplatser, lönsamhet och 
konkurrens av denna faktor. Franchisingtagarna lyckas med bättre kabinfaktor på deras linjer. 
 
Ovanstående faktorer är vikiga och påverkar varandra på olika sätt och har visat sig 
betydelsefulla för utvecklingen och framtiden för airline franchising.  
 

6.2 Typer av airline franchise och motiven bakom dessa  
Beroende på vilka krafter som styrt företagen att inleda franchising kan man skönja olika 
typer för att täcka deras behov och önskemål. Det går att urskilja olika typer av airline 
franchise i flygbranschen och de används överlappande med olika bolag i samma system som 
både British Airways och Iberia gjort.  
 
Regional franchise: Det är koncentrerat till ett visst geografiskt område och franchisetagaren 
har möjlighet att befästa varumärket där och expandera. Små och mellanstora sektorer som 
regionala upptagningsområden inte är lönsamma för det stora flygbolaget, men 
franchisetagaren får dem att bli lönsamma med mindre flygplanstyper exempelvis Sun Air, 
BMed och Air Nostrum. 
 
Matar franchise: Där syftet är att mata trafik till det större nätverket med passagerare för att 
fortsätta på franchisegivarens lönsamma rutter. Det kan vara nätverksbolaget som initierar 
franchising när de tvingas att träda ur olönsamma linjer. Franchisegivarens varumärke kan 
finnas kvar och expandera på en marknad som de annars inte skulle kunna trafikera. 
Franchisetagaren kan expandera och få de abdikerade linjerna att bli lönsamma. Både 
franchisetagaren och franchisegivaren är beroende av denna franchisetyp. Här består 
varumärkesnärvaron på marknaden och i kundens medvetande. Franchising kan således 
möjliggöra lönsamhet på linjer som ett stort bolag inte skulle klara att trafikera. 
 
Internationell franchise: Initieras för att det kan vara svårt att träda in på någon annans 
hemmamarknad eller annan marknad än sin egen, trots avregleringar och avtal som ska 
underlätta detta, men restriktioner finns särskilt utanför EU. Lokala aktörer med lokal 
kännedom har lättare att agera på sin egen hemmamarknad. Detta har British Airways använt 
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genom Comair i Sydafrika och Sun Air i Skandinavien. Även BMeds utbredning i 
Mellanöstern och GB Airways turistdestinationer hör hit. 
 
Motiven har både rört sig om resurs och kapitalbrist, agentbaserad förklaring och 
sökkostnadsförklaring beroende av situation och en blandning av dessa har kunnat skönjas. 
 

6.3 Drivkrafter och hinder bakom flygbolagens franchisestrategi  
Genom franchising kan ett mindre bolag dra nytta av det stora flygbolagets fördelar. Vice 
versa kan det globala flygbolaget genom franchising dra nytta av det mindre bolagets 
lokalkännedom och investeringskostnader.  

 
Franchisegivarna 
Franchisegivarna har en aggressiv tillväxtstrategi, samtidigt lämnar de regionala marknader 
till förmån för mer lönsamma. Franchisegivaren får tillgång till franchisetagarnas resurser 
som är tillgång eller spridning på en marknad. Franchisegivarna når marknader som de annars 
inte skulle ha nått grund av deras kostnadsstruktur. Airline franchising innebär en omfattande 
internationell och nationell spridning av företaget och varumärket. Många ekonomiska risker 
försvinner från flygbolaget. De kan vara närvarande på fler marknader. De erhåller intäkter 
för användningen av deras varumärke och använda tjänster. För franchisegivaren är vikten av 
att komplettera med matartrafik, ha kvar marknadsandelar och kännedom om varumärket och  
slottider på ”trånga” flygplatser stort. Franchisetagarna får sammanfattningsvis 
anslutningsintäkter, ökad marknadsnärvaro, lojalitetsuppbyggnad och intäkter från avgifter. 
 
Hinder är om företagets kultur eller omgivningen inte tillåter expansionen genom franchising 
samt de administrativa och kontrollerade åtgärder som följer ett franchiseavtal. 
 
Franchisetagarna 
Franchisetagarna lyckas nå lönsamhet på linjer som franchisegivaren inte lyckas få lönsamhet 
på. För franchisetagarna har det varit vikigt att expandera och operera som det stora 
flygbolaget genom att använda varumärke, flygkod, uniform och andra attribut. De blir en del 
av ett större nätverk och får större efterfrågan på sina flygningar. Franchisetagarna beslutar till 
skillnad från franchising i andra branscher själva över prissättning, frekvenser och andra 
strategiska beslut, vissa kräver dock godkännande från franchisegivaren. Franchisetagarna 
tenderar att vara redan etablerade flygbolag med kännedom om sin regionala marknad.  
 
