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Syfte: Denna uppsats har som syfte att undersöka vad som ligger bakom 

lågprisbolagens framgångar och att se vilken strategi som de 

nationella bolagen väljer för att vända en nedåtgående trend.  Jag 

vill ta reda på hur förhållandena har ändrats i flygbranchen de 

senaste åren med utgångspunkt från nationella bolag och 

lågprisbolag. Med en fallstudie av Scandinavian Airlines och 

Ryanair vill jag jämföra deras strategiska positioner i förhållande 

till förändringarna i branschen. 

 

Slutsats: Ryanair kommer att fortsätta ta marknadsandelar från de etablerade 

aktörerna. SAS har lyckats med bedriften att sänka sina kostnader 

radikalt med har samtidigt tappat i differentiering. Konkurrensen 

kommer att fortsätta öka. Det kommer en konsolideringsvåg över 

den europeiska flygbranschen i kölvattnet av hårdare konkurrens 

och lägre lönsamhet. 
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1. Inledning 

Flygbranschen har varit under förändring de senaste åren med tuffare konkurrensvilkor 

och  vikande resultat. Nya aktörer på marknaden med låga kostnader och betydligt lägre 

priser sätter de etablerade flygbolagen under stark press.  

 

De nationella flygbolagen med starka band till statliga intressen har dragits med stora och 

ineffektiva organisationer. Efter avregleringen av flygmarknaden i USA och Europa har 

konkurrensen hårdnat avseärt. Med sammanslagningar och uppköp har marknaden i USA 

blivit mer och mer koncentrerad till ett fåtal spelare. Marknaden har delats upp mellan de 

etablerade bolagen med internationell trafik och högre service och ett antal snabbväxande 

budget flygbolag som ofta trafikerar kortare sträckor och medvetet håller nere standarden 

för att kunna erbjuda låga priser. 

 

Vi ser en fortsatt liberalisering världen över av de regleringar som fortfarande spelar stor 

roll för flygbolagens verksamhet. Med liberaliseringarna följer nya förutsättningar på 

marknaderna med ökat tryck på kostnadsnedskärningar och effektiviseringar. Med att de 

nationella särintressena minskar ökar trycket på konsolideringar och utslagning av 

svagare aktörer.  

 

 Lågprisbolag som Ryanair lyckas hålla en balans mellan låga priser och låga kostnader 

och visar bra resultat. De stora bolagen har tvingats till motåtgärder.  SAS har genomgått 

ett antal år av kostnadsnedskärningar och omorganisationer för att försöka vända den 

nedåtgående trenden. 
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Problematisering 

Branscher förändras kontinuerligt i takt med marknadernas livscykel och att marknader 

mognar. Det finns även drastiska förändringar som ändrar förhållanden i en bransch på ett 

mer dramatiskt sätt. Den tekniska utvecklingen är ofta en drivande kraft som kan leda till 

att förutsättningarna för hela industrier kastas omkull på bara några år. Det finns många 

exempel på tekniska landvinningar som inneburit stora förbättringar för människor och 

som samtidigt drivit företag i konkurs. Ändringar i lagar och regleringar kan också leda 

till skiften i en bransch vilket kan ge dramatiska förändringar på några års sikt. 

Avregleringar har ofta motivet att öka konkurrensen för att förbättra effektiviteten och 

sänka priset för konsumenten.  

 

Varje förändring har sin grund och sin logik. Dynamiken i förändringen sker inte helt 

slumpmässigt utan utifrån krafter som är påtagliga. Även en process där utgången inte är 

given finns ofta förteteelser som interagerar och krafter som verkar mellan dessa 

företeelser. Förändringen och dynamiken kan te sig kaotisk men genom att ta fasta på 

väsentliga företeelser och hitta de viktigaste krafterna kan i bästa fall förändringens logik 

göras synlig. 

 

Flyget är i förändring och det är avregleringar och ändrade lagar som ligger bakom de 

förändrade vilkoren. Ökad konkurrens och nya aktörer med en tydlig lågprisprofil är 

företeelser som är med och driver dynamiken. Med allt hårdare konkurrens och lägre 

priser drivs branschens lönsamhet ner. 

 

Uthålligheten hos de nya aktörerna är avgörande i hur långt de kan gå i sin prispress. En 

snabb expansion i kombination med lägre priser kan leda till en bubbla och en väntande 

nedgång. 

 

De etablerade aktörerna har varit i en priviligerad ställning och har inte visat sig snabba 

att anpassa sig till de nya förållandena. För de nationella flygbolagen som inte är lika 

slimma är det viktigt att kunna erbjuda något som kunderna är villiga att betala för. 
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Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som ligger bakom lågprisbolagens 

framgångar och att se vilken strategi som de nationella bolagen väljer för att vända den 

nedåtgående trenden.  Jag vill ta reda på hur förhållandena har ändrats i flygbranchen de 

senaste åren med utgångspunkt från nationella bolag och lågprisbolag. Med en fallstudie 

av Scandinavian Airlines och Ryanair vill jag jämföra deras strategiska positioner i 

förhållande till dynamiken i branschen.   

Avgränsning 

Jag har valt att avgränsa mig till att främst jämföra SAS och Ryanair och se 

förändringarna i branschen i relation till dessa bolag. Utvecklingen för SAS är speciellt 

intressant då det rör ett nationellt bolag med anknytning till Sverige och eftersom SAS 

gjort stora organisatoriska förändringar som svar på vikande resultat.  

Ryanair är ett anat bolag som är intressant att titta närmare på främst för att Ryanair är ett 

lågprisbolag som har imponerat genom att fortsätta växa under de tuffa år som 

flygbranchen gått igenom.   

 

Även om avgränsningen är dessa två bolag så anser jag att de är intressanta med sina 

respektive inriktningar. Scandinavian Airline är intressant då service har varit grunden för 

deras position. Ryanair är intressant som ett renodlat lågprisbolag. Med dessa egenskaper 

är de var för sig representiva för nationella respektive lågprisbolag och paraleller kan dras 

för branschen i stort. 
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2. Metod 

Arbetet med denna uppsats har följt en metod som utgår från teori, källor och uppsatsens 

syfte. Val av teorier har gjorts för att kunna bedömma aktörernas strategiska positioner 

och förändringar i branschen.  

Modellering 

Den övergripande metod som används för detta arbete utgår från tre delar. Den första 

delen är perspektivet och den andra delen är data om själva objektet för studien. 

Perspektivet utgörs av det teoretiska ramverk som ligger i grunden för hur objektet 

betraktas. Till teorierna hör de modeller som lyfter fram och betonar olika aspekter och 

egenskaper hos det som studeras. En modell som används på rätt sätt hjälper till att fånga 

sammanhang och dölja onödiga detaljer. Att likna teorierna vid ett perspektiv illustrerar 

att utifrån ett annat perspektiv kan andra sammanhang framträda och andra  bli till 

detaljer. 

 

Den andra delen, data om objektet som studeras, samlas in med utgångspunkt från syftet. 

Syftet är den tredje delen som påverkar den bild som skapas. Perspektivet och data om 

objektet är utgångspunkten för den analys av objektet som görs där teorierna tillämpas på 

den data som samlats in.  Denna analys ger en bild av det  objekt som studeras och vägen 

till att forma denna bild kallar jag för modellering.  

 

Modelleringen genomgår ett antal steg för varje runda som en mer komplett bild skapas. 

De drivande aktiviteterna i arbetet är sökning efter data och analys av data. Sökningen 

fortsätter så länge bilden inte uppfyller syftet. Det är de två delarna data och teori som 

samspelar vid analyssteget och som ger upphov till en bild av objektet. Under arbetets 

gång styr den befintliga bilden tillsammans med syftet för arbetet  det behov av 
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information som finns för att komplettera bilden. Modelleringen är en iterativ process och 

efterhand som bilden förändras så förändras även informationsbehovet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1  Modellering som metod 

 

Modelleringen börjar med att samla i information om objektet och betrakta den utifrån 

det teoretiska perspektivet. Denna  bild av det objekt som ges av att tillämpa teorin på 

tillgänglig data i analyssteget  resulterar i ett ökat informationsbehovet då den bild som 

skapas inte är fullständig. Data samlas in och analyseras för att komplettera den bild man 

har av objektet. Processen fortsätter tills man bedömer att den bild man har uppfyller det 

syfte som arbetet har. 

 

Med detta synsätt är det de tre komponenter som bestämmer förutsättningarna för arbetet 

och hur den bild som utformas blir. Syftet med uppsatsen är det som vägleder arbetet och 

styr utformningen av den bild som byggs upp. En kritisk hållning åt källorna till data är 

viktiga för att få en bild som överensstämmer med verkligheten. Källorna är även viktiga 

utifrån ett vetenskapligt perspektiv där transparens och möjligheten att verifiera data är 

betydelsefullt. Slutligen spelar valet av teorier en stor roll för hur bilden av objektet blir. 

 

 

Syfte Data 

Analys Bild Teori 

Sök 
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Val av källor 

Datainsamlingen har gjorts med olika metoder beroende på vilken data som efterfrågas 

och vilken källan är. De olika typerna av  källor har varit andahandsinformation som 

artiklar, avhandlingar och uppsatser samt förstahandsinformation som pressreleaser, 

årsredovisningar och annan information från aktörer i flygbranchen. 

Teorival 

De teorier som tillämpas är relevanta modeller för att beskriva branscher och företag 

utifrån strategiska positioner, differentiering och lönsamhetsperspektiv. Hit räknar jag 

Porters (1980) femkraftsmodell, Ansoffs (1965) tillväxtstrategier och identifiering av 

framgångsfaktorer.  

