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Sammanfattning  
 
Flygbranschen har genomgått stora förändringar de senaste åren i och med 
avregleringen i början på 1990-talet. Avregleringen gav upphov till lägre �entry-
barriers� till marknaden, vilket då blev startskottet för lågprisbolagen att komma in och 
konkurrera med flaggbolagen. Denna nya konkurrenssituation har påverkat 
flaggbolagen, vilka måste anpassa sina affärsstrategier för att kunna möta den ökade 
konkurrensen.  
 
Syftet med uppsatsen är att kartlägga flaggbolagens agerande på marknaden efter 
avregleringen samt att identifiera deras affärsstrategier idag. Syftet är även att ge förslag 
på framtida affärsstrategier. 
 
Vår frågeställning är: Hur kan den förändrade konkurrenssituationen, med nya 
lågprisaktörer, förväntas förändra �flaggbolagens� affärsstrategier i framtiden på den 
europeiska marknaden? 
 
Uppsatsen är genomförd på ett kvalitativt sätt, då vi velat skapa förståelse för 
problematiken. Vi har valt att vara deduktiva, det vill säga utgå från befintliga teorier, 
vilka är stommen i uppsatsen.  
 
Empirin består av sekundärdata i form av litteratur, artiklar, Internet etcetera. Denna 
information kompletteras med primärdata i form av kvalitativt genomförda intervjuer 
med relevanta personer i branschen. Genom att koppla teorierna till empirin har vi 
kunnat kartlägga, analysera och ge förslag på framtida möjligheter för flaggbolagen. 
 
Den viktigaste slutsatsen i uppsatsen är att flaggbolagen kommer gå mot att likna 
lågprisbolagen i sina affärsstrategier. Pris, utförande och destinationer kommer i 
framtiden vara mer likvärdiga än de varit tidigare. Att tillgodose kundens behov blir allt 
viktigare för att klara av den ökade konkurrensen. Bildandet av allianser kommer att 
gynna flaggbolagen, då samarbete skapar möjligheter i en globaliserad bransch med 
ökande konkurrens. 
 
 
Nyckelord: Flygbranschen, Affärsstrategier, Konkurrens, Flaggbolag 
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1. Inledning 
 
I dagens samhälle är förändringar något naturligt, både i mindre och större 
organisationer men även i hela branscher.  
 
Flygbranschen har under lång tid stått inför stora förändringar. Dels politisk påverkan 
i form av ökade miljökrav och skattefrågor, men även påverkan från förändringar 
inom branschen. De traditionella stora flygbolagen har länge dominerat 
flygbranschen, men i dagsläget ser det lite annorlunda ut. Det beror mycket på 
avregleringen som gav upphov till en hårdnande konkurrens med nya aktörer på 
marknaden. I början på 1990-talet avreglerades den svenska flygmarknaden. 
Avreglering kan ses ge ungefär samma effekt som tekniska genombrott. Det gör att 
det som tidigare var omöjligt nu blir möjligt och utrymme skapas för nya aktörer med 
nya idéer.1 De nya flygbolagen mötte de gamla bolagen med en, för den tiden, ny typ 
av strategi, de blev så kallade lågprisflygbolag.  
 
Som innovativa företag i den här branschen kan vi studera dem inom termen av att 
vara så kallade �Prime Movers�. Att vara en Prime Mover innebär ett nytänkande där 
information omvandlas till kunskap och man kan använda det på ett nytt sätt.2 Tack 
vare avregleringen, och dess konsekvenser, kom de brister som den traditionella 
flygbranschen hade fram. Det var det, de nya, så kallade prime movers, kunde utnyttja 
och dra nytta av de brister som fanns. På så sätt kunde de skapa mer effektiva 
erbjudanden till kunderna.  
 
Förändringen har påverkat de traditionella flygbolagen. Den ökade konkurrensen har 
satt större press på flygbolagen. Idag söker sig många till lågprisflygen som erbjuder 
lägre priser till en bekostnad av lägre service. Exempelvis får resenärerna betala extra 
för flygplansmaten, flygplatserna ligger ibland längre utanför destinationsorterna och 
flygpersonalen städar själva efter flygningarna. Allt för att kunna sänka kostnaderna 
och på så sätt kunna erbjuda resenärerna lägre priser på flygningar.  
 
I boken �The innovator´s dilemma� kan vi läsa om den relativt radikala inställningen 
att stora företag kan förlora just för att de �gör allting rätt�. Det vill säga då det 
kommit uppstickare, nya innovatörer, in i branschen kan de stora företagen hamna på 
fall trots att de �gör allting rätt�. Trots att man vidtar försiktighetsåtgärder, försöker 
förändra strategier och så vidare går det i många fall sämre för de stora företagen. Det 
beror enligt författaren på att de stora företagen är så etablerade i sina former och 
strategier att de trots sina försök till förändring tar alldeles för lång tid. De är 
trögföränderliga och detta kan på så sätt leda till deras fall. De små snabba bolagen 
kan snabbt arbeta sig in i branschen och plocka marknadsandelar.3 
 
Förutom nya aktörer som lågprisbolag, är hot från substitut och politiska åtgärder som 
skatter och miljökrav faktorer som påverkar konkurrensen i flygbranschen. 
 
                                                
1 Norman, (2001), s. 75 
2 Norman, (2001), s.104 
3 Christensen (1997) 
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1.1 Problemdiskussion 
 
Sedan flera år tillbaka har det enbart varit ett fåtal större aktörer på flygmarknaden. 
De flygbolagen var från början oftast ensamma aktörer i sina länder med exklusiva 
trafikrättigheter, alternativt agerade de tillsammans med ett fåtal andra flygbolag med 
uppgjord marknadsuppdelning mellan sig. Det är de flygbolagen vi kallar 
flaggbolagen. Benämningen flaggbolag kommer ursprungligen från att varje 
nation/land hade sitt flygbolag.  
 
Idag ser branschen annorlunda ut än för 10 år sedan. I och med avregleringen på 
flygmarknaden har nya aktörer fått möjlighet att komma in på marknaden. Det vill 
säga ny, ökad konkurrens har uppstått på grund av de nya flygbolag som växt fram, de 
så kallade lågprisflygbolagen. Konkurrensen har även ökat på grund av andra faktorer, 
exempelvis teknisk utveckling och substitut till flyg. Därför är konkurrensen orsaken 
till problemområdet. 
 
Tack vare den förändrade konkurrenssituationen har företagens affärsstrategier gått 
från att vara relativt stela i sin form, till att nu mötas av stark konkurrens, vilket ger 
upphov till krav på förändrade tankebanor gällande strategierna. Med begreppet 
affärsstrategi menar vi hur företagen konkurrerar och kommer att konkurrera på 
marknaden .4 
 
Det faktum att flygbranschen är under förändring ger upphov till stora 
konkurrenspåtryckningar, inte bara för de traditionella flygbolagen (flaggbolagen) 
utan även för lågprisbolagen emellan. Frågan är även hur länge de nya lågprisbolagen 
kan klara av att pressa priserna. Hur länge till överlever de och hur lågt kan de gå i 
priserna utan att andra delar, som till exempel säkerhet och personalpolitik, sätts i 
gungning. 
 
För flaggbolagen handlar det om att försöka hitta sin plats på den nya �spelplanen�. 
Det finns flera alternativa vägar. För att klara av den hårdnande konkurrensen och hot 
från nya substitut, är val av affärsstrategi viktigt. Oavsett hur flaggbolagen väljer att 
agera är det viktigt att de reagerar och agerar för att kunna fortsätta som aktörer på 
marknaden. 
 
Problematiken för flaggbolagen ligger i att välja rätt affärsstrategier för att möta den 
ökade konkurrensen. Det är vårt problemområde (se figur 1). 
 

                                                
4 Hatch (2002), s.135 
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Fig.1 De tre utgångspunkterna 
 

1.2 Problemformulering 
 

• Hur kan den förändrade konkurrenssituationen, med nya lågprisaktörer, 
förväntas förändra �flaggbolagens� affärsstrategier i framtiden på den 
europeiska marknaden? 

 

1.3 Syfte 
 
Syftet med den här studien är att kartlägga hur flaggbolagen fram till idag agerat på 
marknaden från och med lågprisbolagens inträde i branschen. Det vill säga hur de 
bemött den förändrade konkurrenssituationen, och med vilka affärsstrategier. Vi vill 
genom studien även identifiera hur de olika affärsstrategierna ser ut idag för de 
olika bolagen. På så vis kan vi skapa förståelse för flaggbolagens strategier i den 
förändrade konkurrenssituationen samt ge förslag till möjliga framtida strategival. 
För att kunna skapa den förståelsen är syftet även att studera lågprisbolagens situation. 
 

1.4 Avgränsning 
 
Det är inom området förändringar i flygbranschen vi valt att skriva uppsatsen. Den 
förändrade konkurrenssituationens påverkan på flaggbolagens affärsstrategier, är det 
centrala i studien. För att inte arbetet ska bli allt för omfattande, har vi valt att 
avgränsa oss till att studera den svenska och europeiska flygmarknaden. De flygbolag 
vi valt att studera (se urval 2.2.2) agerar främst på de marknaderna.  
 

Konkurrens 

Affärsstrategier Flaggbolag 
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Flaggbolagen är huvudfokus i studien men vi kommer även att studera lågprisbolagen, 
eftersom de bidragit till den ökade konkurrenssituationen.  

1.5 Disposition av uppsatsen 
 

• Kapitel 1, Inledning: 
Uppsatsen inleds med detta inledande kapitel. Tidigare i det här avsnittet har vi 
beskrivit bakgrunden till ämnet, diskuterat kring problemet och definierat uppsatsens 
tre utgångspunkter. Sedan har vi formulerat vår problemfrågeställning. Därefter 
beskrivs syftet med uppsatsen och hur vi valt att avgränsa studien. 
 

• Kapitel 2: Metod: 
Nästa kapitel, vårt metodkapitel, inleds med ett avsnitt om den vetenskapliga 
positioneringen, där vår forskningsansats beskrivs. Efter det följer ett avsnitt om vårt 
tillvägagångssätt. Där tar vi upp vilken typ av studie vi valt att göra, om 
urvalsförfarandet, datainsamlingsmetod och därefter berättar vi hur genomförandet av 
uppsatsen gått till. Sist i det här avsnittet tas studiens trovärdighet kort upp.  
 

• Kapitel 3: Teori 
I det här kapitlet beskrivs de teoretiska modeller vi valt ut för studien. De olika 
modellerna beskrivs kort var för sig. Motivering till varför vi valt dem och på vilket 
sätt vi kommer att använda oss av dem finns också beskrivet. Därefter kommer ett 
avsnitt om kopplingen mellan teori och empiri. Sist har vi länkat samman de olika 
teoretiska modellerna i en sammanfattande bild. Bilden i sin helhet beskriver hur vi 
kommer att arbeta med modellerna i studien. 
 

• Kapitel 4: Flygbranschen: 
Det här kapitlet ger bakgrundsfakta till uppsatsen. Här tar vi upp sammanfattad 
historik om flygbranschen och en kort beskrivning av avregleringen. Sedan kommer 
även ett avsnitt om flygskatten, vilket är ett aktuellt ämne för flygbranschen i Sverige 
idag och som kan komma att påverka de olika flygbolagen. 
 

• Kapitel 5: Empiri: 
Empirikapitlet inleds med ett avsnitt om luftfartsstyrelsen och där redovisas även 
intervjun med dem. Därefter beskrivs de olika flygbolag vi valt att studera. Både 
bakgrunds fakta, taget från olika sekundärdata källor, och primärdata i form av 
intervjuresultat finns här redovisade för respektive flygbolag. Sekundärdatan förklarar 
hur flaggbolagen fram till idag agerat på marknaden. Det vill säga kartläggande över 
hur de bemött den förändrade konkurrenssituationen, och med vilka affärsstrategier. 
Primärdatan, tar dels upp dagsläget för bolagen, men tar även upp frågor om 
framtiden. 
 

• Kapitel 6: Analys: 
Analyskapitlet är uppdelat på en kartläggande del, en jämförande del och en del om 
framtida möjligheter. Här utgår vi från de teoretiska modellerna och tillsammans med 
vårt empiriska material analyserar vi de olika flygbolagen.  
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• Kapitel 7: Slutsatser och rekommendationer: 
Här redovisas det vi kommit fram till i vår studie, det vill säga våra slutsatser. 
Eftersom vi även har ett normativt syfte med uppsatsen finns här även våra 
rekommendationer och förslag till flaggbolagens agerande. 
 

• Kapitel 8: Kritisk granskning av uppsatsen: 
I det sista kapitlet granskar vi hela uppsatsen. Vad som kunde ha gjorts annorlunda för 
att uppsatsen skulle ha blivit bättre. Både vetenskapligt och rent praktiska faktorer tas 
upp här. 
 
Därefter följer källförteckning och sist bilagor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stockholms Universitet  Kandidatuppsats 
Företagsekonomiska institutionen  Vt-2006 
 
 

 6  

 

2. Metod 
 
Detta kapitel beskriver metoden i uppsatsen. Uppsatsen är av kvalitativ art, vilket 
beskrivs i första avsnittet nedan. Därefter kommer ett avsnitt som beskriver 
tillvägagångssättet. Där tar vi upp och beskriver studietekniken och urvalsförfarandet 
I studien har vi tagit del av information både i form av primärdata och sekundärdata, 
mer om det presenteras under avsnittet datainsamlingsmetod. Hur genomförandet av 
uppsatsen gått till beskrivs därefter. Slutligen finns ett avsnitt om studiens 
tillförlitlighet. 
 

2.1 Vetenskaplig positionering 
 
För att kunna se hur flygbranschen har påverkats och kommer att påverkas av den nya 
konkurrenssituationen behövs förståelse för dynamiken inom det området. Genom vår 
studie av de tre grundläggande utgångspunkterna, flaggbolag, konkurrens och 
affärsstrategier, kommer vi att kunna göra tolkningar av de resultat vi får fram. På så 
sätt kan vi skapa oss förståelse för flaggbolagens agerande. Vår vetenskapliga 
positionering är därför av kvalitativ art. 
  
Att arbeta utifrån ett kvalitativt synsätt anser vi vara passande för att kunna skapa 
förståelse för hur flaggbolagen ändrar sina strategival i en förändrad 
konkurrenssituation. 
 
De viktigaste stegen i en kvalitativ undersökning är; 1. Generella frågeställningar, 2. 
Val av relevanta platser och undersökningspersoner, 3. Insamling av data, 4. Tolkning 
av data, 5. Begreppsligt och teoretiskt arbete, 6. Rapport om resultat och slutsatser.5  
Det här upplägget har vi valt att arbeta utifrån. En kvalitativ forskningsansats ger oss 
därför möjlighet till fördjupning inom valda och relevanta områden. Därmed behöver 
vi inte låsa oss fast vid bestämda strukturer och mätinstrument. Detta påverkar 
givetvis studiens trovärdighet, (läs mer i avsnitt 2.3 Studiens trovärdighet). 
 
