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Abstract
The study is based on explaining and giving a picture of strategies the traditional

airlines use to compete with the low cost airlines. Since the deregulation in 1992 many

low cost airlines have established themselves on Europe´s airline market and have taken

over large parts of the market. Air travelers have become price-conscious and always

searching for the cheapest ticket.

Traditional airlines were outcompeted by low cost companies. In order to claim the

market new competition strategies were needed. The purpose of the study is to describe

which strategies traditional airlines use especially in terms of service offering to attract

customers. Previous research and theories describe competition strategies that focus on

service, costs, price, product and Porter´s model.

In interviews with people who have knowledge about the airline industry because of

their work we got answers about how traditional airlines use competitive strategies with

the focus on service. We supplemented our study with secondary literature from the

webpages of traditional airlines. The results show that the best strategy for traditional

airlines is to use a mix of different service strategies to win loyal clients.

Nyckelord
Flygbranschen, Flygmarknad, Konkurrens, Konkurrensstrategier, Lågprisflygbolag,

Service, Traditionella flygbolag
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1 Inledning
I det inledande kapitel beskriver vi ämnets teoretiska bakgrund om förändringar på

flygmarknaden genom avregleringen och uppkomsten av lågprisbolag. Det övergår till

en beskrivning av problem som i följden uppstod för traditionella flygbolag där vi sätter

fokus på de olika konkurrensstrategier traditionella och lågprisflygbolag använder sig

av. Vi redogör även varför det är intressant att studera. Därefter resulterar studiens

syfte samt forskningsfrågan. I avgränsningen förklarar vi studiens räckvidd och det sker

en precision av studiens omfattning vad som ska säkerställa en stor noggrannhet när vi

studerar fenomenet.

Den svenska flygmarknaden styrs av svensk lagstiftning, EU:s lagar och regler samt av

internationella avtal. Avregleringen av det statliga flygmonopolet som skedde inom

Europa öppnade flygmarknaden den 1 juli 1992 för nya flygbolag i olika former med

möjligheten att fritt sätta priser (Bergman 1996). Fram tills dess hade SAS/Linjeflyg en

särställning på den svenska marknaden med mer än 95 % av marknadsandelarna. Det

berodde på monopolställningen på inrikeslinjer där bolaget hade trafikplikt samt

ensamrätt på inlandsflyget. SAS kontrollerade prissättningen samt att SAS/Linjeflyg

kunde påverka nya aktörers tillträde på marknaden. Strax efter avregleringen resulterade

konkurrensen mellan de stora flygbolagen i fallande priser medan mindre linjer behövde

höja sina priser. Andra konsekvenser var överkapacitet, uppköp, konkurs och allianser.

Lågkostnadsbolagen inträdde på marknaden med sjunkande biljettpriser och ökande

passagerarvolymer som följd. 2007 hade lågkostnadsbolagen 14,4 % av Sveriges

inrikesmarknad (Luftfartsstyrelsen 2008).

För de traditionella flygbolagen skapade uppkomsten av lågprisbolag stora problem.

Under de senaste åren har många lågprisflygbolag etablerat sig på Europas flygmarknad

och tagit över stora delar av marknaden (Bergman 1996). Avgörande för

lågprisflygbolagens succé efter avregleringen under 90-talet var deras lågprispolitik.

Plötsligt var det möjligt att flyga till ett otroligt billigt pris (BBC News 2004, Bergman

1996, Low cost airline guide u.å.). Lågprisbolagens grundtanke är att erbjuda flygresor

med mindre service men kompenserar det med ett lågt pris. Deras koncept att kunna

förflytta ett stort antal personer från en plats till en annan utan att det kostar särskilt

mycket pengar har visat sig vara väldigt framgångsrikt (Bride 2002, Low cost airline

guide u.å.).
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De nya lågprisflygen blandade sig in i flygmarknaden med lägre priser än vad de

traditionella bolagen kunde erbjuda för samma destinationer. Flygresenärer hade

därmed blivit prismedvetna och priskänsliga och sökte sig till de billigare alternativen

för resor. För många konsumenter hade låga priser blivit den viktigaste och mest

avgörande faktorn vid bokning av en flygresa (Bride 2002, Johansson 2013).

Genom lågprisbolagen tillkom det fler destinationer människor lätt kunde resa till och

det blev fler direktflyg som föredras av resenärer (Wirkkala Georgsson 2014) Den

stigande migrationen innebär att människor vill kunna resa ofta för att hälsa på nära och

kära. Den målgruppen vill resa billigt. Många företag vill eller ska spara in på

resekostnader när det gäller tjänsteresor. Därför väljer de att resa med

lågprisflygbolagen istället för de dyrare traditionella flygbolagen (Trafikanalys 2016).

Emellanåt tar kunderna faktiskt låga flygpriser för givet och de flesta resenärer bryr sig

inte om vilken typ av flygbolag de flyger med så länge det är säkert, går till den platsen

som de vill och erbjuder bra priser (FlightGlobal 2008).

Lågprisflygbolagens utbredning tillför en världsomfattande ökning på flygmarknaden

och under 2013 var Ryanair samt easyJet i toppen bland de största flygbolagen

(Trafikanalys 2016). De olika lågprisbolagen har valt varierande strategier för att få sin

del av marknaden. EasyJet använder en kombination av service och lågt pris. Medan

Ryanair endast fokuserar på pris och därmed använder en prisledarstrategi som innebär

att de erbjuder det lägsta priset på marknaden (Trafikanalys 2016). Antalet

lågprisflygbolag kommer troligtvis inte att minska. Snarare tvärtom förväntas de

fortsätta arbeta för att få fram bra affärsmodeller för att kunna behålla sin position på

flygmarknaden (Trafikanalys 2016).

Lågprisbolagens prispolitik skapade stora problem för traditionella flygbolag som hade

svårt att hävda sig mot den billiga konkurrensen som tog stora marknadsandelar sedan

avregleringen. 96 europeiska flygbolag gick i konkurs mellan åren 2000 och 2010 (SRF

2011). Andra traditionella flygbolag ingick i allianser för att kunna vara

konkurrenskraftiga (Flygtorget 2016). För att kunna försvara sin position på marknaden

behövde traditionella flygbolag hitta flera nya konkurrensstrategier.
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Vi kommer att studera de traditionella flygbolagens tillvägagångssätt ur Porters (1998)

modell om konkurrensstrategier samt generella affärsmodeller och strategier i samband

med service, kostnader, pris och produkt. Vi beskriver den tidigare forskningen om

traditionella flygbolagens konkurrensstrategier sedan avregleringen. Därefter utvecklar

vi kategorier som vi kommer att pröva i våra intervjuer med medarbetare på

flygmarknaden som kompletteras med bakgrundslitteratur från flygbolagens hemsidor. I

hela studien har vi fokus på konkurrensstrategier inom olika delar av service.

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med studien är att beskriva vilka strategier traditionella flygbolag använder för att

konkurrera mot lågprisbolag framförallt i fråga om serviceutbudet.

Vår huvudfråga är: Hur använder traditionella flygbolag service som ett

konkurrensmedel mot lågprisbolag?

1.2 Avgränsning

En avgränsning sker på det sättet att vi endast studerar traditionella flygbolag och inte

lågprisflygbolagen. Av intresse bland de olika konkurrensstrategierna är det främst

flygbolagens servicestrategi som utgör studiens räckvidd. Det finns andra aspekter som

också kan vara avgörande bland konkurrenterna men alla är inte lika intressanta i

samband med studien och därför tar vi inte upp de.
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2 Tillvägagångssätt
I det här metodkapitlet beskrivs det hur vi gick tillväga för att besvara forskningsfrågan.

Vi redogör den vetenskapliga ansatsen och motiverar det metodologiska

tillvägagångssättet för insamling av primär- och sekundärdata med givna för- och

nackdelar. I det sambandet presenterar vi våra respondenter. Vi tar också ställning till

metodens validitet och generaliserbarhet av den insamlade datan som följs av

vederläggning.

2.1 Metodologi

Som lämpligt instrument för att kunna belysa frågeställningen och problemet använde vi

en forskningsmetod som innebar att vi utgick från ett antal teorier som var relaterade till

fenomenet som skulle prövas. Ur teorierna utvecklade vi kategorier som sedan ingick i

formuleringen av frågorna vi ställde till respondenterna. Dessa las även till grund vid

urvalet av information från olika källor samt vid utvärdering av det empiriska materialet

som skapades genom intervjuer samt sekundärlitteratur. Metodens svaghet är att även

om slutsatsen är logiskt och på analytiskt sett giltigt måste den inte vara sann. Slutsatsen

är alltså hypotetiskt i förhållande till verkligheten (Åsberg 2001a, Åsberg 2001b).

Inom studien hade vi en rationalistisk och tolkande ansats. Vi utgick ifrån att kunskapen

var förnuftsgrundad och att erfarenheten gav meningsfull kunskap. Det säkerställdes

genom att vi valde erfarna respondenter som bidrog med fakta samt goda kunskaper till

ett tillförlitligt resultat (Alvesson och Sköldberg 2008, Åsberg 2001b). Våra

respondenter mötte vi med öppenhet och engagemang för att studera, tolka samt för att

förstå deras information och åsikter om ämnet på bästa sätt. Vi hade ingen bestämd

utgångspunkt för tolkningen utan försökte att se empirin från olika håll. Det innebar att

det inte var en generell verklighet vi kunde redovisa utan det var endast hur våra

respondenter tolkade verkligheten. Resultatet berodde på hur respondenterna tolkade

frågorna och hur vi tolkade deras svar. Vi betraktade empirins helhet såsom olika delar i

texten var för sig för att skaffa oss förståelse av dessa. Genom att pendla mellan dessa

olika synvinklar ville vi nå fram till en bra förståelse av det studerade problemet

(Alvesson och Sköldberg 2008, Patel och Davidson 2011).
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2.2 Datainsamling: Primär och sekundärdata

2.2.1 Primärdata

Vårt tillvägagångsätt för datainsamling var en fallstudie som genomfördes med

intervjuer med människor som är verksamma inom olika näringsgrenar av

flygbranschen. Detta gjorde vi för att få en så bred information som möjligt.

Respondenterna, som representerade verkligheten, berättade intensivt och detaljerat om

traditionella flygbolagens konkurrensstrategier (Ejvegård 2009, Patel och Davidson

2011, Åsberg 2001a). Svaren var vår empiri som avspeglade olika egenskaper hos det

undersökta fenomenet som är konkurrensstrategierna. Även om en fallstudie inte

representerade hela verkligheten förklarade den något framförallt i samband med

sekundärlitteraturen (Ejvegård 2009, Patel och Davidson 2011). Intervjuerna gav oss

kvalitativ data som också kan kallas för icke-numerisk data eller mjukdata (Åsberg

2001a, Åsberg 2001b).

Urval

Vi googlade på internet för att få fram kontakter till så många traditionella flygbolag

som möjligt, där vi fokuserade på flygbolag främst inom Sverige. Sedan gjorde vi ett

målinriktat urval och valde de mest kända flygbolagen som exempelvis SAS, Lufthansa

och KLM för att vara med i studien. Eftersom att den kunskapen vi genererade är

någorlunda överförbar ansåg vi att medarbetare på stora traditionella flygbolag var

lämpliga respondenter (Jacobsen 2017). Tyvärr var det svårt att få tag i någon som ville

ställa upp för en intervju. Lufthansa exempelvis svarade att de får så många

förfrågningar att de inte kan prata med alla. De hänvisade till sin information på internet.

Andra flygbolag svarade inte alls. Därför letade vi efter fler personer och organisationer

som stod i något samband med flygmarknaden. Vi fick en kontakt genom handledaren,

en kvinna som tidigare jobbade på Göteborg Landvetter Airport. Hon i sin tur

förmedlade en kontakt med Brussels Airlines (Patel och Davidson 2011). Vi fick alltså

tag i våra respondenter genom en kombination av urvalskriterier. Enligt Jacobsen (2017)

var det snöbollsmetoden när forskare får tips av en informant om en eller fler

respondenter (Jacobsen 2017). Att vara flexibel och välja lämpliga respondenter med

stor kunskap som kunde ge omfattande information var också en metod (Ejvegård 2009).

Vi ansåg att de två respondenter som arbetade inom flygbranschen men inte på ett
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flygbolag kunde ge oss värdefull generell information om flygmarknaden (Johannessen

och Tufte 2003).

Kvalitativ ansats

Som tillvägagångssätt för att skapa kunskap om flygbranschen och bolagens

konkurrensstrategier valde vi en kvalitativ ansats. Vi samlade data genom att genomföra

längre så kallade kvalitativa intervjuer med våra respondenter. Som fördel med

intervjuer såg vi att respondenterna kunde ge fylligare och mer detaljerade svar än vad

det skulle vara möjligt med ett mer kvantitativt inriktat frågeformulär. Frågorna

grundades på tidigare forskning och teorier om konkurrensstrategier. Vi utarbetade i

förväg en intervjuguide med en disposition om teman och frågor som vi tog upp i

intervjun. Målet var att täcka alla teman, delområden och kategorier studien handlar om

samt att frågorna var tydliga att förstå och framförallt relevanta för studien. Frågorna

var öppna och inbjöd våra respondenter att formulera sina svar själva. På det sättet var

det en semistrukturerad intervju där vi hade stor flexibilitet att kunna reagera på

oförutsedd information. Respondenterna hade på det sättet möjlighet att styra den

information som framkom och det kunde upptäckas förhållanden som vi inte hade tänkt

på i förväg. Även om vi genomförde intervjuer med en intervjuguide hade vi en låg grad

av standardisering där vi själva formulerade frågorna och ställde dem i en viss ordning

under intervjuerna. Vi var öppna och flexibla att vid behov ändra strukturen under

intervjuns gång. Tog en respondent upp ett tema tidigare än planerat var det bra att följa

upp det direkt genom att ställa följd- och fördjupningsfrågor. Vi var öppna för nya och

intressanta aspekter i samband med vår forskningsfråga. Vi ville gå på djupet, skapa ett

meningssamband och en helhetsförståelse genom det valda tillvägagångssättet

(Ejvegård 2009, Johannessen och Tufte 2003, Patel och Davidson, 2011).

Bearbetning och tolkning av intervjuer

Intervjuerna spelades in och transkriberades vilket resulterade i texter som på kvalitativa

sätt analyserades, bearbetades och tolkades. Tolkningen av materialet betyder att vi

betraktade materialets olika delar i samband med andra delar men också i empirins

helhet för att få bästa möjliga förståelse. Företeelser sattes i ett sammanhang som visade

en mening eller betydelse i samband med det undersökta fenomenet. En kvalitativ

ansats betyder att vi kontinuerligt tolkade information med möjlighet att ändra våra
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frågor under datainsamlingen. Vi gjorde löpande analyser under studien och

intervjuerna gav oss idéer hur vi skulle gå vidare och kunde förbättra frågorna. Studiens

olika moment var följaktligen inte helt åtskilda faser i forskningsprocessen (Ejvegård

2009, Johannessen och Tufte 2003, Patel och Davidson, 2011, Åsberg 2001b).

För studien var flygbolagens motiv, intentioner och målsättningar med serviceutbudet

av intresse. Dem aspekterna hör ihop och var intressanta framförallt som

konkurrensstrategier. Traditionella flygbolag är utsatta för en hård konkurrens och

måste ha effektiva strategier för att kunna hävda sig på marknaden. Det är relevant för

forskningen att få fram hur bra service lämpar sig för att konkurrera med.