 

Ansoff är en av klassikerna inom strategilitteraturen med tankegångar om 

tillväxtstrategier som håller än idag. Porter har haft ett mycket stort inflytande med sina 

teorier om branscher, lönsamhet och konkurrensstrategier. Identifiering av 

framgångsfaktorer inom flygbranschen ger ett underlag för att lättare kunna relatera olika 

företeelser som enhetskostnad, lojalitetsprogram och kabinfaktor till ett flygbolags 

lönsamhet.   
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3. Teori 

Den teoretiska grund som är intressant för att studera flygbranschen är främst de modeller 

som används för att analysera en branch i förändring där strategi och konkurrensfördelar 

synliggörs. När en bransch är under förändring blir den strategiska position företaget har 

viktigare. Om den strategiska positionen är försvarbar och om företaget kan behålla sin 

kokurrensfördel är båda viktiga frågor som den teoretiska grunden kan hjälpa till att 

besvara.  

 

Även marknadsföringsmodeller med kunders rörlighet och aktörernas möjlighet till 

differentiering är av intresse. Hur vill de olika aktörerna uppnå differentiering och vad 

uppfattar kunderna som särskilljande mellan de konkurrerande bolagen. Dessa aspekter är 

inte alltid så lätta att fånga men genom att utgå från grudläggande teorier om 

differentiering hoppas vi kunna skapa oss en bild av hur väl de konkurrerande företagen 

lyckats med detta.  

Tillväxtmatrisen 

Ett företag kan uppnå tillväxt på olika sätt. Ansoff (1965) beskriver fyra strategier för att 

uppnå tillväxt utifrån den produkt och den marknad man har. Dessa fyra strategier 

åskådliggörs i den så kallade tillväxtmatrisen där en dimension är befintlig eller ny 

marknad och den andra är befintlig eller ny produkt (se Bild 2 Tillväxtmatrisen).  

 

Genom marknasdspenetration uppnås tillväxt på den befintliga marknaden med 

befintliga produkter. Penetrationsstrategion syftar till att öka marknadsandelen. 

Marknadsutveckling ger nya marknader åt befintlig produkt. Produktutveckling resulterar 

i nya produkter som ersätter gamla på en befintlig marknad.  
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Den fjärde strategin är diversifiering som innebär att ta fram nya produkter för en ny 

marknad. Tillväxt som baseras på diversifiering har inte samma koppling till den 

befintliga verksamheten som de andra tillvätstrategierna har. Detta medför att kopplingen 

till den kärnkompetens som företaget  besitter blir svagare vilket minskar 

synergieffekterna och ökar risken.1     

 

Bild 2 Tillväxtmatrisen 

Femkraftsmodellen 

Michel Porters (1980) femkraftsmodell är kanske den mest spridda teorin för att 

analysera och jämföra konkurrensen och lönsamheten inom olika branscher. Grunden för 

ett företags lönsamhet ligger i dess relation till omgivningen. De faktorer som påverkar 

företaget kan delas in i fem grupper eller krafter.  

 

Köparnas och leverantörernas förhandlingsstyrka utgör båda krafter som påverkar 

lönsamheten för företaget och dess konkurrenter. Substitut utgör ett hot i form av indirekt 

                                                 
1 Ansoff (1965) s 109 
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konkurrens. Den kanske viktigaste kraften att räkna med när det gäller lönsamheten är 

hotet från potentiella nyetableringar och nykomlingar. Lönsamheten bestäms till stor del 

av de barriärer för inträde och utträde som finns för branschen. Den sista kraften är 

konkurrens och rivalitet mellan företag i branschen.  

 

Dessa krafter är alla olika  form av konkurrens i en vidare betraktelse. 

Konkurrenskrafterna driver ner priser och lönsamhet för branschen ner mot den lägsta 

hållbara lönsamheten. Detta golvvärde motsvarar lägsta kapitalkostnad plus riskpremie. 

Desto intensivare konkurrenskrafter desto närmare pressas företaget mot denna lägsta 

hållbara lönsamhet.2 

Bild 3 Femkraftsmodellen 

 

Hotet från nykomlingar 

Nykomlingar som etablerar sig i en bransch drar ofta ner priserna då  de både  höjer 

kapaciteten och dessutom strävar efter att öka sin marknadsandel. Risken att det kommer 

in nya företag i branschen är beroende av de inträdesbarriärer som finns tillsammans med 

den reaktion som de etablerade företagen väntas svara med. Om barriärerna är höga och 

                                                 
2 Porter (1980) s 5 
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den väntade reaktionen från de etablerade företagen är stark så är risken för nykomlingar 

liten. 

 

Inträdesbarriärerna är de hinder som en nykomling måste ta sig över för att få tillträde till 

en bransch. De vanligaste inrädesbarriärerna är stordriftsfördelar, differentiering och 

distributionskanaler. Med differentiering menas att de etablerade företagen har kända 

varumärken och kundlojalitet som gör att köparen särskiljer dem från deras konkurrenter. 

 

Konkurrensen blir extra hård mellan rivalerna då det finns utträdesbarriärer som gör att 

olönsamma företag stannar kvar längre innan de drar sig ur. Dessa företag gör inte sällan 

kortsiktiga strategiska utspel och tenderar att konkurrera med låga priser med lägre 

lönsamhet för branschen som resultat. Vanliga utträdesbarriärer är strategiska 

avväganden och anpassade tillgångar. Branscher med höga inträdesbarriärer och låga 

uträdesbarriärer är som regel de branscher som visar högst lönsamhet.  

Generiska strategier 

Det finns fyra allmäna positioner i förhållande till omgivningen som enligt Porter (1980) 

är vanligt förekommande. Tre av dem är strategier med en potentiellt gynsam position i 

förhållande till de fem konkurrenskrafterna. Kostnadsledare, differentiering och fokus är 

alla hållbara strategier. Den fjärde positionen, ’stuck in the middle’, beskriver en mycket 

ofördelaktig position ur ett strategiskt perspektiv.  

 

Som kostnadsledare satsar man på stordriftsfördelar och kostnadsminskningar. Med låga 

kostnader följer ett skydd mot rivalitet då konkurrenter inte kan gå lägre i pris än vad 

deras högre kostnader tillåter. Denna position har ofta en inträdesbarriär för nykomlingar 

då lågkostnadspositionen kräver stordriftsfördelar och stora volymer. Även i jämförelse 

med substitut är kostnadsledaren i en bra position i förhållande till konkurrenterna. 

 

Differentiering innebär att man erbjuder något till hela marknaden som uppfattas som 

unikt. Detta kan exemplevis uppnås genom ett starkt varumärke, bättre service eller 
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genom en unik design. Denna position skyddar mot konkurrens genom kundlojalitet och 

innebär att marginalerna kan höjas.  

 

Genom att rikta in sig på ett specifikt marknadssegment och koncentrera sig på att 

tillfredställa målsegmentets behov har man en bra position inom detta segment. Genom 

fokus kan ett företag vara bättre än konkurrenterna inom ett segment och därigenom 

behålla en god lönsamhet.  

 

Det finns ett samband mellan marknadsandel och lönsamhet. Företag med antingen hög 

eller låg marknadsandel har ofta högre lönsamhet. De stora företagen med 

kostnadsfördelar har ofta högre lönsamhet. Mindre företag som har specialicerat sig kan 

även de ha en högre lönsamhet. De företag som befinner sig i mitten får ofta svårt att vara 

lika kostnadseffektiva som de stora. De kanske inte heller kan vara lika specialiserade 

som de mindre företagen. Dessa företag är ’stuck in the middle’ med en ofördelaktig och 

svårförsvarad position. Att försöka vara både differentierade och kostnadsledande är 

därför en riskfylld och uttsatt strategi enligt Porter. 3  

 

Värt att notera är att när en bransch mognar blir det allt viktigare att vara kostnadseffektiv 

även för de företag som har uppnått differentiering. Det finns även flera företag som 

lyckats uppnå konstnadsledarskap och som har en tydlig differentiering av sina produkter 

utan att för den skull fastna i mitten som till exempel IKEA och McDonalds. 

Bild 4 Porters U-kurva 

                                                 
3 Porter (1980) s 42 
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Framgångsfaktorer 

För att avgöra vad som gör ett företag framgångsrikt utifrån den konkurrenssituation som 

företaget befinner sig i behöver man analysera den konkurrensfördel (Competitive 

Advantage) som företaget har. Det är genom att hitta framgångsfaktorerna (Key Success 

Factors) som ett företags konkurrensfördel kan fastställas. En analys av företagets 

konkurrensfördel kan utgå från två huvudkriterier. Det första är att företaget måste 

erbjuda vad kunden efterfrågar och det andra är att företaget måste överleva 

konkurrensen. Dessa två kriterier kan sammanfattas med två frågor: 

 

! Vad vill kunden ha? 

! Vad måste företaget göra för att klara konkurrensen? 

 

För att svara på den första frågan måste vi se kunden som mer än en motpart i 

prissättningen utan även som själva grunden till verksamheten och en källa till vinst. 

Företaget måste känna till vem som är kund och vilka behov som kunden har för att 

kunna  avgöra kundens preferenser. Utifrån kundens preferenser kan en kedjeanalys ge 

svar på vilka framgångsfaktorer som är relevanta för företaget med avseende på kundens 

efterfrågan. 
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Bild 5 Hitta Framgångsfaktorerna 

 

Den andra frågan besvaras genom en konkurrensanalys där grunden för konkurrensen 

avgörs. Intressant för denna analys är hur intensiv konkurrensen är och vilka dimensioner 

som påverkar konkurrensen. I de fall konkurrensen är hård som exempelvis i en 

mognande bransch kan det vara nödvändigt att hålla kostnaderna nere även om produkten 

är differentierad.och kunderna väljer efter andra kriterier än lågt pris.4 

 

Det går även att hitta framgångsfaktorerna genom att göran en analys av företagets 

lönsamhet.  En uppdelning av ett företags lönsamhetsmått i komponenter som bidrar till 

lönsamheten kan vara ett led i att identifiera vad som driver lönsamheten genom att hitta 

fakorer som påverkar de olika komponenterna i lönsamheten. Dessa faktorer är företagets 

framgångsfaktorer (Key Success Factors) och genom att identifiera och påverka 

framgångsfaktorerna så kan företaget uppnå högre lönsamhet. 

