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Förord 

 
Vi har under uppsatsskrivandet fått hjälp av en rad olika personer som på sätt gjort att vi 
kunnat komma så långt som vi har gjort. Vi vill därför rikta ett stort tack till vår handledare 
Margareta Paulsson som har guidat oss igenom denna process, lyssnat och gett råd under 
uppsatsens alla skeden. Ett lika stort tack vill vi rikta till alla våra vänner och våra familjer 
som har hjälpt till, läst igenom och kommit med synpunkter. Framförallt till Christina 
Ljungvall som har varit till ovärderlig hjälp när det kommer till granskning av språk.  
 
Det som har gjort denna uppsats möjligt är det stora engagemang, kunskapen och viktiga 
erfarenheter vilka alla våra respondenter har kommit med, stort tack. Tack också till två 
nyckelpersoner som har hjälpt oss med denna uppsats. Varit ett bollplank och guidat oss 
genom en svårbegriplig bransch, för att ni har kommit med viktiga synpunkter, tagit er tid, 
och framför allt inspirerat oss.  



 

Sammanfattning 
 
Flygmarknaden är en marknad som på senare år har genomgått, och fortfarande genomgår, 
stora förändringar. Från att ha varit monopolistiskt och hårt reglerad har den successivt 
luckrats upp. Detta har lett till ökad konkurrens, större osäkerhet och minskad stabilitet. 
Förutsättningarna för ett flygbolag att kunna starta upp och bedriva sin verksamhet är hårda. 
För att kunna möta dessa  svårigheter måste ett flygbolag lägga upp strategier som tar dessa i 
beaktande. Ett sätt att vinna fördelar är att välja att leasa flygplan istället för att enbart köpa 
flygplan själv. Det vi ämnar svara på med uppsatsen är: 
 
Vilka är anledningarna till att leasing används i den kommersiella reguljärt trafikerande 
flygbranschen? 
 
Då utgångspunkten för uppsatsen är att få en större förståelse och bättre bild av valet att leasa 
än en generaliserbar kunskap, har vi gjort en kvalitativ ansats. Den kvalitativa undersökningen 
är gjord med hjälp av semistrukturerade intervjuer för att få större bredd på svaren. 
Målgruppen är de svenska flygbolagen, och det finns två kriterier för att flygbolagen ska 
räknas som ”ett svenskt bolag med reguljärtrafik”: 
 
1) de ska trafikera en inrikessträcka  
2) de ska ha tillstånd att flyga i Sverige 
 
Ett ändamålsenligt urval användes och vi ringde upp alla flygbolag som stämde in på 
kriterierna.  Sammanlagt deltog nio flygbolag av fjorton i undersökningen. Dessa leasade 
alltifrån alla flygplan till att inte leasa några.  Dessutom inkluderades en leasegivare, för att vi 
skulle kunna se allt ur ett annat perspektiv. 
 
Den teoretiska referensramen består av två kapitel: Leasing och Leasing på flygmarknaden.  
Leasingkapitlet behandlar de olika leasingmetoderna och hur dessa, beroende på vilken 
leasingvariant man använder, kan anpassas efter flygbolagets behov. Leasing på 
flygmarknaden beskriver hur marknaden ser ut och vilka förutsättningar ett flygbolag måste 
övervinna. Lågkonjunkturer och kapitalbrist är några av de hinder ett flygbolag har, som kan 
sägas komma av den avreglering som påbörjades på 70-talet i USA. Att leasa är för många 
flygbolag en del av strategin för att kunna hantera exempelvis konjunkturnedgångar. Detta 
berörs i kapitel fyra. 
 
Det empiriska materialet och analysen visar att många svenska flygbolag kan delas in i två 
kategorier när det kommer till leasing: de som har kapital och de som inte har det. För dem 
som inte har kapital är leasing ett sätt att kunna starta upp ändå, medan de som har kapital ser 
leasing ur en strategisk synvinkel. Genom att ha leasade flygplan i sin flygflotta kan ett 
flygbolag få hjälp att möta konjunkturnedgångar, starta upp nya sträckor, att inte binda upp 
kapital. Genom att inte behöva sköta om flygplanen och ha mycket kapital till hands kan 
flygbolagen satsa på sin kärnverksamhet, att flyga.  
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1. Inledning 
 
 “What's going on here? It may come as a surprise, but many of the planes you travel in 
aren't owned by the airlines that fly them. Instead, they are leased.” 1 
 