Det som skiljer vår studie från en renodlat kvalitativ studie, är att vi väljer att vara 
deduktiva i teoribildningen. Det vill säga, vi har gjort ett urval av befintliga teorier 
som vi anser passande för studien, de är sedan utgångspunkten genom hela studien. 
Det har vi gjort för att ha en stödjande grund, vilka vi kommer att kunna återknyta 
resultaten till. De teorier vi arbetar med kommer att hjälpa oss med datainsamlingen 
på ett deduktivt sätt, allt från urvalet av sekundärdata till vilka frågor som ställs i 
intervjuerna. Slutligen kommer teorierna även vara våra analysverktyg. Att göra på 
det här sättet är förknippat med en kvantitativ forskningsansats, men går även att 
nyttja inom en kvalitativ studie. I vårt fall underlättar det att arbeta på det här 
deduktiva sättet då våra valda teorier fungerar som en stomme för hela studien.  
 

                                                
5 Bryman (2004) s. 252 
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Datainsamlingen består delvis av primärdata. Användandet av primärdata ger oss 
möjlighet att skapa förståelse för ämnet på ett bättre sätt än om vi bara använt oss av 
sekundärdata. Primärdatan består av intervjuer med olika personer i branschen. Att vi 
valt att göra intervjuer beror på att det har givit oss möjlighet att lättare gå in på djupet 
i vår studie. Att gå in på djupet är viktigt eftersom vi valt ut ett fåtal företag att studera 
istället för att bara studera branschen i stort.  
 
Intervjuerna är utförda på ett kvalitativt sätt, inte med strukturerade frågor utan 
semistrukturerade frågor (se avsnitt 2.2.3). Semistrukturerade intervjuer innebär en 
generellt hållen intervjuguide med mer allmänt formulerade frågor än vid 
strukturerade intervjuer.6 Att utforma intervjuerna på ett semistrukturerat sätt fungerar 
bra då intervjufrågorna varit kopplade till vårt teorikapitel. För att kunna förstå och 
tolka svaren på ett bättre sätt var det bra att intervjuerna varit semistrukturerade, på så 
sätt kunde intervjupersonerna utveckla sina svar och även ställa motfrågor till oss. Vi 
tror även att denna intervjuform har kunnat hjälpa oss att undvika missförstånd just 
tack vare möjligheten att ställa följdfrågor och kunna föra en dialog med de 
intervjuade personerna. 
 

2.2 Tillvägagångssätt  
 
Denna del beskriver hur vi gått tillväga i vår studie från början till slut. Upplägget är; 
val av studie, urvalsförfarande, datainsamlingsmetod, genomförande av undersökning 
och sist kommer ett avsnitt om studiens tillförlitlighet. 
 

2.2.1 Val av studie  

Vi kommer att arbeta genom att göra studier av våra olika �fall� det vill säga av olika 
företag/flygbolag. Vår studieteknik syftar till att forska kring den komplexitet och 
specifika natur som fallen visar på. 7  
 
I vår studie av flygbolagen kommer vi att undersöka hur flaggbolagen reagerat på den 
förändrade konkurrenssituationen och hur de fortsatt kan tänkas reagera på den. 
 

2.2.2 Urval  

Det urvalsförfarande vi använt oss av är ett så kallat icke-sannolikhetsurval. Vi anser 
att ett sannolikhetsurval inte passar för ämnet. Studien är av kvalitativ art och syftet är 
att studera ett fåtal flygbolag för att skapa förståelse för deras agerande. I och med att 
vi genomför studien av olika fall av flygbolag ser vi det naturligt att istället göra ett så 
kallat bekvämlighetsurval i form av ett snöbollsurval. Det innebär att kontakt tas med 
ett mindre antal människor som är relevanta för undersökningen och därefter används 
de för att få kontakt med ytterligare respondenter.8 Med denna metod väljer vi ut de 
                                                
6 Bryman (2004) s. 472 
7 Bryman (2004) s.64 
8 Bryman, (2004), s.115  
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flygbolag vi anser är relevanta för vår studie. Genom våra första kontakter har vi 
sedan fått kontakt med andra relevanta personer.  
 
För att inte studien ska bli alltför omfattande har vi begränsat oss till att titta på totalt 
fyra olika flygbolag. 
 
Flaggbolagen vi har valt att studera: 

 
• SAS 
• British Airways 
• Finnair 

 
Lågprisbolaget vi har valt att studera: 

 
• Ryan Air 

 
Första kriteriet till urvalet var att flygbolagen ska bedriva sin verksamhet på den 
europeiska marknaden. Valet av flygbolag berodde även på möjlighet till personlig 
kontakt med bolagen. Då det varit svårt att få kontakt med både flaggbolag och 
lågprisbolag, har vi fått begränsa oss till de ovan nämnda. 
 
Vi har även inkluderat luftfartsstyrelsen i vår undersökning, som komplement till 
studien, vilket ger studien en �neutral parts� syn på ämnet och information om 
flygbranschen i stort. 
 

2.2.3 Datainsamlingsmetod 

 
Vid vår datainsamling har vi använt oss av sekundärdata men även av primärdata via 
intervjuer med olika kontaktpersoner på olika flygbolag. På så vis fås förståelse för de 
bakomliggande tankarna till strategivalen.  
 
De sekundärdatakällor vi använt oss av är framför allt studentlitteratur, 
ekonomiböcker, nyhetsartiklar och Internetsidor. Litteraturen har vi funnit på 
bibliotek och bland tidigare kurslitteratur. På så vis har vi hittat lämpliga teorier till 
studien. Nyhetsartiklar och Internet har gett oss möjlighet att få tag i uppdaterad 
information om vad som händer i dagsläget på området. Internet har även gett oss 
tillgång till företagens syn på den egna verksamheten. Genom att studera 
sekundärdata från olika källor har vi kunnat skapa förståelse för bakgrunden till vårt 
problem samt fått se ämnet ur olika synvinklar.  
 
Fördelen med att utnyttja sekundärdata är att man kan få information om ämnet över 
ett långt tidsperspektiv och även ur andra personers perspektiv. Man måste ändå vara 
medveten om det, att det ofta handlar om andra personers åsikter om ämnet. 
Problemet kan till viss del kringgås genom att studera information som kommit från 
flera olika håll. En annan nackdel med sekundärdata är att informationen kan vara 
inaktuell eller svår att förstå. Det har inte varit ett så stort bekymmer för oss, då 
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branschen är under ganska stor bevakning vilket gett oss möjlighet att tillgå relativt 
färsk information. 
 
Primärdatan vi använt i studien består av intervjuer med personer insatta i ämnet. 
Valet av intervjupersoner har varit svårt för oss att styra. Då vi kontaktade företagen 
blev vi hänvisade till personer företagen själva ansåg passande att intervjua. 
 
Vi har använt oss av så kallade semistrukturerade intervjuer. Det innebär att 
intervjuerna består av en uppsättning grundfrågor som vi ställer vid alla intervjuer. I 
intervjuerna lämnas dock utrymme för uppföljningsfrågor där behov finns.9 På så sätt 
fick vi utförliga svar. Intervjuerna med flygbolagsrepresentanter genomförde vi på det 
sättet för att kunna jämföra de olika flygbolagen sinsemellan. Då vi genomförde en 
del av intervjuerna personligen och en del via telefon (på grund av geografisk 
avstånd), passade den här typen av intervjuförfarande bra.  
 
Intervjufrågorna har vi formulerat utifrån de teorier vi tillämpat i arbetet och ur våra 
tre utgångspunkter; affärsstrategier, flaggbolag och konkurrens. Det har vi gjort för 
att kunna besvara vår frågeställning (intervjufrågorna finns bifogade, se bilagor).  
 
Vi lät intervjupersonerna få ta del av frågorna i förväg för att de ordentligt skulle 
kunna sätta sig in i dem. Det gjorde vi för att kunna få ut så mycket som möjligt av 
intervjuerna. 
 
Vid genomförandet av intervjuerna dokumenterade vi genom att anteckna. Efter 
intervjuerna sammanställde vi de svar vi fått och bearbetade dem utifrån vår egen 
förförståelse, delvis baserad på sekundärdata. 
 
Frågorna vid intervjun med vår kontaktperson på Luftfartsstyrelsen såg lite 
annorlunda ut. Anledningen var att vi ville få ut en annan typ av information av den 
intervjun som är mer övergripande för branschen och inte företagsspecifik.  
 
Att använda primärdata är en fördel eftersom det ger information som inte tidigare 
bearbetats. Tillsammans med sekundärdata och teoretiska modeller kompletteras 
innehållet i uppsatsen. 
 

2.2.4 Genomförande av undersökning 

 
Vi började undersökningsprocessen med att studera branschen i stort, genom att söka 
information om vad som skrivits om den i sekundärlitteratur av olika slag, som 
vetenskapliga artiklar, affärspress och Internet. Därefter valde vi ut lämpliga teorier 
att bygga upp vår studie kring ur sekundärdatan. Efter förarbetet tog vi kontakt med 
lämpliga personer att intervjua, företagsrepresentanter för de flygbolag vi valt ut samt 
en representant från Luftfartsstyrelsen. Intervjuer genomfördes och sammanställdes i 
vårt empirikapitel. Utifrån resultaten vi fick fram gjorde vi en jämförelse och analys 
av flygbolagen. Genom hela studien har vi kopplat empirin till våra teorier. Utifrån 
                                                
9 Bryman (2001), s. 127  
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jämförelsen, analysen, resterande empiri och teori har vi sedan dragit våra slutsatser. 
Därefter kunde förslag ges på framtida strategival samt besvara vår frågeställning och 
vårt syfte.  

2.3 Studiens trovärdighet 
 
I en kvalitativ studie består trovärdigheten av fyra delkriterier; pålitlighet, 
överförbarhet, tillförlitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. 10  
 
Pålitligheten, det vill säga överensstämmelsen, i vår studie kan kanske verka svår att 
bedöma, då vi inte har klara och tydliga mått som i en kvantitativ studie. Vi anser 
ändå att pålitligheten i vår studie är god, då vi använt oss av aktuellt material, både 
vad gäller sekundärdata och primärdata. Vi har försökt att definiera och tolka begrepp 
på samma sätt för alla berörda parter, för att på så sätt stärka överensstämmelsen. 
Bland annat genom att ställa intervjufrågorna på samma sätt vid de olika intervjuerna 
och förtydliga vad det är vi menar och vill veta. Här kommer även överförbarheten in. 
Vårt urval av företag att studera och de representanter vi intervjuat från respektive 
företag är viktiga för att studien ska bli både överförbar, pålitlig och tillförlitlig. 
Därför valde vi att intervjua personer med så lika position, på de olika företagen, som 
möjligt. På så sätt blir jämförelser och analyser mer trovärdiga.  
 
Tillförlitligheten beror på huruvida vår datainsamling har givit oss en verklig bild av 
flygbranschen så att vi därmed kunnat presentera den på ett rättvisande sätt. Eftersom 
vi använt oss av datainsamling från aktuell dagspress och även via primärmaterial i 
form av intervjuer har det givit ett aktuellt material att jobba med. Det är viktigt att 
tänka på att de personer som intervjuats har sina egna värderingar vilket färgar 
intervjuerna, och att det även gäller de som skrivit artiklarna vi tagit del av. Vår egen 
tolkning av informationen påverkar också eftersom vi valt att göra en kvalitativ 
undersökning. Informationen om flygbolagen har vi till stor del tagit från deras egna 
hemsidor. Vi är medvetna om att det har givit deras, ofta positivt, vinklade bild av den 
egna verksamheten. Att vi fortsatt leta efter information om ämnet under hela 
skrivandets gång ökar trovärdigheten då detta ger infallsvinklar från många håll. Det 
möjliggör även för oss att kunna ge en så aktuell bild av problemområdet som möjligt. 
 
Intervjun med LFS bekräftade många av de uppgifter vi fått från andra håll vilket 
därmed ökar graden av trovärdighet. 
 
Av praktiska skäl har vår undersökning inte gått att genomföra exakt så som vi önskat 
och har en del brister vi är medvetna om. Mer om detta står beskrivet i avsnitt 8. 
Kritisk granskning av uppsatsen/studien.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                
10 Bryman (2004), s. 258 
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3. Teori 
 
Som ramverk för vår studie har vi valt olika teorier till de olika delarna i uppsatsen, de 
kommer att utgöra verktyg och ligga som grund genom hela vår studie. Med 
utgångspunkt i de modellerna ska vi försöka placera in flaggbolagen, hur de mött och 
kan tänkas fortsätta möta den nya konkurrenssituationen. Modellerna ligger även till 
grund för de frågeställningar vi har använt i intervjuerna med flygbolagen. Nedan 
följer först ett avsnitt om konkurrens, vilket är centralt genom hela studien, därefter 
kortfattad beskrivning av de olika teoretiska modellerna. Sedan kommer ett avsnitt där 
vi kopplar teorin till empirin. Sist i kapitlet finns en sammanfattande bild över hur 
modellerna hänger ihop. 

3.1 Konkurrens 
 
Konkurrens är en av våra tre utgångspunkter. I boken Konkurrens på nya villkor kan 
man läsa om konkurrens och vad den bidrar till. Det kan sammanfattas i de fyra 
punkterna nedan. 

 
• Konkurrens leder till reducerad marknadsmakt 
 
• Konkurrens leder till intern effektivitet i företagen 

 
• Konkurrens leder till stordrift och effektiv selektion 

 
• Konkurrens befrämjar innovativ aktivitet11 

 
Konkurrens är centralt genom hela vår studie. De fyra punkterna är aktuella i 
problemområdet och vi kommer att studera på vilket sätt den hårdnade konkurrensen 
påverkat flaggbolagen.  
 

3.2 Porters tre basstrategier  
 
Till den kartläggande delen i studien använder vi oss av Porters tre basstrategier. 
För att ett företag ska kunna uppnå sina mål, måste de ha en eller flera strategier för 
att komma dit. Genom att göra �rätt� strategival och sedan omvandla dem till 
verklighet, kan företaget skaffa sig flera konkurrensfördelar och på så sätt ökade 
marknadsandelar. Michael Porter har utvecklat tre basstrategier, vilka kan ligga till 
grund för företagens strategiska tänkande. De tre är; kostnadsöverlägsenhet, 
differentiering och fokus. (Se figur 2). 
 

                                                
11 Ganslandt, M & Nyberg, S (2002) 
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Fig. 2. Porters tre basstrategier 
 
Kostnadsöverlägsenhet: Genom att sänka sina kostnader på flera områden, till 
exempel produktion och distribution, kan företaget erbjuda marknaden (sina kunder) 
lägre priser och på så sätt skaffa sig en högre marknadsandel. 
 
Differentiering: Med differentiering menar Porter att företagets produkt/er skiljer sig 
ifrån konkurrenternas på ett eller flera sätt. På så sätt kan differentiering ge företaget 
högre marknadsandel och konkurrensfördelar. 
 
Fokus: Denna �fokuserande� strategi bygger på att ett företag riktar in sig, fokuserar, 
på ett eller flera �smalare� marknadssegment. Genom att sedan verkligen lära känna 
segmenten kan företaget erbjuda antingen kostnadsöverlägsenhet eller differentiering, 
beroende på vilket som passar bäst i det enskilda fallet. Strategierna kan även 
kombineras på olika sätt för att uppnå bästa möjliga strategi för det enskilda 
fallet/företaget.12 
 

3.3 Femkraftsmodellen 
 
I den första delen av studien, till det kartläggande arbetet, tänker vi även använda oss 
av Michael Porters �femkraftsmodell�13, i vilken Porter tar upp fem olika krafter som 
påverkar branscher till förändring (se figur 3). Med hjälp av modellen kan vi 
identifiera vilka krafter det är som påverkat (och även kommer att påverka) branschen 

                                                
12 Kotler, (2003), s.106 
13 Kotler, (2003), s.242 
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och på vilket sätt. De fem krafterna ger tillsammans förutsättningar för lönsamheten i 
en viss bransch/företag. Krafterna kan variera med tiden och beror även på vilken 
bransch som studeras. 
 