 

De framgångsfaktorer som är relevanta för flygbolag med avseende på deras lönsamhet 

ska vi identifiera med hjälp av de komponenter som påverkar lönsamheten. För flygbolag 

kan lönsamheten delas upp utifrån föjande mått:  

                                                 
4 Grant (1998) s 78 
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Resultat per stolskilometer:   R  

Intäkt per passagerarkilometer:  I 

Kabinfaktor5:    F 

Kostnad per stolskilometer:  K 

 

Resultatet kan då skrivas som en funktion av de olika komponenterna intäkt, kabinfaktor 

och kostnader enligt följande: 

 

R      =  I  *  F  -  K 

 

De faktorer som påverkar dessa komponenter är många och genom att titta på varje 

komponent för sig kan vi identifiera komponentens framgångsfaktorer. Några relevanta 

faktorer för intäkterna följande: 

! Konkutrrensintensitet på linjerna 

! Prissättning efter marknadssituation 

! Attraktion av affärsresenärer 

! Service 

 

De framgångsfaktorer som påverkar kabinfaktorn, det vill säg hur beläggningen är av de 

tillgängliga sätena, är bland annat: 

! Prisnivå 

! Linjeplannering 

! Lojalitetsprogram 

! Flexibel kapacitet 

 

Kostnaderna är kanske den viktigaste komponenten och den som möjligen har flest 

påverkande faktor. Några av dessa faktorer som påverkar kostnadsläget i ett flygbolag är 

följande: 

                                                 
5 Kabinfaktor visar kapacitetsutnytjande dvs andel passagerare till stolar   
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! Löner 

! Bränslekostnader 

! Flygtimmar per anställd 

! Kabinfaktor 

! Andel administration 

 

Genom att ta fasta på dessa framgångsfaktorer och aktivt påverka dem kan ett flygbolag 

öka sin lönsamhet. Beroende på vilken strategi flygbolaget väljer blir de olika faktorerna 

mer eller mindre viktiga.6  

                                                 
6 Grant (1998) s 79  



Flyget i förändring                                                                                         Erik Lagergren 

 20

4. Flygbranschen 

Flygbranschen har länge varit en tillväxtbransch med tillväxt på över tio procent under 

sextio- och sjuttiotalet. De nationella bolagen har kunnat dominera under de reglerade 

marknaderna. Med avregleringar har en ny situation uppstått. Hårdare konkurrens om de 

lönsamma linjerna och nya lågprisaktörer på marknaden tillsammans med en minskad 

tillväxt gör att de nationella bolagen pressas. 

SAS historia 

Scandinavian Airline Systems bildas 1948 när svenska ABA, danska DDL och norska 

DNL går samman år 1946. Ett gemensamt bolag får större upptagningsområde och 

underlättar den internationella verksamheten. Ägarförhållandet blir 3-2-2 där Sverige har 

det största andelen och där Norge och Danmark har två sjundedelar var. Det 

gemensamma bolaget ombildas snart till ett konsortium. Denna företagsform är kvar än 

idag. 

 

Den tekniska utvecklingen på passagerarflygplan under 50-talet ledde fram till en 

övergång från propellerplan till jetplan vid slutet av 50-talet. Med övergången och 

investeringarna i nya flygplan följde en stor ökning av kapaciteten i början av sextiotalet. 

Den uppkomna överkapaciteten ledde till SAS första kris. Den kunde lösas genom 

rationaliseringar och genom att öppna nya linjer.  

 

Med oljekrisen i början på sjuttiotalet kom de första förluståren för SAS. Minskande 

marknad och skenande oljepriser blev början till ett omfattande åtgärdspaket med avsikt 

att minska kostnaderna och förbättra resultatet. En ny ledning och en ny organisation i 

slutet av sjutiotalet skulle ge en effektivare verksamhet. Den nya ledningen med Carl-
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Olof Munkberg och Jan Carlzon i spertsen började fokusera mer på kunden och mjuka 

värden som service och motivation. 

Businessmans Airline 

Under åttiotalet blev  inriktningen mer koncentrerad runt affärsresenärer och uttrycket 

”the businessman’s airline” myntades.  Det var den frekvente skandinaviska 

affärsresenären som var den främste målgruppen och en tydlig servicedifferentiering 

gjordes mellan affärsresenärer och övriga resenärer.7 Satsningen på business class blev en 

stor framgång och många flygbolag tog efter SAS.8 Organisationen decentraliserades och 

inriktades mer på marknadens behov. Tjänsterna var det centrala och organisationens 

uppgift var att stödja dessa tjänster för att serva målmarknaden. SAS ville under denna tid 

betona att kunderna var det viktiga och spred detta tänkande med uttryck som  ”We fly 

people. Not planes.”9 Den första halvan av åttiotalet gick SAS mycket bra och utsågs till 

det mest punktliga flygbolaget i Europa. Kurvorna pekade uppåt och lönsamheten var 

god. 1984 fick SAS utmärkelsen ”Airline of the Year” och två år senare ”Best Passenger 

Service” av tidningen Air Transport World i New York10. 

  

Som ett led i att bygga upp en full service runt affärsresenärer utökades verksamheten 

successivt med att innefatta perifera tjänster och kringprodukter. Verksamheten 

diversifierades och satsningar gjordes på hotellverksamhet och transporter till och från 

flygplatser.11 Diversifieringen som  gick under namnet ’Total Travel Concept’ var ett led 

i en satsning att bli ett av fem ledande flygbolag till 1995. Tanken med Total Travel 

Concept var att engagerta sig i hela resan för kunderna och inte enbart för själva 

lufttransporten. Satsningarna innebar kostnader som inte visade sig ge den avkastning 

                                                 
7 Framgångsfaktorer kap 3 
8 Seristö (1993) 
9 Svensk Flyghistorisk Förening, www.sff.n.se  
10 SAS History, www.scandinavian.net 
11 Ansoff (1965) 
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man räknat med. Med de stora satsningarna utanför kärnverksamheten står SAS och Jan 

Carlzon illa rustade för den nedgång i konjungturen som kom i början på nittiotalet. Den 

dyra satsningen blev Jan Carlzons fall och han blev avsatt 1993.12 

 

Med Sveriges närmande till Europa och det arbete som gjorts inom unionen för att främja 

konkurrens och rörlighet följde en avreglering av flyget. Detta öppnade upp konkurrensen 

mellan europeiska bolag och gav utrymme för nya aktörer. 

 Avreglering i USA 

Flyget har traditionellt varit förknippat med nationellt luftrum och nationella intressen av 

ett fungerande infrastrukrurnät med stora investeringar och behov av kontroll. Nationella 

bolag har dominerat hemmamarknaderna och bilaterala avtal har styrt trafiken mellan 

länder. Detta har gjort flygbranchen till en reglerad bransch. Det stora behovet av 

säkerhet har många gånger använts som ett argument för att behålla regleringarna. 

 

I USA avreglerades flyget 1978 genom att öppna upp trafiken på flygplatserna så att alla 

nationella bolag fick tillträde till alla linjer utifrån tillgängliga start och landningstider. 

Prissättningen blev fri och den internationella trafiken blev mindre reglerad. Detta gäller 

dock inte bolag med utländska ägare. 

 

Effekterna av avregleringen i USA var höjda priser på vissa mindre trafikerade linjer men 

framförallt kraftigt sänkta priser där konkurrensen är hård. Säkerheten har inte sjunkit 

som många befarade. Konsumenterna har varit de stora vinnarna med de lågprisalternativ 

som uppstått. De flesta nya aktörer som gett sig in på marknaden har haft en tydlig 

lågprisprofil med kostnadsläge som många gånger varit runt en tredjedel av de etablerade 

aktörernas kostnader.  

 

                                                 
12 Seristö (1993) 
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Den hårdnande konkurrensen i USA ledde till flera år av utslagningar och 

konsolideringar. Många av de nya aktörerna slogs ut eller köptes upp. De etablerade 

aktörerna pressades hårt och har tvingats till stora kostnadssänkningar och 

effektiviseringar. Lojalitetsprogram har införts som ett sätt att premiera återköp och låsa 

fast kunderna. Satsningar på informationsteknologi har gjorts för att effektivisera 

bokningssystem och liknande. Jakten på kostnader driver på sammanslagningar genom 

förväntade synergieffekter och stordriftsfördelar. Av de femton största flygbolagen i USA 

1985 var bara tre kvar sex år senare. De tre bolagen är American Airlines, United och 

Delta. 

 

En följd av avregleringen utöver sammanslagningar och lojalitetsprogram är att de 

etablerade bolagen renodlat sina nätverk av linjer runt centrala flygplatser med 

destinationer till perifera flygplatser där linjerna bildar ett så kallat nav-eker system. 

Genom att dominera de centrala flygplatserna kan de etablerade bolagen minska 

kostnaderna och även använda sin dominerande ställning på de centrala flygplatserna att 

få konkurrensfördelar.  

Southwest 

Det första lågprisbolaget, och det mest framgångsrika, är Southwest Airlines som 

bildades i början av sjuttiotalet då de trafikerade Dallas och Houston13. Genom att satsa 

på korta sträckor utan matservering och täta avgångar från mindre flygplatser kunde 

Southwest bygga upp en kostnadseffektiv och lönsam verksamhet som expanderade 

snabbt. Att de erbjuder en lägre service utan måltider uppfattas oftast inte som ett 

problem på korta sträckor. Med låga priser kunde de även konkurrera med andra 

transportmedel som tåg och långfärdsbussar och på så vis utöka marknanden. Genom att 

erbjuda en hög punktlighet och täta avgångar blev även Southwest ett alternativ för 

många affärsresenärer. 