 

1.1 Problembakgrund 
Flygbranschen har många ekonomiska restriktioner samtidigt som det är en bransch i ständig 
förändring inom det tekniska området. Den är också, om man ser till antalet operationer, en av 
de mest internationella branscherna, samtidigt som den i termer av ägandeskap och kontroll är 
uteslutande nationell. Det är en bransch med ett flertal kontraster.2  Flygbranschen 
kännetecknas av cykliska variationer som är nära sammanlänkade med världsekonomin. 
Exempel på detta är katastrofer som Gulfkriget, 11 september och SARS-epidemin, händelser 
som höjde bränslepriset och minskade efterfrågan på flygtjänster och ledde till svåra förluster 
för vissa flygbolag. En del kunde få hjälp med bidrag från de egna staterna, men detta blir allt 
svårare i och med en ökad konkurrens och liberalisering. Flygbolagen lär i framtiden behöva 
utveckla nya strategier med kostnadsreduktioner och kärnverksamhetsomstruktureringar som 
viktiga komponenter.3 
 
Utformningen av flygmarknaden och dess utseende idag, kan sägas härröra från när USA 
bestämde sig för att avreglera sin flygmarknad genom den så kallade ”The Deregulation Act”, 
som var resultatet av en tids diskussioner. Det de amerikanska myndigheterna kom fram till 
var att flygbranschen inte var en monopolistisk bransch utan en bransch som är anpassad för 
många aktörer. Effekterna av avregleringen innebar bl. a. att flygbolagen kunde flyga de rutter 
de ville och ta de avgifter som tycktes vara passande.4 Som man hade förutsett ökade även 
konkurrensen i och med öppnandet av marknaden5 och en del viktiga trender uppkom, 
exempelvis när det gäller flygplansanskaffning: Att leasa eller att köpa.6  
 
Användningen av leasing som ett sätt att finansiera sin verksamhet började på 70-talet.7 
Finansieringssättet blev populärt då det gav skattefördelar. Många av dessa togs dock bort 
1984, men leasing fortsatte trots det att användas i stor omfattning. Anledningen var att det 
gav en chans att redovisa ”off balance” dvs. leasing redovisas inte som en skuld på 
balansräkningen utan endast som kostnad i resultaträkningen.8 Leasing till företag, som denna 
uppsats riktar in sig mot, finns i många olika former. Det finns dock i huvudsak två varianter 

                                                
1Från en artikel med innehållet att flera leasingbolag är i kris efter 11 september ( hämtad från hemsidan 
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2003/01/20/335613/index.htm, 20 januari, 2003) 
Jermey Kahn tar upp att när fler flygbolag hamnade i konkurs, ledde det till att många flygplan blev överflödiga 
och på så vis även drabbade leasingbolagen.) 
2 Rigas Doganis. The Airline Business (New York, NY; Routledge, 2006). “Acknowledgments”, xi 
3 Ibid.s.8 
4Tagen från en hemsida som underhålls av en grupp flygintressenter: 
http://members.airlines.org/about/d.aspx?nid=7574 (Hämtade material 30 mars, 2007) 
5 Steven A. Morrison and Clifford Winston. The evolution of the airline industry (N.W., Washington, D.C; The 
Brookings Institution, 1995).ss. 3-7 
6 Hemsida: http://members.airlines.org/about/d.aspx?nid=7574 
7 Barry Elliott & Jamie Elliott Financial Accounting, Reporting and Analysis: International Edition. 2 uppl. 
(England, Harlow : Financial Times Prentice Hall, 2006.) s. 418 
8 Ibid 
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av leasing, finansiell och operationell leasing. 9 Den finansiella leasing kännetecknas av att 
den ses på liknande sätt som om ägandet har övergått till leasetagaren10. Den är ofta uppsatt 
på en längre leasingperiod11

  medan en operationell leasing är motsatsen, dvs. har ofta en 
kortare leasingperiod12 och de fördelar och risker som förknippas med ägandet av en tillgång 
inte överförs på leasetagaren. En av fördelarna med operationell leasing, och därmed kortare 
leasingperioder, är att leasetagaren vid exempelvis konjunkturnedgångar kan undvika att bli 
stående med tillgången13. I flygbranschen är det således flygplanen som är aktuella.  
 