 
Fig. 3 Porters femkraftsmodell 
 
Hot från branschkonkurrenter: Hotet från branschkonkurrenter blir högre ju fler 
konkurrenter som finns och ju starkare och aggressivare de är. Men en bransch kan 
även vara oattraktiv för ett företag om den är stabil eller avtagande. Höga fasta 
kostnader och höga exit-barriärer kan också bidra till att branschen blir svårare att 
konkurrera inom. Graden av konkurrens inom branschen påverkar alltså både priser 
(intäkter) och kostnader. Hård priskonkurrens sänker priset, medan konkurrens genom 
marknadsföring av olika slag ofta leder till högre kostnader. 
  
Potentiella nykomlingar: Nykomlingar på marknaden är ett hot. Hur stort detta hot 
är beror på hur höga etableringshindren på marknaden är. 
 
Leverantörernas förhandlingsstyrka: Leverantörer med stor förhandlingsstyrka kan 
påverka priser och kvantiteter och blir på så sätt oattraktiva för företaget. Det sker ofta 
då det finns få substitut till leverantören i fråga, när leverantören levererar en viktig 
�input� för företaget och då kostnaderna för att byta leverantör är höga. För att 
undvika förhandlingsstarka leverantörer kan det vara bra för företaget att skapa �win-
win� relationer med leverantörerna eller alternativt använda sig av ett flertal olika 
leverantörer. 
 
Köparnas förhandlingsstyrka: På samma sätt blir ett kundsegment mer oattraktivt ju 
större dess förhandlingsstyrka är. Det beror på att kundernas förhandlings styrka av 
naturliga skäl påverkar priser och på så sätt även intäkterna. Kostnaderna kan även 
påverkas då kundernas förhandlingsstyrka blir så stor att de även kan ställa krav på 
företagets tjänster/produkter.  
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Hot från substitut: Substituten påverkar i stor grad företaget och dess konkurrens 
situation. Ju fler och desto närmre substitut, desto mer påverkas priser och därmed 
intäkterna.14 
 

3.4 SWOT-analys 
 
Till resultat delen använder vi oss av den så kallade SWOT-analysen. Med hjälp av 
den kan företagens situation positioneras in på ett bra sätt. SWOT-analysen 
sammanfattar ett företags styrkor, svagheter, möjligheter och hot. SWOT-analysen är 
ett välanvänt verktyg vid analyser oavsett om det gäller en produkt, ett projekt, en 
marknad eller som i det här fallet företag i en viss bransch.  
  
I SWOT-analysen analyserar företaget både gentemot omgivningen (möjligheter och 
hot) och även analys av företaget internt (dess svagheter och styrkor). Genom att 
använda detta analysredskap kan vi se vilka styrkor och svagheter de har men även 
vilka möjligheter och hot företagen har gentemot sina konkurrenter.15 
 

3.5 Ansoffs produkt/marknadsmatris 
 
Vi har även valt en modell för olika affärsstrategier. Modellen rymmer frågor som 
definierar hur organisationen kommer att konkurrera på marknaden.16 
 
Den teoretiska modell vi här valt är Ansoffs produkt/marknadsmatris (se figur 4). 
Matrisen är baserad på en bedömning av dels företagets produkter och dels för vilka 
marknader produkterna är avsedda. I matrisen klassificeras produkterna och 
marknaderna grovt i två kategorier, det vill säga om de redan existerar eller om det är 
något nytt för företaget. De fyra typerna av val som företaget står inför är förknippade 
med olika grader av risk. Där oftast det minst riskfyllda alternativet är att fortsätta 
arbeta med befintliga produkter, som sedan kan vidareutvecklas och att 
sälja/tillhandahålla dem på välkända marknader. Det motsatta är ofta det mest 
riskfyllda alternativet, det vill säga att samtidigt försöka utveckla nya produkter som 
är planerade för marknader som företaget inte tidigare har erfarenhet av.17 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
14 Kotler, (2003), s.242 
15 Kotler, (2003) s.102 
16 Hatch, (2002), s.135 
17 Hörte,(1999), s.35 
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Fig. 4. Ansoffs produkt/marknadsmatris18 
 

3.6 Förändringsstrategier 
 
Till den normativa delen av arbetet, det vill säga forskandet kring frågeställningen, 
använder vi oss av en modell ur Richard Normans bok, När kartan förändrar 
landskapet, vilken beskriver fyra strategier för hur en organisation kan anpassa sig till 
en förändrad omgivning (se figur 5). Modellen visar hur förändringar kan beskrivas ur 
många aspekter; genom �ständiga förbättringar�, �omtänkande eller nytänkande�, 
genom �reaktiva och anpassade processer som går utifrån och inåt� eller genom att 
arbeta �proaktivt inifrån och utåt�.19  De flesta förändringsprocesserna hör till de 
reaktiva slaget, där man accepterar att omvärlden ändrats och accepterar att de själva 
måste förändras på ett sätt som motsvarar den nya omgivningen. Att tvärtom jobba 
proaktivt, inifrån och utåt, medför att organisationen tar kreativ ledning och 
strukturerar den yttre miljön i anslutning till övergripande drivkrafter. 
 

 
Fig. 5 Fyra strategier för att anpassa sig till omgivningen.  

                                                
18 Kotler, (2003), s.100 
19 Norman, (2001), kap. 6 
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3.7 Från teori till empiri 
 
I teorikapitlet har vi beskrivit de olika teorier vi valt och varför vi valt dem till vår 
studie. Vi har tidigare sagt att teorierna är �stommen� i vår undersökning. Det beror 
på att studien är deduktiv, det vill säga vi utgår från befintliga teorier och försöker att 
projicera dem på vår empiri. Vilket även gäller tvärtom, det vill säga vi försöker att 
placera in empiriska fakta i de teoretiska modellerna.  
 
Vi har valt de teorier vi anser mest relevanta för vårt undersökningsområde. Dessutom 
har vi valt olika teoretiska modeller för olika stadier och syften i vår studie. På så sätt 
underlättar vi för oss själva, genom att vi kan strukturera och dela in de olika 
undersökningsobjekten, och senare lättare kunna göra jämförelser och dra slutsatser. 
Vi tror även att detta underlättar för läsaren. 
 
De valda teorierna har varit, som vi nämnt tidigare, utgångspunkten för 
formuleringarna av intervjufrågorna. På så sätt får vi svar på det som är relevant för 
vår undersökning.  
 
Syftet är att kartlägga hur flaggbolagens strategier sett ut tidigare och framför allt hur 
de ser ut idag. Syftet är även att utifrån kartläggningen skapa förståelse för hur 
framtida strategier kan komma att se ut. Utifrån vår egen förståelse efter 
undersökningens genomförande, vill vi även ge våra förslag på framtida 
affärsstrategier för flaggbolagen (normativt syfte). 
 
Vi använder Porters tre basstrategier och även femkraftsmodellen för vårt 
kartläggande syfte. Vi vill besvara frågan; Vilka strategier anser flygbolagen själva att 
de har haft och har idag? Med hjälp av flygbolagens svar och vår förförståelse från 
sekundärdata kartlägger vi det. Med femkraftsmodellen som verktyg kan vi se och 
strukturera upp vilka krafter som har påverkat och påverkar bolagen till sin situation 
idag. Och med hjälp av basstrategierna kan vi se på vilket/vilka sätt flaggbolagen 
respektive lågprisbolagen skapar konkurrensfördelar. 
 
För att sedan kunna jämföra de olika flygbolagen och på så sätt senare kunna dra 
slutsatser utifrån det, använder vi SWOT-analysen som primärt verktyg. Det vill säga 
utifrån empirin, sekundär- och primärdatan, se till flygbolagens styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot. Därifrån kan vi än en gång återknyta till vad företagen själva sagt 
i intervjuerna och koppla till ovan nämnda teorier och modeller. På så sätt får vi ett 
tydligare och klarare resultat i studien. 
 
Vilken position vill de olika bolagen ha på marknaden framöver och hur tänker de sig 
komma dit? Det vill säga vilken eller vilka strategier kommer de att använda sig av 
framöver för att möta den allt hårdnande konkurrensen? Med hjälp av Ansoffs 
produkt/marknadsmatris och Rickard Normans modell om förändringsstrategier, kan 
vi, utifrån våra empiriska fakta, se vilka strategier de olika flygbolagen kan komma att 
välja. Det vill säga inom vilka områden de väljer att konkurrera och hur de riktar in 
sina affärsstrategier i branschen som är under ständig förändring. Till det tas även 
hänsyn till var deras position är i dagsläget samt påverkan från faktorer i 
omgivningen.  
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3.8 Sammanfattad teoribild 
 
Nedan följer en sammanfattande bild över de teoretiska modeller vi valt att utgå ifrån. 
 
 
Porters 3 basstrategier Femkraftsmodellen 
 
 
 

  
SWOT-analysen 
 

 
 
Ansoffs produkt/marknadsmatris   Förändringsstrategier 
 
 

 
 
Fig. 6. Sammanfattad modellbild 
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4. Flygbranschen 
 
För att få en bättre förståelse för varför flygbranschen ser ut som den gör idag, 
kommer vi i det här avsnittet kortfattat beskriva den historiska bakgrunden och berätta 
lite vad avregleringen inneburit. Sedan följer även ett avsnitt om flygskatten, ett ämne 
som är aktuellt i dagsläget och som kan komma att påverka flygbolagen på olika sätt. 

4.1. Historia 
 
Efter första världskriget började kommersiell flygverksamhet att bedrivas. Det 
berodde mycket på den tekniska utvecklingen i början på 1900-talet. Då tekniken 
utvecklades, sjönk priserna på flygturer successivt med tiden, vilket i sin tur, av 
naturliga skäl, ökade antal resenärer. Att flygverksamheten kunnat fortsätta växa beror 
även mycket på att de stränga regelverk som fanns i början har blivit snällare med 
tiden. Både biljettpriser och inträde i branschen var reglerat under en lång tid i starten. 
Motiven för reglering av flygmarkanden sades vara bland annat säkerhetsaspekterna, 
men även att det garanterat skulle finnas tillgång till vissa transporttjänster till rimliga 
priser även i glesbygderna. Ett annat motiv var att det bedömdes finnas 
stordriftsfördelar i flygbranschen som gav upphov till detta mer eller mindre naturliga 
monopol som man kallade det. Om prisregleringar inte fanns skulle priserna kunna 
höjas (och utbudet minska) på ett sätt som inte skulle vara samhällsekonomiskt 
effektivt.20  
 
1989 tillsattes en konkurrenskommitté som hade till uppgift att utreda huruvida 
konkurrens på flygmarknaden kunde gynna konsumenterna. Kommittén kom fram till 
att liberalisering var nödvändig när trafiken i Europa öppnats för konkurrens. 
Liberaliseringen innebar att flygmarknaden avreglerades och därmed att regleringen 
av priser och trafikprogram avskaffades. Sverige var det första landet i Europa att 
avreglera den egna flygmarknaden. I och med liberaliseringen och avregleringen har 
priser på flygbiljetter i många fall sjunkit samtidigt som antalet avgångar ökat till fler 
orter än innan.21 Avregleringen tvingade flygsektorn till att höja sin produktivitet och 
öka sin konkurrenskraft, det ökade i sin tur efterfrågan på flygbiljetter.22 Den starka 
ekonomiska tillväxten under de senaste åren har också varit en pådrivande kraft för 
trafikuppgången. 23 
 

4.2 Flygskatten  
 
Regeringen har lagt på förslag att en skatt på flygresor ska införas i Sverige. På så sätt 
ska flyget ta ansvar för den klimatpåverkan de bidrar till i och med sin verksamhet.  
Flygskatten ska betalas för passagerare som reser från en svensk flygplats i plan som 
rymmer fler än tio passagerare. Det är flygbolagen som i så fall ska betala in skatten.  
Skattesatserna är 94 kronor för flyg inom Europa och 188 kronor för flyg till 

                                                
20 www.regeringen.se 
21 www.regeringen.se 
22 www.riksdagen.se 
23 Luftfartsstyrelsens luftfartsrapport 2004 
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destinationer utanför Europa. Beslut i ärendet ska fattas av riksdagen inom kort 
(vår/sommar 2006).24 
 
Hur flygskatten kan komma att påverka de olika flygbolagen, framför allt de som 
verkar på den svenska marknaden, kommer att behandlas länge fram i uppsatsen, i 
analysen och slutsatserna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
24 www.regeringen.se  
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5. Empiri 
 
I förra avsnittet berättade vi kort om flygbranschen i stort, historiskt. I det här 
avsnittet kommer vi att redovisa de empiriska fakta vi fått fram under studien, både 
fakta i form av sekundärdata och av primärdata samt i form av intervjuresultat 
(frågorna är bifogade i bilagor). Vi inleder kapitlet med ett avsnitt om 
Luftfartsverket/Luftfartsstyrelsen. Sedan följer ett avsnitt om flaggbolagen, där vi tar 
upp och beskriver de tre flaggbolag vi valt att studera. Därefter tar vi upp 
lågprisbolaget Ryan Air.  
 

5.1 Luftfartsverket/Luftfartsstyrelsen 
 
Bakgrund 
 
Luftfartsverket är ett affärsdrivande, statligt verk. De områden som LFV ansvarar för 
är drift och utveckling av statens flygplatser för civil luftfart. 
 
Centralt i luftfartsverkets affärsidé är: 

• Att skapa mervärde för sina kunder. 
• Att skapa kostnadseffektiva, säkra och väl fungerande flygplatser och 

flygtrafiktjänster. 
• Att agera på ett företagsekonomiskt, lönsamt vis och bidra till att de 

transportpolitiska målen uppnås.25 
 

Den 1 januari 2005 delades Luftfartsverket och en ny myndighet, Luftfartsstyrelsen, 
bildades.  
 
Luftfartsstyrelsens huvudsakliga uppgifter är att se till att den civila luftfarten blir så 
säker, kostnadseffektiv och miljösäker som möjligt. De ansvarar därmed för 
säkerhetsfrågor och sektorfrågor för luftfartsområdet i Sverige. De opererar efter vissa 
regelverk, ser till att dessa åtföljs av flygbolagen och utför operativa inspektioner. De 
har till uppgift att se till så att transportpolitiska förordningar upprätthålls. De ska 
även bevaka flygutvecklingen och konkurrensen i Sverige.26 
 
Intervju Luftfartsstyrelsen 
 
Nedan följer redovisning av vår intervju med Johan Holmér, omvärldsanalytiker på 
LFS. 
 