                                                 
13 Southwest Airlines History, www.southwest.com 
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Southwest har aktivt uppmuntrat till att rekrytera via anställda och referenser. Detta ökar 

lojaliteten i företaget med en låg personalomsättning som följd. Med fokus på kunden och 

en strävan att erbjuda en enkel men tillförlitlig produkt till ett lågt pris har Southwest fått 

nöjda kunder och företaget ligger i topp när resenärer rangordnar flygbolag.14  

 

Produktkonceptet har varit en flygplanstyp, endast Boeing 737, med punkt till punkt 

förbindelser mellan flygplatser, låga priser, inga måltider och ingen platsreservation. 

Prissättningen har som mål att ha de lägsta priserna med den enklaste prisstrukturen på 

marknaden.  

 

Med låga kostnad och organisk tillväxt utifrån internt tillförda medel har riskerna hållits 

nere samtidigt som verksamheten har vuxit. Delar av flygflottan leasas och delar av 

verksamheten som markservice utkontrakteras till andra företag vilket ger ett ökat fokus 

på kärnverksamheten och en större grad av flexibillitet. 

 

Detta har varit ett vinnande koncept och Southwest har vuxit till det fjärde största 

flygbolaget i USA. Kostnaderna är en tredjedel lägre mot de större bolagen och företaget 

har kunnat visa vinst varje år sen början av sjuttiotalet. För Southwest ligger kostnaden 

per stolsmile på 7.6 cent vilket kan jämföras med de etablerade bolagen som ligger 

mellan 9 och 13 cent.  

 

Marknadsvärdet på företaget har ökat för varje år och Southwest är den aktie som ökat 

mest i värde sen början på sjuttiotalet med en uppgång på 26% per år. Företaget är idag 

värderat till mer än samtliga andra amerikanska flygbolag tillsammans.    

 

Southwest blev utnämnd till ”Most Admired Airline” 2002 och 2003 av tidningen 

Fortune.15 Genom sina framgångar har Southwest inspirerat många andra lågprisbolag. 

                                                 
14 Miranda (2004) Time 
15 Southwest Annula Report 2003 
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Flera etablerade bolag har också försökt starta sina egna lågprisbolag med mer eller 

mindre lyckade resultat. Många har försökt ta efter Southwests framgångskoncept men 

ingen av de andra flygbolagen har hittills lyckats visa lika bra lönsamhet under så lång 

tid. 

 

Avreglering i Europa 

Avregleringen av flygmarknaden i USA ledde till ökad konkurrens och att det kom in fler 

aktörer på marknaden som utmanade de etablerade bolagen. Med sänkta priser och större 

effektivitet som resultat av avregleringen var det något som tilltalade beslutsfattare även 

på denna sida av atlanten. Avregleringen av lufttransportbranschen i Europa var dessutom 

en naturlig led i den europeiska unionens strävan att skapa fri rörlighet för varor, tjänster 

och människor. 

 

Avreglering av inrikesflyget 

Den svenska inrikesmarknaden avreglerades den 1 juli 1992 då nya aktörer släpptes in på 

marknaden och priserna sattes fritt av flygbolagen. Före avregleringen dominerades 

marknaden av SAS och Linjeflyg. SAS sålde Linjeflyg till Bilspedition 1990 för att sedan 

köpa tillbaka Linjeflyg vid avregleringen. Tre nya aktörer, Malmö Aviation, Transswed 

och Nordic European,  tog sig in på marknaden efter avregleringen. Anledningen till att 

marknaden avreglerades var en förhoppning att den ökade konkurrensen skulle leda till 

en rad positiva effekter som ökat utbud, lägre priser och bättre service. 

 

Efter avregleringen sjönk priserna på de mest konkurrensutsatta linjerna. Priset på 

Jackpotbiljetter och andra lågprisbiljetter har sjunkit i hela landet och kortare resor har 

blivit billigare. Mindre konkurrensutsatta linjer och resor med byten har däremot ökat i 
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pris. På samma sätt har avgångarna ökat på de konkurrensutsatta linjerna men minskat på 

de mindre lönsamma linjerna. 

 

Den svenska inrikesmarknaden är fortfarande starkt dominerad av SAS och de nya 

aktörerna har endast runt en fjärdedel av marknaden tillsammans. Idag finns det utöver 

SAS endast Malmö Aviation och Skyways tillsammans med ett mindre antal små 

regionala flygbolag som Nordic Airlink och Trygg-Flyg. Både Transwed och Malmö 

Aviation har köpts upp av Braathens vilket ledde till att Transwedes linjer avvecklades. 

SAS köpte Braathens 2001 och i samband med detta såldes Malmö Aviation vilket 

räddade den redan bristfälliga konkurrenssituationen för det svenska inrikesflyget.16 

 

Sverige SAS 74%  

 Skyways 13%   25% ägs av SAS 

 Malmö Aviation 10%  

 Övriga 3%  

Norge SAS 35%  

 Braathens 50% Ägs av SAS 

 Widerö 13% 63% ägs av SAS 

 Övriga 2%  

Danmark SAS 59%  

 Climber Air 24% 26% ägs av SAS 

 Maersk Air 16%  

Finland Finnair 92%  

 Golden Air 6%  

 Air Botnia 2% Ägs av SAS 

Tabell 1 De nordiska inrikesmarknaderna17 

 

                                                 
16 Konkurrensen i Sverige 2002, Konkurrensverket 
17 Competitive Airlines (2002) Nordic Competition Authorities 
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 De stora förhoppningar som fanns om effekterna av avregleringen har endast delvis 

infriats. Priserna har inte sjunkit i den utsträckning man hoppades på innan avregleringen. 

Detta beror till viss del på att en stor aktör genom att dominera en belastad flygplats kan 

hålla fast vid start och landningstider så att nya aktörer får svårt att få tillträde till 

flygplatsen. Med de nuvarande reglerna för tilldelning av start och landningstider rör sig 

konkurrensen mer om tillgång till start och landningstider än om pris.18 

 

Med nya lågprisaktörer på den svenska inrikesmarknaden håller konkurrenssituationen på 

att förändras drastiskt. FlyMe trafikerar sen ett halvår tillbaks sträckorna Stockholm-

Göteborg-Malmö med betydligt lägre priser än SAS. FlyMe är en frisk satsning och de 

har möjligheten att ta en ansenlig marknadsandel men det återstår att se om de kan visa 

lönsamhet i längden. I dagsläget visar FlyMe röda siffror och har en låg beläggningsgrad. 

 

Avregleringen i EU 

Den europeiska flygmarknaden har avreglerats gradvis till skillnad från USA där det 

skedde över en natt. Processen med att liberalisera den europeiska flygmarknaden 

startade 1987 med att en trepaketslösning antogs av EU där marknaden successivt skulle 

avregleras. 

 

Det första paketet började gälla 1993 och innebar en liberalisering av den internationella 

trafiken mellan europeiska länder. Tidigare var flygbolagen hänvisade till bilaterala avtal 

mellan länder som i regel stängde ute mindre aktörer från marknaden. Med de nya 

reglerna öppnades marknaderna för mindre aktörer och ökade möjligheterna att sätta 

marknadsmässiga priser. 

 

                                                 
18 Bergman (1996) 



Flyget i förändring                                                                                         Erik Lagergren 

 28

Det andra paketet ökade möjligheterna att ordna trafik mellan andra länder än 

ursprungslandet. Med dessa ändringar gick det inte längre att neka tillträde till ett 

flygbolag så länge det uppfyller de tekniska och säkerhetskrav som finns. 

 

Det tredje paketet som gäller från 1997 och ger flygbolag full trafikrätt inom EU. En 

viktig del i detta är den så kallade cabotagerätten som ger bolagen rätt att trafikera 

inrikeslinjer i andra europeiska länder och ytterligare liberalisering av prissättning.19 

 

Den europeiska avregleringen öppnar trafiken inom Europa för konkurrens utifrån 

tillgången på start och landningstider. Det återstår fortfarande några områden som är i 

behov av  ytterligare avreglering. Hit hör de bilaterala avtal som kontrollerar trafiken från 

länder i EU till länder utanför. Ett viktigt exempel på detta där det pågår förhandlingar 

om förbättringar är trafiken mellan EU och USA. Det bilaterala avtal som idag reglerar 

trafiken mellan Storbritannien och USA tillåter endast två aktörer från varje land. Dessa 

bilaterala avtal ger de etablerade aktörerna fortsatt tillgång till en skyddad marknad.20 

 

Navsystem 

En följd av avregleringen i USA var att de etablerade bolagen stärkte sina positioner 

genom att planera sin trafik utifrån en eller flera centrala flygplatser, så kallade nav. Från 

den centrala flygplatsen läggs trafiken till flera perifera flygplatser likt ekrarna på ett hjul 

för att forma ett nav-eker system (hub-and-spoke). 21 

 

En stort vinst med nav-eker system är att de perifera flygplatserna når varandra via ett 

byte med endast (n-1) linjer på n stycken flygplatser. Antalet linjer som krävs för att 

                                                 
19 Seristö (1993) 
20 Competitive Airlines (2002) Nordic Competition Authorities 
21 Chan D (2000) The Journal of Management Development 
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ansluta alla flygplatser direkt blir ungefär halva kvadraten vilket innebär orimligt många 

länk-till-länk förbindelser vid större nätverk. Då antalet linje blir färre ökar trafiken på de 

kvarvarande linjerna vilket leder till skalfördelar och bättre ekonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6 Punkt till punkt nätverk och nav-eker nätverk 

 