Hinder är ökade kostnader, självständighetsproblem och om franchisegivaren får problem 
med varumärket. Annat hinder är om ett stort flygbolag väljer att konkurrera eller använda 
dotterbolag på existerande eller potentiella linjer. Franchisetagarna blir också bundna till ett 
visst flygbolag och deras allians och begränsar således möjligheterna att samarbeta med andra 
partners.  
 
Franchisetagaren behåller lågkostnadsfördelar men drar nytta av det stora flygbolagets 
fördelar. Airline franchising möjliggör på så sätt att de stora flygbolagen kan konkurrera med 
lågkostnadsbolagen genom franchisetagarna som ofta står i nära konkurrens till dem på ett 
effektivt sätt. Ett hot är den stora tillväxten av lågkostnadsbolagen.  
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6.4 Prognos för utvecklingen av airline franchising i Europa 
Doganis framhäver att tvåtusentalet kommer vara ett upplyft för flygbolagen på lång sikt, det 
vill säga att trots ekonomiska problem förespår han en positiv framtid. På kort sikt är 
utvecklingen osäker och påverkas av förändringar i regleringar och avregleringar och på 
förändringar i marknadsstrukturen.  
 
Då man studerar de faktorer som påverkat utvecklingen av airline franchising med Porters 
femkraftsmodell verkar det som om franchising är en bra strategi för att värja sig mot dessa 
krafter på ett fördelaktigt sätt.  
 
Franchising kan vara ett bra sätt att tampas med överkapaciteten på marknaden. Det är ett 
effektivt sätt att sprida sitt varumärke i kampen mot lågkostnadsbolagen då franchisetagarna 
har liknande kostnadsstruktur. Eftersom varumärket stärks blir det svårare för nyetablerare att 
ta sig in på marknaden samtidigt som franchisetagaren kanske inte hade klarat sig utan 
samarbetet. Samtidigt är det ett sätt att stärka varumärket för kunden, utöka nätverket till fler 
destinationer och fördelar med bonusprogram. 
 
Det finns en tendens hos de stora flygbolagen att satsa mer interkontinental och på 
långdistanslinjer eftersom de är mer lönsamma för de stora bolagen. Samtidigt kommer de att 
lämna de kortare ofta regionala linjerna vilket innebär en öppning på marknaden för mindre 
flygbolag. Airline franchising är då ett sätt för de stora flygbolagen att fortfarande vara 
närvarande på den mindre marknaden på ett lönsamt sätt och ta över matarlinjerna som 
lämnas. Franchising kan bli mer aktuellt för flygbolag som lämnar sina regionala marknader 
och linjer de ej anser vara lönsamma men samtidigt vill ha närvaro på.  
 
Då nätverksflygbolagen använder nav- och ekersystemen för att flyga direktlinjer samtidigt 
som de inte når lönsamhet med egna matarflyg kan franchising vara en strategisk lösning som 
kan utvecklas positivt. I Europa där avstånden korta är ännu större anledning att använda 
franchising för de stora flygbolagens nav. 
 
Det är kostsamt att ha många flygplanstyper och för de stora flygbolagen är det kostsamt att 
har små och medelstora flygplan, därför kan där frekvensen tillåter och kabinfaktorn är god 
franchising vara en lämplig utveckling. 
 
Franchising är en samarbetsform som verkar fungera som pusselbit för de större flygbolagen i 
kombination med andra samarbetsformer. Stabiliteten (om den nu kan uppnås) på den 
avreglerade flygbranschen håller fortfarande på att skapas samtidigt som förutsättningarna 
ständigt förändras, flygbolagen provar olika samarbetsformer och strategier för att hitta sin 
plats. 
 
Flygbolagen bör se över sina strategier så att de är klara och förståliga. De stora flygbolagen 
som inte finner lönsamhet på exempelvis regionala rutter där de tidigare haft stark 
marknadsnärvaro behöver utvärdera vilka samarbeten som kan göra att deras passagerare 
stannar inom nätverket. Ett sätt som kan fungera är franchising. Airline franchising kan 
genom ett bra samarbete ge en lösning på de traditionella flygbolagens nya 
konkurrenssituation. Särskilt att vara närvarande på sin hemmamarknad trots att 
nätverksflygbolaget satsar på de interkontinentala linjerna. 
 