LFS har påverkats mycket av den förändrade konkurrenssituationen som uppstått i 
och med avregleringen. Avregleringen innebär att de inte längre kunde reglera 
priserna, numera är det konsumenterna som styr prisutvecklingen. Tidigare var det 
LFS som bestämde både antal plan i luften och prissättningarna. LFS uppgifter har 

                                                
25 www.lfv.se 
26 www.luftfartsstyrelsen.se 
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förändrats till att granska konkurrensen mycket mer än tidigare, både mellan 
flygbolagen men även så att konkurrensen flygplatserna emellan sköts bra. 
 
LFS kan som myndighet inte själva påverka branschen och marknaden genom att 
själva skapa konkurrens eller liknande. Däremot kan de underlätta för konkurrensen 
genom att se till att exempelvis diskriminering inte förekommer, eller att de stora 
företagen utnyttjar sin storlek och ställning på ett felaktigt sätt.  
 
De kan se att alla pålagor som påverkar priserna även påverkar branschen. Det finns 
dock olika röster om hur pass mycket det påverkar, vissa säger till exempel att 
flygskatten kommer att ge dramatiska skillnader på marknaden, medan andra säger att 
skillnaden kommer att vara marginell. LFS själva tycker att det är för tidigt att uttala 
sig om hur det kommer att se ut.  
 
Liberaliseringen, i och med avregleringen, har gett upphov till fler möjligheter för nya 
företag men har även blivit till ett hot för många av de äldre företagen, exempelvis 
SAS som numera måste finna sig i att följa marknadens prissättningar. 
Liberaliseringen är ur konsument- och konkurrensperspektiv enbart positivt och 
medför stora möjligheter. Det som styr liberaliseringsprocessen är framför allts 
världsekonomi men även konsumenternas konsumtionsvanor. Att konsumenten är den 
styrande kraften är en naturlig del i en avregleringsprocess.  
 
Det finns hotande substitut till flygmarknaden som enligt LFS kommer att kunna 
fortsätta växa sig starka. Till exempel har staten lagt mycket pengar på tågtrafiken för 
upprustning och så vidare, detta kan LFS se har gett direkta effekter på vissa 
flyglinjer, vilka då gått mindre bra. Även videokonferenser och så kallade �net-
meetings� har ersatt inrikesflygen och affärsresorna till viss del. 
 
Att vara ett flaggbolag har idag inte samma status som det haft tidigare. Att landet 
(nationen) har sitt eget flaggbolag är inte längre lika viktigt för konsumenterna, priser 
och andra faktor spelar in mer idag. Till exempel var SAS tidigare noga med att 
påpeka att de var ett skandinaviskt bolag, idag trycker de inte alls lika mycket på den 
aspekten.  
 
Lågprisbolagen har kommit till marknaden och är här för att stanna enligt LFS. De 
kommer även att fortsätta att plocka marknadsandelar och om 10 år tror LFS att de 
kommer att ha ca 50 % av Europas marknadsandelar. LFS ser även en mer homogen 
bransch framöver, där företagen allt mer kommer att växa samman till att vara 
varandra lika och inte lika uppdelade i lågprisbolag/flaggbolag. De tror även att 
allianser kommer att fortsätta växa, detta gäller framförallt globala allianser. Vissa av 
dagens företag kan komma att försvinna eller förändras i sina strategier i och med fler 
konsolideringar (exempelvis Air France och KLM) spår LFS. Detta tack vare att så 
kallade �mega carriers� (allianser) växer sig större. Då allianserna växer sig större 
klarar inte längre alla bolag att hålla kvar vid sin nuvarande form. Som exempel tog 
Johan här upp SAS, han menar att de kan komma att bli tvingade att välja att till 
exempel bara fokusera på Europa i framtiden, istället för globalt.  
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LFS syn på flygskatten 
 
Luftfartsstyrelsen är medveten om att införande av en högre skatt på flygresor kan 
komma att få effekter på olika områden. De olika områdena är då framför allt; 

 
• Effekter för trafikutvecklingen 
• Samhällsekonomiska effekter 
• Regionalekonomiska effekter 
• Marknadseffekter 
• Konkurrenseffekter 

 
Luftfartsstyrelsen är mycket försiktig med att uttala sig om hur stora effekterna kan 
komma att bli, om det ens kommer att bli någon effekt. De anser att det fortfarande är 
oklart och att det saknas detaljerade uppgifter för att kunna spå och analysera de olika 
effekterna som kan komma att bli. Den enda effekt som i dagens läge kan konstateras 
av luftfartsstyrelsen är effekten för de offentliga finanserna.27 
 

5.2 Flaggbolagen 
 
I det här avsnittet beskriver vi bakgrunden, baserat på sekundärdata, till de tre 
flaggbolag vi valt att studera. Tyngdpunkten ligger här på att studera hur deras 
strategier har sett ut och kommer att se ut. Sedan följer redovisning av de primärdata 
vi fått fram i form av sammanställda svar från respektive intervju. 
 

5.2.1 SAS 

Bakgrund  
 
SAS bildades 1946 genom en sammanslagning av tre nationella flygbolag i Danmark, 
Norge och Sverige. Fram till år 2003 drevs verksamheten som ett enda bolag, därefter 
blev flygverksamheten i Danmark, Norge och Sverige uppdelade i egna affärsenheter. 
Idag har SAS vuxit till att vara ett av Sveriges ledande flygbolag med över 140 
avgångar dagligen både inrikes och utrikes. 
 
SAS är med i nätverket Star Alliance, vilket grundades i maj 1997. Star Alliance var 
då den första globala samarbetsalliansen som kunde erbjuda sina kunder ett 
heltäckande linjenät över världen. Idag består alliansen av 15 medlemmar. Star 
Alliance är hörnstenen i SAS globala strategi, som erbjuder kunder och resenärer 
heltäckande rese produkter och tjänster över hela världen. Utöver SAS engagemang i 
Star Alliance har SAS sedan 1996 en strategisk allians även med Lufthansa. SAS 
samarbetar även med ett antal utvalda flygbolag som flyger på mer regionala områden 
som är av intresse för SAS och dess kunder, exempelvis med flygbolag i Baltikum.  
 

                                                
27 Intervju med Johan Holmér 
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Fokus för SAS ligger mycket på kundlojalitet och de passagerare som reser ofta. 
Oavsett om det sker privat eller i samband med arbete, är SAS ett nätverksbolag, med 
ett Eurobonus program och medlemskap i Star Alliance. 
 
SAS strategi är att med tydliga och enkla valmöjligheter kunna erbjuda prisvärda 
alternativ för alla typer av resor. Produkt- och serviceerbjudanden bygger på behoven 
hos de kunder som reser ofta. Strategin vilar på en lågkostnadsplattform som byggs på 
med de produkter och tjänster som kunderna efterfrågar och upplever som prisvärda. 
På så sätt försöker Scandinavian Airlines Sverige säkra positionen som svenska 
folkets flygbolag. 
 
SAS har fokus på att förstå och utforma sin produkt enligt kundernas behov och vill 
erbjuda tydliga och enkla lösningar genom hela resekedjan. De vill även vara det mest 
prisvärda alternativet. 
 
Under 2005 har SAS genomfört två stora förändringar;  
Den första var att presentera ett nytt inrikeserbjudande, biljetterna kallas Fix, Flex 
eller Full Flex, som kan kombineras tur och retur. Detta har skapats för att just ge 
kunden möjlighet att skapa sin egen biljett, samt att hålla ner kostnaderna för att vara 
så prisvärda som möjligt. Den andra förändringen var lanseringen av �Nya 
Europaflyget�. Nya Europaflyget innebär att resenärerna kan resa på enkelbiljetter 
som kan mixas mellan bokningsklasser på ut- och hemresa, på så sätt kan SAS 
erbjuda biljetter till relativt lågt pris till samtliga destinationer i Europa.28 
 
Under 80-talet befann sig SAS i en kris som man då klarade sig ur genom förändrade 
strategival. Den förändring som då skedde gjorde SAS till ett av världens mest 
framgångsrika flygbolag. Anledningarna till SAS kris, då man i slutet på -79 visade en 
förlust på 54 Mkr som man befarade skulle öka radikalt, var många: 
 
De ökade kostnaderna berodde till stor del på de två oljekriserna som var på 70-talet, 
samtidigt som konkurrensen hårdnade på marknaden. Detta ledde till att i stort sett 
alla flygbolag hade de här bekymren vid denna tid. Det som särskiljde SAS var deras 
sätt att möta motgångarna, man använde sig av en strategi där de fortsatte arbeta med 
utveckling och omorganisation bland annat. 
 
Strategin blev till en stor framgång och resultatet förbättrades betydligt. 1984 fick 
SAS till och med utnämnelsen �The Airline of the Year�. Detta visar på att arbete 
med strategisk utveckling kan vända de svåraste situationer till något positivt.29  
 
Intervju SAS 
 
Nedan följer redovisning av vår intervju med Lars Sandberg, Director of Strategic 
Pricing på SAS.  
 

                                                
28 www.sas.se 
29 Bengtsson, Skärved (2001), kap 12 
 



Stockholms Universitet  Kandidatuppsats 
Företagsekonomiska institutionen  Vt-2006 
 
 

 24  

Enligt Lars Sandberg är SAS störst på den skandinaviska marknaden. Lars medger att 
SAS trots det har �krymt� relativt sett i och med att fler, nya aktörer kommit in på 
marknaden och på så sätt förändrat konkurrenssituationen. SAS vill självklart behålla 
sin position på marknaden, men inser att det blir allt hårdare konkurrens och att det 
kan kosta mycket att behålla positionen. Lönsamhet är trots allt viktigare än 
marknadsandelar. 
 
På den svenska marknaden är SAS största konkurrenter Malmö Aviation, Fly Nordic 
och FlyMe. Generellt är de största konkurrenterna de som har en liknande 
affärsmodell och trafikerar samma huvudflygplatser som SAS. På så vis menar Lars 
att Ryan Air inte är en direkt konkurrent till SAS. Ryan Air är �tuffa� och självfallet 
en konkurrent i branschen, men de riktar sig inte direkt till samma kundsegment som 
SAS gör. Lars menar att Ryan Air väljer att agera annorlunda, då de använder sig av 
en annan affärsmodell. De utmanar de traditionella sätten att agera och ifrågasätter 
därmed flera aspekter av de traditionella affärsmodellerna. 
 
Enligt SAS är de största konkurrenterna de stora internationella flygbolagen, 
flaggbolagen. Med de bolagen konkurrerar SAS på alla områden. 
 
För att möta konkurrensen försöker SAS allt mer se till kundens behov. De tror på att 
det finns olika segment och att man därmed ska ha olika produkter för att möta dem. 
Affärsresenärer, det vill säga de som reser i tjänsten på någon annans bekostnad och 
privatresenärer, det vill säga de som reser privat. De två olika grupperna av resenärer 
har olika behov och ställer olika krav på flygresor av naturliga skäl. Det försöker SAS 
att tillmötesgå genom att erbjuda olika �features� och priser på olika biljett typer. De 
menar att lönsamheten ligger i just detta och är något som de ska fortsätta jobba med i 
framtiden.  
 
Vilka hot ser SAS framöver?  
 

• Hot från flygbolag har blivit allt påtagligare i och med att �tröskeln� (entry 
barriers) för att komma in på marknaden blivit betydligt lägre. Dessutom är det 
idag lättare att få tag på flygplan för flygbolagen, till skillnad från förr då det 
var en stor resurskrävande investering att bilda ett flygbolag. Det beror bland 
annat på att det idag går att leasa flygplan. Lars Sandberg menar vidare att 
flygbolag alltid kommer komma och gå och det viktiga för ett flygbolag är att 
ha sin egen �stil�, affärsmodell. 

 
• Flygskatter är också ett stort hot, vilket flygbolagen själva inte kan påverka. 

Där är miljöskatten mycket central, men även andra skatter och avgifter som 
tas ut och kan komma att höjas för flygbolagen. Höjda skatter och avgifter 
medför högre kostnader och i slutändan även högre biljettpriser för kunden. 
De politiska hoten är extra svåra att hantera då de är väldigt oberäkneliga och 
svåra att förutse. 

 
• Även oljepriset är ett hot som är svårt för flygbolagen att råda över. Idag ger 

oljepriset SAS en kostnad som uppgår till 18 % av deras totala kostnader, 
vilket tidigare varit en kostnad på endast 9 %. Blir oljepriset för högt måste 
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flygbolagen höja biljettpriserna till kunderna för att täcka sina kostnader. På 
inrikes marknaden kan då andra substitut komma in, som tåg, buss och bil. 
SAS försöker säkra sin sits mot oljeprishöjningar genom att köpa optioner på 
oljepriset. 

 
I dagsläget är utbudet på flygmarknaden större än efterfrågan. Lars Sandberg tror ändå 
att det kommer att jämna ut sig med tiden. Alla flygbolag kommer inte att överleva, 
trots att det är lättare idag än det varit tidigare. Flygbolag kommer och går, vilket 
nämndes tidigare. 
 
Kundens förhandlingsstyrka har definitivt ökat. Mycket tack vare Internet, vilket har 
gjort det lättare för kunden att hitta olika alternativ och på så sätt kunna jämföra priser 
och bolag. Det är givetvis en fördel för kunden, men även för flygbolagen på ett vis i 
och med att de tidigare agentkostnaderna nu minskat betydligt.  
 
SAS anser att de har ett välkänt varumärke, vilket det gäller att ta vara på. Att ha ett 
välkänt varumärke, är en styrka/möjlighet men samtidigt en svaghet/hot. Det ställer 
högre krav på SAS i och med att folk har vissa förväntningar vad gäller kvalitet 
etcetera. Det gäller på så sätt för SAS att leva upp till dessa förväntningar. Då blir 
styrkan i SAS varumärke en möjlighet istället. 
 
SAS är en stor organisation. Det kan ses som både en fördel och nackdel. 
Förändringar tar längre tid att genomföra i en stor, etablerad organisation. Ändringar 
måste gå igenom många instanser för att genomföras i företaget, vilket är 
tidskrävande. 
 
Möjligheterna för SAS som stor organisation är att de kan pressa kostnader, utveckla 
nya produkter och vara lyhörda för kundens önskemål. Att marknaden är växande 
innebär i sig många möjligheter, exempelvis i att skapa nya kundgrupper och så 
vidare. 
 
SAS har gått från att vara ett produktionsbaserat flygbolag till att bli ett mer 
kundbaserat/fokuserat flygbolag. (Det gäller även för flygbranschen i stort.) 
 
I framtiden ser SAS att flygmarknaden/branschen är en växande marknad och att det 
gäller att ta vara på det. Flyget har blivit tillgängligt för fler idag i och med alla de 
olika prisalternativen. SAS ser det som mycket viktigt att kunna erbjuda 
unga/studenter bra alternativ. Det är trots allt den yngre generationen som är de 
framtida kunderna. 
 
SAS strategier kommer framöver riktas in på att tydliggöra de olika produkterna, det 
vill säga de olika typer av biljetter de erbjuder kunderna. Det ska vara tydligt för 
kunden att om hon köper en viss typ av biljett, får hon en viss sak och så vidare. På så 
sätt ska kunden själv lättare kunna ta ställning. 
 
Att utveckla samarbetet mellan alla bolag inom SAS gruppen, det vill säga inom 
koncernen, är också något SAS kommer att satsa på. På så sätt kommer de att kunna 
erbjuda fler destinationer och kunden ska kunna känna trygghet i och med att SAS 
standard ska finnas med. Star Alliance är också mycket viktig i detta sammanhang 
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och det ser SAS mycket positivt på framöver. Ökad trygghet för kunden i och med 
allianser! 
 