Presentation av respondenter

En telefonintervju genomfördes med en tidigare Route Development Manager på

Göteborg Landvetter Airport. Intervjun gjordes den 15:e november

2017. Respondenten har bra kunskap om konkurrensstrategierna traditionella flygbolag

såsom lågprisflygbolag använder. Den 22:e november intervjuades en analytiker inom

flygbranschen över telefon. Tredje respondenten arbetar på Brussels Airlines som

Regional Station Manager. Det gjordes en telefonintervju på fredagen den 1:a december.

För att en respondent valde att vara anonym bestämde vi oss att anonymisera alla

respondenter. Men vi återkommer till det också i kapitlet om “forskningsetiska

aspekter”.

2.2.2 Sekundärdata

Sekundärdata är den data som beskrivs i empirin. Vi använde de traditionella

flygbolagens årsredovisningar och information om service från deras hemsidor. Vi

letade upp hemsidor till stora traditionella flygbolagen som trafikerar Skandinavien som

var SAS, Lufthansa och KLM. Informationen vi fick i intervjun med Brussels Airlines

kompletterade vi med en presentation om bolagets utbud som vi fick via mejl från

Regional Station Managern (Brussel Airlines 2017).

Fördelen med sekundärdata var att vi kunde tillämpa oss av aktuell information från

flygbolagens hemsidor som komplettering till intervjuerna. Eftersom att vi använde

information från flygbolagens hemsidor var det inte möjligt att göra en
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kvalitetsgranskning som brukar göras vid urval av exempelvis böcker eller artiklar. Det

vi gjorde var att använda dokument och information som kom direkt från flygbolagen

själva och se till att vi fick så aktuell data som möjligt. Skillnaden var att bolagen på

sina hemsidor inte förklarade syftet med dokumenten och datan samt att de i grund och

botten inte heller behövde vara vetenskapliga, objektiva eller sakliga (Ejvegård 2009).

Att ha främst flygbolagens årsredovisningar som sekundärlitteratur var även våra

förstahandskällor med information som bidrog till en mer differentierad och noggrann

bild av verkligheten (Jacobsen 2017). Flygmarknaden förändras i snabb takt och på det

sättet kunde vi använda oss av så aktuell information som möjligt.

Sekundärlitteraturens saklighet, trovärdighet och objektivet var inte givna utan varje

källa måste bedömas i såväl helhet såsom detaljer. Saklighet betyder att uppgifterna var

sanna och riktiga. Objektivitet försökte vi att säkerställa genom tillämpning av olika

källor som stärkte varandra och där ingen särskild opinion stack ut. Genom att leta upp

informationen direkt från flygbolagens hemsidor kunde vi undvika olämpliga källor

som innehöll felaktig data, personliga åsikter eller värdeladdade kommentarer (Ejvegård

2009).

Vi eftersträvade att använda oss av tillförlitliga källor men all material var skrivit med

en bestämd intention. Flygbolagens årsredovisningar var subjektiva källor som är

formulerade med ett särskilt syfte och vi kunde utgå från någon skönmålning av fakta.

Ändå visade dessa källor vad flygbolagen anser om sig själva, hur de presenterade sitt

varumärke, sina mål och sina framgångar (Ejvegård 2009). Det är just flygbolagens

egna verklighet som beskrivs i årsredovisningar och tolkades i den här studien.

Sanningshalten av det vi skrev om stärktes vi med enstaka citat ur originalkällor. På det

sättet har läsaren en ännu större möjlighet att värdera källorna (Alvesson och Sköldberg

2008).

2.2.3 Forskningsetiska aspekter

Forskningen ska genomföras efter vissa etiska principer, regler och riktlinjer då den kan

ha konsekvenser för andra människor. Vi letade efter respondenter som verkligen ville

delta i en intervju och behandlade respondenterna vänligt och med respekt. I förhand

fick de information om vilka vi var, vad vi forskade om, vad som var syftet med studien

och i vilket samband den stod i det vill säga med vår kandidatuppsats på
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Linnéuniversitetet. De enda personliga uppgifter vi frågade om var namnet, det

nuvarande eller tidigare jobb som står i samband med kunskapen om flygbolag samt

kontaktuppgifter. Deltagarna fick välja om intervjun skulle genomföras på plats, över

telefon eller om de hellre vill svara skriftligt via mejl. I alla telefonintervjuer berättade

vi vem det var som genomförde intervjun och om det var någon mer som lyssnade.

Frågorna ställde vi på ett neutralt sätt utan att försöka få fram ett visst resultat.

Respondenterna bestämde själva vilka frågor de kunde och ville besvara och hur mycket

tid vi fick avse för intervjun. Vi bad om lov att få spela in intervjuerna och frågade om

de ville vara anonyma i uppsatsen eller inte. En respondent valde att vara anonym.

Därför skrev vi inte heller om företaget respondenten arbetade på. I det sambandet valde

vi att inte namnge de andra respondenterna heller (Patel och Davidson 2011). Alla

inspelningar eller transkriberingar är otillgängliga för utomstående. All information från

intervjuerna användes enbart till vår kandidatuppsats. Det var också helt på deltagarnas

villkor om vi vid behov kunde återkomma med kompletterande frågor eller inte

(Jacobsen 2017, Johannessen och Tufte 2003). Data ur sekundärlitteraturen återgav vi

på vetenskapligt redligt sätt. Vi angav alltid källan. När vi skrivit citat kännetecknas det

tydligt med citationstecken (Vetenskapsråd 2017).

2.3 Metodkritik

2.3.1 Validitet

Att samla bred kunskap om den tidigare forskningen gav oss relevanta kategorier att

undersöka (Jacobsen 2017). Intervjuer var en metod som tillämpade sig bra för att få

information om konkurrensstrategier inom flygbranschen och att kunna besvara vår

forskningsfråga (Åsberg 2001b). Vi ansåg att problemställningen var relevant för att

traditionella flygbolag är utsatta för en hård konkurrens och måste ha effektiva strategier

för att kunna hävda sig på marknaden. Att prata med människor som arbetar eller

arbetade på olika ställen inom flygbranschen gav oss information som täckte på ett mer

allmänt och brett sätt flygbolagens konkurrensstrategier och återspeglar

tillvägagångssättet av flera traditionella flygbolag men också lågprisflygbolag. Att

respondenterna hade kunskap om båda bolagstyper underlättade att se och berätta om

just de traditionella flygbolagens strategier ännu tydligare i motsats till lågprisbolagens

strategier. Att ställa semistrukturerade frågor som kretsade kring olika

konkurrensstrategier i samband med servicen gav oss information som var värdefull och
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omfattade om studiens ämne. Genom respondenternas dåvarande eller nuvarande

ställning och kunniga svar var informationen tillförlitlig även om respondenterna

återgav just sina åsikter och erfarenheter om verkligheten vad som inte gäller för alla

traditionella flygbolag (Ejvegård 2009, Jacobsen 2017).

Mycket information från respondenterna fick vi spontant vad som innebar en ännu

större giltighet (Jacobsen 2017). Att komplettera intervjuer med sekundärlitteratur gav

oss en mer detaljerad inblick i konkurrensstrategier som några stora traditionella

flygbolag använder sig av. Samtidigt fick vi ett resultat där intervjuer och

sekundärmaterial stödjer varandra genom ett ömsesidigt bekräftande och skapade en

täckande helhetsbild. Sekundärlitteraturen bestod främst av flygbolagens

årsredovisningar och var därför en trovärdig källa. Rätt sorts data har därmed insamlats

på ett tillförlitligt sätt. Datan representerar verkligheten av konkurrensstrategier som

åtminstone en del av de traditionella europeiska flygbolagen använder sig av. Att vi fick

fram likadana resultat i intervjuer och sekundärlitteratur visade studiens inre validitet

det vill säga giltigheten (Ejvegård 2009, Jacobsen 2017, Johannessen och Tufte 2003).

Eftersom att empirin kom från små urval och var subjektiv var det omöjligt att

generalisera resultaten mot andra flygbolag, det finns alltså inte en yttre validitet

(Jacobsen 2017, Söderbom och Ulvenblad 2016). Istället kom vi fram till en kunskap

som var utvecklad av tolkningar som kännetecknas av viss överförbarhet till andra

situationer och fenomen. Resultatet av studien kan därmed uppvisa att andra kan dra

nytta av traditionella flygbolagens framgångsrika strategier till liknande bolag eller

marknader (Johannessen och Tufte 2003, Åsberg 2001b).

2.3.2 Vederläggning

Studiens begränsningar ligger i de få intervjuer vi fick ihop. Att bara prata med tre

respondenter begränsade studiens räckvidd och tillät oss inte att generalisera resultatet.

Tyvärr fick vi inte tag i de stora traditionella flygbolagen som SAS, Lufthansa eller

KLM för personliga intervjuer utan var tvungna att använda information om deras

konkurrensstrategier utifrån sekundärlitteraturen samt information från deras hemsidor.

Väldigt gärna skulle vi framförallt ha pratat med SAS som Skandinaviens stora

traditionella flygbolag men det gick inte att hitta någon som kunde ställa upp på en

intervju. Det finns inte så många traditionella flygbolag med kontor i Sverige därför var
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det svårt att överhuvudtaget få fram en viss mängd av kontaktuppgifter. Vi letade därför

också bland andra företag inom Sveriges flygbransch och försökte att komma i kontakt

med dem. Även här fick vi antingen inga svar eller blev hänvisade till traditionella

flygbolagen själva. Med mer tid på oss kunde vi kanske ha hittat något flygbolag som

åtminstone ville svara skriftligt på våra frågor. Nackdelen med sekundärlitteratur

jämfört med intervjuer är att informationen inte är riktad till oss och vår studie samt att

den inte kan jämföras med respondenternas svar.

3 Kontext
Kontexten ska hjälpa till för att få en förståelse om hur lågprisflygbolagens modell ser

ut mer ingående för att få det lättare att förstå de traditionella flygbolagens strategier

och modeller.

Avregleringen av det statliga flygmonopolet som skedde den 1 juli 1992 inom EU

öppnade flygmarknaden för nya aktörer med nya strategier (Bergman 1996). Det var

inte bara Sveriges flygmarknad som drabbades av 1990-talets avreglering.

Avregleringar i Europa och USA skapade utrymme för aktörer med nya

konkurrensstrategier och gjorde att konkurrensen på hela flygmarknaden ökade kraftigt.

Ett antal nya aktörer konkurrerade framgångsrikt med olika strategier mot traditionella

flygbolag. Flygmarknaden förändrades mest genom att lågprisflygbolagen fick en

position på marknaden. Att konkurrera med lågpris gjorde att nya bolag snabbt kunde ta

över marknadsandelar. Efter lågprisflygbolagen kom in på marknaden började arbetet

med att få ner flygpriserna bland alla flygbolag (Wirkkala Georgsson 2014).

Lågprisbolag som Ryanair, Norwegian och easyJet kännetecknas inte av själva

flygbolaget utan genom användning av en operativ lågkostnadsmodell som kallas för

LCC-modellen. Det står för low-cost carrier det vill säga lågprisflygbolag och kan även

kallas no-frills, budget eller discount carrier (van der Zwan 2009). LCCs

konkurrensstrategi fokuserar på affärsrutiner samt olika verksamhetsrutiner för att

minska kostnaderna, öka intäkterna och maximera effektiviteten. Billiga biljetter,

kortare flygsträckor och borttagna traditionella passagerartjänster som exempelvis

gratismåltider och incheckat bagage ingår inte längre i biljettpriset, vilket resulterar i

lägre priser och mindre bekvämligheter (BBC News 2004, Doganis 2006, Low cost

airline guide u.å., Platt 2014, van der Zwan 2009). Intäkter som förlorats i nedsatta
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biljettpriser kan flygbolagen kompensera genom att debitera för tillägg som mat,

prioriterad ombordstigning, platsfördelning och incheckat bagage (easyJet u.å.,

Norwegian 2017a, c, Ryanair 2017a, b, c). Många lågprisflygbolag erbjuder de lägsta

priserna vid tidiga reservationer och tenderar sedan att öka sina biljettpriser när

flygplanet fylls (Low cost airline guide u.å.). Fyndpriser som annonseras för att locka

kunder är betydligt lägre än det genomsnittliga priset som betalas. Lågprisbolag vänder

om påståenden för att vilseleda allmänheten över priser och destinationer (Agbonlahor

2016, Bride 2002, Corrigan 2017). Fler kostnadssparande metoder är att bolagen får

landa och starta ifrån avlägsna sekundära flygplatser, vilket innebär lägre avgifter (BBC

News 2004, Doganis 2006, Low cost airline guide u.å). De flesta lågprisflygbolag har

enkla flygplan med endast en passagerareklass och för det mesta är det inte möjligt att

kunna reservera ett särskilt säte. Flygtiderna ligger ofta tidigt på morgonen eller sent på

kvällen. Flygplanen användes väldigt intensivt med korta vändningstider och

arbetskraftskostnaderna hålls så låga som möjligt (Low cost airline guide u.å., Thomas

2013, van der Zwan 2009).

Lågprisbolagen kunde ta över stora marknadsandelar. De framgångsrikaste

lågprisflygbolagen är Southwest Airlines i USA samt Ryanair inom Europa (Thomas

2013). Ryanair blev Europas största flygbolag följt av allianser som Lufthansa Group

och IAG - International Airlines Group som består utav British Airways, Iberia, Vueling

och Aer Lingus (AirportsinEurope 2017).

Framväxten av LCC

Southwest Airline var det första flygbolaget som arbetade med hög tillväxt och

lönsamhet efter low-cost carrier modellen som senare kopierades av många

efterföljande lågprisflygbolag, först i Amerika och sedan efter avregleringen i Europa

(Thomas 2013). Även om lågprisflygbolagens främsta gemensamma mål var att få höga

vinster genom låga priser kan man inte prata om en unik och standardiserad

lågkostnadsmodell. Under tiden hade den ursprungliga modellen anpassats, modifierats

och till och med radikalt förändrats av lågprisföretag för att få och behålla

konkurrenskraft samt kostnadsfördelar jämfört med traditionella flygbolag. Framväxten

av LCC i Europa beror huvudsakligen på tre huvudfaktorer:

1. Flygresor står i samband med konjunkturcykler

2. Priset av en flygresa är för de flesta människor en begränsande faktor
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3. Avregleringar tillät nya tjänster och uppmuntrar därmed uppkomsten av nya

företag (Diaconu 2012, Low cost airline guide u.å.).

Innan avregleringen behövde traditionella flygbolag knappt använda några

konkurrensstrategier. Det var lågprisbolag som revolutionerade flygmarknaden med nya

och innovativa strategier. Exempel på detta är biljettförsäljning på internet, annonser på

sidorna av sina flygplan och marknadsföringsturneringar (Bride 2002). Efter

avregleringen 1992 introducerades i första hand kostnadsrelaterade priser, rabattpriser,

prisavtal samt kooperationer kring flygserviceavtal. Sedan introducerades allt mer nya

strategier som omformades och utökade den ursprungliga low-cost carrier modellen.