En andra vinst med navsystemen är att markunderhåll och annan service kan centraliseras 

till naven. Den dominans som de etablerade bolagen får vad gäller avtal för markservice 

och tillgång till attraktiva start och landningstider fungerar som en viktig inträdesbarriär 

för nya aktörer som vill trafikera dessa flygplatser. Ytterligare en vinst med ett nav-eker 

system är att det finns en utväxlingseffekt för varje ny eker som läggs till systemet.22  

 

Nackdelarna med ett nav-ekersystem är att de tendenser som finns att hålla fast vid start 

och landningstider förstärks. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv minskar 

resursutnyttjandet av flygplatsen. Från flygbolagens sida kan man se att ambitionen att 

koordinera olika sträckor för att underlätta för transit resenärer leder till en lägre 

nyttjandegrad av flygplanen och därmed en högre enhetskostnad. En renodlad punkt till 

punkt operatör som Southwest har betydligt mindre tid på marken för sina flygplan än de 

etablerade flygbolagen. Nav-eker systemen ökar tiden på marken för flygplanen då de 

väntar på tillskottstrafik från andra sträckor.23   

 

                                                 
22 Seristö (1993) 
23 Special Report (2004-03-27) Economist 

 n(n-1)/2 n-1 
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I Europa har navsystemen vuxit fram av sig själva redan innan de blev en framgångsrik 

strategi för de pressade bolagen i USA. Det har varit naturligt för de nationella bolagen i 

Europa att lägga trafiken kring de egna ländernas huvudstäder som blir knutpunkt mellan 

internationell trafik och inrikes. Den dominerande ställningen av de etablerade bolagen i 

Europa stärks ytterligare där dessa bolag har en särställning på grund av statligt ägande 

och starka nationella intressen. Det förekommer även att de etablerade bolagen i Europa 

får ekonomiskt stöd från staten. 

 

Flygbolag Stad Nav Andel av trafiken (%) 

SAS Köpenhamn Kastrup 55 

 Stockholm Arlanda 50 

 Oslo Gardermoen 44 

Finnair Helsinki Vantaa 63 

British Airways London Heathrow 38 

  Gatwick 65 

Lufthansa Frankfurt Rhein-Main 59 

 Munich Franz Joseph Strauss 53 

KLM Amsterdam Schiphol 41 

Iberia Madirid Barajas 55 

Air France Paris Charles de Gaule 55 

  Orly 55 

Alitalia Rome Fiumicino 50 

Tabell 2 Naven för de europeiska bolagen24 

Start och landningstider 

Tillgången på start och landningstider, så kallade slots, vid de centrala flygplatserna är en 

viktig dominansfaktor för de etablerade bolagen då dessa ofta är en bristvara. 

                                                 
24 Competitive Airlines (2002) Nordic Competition Authorities 
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Tilldelningen av start och landningstider följer i stora drag de riktlinjer som dragits upp 

av IATA.25   IATA är ett samarbetsorgan för flygbolag med 270 medlemmar över hela 

världen som ger ut rekommendationer och riktlinjer för branschen. IATAs 

rekommendationer för slotfördelning har blivit de facto standard på flygplatser runt om i 

världen.  

 

EU har, med den så kallade slotsförordningen, infört regler för slots-tilldelning som i 

stort följer IATAs rekommendationer. Dessa regler ger bolagen hävdvunna rättigheter 

(grandfather rights) till tider som de tidigare trafikerat. Det innebär att bolagen har förtur 

till alla tider som de trafikerat sässongen innan. De kan bara förlora sin slot om de inte 

kan visa att den använts till 80%. Av de resterande tiderna fördelas hälften till nya 

aktörer.  

 

Det nuvarande systemet för start och landningstider har vissa brister i och med att 

omsättningen på tider ofta blir för låg. Denna låga omsättning på slots innebär att 

kapaciteten inte utnyttjas fullt ut då tilldelningen följer andra principer än de 

marknadsekonomiska. Med en ökad inverkan av det ekonomiska värdet för slotsen på hur 

tilldelningen sker skulle bolag som tillför ett större värde ha lättare att ta över slots från 

bolag som inte tillför lika stort värde. 26 

 

Bland annat finns begränsningar i hur man överlåter tider vilket gör att det inte 

förekommer handel med tider. Att liberalisera överlåtelsesreglerna för slots skulle öka 

omsättningen och därmed göra flygplatserna mer tillgängliga för nya aktörer.  

Kostnaderna för slotsen är heller inte olika för olika tider på dygnet. En lägre kostnad för 

mindre trafikerade tider skulle kunna sprida ut trafiken över dygnet.  

 

Bristerna med det nuvarande allokeringssystemet för start och landningstider har fler 

negativa effekter än att stänga ute nya aktörer. Ett bättre system fört att allokera slots 

                                                 
25 IATA (2003), World Scheduling Guidelines 
26 Konkurrensverket (2001) Start och landningstider inom flyget 
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skulle inte bara leda till mer konkurrens och lägre priser utan även bättre utnytjande av 

flygplatsens resurser. 

 

Den bristande tillgången på attraktiva start och landningstider vid belastade flygplatser i 

kombination med de etablerade bolagens nav-eker system gör att det är svårt för nya 

aktörer att komma in på de etablerade bolagens navflygplatser.27 

 

 

 

Antal operatörer per linje Andel av linjerna (%) Andel av stolarna (%) 

1 73.2 41.7 

2 22.4 45.2 

3 3.8 11.4 

4 0.4 1.3 

5 0.2 0.4 

Tabell 3 Graden av konkurrens på flyglinjerna i Europa28 

                                                 
27 Competitive Airlines (2002) Nordic Competition Authorities 
28 Europakomissionen (2001) 
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5. Fallstudie 

En fallstudie av Scandinavian Airlines och Ryanair beskriver de båda bolagen och den 

situation som de befinner sig i. Detta bildar ett underlag för en vidare analys av  bolagens 

strategiska positioner. 

Ryanair 

Den mest expansiva nykomlingen på den europeiska flygmarknaden är det irländska 

lågprisbolaget Ryanair som bildades 1986 av Tony Ryan. Ryanair började trafikera 

Dublin London och ökade trafiken succesivt till 1990 men företaget gick inte bra och 

visade röda siffror. Förlusterna tvingade företaget att ändra kurs. Med en ny ledning 

under Michael O’Leary som tillträde 1991  ändrades inriktningen på företaget radikalt. 

Nitton av tjugofyra linjer lade ner och verksamhetsmodellen formades om till en direkt 

kopia av Southwests vinnande koncept.  

 

Flygplansflottan består enbart av Boeing 737, precis som för föregångaren Southwest. 

Flera av flygplanen har köpts upp billigt av konkurrenter som tvingats skära ner. Att bara 

ha en modell i flottan sänker komplexiteten och kostnaden på service och underhåll då 

tekniker bara behöver känna till denna enda flygplanstyp.  

 

Biljettpriserna är mycket låga och Ryanair har en prisgaranti där de lovar att sänka priset 

om det finns motsvarande resa för ett lägre pris. Bokningarna görs till 97 procent via 

internet och ingen bokning av sittplats görs . Linjerna går mellan mindre flygplatser 

istället för de större internationella flygplatserna. I Ryanairs tappning togs 

lågpriskonceptet till och med ett steg längre än för Southwest med en besatthet av att 

hålla låga kostnader. 
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Kulturen på Ryanair är informell och humoristisk på ett sätt som liknar förebilden 

Southwest. Även på detta område går man ett steg längre och går kanske ibland för långt. 

Många PR kanpanjer har kritiserats för att vara opassande och gå hårt åt ärkerivalen 

easyJet.  Ryanair använde bland annat Iraks informationsminister i en reklamampanj mitt 

under pågående krig med texten ”Amerikanerna kommer gå under och easyJet har de 

lägsta flygpriserna”. Ryanairs VD har ofta ett raljerande sätt att uttrycka sig om 

konkurrenter och Michael O’Leary har bland annat kallat SAS ledning för hönshjärnor.29 

 

Personalpolitiken har varit att motivera de anställda genom resultatbaserade löner där de 

anställda kan påverka sin lön genom att arbeta mer. De anställda har även möjlighet att ta 

del i optionsprogram som gör dem till aktieägare i bolaget. Ryanair talar inte så mycket 

om de anställdas rättigheter och fackligt arbete är inget som uppmuntras. Istället vill 

Ryanair se sig som ett företag där alla har lika möjligheter. 

 

Ryanair var inte tidigt ute med att boka biljetter via internet i jämförelse med andra unga 

flygbolag. Flera andra lågprisaktörer var före med Virgin Express i spetsen. När väl 

Ryanair hakade på trenden 2001 har man styrt över de flesta bokningarna den vägen. Idag 

står bokningarna via webben för 97 % av alla bokningar. Detta spar pengar både genom 

att administrationen blir mindre och att man slipper betala arvode till resebyråer.  

 

Med avregleringen av flygmarknaden i Europa öppnades marknaden och Ryanair kunde 

börja sin expansion i Europa. Tillväxttakten har varit mycket hög sedan dess och de 

senaste fem åren har antalet passagerare ökat med över 30% per år. Sedan 2001 har 

ökningen varit närmare 50% per år vilket är anmärkningsvärt med tanke på de 

orosmoment som terrorhot, krig och SARS varit för hela flygbranschen. Den allmänna 

nedgången i konjungturen gynnar lågprisbolagen då resenärer blir mer prismedvetna och 

det är en del av förklaringen till den starka expansionen.  

 

                                                 
29 Joakim Båge (2004-01-14) Dagens Industri 
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Precis som Southwest satsar Ryanair på att vara pålitliga och punktliga. Ryanair är i topp 

på statisitken över punktliga flygbolag i Europa tätt följd av den tidigare ledaren SAS. 

Även när det gäller borttappat bagage ligger Ryanair i topp. Detta stärker bilden av 

Ryanair som ett enkelt men pålitligt flygbolag. 