En annan strategi SAS vill satsa på framöver är att kunna erbjuda fler direktflyg (fler 
destinationer bidrar till detta, se ovan). Att ta kunden från A till B kommer att bli allt 
viktigare. Det är så många lågprisbolag idag arbetar. SAS jobbar just nu på att kunna 
öppna upp fler non-stop flyg från Stockholm. 
 
Avslutningsvis berättar Lars Sandberg att SAS just nu håller på och utvecklar en ny 
Internet hemsida. Den nya hemsidan är betydligt bättre än den gamla. I och med den 
ökade användningen av Internet ser SAS det som en stor möjlighet på många sätt. 
Dels för att öka försäljningen, men även för att kunna erbjuda kunden flera andra 
tjänster och möjligheter. Bland annat ska kunden kunna beställa mat i förväg, boka 
fönster- eller korridorplats i planet och många andra tjänster på den nya hemsidan. 
Det underlättar för kunden som i större mån kan bestämma över sin egen resa och 
förbereda innan, men även för SAS som låter kunden �göra mycket av jobbet själv� 
innan resan och på så sätt spar både tid och pengar. 
 
SAS kommer även att utveckla mobila tjänster. Det vill säga, kunden ska kunna ta 
emot och söka information via sin mobiltelefon. Det är något SAS önskar vara i 
bräschen för i branschen. 
 
SAS anser att de har stora möjligheter att utvecklas inom de ovan nämnda 
områdena.30 
 

5.2.2 British Airways 

 
Bakgrund 
 
Det som idag är British Airways bildades 1974. British Airways är Storbritanniens 
största och världens näst största internationella flygbolag med flygningar till över 550 
destinationer i världen. British Airways är även ett av världens mest etablerade 
flygbolag och klassas som industriledande. 
 
Flygbolagets två huvudbaser är Londons två internationella flygplatser Heathrow, 
vilken är en av världens största internationella flygplatser, och Gatwick. 
 
British Airways erbjuder sina resenärer olika resklasser, för att kunna tillgodose olika 
kunders behov: 
 

• FIRST � first class 
• Club World � business class 
• Club Europe � business class 
• World Traveller Plus � Premier Economy class 

                                                
30 Intervju med Lars Sandberg 
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• World Traveller � Economy class 
• BA Connect 
• Euro Traveller � Economy class 
• UK Domestic31 

 
British Airways arbetar utifrån �The BA way�, vilken innehåller företagets visioner, 
värden och mål som vill uppnås i företaget (se figur 7). På så sätt kan man säga att 
�The BA way� sammanfattar företagets strategi. The BA-way består av fem 
komponenter, som tillsammans skapar ett framgångsrikt företag. De komponenterna 
är: 
 

• Vara det bästa nätverket i Storbritannien 
• Skapa bättre förståelse för våra kunders behov än våra konkurrenter 
• Vara ett starkt varumärke som folk känner till och har förtroende för 
• Ha ett bra kostnadsläge, bli mer kostandseffektiva 
• Samarbete inom företaget 
 

 
Fig. 7  �The BA way�, British Airways vision och mål.32 
 
 
Intervju British Airways 
 
Nedan följer redovisning av vår intervju med Jeanette Paulsson, Key Account 
Manager Scandinavia på British Airways. 
 

                                                
31 www.ba.com 
32 wwww.ba.com (Social & Environmental Report 2005) 
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British Airways anser själva att deras position är marknadsledande och att de är 
innovativa. Det grundar de bland annat på deras återförsäljare och försäljningsstatistik 
från deras resebyråer. 
 
KLM och Lufthansa är de flygbolag British Airways anser är deras största 
konkurrenter. De flygbolagen har samma �route net�, det vill säga samma flygrutter, 
som British Airways och det är förklaringen till att de är de främsta konkurrenterna. 
De områden British Airways konkurrerar på med de bolagen är komfort, service, antal 
avgångar per destination; för att kunna erbjuda kunderna full flexibilitet att kunna åka 
när de vill, samt i priserna. Affärsresenärerna är den kundgrupp som är viktigast att 
fånga upp enligt British Airways, då de kunderna betalar högre pris för sina biljetter. 
För att möta denna konkurrens erbjuder British Airways full service, det vill säga all 
mat och dryck är gratis, i samtliga fyra kabiner. Dessutom var de ett av de första 
flygbolagen som kunde erbjuda sina resenärer en så kallad �flat bed�, det vill säga en 
180 graders stol. 
 
I början av år 2000 blev företag mer kostnadsmedvetna, vilket medförde att de inte 
längre var lika benägna att betala mer för att flyga business class. Då installerade 
British Airways sin fjärde kabin, World Traveller Plus - Premier Economy class. 
Denna resklass erbjuder samma regler och full flexibilitet som i business class, men 
maten är den samma som i ekonomi klass. 
 
British Airways anser att de är starka i förhandlingar med sina leverantörer. Eftersom 
de är ett av de största internationella flygbolagen har de goda möjligheter att förhandla 
fram bra priser på catering, flygbränsle, det som säljs ombord, vilka hotell de kan 
erbjuda, vilka annonser de accepterar att ta med i tidningen som finns ombord 
etcetera. I förhandlingar har British Airways en stor fördel i och med att många 
leverantörer sätter stor prestige i att synas tillsammans med BA, som är ett av världens 
starkaste varumärken enligt dem själva. British Airways gör här en liknelse med 
varumärken som Omega och Jaguar. På så sätt kan företaget påverka priserna. 
 
Kundernas förhandlingsstyrka har ökat i och med att BA tvingats anpassa sina priser 
och valmöjligheterna blivit större.  
 
British Airways styrkor, enligt dem själva, är framförallt deras storlek, de är till 
exempel det enda europeiska flygbolag som flyger till New York 10 gånger om 
dagen. De är även ett av de säkraste bolag att flyga med. En annan styrka är låg ålder 
på sin flygplansflotta med ständigt nya investeringar. Med 10 % i vinst är BA ett av 
de mest lönsamma bolagen i branschen. Marknadsundersökningar säger att BA är det 
flygbolag med mest frekventa kunder. Att vara ett Brittiskt bolag är en styrka i sig, då 
det står för klass och artighet etcetera. 
 
En svaghet de själva kan se är att förändringar kan ta lång tid. Till exempel om de vill 
implementera en ny stol eller kabin, tar det lång tid att installera detta i 330 flygplan. 
På så sätt kan deras storlek även vara en svaghet. 
 
Möjligheter för British Airways är att kontinuerligt uppdatera sina produkter, bättre 
utbud och service etcetera, för sina passagerare. Genom ständiga förbättringar väntar 
de sig kunna behålla och utöka sin kundkrets.  
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De hot de kan se i dagsläget är lågprisflygen om de lyckas överleva och även krig och 
terrorhot som involverar Storbritannien. Andra hot de ser är det ökande användandet 
av telefonkonferenser. De kan många gånger utgöra ett substitut till affärsresor med 
flyg för business resenärer. 
 
Beslut om förändrad flygskatt är inget som berör British Airways märkbart. Sådana 
förändringar har det varit till och från under många år.  
 
De strategiska förändringar British Airways genomfört på senaste tiden är främst 
sänkta biljettpriser. Genom att kunna erbjuda billigare biljetter till kunderna kan de 
möta konkurrensen mot lågprisbolagen. 
 
British Airways fokus för framtiden är att fortsätta vara ett vinstgivande bolag 
(bolaget ägs av investerare och personal). Att ständigt investera och förbättra för sina 
kunder är centralt i British Airways strategi. Eftersom British Airways sedan 
privatiseringen 1988 varit lönsamt, väljer de att fortsätta att fokusera på de befintliga 
strategierna i första hand. 
 
De kommer att arbeta vidare med att bygga ut och öppna nya terminaler. Det kommer 
att påverka connecting-tiderna mellan flygningarna vilket även underlättar för 
passagerarna på plats på flygplatserna.33

 

 

5.2.3 Finnair 

 
Bakgrund 
 
Finnair är ett av världens äldsta flygbolag, vilket grundades år 1923. Idag flyger de 
över 8 miljoner passagerare per år till destinationer över hela världen samt till 16 
destinationer i Finland. Rutterna är både reguljära och charterflyg. Finnair group 
består av fyra delar; Schedules passanger traffic, Leisure traffic, Aviation services 
(reparationer, underhåll av flygplanen osv.) och Travel services (resebyrå services, 
bokningssystem och så vidare). 
 
Finnairs övergripande mål är att vara det ledande flygbolaget i norra Europa, där 
mycket fokus läggs på ansvarstagande och kvalitet. De hörnstenarna företaget har för 
att uppnå detta är effektiva flygplan, personal med stor expertis och ett omfattande 
nätverk av rutterna. 
 
Strategier och mål hos Finnair är även: 
 

• European excellence 
Målet ligger i att kunna erbjuda den mest väl ansedda, kvalitetsstämplade 
reseprodukten, vilket är den mest eftertraktade produkten för kunden. 

• Market leader 
Att vara marknadsledande i flygbranschen till och från Finland.  

                                                
33 Intervju med Jeanette Paulsson 
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• Brand 
Att kommunicera ut varumärket som står för; säkerhet, finskhet, nyskapande 
och utveckling.   

• Values 
Att stärka Finnairs värden för att kunna stödja de anställda i deras dagliga 
arbete. Värdena är; en fungerande arbetsplats, pågående utveckling, 
kundorientering och lönsamhet.  

• Sustainable, profitable growth Competition strategy 
Finnairs konkurrensstrategi ligger i att alltid ha hög kvalitet, tidsenliga 
flygavgångar och ankomster, att kontinuerligt expandera verksamheten med 
nya allierade partners.  

• Capitalising on e-business 
För att förbättra sin konkurrenskraft och kostnadseffektivitet och att kunna dra 
nytta av möjligheterna av e-handel. 

• Corporate and social responsibility 
Finnair förstår sin roll som en ansvarstagande del av det område företaget 
agerar på. Därför arbetar företaget aktivt med utmaningar i omgivningen.34 

 
Höjda bränslekostnader är något som slagit hårt mot Finnair, koncernen tvingas på 
grund av det säga upp anställda. Trots det har antalet resande stigit samtidigt som de 
höjt biljettpriserna något.35  
 
Intervju Finnair 
 
Nedan följer redovisningen av vår intervju med Jaana von Harpe, 
Marknadskoordinator, på Finnair. 
 
Finnair anser sig vara ett relativt välkänt varumärke i branschen, vilket marknaden 
främst känner igen som transportör till Finland och Asien. De anser sig ha den näst 
största positionen i Finland, den tredje största på resor mellan Europa och Asien och i 
Europa den 10:e största positionen. Målet är att vara på första position både i Finland 
och till Asien samt minst på sjätte position i Europa. 
 
De största konkurrenterna på den finska marknaden är Blue1 och SAS. I Asien är det 
British Airways, SAS och KLM. I Europa anser de att de största konkurrenterna är 
alla som har nonstop flyg till samma destinationer som Finnair men även 
charterflygen.  
Finnair delar in marknaden i två segment; turist och business. Därmed har de olika 
konkurrenter beroende på vilket kundsegment det handlar om. Till exempel är 
charterflygen konkurrenter till Finnairs resor till Asien. 
 
Konkurrensen försöker de möta genom bra priser och service. 
 
Övriga konkurrenter till Finnair är till exempel finlandsfärjor som Viking Line, men 
även teknisk utveckling i form av videokonferenser.  
 
                                                
34 www.finnair.se 
35 Dagens Nyheter 6/5 2006 
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När det gäller leverantörernas förhandlingsstyrka svarar Finnair att de på senaste tiden 
haft mindre möjlighet till att påverka priser, leverantörernas förhandlingsstyrka har 
därmed ökat på det sättet. 
 
Kundernas förhandlingsstyrka har inte förändrats trots den ökade konkurrensen, enligt 
Finnair. 
 
Finnairs styrka är framförallt att det är ett litet bolag med hög flexibilitet. De tycker 
även att de erbjuder en bred produkt med högklassig service ombord. 
 
En svaghet är deras starka beroende av bränslekostnaderna och att Helsingfors snart är 
den enda destinationen från Sverige.  
 
Finnair anser att det finns stora möjligheter i att bygga vidare på sitt Asienprogram. 
 
Finnair tycker att bränslekostnaderna utgör ett stort hot eftersom de satsar på 
långdistansflygningar. Även andra miljökrav ses som hot. 
 
Flygskatten är inte ett politiskt beslut som Finnair ser särskilt allvarligt på. Så länge 
det inte påverkar utrikestrafiken berör det dem inte så mycket. 
 
Sedan 2001 har Finnair ändrat sina strategier på så sätt att de satsat 50/50 på privat 
respektive affärsresor. Nu och framåt kommer de satsa ändå mer på att stärka sin 
position som Asienexpert. De kommer även att jobba på att försöka få tillbaka 
marknadsandelar på Helsingforslinjen, det vill säga locka färjeresenärerna till att välja 
flyget istället.36  
 

5.3 Lågprisbolag 
 
I det här avsnittet beskriver vi bakgrunden till det utvalda lågprisbolaget byggd på 
sekundärdata. Även här ligger tyngdpunkten på att studera hur deras strategier ser och 
har sett ut. Sedan tar vi upp och beskriver lite kort den kritik som riktats mot 
lågprisbolagen i media, då framför allt Ryanair. Sist i avsnittet följer även primärdata i 
form av intervjuresultat. 
  

5.3.1 Ryanair 

Bakgrund 
 
Ryanair var det första lågprisföretaget i Europa (och därmed en av dem som vi 
tidigare kallat prime movers), med sin premiärflygning 1985 och är ett av de största 
lågprisflygbolagen i Europa. Idag har företaget växt till att ha 2700 anställda och de 
räknar med att ha fördubblat sina flygrutter och därmed passagerare till 2012. 
 

                                                
36 Intervju med Jaana von Harpe 
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1986 hade Ryanair två rutter igång till halva priset av British Airways dåvarande pris, 
vilket tvingade British Airways att drastiskt sänka sina priser, och därmed var kampen 
om passagerare igång på den Brittiska marknaden.  
 
Under 1988 försökte Ryanair även erbjuda business class och �frequent flyer club�, 
inget av erbjudandena var någon större succé utan lades ned under följande år. Under 
år 1990 slopade Ryanair gratis dryck ombord och även överflödiga måltider för att 
kunna pressa priserna ändå mer, de höll sig även till en enda flygplanstyp. Under 
följande år jobbade man med att få fram fler rutter och under 1994 övertogs vissa av 
ett annat flygbolags rutter. Slutligen tog Ryanair helt över det flygbolaget under 1995. 
De fortsatte även med att utöka antalet rutter, flygplan och flygplats orter i och med 
att antalet resenärer ökade. År 2000 lanserade Ryanair sin Internet hemsida 
ryanair.com, där de även erbjöd kringprodukter som hjälp att boka hotell, övriga 
transportmedel etcetera. Under 2002 gav de sig även in på den tyska marknaden och 
satte därmed hård press på Lufthansa som är det dominerade flygbolaget i Tyskland. 
De blev under samma tid nummer ett i Europa på att hålla sina flyg i tid, med lägsta 
antal inställda avgångar och minst förlorade bagage. 
 