Det infördes också nya billiga biljettyper som affärsbiljetten och buntbiljetter medan

traditionella flygbolag som SAS behövde höja sina priser för att de inte längre var

subventionerade (Bergman 1996, Diaconu 2012). Affärsbiljetten innebär att företag

kunde resa med ett företagskontrakt med många fördelar som förmånliga priser, bra

kundservice och bonuspoäng (KLM 2017a, b, SAS u.å.b). Buntbiljetter innebär ett fast

pris och flexibla möjligheter för att de är knutna till ett företag och inte till enskilda

individer. Buntbiljetter gäller mellan två destinationer oavsett riktningen. Om- och

avbokning kan ske med kort varsel (NextJet u.å., SAS u.å.b, Sparrow Aviation 2017).

Kundens förväntningar, regionala variationer samt en hög konkurrens har tvingat LCC

att anpassa sig och sitt varumärke för nya utmaningar inom branschen. Idag använder

flygbolagen olika delar av LCC-modellen i olika omfattningar. Exempelvis varierar

flygplanstyper och vissa flygbolag erbjuder mindre service medan andra inte erbjuder

någon alls. Därför är det idag problematiskt att tydligt kunna matcha ett flygbolag till

denna modell (Low cost airline guide u.å., Thomas 2013, van der Zwan 2009).

Europeiska lågprisflygbolagens affärsmodeller

Det finns olika typer av affärsmodeller inom europeiska lågprisflygbolag. Några

lågprisflygbolag är dotterbolag till traditionella flygbolag. Charterbolag har diversifierat

sina profiler och researrangörer som grundat lågkostnadsbolag. Det finns även

traditionella flygbolag eller regionala operatörer som har blivit lågprisflygbolag för att

förbättra sin konkurrenskraft. Andra flygbolag grundades som lågprisflygbolag. I

Europa kan åtskiljas fyra lågprismodeller. Dessa modeller beror på nätverk/utbud i
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samband med flyg, säten, rutter, destinationer och anslutningar samt exklusivitet det vill

säga antalet konkurrenter på samma rutt:

Typ A: Små nätverk/utbud med stor exklusivitet

Typ B: Breda nätverk/utbud med stor exklusivitet

Typ C: Små nätverk/utbud efterliknar charter

Typ D: Breda nätverk/utbud efterliknar charter (Diaconu 2012).

Fem typer av lågprisföretag som härrör från originalmodellen Southwest är:

1. Southwest copycat: oberoende företag som efterliknar Southwest Airlines

lågprismodellen med huvudsakligen punkt-till-punkt-flygningar, en typ av

flygplan, snabba vändningar och korta raster mellan två flygningar.

2. Dotterbolag: lågprisbolag som har inrättats av traditionella flygbolag för att

kunna konkurrera och få en del av lågprisbranschen som är i det stora hela

väldigt lik Southwest modellen.

3. Kostnadsskärare: traditionella flygbolag som under trycket från lågprisbolag

försöker minska sina kostnader genom exempelvis borttagning av gratis måltider,

ett rationaliserat antal flygplanstyper, införandet av internetbokning samt billiga

envägspriser.

4. Diversifierade charterflygplan: lågprisbolag som grundats av charterbolag och är

dotterbolag till dessa. Huvudstrategin liknar dotterbolags-modellen med en typ

av flygplan, inga gratis måltider, internetbokning och maximalt utnyttjandet av

flygplan. Den särskilda egenskapen är att kostnaderna är låga eftersom

moderbolaget har redan över en längre tid övervägt att få de lägsta kostnaderna

inom flygindustrin.

5. Subventionerade lågprisbolag: dessa flygbolag är inte riktiga lågprisbolag

eftersom de stöds av statligt ägande eller subventioneras för att utveckla

turismen eller främja en viss flygplats som nav för en region (Diaconu 2012).

Europeiska LCCs hade utnyttjat skapandet av ett gemensamt luftfartsområde i

Europeiska unionen för att fånga upp 41 procent av sittkapaciteten för regelbundna

tjänster i Europa 2015. Även om LCCs arbetar efter olika affärsmodeller fokuserar alla

på kunden och försöker att identifiera vad potentiella passagerare är villiga att betala för.

Sedan erbjuds de efterfrågade produkterna (International Civil Aviation Organisation

u.å.).
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Traditionella flygbolag behöver hitta nya strategier som exempelvis reducerade

kostnader för att kunna hänga med i prisnivån. Eller så kan traditionella flygbolag skapa

ett mervärde inom service som kunderna är villiga betala mer för.

4 Teori om konkurrensstrategier
I detta avsnitt ger vi en litteraturöversikt om den tidigare forskningen som ligger till

grund för de teorier vi prövar i studien. Sedan redogör vi om vilka teorier vi använder

oss av och som ligger till grund för kategorier och utveckling av intervjuernas

frågeställningar. På teorin bygger också analysen och tolkningen av den insamlade

empirin för att kunna besvara studiens frågeställning.

4.1 Litteraturöversikt

Tidigare forskning kring konkurrensstrategier i samband med flygbolag visar att det

finns olika strategier flygbolag använder sig av. Det kan också vara en kombination av

strategier som det beskrivs i användning av Porters strategier om kostnadsledarskap och

differentiering.

Figur 1. Visar på de aspekter som finns forskat om flygbranschen och konkurrens

(Egen figur 2017a).
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4.1.1 Servicekvalitet

Hwa-Kyung (2013) beskriver servicekvalitetens värde inom flygbranschen. När

resenärer är nöjda med servicen hos ett flygbolag kommer de tycka att bilden av

företaget är bra. På det sättet är service ett bra konkurrensmedel för traditionella

flygbolagen att skapa fördelar för sina resenärer som blir lojala kunder. Traditionella

flygbolag kan använda servicekvalitet för att konkurrera främst mot lågprisbolag som

skalat bort all service (Hwa-Kyung 2013). Likaså skriver Ostrowski, O´Brien och

Gordon (1993) att resenärer är nöjda med servicen när ett flygbolag kan möta deras

förväntningar. Helst ska servicen vara bättre än vad resenären trodde de skulle få

uppleva (Ostrowski, O´Brien och Gordon 1993).

4.1.2 Kostnadsledarskap

Flygbolag som använder kostnadsledarskap har låga kostnader exempelvis genom en

effektiv bemanning samt effektiv användning av terminalutrymme och routing

strukturer. Tillvägagångssättet är främst associerat med lågprisflygbolag som Reno Air,

AirTran och Southwest Airlines. Ryanair och easyJet är två europeiska exempel på

lågprisflygbolag som expanderar aggressivt till marknader som tidigare dominerades av

de stora traditionella flygbolagen (Cappel, Pearson och Romero 200).

Sedan avreglering på flygmarknaden som har spridits till den Europeiska Unionen

finner vi kostnadsledarskapsstrategin framförallt inom Ryanair. Ryanair var hedrad för

att ha den bästa ekonomiska utvecklingen bland nationella flygbolag år 1999. Ryanairs

affärsplan efterliknar den framgångsrika och lönsamma affärsstrategin av Southwest

Airlines som är ett stort amerikanskt lågprisbolag. Ryanair erbjuder låga priser och

korta restider på en mycket trafikerad luftlinje i Europa som har stimulerat den

ekonomiska tillväxten (Cappel, Pearson och Romero 2003).

4.1.3 Porters strategier i kombination

Cappel, Pearson och Romero (2003) undersökte hur Porters originella

konkurrensstrategier kunde skapa fördelar inom flygbranschen. Flygbolag använder ofta

differentieringsstrategier och kostnadsledarstrategier, men det är en kombination av

strategierna som skapar konkurrensfördelar (Cappel, Pearson och Romero 2003).
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4.1.4 Dotterbolag och lågprismodell

Det som utgör lågprisbolagens affärsmodell är att skära ner på kostnader för att kunna

ha det lägsta priset på marknaden och på det sättet öka antalet resenärer. Ju fler

resenärer desto större vinst får lågprisflygbolagen, dock är vinsten för

lågprisflygbolagen i jämförelse med traditionella bolag mindre. I och med att kunden

betalar en mindre summa för att flyga med lågprisflyget än vad de hade gjort ifall de

hade flugit med ett traditionellt bolag. När lågprisflygbolagen kom in på marknaden

behövde de traditionella flygbolagen ändra sin konkurrensstrategi för att kunna behålla

sin position på marknaden. Några traditionella flygbolag startade var sitt dotterbolag

som deras eget lågprisflygbolag som i sin tur skulle konkurrera mot de andra

lågprisbolagen på marknaden. Andra traditionella flygbolag ville behålla den

affärsmodellen de hade innan lågprisbolagen kom in på marknaden. Men för att

flygbolagen skulle kunna behålla sin affärsmodell krävdes det att dra ner på alla

kostnader och sedan arbeta på det bästa och effektivaste sättet. Sedan fanns det även

traditionella flygbolag som var tvungna att sänka den servicen som de tidigare erbjöd

för att göra om sin affärsmodell till en som påminner om lågprisbolagens för att på så

vis kunna vara kvar på marknaden (Diaconu 2012, Ko 2016).

Doganis (2006) ansåg att traditionella flygbolag kunde starta dotterbolag som arbetade

efter lågprismodellen för att behålla sina marknadsandelar även på mindre lönsamma

marknader. Traditionella flygbolag la mer fokus på långdistansflyg som deras

huvuduppgift. Många bolag avslutade samtidigt att erbjuda kortare resor på

hemmamarknaden samt en del internationella tjänster som de tidigare drivit. Det hände

på grund av ökad aktivitet bland lågprisflygbolag och deras framgångsrika övertagande

av just denna marknad. De traditionella bolagen ville dock konkurrera på de rutterna där

det finns en stor skala av affärskunder eller på sträckor där de kunde erbjuda en viss

konkurrensfördel gentemot lågprisflygbolagen. På andra ställen där det behövdes ett

visst trafikflöde kunde de istället vända sig till lite mindre flygbolag eller

franchisetagare, som i sin tur kunde driva sådana tjänster mer ekonomisk och

effektivare än de stora bolagen. Vissa mindre flygbolag köptes upp som dotterbolag

enbart för dessa specifika behov samt för att konkurrera mot andra flygbolag (Doganis

2006).
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4.1.5 Personal som kostnadsdifferentiering

Konkurrensen på flygmarknaden är stor, därför är det viktigt att varje flygning har så

låga kostnader som möjligt. Har en flygning mindre kostnader leder det till att

flygbolagen har mer möjligheter att kunna anpassa sina priser. Den viktigaste faktorn

för lönsamhet hos ett flygbolag är kostnaderna på flygrutterna som ska vara så låga som

möjligt för att få en bättre lönsamhet. Inom EU är det vanligt att de konkurrerade

flygbolagen har likadana flygplanstyper vilket innebär att kostnader för reservdelar samt

bränsle på samma rutt är identiska. Alla typer av flygbolag betalar samma avgifter på en

flygplats. Det är följaktligen en tredjedel av flygbolagens driftkostnader som går till

bränsle, reservdelar samt flygplatsavgifter. Sedan får flygbolagen bestämma själva vad

exempelvis mat och reklamutrymme ska kosta. Den stora skillnaden mellan flygbolagen

som trafikerar på samma rutter med identiska flygplan är kostnaderna för personalen.

Flygbolagen kan försöka att dra ner på någon del i verksamheten för att kunna få lägre

personalkostnader (Doganis 2006).

De olika enhetskostnaderna för personalen samt förmågan och effekten av arbetet är

enbart två faktorer som påverkar den totala kostnaden för flygbolagen. Framförallt på

den internationella marknaden kan personalen bli en stor kostnadsdifferentiering. I de

intereuropeiska linjerna samt på inhemska sektorer i USA uppgår personalkostnaderna

över 30 procent av de totala driftkostnaderna. Kostnader per anställd skiljer mycket

mellan konkurrerande flygbolag. Flygbolagens strategier att spara och minska

kostnaderna kan alltså främst men inte enbart handla om att minska

personalkostnaderna (Doganis 2006).

4.1.6 IT-försäljning och distribution

En effektiv användning av IT i försäljningen samt distributionen kan ha haft en stor och

betydande inverkan som lett till ökade intäkter samt en kostnadsreduktion. Det kan ske

genom en effektiv intäktshantering samt att företaget får ett bättre och mer utvecklat

kundlojalitetsprogram. Det går i perioder med vad för pris flygbolagen har och vad de

får ut i vinst, vilket har visat på en nedåtgående trend. Därför är det viktigt att både

bedöma men också framföra och ta hjälp av den funktionen som informationstekniken

ger. Under de senaste 20 åren har IT varit ledande och underbyggt. Det har även

påverkat alla former och aspekter av flygverksamheten, allt från underhåll av flygplan
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till olika bemanningslösningar. Med hjälp av IT har flygbolagen fått hjälp med

inkomstuträkningar och tilldelning av gate vid flygplatserna (Doganis 2006).

4.1.7 Punktlighet

Mazzeo (2003) skrev i sin artikel om konkurrens och servicekvalitet inom den

amerikanska flygbranschen om hur punktlighet hör ihop med servicekvalitet. Det

vanligaste klagomålet flygbolag fick från resenärer var om flyget var försenat, eftersom

att resenärer vill komma fram till destinationen på den utsedda tiden (Mazzeo 2003).

Det finns olika anledningar som kan göra att ett flyg inte håller tiden och det kan vara

på grund av kö för att landa och starta, vädret samt andra faktorer som inte går att

påverka. Men det finns vissa faktorer flygbolag kan påverka för att få en bättre

punktlighet som exempelvis om ett flygplan inte går igenom kontroll före flygning kan

flygbolagen ha ett reservplan stående på platsen. De kan även se till att det finns

kabinpersonal i beredskap att rycka in vid sjukdom. Det är dyra initiala investeringar

men med punktlighet ökar kvaliteten, attraherar kunder och ger därmed vinst. Försenade

flyg är kostsamma och motverkande åtgärder kan vara mer ekonomiska i längden. För

en del resenärer är punktligheten viktigare än ett lågt pris. Har ett flygbolag monopol på

en viss sträcka bidrar det till att förseningar och dålig service inte får någon större

påverkan på bolagets ekonomi. I och med att de är det enda bolaget som har rutten

försvinner konkurrensen och pressen att leverera kvalitet i tid försvinner (Mazzeo 2003).

Med tanke på den höga konkurrensen kan flygbolag med många förseningar lätt tappa

marknadsandelar. Resenärer har punktlighet som en aspekt när det gäller att boka

flygbiljett. Flygbolag med dåligt rykte angående punktlighet förlorar kunder. Resenärer

väljer hellre att betala en lite dyrare biljett men kommer fram i tid (Mazzeo 2003). Det

Mazzeo (2003) kommer fram till är att flygbolag som exklusivt använder en rutt sällan

är i tid och har en dålig servicenivå. Mazzeo (2003) får även fram att konkurrens är bra

för resenärer, det gör att kvaliteten och punktligheten ökar i och med bolag måste

konkurrera om marknadsandelarna.

4.2 Konkurrensstrategier

Konkurrens innebär att fler företag erbjuder köpare olika alternativ av liknande

produkter. Det innebär att företagen behöver både bli bättre samt effektivare för att klara
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av konkurrensen på marknaden. Dock blir företagen endast effektivare när

konkurrensen sker på rättvisa villkor. Finns det fler företag på en marknad ökar utbudet

av produkter. Eftersom att företagen ständigt behöver arbeta för att få sin produkt bättre

än konkurrenternas bidrar det till att tjänster och varor på marknaden får en bättre

kvalitet samt lägre priser (Konkurrensverket u.å).