 

Ryanair 92,5 

SAS 92,2 

Lufthansa 86,5 

  Tabell 4 Punktlighet i procent30 

 

Efter att easyJet köpt lågprisbolaget Go av British Airways gick de om Ryanair som det 

största lågprisbolaget i Europa. Ryanair svarade med att 2003 köpa det förlusttyngda 

holländska lågprisbolaget Buzz från KLM31. 

 

Strategin att trafikera mindre flygplatser är ett sätt att undvika dominansen av de 

etablerade aktörerna på de stora naven men det finns även stora kostnadsfördelar med de 

mindre flygplatserna. Landings och startavgifterna är lägre på en mindre flygplats och 

även hanteringskostnaderna. Genom att erbjuda de små flygplatserna en stor ökning i 

trafiken har Ryanair en god förhandlingsposition och kan i många fall förmå 

flygplatserna att bära vissa kostnader som marknadsföring och liknande.  

 

Att Ryanair har förhandlat fram fördelaktiga avtal med mindre flygplatser har blivit ett 

fall för EU kommissionen då konkurrerande bolag ansett att Ryanairs avtal med 

flygplatsen Charleroi utanför Bryssel varit för generöst och utgjort ett konkurrenshinder. 

Avtalet som var hemligt och gällde i 15 år gav Ryanair halva priset på landningsavgifter 

samt subventioner på förvaltningsavgifter och utbildning av piloter samt tillgång till 

lokaler. EU kommissionen fällde Charleroi och tvingar Ryanair att betala tillbaka 3 

                                                 
30 Ryanair Annual Report 2003 
31 Ryanair.com 
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miljoner euro med motivationen att avtal måste vara öppna, löpa i högst fem år och gälla 

alla aktörer på marknaden. Domen är överklagad till Europadomstolen.32  

 

Idag är Ryanair Europas fjärde största flygbolag med en omsättning på 255 miljoner euro 

det tredje kvartalet 2003. Antalet passagerare har ökar med närmare 50 procent per år och 

är uppe i över 23 miljoner det senaste året. Räknat efter marknadsvärde så ligger Ryanair 

med 4 miljarder dollar på en imponerande niondeplats bland världens marknadsnoterade 

flygbolag. Endast Lufthansa och British Airways har ett högre marknadsvärde i Europa.  

 

Flygbolag Marknadsvärde (Mdr$) 

Soutwest Airlines 10,5 

Singapore Airline 7,6 

Cathay Pacific Airways 6,7 

Japan Airlines 6,2 

Lufthansa 6,0 

British Airways 5,2 

All Nippon Airways 5,1 

Quatans 4,7 

Ryanair 4,0 

Air france 3,7 

Tabell 5 De tio största flygbolagen efter marknadsvärde33 

 

Den kraftiga tillväxten har medfört att vinsten detta räkneskapsår, som slutar 31 mars 

2004, har minska med fem procent. Minskningen beror på minskade intäkter genom 

främst sänkta priser. Vinstmarginalen för året har sjunkit men den ligger ändå över tjugo 

procent.34 

                                                 
32 Mats Hallgren (2004-02-03) Svenska Dagbladet 
33 Special Report (2004-03-27) Economist 
34 Ryanair Quarter Results 28 januari 2004 
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Ryanair 2004 2003 2002 2001 2000 

Passagerare (M) 23,1 15,7 11,1 8,1 6,1 

Omsättning (M€) 1 074 843 624 487 370 

Resultat (M€)35 227 239 150 105 73 

Kabinfaktor 81 85 87 85 86 

Tabell 6 Ryanair i siffror36 

 

Det senaste året har Ryanair öppnat 70 nya linjer men den snabba tillväxttakten kommer 

bli något lägre framöver. Planen är att bli det största bolaget i Europa inom åtta år och 

Ryanair hoppas på en ökning av trafiken med tio nya linjer per år. En expansion österut 

är del av planen.37 

 

SAS 2003 2002 2001 2000 1999 

Passagerare (M) 19,5 22,0 23,2 23,4 22,2 

Omsättning (M€) 6 347 7 606 5 456 5 391 5 105 

Resultat (M€)38 -150 -48 -121 280 196 

Kabinfaktor 65,9 68,2 64,7 67,0 64,0 

Kurs 9,09 9,19 9,42 8,81 8,56 

Tabell 7  SAS  i siffror39 

 

                                                 
35 Resutat efter skatt i miljoner euro 
36 Ryanair Annual report 2004, 2003, 2003, 2001 och 2000.  Redovisningsåret slutar den 

sista mars. 
37 Ryanair Annual Report 2004 
38 Resultat före skatt miljoner euro 
39 SAS årsredovisning 2003, 2002, 2001, 2000 och 1999 
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SAS 

Efter krisen för SAS i början av 90-talet lades riktningen om och fokus sattes på 

kärnverksameten. Ett antal dotterbolag som förvärvats under Total Travel Concept 

strategin såldes av och en ny ledning under Jan Stenberg tillsattes. Andra halvan av 

nittiotalet var en lönsam period för SAS och 1995 hade koncernen det högsta resultatet 

någonsin. Inriktningen för SAS från åttiotalet att vara ett flygbolag främst för 

affärsresenärer låg fortfarande kvar men tillväxten de kommande åren sker främst bland 

vanliga resenärer. 

 

SAS startar sitt lojalitetsprogram eurobonus som ger kunderna möjlighet att samla poäng 

som sedan kan användas för att resa. Denna typ av program har blivit ett vanligt sätt 

bland flygbolag att skapa lojalitet hos sina kunder sen konkurrensen hårdnade i USA efter 

avregleringen. Lojalitetsprogrammen har som syfte att knyta kunderna närmare bolaget 

och skapa barriärer för konkurrenterna. 

 

När SAS 1997 blir medlem i Star Alliance utökas lojalitetsprogrammet ytterligare genom 

att omfatta alla medlemmar i alliansen. Detta var ett viktigt motiv till att gå med i 

alliansen tillsammans med viljan att samordna trafik och skapa stordriftsfördelar inom 

ramen för de begränsningar som de nationella bolagen har. Sen SAS gick med i alliansen 

har sammarbetet stärkts ytterligare. Den främsta partnern inom alliansen är Lufthansa 

med vilket SAS både samordnar trafik och koordinerar stödfunktioner. 

 

Nedgången som drabade flyget i början av 2000 talet har fått stora konsekvenser för SAS. 

Lågkonjunkturen i kombination med terrorhot och krig har lett till en kraftig minskning 

av trafiken. Med den försämrade konjunkturen och ökad prismedvetenhet hos resenärer 

har lågprisbolagen blivit ett allt vanligare alternativ till de etablerade bolagen. När SARS 

epidemin bröt ut i Asien stärktes den negativa utvecklingen för den redan hårt pressade 

flygindustrin.  För SAS innebar detta att 2002 och 2003 var de resultatmässigt sämsta 

åren i SAS historia. 
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Bild 7 Tillväxten av internationell trafik för europeiska bolag40 

 

Den nya koncernledningen med Jörgen Lindegaard i spetsen som tillträde 2001 införde 

två sparprogram under de första två åren. Dessa åtgärder var främst ett sätt att minska 

kostnaderna och rationalisera verksamheten utan att förändra inriktningen. Det första 

paketet innebar besparingar enligt den så kallade osthyvelsprincipen med neddragningar 

fördelade över hela verksamheten. Paket två innebar stora besparingar på inrikesflyget 

där 25 procent av linjerna lades ner. Dessa besparingar var väl behövda men räckte inte 

för att vända utvecklingen. 

 

I slutet av 2002 tog Sören Belin över rodret på Scandinavian Airlines som står för 40 

procent av SAS omsättning. Bland de flygbolag som SAS äger är detta det bolag som har 

det största enhetskostnaderna41 och som har haft det största behovet av rationaliseringar. 

Med ett historiskt starkt statligt intresse och ineffektiv organisation har SAS dragits med 

en dålig lönsamhet trots att man har haft förhållandevis bra intäkter.  

 

Det var hög tid att att se över den gamla organisationen när de först två paketen inte 

räckte för att vända resultatet. En av de regler som innebar stora kostnader var den så 

kallade 3-2-2 regeln som innebar att besättningen på långflygningar skulle bestå av 

medlemmar från alla nordiska länder. Detta fick till följd att personalen flögs runt mellan 

länderna och fick bo på hotell utan att det motiverades av verksamheten och utan att 

                                                 
40 SAS Årsredivisning 2003 
41 Kostnad per stolskilometer 
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tillföra värde till kunden. SAS personal tillbringade 200 000 nätter på hotell 2001. Om 

detta hade varit tveksamt för ett lönsamt bolag så var det direkt ohållbart för ett bolag i 

SAS skick.42 

 

Det senaste sparpaketet som presenterades 2003 under beteckningen ”Turnaround 2005” 

innebär stora förändringar i verksamheten. Att fortsätta skära utan att ändra kurs gick inte 

och det krävdes fortfarande stora nedskärningar för att vända den ihållande negativa 

trenden. Ledorden för omvändningen var ökad produktivitet och minskad komplexitet. 

Besparingar på 14 miljarder gjordes vilket innefattade sänkta löner mindre flotta och ett 

effektivare linjenät. Inneffektiva rutiner som 3-2-2 togs bort och ändrades. Måltider har 

ersatts med smörgåsar på många sträckor. 

 

Organisationen delades i fyra bolag med tre bolag för inrikes och ett interkontinentalt 

bolag. Målet är att skapa en organisation med närhet till marknaden och kortare 

beslutsvägar.43  Tanken är att de separata regionala bolagen bättre ska kunna möta 

konkurrensen från lågprisbolagen. 

 

Stora besparingar har under 2004 gjorts på personal och lönekostnader. Frysta löner och 

lönesänkningar har förhandlats igenom tillsammans med mer arbete. Av de 14 miljader 

som spararats under Turnaround 2005 är nästa hälften minskade personalkostnader.  