Ryanairs strategi är att vara Europas största lågprisflygbolag som kan erbjuda de 
lägsta priserna.  
 

 
Fig. 8. Ryanair Passenger Growth37 
 
Ryanairs sätt att arbeta, som lågprisbolag, kan sammanfattas i punkterna nedan: 
 

• Flygplatser: De flygplatser som Ryanair flyger till ligger ofta en bit utanför 
storstaden, det vill säga utanför den stad som destinationen avser. Ofta kan det 
avståndet vara runt 10 mil. Det gör att landningsavgifter och andra kostnader 
blir betydligt billigare för Ryanair och bidrar därmed till att de kan hålla lägre 
priser till kunden. 

• Snabba stopp: Ryanair står på marken i 25 minuter mellan flygningarna, 
vilket är kortare tid än de flesta andra flygbolag. Att det är möjligt beror på 
onumrerade platser på flygplanen samt relativt små flygplatser. 

                                                
37 www.ryanair.se 
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• Enhetlig flygplansflotta: Ryanair använder sig av samma typ av flygplan och 
har därför inte en flygplansflotta bestående av olika typer av flygplan som till 
exempel SAS har. Därmed behöver Ryanair inte ha tekniker, ingenjörer och 
piloter med speciella utbildningar för olika typer av flygplan, vilket är 
betydligt dyrare. Dessutom blir reservdelar billigare med en enhetlig 
flygplansflotta. 

• Minimering av kostnader: Inredningen i flygplanen väljs också på ett så 
kostnadseffektivt sätt som möjligt. I Ryanairs nya flygplan kan man till 
exempel inte fälla stolsryggarna (eftersom denna funktion är dyrare) och det 
finns inte heller någon ficka i stolsryggen, eftersom att det tar tid att städa 
dem. 

• Ombordförsäljning: Ingen mat eller dryck ingår i flygpriset. Ryanair satsar 
istället på att sälja lättare mat, godis och dryck ombord på planen. 

• Kringförsäljning: Ryanair använder sig av kringförsäljning på så sätt att de 
länkar till andra företag på sin hemsida. Vid försäljning av till exempel 
hotellnätter, hyrbilar etcetera får Ryanair betalt av respektive företag.38  

 
Lågprisbolagens svagheter 
 
�Bristande säkerhet, snuskiga plan som inte hinner städas och kabinpersonal som 
sover under tjänstgöring är några av missförhållandena som avslöjas i en brittisk tv-
film om Ryanair�.39 
 
På senare tid har allt mer kritik, framförallt i media, riktats mot lågprisbolagen. 
Lågprisbolagen har många fördelar men deras affärsstrategier har även en baksida. 
Nedan tar vi upp tre av de punkter som fått mest kritik hos lågprisbolagen. Denna 
kritik och därmed de brister som lågprisbolagen besitter är aspekter som flaggbolagen 
kan fokusera på och istället visa sin styrka på.  
 
Tidsbrist: I en tv-dokumentär om lågprisbolagen påvisade man stora brister som 
uppkommit på grund av det pressade tidsschemat bolagen ska hålla. Det pressade 
tidsschemat, med korta stop mellan lyft och landning är en förutsättning för att 
bolagen ska kunna hålla kostnaderna nere. Detta är, som vi nämnt tidigare, 
lågprisbolagens främsta strategi. I dokumentären visades att det ger upphov till stora 
brister, exempelvis blir säkerhetskontroller och rutiner lidande av det. Kabinpersonal 
hinner helt enkelt inte med att gå igenom alla säkerhetsrutiner som bör göras mellan 
varje flygning. Det flygbolag som dokumentären främst granskade var Ryanair. Där 
hade man som krav att planen inte ska stå på marken mer än 25 min mellan varje 
flygning. På de 25 minuterna ska av- och påstigning ske och dessutom städning av 
planet.40 Det är en väldigt kort tid, vilket av naturliga skäl kan leda till slarv hos 
personalen. Om en olycka skulle hända på grund av misstag av den sorten skulle det 
vara ödesdigert för flygbolaget.  
 
 

                                                
38 www.wikipedia.se 
39 Dagens Nyheter 5/3 2006 
40 Dokumentär, tv4+ 
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Prisbluffar: På senare tid har det även uppmärksammats att lågprisbolagen i många 
fall mer eller mindre luras med sina priser. De visar sig att lågpriserna i många fall 
egentligen är dyra och att det kan skilja tusenlappar mellan priset i annonserna och det 
verkliga priset. Det har även framkommit att lågprisbolagen utnyttjar populära restider 
kring mitten av juli eller till exempel kring Kristi Himmelfärdshelgen där priserna kan 
vara uppemot det tjugodubbla mot vanliga helger. De billiga resorna, �lockpris-
resorna�, är få och tar slut på en gång.41 
 
Personal politik: Det har uppmärksammats hur olika anställningsvillkor och 
personalpolitik kan se ut för lågprisbolagen respektive flaggbolagen. Långa arbetspass 
samt låga löner är vanliga hos lågprisbolagen. De låga lönerna är givetvis en följd av 
de pressade priserna. Det bidrar till hög personalomsättning och idag anställs yngre 
och mindre erfaren personal.42  Jonas Bernunger på flygarbetsgivarna menar att 
Ryanair inte är ett föredöme då de tillämpar irländska lagar för svenska anställda, och 
ställer krav som är främmande för den svenska arbetsmarknaden. 43 
 
I vår intervju med Johan på LFS fick vi ta del av hans åsikt på ämnet och han tror inte 
att kritiken mot Ryanair är relevant. Han anser att kritiken mot lågprisbolagen är en 
styrd diskussion av media. Vidare menar han att strikta säkerhetsföreskrifter finns och 
är hårt åtföljda oavsett om det handlar om lågprisbolag eller flaggbolag. Däremot 
anser luftfartsstyrelsen att det är viktigt att frågor av det här slaget belyses.44 
 
 
Intervju Ryan Air 
 
Nedan följer redovisning av vår intervju med Wilhelm Hamilton, TA & promotion 
executive på Ryanair. Wilhelm är främst insatt inom den svenska marknaden, därför 
ligger tyngdpunkten på Ryanairs verksamhet i Sverige.  
 
I intervjun fick vi svar på flera frågor rörande Ryanairs strategier och sätt att verka. 
De anser att de har den position de vill ha på marknaden, det vill säga att de är det 
största lågprisflygbolaget i Europa som dessutom är det snabbast växande enligt dem 
själva. För framtiden gäller det att försöka behålla den positionen. 
 
Inom den marknad de verkar, ser de SAS som den absolut största konkurrenten. Det 
gör de eftersom de konkurrerar på samma områden då de flyger till samma 
destinationer. Konkurrensen möter de genom sina låga priser. Nyetablerade och 
övriga lågprisbolag ses inte som stora konkurrenter då de är så pass mycket mindre 
och inte alls lika väletablerade som Ryanair. 
 
De hot som Ryanair kan se i framtiden är framförallt flygskatten i Sverige och även 
möjliga terrorhot (vilket gäller generellt i hela branschen). Ryanairs styrkor ligger i 
snabbhet, låga priser, och tack vare att de går med vinst. En svaghet är att 
utbyggnadsfasen i Sverige helt avstannat i väntan på beslutet om flygskatten. I Europa 

                                                
41 Expressen, 3/4 2006 
42 Analyskritik 19/4 
43 www.analyskritik.se 
44 Intervju med Johan Holmér 
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har de under senare tid byggt ut med 30 stycken nya flyglinjer medan man i Sverige 
inte kunnat göra någonting på grund av situationen i dagsläget. Möjligheter finns dock 
att kunna bygga ut i Sverige om rätt beslut i ärendet fattas.  
 
Gällande leverantörernas förhandlingsstyrka anser Ryanair att de själva kan påverka 
sina leverantörskostnader. Kundernas förhandlingsstyrka har däremot minskat i takt 
med att Ryanair själva växt och fortsätter att växa.  
 
Beslutet om flygskatten, som ska tas, har tvingat Ryanair att förändra sina strategier 
(på den svenska marknaden) på senaste tiden. De har blivit tvungna att dra ner på 
verksamheten i Sverige i väntan på att beslutet tas. Ryanair har lagt ned flygrutterna 
från Malmö, vilka istället förläggs till Köpenhamn. Även flygrutterna till och från 
Västerås ska läggas ned. Om Ryanair kommer att fortsätta verka på den svenska 
marknaden är helt beroende av flygskattbeslutet.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
45 Intervju med Wilhelm Hamilton 
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5.4 Sammanfattning  
 
Kapitlet inleddes med ett avsnitt om luftfartsstyrelsen, bakgrund och 
intervjuredovisning. Därefter presenterades de fyra flygbolagen var för sig, med 
bakgrund och intervjuredovisning. 
 
I nedanstående tabell sammanfattas de viktigaste frågorna från intervjuerna med 
flygbolagen. Tabellen är baserad på intervjurespondenternas svar. 
 
 SAS British Airways Finnair Ryanair 
Marknadsposition 
 

Störst på den 
Skandinaviska 
marknaden 

Marknadsledande 2:a i Finland. 3:e 
till Asien 6:e i 
Europa 

Största 
lågprisbolaget i 
Europa. 

Största 
konkurrenter 

Flygbolag med 
liknande 
affärsmodell 

KLM & Lufthansa Flygbolag med 
nonstopflyg till 
samma 
destinationer i 
Europa. 

SAS på den 
svenska marknaden 

Konkurrensmedel 
 

Tillgodose kundens 
behov med 
anpassade 
produkter 

Full service Priser & Service Låga priser 

Styrkor 
 

Välkänt varumärke Storlek, lönsamt 
bolag, säkerhet & 
Brittiskt 

Flexibilitet, hög 
service, bred 
produkt 

Snabbhet och låga 
priser 

Svagheter 
 

Välkänt varumärke 
& stor/trög 
organisation 

Stor/trög 
organisation 

Beroendet av 
bränslekostnaderna 

Svenska 
marknadens 
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6. Analys 
 
Den empiri vi har fått fram genom primär- och sekundärdata analyserar vi här med 
hjälp av vårt teoretiska ramverk. Analysen kommer sedan att ligga till grund för våra 
slutsatser. 
 
Analysen börjar med att behandla syftets första del, det vill säga kartläggandet av hela 
flygbranschen samt av flygbolagen. Det gör vi med hjälp av Porters två modeller. 
Därefter gör vi en jämförande analys med SWOT-analysen som verktyg. Först jämför 
vi flaggbolagen för sig och därefter för Ryan Air. Med hjälp av Ansoffs 
produkt/marknadsmatris har vi sedan analyserat flygbolagens affärsstrategier. Sist i 
analysen återfinns Normans modell om förändringsstrategier kopplat till empirin. På 
så sätt ser vi vilka möjliga framtida strategival som finns, vilket då besvarar syftets 
andra del och problemfrågeställningen. 
 

6.1 Kartläggande 
 
Vi börjar analysen med att kartlägga flygbolagens och hela flygbranschens situation. 
Hur det har sett ut tidigare och hur situationen ser ut i dagsläget. Här besvarar vi den 
första delen av uppsatsens syfte; 
 
Kartlägga hur flaggbolagen fram till idag agerat på marknaden från och med 
lågprisbolagens inträde i branschen. Hur de bemött den förändrade 
konkurrenssituationen, och med vilka affärsstrategier.  
 
Till den här delen av analysen använder vi oss av Porters tre basstrategier och 
femkraftsmodellen. 
 

6.1.1 Flaggbolag 

Enligt Porters tre basstrategier kan vi se att flaggbolagen 
väljer att skaffa sig konkurrensfördelar främst genom två av 
dessa, vilka är differentiering och fokus. 
 
SAS jobbar med basstrategin differentiering genom att 
försöka hålla marknadens bästa service och hög kvalitet. 
Även strategin fokus är central i SAS arbete. Flaggbolagen 
erbjuder mycket till många olika kundgrupper. De arbetar på 

ett �fokuserande� sätt genom att ta reda på vad de olika grupperna vill ha. SAS jobbar 
mycket med att utveckla olika typ av produkter i form av erbjudanden och biljetter, 
vilka ska passa både kunder som reser i tjänsten, det vill säga affärsresenärer, och de 
kunder som reser privat. SAS vill kunna erbjuda kunden vad han vill ha, vad gäller 
pris, service etcetera. Genom att �lära känna� kunden och därefter skräddarsy resorna 
till kunderna kan de differentiera sig mot konkurrenterna på de punkterna. Även 
British Airways jobbar på liknande sätt som SAS, men med fler fokusgrupper (se ovan 
5.2.2) till vilka de försöker skapa fokuserade lösningar på biljetterna och resorna 

 
      Focus 
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Overall  

cost 
      leadership 

 
Porters tre 

basstrategier 
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beroende på vilken kund och behov det handlar om. Finnair jobbar mycket med 
basstrategin differentiering, där Finnairs konkurrensstrategi ligger i att alltid ha hög 
kvalitet, tidsenliga flygavgångar och ankomster, att kontinuerligt expandera 
verksamheten med nya allierade partners. På så sätt försöker de särskilja sig från sina 
konkurrenter. 
 
Enligt Porter är det strategiskt bäst att utgå från enbart en av basstrategierna för att 
konkurrera på bästa sätt. Det kan vara en nackdel att försöka vara �heltäckande� och 
utgå från fler än en av basstrategierna. 

6.1.2 Lågprisbolag 

Sedan avregleringen har det visat sig att en utmanare måste särskilja sig från det redan 
etablerade företagen på något vis för att överleva. Det kan ske exempelvis genom 
geografisk särskiljning, det vill säga genom att inte försöka etablera sig på samma 
rutter som de dominerande företagen. (Istället kan man välja att flyga till helt andra 
orter eller genom att skapa nya flygplatser). Man kan även differentiera sig genom att 
flyga mindre plan på små linjer, eftersom de större företagen oftast inte brukar bry sig 
om att konkurrera där. Slutligen kan man även försöka komplettera dessa 
differentieringar med att erbjuda ett lägre pris med lägre servicenivå.46 
 
Vi kan se att lågprisbolagen, i vårt fall Ryan Air, främst använder sig av basstrategin 
kostandsöverlägsenhet. På så sätt skaffar de sig konkurrensfördelar mot andra bolag i 
branschen. Tack vare att lågprisbolagen kan pressa sina kostnader så mycket, genom 
att dels ha låga omkostnader och dels �skala av� så mycket som möjligt vad gäller 
kringservice, kan de erbjuda sina kunder billiga biljetter. Flaggbolagen har inte den 
möjligheten på samma sätt i dagsläget. Det är med denna lågprisstrategi som 
lågprisbolagen skaffar sig sina marknadsandelar i första hand.  
 

6.1.3 Flygbranschen 

Utifrån Porters femkraftsmodell kan vi kartlägga flygbranschen i stort och vilka 
krafter som påverkat branschen till förändring.  

 
Den största kraften som påverkat flygbranschen är nykomlingarna på 

marknaden, det vill säga lågprisbolagen. Det beror främst på att 
etableringshinder, i form av en styrd marknad, blivit avreglerad. 
Det vill säga markandens entry and exit barriers har förändrats.  