Strategi är en långsiktig planering av alla steg och delmål som ska leda ett företag till

det slutgiltiga målet, exempelvis ett visst tillstånd eller en position. Strategin är ett

marknadsföringskoncept som har affärsidén som grund. Den definieras som företagets

grundläggande och långsiktiga beteende och relevanta delområden i förhållande till sin

miljö för att uppnå långsiktiga mål. Delområden kan vara en uppsättning av tjänster, ett

produktsortiment eller en prispolitik som siktar exempelvis till marknadens behov och

kundnytta. En kombination av åtgärder stimuleras i en strategisk plan där alla

delområden inom företaget strävar mot olika delmål och det slutliga målet (Expowera

2017, Visual Strategy 2017).

Konkurrensstrategin ska lyfta företaget samt dess produkter eller tjänster i avgränsning

gentemot konkurrenterna. Målet är att uppnå framgång och vinna marknadsandelar. Att

bearbeta och analysera konkurrenternas samt den egna strukturen bildar den

grundläggande ramen för att bemöta konkurrensen på bästa sätt. Det visar även det egna

företagets starka sidor på den produkt eller tjänst som sedan ska erbjudas (Expertvalet

2017a).

Enligt Business Dictionary (2017d) är service “A valuable action, deed, or effort

performed to satisfy a need or to fulfill a demand.”, alltså en värdefull handling eller

ansträngning som utförts för att tillgodose ett behov eller att uppfylla en efterfrågan

(Business Dictionary 2017d). De olika konkurrensstrategier som flygbolag kan använda

sig av är servicestrategi, kostnadsstrategi, prisstrategi, produktstrategi, tre strategier

enligt Porters modell samt en kombination av nämnda strategier. Alla

konkurrensstrategier kan samtidigt utgöra en service gentemot kunden om det medför

fördelar. Låga biljettpriser möjliggörs till exempel genom ett kostnadsmedvetet

arbetssätt och utveckling av olika produkter kan möta resenärernas behov och

förväntningar på ett bättre sätt.
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Figur 2. Visar på olika konkurrensstrategier (Egen figur 2017b).

4.2.1 Servicestrategi

Om ledningen på ett företag vill höja servicenivån ges det bra förutsättningar genom att

sätta upp mål för genomförandet. Hur strategin kommer att se ut beror på företagets

affärsidé vilket innebär att beroende på vad företaget har för mål med affärsidén

utvecklas en strategi som passar den. För att kunna ha en fungerande strategi som satsar

på service ska affärsidén spegla service (Grönroos 2015).

”Affärsidén är att förse kunderna med ett stöd i deras dagliga aktiviteter
och processer som skapar värde för kunderna när de utför

dessa dagliga aktiviteter och processer. “ (Grönroos 2015:400).

Grönroos (2015) menar att företag kan ge ett stöd till sina kunder genom varor eller

tjänster. Det viktiga är att kunderna kan känna att servicen faktiskt bidrar till ett värde

när de gör sin syssla eller aktivitet (Grönroos 2015).

Företag som fokuserar på service behöver ha ett bra tjänstekoncept som ska höra ihop

med företagets affärsidé samt servicestrategin. Tjänstekonceptet är viktigt för ett företag

eftersom att det är den faktorn som behövs för att få en fungerande servicestrategi.

Vidare leder det till att det blir lättare för företaget att rikta sin verksamhet mot deras

mål. Ett fungerande tjänstekoncept innebär att det ska fastställas “vad som ska göras,

för vem, hur och med vilka resurser samt vilka fördelar kunderna ska erbjudas”

(Grönroos 2015:401). Tjänstekonceptet ska vara tydligt förankrat bland företagets

anställda för att de ska förstå att service är en viktig faktor för företagets framgång. När

tjänstekonceptet både är bra och distinkt förklarat kommer även företagets mål och
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rutiner vara tydliga. Företag kan även ge belöning för en bra service som de anställda

levererar (Grönroos 2015).

Att använda en serviceinriktad strategi som grundas på tjänster anses vara gynnsam för

företagets utveckling (Grönroos 2015). Utsätts ett företag för antingen ekonomiska

svårigheter eller en starkare konkurrens kan de arbeta med att få ett bättre servicemöte

med kunden. Att bättra på servicen och tjänstekvaliteten bidrar till att företagets kunder

upplever bättre servicekvalitet och därmed blir nöjdare. Det leder till att företaget får

dels en bättre arbetsmiljö samt att de anställda kommer att få en starkare drivkraft när de

får bekräftelse att kunderna är nöjda med servicen. Det leder också till att

företagsprofilen får ett bättre rykte som i slutändan förhoppningsvis genererar en ökad

lönsamhet (Grönroos 2015).

Exempel på service är att även om biljettpriserna hos de traditionella flygbolagen är

höga kan de ha förmånliga specialerbjudanden. Resan avgår från centrala flygplatser

som lätt kan nås av resenärer. Traditionella flygbolag brukar äga olika typer av flygplan

vilket innebär att det finns olika klasser kunderna kan välja emellan. Flygplanen

används genomsnittligt intensivt med mycket längre vändningstid (van der Zwan 2009).

Genom medlemskap i ett bonusprogram kan kunder välja mellan olika förmåner

(Bonuspoäng.se 2016).

Ett annat exempel för kundorienterad service är att traditionella flygbolag har

interlineavtal och deltar i codeshare som underlättar mycket för flygresenärer.

Interlineavtal omfattar exempelvis bagageöverföringar när kunder reser till en

destination som kräver en anslutning med två olika flygbolag. Avtalet omfattar ett

gemensamt biljettpris från ursprung till slutdestination samt att varje flygbolag tar

ansvar för hela resan. Codeshareavtal fokuserar på schemaläggning och delning av

flygplan vad som resulterar i ett större utbud av flygningar. Codeshare brukar dessutom

ge bonuspoäng till kundens valfria program (Fulton u.å.).

4.2.2 Kostnadsstrategi

Företag kan genom särskilda tekniska fördelar eller med en stor produktion leverera

produkter eller tjänster till en lägre kostnad än den övriga marknaden. Genom detta kan
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de sätta konkurrenskraftiga priser eller få större vinstmarginaler (Business Dictionary

2017a).

Större företag tenderar att skapa en konkurrensfördel som är baserad på en reducerad

kostnadsstruktur. Den går att härleda till en fast ekonomisk nivå genom avskalning av

olika inköp, finansiering och marknadsföring. Alla företagsdelar ska bedrivas

kostnadsmedvetet för att inte orsaka onödiga kostnader. Ändå ska produkten eller

tjänsten ge bästa kundnytta. Baserat på det här resonemanget konkurrerar även stora

företag inom flygindustrin främst utifrån en låg kostnad (Cappel, Pearson och Romero

2003).

En allmän prisstegring påverkar företag annorlunda i en bransch som växer. Därför ska

den förändrade kostnadsekonomin stå i relation till företagets intäkter. Kostnader ska

hållas låga i förhållande till en effektiv drift, marknad och försäljning. Det handlar om

att bygga upp en värdekedja som skapar ett mervärde vid varje steg i

marknadsprocessen. En strategisk kostnadsanalys bedömer långsiktiga skiftningar i

konkurrenternas kostnadsposition i förhållande till de egna kostnaderna samt den

förväntade inflationen. Analysen ger bakgrunden för en effektiv strategi oavsett om ett

företag vill fokusera på försäljningsinsatser på ett visst marknadssegment eller

differentiering av den egna produkten från konkurrenter. Risken att hamna i en prisfälla

är lägre och det är säkrare att höja priserna när kostnader stiger. Kostnader ska vara på

så låg nivå som möjligt utan att äventyra produkten eller servicen. Därför lägger företag

upp en kostnadsstrategi för att hålla marginaler och vinster samt för att nå en långsiktig

strategisk positionering på marknaden (Thompson 1984).

4.2.3 Prisstrategi

Prisstrategin, som också kallas för lågprisstrategi, är alla aktiviteter som syftar till att

hitta en produkts optimala pris på marknaden. I prissättningen ingår övergripande

marknadsmål, konsumenternas efterfrågan, produktegenskaper samt konkurrenternas

prissättning och marknads ekonomiska trender. Ett relativt lågt pris kan stimulera

efterfrågan och företaget kan ta över fler marknadsandelar (Business Dictionary 2017b).

När ett företag ska sätta pris på sin vara eller tjänst är det viktigt att först se över

konkurrenternas priser och jämföra deras varor och tjänster exempelvis i fråga om
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kvalitet och service. Är företagets vara eller tjänst likadan med konkurrenternas kan de

inte sätta ett högre pris för att kunderna skulle inte betala mer för en identisk produkt.

För att kunna ta mer betalt för en vara eller tjänst krävs det att vara bättre än

konkurrenterna och att marknadsföra produktens fördelar mot kunder. Beroende på

konkurrenssituationen finns det också olika metoder att sätta priser. Det kan vara en

anpassande prissättning, marknadsledarprissättning, opportunistisk prissättning,

lågprissättning, gemensam prissättning eller plundringsprissättning (Lundén 2013).

En anpassande prissättning gäller främst för företag som inte har några stora andelar på

marknaden. Företaget försöker endast att rätta sig efter marknaden och dess priser utan

större försök att förändra priserna. Mindre företag kan inte påverka de större företagen

speciellt mycket genom en prissänkning, eftersom de stora företagen redan har sina

marknadsandelar och därmed får prissänkningen ingen effekt. Viktigt är dock att inte

bara ha en gynnsam prissättning som försäljningsargument utan också lyfta fram

produktens värde för kunderna (Lundén 2013).

En marknadsledarprissättning innebär att företag utgår från det företaget som är ledande

på marknaden. Marknadsledaren styr marknaden och mindre företag måste antingen

följa med dess prissättningar eller hålla kvar samma pris som fanns tidigare. Dock är det

viktigt i båda fallen att påtala varför ens egna tjänst eller vara är bättre än konkurrentens.

Risken med marknadsledarprissättning är att mindre företag inte kan täcka sina utgifter

med produkter som har för lågt pris (Lundén 2013).

Den opportunistiska prissättningen innebär att företag försöker få till sig mer

marknadsandelar genom att ha lägre priser än konkurrenterna. När konkurrenter höjer

priset stannar de kvar med sitt pris. Målet är att få kunderna att köpa varan eller tjänsten

hos det opportunistiska företaget på grund av det billiga priset. Men sänker konkurrenter

sina priser kommer de opportunistiska företagen att hänga med på sänkningen då de inte

vill vara dyrare än konkurrenterna. I den opportunistiska prissättningen är det viktigt att

alltid känna till konkurrenternas priser. Genom att inte göra som alla andra och gå mot

strömmen innebär det högre kostnader i långa loppet. Men denna metod tillämpas

enbart tills företaget har fått de andelar på marknaden som eftersträvades. När

produkten har blivit uppskattad på marknaden höjs priset för att få en bra ekonomisk

utveckling (Lundén 2013).



25

Att använda en lågprissättning betyder att företag konkurrerar med det allra lägsta priset

utan att satsa särskilt på kvalitet eller service. Dock kan produkten ha en någorlunda bra

kvalitet ändå. För att få en bra omsättning behöver företaget skära ner på onödiga

kostnader. Lågprisbolagen brukar ha färre anställda samt en mer effektiv verksamhet för

att kunna nå det lägsta möjliga priset. Företag som vill konkurrera mot lågprisbolagen

behöver ett särskilt utbud som attraherar kunder exempelvis genom en bättre service

eller en bättre vara (Lundén 2013).

En gemensam prissättning sker när det finns ett antal företag med samma

marknadsandelar som sätter sina priser efter varandra så att alla företag har liknande

priser. Företagen konkurrerar inte med varandra utan snarare samarbetar fast utan att ha

avtal om priser. Företagen vill varken ta över någons marknadsandelar eller försöka

vara bättre än de andra företagen, målet är bara att behålla sina marknadsandelar.

Företagen inom samarbetet vill ha ett stadigt prisläge på marknaden. Skulle ett företag

ändra sina priser kommer de andra företagen att göra samma för att inte bli

utkonkurrerade (Lundén 2013).

Plundringsprissättningen betyder att ett stort företag vill tillrättavisa mindre företag som

har för låga priser som skadar hela branschen. Under en viss tids sätts ännu lägre priser

som mindre företag inte kommer att klara av även om det innebär en förlust för det stora

företaget. Mindre företag kan inte ha för låga priser utan att riskera att gå i konkurs.

Efter ett tag återställs priset till den nivån innan plundringen med förhoppningen att

mindre företag har lärt sig att hålla sig till rådande marknadspriser. Samma strategi kan

användas för att bli av med en konkurrent om det klaras av att ha väldigt låga priser

över en längre tid (Lundén 2013).

Alla företag kan inte följa med när konkurrenter sänker sina priser om det skulle leda till

att vinstmarginalen försvinner. Men att ha högre priser än konkurrenterna resulterar i

minskad försäljning som i sin tur bidrar till mindre marknadsandelar (Kotler, Wong,

Saunders och Armstrong 2005, Lundén 2013). Företag som hamnar i en sådan situation

kan agera på fyra olika sätt:

1. Företag kan sänka sina priser tillsvidare för att behålla sina marknadsandelar

som annars skulle övertas av konkurrenter. Det medför att vinster minskas under
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en kort tid på grund av det sänkta priset. Företag som samtidigt lyckas att

upprätthålla kvaliteten på varor eller tjänster kan behålla sina kunder även om

konkurrenter är ännu billigare.

2. Företaget kan öka kvaliteten på sina varor eller tjänster och bli bättre än

konkurrenterna som tar ett lägre pris. Företaget behöver dock kunna övertala

marknaden att deras produkt kommer att bli bättre som leder till att kunna

upprätthålla sitt pris.

3. Företaget kan ta ett högre pris och i sin tur öka kvaliteten på sina varor eller

tjänster. Nackdelen är att tjänsten eller varan blir dyrare än konkurrenternas men

i och med prisökningen behåller företaget samma vinstmarginal. Dessutom är

det en konkurrensfördel att erbjuda en högre kvalité.

4. Företaget kan börja med ett lågprismärke som ett verktyg att konkurrera mot

företag som sänker priser. Samtidigt kan företaget ha kvar samma pris av sin

redan befintliga produkt utan att det tar skada av konkurrensen (Kotler et al.

2005, Lundén 2013).

4.2.4 Produktstrategi

En produktstrategi utvecklas främst vid lansering av en ny produkt. Det börjar med en

marknadsanalys som grund där marknadens art och omfattning ingår, möjlighet att

marknadsföra produkten samt den förväntade vinsten. Produkten riktas sedan till en

specifik målmarknad (Business Dictionary 2017c). Produktstrategin är mer än en lista

över specifika produktåtgärder som ska göras. Det är en hjälp på vägen, en karta som

styr ett företag i sina ansträngningar och mål att utveckla och marknadsföra produkter

som bygger på en hållbar konkurrenskraft. En bra produktstrategi maximerar både

kundens tillfredsställelse men även vinster, samtidigt som företagets prioriteringar är

tydliga med att varje funktion kan hänvisas till strategin (Deschamps 1993).

Om ett företag ska lyckas med sin produktstrategi gäller det att sätta upp mål för

produkterna företaget ska satsa på. Inom produktstrategin ska det dels framgå hur

företaget ska arbeta med utvecklingen av produkten samt hur de ska gå tillväga

(Dencker, Gröndahl, Tangen och von Axelson 2008).

“En väl utformad produktstrategi ökar på flera sätt lönsamheten och möjligheten
för ett företag att konkurrera.” (Dencker et al. 2008:25)
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En produktstrategi ska leda till högre kvalitet och mindre fel under tillverkningen.