 

Tillsammans med neddragningarna och den nya organisationen görs även ett antal 

satsningar. Den djärvaste är satsningen på Snowflake som är SAS eget lågprisbolag. 

Snowflake ska ha en servicenivå för alla passagerare och inrikta sig på fritidsresenärer 

och semesterdestinationer. Tanken med Snowflake är att Scandinavian Airlines ska lära 

sig mer om marknaden.44         

                                                 
42 Pär Isaksson (2004-04-07) Affärsvärlden  
43 SAS Årsredovisning 2003 
44 Pär Isaksson (2004-04-07) Affärsvärlden 
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6. Analys 

 

Utifrån relevanta modeller vill jag jämföra SAS och Ryanairs strategiska positioner för 

att kunna avgöra hållbarheten i lågprisbolagens expansion och kunna utvärdera hur de 

etablerade bolagen hanterar hotet. 

Konsolidering 

Liberaliseringen av flygmarknaden har inneburit nya konkurrensförhållanden och nya 

aktörer på marknaden. Avregleringen kan ses som ett viktigt steg i en större process att 

liberalisera hela flygbranschen. Den djupa krisen för de nationella bolagen i Europa har 

gjort att fler och fler regeringar gärna ser att dessa bolag klarar sig på marknadsmässiga 

meriter. Det starka statliga intresset i europeiska bolag har varit en av de viktigare 

skillnaderna mellan den europeiska och amerikanska marknaden. 

 

Följderna av avregleringen i USA i slutet på sjuttiotalet var ökad konkurrens, 

lågprisalternativ. De etablerade bolagen har renodlat sina trafiknät i nav-eker system och 

satsat på lojalitetsprogram för att behålla sina kunder och stärka sin ställning. En våg av 

sammanslagningar och övertaganden har svept över de etablerade bolagen som följd av 

den allt hårdnande konkurrensen. Konsolideringsvågen i Amerika är troligtvis inte över 

än då flera stora bolag i USA har usla finanser och riskerar utslagning eller uppköp. 

 

Det minskande statliga intresset i europeiska bolag tillsammans med liberalare vilkor 

öppnar möjligheten till en liknande utveckling i Europa med konsolidering av marknaden 

till färre och större aktörer.45 Den drivande kraften i detta är hårdare konkurrens vilket 

                                                 
45 Messing (2003-07-09) Dagens industri 
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leder till mindre marginaler i kombination med lockande stordriftsfördelar och 

synergieffekter.46 En underliggande orsak till att marknader globaliseras är att det finns 

konkurrensfördelar i koordination.47  

 

Det som bromsar konsolideringen i Europa är som nämnts de statliga intressena i 

nationella bolag.  Andra saker som skiljer den europeiska marknaden från den 

amerikanska är en större andel interkontinentaltrafik och större regional särart. Den större 

andelen interkontinentaltrasfik kan faktiskt verka mot globaliseringen, ironiskt nog, då 

lönsamheten är högre för dessa linjer vilket kan ge de europeiska bolagen en högre 

tröskel till konsolidering. Den större regionala särarten i sin tur förenklar fokus för de 

nationella bolagen som kan knyta an till kulturella och språkliga skillnader. Detta kan ge 

förtur på marknaden och motivera ett högre pris48.  

 

Den europeiska utvecklingen är del i en global förändring av vilkoren där en 

liberalisering av interkontinentaltrafiken ingår. I dagsläget pågår förhandlingar om 

trafiken över Atlanten mellan USA och EU. Förslag om fortsatta globala liberaliseringar 

av flygbranschen drivs både av WTO och branschorganisationen IATA.49 

 

Länge har flygbranschen ironiskt nog varit en internationell bransch utan multinationella 

aktörer. SAS har varit ett av få bolag som har ägare från flera länder men SAS måste 

ändå räknas som ett nationellt bolag och ett utslag av skandinaviskt samarbete med 

tydliga nationella band.50  Avsaknaden av multinationella flygbolag har varit en följd av 

luftrummets suveränitet och en tradition av bilaterala avtal. Ett avtal om exempelvis 

cabonagerätt mellan Europa och USA skulle troligen snabbt ändra på det förhållandet. 

                                                 
46 Porter (1980) 
47 Porter (1986) 
48 Porter (1980) 
49 www.iata.org 
50 Seristö (1993) 
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Ryanair 

De etablerade bolagen kan genom sin nav-eker strategi dra nytta av sin dominerande 

ställning på marknaden. Trafiknätet för passagerartrafik består av flygplatser som noder 

och sträckor som förbinder de olika flygplatserna. Man kan se varje sträcka som en 

separat marknad och genom hävdvunna starttider kan de etablerade bolagen 

monopolisera de attraktiva tiderna. 

 

I ett vidare perspektiv flyger man inte till en flygplats utan till en stad eller region. Därför 

kan man gruppera in flygplatser utefter graden av närhet till en destination och se en 

sträcka som gradvis servande ett par destinationer. Med detta synsätt kan man serva en 

passagerare som ska mellan A och B till en viss grad från ett stort antal tänkbara sträckor. 

 

Detta blir ett sätt för Ryanair att ta sig förbi dominansen på de etablerade bolagens nav 

och istället trafikera mindre flygplatser. Marknaden expanderas istället för att blockeras.51 

Inträdesbarriärerna minskar på flera sätt med denna strategi.52 Kostnaderna minskar 

genom att start- och landningsavgifter och kostnader för underhåll minskar. Den 

begränsade resursen som start- och landningstider utgör kringgås. Förhandlingspositionen 

mot flygplatserna blir bättre då det finns många tänkbara flygplatser för en given 

destination.53 Möjligheterna att tillgodose kundens behov ökar då marknaden vidgas. 

 

Det har frågats om Ryanairs affärsmodell är hotad av Europa komissionens dom 

angående det fördelaktiga avtalet med Charleroi flygplatsen. Om man svarar ja på denna 

fråga förutsätter man att det avtal som Ryanair har med Charleroi inte kan vara 

fördelaktigt utan att vara hemligt och exklusivt. Alla bolag som erbjuder en liten flygplats 

tjugo gånger så mycket trafik har en bra förhandlingsposition. Jag ser inte att detta skulle 

behöva vara beroende av hemliga eller exklusiva avtal. 

                                                 
51 Ansoff (1965) 
52 Porter (1980) 
53 Porter (1980)  
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Ryanair utmärker sig med uppkäftiga kommentarer om konkurrenter och andra parter och 

det har säkert hjälpt bolaget med publicitet och uppmärksamhet. Som utmanare mot de 

stora etablerade bolagen kan man gå ganska långt och ändå vinna sympati. Efterhand som 

Ryanair växer kan det bli svårare att uppfattas som den fräsche uppstickaren och då kan 

den raljerande jargongen bli en belastning.   

 

De senaste årens expansionstakt på femtio procent per år är imponerande men kan inte 

fortsätta i längden. Med den nuvarande storleken på nära hälften av passagerarna för 

Lufthansa och British Airways är det rimligt att tro att den kommer mattas av något de 

närmaste åren. Att vinsten i år har minska med fem procent kan vara ett tecken på att en 

ny fas har påbörjats. Att ha kvar en hög lönsamhet trots den starka expansionen och lägre 

priser visar att Ryanair även i fortsättningen kommer vara en allvarlig konkurrent för de 

etablerade bolagen. Att vinstmarginalen fortfarande är över tjugo procent visar att det 

finns god potential för fortsatt expansion om än i lägre takt. Både den goda lönsamheten 

och erfarenheter från Southwest visar att det är en hållbar expansion och att Ryanair även 

i fortsättningen kommer ta marknadsandelar från de etablerade aktörerna ( se Tabell 6 

Ryanair i siffror). 

SAS 

SAS går igenom den djupaste krisen i bolagets historia. Med höga kostnader och vikande 

trafik har bolaget visat röda siffror i flera år.54 Den inriktning som SAS har haft sedan 

åttiotalet har legat kvar och företaget har positionerat sig som affärsresenärernas val. Den 

hårda konkurrensen från lågprisbolag i kombination med lågkonjungtur och en ökad 

prismedvetenhet hos passagerarna har gjort att SAS tappat marknadsandelar även bland 

affärsresenärerna. 

 

                                                 
54 SAS årsredovisning 2001, 2002, 2003 
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Den strategi SAS traditionellt har följt är att satsa på en differentiering för affärsresenärer 

där dessa får bättre service. Denna högre service utgör förutsättning för att ta ut ett högre 

pris. När den ökande prismedvetenheten spreds på marknaden var SAS inte beredda på 

att deras målsegment skulle svika. Det var helt enkelt en skillnad mellan vad marknaden 

ville ha och vad SAS trodde att marknaden ville ha. 

 

Med ett vidgat Europa och en avreglerad vikande marknad pressas Scandinavian Airlines 

hårt från tre håll. Den vikande konjungturen för flygbranschen drabbar de etablerade 

bolagen som SAS hårt då den leder till minskat resande och en ökande prismedvetehet 

hos kunderna. Lågprisbolag som Ryanair pressar de etablerade aktörerna med lägre 

kostnader och bättre effektivitet. Ett tredje hot är de nya medlemsänderna i EU som med 

lägre kostnadsläge i sina hemländer har en mer gynnsam situation för priskonkurrens. 

 

Efter flera års kris och en allt tuffare konkurrenssituation är krismedvetenheten inom SAS 

stor. Ledningen talar gärna om alla yttre faktorer som hotar företaget och de expansiva 

lågprisbolagen avfärdas inte som bubblor utan beskrivs som duktiga konkurrenter. Denna 

medvetenhet är en stor tillgång i det förändringsarbete som SAS går igenom.55 

 

Med rekordstora besparingar på 14 miljarder är SAS på banan igen och det ser ut att 

finnas oda möjligheter för SAS att ta sig ur den akuta krisen. Den verklighet som väntar 

SAS är inga sötebrödsdagar utan tuffare konkurrens och mindre marginaler. 