 
I och med att antalet aktörer på marknaden ökat har även 

branschkonkurrensen ökat, vilket är en annan av krafterna i Porters modell.  
 
Då alternativen blivit fler för köparen/kunden, har de möjlighet att välja det bolag 
med det mest attraktiva erbjudandet. Generellt sett har därmed deras 
förhandlingsstyrka ökat och på så sätt påverkar köparens kraft branschen till 
förändring. (Ryan Air ser däremot annorlunda på det, se intervju med Ryan Air).  
                                                
46 www.lfs.se 
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Substitut som tåg, buss eller andra transportmedel är inte flygbranschens största hot. 
Istället blir den tekniska utvecklingen ett hot. Idag har exempelvis videokonferenser 
och �net-meetings� blivit allt vanligare substitut, vilka i många fall ersätter 
affärsresor.  
 
Leverantörernas förhandlingsstyrka är svår att generalisera för hela branschen. Stora 
flygbolag och flygbolagsallianser har ofta en fördel i leverantörsförhandlingar, då de 
är viktiga kunder till leverantörerna.  
 
En annan kraft, utöver Porters fem krafter, som kommer att påverka hela 
flygbranschen på ett eller annat sätt är politiska regleringar. I dagsläget är beslutet om 
flygskatt aktuellt. 
 
Skatten på flygresor kommer under alla omständigheter att påverka både inrikesflyget 
och utrikesflyget i Sverige. Ökade flygskatter betyder ökade biljettpriser för 
flygbolagen.  
 
Beslutet om skatten påverkar kanske främst lågprisbolagen som då procentuellt sett 
får en betydligt dyrare biljettpris nivå. I Ryan Airs fall är detta mycket tydligt. De 
anser själva att flygskatten är ett stort hot mot deras verksamhet i framförallt 
Sverige.47 
 
Flygskatten kommer naturligtvis även påverka de större bolagen, flaggbolagen. Men 
eftersom deras strategier inte främst är kostnadsöverlägsenhet har de större möjlighet 
att klara denna ökade kostnadspost än lågprisaktörerna på flygmarknaden. 
Miljörelaterade skatter ses som ett hot mot hela flygbranschen, då andra substitut till 
flyget, som inte blir drabbade på samma sätt, kan komma att bli aktuella för 
resenärerna. 48  
 
Flygskatten påverkar därmed flaggbolagen och lågprisbolagen olika mycket. Det 
beror, förutom det vi nämnt ovan, på att bolagen har olika affärsmodeller. 
 

6.2 Jämförelse 
 
Här kommer vi att göra jämförelser mellan flygbolagen. Dels mellan de olika 
flygbolagen var för sig, sedan gör vi även en jämförelse mellan flaggbolag och 
lågprisbolag. Till vår hjälp använder vi SWOT-analysen som verktyg. På så sätt 
strukturerar vi upp de olika flygbolagens styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 
 
 
 
 
 
 

                                                
47 Intervju med Wilhelm Hamilton 
48 Intervjuer med flaggbolagen 
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6.2.1 SWOT-analys 

SAS 
 
Styrkor: Enligt SAS är en av deras största styrkor deras välkända varumärke, det vill 
säga stor �brand recognition� bland kunderna. Styrkan i det ligger i att företaget inte 
behöver jobba lika mycket som andra företag med varumärkes kännedom i 
marknadsföringen.   
 
Svagheter: Styrkan i varumärket är även till en nackdel enligt SAS, då det gör att de 
som organisation har högre förväntningar på sig. Därmed gäller det för dem att kunna 
leva upp till den kvalité som varumärket speglar och kunderna förväntningar. 
Företagets storlek är även en svaghet eftersom det medför att förändringsprocesser tar 
mycket tid. 
 
Möjligheter: Det har tack vare att organisationen är så stor, varit möjligt att pressa 
priser mot leverantörer samt att fortsatt kunna utveckla nya produkter. SAS har även 
sett möjlighet i att kunna utvärdera kundens åsikter och behov för att skapa 
förbättringar, tack vare deras storlek som företag. 
 
Hot: SAS största hot är nya flygbolags inträde på marknaden, oljeprishöjningar och 
politiska regleringar som miljöskatter och andra avgifter som de själva inte kan råda 
över.49 
 
British Airways 
 
Styrkor: British Airways styrkor är deras storlek, att de går med vinst, säkerhet samt 
att de är ett brittiskt bolag, vilket de anser förknippas med artighet och klass.  
 
Svagheter: De ser en svaghet i att vara ett stort flygbolag i och med att förändringar 
tar tid att genomföra.  
 
Möjligheter: Ständiga förbättringar av sina erbjudanden. 
 
Hot: Nya konkurrenter, lågprisbolagen, krig och terrorhot mot Storbritannien är de 
främsta hoten BA ser.50 
 
Finnair 
 
Styrkor: Att de är ett relativt litet bolag med stor flexibilitet. De tycker även att de 
erbjuder en bred produkt med högklassig service ombord, vilket är en annan styrka. 
 
Svagheter: Finnairs svaghet är deras starka beroende av bränslekostnaderna och att 
Helsingfors snart är den enda destinationen från Sverige.  
 
Möjligheter: Att bygga ut sitt reseprogram till och från Asien. 
                                                
49 Intervju med Lars Sandberg 
50 Intervju med Jeanette Paulsson 
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Hot: Finnair anser att bränslekostnaderna utgör ett starkt hot eftersom de satsar på 
långdistansflygningar. Även andra miljökrav ses som hot. Nya konkurrenter är också 
en faktor vilket ses som ett hot.51 
 
Flaggbolagen har visat sig ha ungefär samma tankar om vad de anser att deras egna 
starka och svaga sidor är. Företagets storlek är en styrka enligt dem alla oavsett om de 
anser att de är ett större eller mindre företag. Att vara stora etablerade företag är både 
en styrka samtidigt som det är en svaghet. Att vara ett mindre företag ger flexibilitet. 
Hot från nya konkurrenter ser alla flaggbolagen allvarligt på. 52 
 
Utöver de styrkor, svagheter, möjligheter och hot som tagits upp i tidigare SWOT-
analyser, kan vi vid en jämförelse, se flera faktorer flaggbolagen har gemensamt, vilka 
de själva inte tagit upp. 
 
En av flaggbolagens största fördelar jämfört med lågprisbolagen är deras långa 
erfarenhet i branschen. Det gör dem stabilare än andra företag vid förändringar i 
branschen. Vi ser däremot förändringssvårigheter som en mycket stor svaghet för 
flaggbolagen. Att vara trögföränderlig kan vara förödande för ett företag om snabba 
beslut/förändringar krävs. Då kan andra aktörer, som lågprisbolagen, hinna före och 
därmed vinna marknadsandelar och styrka. Det finns möjligheter för flaggbolag med 
välkända varumärken att kunna utveckla, bygga allianser och samarbeten med andra 
flygbolag. Vilket vi kan se blir allt viktigare i denna globaliserade bransch. Ett hot för 
flaggbolagen kan vara att lågprisbolagen attraherar yngre kundsegment idag vilket 
kan leda till att de i framtiden behåller dessa kunder.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.9 Sammanfattad SWOT -Flaggbolagen 
 
Ryanair 
 
Styrkor: Ryanairs styrkor är deras låga priser och snabbhet. Dessutom ser de en 
styrka i att de är ett lågprisbolag som går med vinst.  
 

                                                
51 Intervju med Jaana von Harpe 
52 Intervju med flaggbolagen 
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Svagheter: Att verksamheten i Sverige nu trappats ner i väntan på beslutet om 
flygskatten, är en stor svaghet för Ryanair som växande flygbolag. 
 
Möjligheter: Om flygskattbeslutet faller till flygbolagens fördel ger detta möjlighet 
för Ryanair att fortsätta bygga ut sin verksamhet på den svenska marknaden. 
 
Hot: De hot som Ryanair kan se i framtiden är framförallt flygskatten i Sverige och 
även risken för terrorhot. 53 
 
Ryanair, vår representant för lågprisbolagen, anser att deras främsta styrka är de låga 
priserna men även deras tillgänglighet. Det ligger en stor styrka i att vara ett 
�etablerat� lågprisbolag som Ryanair är i denna bransch där det kontinuerligt kommer 
upp nya lågprisaktörer. 
 
Vi kan se svagheter hos Ryanair, vilka vi inte ser hos flaggbolagen. Ryanairs pressade 
tidsschema för att spara pengar, brister i personal politik och säkerhet är exempel på 
svagheter. Ryanair har möjlighet att kunna plocka marknadsandelar genom att 
attrahera fler kundsegment. Det tack vare att lågprisbolagen blir alltmer accepterade 
av kunderna på marknaden. 
 
Fortsatta regleringar från myndigheter ser vi som ett stort hot inte bara för 
flaggbolagen utan även för Ryanair. Det kan komma att stoppa dem på fler marknader 
och inte bara på Sveriges markand. Även flaggbolagen kan vi se som hot till Ryanair, 
då de alltmer verkar börja använda sig av lågprisbolagsinriktade strategier med lägre 
priser och så vidare.  
 
Terrorhot är ett allvarligt hot som alla bolag bör ta i beaktande, det vill säga hela 
branschen både flaggbolag och lågprisbolag. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.10 Sammanfattad SWOT - Ryan Air 

                                                
53 Intervju Wilhelm Hamilton 
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6.3 Framtida strategier 
 
I det här avsnittet kommer vi att analysera flygbolagens framtida möjligheter och 
därmed strategier. Vi arbetar här med den normativa delen av vårt syfte;  
 
Ge förslag på möjliga framtida strategival för flaggbolagen. 
 
Vi studerar här både flaggbolagen och lågprisbolaget Ryanair. Vi väljer att göra så för 
att kunna besvara vår frågeställning; 
 
Hur kan den förändrade konkurrenssituationen, med nya lågprisaktörer, förväntas 
förändra �flaggbolagens� affärsstrategier i framtiden på den europeiska marknaden? 
 
Fokus är på flaggbolagen, men för att kunna förstå och kunna ge förslag på framtida 
strategier för dem, måste vi förstå lågprisbolagens agerande. Till vår hjälp har vi 
Ansoffs produkt/marknads matris och Richard Normans modell om 
förändringsstrategier. 

 

6.3.1 Ansoffs produkt/marknadsmatris 

SAS 
 
Med utgångspunkt i Ansoffs produkt/marknadsmatris kan vi se att SAS 
affärsstrategier inte ligger i att agera riskfyllt. De arbetar huvudsakligen på en 
etablerad marknad med till största del etablerade produkter. SAS har sedan innan 
avregleringen arbetat på samma marknad och de vill vara ett bolag för folket. Oavsett 
om du är affärsresenär eller reser privat vill de kunna erbjuda sina tjänster till alla. De 
arbetar med att förbättra de redan befintliga produkterna mot de redan befintliga 
kunderna. Därmed kan vi se att SAS jobbar med en marknadspenetrationsstrategi.  
 
Vi kan även se att de börjar utveckla nya produkter på den etablerade marknaden. 
SAS pressar priserna för att kunna erbjuda alternativ liknande lågprisbolagens. Med 
de erbjudandena vill SAS attrahera den yngre målgruppen. Internethandel, köp av 
kringprodukter, utveckling av mobila tjänster och ökning av kundernas valmöjligheter 
är andra områden SAS fokuserar på. På så sätt kan vi se att SAS även använder sig av 
en produktutvecklingsstrategi. 
 
British Airways 
 
Vad gäller BA affärsstrategier, ser vi att de inte är särskilt riskbenägna. Det kan vi se 
då de arbetar på en etablerad marknad och fokuserar på att förbättra erbjudandena för 
de befintliga kunderna. BA värdesätter de lojala kunderna högt och vill därför arbeta 
vidare med att bemöta dem på bästa sätt. BA visar en viss tendens att gå mot 
produktutvecklingsstrategi när det gäller prisnivån. Genom att sänka sina biljettpriser 
kan de möta den ökade konkurrensen från lågprisföretagen.  
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Finnair 
 
Finnair är, liksom de andra flaggbolagen ovan, inte särskilt riskbenäget. De arbetar i 
första hand på en etablerad marknad med etablerade produkter. Däremot kommer 
Finnair nu att satsa på att utveckla sina resor till och från Asien. På så sätt ser vi att de 
använder sig av en marknadsutvecklingsstrategi. Utveckling av nya produkter är inte 
Finnairs fokus i dagsläget, men bra priser och service är centralt i Finnairs 
konkurrensstrategi, på så sätt utvecklas de etablerade produkterna till det bättre 
successivt. 
 
Ryanair 
 
Ryanairs affärsstrategi ligger i att hålla produkten till så lågt pris som möjligt. Det har 
varit deras strategi från dag ett och kommer att fortsätta vara det enligt dem själva. 
Därmed ser vi ingen direkt utveckling av nya produkter i dagsläget. Däremot jobbar 
Ryanair med att utvidga sin marknad till att nå nya marknader genom att utöka sina 
flygdestinationer. Det tyder på att de har en affärsstrategi som lutar åt 
marknadsutvecklingsstrategin i Ansoffs matris. Det kan vara riskfyllt att gå mot nya 
marknader, till exempel kanske kundernas efterfrågan inte motsvarar flygbolagens 
förväntningar. Men Ryanair behåller ändå en relativt låg risknivå i och med att de 
håller sig till sina etablerade produkter. 
 

6.3.2 Förändrings strategier 

I det här avsnittet använder vi oss av Richard Normans modell om 
förändringsstrategier. Det vill säga vilka möjliga framtida strategival vi ser för 
flaggbolagen.   
 
Vi börjar med att positionerna in bolagen vi studerat i Richard Normans modell om 
möjliga förändringsstrategier (se figur 11). Den visar på hur flygbolagen kan anpassa 
sig till sin omgivning. 
  
Genom våra empiristudier kan vi nu se att SAS, till att börja med, efter avregleringen 
valt att möta den nya konkurrensen genom att jobba med ständiga förbättringar inom 
den egna affärsmodellen. De arbetar även med anpassning utifrån och inåt. Till 
exempel genom att delvis rätta sig efter lågprisbolagens framfart med lägre priser.  
 
Vi ser genom de primärdata vi arbetat med att företagen, som det ser ut i dagsläget, 
fortsatt kommer att arbeta utifrån samma modell som de gjort sedan avregleringen. 
Exempelvis berättade Lars Sandberg på SAS att de kommer att fortsätta utveckla de 
affärsstrategier de jobbar med idag. 
 
British Airways placerar vi likt SAS in i det nedre, vänstra hörnet. Då de arbetar med 
att förbättra sin befintliga affärsmodell istället för att förnya den. Eftersom de har en 
etablerad affärsmodell arbetar de på ett sätt som inte tvingar omgivningen till 
förändring. Vi väljer däremot att placera in BA strax ovanför SAS då de inte anpassat 
och anpassar sin verksamhet lika mycket till den nya konkurrenssituationen som SAS. 
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BA fortsätter att arbeta på ungefär samma sätt som de gjorde innan lågprisbolagens 
inträde på marknaden. 
 