Flygbolagen blir mer flexibla i sitt sätt att bedriva affärer och ta affärsstrategiska beslut. 
Formen operationell leasing har visat på en klar ökning inom flygbranschen. Generellt sett 
kan man också se att trenden, som visar på fortsatt tillväxt av leasade flygplan, ser ut att hålla 
i sig in på 2000-talet enligt rapporter från både ICAO (International Civil Aviation 
Organization) och svenska Luftfartsverket.14  
 

1.2 Problemformulering 
Den ökade trenden av leasing är en av orsakerna till vad som gör detta ämne intressant 
Förklaringarna till varför bolag väljer att leasa kan tyckas vara många, exempel är flexibilitet 
och off-balance. Leasing används av en mängd olika flygbolag oavsett storlek och 
verksamhetsstruktur. Samtidigt kan man tycka att köpa borde vara betydligt mer 
kostnadseffektivt. En mellanhand behöver inte blandas in som i sin tur lägger på avgifter för 
att kunna täcka sina marginaler. Vad är det då som avgör om ett flygbolag ska leasa eller inte? 
Vad beror ökningen av leasing på?, Gäller den även svenska flygbolag? Kan ökningen bero på 
att vissa fördelar från leasingen har visat sig passa särskilt bra för flygbolag? 
 
Eller med en enda fråga: Vad är anledningarna till att leasing används i den kommersiella 
reguljärt trafikerande flygbranschen? 
 

1.3 Syfte 
Efter avregleringen har konkurrensen ökat, även på den europeiska marknaden. 
Flygbranschen har även visat sig vara både cyklisk och ha dålig lönsamhet. Många av 
flygbolagen leasar. Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att skapa en djupare förståelse 
bakom valet att leasa och vad det är som gör det så användbart på den svenska 
flygmarknaden. Genom att belysa varför man leasar, tror vi att man även kanske kan förklara 
och få en ökad förståelse för varför det skett en generell ökning av leasing, vilket vissa 
rapporter pekar på. 
 

                                                
9 James. S. Schallheim.s.199 
10 Ibid. s.172 
11 Ibid.  
12 James. S. Schallheim.s.199 
13 William Gibson & Peter Morell Theory and practice in aircraft financial evaluation. Ingår i :Journal of Air 
Transport Management (Online tidkskrift)10 (2004), ss. 427-433 
14 En rapport från : ICAO,(29 jan.1999). Study on Aircraft Leasing. Tillgänglig www: 
http://www.icao.int/ICDB/HTML/English/Representative%20Bodies/Air%20Transport%20Committee/Working
%20Papers%20by%20Session/156/AT.156.WP.1849.en/at.156.wp.1849.app.en.pdf (Hämtades 30 mars, 2007). 
Den andra rapporten är skriven av Svenska Luftfartsverket 2005,Tillgänglig: www: 
http://www.luftfartsstyrelsen.se/upload/Luftfartsstyrelsen/Luftfartssektorn/Flygets_utveckling_05.pdf (Hämtades 
30 mars, 2007) 
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1.4 Avgränsningar 
Vi kommer i vår studie att avgränsa oss till den svenska flygplansmarknaden.  Att uppsatsen 
avgränsas till att endast behandla den svenska marknaden beror främst på den design vi har 
valt att utforma vår undersökning på. Genomförandet av metoden sker med hjälp av intervjuer 
där den svenska är mest tillgängligt. Den sista avgränsningen består i av att vi endast 
behandlar passagerarbranschen. Flygbranschen kan inkludera alltifrån frakt till militärflyg. 
Verktyget, flygplanet, må vara detsamma men då målen är olika anser vi att det skulle kunna 
vara svårt att kunna dra några slutsatser. Den kommersiella reguljärtrafiken var den trafik som 
blev påverkad av att flygmarknaden avreglerades. 
 