Slutligen får kunden en produkt som är anpassad efter deras behov. Vad produkten

sedan kommer att kosta beror dels på kvaliteten på produkten samt vad företaget har för

marknadsandelar. En bra produktstrategi kan bidra till mindre kostnader under

tillverkningen. Förutsättningen är att företaget använder alla medel på ett fördelaktigt

sätt. Genom att dra ner på produktionskostnaden kan företaget få större vinst på varje

produkt. Ett annat sätt företag kan göra är att skapa projekt på kort sikt med låga

utvecklingskostnader som förutsätter bra planering och koordinering. På det sättet kan

företag komma ikapp konkurrenterna och tidigt få ut vinsten från de resurser som har

lagts ner på produkten. En större bredd inom utveckling av nya produkter bidrar till

möjligheten att ta fram ännu mer produkter i en snabbare takt (Dencker et al. 2008).

Om ett företag ska använda produkten som ett konkurrensmedel finns det olika sätt att

gå tillväga på. Ett företag kan konkurrera med en produkt som ska vara ledande inom

teknik, vilket innebär att det fokuseras på ny teknik som de sedan tar till hjälp för att

kunna utveckla fler produkter. Men vill företaget att produkten ska vara

kostnadsledande gäller det att de har en billig och effektiv tillverkning av produkten.

Utöver dessa sätt kan företag använda kunder som ett konkurrensmedel genom att

företaget fokuserar på sina nuvarande samt framtida kunder för att tillgodose deras

behov. Ett annat sätt att konkurrera med produkten är att härma sina konkurrenter. Det

innebär att företaget är kunniga i utbud och efterfrågan. Därför är det bra att först låta

konkurrenterna börja med produktutvecklingen. När företaget får reda på vad som är en

bra och efterfrågad produkt börjar de själva med att tillverka produkten (Dencker et al.

2008).

4.3 Porters modell om konkurrensstrategier

Porter (1998) utvecklade en teori om tre allmänna konkurrensstrategier ett företag kan

använda sig av för att försvara sig på marknaden. Porters modell är ett viktigt verktyg

för att analysera affärsmiljön som en del av den strategiska processen. Analysen av

affärsmiljön tjänar till att bestämma attraktiviteten och lönsamhet hos en bransch genom

systematisk och övergripande övervägning av de faktorer som är relevanta för

konkurrensen. Därför analyseras och utvärderas fem komponenter på marknaden vad

som är förhandlingsstyrka hos leverantörer, förhandlingsstyrka hos kunder, hot genom

nya konkurrenter, en redan befintlig stark konkurrens på marknaden och hot genom
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ersättningsprodukter. De tre konkurrensstrategier bolag kan använda är

kostnadsledarskap, differentiering och fokusering (Porter 1998).

4.3.1 Kostnadsledarskap

Kostnadsledarskap skapar en konkurrensfördel genom att utföra produktionsprocesser

eller tjänster med lägre kostnader än konkurrenter och därmed kunna erbjuda det lägsta

priset på hela marknaden. Produkter eller tjänster ska rikta sig till ett brett segment av

kunder. Kostnadsminskningar kan nås exempelvis genom konstruktion av effektiva

anläggningar, undvikande av marginaler på kundkonton, ifrån erfarenhet, snabb och

effektiv kostnadskontroll samt lägre kostnader för olika insatsvaror, säljkår eller reklam.

Lågkostnadsspecifika strategier verkar även med dels kostnadsfördelar som är baserade

på inköpspraxis eller tekniska framsteg (Cappel, Pearson och Romero 2003, Expertvalet

2017a, Porter 1998).

4.3.2 Differentiering

Differentiering är ett sätt att konkurrera med unika varor, tjänster eller

produktegenskaper som värderas högt av konsumenter (Cappel, Pearson och Romero

2003). Att uppnå differentiering kan ibland vara uteslutande för att få en hög

marknadsandel. Det gäller att sticka ut från andra konkurrenter vilket kräver en

uppfattning om vad som är exklusivt. Det kan exempelvis vara ett extremt lågt pris,

företagets unika image, en särskild produktdesign, intensiv kundsupport, omfattande

forskning, högkvalitativ material eller utmärkt kvalitet. Problemet är att exklusivitet är

oförenlig med en hög marknadsandel (Porter 1998).

Tillvägagångssättet inom differentieringen beror på en skräddarsydd strategi mot

kunderna som kan representera flygbolagens olika målgruppssegment. Bekvämligheter

såsom läderstolar med inbyggd massage, gourmetmat och omfattande vinlistor kan

erbjudas av de större operatörerna. Singapore Airlines är ett välkänt exempel för ett

företag som skapar konkurrensfördelar genom en överlägsen service (Cappel, Pearson

och Romero 2003). Differentieringsstrategin måste skapa en balans mellan kostnaderna

och dyra aktiviteter som gör att det egna företaget skiljer sig åt mot andra företag

(Porter 1998).
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4.3.3 Fokusering

Fokuseringsstrategin anses vara särskilt lovande om konkurrenterna inte skiljs av

kostnads- och prisledarskap eller differentiering. Företaget koncentrerar sig på specifika

begränsade marknadssegment som produktgrupper, kundgrupper eller regioner. Inom

dem målsegmenten kan företag fokusera på kostnadsledarskap eller differentiering.

Fokuseringsstrategier är nischstrategier och tillåter företaget att specialisera sig och

koncentrera sina kunskaper, färdigheter och förmågor inom ett visst område. Strategin

beror på förutsättningen att företaget kan på grund av sina smala och strategiska mål

leverera bättre produkter eller tjänster än mer konkurrenskraftiga konkurrenter. Som ett

resultat uppnår företaget antingen hög differentiering genom att bättre tillgodose

behoven hos en målgrupp eller en mer fördelaktig kostnadssituation eller båda

(Expertvalet 2017a, b, Porter 1998).

4.4 Kombinationsstrategier

4.4.1 Kostnadsledarskap och differentiering

Kostnadsledarskap och differentiering kan kombineras och har använts av de flesta

större flygbolagen som är verksamma inom den amerikanska marknaden. Strategin

baserar på kostnadsfördelar inom inventering, inköpspraxis, teknikens framsteg, effektiv

bemanning och effektiv användning av terminalutrymme. Samtidigt utnyttjas en hög

belastningsfaktor som senare resulterar i minskade allmänna omkostnader och

högeffektiv service (Cappel, Pearson och Romero 2003).

4.4.2 Prisstrategi och differentiering

Framkomsten av ”smart shopper” innebär att kunder kräver bra kvalitet till lägsta pris

kan vara en anledning varför flygbolagen använder en kombination främst av pris- och

differentieringsstrategi för att skapa konkurrensfördelar. Använder flera företag samma

resurser kommer antagligen det företag med lägsta priser att vinna kunder. Ändå kan ett

annat företag som är lite dyrare men tillfredsställer kundens önskningar på ett bättre sätt

dra fler kunder (Cappel, Pearson och Romero 2003).
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4.5 Avslutning: Strategiernas för- och nackdelar

Fördelarna med en servicestrategi är att företag alltid har service som huvudfokus

medan man strävar efter bra ekonomisk utveckling inom företaget (Grönroos 2015). Det

är viktigt att flygföretag tar sin service på största allvar då de kan vara en av vågskålarna

när det kommer till vilket bolag som kunden vill resa med. Nackdelarna kan handla om

att företagen inom flygbranschen enbart försöker att tillämpa en så god servicestrategi

som det bara är möjligt och faller på andra fronter när det gäller att fånga kunden.

Fördelarna med en kostnadsstrategi är att företagen hela tiden ser efter sina kostnader

och samtidigt försöker att hålla en så god vinstmarginal som möjligt. Det är därför

viktigt att företagen har koll på sina kostnader för att hålla dessa så låga som möjligt

(Thompson 1984). Nackdelarna med en kostnadsstrategi är att företagen fokuserar för

mycket på ekonomin och på så vis kan det gå ut över personalen. Det kan exempelvis

handla om nedskärningar i personalstyrka, lägre löner eller sämre förmåner.

Fördelarna med en prisstrategi är att företag alltid kan ligga i framkant när det gäller

konkurrenterna. Att flygbolagen samarbetar med varandra skapar på så sätt fler och

bättre flygtider. Med fler flyg och landningsmöjligheter kan bolagen även sänka

priserna i och med att kunden har fler valmöjligheter. Med lägre priser kan företagen

konkurrera på ett större plan. Nackdelen med en prisstrategi kan vara att det kan vara

svårt att hålla koll på sina konkurrenters priser, det kan lätt bli att företaget inte hänger

med eller använder en prisstrategi som blir helt fel i längden (Lundén 2013).

Fördelarna med en produktstrategi är att om det erbjuds rätt produkt till rätt pris så kan

det generera en stor vinst samt en stor konkurrensfördel i jämförelse med konkurrenter

som inte ha rätt produkt till rätt pris (Dencker et al. 2008). Nackdelen med en

produktstrategi är när produkten inte alls är eftertraktad på marknaden längre. Det är lätt

att tro att en produkt går bättre än vad den egentligen gör. Viktigt är en balansgång

mellan framgång och förändring när en produkt inte längre efterfrågas.

De olika konkurrensstrategierna kommer att tas upp i nästkommande kapitel där vi

beskriver hur traditionella flygbolag arbetar med dessa.
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5 Flygbolagens verklighet
Vi redogör för det resultat som studien har lett fram till. Svaren från våra tre

respondenter vävs ihop med information från olika källor om SAS, KLM, Lufthansa

samt Brussels Airlines. Svaren från våra respondenter och från de olika källorna

sammanfattar vi under lämpliga rubriker kring olika konkurrensstrategier. Syftet är att

beskriva de traditionella flygbolagens konkurrensstrategier mot lågprisflygbolag med

fokus på serviceutbudet.

5.1 De traditionella flygbolagens nätverksstrategier

Enligt Route Development Managern (2017) använder traditionella flygbolag som SAS,

KLM och Finnair sedan länge som den viktigaste konkurrensstrategin att vara med i

nätverk och allianser. Fördelen för resenärer är att hela resan hänger ihop även vid byte

samt att traditionella flygbolag tar ansvar för att resenärer kommer fram, något som ger

trygghet. Detta system kallas interlineavtal och codeshareavtal. Lågkostnadsbolag

däremot har bara point-to-point flyg och tar inte ansvar på samma sätt genom avtal som

traditionella flygbolag gör. Resenärer behöver själva planera och ta ansvar för resor med

byte (Route Development Manager 2017).

“Strategierna som de traditionella bolagen hade är ju att det är en trygghet
att åka med de traditionella bolagen för de tar ansvar för hela resan

samt för att du kommer fram [...].” (Route Development Manager 2017)

Även analytikern inom flygbranschen (2017) anser att den största

konkurrensfördelen traditionella flygbolag har är att de är del av nätverk och allianser.

Flygbolag måste erbjuda en stor räckvidd till destinationer som kan nås inom

partnerskap och allianser. På det sättet kan de erbjuda många fler destinationer än vad

de hade kunnat göra om dem bara flög själva. Istället för en avgång om dagen kan de ha

tre-fyra flygningar i och med att nätverket bidrar med hjälp och kommunikation mellan

linjerna. En allians skapar ytterligare tillgång för att boka biljetter. Codeshare innebär

att kunder kan boka biljetter från olika bolag i en och samma bokning som underlättar

mycket för resenärerna. Fördelen är också att flygbolag lättare kan hjälpa resenärer vid

problem med exempelvis flyget eller biljetter. Det är främst äldre resenärer som väljer

traditionella flygbolag för att det ger trygghet att veta att man kommer fram (Analytiker

inom flygbranschen 2017).
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Enligt SAS delårsrapport har bolaget en bra ställning på den skandinaviska

flygmarknaden just på grund av sitt stora nätverk samt omfattande kundbas. Dessutom

erbjuds flera fasta avgångar per dag (SAS 2017b).

“SAS strategi är att fokusera på de kunder som reser ofta till, från och
inom Skandinavien. Vi har under flera år investerat i ett förbättrat erbjudande

och nätverk utifrån denna målgrupps behov, vilket ökat kundnöjdheten
och stärkt lojaliteten till SAS.” (SAS 2017b:2)

SAS är med i Star Alliance vilket förenklar åtgärder vid händelser som inställda

flygningar. Om en passagerare inte kommer med kan en ny biljett bokas, antingen med

SAS eller något av bolagen som är med i alliansen. Detta är en fördel för SAS gentemot

lågprisbolagen som inte ingår i någon allians (SAS u.å.c).

KLM beskriver som målsättning (KLM 2017f) att de vill vara det flygbolaget i Europa

som alltid fokuserar på nöjda kunder. De tänker framåt och vill vara först med att ta

fram innovationer. KLM strävar även efter att vara det produktivaste flygbolaget på

marknaden genom uppgradering av flygplansflotta, minskade kostnader och bättre

arbetsmetoder.

“Our strategy to realise this ambition focuses on two areas. First, we invest in the
renewal and upgrade of our fleet, customer satisfaction and better working methods.

Second, we reduce our cost base and make it more flexible.” (KLM 2017f:9)

Men för att KLM ska lyckas med sin strategi behöver de enligt årsredovisningen för

2016 framförallt en ökad produktivitet av arbetskraften i samband med minskade

kostnader (KLM 2017f).

KLM (KLM 2017f) anser att konkurrenterna främst är lågprisflygbolag som flyger med

direktflyg inom Europa. Deras konkurrenter är även bolag som har likadana avtal samt

rutter. För att KLM inte ska bli utkonkurrerade satsar bolaget på att ha rätt

nätverksstrategi och bra partnerskap. Det gäller att bolaget alltid anpassar verksamheten

efter marknaden och sina konkurrenter. Det resulterar bland annat i marknadsanpassade

kunderbjudanden och samarbeten med myndigheter för att upprätthålla rättvisa

konkurrensvillkor (KLM 2017f).



33

“Furthermore, KLM seeks opportunities in mutually reinforcing airline partnerships
(codeshares, joint ventures, alliances) and other partnerships.

KLM regularly discusses with the Dutch and European authorities the need
to establish and maintain a fair competitive landscape.” (KLM 2017f:47).

Även regional Station Managern (2017) menar att det är en styrka och nödvändighet att

samarbeta med många partners och att ha interlineavtal samt codeshareavtal för att

lyckas.

Lufthansa vill få en bättre position på marknaden då de vill vara det ledande bolaget

inom flygbranschen. För att kunna bli det ledandet företaget ska de systematiskt

utveckla bolaget som har sin grund på tre aspekter som är nätbolag, flygbolag som

flyger punkt till punkt samt olika luftfartstjänster. Med en samverkan av dessa tre

aspekter ska det leda till att Lufthansa får fler affärsresenärer (Lufthansa Group 2017).

5.2 Faktorer som påverkar val av flygbolag

Analytikern inom flygbranschen (2017) menar att för de flesta resenärer är det först tid,

sedan pris och därefter bekvämlighet som gäller vid val av flygbolag. Främst yngre

resenärer bestämmer sig för en viss tid och väljer det bolaget som kan åstadkomma den

favoriserade tiden i bästa mån. Även affärsresenärer kan vara i behov att kunna flyga på

en bestämd dag, vilket är en fördel för traditionella bolag som erbjuder fler avgångstider

än lågprisbolag (Analytiker inom flygbranschen 2017).