Vi har valt att lägga Finnair relativt nära mitten av Richard Normans 
förändringsstrategimodell. Bolaget ligger närmare mitten än både British Airways och 
SAS. Det beror på att Finnair är det flaggbolag, av de vi studerat, som minst förändrat 
sina strategier på grund av den nya konkurrensen. Men de hör trots allt till de företag 
som är av det reaktiva slaget. Det vill säga där man accepterar att omvärlden ändrats 
och accepterar att de själva måste förändras på något sätt för att möta den nya 
omgivningen. Det gör Finnair framför allt genom att fokusera på att utveckla sina 
resor till Asien. De kan man se som ett steg mot pilen �ständiga förbättringar inom 
affärsmodellen�, därav placeringen av Finnair strax till vänster om centrum i 
modellen. 
 
Ryanair är ett av de bolag som uppkommit efter avregleringen vilket medfört att de 
själva tillsammans med andra lågprisbolag har tvingat sin �nya� struktur på 
omgivningen, däribland flaggbolagen. Vid sitt inträde på marknaden arbetade de med, 
en för branschen, strukturellt, ny affärsmodell. Men nu och i framtiden fortsätter de 
inte med att skapa nya strukturella förnyelser, utan de kommer att fortsätta att istället 
ständigt förbättra den egna affärsmodellen. Det är förklaringen till vår placering av 
Ryanair i figur 11. 
 

 
 
Fig. 11 Richard Normans förändringsstrategimodell 
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7. Slutsatser och rekommendationer 
 
 

I det här avsnittet presenteras de slutsatser och 
rekommendationer vi kommit fram till under 
studiens gång. De baseras på teori, empiri och 
analysens resultat. 
 
Vi återknyter här till de tre utgångspunkterna; 
konkurrens, affärsstrategier och flaggbolag. 
Begreppen är centrala genom hela uppsatsen och 
därför väljer vi att utgå från dem även när vi 
formulerar våra slutsatser.  

7.1 Konkurrens 
 
Att konkurrensen, inom flygbranschen, befrämjats i och med avregleringen kan vi nu 
konstatera. De punkter om konkurrens som togs upp i teorikapitlet; konkurrens leder 
till reducerad marknadsmakt, intern effektivitet i företagen, stordrift och effektiv 
selektion och att konkurrens befrämjar innovativ aktivitet anser vi kan appliceras 
direkt på vårt undersökningsområde, flygbranschen. Konkurrens leder till reducerad 
marknadsmakt, det bekräftas av alla bolagen. Att konkurrens leder till stordrift ser vi 
exempelvis på den ökade mängden allianser, som finns och som kommer att bli allt 
viktigare. Konkurrensens inverkan på innovativiteten ser vi på hur företagen jobbar 
för att skapa nya produkter och/eller letar sig till nya marknader för att kunna 
expandera. Att konkurrens leder till intern effektivitet har vi inte direkt fått bekräftat, 
men däremot kan vi se att lägre priser och lönsamhet kan vara en indikator på det. 
 
Sedan avregleringen har flygbranschen övergått från att vara produktionsfokuserad till 
att vara mer kundfokuserad, det vill säga anpassad efter kundernas behov. Det har 
blivit en förutsättning för flygbolagen för att klara av den ökade konkurrensen. Ett 
annat strategival som fått ökad betydelse är att bilda och gå in i allianser för 
överlevnad och tillväxt, vilket också är en direkt effekt av den nya 
konkurrenssituationen. Det kan vi se genom flygbolagens agerande samt 
Luftfartsstyrelsens syn på utvecklingen inom flygbranschen. 
 

7.2 Affärsstrategier 
 
Den kritik som riktats mot lågprisbolagen, vilket tidigare tagits upp, är något vi anser 
att flaggbolagen kan ta i beaktande vid utvecklande av sina affärsstrategier. 
 
Flaggbolagen kan utnyttja sina styrkor på områden där lågprisbolagen är svagare. 
Exempelvis kan de utnyttja att de har stabilare verksamheter med trovärdiga priser, de 
kan även visa på sin styrka vad gäller säkerhet och rutiner. Genom att driva en sund 
personalpolitik skapas erfaren, nöjd personal som tar väl hand om sina kunder. 
 

Konkurrens 

Affärsstrategier Flaggbolag 
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Både lågprisbolagen och flaggbolagen har både styrkor och svagheter, de kan därmed 
lära av varandra. Prismedvetna konsumenter blir vanligare, vilket lågprisbolagen drar 
nytta av samtidigt som aspekter som flygsäkerhet blir allt mer aktuell då hot i form av 
terrorattacker och liknande är aktuella. Det är en aspekt som flaggbolagen kan 
använda till sin fördel samtidigt som lågprisbolagen får akta sig för att inte tappa 
förtroende hos kunden då säkerheten i vissa fall kan bli lidande av deras avskalade 
strategier. Flaggbolagen kan även utnyttja sin storlek och erfarenhet. Att vara en stor 
organisation med välkänt varumärke ger fördelar i exempelvis förhandlingar och 
erfarenhet underlättar vid förändringar.  
  
Vi kan se att den förändrade konkurrenssituationen i flygbranschen påverkar 
flaggbolagens affärsstrategier på flera sätt tack vare lågprisbolagens inträde på 
marknaden även framåt. Det ser däremot inte ut som att något av de flaggbolag vi valt 
att studera kommer att komma med några revolutionerande nya affärsstrategier den 
närmaste tiden. De kommer istället framförallt att fortsätta utveckla sina befintliga 
strategier, genom att successivt förändra delar av strategierna för att möta 
konkurrensen.  
 

7.3 Flaggbolag 
 
Flygbranschens olika typer av bolag verkar allt mer gå mot att likna varandra 
oberoende av om de är flaggbolag eller så kallade lågprisbolag. När lågprisflygen 
gjorde entré på marknaden, skiljde de sig från de traditionella flygbolagen genom att 
enbart sälja enkelresor, framför allt via Internet, till mycket låga priser och med en 
avskalad service. Numera är det svårare att kunna använda en enhetlig definition av 
dessa lågprisflygbolag, eftersom flera av de så kallade fullservicebolagen 
(flaggbolagen) numera arbetar efter samma principer. Idag kan vi idag hitta flygresor 
hos flaggbolagen till mer eller mindre samma priser som hos lågprisbolagen. 
Samtidigt kan vi hitta relativt dyra biljetter i vissa fall hos de så kallade 
lågprisföretagen.  
 
I inledningen av uppsatsen skrev vi om de stora företagen som �gör allting rätt�. Och 
att de företagen, trots att det vidtas försiktighetsåtgärder och så vidare, i många fall 
ändå går sämre för. Det problemet försöker nu flaggbolagen motverka genom att sakta 
anpassa sina strategier till den nya konkurrensen. 
 
Den förändrade konkurrenssituationen, med nya lågprisaktörer, kan förväntas 
förändra flaggbolagens affärsstrategier på flera sätt i framtiden. 
 
Flaggbolagen kommer att gå mot att likna lågprisbolagen mer i sina affärsstrategier. 
Med det menar vi att de måste anpassa sina priser för att behålla sina kunder och 
attrahera nya. Flaggbolagen måste även förändra sina organisationsstrukturer i 
framtiden. Stora, långsamma, tröga organisationer är inte hållbara i en bransch som 
ständigt förändras. Att kunna läsa av omgivningen och snabbt förändra sig efter den är 
viktigt för att inte hamna efter. 
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Trots de anpassade förändringarna bör flaggbolagen även ta vara på sina starka sidor 
som varumärke, säkerhet, pålitlighet och erfarenhet. Styrkor som de här hjälper 
flygbolagen att möta förändringar som exempelvis införande av flygskatt enklare. På 
de här punkterna ligger lågprisbolagen efter och vi tror att de kommer att försöka 
jobba på det i framtiden. På så sätt kommer även lågprisbolagen att närma sig 
flaggbolagen när det gäller affärsstrategiskt tänkande. 
 
För att växa sig stark i branschen, där det idag är många aktörer, är samarbeten 
viktiga. Det kan vi se på det ökade antalet allianser flygbolagen bildar. Den här typen 
av samarbete förenklar för kunden i en allt mer globaliserad omgivning. Det är lättare 
för flaggbolagen att ingå i allianser, då de är mer välkända och etablerade. Samarbeten 
ger flaggbolagen möjlighet att erbjuda kunderna fler och mer anpassade erbjudanden. 
Fler destinationer kan erbjudas och kunden kan i större utsträckning resa från A till B 
utan byten.  
 
Att vara ett flaggbolag idag har inte samma status som tidigare. Styrkan i att vara 
�nationens� flygbolag räcker inte. Idag och i framtiden måste flaggbolagen anpassa 
sig mer än de gjort tidigare till omgivningen.  
 
Nedan följer våra sammanfattande förslag och rekommendationer till hur 
flaggbolagen kan agera i framtiden. 
 
 Sammanfattade rekommendationer för flaggbolagen: 

 
• Utveckla lågpriserbjudanden till kundsegment som önskar detta 
• Organisationsförändring för att kunna möta nya hot snabbt 
• Fortsatt fokus på säkerhet och pålitlighet 
• Ökade samarbeten, allianser 
• Utöka antal destinationer och öppna upp nya marknader 
• Förenkla resandet för kunden (direkt resor, ta kund från A till B) 
• Följa med den tekniska utvecklingen (hemsida, mobila tjänster etcetera) 
• Ge kunden det kunden vill ha! 
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8. Kritisk granskning av uppsatsen/studien 
 
Efter att ha genomfört vår undersökning, från problemformulering till våra slutsatser 
och rekommendationer ska vi i det här avsnittet kritiskt granska hela uppsatsen. Det 
arbetssätt och upplägg vi använt oss av har i det stora hela fungerat bra.  
 
Urvalet av flygbolag, anser vi, representerar det valda problemområdet på ett bra sätt. 
Vi hade i och för sig gärna sett något eller några fler av lågprisflygbolagen 
representerade i vår undersökning. Det var vår tanke från början, men av praktiska 
skäl, då flygbolagen inte är särskilt behjälpliga att svara på frågor från studenter, blev 
detta inte möjligt. Vi är därför medvetna om att Ryan Air är vår enda representant från 
lågprisflygbolagen. Det är givetvis en faktor som kunde ha förbättrats om vi haft 
möjlighet att komma i kontakt med fler lågprisbolag. Trots det tror vi att vi har kunnat 
få den förståelse och de svar vi behövt för att besvara vår problemformulering och 
därmed vårt syfte med undersökningen. Vi vill påpeka att intervjuresultatet med Ryan 
Air främst tar hänsyn till den svenska marknaden, då personen vi intervjuade var mest 
insatt på det området. Vi ser inte det som någon större nackdel då informationen från 
flaggbolagen är inriktad på både den europeiska och svenska marknaden och därmed 
jämförbar.  
 
Tillförlitligheten i vår studie kanske skulle ha varit större om vi studerat fler 
flaggbolag i branschen, och på så sätt fått fler infallsvinklar på problemet i fråga. Vi 
valde medvetet ut tre flaggbolag att studera, då vi inte ville att undersökningen skulle 
bli alltför omfattande. Flaggbolagen var inte heller särskilt benägna att ställa upp på 
intervjuer och vi fick jobba hårt på att få representanter från respektive flygbolag att 
ställa upp och svara på våra frågor. Dessutom är en del av flygbolagens huvudkontor 
är belägna utomlands. Vilket resulterade i att en del av intervjuerna fick genomföras 
per telefon och en del frågor fick vi svar på via e-mail. Det är givetvis inte optimalt, 
då vi helst velat genomföra personliga intervjuer. Vi har, trots detta, fått svar på 
samma frågor från de olika flygbolagen och tror därför inte att det har någon stor 
inverkan på uppsatsens resultat och tillförlitlighet. 
 
Mängden sekundärdata gällande information om de olika flygbolagen har varierat. 
Det har till exempel varit betydligt lättare att hitta information och material om SAS 
än om British Airways. Olika flygbolag är mer eller mindre villiga att dela med sig av 
information. Det är vi medvetna om och det kan ses som en brist i studien. Då vårt 
syfte framförallt ska besvara vad som gäller idag och framåt i tiden, anser vi att 
historiska data är av mindre relevans i denna studie. 
 
Vi har delvis använt oss av flygbolagens egna Internet hemsidor. Syftet med 
hemsidorna ligger delvis i att marknadsföra flygbolagen och är därmed vinklade till 
bolagens bästa och kan på så sätt ge en ensidig bild av bolaget. Vi har försökt att få en 
bredare och bättre överblick över flygbolagens situationer genom att använda olika 
form av sekundärdata och givetvis genom våra intervjuer. 
 
Intervjun med Luftfartsstyrelsen ger oss en neutral syn på problemet, eftersom de är 
opartiska i frågan, vilket vi anser stärker tillförlitligheten i studien. 
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Vi kunde givetvis ha använt oss av fler källor av olika slag i vår studie. Med den 
tidsram vi har haft till vårt förfogande anser vi ändå att vi funnit tillräckligt med data 
för att kunna genomföra studien och besvara på vårt problem och syfte.  
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Bilaga 1: Intervjufrågorna till flygbolagen 

 
 

• Vilken position anser Ni att Ni har på marknaden idag & vilken position skulle 
Ni vilja ha? 

 
• Vilka ser Ni som Era största konkurrenter inom flygbranschen? 
 
• På vilka områden konkurrerar Ni med dem? 
 
• Hur möter Ni den konkurrensen?  
 
• Vilka hot/konkurrenter ser Ni i framtiden? 
 
• Vilka övriga konkurrenter har Ni? (övriga branscher) 
 
• Hur ser Er förhandlingsstyrka ut jämfört med Era leverantörer? Kan Ni 

påverka priserna eller är det leverantörerna som styr? 
 
• Anser Ni att Era kunders förhandlingsstryka har ökat/minskat? 
 
• Vilka styrkor/svagheter/möjligheter/hot har Ni? 

 
• Hur kommer beslutet om flygskatten påverka Er?  

 
• Hur har Era strategier förändrats den senaste tiden? 

 
• Hur kommer Ni att fokusera framöver? (förändringar gällande strategi, 

positionering?)  
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Bilaga 2: Intervjufrågorna till LFS 
 
 

• Berätta kortfattat om er verksamhet? 
 

• Hur har ni påverkats av den förändrade konkurrenssituationen? 
 
• Vilka förändringar kan ni se på flygmarkanden sedan avregleringen? 

 
• Hur kan ni påverka konkurrenssituationen? (situationen för lågprisflygbolagen 

respektive flaggbolagen) 
 
• Beslutet om flygskatten? Hur tror ni att detta kommer påverka flygbolagen och 

konkurrensen på marknaden? Vilka konsekvenser kommer det ha för er? 
 

• Hur påverkas er roll/verksamhet av flygbolag som väljer att använda 
flygplatser som ni inte disponerar? 

 
• Hur tror Ni att flygbranschen kommer att se ut i framtiden? Vilka kommer 

vara de dominerande flygbolagen, hur kommer de att se ut? Vilka strategier 
kommer vara ledande? 

 
• Vilka hot och möjligheter finns i flygbranschen i framtiden?  

 
• Vilka krafter kan komma att påverka branschen? (Potentiella nykomlingar, 

leverantörer, branschkonkurrenter, köpare, andra substitut till flyg?) Och på 
vilket sätt? 

 
• Vilka framtidsstrategier har ni och hur kan dessa komma att påverka 

flygbolagen? 
 
 

 
  

 