.Att leasing används inom flygbranschen är ingen nyhet och det verkar som att leasing 
dessutom har ökat i popularitet under de senaste åren. Syftet med denna studie är skapa 
skapa en djupare förståelse bakom valet att leasa och vad det är som gör det så användbart på 
den svenska flygmarknaden.. Vad som gör en studie om detta ämne intressant, och hur detta 
kan undersökas, är något som kommer förklaras närmare i nästa kapitel. Under uppsatsens 
gång kommer en del begrepp presenteras, varav definition och förklaring av dessa kan ses i 
bilaga ett, ”begrepp och definitioner”. 
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2 Metod 
 
Vid val av metod har vi valt den kvalitativa metoden, och den utförs genom semistrukturerade 
intervjuer. Intervjuer ger, i jämförelse med enkäter, mer utförliga svar och man har möjlighet 
att ställa följdfrågor, om sådana skulle komma upp. Syftet med uppsatsen är inte att hitta en 
mall som kan användas som underlag för framtida leasingbeslut utan att försöka se vad för 
slags anledningar, i både omgivningen och organisationen, som leder till att flygbolag 
bestämmer sig för att leasa. Med utförligare svar är chansen större att bilden för 
leasingbeslutet blir tydligare och, förhoppningsvis därmed, vad som gör det så användbart på 
marknaden. 
 
 

2.1 Ämnesval 
Flygbranschen har den senaste tiden skapat rubriker. Vi har kunnat läsa om konkurser och om 
flygbolag som har varit inblandade i tvivelaktiga affärer. Konkurrensen är stor på 
flygmarknaden och det kan ta tid innan ett bolag blir lönsamt.. Intresset för flygmarknaden 
och för vad som sker där är ett av skälen till att vi har valt att fördjupa oss inom ämnet. 
Leasing är en punkt som tas upp på redovisningskurser och är som finansieringsmetod 
komplext. Användningen av leasing och hur det ska redovisas beror på avtalets utformning. 
Att undersöka vilka varianter flygbolagen använder, och varför, skulle då kunna vara en 
intressant utgångspunkt. En studie inom ämnet bör även kunna fylla igen en kunskapslucka, 
då det är svårt att hitta tidigare studier, om leasing på flygmarknaden. En ökad förståelse bör 
kunna ge idéer till exempelvis mer anpassade leasingvarianter, problem som tidigare inte 
uppmärksammats kanske lyfts fram och en kan studie ligga till grund för andra studier inom 
området. 

2.2 Val av teori 
Val av teori är viktigt för att uppsatsen ska bli bra. Det är i diskussionen som teorin och 
resultatet knyts samman och bildar en helhet. Angreppssättet i detta arbete är kvalitativt och 
problemformuleringen är i huvudsak deskriptiv. Arbetet ska försöka ge en mer nyanserad bild 
om varför flygbolag leasar. Även om besluten att leasa till stor del grundar sig på uttänkta 
beslutsprocesser, kan processerna ske på olika sätt beroende på exempelvis hur omgivningen 
uppfattas, hur personerna i ledningen resonerar osv. i de olika flygbolagen. Uppsatsen är inte 
tänkt att visa den bästa beslutsprocessen utan vad om kan spela in när flygbolag väljer att 
leasa. Den litteratur som använts är i stor utsträckning generell, dvs. behandlar leasing och 
flygmarknaden översiktligt och går inte in på närmare detaljer. Med en kvalitativ forskning 
vill man vara öppen för det oväntade och vara beredd att ta med teorier eller resultat som 
uppkommer allteftersom. Ett alltför snävt område, eller teori, blir i så fall mer till ett hinder än 
en tillgång.15 Kapitlen tre ”Leasing” och fyra ”Leasing på Flygmarknaden” behandlar 
respektive ämne översiktligt. De är tänkt att ge en läsaren en bakgrund, och alltså inte en teori 
om hur allt (borde) fungerar. Den djupare förståelsen är främst tänkt att komma genom de 
intervjuer som görs med respektive respondenter, då de verkar på den svenska marknaden och 
därför kan tänkas ha en gedigen kunskap. Vi tar även upp strategi inom organisationsteori och 
hur omgivningen påverkar utformningen av den. Beslut om att leasa eller inte leasa kan, om 
man har tillräckligt med likvida medel, ske efter den strategi som företaget satt upp. Att ta 

                                                
15 Karin Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken (Lund: Studentlitteratur, 2002), s. 35 
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med organisationsteori och mer specifik strategi leder till att man som läsare kan får större 
förståelse för valet, att synliga fakta som pengar inte behöver vara orsaken, utan att det 
snarare finns underliggande faktorer som exempelvis de processer som kontinuerligt sker i 
omgivningen och som inte går att påverka.    