“SAS fokuserar på de som reser ofta till, från och inom Skandinavien.
Med denna målgrupp i fokus arbetar vi utifrån tre

strategiska prioriteringsområden med att
stärka konkurrenskraften och möta utmaningarna

i branschen.” (SAS 2017b:6)

Det första affärsområdet som SAS prioriterar handlar om att få målgruppen som reser

ofta att välja just SAS och inte något annat bolag. Det andra området handlar om att den

operativa plattformen ska dels bli mer effektiv samt flexibel. Strategiska åtgärder inom

olika delområden som exempelvis förenkling av flygplansflottan, skapandet av fler

långdistansflygningar eller omskolningar av kabinpersonal ökar produktiviteten vad

som resulterar i ökande vinster. Det sista området som prioriteras är att vara noga med

att alla medarbetare inom bolaget har den kompetensen som krävs. Eftersom att SAS

vill vara det bolaget frekventa resenärer väljer behövs det skapas både smidiga samt
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snabba tjänster som ska leda till att resenärerna får en bra reseupplevelse. Därför är

huvudmålet när det ska tas fram nya tjänster att det ska vara så tidseffektivt som möjligt

för resenären (SAS 2017b).

“Our vision is to make life easier for Scandinavia´s frequent travelers.
With SAS you become of a community experiencing easy, joyful

and reliable services, delivered the Scandinavian way.” (SAS u.å.c)

SAS riktar sitt utbud till de frekventa resenärerna för att göra deras resa så behaglig och

enkel som möjligt. Med denna strategi hoppas SAS att vinna detta kundsegment som

återkommande kunder som innebär att bolaget får en bättre ställning på marknaden.

SAS påstår i samband med sina strategiska prioriteringar att de håller sina avgångs och

landningstider bäst i världen. Tack vare att SAS har ett flertal fasta avgångar från de

flygplatser de flyger ifrån skapar detta en anledning till att resenärer väljer just SAS. I

och med utbudet på avgångar så underlättar det väldigt mycket för resenären att hitta

den tid som passar bäst (SAS u.å.c).

Även KLM erbjuder sina kunder ett stort utbud av destinationer med många avgångar

per dag. Det innebär att resenärer kan välja den tid som passar bäst (KLM 2015, KLM

2017e). Dessutom erbjuder de sina kunder förmånliga priser till destinationer runt om i

världen. Till och från anordnar KLM speciella kampanjer för att locka fler kunder till

sig och de lyckas att ha ungefär 20 miljoner resenärer per år (KLM 2017e). KLM påstår

som SAS att de håller sina avgångs och landningstider bäst i världen (KLM u.å., SAS

u.å.c).

5.3 Prisdifferentiering

Sedan uppkomsten av lågprisbolag behövdes en ändring av konkurrensstrategin.

Traditionella flygbolag konkurrerar allt mer med service och sänker samtidigt sina

priser. Eftersom att lågprisbolag har skalat bort service är det bra för många traditionella

flygbolag att använda service som konkurrensmedel (Route Development Manager

2017).

“Servicen skulle jag verkligen vilja säga det var ju det som de här flygbolagen,
de traditionella så att säga då, vill konkurrera med [...].”

(Route Development Manager 2017)

Men att bara satsa på service fungerade inte tillräckligt och det tillkom en

prisdifferentiering där det sattes pris för olika delar. Resenärer kan välja bort just den
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service de inte vill betala för eller välja till det de behöver som mat under resan eller

reservation av en viss plats (Route Development Manager 2017).

“[...] då började man att sätta lite pris på olika delar, man gjorde
en prisdifferentiering helt enkelt. Att man kunde som kund också
välja bort vissa saker som man kände att man inte behövde [...].”

(Route Development Manager 2017)

Route Development Managern (2017) betonar vikten av ett utbud av olika produkter i

en bokningsklass, att resenärer kan exempelvis välja om biljetten är ombokningsbar

eller inte. Benutrymme är också något resenärer gärna betalar extra för. Mer

prismedvetna kunder kan välja bort det de inte behöver för att få ett lägre pris. På det

sättet kan kunden välja att få ett sämre säte, bli placerad var som helst eller bara ta med

handbagage. Inom dessa punkter kunde traditionella flygbolag möta lågprisflygbolagens

utbud och prisstrategi. Främst när det finns konkurrerande lågprisbolag på samma

sträcka används lägre priser genom avskalad service som konkurrensmedel (Route

Development Manager 2017).

Analytikern inom flygbranschen (2017) anser också att inom servicen som väljs av

resenären vid bokning av biljett har båda bolagstyperna närmat sig varandra och uppnår

en ganska lik servicenivå. Främst äldre resenärer väljer dock traditionella flygbolag i

förväntan av bra service. Medan lågkostnadsbolagen emellanåt erbjuder någon form av

plusbiljett med lite mera service, enklare om- och avbokningar samt företagsavtal har de

traditionella bolagen i sin tur gått till att erbjuda mer avskalade och enkla biljetter.

Flygbolag kan optimera sin prissättning i realtid på grund av datasystem. Idag är det

omöjligt och säga vad en viss flygbiljett skulle kosta imorgon och även traditionella

bolag kan ha en billig avgång som liknar priset av ett lågprisbolag (Analytiker inom

flygbranschen 2017).

Brussels Airlines redovisar sin strategi att de alltid ska ge bästa service. Samtidigt finns

ett utbud av olika produkter som innehåller även lågprisprodukter. På det sättet kan de

ta över marknadsandelar från lågprisbolag. Brussels Airlines konkurrerar också genom

en effektiv och snabb incheckning. För resenären ska tiden från att ha lämnat hemmet

tills den är ombord på planet vara så kort som möjligt. Ingenting kring flygresan ska

kännas påtryckande eller jobbigt utan allt ska enkelt kunna göras med en app på

telefonen som ska underlätta för resenären (Brussels Airlines 2017).



36

5.4 Flygbolagens produkter

Regional Station Managern (2017) hävdar att det behövs ligga bra i pris och ha ett

varierande utbud för att få in de olika resenärers önskningar och behov för att kunna

konkurrera mot lågkostnadsbolag. Därför erbjuder traditionella flygbolag olika

produkter som exempelvis businessclass och economyclass även om det kan vara

svårare för flygbolag att vara utvecklande och lyckas på flera olika nivåer inom

produktutbudet. Resenärer kan köpa en biljett där allt ingår eller en lågprisbiljett och

sedan vid behov välja att tillägga exempelvis mat ombord (Regional Station Manager

2017).

Analytikern inom flygbranschen (2017) tycker att långflygningarna i många år har varit

de traditionella bolagens marknad men idag finns allt fler lågprisbolag som slår sig in på

de långa rutterna. Enligt Regional Station Managern (2017) är det främst under

långflygningar resenärer väljer att betala en uppgradering för att få mer komfort och

service som bra mat, lite lyxigare drycker och större benutrymme. Under kortflygningar

är det inte lika viktigt. Ändå är mat något som uppskattas mycket om det ligger rätt i

tiden. Aktuellt är det enligt Regional Station Managern bra ekologiska råvaror eller

rätter som återspeglar flygbolagets hemland som uppskattas av resenärer. Att vara

generös exempelvis med att tillåta tyngre handbagage kan vara ett annat sätt att locka

kunder (Regional Station Manager 2017).

SAS har ett produktkoncept som utvecklades 2013 tillsammans med sina kunder för att

få fram produkter som är anpassade efter det kunderna efterfrågar. Vid bokning av en

flygbiljett ska det vara klart och tydligt för kunden vad hela resan kommer att kosta och

vad som ingår. Hos SAS kan resenärer antingen välja SAS Go eller SAS Plus vid

bokning av flygbiljett. SAS Go är en flygbiljett till ett bra pris där det som behövs under

resan ingår. Men är kunden ute efter att ha tillgång till exempelvis SAS lounge eller är i

behov av att ha med ytterligare en väska är det SAS Plus kunden ska välja. Utöver de

två koncepten erbjuds vid resor över flera kontinenter ytterligare en produkt vad som är

SAS Business med exklusiva förmåner (SAS u.å.a).

SAS affärsmodell riktar in sig på kunder som inte reser lika ofta som de frekventa

resenärerna gör. Fast de inte reser ofta har de ändå höga krav. Att ha båda typer av

resenärer i åtanke vid utveckling av nya produkter eller tjänster resulterar i olika
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valmöjligheter som passar alla SAS kunder. Ett centralt mål är att vara det nordiska

flygbolaget som har flest destinationer och avgångar. Frekventa resenärer efterfrågade

fler resmål och SAS tog fram en bättre process och en ökad produktivitet för att kunna

genomföra det. SAS har blivit ett förstahandsval för fler fritidsresenärer för att de har

skapat fler rutter och avgångar samt att priset har blivit lägre. För att göra resan mer

behaglig jobbar SAS ständigt med att förfina sina tjänster samt att uppdatera

flygplansparken (SAS 2017a).

Lufthansas servicestrategier innebär att kunder alltid får bästa service, smidiga

bokningar och vid problem ska kunden ändå känna sig trygg och säker. Att erbjuda mer

service och flexibilitet betyder exempelvis att kunden har möjlighet att ändra flygningen

upp till en timme innan resan. Det ska även vara möjligt att avboka flyget upp till 24

timmar innan resan samt att få biljetten återbetald. Kunder kan lätt utnyttja dessa

funktioner både via nätet samt via mobil. Kundservice finns dygnet runt (Lufthansa

u.å.a).

5.5 Servicekvalitet i flygbranschen

Alla flygbolag jobbar ständigt för att förbättra sin servicekvalitet. Det finns olika

avdelningar som undersöker hur resenärer uppfattar utbudet som exempelvis maten

ombord. Som serviceinriktade bolag förenklar de allt för kunderna så mycket det bara

går. Kunden kan till och med få bilen eller kläder tvättade när de kommer fram (Route

Development Manager 2017).

“Alla jobbar för att förbättra sin servicekvalitet hela tiden,
det finns olika avdelningar som sitter och tittar på hur uppfattar man,
med mat och sådant gör man väldigt mycket undersökningar på.”

(Route Development Manager 2017)

Analytikern inom flygbranschen (2017) anser dock att det är svårt att konkurrera med

service framförallt på korta sträckor. Ökad service efterfrågas främst på långresor.

Kunder är framförallt beredda att betala mer för måltider eller lite generösare

avbokningsregler men det ska inte vara en alltför stor premie (Analytikern inom

flygbranschen 2017).

KLM strävar efter att ha en bra kundfokusering och har förstått att varje kund är unik.

Hos KLM står kunderna i centrum och bolaget strävar efter att kunderna ska ha en så
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behaglig resa som möjligt. Det ska vara en resa som kunderna kommer att lägga på

minnet som de kan tänka tillbaka på. Därför vill KLM alltid leverera en service som är

mycket bättre än vad kunden förväntar sig (KLM 2017d).

Även för Brussels Airlines är bra service en stor och viktig konkurrensfaktor. Genom

service samt den personliga touchen kan de som ett mindre bolag konkurrera gentemot

de större flygbolagen. Att vara ett relativt litet bolag har bidragit till en smidig och

snabb omstrukturering av ledningen och riktlinjer. Som mindre bolag kan Brussels

Airlines fatta snabba beslut och anpassa sig till marknaden (Brussels Airlines 2017).

Lufthansa har även stor erfarenhet och möjlighet att ge kunden mer komfort under resan.

Det går lätt att uppgradera till en högre prisklass som kallas Premium Economy class,

Business Class eller First Class. Det går även att använda sig av platsreservation vid

bokning av biljett samt att specialbeställa mat (Lufthansa u.å.a).

Regional Station Managern (2017) påstår att det är viktigt att ha koll på trender och

brister exempelvis genom enkätundersökningar bland kunderna för att kunna bli bättre

och möta resenärernas önskningar och förväntningar. Att ha bra personal som kan

leverera utmärkt service med ett “extra smile” tillfredsställer och skapar lojala kunder

som gärna återkommer. Det kan vara bra att kompensera vid problem genom att bjuda

på extra service även om det egentligen inte ingår i biljetten (Regional Station Manager

2017).

5.6 Flygplatser och service i terminalen

Traditionella flygbolag brukar flyga från stora lättillgängliga flygplatser medan

lågprisbolag brukar flyga från mindre flygplatser som ligger lite mer periferade. På

sekundära flygplatser är start- och landningsrättigheter billigare än på huvudflygplatser.

Men vilka flygplatser vilka flygbolag använder förändras litegrann över tiden. I

Köpenhamn finns exempelvis både en vanlig terminal och en lågpristerminal med olika

service på samma flygplats (Route Development Manager 2017).
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“Köpenhamn byggde till och med en lågpris terminal vid sidan om för att
man skulle så se att de var olika service på de olika terminalerna.

De stora bolagen som betalade mer, de hade också
en större service runt omkring vid gate [...].”

(Route Development Manager 2017)

Stora bolag som betalar mer får också en större service runt omkring exempelvis vid

gate och taxfree. Denna service är mer avskalad på lågpristeminaler. De flesta

flygplatser i Sverige är statliga och ägs av Swedavia men det finns också privata eller

kommunala flygplatser som kan erbjuda en bra deal för att få dit lågprisbolag. Statliga

flygplatser brukar ha ett fast bud de kan erbjuda nya linjer under en viss period tills de

har etablerats och kan betala ett högre pris. Lågprisflygplatser kan ha egna avtal med

flygbolag (Route Development Manager 2017). Det finns lågprisbolag som utgår från

större flygplatser och tar ut en premie för att kompensera kostnader. De vet att det finns

köpkraft bland kunderna. De högre avgifter kompenseras även genom det större antalet

av resenärer som väljer att flyga från en central flygplats (Analytiker inom

flygbranschen 2017).

Enligt Route Development Managern (2017) finns det möjligheter för differentiering

genom att prissätta olika delar i utbudet. På det sättet kan flygbolag se vad som är

lönsamt och vad som inte är det. Att erbjuda en viss service är kostsamt. Stora flygbolag

har ofta en väldigt stor kostnadsmassa. Att tillhandahålla personal som betjänar fler

incheckningsdiskar som hålls öppna en längre tid innan flyget går innebär stora

kostnader. Lågprisflygbolag drar ner dessa kostnader genom att exempelvis bara ha en

incheckningsdisk som innebär långa köer för kunder men mindre kostnad för

flygbolagen. De har också korta vändningstider på 30 minuter där allting måste städas

snabbt och ska ta så kort tid som möjligt. Med lågprisbolag som framgångsrika

konkurrenter var även traditionella flygbolag tvungna att sänka sin kostnadsmassa

genom små besparingar på olika parametrar inom serviceutbudet (Route Development

Manager 2017).

På flygplatsen ska det gå så fort och smidigt som möjligt för resenären. Det är teknik

som exempelvis bagage self-drop som möjliggör att resenärer kan vara inom några

minuter inne vid shoppingen eller till och med airside (Regional Station Manager 2017).
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Eftersom att SAS är medlem i Star Alliance har de lätt med transfermöjligheter mellan

de olika huvudflygplatser som ingår i alliansen (SAS u.å.a). Även KLM och dess

huvudflygplats Schiphol erbjuder bra transfermöjligheter i samarbete med sina partners

(KLM 2017d).