Ett ömsesidigt förtroende och tillit till att både franchisegivaren och franchisetagaren agerar 
för samarbetets bästa gör franchising till en bra metod som kan utvecklas i branschen. I 
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franchisesystemen konkurrerar parterna inte med varandra och spelar därför med öppna kort 
sinsemellan, båda tjänar på samarbetet. Samma interna affärssystem gynnar samarbete och 
möjligheterna att lyckas. 
 
De undersökta företagen som använder franchising uppger att de är nöjda med 
samarbetsformen och vill fortsätta med den. Det är svårt att säga om antalet 
franchisesamarbeten kommer att öka men varje franchisetagare är självständig operatör och 
expanderar. Båda parter verkar nöjda med samarbetet vilket tyder på att ett lyckat samarbete 
kan verka lönsamt för samtliga parter. Det råder dock oenighet om framtiden för airline 
franchising, men om samarbetet sköts rätt indikerar de undersökta faktorerna på att det kan 
vara en effektiv strategi i framtiden. 
 
I min kandidatuppsats (Lichtenstein 2004) var en av slutsatserna som jag delade med andra att 
antalet flygbolag kommer att minska i Europa. Kanske är en modifikation av slutsatsen att 
antalet varumärken kommer att minska, det vill säga att franchising i flygbranschen kan vara 
ett strategiskt alternativ för att komma åt mindre marknader och öka varumärkesnärvaron för 
flygbolagen utan att själva växa som organisation. 
 
Franchising verkar vara ett sätt att komplettera uppbyggnaden av nav- och ekernätverket som 
är typiskt för traditionella flygbolag eftersom matartrafiken och kopplingen till det större 
flygbolaget är av stor betydelse samtidigt som de kan vara fokuserade på att hålla kostnaderna 
nere och uppnå hög lönsamhet. 
 
Ett hot mot franchising är de andra samarbetsformer som finns. Det kan verka enklare att äga 
ett dotterbolag och kontrollera det, problemet är om det inte är lönsamt så drabbar det bolaget 
negativt. 
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7 Avslutande diskussion 
 
Det är intressant att den europeiska flygbranschen följt utvecklingen i USA, men det finns 
flera skillnader som givit upphov till att airline franchising ser annorlunda ut. I Europa finns 
en utveckling av Business Format Franchising, det vill säga som regel inga finansiella band 
mellan parterna med vissa undantagna hybridformer. 
 
Franchising täcker flera olika behov i flygbolagen och har visat sig vara ett alternativ för 
flygbolagen att konkurrera med på olika marknader. En av orsakerna till att franchising inte 
utvecklas trots att många faktorer talar för ett ökat franchisesamarbete kan vara en rädsla i de 
stora flygbolagen att bli för beroende av ett annat flygbolag. Franchising är ett långsiktigt 
samarbete och utträdesbarriärerna är höga. För de flygbolag som inte är säkra på sin position 
och strategi på marknaden kan uppleva det riskfullt att binda upp andra flygbolag till sig. 
Stora flygbolag som SAS har kanske inte funnit några lämpliga partners eller att det rört sig 
om för liten avkastning för att göra det lönsamt. Samarbetsformen är värd att utvärdera för 
flygbolagen, men först måste de utvärdera sin egen strategi och formulera sina mål. 
Franchiseavtalen sluts vanligtvis på mellan fem till tio år, vilket kan upplevas som lång tid i 
en föränderlig bransch. Franchising skulle till exempel passa i SAS nya utarbetade strategi där 
de ska lämna olönsamma linjer, i stället för att tillåta en konkurrent på linjen kanske de skulle 
löna sig att utvärdera ett franchisesamarbete. Då kan det vara enklare att välja ett kortsiktigt 
samarbete som code-share som är lätt att träda ur. 
  
Den avreglerade flygbranschen är relativt ung och håller på att utvecklas och hitta sin form, 
detta inkluderar aktörerna på marknaden. Samtidigt är flygbranschen traditionellt präglad och 
särskilt nätverksbolagen har haft svårt att anpassa sig när de mötts av nya situationer. Jag tror 
att franchising är ett mer stabilt samarbete eftersom det kräver ingående kännedom och studier 
för att fungera. Men eftersom flygbolagen försöker hitta sin roll på marknaden kan det ta tid 
innan formen blir intressant för många flygbolag. Innan ett företag inleder franchise behöver 
den vara säker på sin egen strategi. Kanske är det därför både British Airways och Iberia 
lyckas med konceptet när andra misslyckats, eftersom de är relativt stabila i val av strategi i 
jämförelse med andra flygbolag.  
 