2.3 Perspektiv 
För att kunna fokusera på en specifik del av ett problem behövs ett perspektiv. Valet av 
perspektiv kan göra att ett fenomen ses på olika sätt. Exempelvis kan en gata eller ett hus se 
olika ut, beroende på var en forskare har valt att stå och beskåda det.16 Problemformuleringen, 
som den lyder i detta arbete, är: Vad är anledningarna till att leasing används i den 
kommersiella reguljärt trafikerande flygbranschen? För att kunna svara på den frågan på ett så 
bra sätt som möjligt ses perspektivet utifrån flygbolagen. Det är flygbolagen som står inför 
valet att leasa eller inte leasa och som utifrån sitt eget perspektiv kan belysa hur valprocessen 
går till. 
 
Respondenterna som intervjuades hade alla en hög rang inom företaget, exempelvis personer i 
VD-position, finanschefer etc. Då leasing är en fråga som kommer upp vid val av flygflotta, 
och därmed en del av flygflottsstrategin, kändes det mest naturligt att utgå från den person 
som visste mest inom företaget om leasing. Valet blev därför att se det hela utifrån ett 
ledningsperspektiv.  

 

2.4 Förförståelse 
 

Erfarenheter och förföreställningar har sin grund i forskarens sociala bakgrund, praktiska erfarenheter etc. 
En forskare som vuxit upp i ett arbetarhem har antagligen helt andra förföreställningar om denna typ av 
miljö än den som vuxit upp i en högutbildad social miljö.17 

 
Den förförståelse som fanns innan arbetet påbörjades kommer ursprungligen från studier på 
universitet och egna intressen. Vi är båda ekonomistudenter på tredje året. Våra kunskaper om 
flygmarknaden är begränsade. Det vi vet om de kommersiella bolagen är det vi läst i 
tidningar, exempelvis konkurser, nystartade bolag och flygolyckor. En av oss har emellertid 
under längre tid intresserat sig för flygbranschen, och har följt den i media. 
Förföreställningarna innan arbetet startade är att leasing finns och används i stor utsträckning. 
Att ett flygplan är dyrt visste vi men anledningarna till att flygbolagen sedan tar steget att 
leasa, och resonemanget som ligger till grund för beslutet, har vi inga djupare tankar om. 
Själva kärnämnet, leasing inom flygbranschen har vi varken hittat mycket information eller 
läst mycket om.  
 
Förförståelse handlar inte enbart om vilken kunskap man har innan undersökningen påbörjas, 
utan också om hur man ser på saker och ting. Nedan presenteras därför kunskapsteori och 
kunskapssyn, ytterligare utgångspunkter som funnits när uppsatsen påbörjades. 
 

                                                
16 Asbjorn Johannessen & Per Arne Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (Malmö: Liber AB, 
2003), s. 32 
17 Maj-Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap - om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning (Lund: Studentlitteratur, 1993),s. 25 
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2.5 Kunskapsteoretiska frågor 
Kunskapsteori är hur man ställer sig till kunskapen som generats – är den godtagbar eller 
inte.18 Det finns huvudsakligen två olika inriktningar, positivism och hermeneutik. Med 
positivism menas att man ställer sig på naturvetenskapens sida, dvs. det är bara sådant som 
kan ses via sinnena som är godtagbart. Hypoteser tas fram enligt en deduktiv modell och 
objektivitet är viktigt. 19 Insamlingen av information till de teoretiska kapitlen utförs till stor 
del enligt induktivismen. Vi utgick ifrån syftet och svaren under intervjuerna, och därefter 
satte vi upp vår modell. Den litteratur som vi läste i förväg, och som sammanfattats under de 
teoretiska referensramarna, var menade för att få en inblick i leasing och flygbranschen, men 
tyngdpunkten ligger på intervjuerna. Allt sammantaget har genererat den analys och det 
resultat vi sedan skriver om. Uppsatsen ska bygga på förståelse och tolkning. Hermeneutik 
vill, till skillnad mot positivismen, skapa en förståelse för människors beteende snarare än en 
förklaring20. Vid beslut att leasa tas ett flertal faktorer i beaktande, inte bara hur bolaget 
upplever omgivningen utan också de förutsättningar varje bolag har eller bolagets affärsidé. 
Trots att man arbetar inom samma bransch och, utifrån sett, tycks bedriva samma verksamhet, 
så behöver inte valen nödvändigtvis baseras på samma grunder. Flygbolag har inte bara sina 
egna finansieringsmodeller utan även egna strategier och tankegångar för att det egna 
företaget ska lyckas. Problemet ses därför ur ett djupare perspektiv, och arbetet ska ge en 
förståelse för beslutsprocessen kring leasing. 
 