5.7 Avtal med affärskunder

Stora företag brukar ha avtal med traditionella flygbolag där de får kickback i form av

en viss procent när de har kommit upp i en bestämd summa. Lågprisbolag har inga avtal

med affärskunder utan satsar på det korta snabba resandet främst av privatkunder. Ändå

finns affärsresenärer från mindre bolag med lägre resebudget som flyger med

lågprisbolag. Då behövs det dock resa med tidsmarginal för säkerhetens skull. Vill

kunden vara säker på att komma fram i tid är det bättre att flyga med traditionella

flygbolag som genom nätverk och allianser lätt kan hitta lösningar vid händelser (Route

Development Manager 2017).

5.8 Bonusprogram

Traditionella flygbolag erbjuder bonusprogram för att få lojala kunder. En del resenärer

flyger alltid med samma bolag för att kunna samla bonuspoäng (Route Development

Manager 2017).

“En annan sak som är oerhört viktig för många kunder är att samla bonuspoäng,
så man reser gärna med samma bolag så länge det är bra

och man hela tiden kan tjäna poäng på sitt kort på de olika resorna.”
(Route Development Manager 2017)

Analytikern inom flygbranschen (2017) anser att flygbolag använder sig av

bonusprogram för att få återkommande kunder. Flygbolag behöver tänka mer kreativt på

hur kunder kan använda programmen bredare och nyttja sina poäng på andra sätt än

bara i samband med flygningen. Det är främst privatkunder som deltar i ett

bonusprogram. Men lojaliteten är idag inte alls lika stor som den var för några år sedan

(Analytiker inom flygbranschen 2017).

Brussels Airlines är en partner av Miles & More programmet som erbjuder exempelvis

en uppgradering av service under resan, extrapris vid shopping och evenemang samt vid

bokning av hotell och hyrbil (Brussels Airlines u.å.b). Bredvid Europas ledande
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bonusprogram Miles & More har Brussels Airlines sitt eget bonusprogram LOOP.

Poängen kan användas för flygningar inom Europa. Fördelen är att upp till fem personer

under samma adress kan använder poängen ömsesidiga (Brussels Airlines u.å.a).

SAS bonusprogram EuroBonus har bidragit till en bättre kundlojalitet. SAS kunde

anpassa olika erbjudanden till specifika resenärer genom sitt bonusprogram. Resenärer

som deltar i programmet får även en bättre kundservice (SAS 2017b). Det finns olika

sätt att tjäna poäng. Det sker inte bara under flygningen utan också när resenären

exempelvis använder sitt EuroBonus kreditkort, handlar i utvalda butiker eller bor på

hotell. Bonuspoängen kan användas exempelvis för att köpa en flygresa, uppgradera sin

flygresa, göra loungebesök eller handla ombord men också för att ta ut en hyrbil eller få

en extra natt på hotell (SAS 2017c).

6 Diskussion av servicestrategier
I det här kapitlet analyserar vi empirin i samband med teorin och tidigare forskning för

att se om det vi har kommit fram till i teorin stämmer överens med respondenternas

samt våra tolkningar av verkligheten. Vi tar även upp den teorin vi inte har fått något

svar på.

I resultatet kom det fram att traditionella flygbolag använder sig av olika

servicestrategier för att tillfredsställa kunder och konkurrera mot lågprisbolag. Det kan

även vara en kombination av strategier som används.

Figur 3. Visar på olika servicestrategier (Egen figur 2017c).
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6.1 Nätverk och allianser

Respondenterna, sekundärdatan samt tidigare forskning visar att det finns enorma

fördelar för flygbolag att vara med i nätverk och allianser. Nätverk och samarbete är

något utav den viktigaste aspekten för de traditionella flygbolagen. Genom att vara en

del av större nätverk har traditionella flygbolag i motsats till lågprisbolag lättare att få

kunden fram i tid ifall det uppstår problem som exempelvis ett inställt flygplan

(Analytiker inom flygbranschen 2017). SAS kan exempelvis ta hjälp från ett annat

bolag inom alliansen om något fel skulle uppstå med ett flyg. Att ha codeshareavtal och

interlineavtal med flera flygbolag är en del av traditionella flygbolagens servicestrategi.

Kunden kan köpa en biljett från start- till slutdestination även när den flyger med olika

bolag. Bagageöverföringar vid byte är inkluderade och kunden slipper att själv behöver

ta hand om det. Genom codeshareavtal finns det ett större utbud av flygningar samt en

tät schemaläggning (Fulton u.å.). Fördelen för flygbolag som ingår avtal och

partnerskap är att fler kunder dras på deras rutt. Det genererar vinster även om

biljettpriset flera bolag tillsammans erbjuder inte ger mycket vinst per kund.

Traditionella flygbolag använder en differentieringsstrategi enligt Porters modell (Porter

1998). De erbjuder flera avgångar per dag som passar olika kunder som är en kvalitet

inom servicen. Även i tidigare forskning beskrivs differentieringsstrategi att erbjuda

kunder valmöjligheter genom en tät schemaläggning som en värdefull tjänst (Cappel,

Pearson och Romero 2003).

Traditionella flygbolag som är med i en allians kan lätt hjälpa sina resenärer vid

händelser. De kan exempelvis boka om en resenär till ett annat bolag ifall ett plan skulle

bli inställt. Det är en stor fördel gentemot lågprisbolagen (Route Development Manager

2017). Passagerare som flyger med ett traditionellt flygbolag har en större chans att

komma fram i tid, något som är avgörande för de flesta resenärer. Punktligheten är den

del av servicen resenärer gärna betalar lite mer för (Mazzeo 2003).

KLMs strategi för att uppnå företagets målsättning handlar om att minska kostnaderna.

Därför behövs det bland annat ha en bättre produktivitet bland personalen (KLM 2017f).

Det innebär att det är bra att se över personalkostnader för att planera hur

produktiviteten kan ökas. Det kan betyda att bolaget exempelvis får göra om tjänster för
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att de ska bli mer produktiva och på det sättet få lägre kostnader (Doganis 2006).

Kostnadsstrategin är ett sätt som kan hjälpa KLM att behålla sin position på marknaden

(Thompson 1984).

6.2 Punktlighet

Tid, pris och bekvämlighet är de tre faktorer som avgör vad resenärer väljer att boka för

flygbiljett, det är inom de här tre områdena som de traditionella bolagen konkurrerar

mot lågprisflygen. Att tid är en viktig faktor när resenärer ska iväg hör ihop med

punktligheten (Mazzeo 2003). Resenärer vill komma fram när de ska samt uppskattar att

ha flera valmöjligheter att kunna bestämma sig för den bästa flygtiden. Traditionella

flygbolag har fler avgångar per dag än lågprisbolag och använder den servicen som

konkurrensstrategi.

I resultatet påstår både SAS och KLM att de håller sina avgångs och landningstider bäst

i världen, det visar att de är medvetna om hur avgörande punktligheten är för resenärer.

Punktligheten hör ihop med dels servicekvaliteten och i stora drag kan punktligheten

vara mycket viktigare än ett lågt pris (Mazzeo 2003). Att erbjuda kunderna

valmöjligheten bland många avgångar är en service som uppskattas av resenärer.

SAS har en fokuseringsstrategi där de fokuserar på två nischer vilka är målgruppen

frekventa resenärer samt regionen Skandinavien (SAS 2017b). SAS satsar på dessa

nischer i deras produkter och tjänster. Som det stora kända flygbolaget i Skandinavien

har de en bra förutsättning att specialisera sig och koncentrera sina kunskaper,

färdigheter och förmågor för att täcka flygmarknaden i en region som är Skandinavien.

Att tillgodose frekventa resenärers behov är en bra strategi att skapa lojalitet bland en

återkommande kundgrupp (Expertvalet 2017a, b, Porter 1998).

6.3 Prisdifferentiering

I resultatet kom det fram hur viktigt det är för traditionella bolag att utnyttja sin styrka

inom serviceutbudet för att konkurrera med lågprisbolag som erbjuder nästan ingen

service alls. Deras låga priser tillåter dem inte att ha någon extra servicekvalitet på sina

flygningar. Det går därför konstatera att de traditionella flygbolagen har en stor fördel
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med att använda en servicestrategi för att hävda sig på marknaden (Route Development

Manager 2017).

Att ha en servicestrategi med hög kvalitet är ett mål som kommer att kosta bolagen

mycket. De traditionella flygbolagen sänkte sina priser genom en prisdifferentiering för

att kunna klara av konkurrensen. De började med att ta betalt för olika produkter och

tjänster så kunden själv kan välja det hen är ute efter. Traditionella flygbolagens

servicestrategi står alltså delvis i samband med att differentiera sig på marknaden och

därmed kombinera båda strategierna för att konkurrera gentemot lågprisbolagen (Porter

1998, Cappel, Pearson och Romero 2003).

Brussels Airlines strategi är att alltid ge den bästa servicen. Samtidigt finns ett utbud av

olika produkter som även innehåller lågprisprodukter (Brussels Airlines 2017). På det

sättet kan bolaget ta över marknadsandelar från lågprisbolagen. Denna strategi kopplas

ihop med lågprissättning och lågprismodell. Att satsa på utmärkt service som tillför ett

värde för kunder kallas differentieringsstrategi (Cappel, Pearson och Romero 2013).

I resultatet kom det fram att IT har en stor påverkan för flygbolag angående

prissättningsstrategier. Det går inte att säga om man skulle undra vad priset för en

flygbiljett är till en viss tidpunkt. Men traditionella flygbolag som bevakar marknaden,

konkurrenter och efterfrågan kan optimera sin prissättning i realtid med hjälp av

datasystem. På det sättet kan även traditionella flygbolag ha billiga avgångar som liknar

lågprisbolagens priser (Analytiker inom flygbranschen 2017, Lundén 2013).

6.4 Produktdifferentiering

Resultatet av flygbolagens produkter visar att priset på en biljett kan avgöra vad

resenären väljer. Traditionella flygbolag konkurrerar med lågprisbolagen på så sätt att

ha olika biljetter till olika prisklasser. Vill resenärer få lite mer service reser de med den

dyrare biljetten som är business class. De traditionella flygbolagen har även billiga

biljetter i economy class som enbart erhåller resan, ingen mat ombord och för det mesta

bara handbagage.
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SAS använder sig av en differentieringsstrategi gällande sina produkter. Lanseringen av

nya produkter sker enligt analyser av målgruppens önskningar. Dessa produkter

värderas högt för att de är anpassade efter kundernas behov (Cappel, Pearson och

Romero 2003, SAS u.å.a). SAS har en produktstrategi som fokuserar både på vana och

ovana resenärer vilket innebär att produkterna uppskattas av alla kunder (Dencker et al.

2008, SAS 2017a).

Att tillfredsställa kunder skapar en hållbar konkurrenskraft och maximerar vinsten. En

produkt är ett helhetskoncept där varje funktion utvecklas efter en övergripande strategi.

För att produkterna ska gillas av kunder måste även servicekvaliteten vara bra och

uppfylla deras förväntningar (Deschamps 1993).

6.5 Servicekvalitet

Flygbolag arbetar ständigt med att förbättra servicekvaliteten. Det görs undersökningar

för att få reda på hur kunderna uppfattar exempelvis matutbudet för att sedan kunna

förbättra servicen. Det kommer fram i resultatet att det är mest under långflygningar

resenärer faktiskt efterfrågar mer och bättre service. Det är inte lika stor efterfråga på

service när det kommer till kortare flygningar. Ändå eftersträvar traditionella flygbolag

att leverera en utmärkt service oavsett om det är en kort eller lång flygning.

Bra service ska ha ett utbud som tillfredsställer resenärer eller till och med överträffar

deras förväntningar. Det leder till att kunderna återkommer och har det flygbolaget som

förstahandsval (Ostrowski, O´Brien och Gordon 1993). Att satsa på servicekvaliteten är

en av de traditionella flygbolagens konkurrensstrategier gentemot lågprisbolagen.

Resenärerna som får en utmärkt service känner att det har tillfört ett värde och att de

fick en bättre reseupplevelse (Hwa-Kyung 2013, Grönroos 2015). Levererar

flygbolagets personal ett bra service återkommer kunderna gärna (Regional Station

Manager 2017). Viktigt är att flygbolagen kan förmedla till personalen värdet av en

förträfflig service för att få lojala kunder (Grönroos 2015).

Flygbolag erbjuder speciella tjänster som kunderna efterfrågar. Att resenärer kan få

hjälp med saker som att bilen är nytvättad vid landning är för några kunder en bra

service.
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6.6 Kostnadsstrategi

Resultatet visar att service på och kring flygplatserna är en faktor som kan vara

avgörande vilket flygbolag resenären väljer. Enligt Route Development Managern

(2017) finns det en tydlig skillnad mellan traditionella bolagens centrala flygplatser där

de har sina huvudbaser gentemot lågprisflygen som för det mesta brukar avgå från

sekundära flygplatser. Traditionella flygbolag anser att det är en konkurrensfördel att

betala en högre flygplatsavgift och i gengäld får de mer kunder som vill resa från

lättillgängliga flygplatser (Route Development Manager 2017). Även Regional Station

Managern (2017) beskriver att traditionella flygbolagens kunder gärna vill resa från

centrala flygplatser. Traditionella flygbolagens konkurrensstrategi innebär också att

erbjuda en bättre service på flygplatsen. Det kan finnas fler öppna diskar, fast track eller

olika boardingalternativ (Regional Station Manager 2017).

Att erbjuda en högre service än lågprisbolagen medför större kostnader. Traditionella

flygbolag har varit tvungna att sänka sina kostnader för att kunna konkurrera med

lågprisflygbolagen (Route Development Manager 2017). Det betyder att traditionella

flygbolag vid sidan om servicestrategin ofta brukar använda en kostnadsstrategi för att

arbeta med lägsta möjliga kostnad utan att servicenivån drabbas (Cappel, Pearson och

Romero 2003).

De traditionella flygbolagen som ingår i nätverk och allianser har bättre möjligheter att

hjälpa sina kunder vid försening eller inställda flyg (SAS u.å.a, KLM 2017d).

Resenärerna slipper oroa sig hur de ska kunna ta sig mellan flygplatserna vid

komplikationer och förseningar. För många resenärerna är det en viktig aspekt under

resan.

6.7 Fokusering på kundsegment

Tidigare forskning visar att traditionella flygbolag vill konkurrera på rutterna där det

finns en stor skala av affärskunder eller på sträckor där de kan erbjuda en viss

konkurrensfördel gentemot lågprisflygbolagen (Doganis 2006). Affärsbiljetter infördes

som ett konkurrensmedel efter avregleringen och innebar olika fördelar för företag

såsom förmånliga priser, bra kundservice samt bonuspoäng (Bergman 1996, Diaconu

2012, KLM 2017a, b, SAS u.å.b). Att ha avtal med affärskunder skapar kundlojalitet



47

och tar över en bestämd del av marknaden. Stora företag satsar pengar på sina

affärsresenärer och erbjuder de en viss service som leder till att de når destinationen

återhämtade. I vissa produkter ingår tillgång till flygbolagens lounge på flygplatsen där

resenärer kan välja att arbeta i lugn och ro under väntetiden (SAS u.å.a). Traditionella

flygbolag satsar mycket på punktlighet vad som är viktigt för affärsresenärer med

bokade möten (Mazzeo 2003). Dessutom erbjuder de fler flygningar vad som kan vara

avgörande för affärsresenärer som är i behov att kunna flyga på en viss dag (Analytiker

inom flygbranschen 2017).