Användning av franchising är framgångsrikt för dem som hanterar samarbetet rätt och inleder 
det med rätta avsikter.  Flera av de undersökta faktorerna talar för en möjlighet till en ökad 
användning av strategin, men det är flygbolagen som väljer om det ska genomföras.  
 
Franchising passar som strategi tillsammans med andra samarbetsformer och kan då bli en 
strategi för framtiden. Men det krävs stora insatser från båda flygbolagen och då kanske det 
upplevs som enklare för flygbolag att lösa situationen på marknaden med andra mer välkända, 
precis som i andra branscher så passar inte franchising alltid. 
 
Majoriteten av de intervjuade ser många positiva egenskaper och spår flera fördelar med 
franchising som framtida strategi. Det är med spänning som vi väntar och ser hur airline 
franchising kommer att utvecklas med den europeiska flygbranschen.  
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7.1 Metodkritik 
För att undersökningen och resultatet ska vara tillförlitligt har min strävan varit att erhålla så 
god validitet och reliabilitet som möjligt.  
 

7.1.1 Validitet & Generaliserbarhet 
Validitetsbegreppet handlar om en bedömning av hur de slutsatser som genererats från 
undersökningen hänger ihop eller inte (Bryman 2002), det vill säga att man undersökt det som 
man avsett att undersöka. Den aktuella forskningsfronten avseende airline franchising och 
teorier och den empiriska studien i flygsystem som använder airline franchising samt 
intervjuer med kunnigt branschfolk skapar god validitet i undersökningen.  
 
Det ska finnas en god överensstämmelse mellan forskarens observationer och de teoretiska 
idéer som denne utvecklar för att uppnå god intern validitet. I undersökningen väcks frågan 
om vilka faktorer som påverkar framväxten av airline franchising, jag får hävda att studiens 
slutsatser visar att ett kausalt samband finns mellan utvecklingen av olika variabler och airline 
franchisings utveckling.  
 
I studien kan det vara problematiskt att nå extern validitet enligt Bryman, som väcker frågan 
om resultaten från en undersökning kan generaliseras utöver undersökningens kontext till 
andra sociala miljöer och situationer. Detta kan vara ett problem i kvalitativa undersökningar 
på grund av användningen av fallstudier och begränsat urval. Resultatet som undersökningen 
genererar gäller för flygbranschen. Validiteten är god eftersom olika respondenter från olika 
synvinklar svarat på frågor om airline franchisings utveckling. 
 
Det är slutsatsernas kvalitet genererat ur de kvalitativa data som är viktiga för att avgöra 
generaliserbarheten i kvalitativa studier (Bryman & Bell s300). Resultatet har klar koppling 
till branschen och kan tillämpas där, antagandet är att det man kommit fram till meningsfullt 
kan appliceras på liknande situationer och personer (Persson & Starrin, s215) 
 
Begreppen validitet och reliabilitet har blivit anpassade till kvalitativ forskning genom att 
begreppens innebörd står fast med tyngdpunkten flyttad från mätning.  Validiteten handlar om 
huruvida man observerar, identifierar eller mäter det man utsäger sig att göra. 
 

7.1.2 Reliabilitet 
Undersökningens reliabilitet svarar på om samma resultat kommer att uppstå om 
undersökningen görs på nytt eller om resultatet är påverkat av andra betingelser (Bryman 
2002 s43). Bryman redogör för olika reliabilitetsbegrepp enligt LeCompte & Goetz. 
Reliabiliteten i undersökningen befäster resultatens tillförlitlighet. I analysen av studien 
framkom återkommande faktorer som respondenterna angivit och i jämförelse dessa kunde 
bekräftas med företagens ageranden. God reliabilitet uppnås genom att studera två olika 
franchisesystem och intervjua och analysera sex separata intervjuer med tillförlitliga källor 
med mångårig erfarenhet av branschen.  
 