Lågprisbolagen kommer fotsätta att ta marknadsandelar och priserna kan sjunka mer i 

takt med den hårdnande konkurrensen.  

 

Den nya organisationen med tre regionalbolag är ett genomtänkt drag att separera den 

mindre konkurrensutsatta interkontinentala trafiken från den hårt konkurrensutsatta 

regiontrafiken. På detta sätt blir det tydligt vad som krävs av Scandinavian Airlines för att 

på allvar kunna konkurrera med lågprisbolagen.  

 

                                                 
55 Lindegaard J (2003-07-08) 
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Genom att minska sin egen service i jakten på kostnader har en stor del av 

differentieringen mot kunden försvunnit. Kunder får större möjligheter att jämföra priser 

och resandet ses mer som ett sätt att ta sig från A till B. Att minska kostnaderna är viktigt 

för överlevnad men i SAS situation gäller det att ge kunderna en särskilljande fördel som 

de är bereda att betala för. TV på varje säte skulle kunna vara ett sätt att positionera sig 

och  stärka sin särställning.56 

 

SAS har en tradition i att differentiera sin service mellan olika kundsegment. Denna 

strategi är rätt väg för framtiden i kombination med en vakenhet för de behov och 

önskemål som de olika kundsegmenten har. Tillgång till kommunikation, information och 

underhållning under resan kan vara ett sätt att utveckla den tradition av service som SAS 

representerar. Med en bättre service och med ett erbjudande som målsegmentet 

efterfrågar har SAS möjlighet att hämta tillbaka marknadsandelar inom detta segment när 

konjungturen vänder. 

 

Satsningen på lågprisbolaget Snowflake är ett friskt grepp. Med Snowflake vill SAS lära 

sig mer om marknaden. Den ambitionen är det inget fel på men satsningen har flera 

risker. Framgången för lågprisbolagen ligger delvis i att de så konsekvent tillämpar 

lågpriskonceptet. Detta förutsätter kanske att verksamheten drivs frikopplad från 

etablerade aktörer. Om konceptet blir en framgång uppstår problemet att bolagets mer 

lönsamma kunder går över till lågprisbolaget. Andra etablerade bolag har efter liknande 

satsningar råkat ut för förluster och kanibalisering på sina egna marknadsandelar.57 Det 

hände British Airways med Go och KLM med Buzz och det har hänt flera amerikanska 

bolag innan dess. Med detta i backspegeln måste Snowflake ses som ett högriskprojekt 

utanför Scandinavian Airlines huvudverksamhet och borde därför meriteras med ett helt 

fristående varumärke.58 

 

                                                 
56 Porter (1980) 
57 Kotler (1994) 
58 Uggla (2001) 
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En andra typ av kanibalisering som blivit aktuell för SAS är konkurrensen mellan 

Scandinavian Airlines och de baltiska dotterbolagen. Med lägre kostnader särskillt för 

markservice och kabinpersonal är risken uppenbar att  de baltiska bolagen tar kunder från 

Scandinavian Airlines. Utifrån ett annat perspektiv ökar SAS sina möjligheter att ha en 

konkurrensfördel i låga kostnader genom att skifta en del av sin  trafik till de baltiska 

bolagen. 

 

Med den konsolideringsfas som kan drabba den europeiska flygbranschen blir det svårt 

för de aktörer som inte är tillräckligt stora eller inte tillräckligt lönsamma.59 Att bolag 

som Lufthansa och British Airways har storleken och lönsamheten som krävs för att 

överleva råder det liten tvekan om. Ryanair har definitivt lönsamheten och troligen även  

storleken. Var SAS hamnar är fortfarande en öppen fråga. 

 

 

                                                 
59 Porter (1980) 
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7. Slutsats 

Flyget är traditionellt en bransch som präglats av regleringar och nationellt intresse. 

Länder och regeringar har varit måna om sin suveränitet och värnat sitt luftrum. 

Överenskommelser om regler för lufttrafiken  mellan länder har därför varit av bilateral 

karaktär och ofta begränsat tillgängligheten till ett fåtal aktörer. Dessa aktörer har haft en 

gynnsam och dominerande ställning på marknaden ofta med statliga subventioner och 

stöd. 

 

Avregleringen i USA i slutet av sjutiotalet medförde att marknaden öppnades för nya 

aktörer och konkurrensen blev hårdare. Nya aktörer med en tydlig bugetprofil blev 

lönsamma och snabbt växande konkurrenter till de etablerade bolagen. Southwest Airline 

är det lågprisbolag som det gått bäst för och är idag värderade till mer än alla andra 

amerikanska flygbolag tillsammans. Den hårdnande konkurrensen fick de etablerade 

bolagen att renodla sina trafiknät i nav-eker system och de stora flygplatserna domineras 

av olika bolag med en uppdelning av marknaden som följd. Den ökande konkurrensen 

och ökade krav på rationaliseringar startade en konsolideringsvåg och av de femton 

största bolagen i USA 1985 finns bara tre kvar idag. 

 

Den stora vinnare efter avregleringen i USA är Southwest airlines som anses vara det 

mest framgångsrika flygbolaget i världen. Southwest var det första renodlade 

lågprisbolaget och de startade sin verksamhet på sjuttiotalet. Deras affärsmodell med låga 

priser, enkelhet och låga kostnader har visat sig mycket framgångsrik men inte helt enkel 

att kopiera. Flera etablerade bolag har försökt starta sina egna lågprisbolag men få har 

lyckats. Idag är Southwest det enda stora flygbolag på den amerikanska marknaden som 

går bra. 

 

I Europa har avregleringen tagit längre tid men det finns klara paralleller till det som 

hände i USA under åttiotalet. Lågprisbolag och hårdare konkurrens pressar de nationella 
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bolagen allt mer. Efter att det i flera år synts tecken på att de statliga intressena i de 

nationella bolagen minskar och mycket få tecken på att konkurrensen är på väg att avta 

finns det anledning att tro att en konsolideringsvåg över de nationella bolagen i Europa är 

att vänta. Det som bromsar en konsolideringsvåg är, utöver de starka nationella 

intressena, att den europeiska marknaden har en större andel interkontinentaltrafik än den 

amerikanska marknaden. Det finns även större möjligheter att positionera sig med 

regionala skillnader i kultur och språk. 

 

Ryanair har haft en stark expansion och är den nya aktören på den europeiska 

flygmarknaden som har den största trafiken. Konceptet är direkt hämtat från förebilden 

Southwest airlines och bygger på enkel prismodell, endast en flygplanstyp och en 

trimmad organisation med utkontraktering av kringtjänster.  

 

Utnytjandegraden är högre än de traditionella bolagen och planen står mindre tid på 

marken. Personalen kan påverka sin lön genom att arbeta mer och fackligt engagemang är 

inget som uppmuntras. Istället för att prata om de anställdas rättigheter pratar Ryanairs 

ledning gärna om ”lika möjligheter”. 

 

Genom att satsa på mindre flygplatser istället för att trafikera de stora internationella 

flygplatserna uppnår man tre viktiga strategiska fördelar. De etablerade bolagens förtur 

till de atraktiva start och landningstiderna på de stora flygplatserna kringgås. Kostnaderna 

hålls nere då kostnaderna på de mindre flygplatserna är lägre. Slutligen har Ryanair ett 

bättre förhandlingsläge mot de mindre flygplatserna då de står för en avsevärd del av 

trafiken och då det ofta finns fler än ett alternativ till flygplats för en given destination. 

 

Med en femtioprocentig tillväxt de senaste fem åren har Ryanair passerat Scandinavian 

Airlines i antalet passagerare. Genom att erbjuda punktliga avgångar till ett garanterat 

lägre pris och samtidigt tjäna mer pengar än konkurrenterna har Ryanair en position på 

marknaden som talar för en fortsatt expansion om än i något lägre takt efterhand som en 

allt större andel av de lönsammare sträckorna i Europa trafikeras. Ryanair kommer att 

fortsätta ta marknadsandelar från de etablerade bolagen. 
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Scandinavian Airlines har de senaste åren gått igenom den värsta krisen i bolagets 

historia. Med besparingar på 14 miljarder och en djupgående omorganisation med stora 

effektiviseringar som följd ser det ut som om SAS lyckats ta sig igenom den akuta krisen. 

Det har krävt avsevärda uppoffringar av personalen för att genomföra dessa vilket visar 

att det finns en bra krismedvetenhet i bolaget. Med frysta löner verkar det som att bolaget 

kan visa vinst. Frågan är i förlängningen om ett bolag som visar vinst kan ha frysta löner.  

 

SAS pressas från  flera håll med hård konkurrens från lågprisbolag och från Europas 

låglöneländer. Med en allt hårdare prispress har SAS tvingats börja konkurrera med pris 

och skära ner på sin service. Med de nedskärning som skett har SAS tappat del av sin 

särskiljande fördel. Utmaningen för SAS är att utveckla sin tradition av 

servicedifferentiering och stärka sin särskiljande fördel i målsegmentet för att vara redo 

att ta marknadsandelar när konjungturen vänder.  

 

Konkurrensen kommer att bli hårdare och marginalerna kommer att minska. Den 

konsolideringsfas som verkar vara förestående på flygmarknaden i Europa kommer 

drabba de bolag som inte har tillräcklig lönsamhet och inte har en tillräcklig del av 

marknaden.  Flera av de medelstora nationella flygbolagen i Europa kommer ha en osäker 

framtid då de fortsätter pressas från både en tuffare marknad och från ägare som ställer 

marknadsmässiga krav. Bland dessa bolag ingår Scandinavian Arilines.  
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