6.8 Bonusprogram

Det framgår i sekundärlitteraturen och bekräftas genom två av våra respondenter att

bonusprogrammen hos flygbolagen visar sig vara viktiga (Analytiker inom

flygbranschen 2017, Route Development Manager 2017). Resenärer som flyger mycket

kan samla poäng på sina resor och därefter utfärda poängen till annat, de kan gå till

shopping, rabatterade hotellnätter etc (Lufthansa u.å.b, SAS 2017b).

Affärsresenärer som har ett företagskontrakt med flygbolag kan samla bonuspoäng

(KLM 2017a, b, SAS u.å.b). Men det är allt mer privatresenärer också som deltar i ett

bonusprogram där kunden får bra förmåner under själva resan och kan utnyttja sina

poäng även på ett annat sätt. Fulton (u.å.) beskriver att fördelen med codeshare är att det

ger bonuspoäng i ett valfritt bonusprogram bland deltagande företag. Att erbjuda ett

bonusprogram är en service emot resenärer som i gengäld får en viss service eller andra

fördelar. De kan till och med få en gratis resa när de är kunder hos exempelvis SAS,

Lufthansa eller KLM (KLM 2017c, Lufthansa u.å.b, SAS 2017c).

Det är traditionella flygbolagens styrka att väva ihop olika fördelar som ger kundnytta

på flera sätt. Kunder som reser med företag som deltar i codeshare har inte bara en

smidig resa där flygbolagen tar ansvar att resenärer kommer fram även vid byte och de

hjälper kunderna vid uppkomst av ett problem. De ger bonuspoäng som kan samlas

under just det bonusprogrammet kunden redan deltar i. Traditionella flygbolag som

arbetar med service och erbjuder olika produkter kan lättare erbjuda extra service i

samband med ett bonusprogram som ett företag skulle kunna göra som inte bruka ha

någon service alls.
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6.9 Avslutningsdiskussion

Studien gav svar på vår fråga hur traditionella flygbolag använder service som ett

konkurrensmedel mot lågprisbolag. Utifrån tidigare forskning och respondenternas svar

visar resultatet att servicen under och kring flygresan är avgörande när det kommer till

resenärers val av flygbolag. Tolkningen av resultatet är att resenärer som flyger med

traditionella bolag lägger inte lika mycket vikt på priset som lågprisbolagens resenärer

gör. Det kan bero på att de traditionella bolagen kan erbjuda en bättre service samtidigt

som förseningar och problem i allmänhet löser sig på ett bättre sätt än vad de brukar

göra med lågprisflygbolag. Det går även att se resultat på att traditionella bolag kan

bygga upp ett bättre förtroende hos resenären. De är oftast återkommande resenärer som

väljer samma bolag i och med att de har fått en bra bild av bolaget samt har upplevd en

bra service på sina tidigare resor. Resenärer som är plus-, vip- eller businessclass-

medlem kan vänta sig en extra service med exempelvis utmärkt mat och dryck. Det är

sådant som gör att de traditionella bolagen kan behålla sina tidigare kunder på bästa

möjliga basis.

Service har blivit en stor och viktig faktor när resenärer väljer ett flygbolag.

Traditionella bolag kan inte konkurrera på samma prisnivå som lågprisbolag utan måste

attrahera kunder på andra sätt. Att göra upplevelsen under resan så bra som möjligt för

resenärerna är ett vinnande koncept. Resenärer ska vara nöjda med hela reseupplevelse

som redan börjar i flygterminalen och ska bli lojala kunder som gärna återkommer.

Traditionella flygbolag kan uppnå det genom att leverera en bra service som

genomsyrar hela utbudet och är inom alla delar skräddarsydd till olika resenärers

förväntningar.

Under långflygningar har service en särskild stor betydelse för resenärer. Resenärer vill

under långa flygresor unna sig lite mer benutrymme, bra mat och goda drycker. Att ha

tillgång till ett personligt underhållningssystem är också något resenärer önskar sig

under långa flygningar. Vid byten ska allt gå enkelt och effektivt. Det är främst

traditionella flygbolag som betjänar långa sträckor och är med i nätverk och allianser

som underlättar långflygningar för sina kunder redan från biljettbokning till

bagageöverföring vid byte samt hjälp vid händelser. Det ger resenärer trygghet att

flygbolaget tar ansvar för hela resan. Traditionella flygbolag, som samarbetar med
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varandra i nätverk, kan lösa problem på ett bättre och smidigare sätt än lågprisbolagen

som inte nätverkar skulle kunna göra. Konsekvenserna av ett fungerande nätverk mellan

flygbolagen är nöjda och återkommande resenärer. Under korta flygningar är det främst

priset som avgör valet av flygbolag. Här kan traditionella flygbolag konkurrera genom

att erbjuda olika produkter så att det även finns lågprisprodukter med möjlighet till

uppgradering. På det sättet kan varje resenär köpa till den servicen hen behöver.

Resultatet visar att det ofta är en kombination av strategier som ger bästa nytta för både

kunden och flygbolaget. Genom att erbjuda olika produkter till olika priser kan kunden

själv välja den produkten som passar bäst. Avgörande är att möta kundens förväntningar

om pris, punktlighet och komfort. För att kunna uppfylla så många förväntningar som

möjligt kan flygbolag exempelvis investera i en flygplansflotta med flygplan som

innehar olika klasser. Att avgå från centrala flygplatser är också en investering som i

gengäld lockar kunder. Det är av fördel om flygbolag snabbt kan reagera och anpassa

sig till trender i kundernas önskningar och behov exempelvis kring mat eller tekniskt

utbud ombord. Dessutom kan det behövas tillhandahålla allt fler it-tjänster där kunder

själva kan ordna allt från bagage drop-in till incheckning men också att tillfredsställa

kunder som önskar sig en personlig service. Kunden ska känna sig bekväm redan från

att ha satt foten på flygplatsen.

Med våra frågor styrde vi svaren och lät servicestrategierna vara i centrum. Metoden har

påverkat resultaten på det sättet att semistrukturerade intervjuer gav respondenterna

friheten att berätta om det de ansåg som viktigast i samband med våra frågor. Skulle

service inte alls spela någon roll som konkurrensstrategi kunde vi inte ha fått svar om

det. Service kan finnas i alla delar av flygbolagens utbud och arbetet med kunder och

respondenterna kunde sätta vikten på vilka aspekter de ansåg som är mest avgörande.

De avgörande aspekterna var nätverk och allianser samt avtal kring interline och

codeshare. Även att bonusprogram spelar en stor roll kom särskilt fram genom våra

respondenter. Att komplettera med information från olika källor om de stora

traditionella flygbolag är ett bra sätt att testa om det finns likheter mellan det

respondenterna berättade och det flygbolagen själva beskriver som sina servicestrategier.

Vi kan enbart svara på traditionella flygbolagens servicestrategier för att det är just det

vi undersökte. Det kan finnas andra strategier som är mer avgörande inom konkurrensen
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mot lågprisflygbolag men det ligger utanför vår studie. Vi fokuserade främst på den

europeiska flygmarknaden och då på de största traditionella flygbolagen. Det är möjligt

att mindre traditionella flygbolag eller traditionella flygbolag som flyger mest utanför

Europa eller betjänar främst inrikesmarknader satsar på andra strategier än

servicestrategin.

Flygmarknaden är en väldig föränderlig marknad som är utsatt för stor konkurrens. Det

finns inte många forskare som under senaste åren undersökte servicen som

konkurrensstrategi bland traditionella flygbolag. Det har forskats om samband mellan

punktlighet och servicekvalitet och det är något vi kan koppla till vår studie (Mazzeo

2003). Som Mazzeo (2003) har vi fått fram att punktlighet och servicekvalitet hör ihop.

För de flesta resenärer är det viktigt att vara framme på den utsatta tiden. Mazzeo (2003)

fick resultatet genom sekundärlitteratur som vi också delvis har använt.

Vårt resultat om kundlojalitet och servicekvalitet kan tolkas som likadant som

Ostrowski, O´Brien och Gordons resultat (1993). Ostrowski, O´Brien och Gordon (1993)

gjorde enkätundersökningar bland resenärer och kom fram till att de upplevde

flygbolagens servicekvalitet som låg och blir därför inte lojala kunder. Vårt resultat är

att resenärer uppskattar servicen och blir återkommande kunder. Däremot har vi inte

undersökt resenärer själva. Vi kan enbart uttala oss om våra tolkningar av det

respondenterna anser som skäl för resenärer att välja flygbolag utifrån bolagens arbete

med servicekvalitet samt våra tolkningar av informationen från de traditionella

flygbolagens hemsidor.

Hwa-Kyung (2013) studerade hur resenärer upplevde servicekvaliteten. Det

genomfördes en enkätundersökning bland resenärer. Resultatet visade att en bra

servicekvalitet bidrar till att resenärerna blir nöjda (Hwa-Kyung 2013). Det våra

respondenter berättar kan vi relatera till Hwa-Kyungs studie. Respondenterna tolkar att

bra servicekvalitet leder till nöjda och återkommande resenärer.

Vi har kommit fram till att inget traditionellt flygbolag använder sig av

kostnadsledarskap eller kostnadsledarstrategi eftersom det symboliserar lågprisbolagens

koncept att ha lägsta priset på marknaden. Därmed är inte kostnadsledarskap eller

kostnadsledarstrategi associerad med traditionella flygbolag. Att använda dotterbolag
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som lågprisflygbolag är inte heller en strategi som nämns av våra respondenter. Ett

lågpriskoncept innebär för det mesta en låg service och är därför inte heller kopplad till

traditionella flygbolag.

Resultatet visar att resenärer uppskattar de traditionella flygbolagens service som

genomsyrar hela resan från bokning av biljetter, ankomsten på flygplatsen till landning

på slutdestinationen. Många kunder vill kunna boka hela resan enkelt och smidigt med

en enda biljett även vid byte. De förväntar sig en snabb incheckning genom en app,

hjälp vid händelser samt en bra service i terminalen och ombord. Att erbjuda rätt

produkt till rätt kund är en avgörande konkurrensstrategi.

Traditionella flygbolag såväl som lågprisbolag kan ha nytta av den här studien som

redogör för olika delar inom servicestrategier. Studien visar vikten av en jämt pågående

utveckling inom servicen för att tillfredsställa kundernas önskningar på olika sätt.

Flygbolag se hur de kan tillfredsställa kunder på bästa sätt utan att det driver upp

kostnader för mycket. Att se över den egna strategin kan vara bra för många flygbolag

och här kan de hitta impulser för förbättringar. Att veta hur företag kan leverera bra

service och därmed får nöjda och lojala kunder kan vara intressant för andra branscher

också, främst i samband med resor.
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7 Slutsatser
Denna sammanfattning visar vad studien har lett fram till som svar på syftet. Vi visar

vilka konkurrensstrategier i samband med service som fungerar för traditionella

flygbolag. Därefter ger vi förslag till framtida forskning.

Med avregleringen av flygmarknaden skedde stora förändringar främst genom

lågprisbolagen som nya aktörer på marknaden. Med låg standard och service lyckades

de att hålla balans mellan låga priser och låga kostnader. Det satte hög press på

traditionella flygbolag som genom nedskärningar och omorganisationer skapade större

effektivitet. Många kunder valde främst flygbolag med det lägsta priset vad som

resulterade i konkurser, uppköp och allianser av traditionella flygbolag. Traditionella

flygbolag behövde nya strategier för att kunna hävda sig på en marknad med starka

konkurrenter och prismedvetna kunder.

Med den kunskapen vi fick från respondenterna, teorin och sekundärlitteraturen anser vi

att flygbolag inte bara kan satsa på en enda strategi utan att affärsmodeller som

kombinerar olika strategier skapar ett vinnande koncept. Eftersom lågprisflygbolag

konkurrerar med låga priser på bekostnad av service och komfort kan traditionella

flygbolag använda service som konkurrensmedel. Service kan skapa ett mervärde för

kunderna inom alla steg av resan. Reseupplevelsen börjar redan med tillträde på

flygplatsen. Kunden ska få ett vänligt bemötande, hjälp med exempelvis

bagageinlämning samt incheckning och ska kunna tillbringa väntetiden på ett trivsamt

sätt. Under själva flygresan, framförallt när det gäller långa flygsträckor, kräver de

flesta resenär ett behagligt säte, tillräckligt personligt utrymme, god mat och gratis

drycker. Även underhållning och Wi-Fi har blivit allt viktigare. Flygbolag som lyckas

att skapa mervärden i form av service och bekvämlighet till ett rimligt pris kan vinna

trogna återkommande kunder. Servicen kommer alltid att vara en bidragande faktor till

att traditionella flygbolag kan konkurrera med lågprisflygen på andra nivåer än med

priset.

Att skapa störst kundnytta innebär också att flygbolag använder en modern och

kundvänlig teknologi som tillåter enkel biljettbokning samt pristransparens och

omfattande reseinformation. Även faktorer som turtäthet, punktlighet, bonusprogram,

avgångar/landningar på huvudflygplatser samt nätverk och allianser med interline- och
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codesharingavtal utgör servicen gentemot kunden. En modern flygplansflotta med olika

klasser tillåter kunden själv att välja antingen bättre bekvämlighet eller mindre

resekostnader. Även om den virtuella kontakten med kunden har blivit allt viktigare är

det dock det professionella och vänliga bemötande av personalen som välkomnar och

stödjer kunden under hela resan. En god service börjar med ett varmt välkomnande, det

första vänliga leendet resenären möts av på flygplatsen. Det är framförallt det mänskliga

bemötandet som utgör en bra och trevlig flygresa.

Förslag till framtida forskning
Vi anser att i framtidens forskning om serviceutbud som konkurrensstrategi för

traditionella flygbolag ska resenären stå i centrum. Inom en serviceinriktad marknad är

kundens önskningar och behov av största intresse för att lyckas på bästa sättet. Därför är

det intressant att forska om resenärers åsikter om hur de upplever servicen och vad de

anser som viktigast. En central fråga är hur viktigt det är med personliga möten och en

personlig service för resenärer.
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I

Bilagor
Bilaga A Intervjuguide
 Vilken konkurrensstrategi mot andra traditionella flygbolag/lågprisflygbolag

använder traditionella flygbolag sig utav?
 Använder traditionella flygbolag servicestrategi, kostnadsledarskap, prisstrategi

och/eller produktstrategi?
 Använder traditionella flygbolag differentiering, fokusering och/eller

kostnadsledarskap?
 Har ni interlineavtal samt codeshareavtal?
 Hur arbetar ni för att utveckla och stärka eran servicekvalitet?
 Är service ett konkurrensmedel?
 Hur viktig är servicekvalitet?
 År det framgångsrikt för traditionella flygbolag att satsa på det lilla extra inom

service?
 Kan man locka även prismedvetna kunder att betala mer för service?
 Betalar kunden mer för service på långdistansflyg eller kortdistansflyg?
 Hur viktigt är ett bra säte med mycket benutrymme för resenärer?
 Kan man locka privatresenärer/affärskunder med ett bonusprogram?
 Behövs olika produkter/klasser för olika typer av resenärer/resenärer med olika

budgetar?
 Väljer affärskunder hellre ett traditionellt bolag eller lågprisbolag?
 Är destinationer och flygtider viktigare än att det är ett traditionellt

flygbolag/lågprisbolag?
 Kan traditionella flygbolag konkurrera genom att erbjuda flygningar från

huvudflygplatser?
 Är det lönsamt att vara kostnadsmedveten och flyga från sekundära flygplatser?
 Drar traditionella flygbolag ner sina enhetskostnader samt arbetskostnader för att

kunna erbjuda lägre priser?
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