Extern reliabilitet står för den utsträckning en undersökning kan replikeras. Detta är ofta 
något som är svårt att uppfylla då de sociala betingelser som avses är svårt att ”frysa”. Istället 
kan en kvalitativ forskare gå in i samma sociala roll som den första forskaren för att resultaten 
ska kunna jämföras. Intern reliabilitet betyder att de eller den som utför undersökningen är 
överens om hur det som syns och hörs ska tolkas. 

 105



7.1.3 Kritik mot datainsamlingsmetoden 
Intervjuer utgör den vanligaste datainsamlingsmetoden vid kvantitativa studier. Jag anser att 
denna metod varit bra för att förstå vad som påverkat strategins utveckling. Det problem jag 
upplevde var den stora kvantiteten data som skulle analyseras och struktureras, det finns en 
risk att jag missat viktigt information samtidigt som det har varit svårt att sovra eftersom de 
flesta förklaringar och faktorer påverkat varandra. Många delar har utgjort helheten.  
 

7.2 Rekommendation till fortsatta studier 
Under uppsatsens process har några frågeställningar dykt upp som vore intressanta att 
fortsätta undersöka närmare. 
 
I studien har framför allt bransch och företagsperspektiven förts fram. Det vore intressant att 
undersöka om och hur de franchisade flygbolagen upplevs ur ett kundperspektiv. Det vore 
också intressant att undersöka hur airline franchising utvecklas på andra marknader och se om 
det finns kulturella problem med att använda franchising i olika länder med olika bolag. 
British Airways och Iberia använde franchising främst i engelsk respektive spansktalande 
länder. Det vore också intressant att undersöka om utvecklingen av andra flygbolagsmodeller 
än nätverksflygbolag som om exempelvis virtuella flygbolag kunde franchisas. Flera 
franchisetagare har visat lönsamhet när branschen i sig är relativt olönsam, därför skulle det 
vara intressant att studera korrelationen mellan lönsamhet och franchising. 
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Bilaga 1 Frågeguide 
Vissa varianter på guiden fanns beroende på vem intervjuobjektet var. 
”Airline franchising är ett handelsmässigt avtal som involverar ett franchisegivande 
flygbolag som överlåter rätten till ett franchisetagande flygbolag att använda olika företagets 
symboler så som flygkod, färger, utseende och marknadsföringssymboler för att 
marknadsföra eller utföra franchisetagarens flygserviceprodukter enligt standarder 
framtagna och kontroller för att upprätthålla av franchisegivaren utsatt kvalitet.” 
 
Jag har fått fram olika faktorer som påverkar samarbetsformen franchising inom 
flygbranschen. Detta har skett genom en genomgående studie av litteratur och tidigare 
undersökningar i Europa samt genom en förstudie med Harald Rosén. Det vore mycket 
intressant att höra er syn på flygmarknadens utveckling. 
 

• Inledningsvis undrar jag vilka funderingar ni har kring Airline Franchising och vilka 
orsaker som ligger bakom utvecklingen av samarbetet. Känner ni till begreppet sedan 
tidigare? 

• Hur ser flygbolagens tillväxtstrategi ut? Är de intresserade av utveckling på fler 
marknader genom samarbeten? 

 
Franchising 
Vad är det som orsakat framväxten av airline franchising? 
Varför är det en bra eller dålig strategi? 
Hur ser framtiden ut för denna strategi? 
I vilka lägen är det bra att gå in i franchising? 
Vilka samarbeten ersätter franchising? 
Vad skulle kunna få flygbolagen att använda denna strategi? 
 
I British Airways fungerar franchising bra bl.a. på grund av att de trafikerar på sträckor BA 
ej skulle flyga till, sprider varumärket, bidrar med matarflyg. Ex vissa rutter som varit 
olönsamma har franchisetagare lyckats få lönsamma. 
 
Hur kommer det sig att det är så föga använt på den svenska marknaden i jämförelse med 
andra marknader som till exempel England? 

• Nedan kommer de olika faktorerna och det vore intressant att höra hur  
1) ni anser att faktorn utvecklats fram till nu och  
2) hur den kommer utvecklas i framtiden och  
3) dess inverkan på er utveckling och Airline Franchisings utveckling. 

 
o Avreglering 
o Reglering 
o Lönsamhet 
o Kostnader 
o Konkurrens 
o Matarflyg 
o Samarbeten 
o Varumärke/Image 
o Flygplatserna 
o Teknologi/Internet 
o Kunder 

Övrigt: Finns det någon faktor som ni vill lägga till, ändra eller ta bort? 
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