2.6 Ontologi 
Ontologiska ståndpunkter handlar om hur de sociala händelserna ses. Objektivism är något 
som inte går att påverka. Det finns en mall för varje enskild uppgift, som sedan allt anpassas 
efter, exempelvis hur en sjukdom sprids, hur en ko ser ut osv. Konstruktionism är något som 
ständigt ändras, byggs upp, och är påverkbart.21 Ett exempel på konstruktionism är ordet 
kärring. Från att vara en variant för käresta har det under årens lopp, och på grund av 
samhällets utveckling, fått betydelsen bitch.  
 
Den ontologiska utgångspunkten på undersökningen bygger på konstruktionism. Ett begrepp 
som exempelvis flexibilitet kan betraktas och uppfattas olika, beroende på hur organisationen 
ser ut och vilka erfarenheter man har. Även begreppet leasing i sig har förändrats under åren.  
Från att bara inbegripa vissa saker finns det idag en uppsjö av olika leasingbegrepp, som 
exempelvis wet leasing och dry leasing. Begreppet leasing som det används idag har troligtvis 
en annan betydelse än för 30 år sedan. 
 

2.7 Angreppssätt/Forskningsstrategi 
 
2.7.1 Induktiv/Deduktiv 
 

Det kan vara bra att tänka sig förhållandet mellan teori och praktisk forskning i termer av deduktiva och 
induktiva strategier. Men som den föregående diskussionen har visat är det hela inte så enkelt som man vid 
en första anblick kan tro. Det är i flera anseenden bättre att uppfatta deduktiva och induktiva strategier som 
tendenser, inte som uttryck för en entydig distinktion som alltid gäller. 22 

                                                
18 Alan Bryman & Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder (Malmö: Liber Ekonomi, 2005), s. 27 
19 Ibid, ss. 26-27 
20 Alan Bryman & Emma Bell, s. 29 
21 Ibid, s. 35 
22 Ibid, s. 25 
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Induktivt angreppssätt innebär att teorin är resultatet av en forskningsansats. Det deduktiva 
angreppssättet innebär att problemformuleringen istället utgår ifrån en hypotes, som sedan 
prövas mot data som samlats in. Det kan finnas skäl till att en forskares syn ändras under 
processens gång. Det kan ske antingen från deduktivt till induktivt synsätt, då den insamlade 
informationen inte stämmer med den ursprungliga hypotesen, eller från ett induktivt till 
deduktivt synsätt, när man vill testa den teori man har antagit.23  
 
Det kan vara svårt att ställa upp hypoteser om man inte är insatt i ämnet eller inom det valda 
forskningsområdet sedan tidigare. Att hitta fakta om flygmarknaden eller leasing har inte varit 
svårt, men när det kommer till leasing i flygbranschen har det varit desto svårare. 
Angreppssättet är till större delen induktivt, dvs. arbetet har inte skett utifrån en given 
hypotes24, utan teorier och fakta har tagits in alltefter tidens gång. I och med uppsatsen kanske 
också nya relationer och begrepp kan upptäckas. Syftet är att få en djupare förståelse för 
varför flygbolag leasar, snarare än att testa och se om en teori stämmer25. Men sedan finns det 
även inslag av en mer deduktiv karaktär. Om kunskaperna till viss del är begränsade är det lätt 
att man hakar upp sig på företeelser och har svårigheter att få in nya infallsvinklar. I stället för 
att vara öppen för nya upptäckter riktas fokus på det som kommit upp under arbetets gång. 
Upptäckt av en ny teori, som blir resultatet av ett induktivt angreppssätt,26 är också något som 
är svårt att åstadkomma, och det skulle troligtvis ha behövts år av forskning för att kunna 
uppnå det målet.  
  
2.7.2 Kvantitativ/Kvalitativ 
Skillnaden mellan den kvantitativa och kvalitativa metoden är främst undersökningssättet 
eller den syn som finns på problemet.  Den kvalitativa metoden syftar till att skapa förståelse 
för ett fenomen eller problem. En kvantitativ ansats däremot syftar oftast till att generera 
kunskap, som kan användas på andra liknande områden.27  Med en kvalitativ studie sätts 
fokus på teoriutveckling, man vill belysa hur individer tolkar och uppfattar sin verklighet. En 
kvalitativ ansats innebär att det är individen som skapar och bygger upp den sociala 
verkligheten, vilket gör att verkligheten ständigt är inne i en förändring.28 Målet blir därför 
inte att mäta en enskild sak, utan att försöka beskriva en händelse med ord och bilder snarare 
än med siffror.29 
 
Leasing är ett mångfacetterat sätt att anskaffa utrustning på och motiven till valet kan vara 
många. Det finns även finansieringsmodeller som kan användas för att avgöra när det är 
kostnadseffektivt att anskaffa leasade flygplan, och hur många de ska vara i så fall. Men det 
kan finnas bakomliggande orsaker, exempelvis hur stort företaget är, som kan göra att de 
resonerar olika och använder olika mallar i beslutstagandet. En kvalitativ ansats kan försöka 
ringa in de olika valen som de svenska flygbolagen står inför och ge en ökad förståelse för 
varför de leasar. Genom semistrukturerade intervjuer lämnas en del åt respondenterna och att 
utveckla frågorna vidare30. Detta leder förhoppningsvis till ny och mer kunskap om varför 
flygbolag leasar, än det som står skrivet i den litteratur som från början har valts. 
 
                                                
23 Alan Bryman & Emma Bell ss. 24-25 
24 Deduktivt angreppssätt. Taget från: Alan Bryman & Emma Bell,s.23 
25 Sharan B Merriam. Fallstudien som forskningsmetod (Lund: Studentlitteratur, 1994), s. 27 
26 Alan Bryman & Emma Bell,s 25 
27 Asbjorn Johannessen & Per Arne Tufte. S 70-74 
28 Alan Bryman & Emma Bell, s. 40 
29 Sharan B Merriam, s. 33 
30 Alan Bryman & Emma Bell, s. 71 
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2.8 Sekundära källor 
Litteratur och övriga källor, som artiklar, hittades på bibliotek och Internet.  Litteraturen från 
biblioteket hittades främst via Universitetsbiblioteket vid Umeå Universitet men även via ett 
bibliotek i Göteborg. Sökmotorerna som användes var ALBUM och LIBRIS. Böckerna 
berörde huvudsakligen leasing och flygmarknaden. Sökord som användes var: ”commercial 
airline”, ”leasing”, ”flygbolag”, ”historik”, ”background”.  
 
På Internet hittades artiklar och uppsatser. Huvudsakliga sökmotorer var databaser från 
Universitetsbiblioteket, t.ex. Business Source Premier, Emerald, J-stor, Affärsdata. Google 
användes för att komplettera sökandet och fånga upp sådant som eventuellt kunde ha 
förbisetts. Sökord som användes var bl.a. ”commercial airline”, ”leasing”, ”aircraft”, 
”swedish”, ”european”. 

 
2.8.1 Kritik av sekundära källor 
 
2.8.1.1 Allmän kritik 
Kritik mot sekundära källor kan ges på olika sätt. Dels kan man rikta intern och extern kritik, 
dels tendens-, beroende- och samtidskritik.31 
 
Extern kritik innebär att man kontrollerar om källan är äkta.32 Flertalet av artiklarna är 
hämtade från databaser som tillhandahåller vetenskapliga artiklar. En artikel hämtades från en 
webbtidning och kan vara av tveksam natur, då webbtidningar ständigt ändras eller inte är lika 
genomtänkta som forskningsresultat. Vi har försökt undvika att använda tidningsartiklar så 
mycket som möjligt, och den som valdes har inte valts för att ge stöd åt en viss ståndpunkt, 
utan för att få en bredare bild och ett annat perspektiv. En del källor kommer från hemsidor, 
varav två togs upp under kapitlet Flygmarknaden och leasing. En hemsida är hämtad från 
organisationen AWAS,33 som tillhandahåller kapacitetsuthyrning till flygplan. Den andra är 
hämtad från Air Transport Associations, som är en sammanslutning av kunniga och 
intresserade inom flygbranschen34. Då båda webbsidorna är skrivna av intresseorganisationer 
inom flygbranschen finns en stor risk att fakta kan vara vinklad. Men det var svårt att hitta 
andra källor som kunde bidra med något forskningsresultat och därför beslöt vi att de fick 
ingå i arbetet, men med åtanke att de kunde vara subjektiva.  
 
Intern kritik innebär att man kontrollerar att upphovsman, ort och datum stämmer.35 Böckerna 
som använts har alltid uppgivit förlaget, och de flesta artiklar som har använts har haft både 
författarnamn och hemsida. På grund av att det mesta av materialet har skickats efter eller är 
av utländsk härkomst har det varit svårt att avgöra om det verkligen är författaren som står 
angiven i boken som har skrivit den. En extra kontroll angående författarna har vi gjort via 
Libris. På Libris skrivs alla uppgifter om boken in, bl.a. förlag och publiceringsår.  
 
Tendenskritik innebär att man kontrollerar om författarens egna åsikter färgar av sig på 
uppsatsen. Författaren tar endast med de fakta som belyser egna tankar, utan att 

                                                
31 Rainer Nyberg. Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar - med stöd av IT och Internet (Lund: 
Studentlitteratur, 2000),ss. 195-196 
32 Ibid, s. 195 
33 En hemsida distribuerad av en leasegivare: www.awas.com (Hämtad 30 mars 2007) 
34 Hemsida: http://members.airlines.org/about/d.aspx?nid=7574 
35 Rainer Nyberg, s. 195 
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problematisera sitt syfte med exempelvis motargument.36 Denna uppsats ska inte argumentera 
för eller emot något, vilket minskar risken att den blir tendentiös. Samtidigt kan det hända att 
alla aspekter inte tas upp på det problem som valts, att endast vissa saker belyses. För att 
arbetet inte ska ge en ensidig bild så har vi båda två försökt vara öppna under den tid vi 
arbetat med uppgiften. Fakta som kommit in under uppsatstiden har inte avfärdats omedelbart 
bara av den anledningen att de inte stämmer överens med ursprungstanken.   
 
Beroendekritik innebär att man inte använder sig av källor som korrelerar med och citerar 
varandra.37 Källorna är hämtade från många olika ställen, men det går att undersöka 
respektive källförteckning om det skulle vara några referenser som liknar varandra. Detta har 
vi inte upptäckt. 
 
Samtidskrav innebär att de data som insamlats inte ska ha blivit inaktuell vid arbetets slut eller 
att man har glömt bort hur den ska tolkas.38 Alla undersökningar har utförts under de veckor 
som arbetet har pågått. Vissa datakällor och böcker är dock betydligt äldre, och i dessa fall har 
vi försökt att ta med de bitar som fortfarande är relevanta för uppsatsen. En del information 
har även använts som bakgrundsfakta, som är densamma oavsett tidpunkt. 
 
Övrig kritik kan riktas mot att många av de källor vi använt har varit skrivna på engelska och 
vi har fått lov att översätta dessa.  En eventuell brist p.g.a. översättning kan vara missförstånd 
av hur en text kan tolkas då engelska inte är vårat modersmål. Vi har försökt att tolka och 
översätta så att det ska vara lätt att förstå för läsaren. I de fall det har förekommit ord som vi 
inte har förstått har dessa slagits upp i ordbokslexikon. En annan kritik är om teorierna kan 
anses relevanta och nödvändiga för att kunna besvara syftet. Har vi t.ex. inte varit tillräckligt 
ambitiösa när det gäller att gräva djupare eller kan fel sökord ha använts? Vi har prövat ett 
antal sökord, vilka har nämns under sekundära källor, ensamma eller i olika konstellationer 
och har även försökt alternativa vägar för att finna teorier. Alternativa vägar innebar att vi 
ringde bl.a. till leasegivare och lufartsstyrelsen för frågor om exempelvis ökningen av 
leasingen och var information kan finnas. Dessa telefonsamtal har tyvärr oftast inte lett till 
något konkret som kan användas. Det är svårt att hitta exakta siffror på exempelvis ökningen, 
då leasing kan leasas ut i flera steg och därför kan vara svårt att undersöka. Själva leasing 
förfarandet är också mycket komplext med många olika variationer, det är svårt att dra någon 
gräns för när flygbolag t.ex. kan anses leasa och när de använder sig av codesharing39. Att 
hitta studier eller uppsatser om ämnet har, utifrån denna uppsats syfte, varit svårt. Särskilt 
svårt har det varit att finna material om användningen av leasing som finansieringsmetod på 
den svenska flygmarknaden. För att ändå kunnas skapa en bild som till viss del kan beskriva 
hur den svenska flygmarknaden ser ut så är teorierna hämtade från amerikanska studier och 
böcker. Detta tror vi ändå kommer vara möjligt att använda oss av då stor del av den 
utveckling som skett på den amerikanska markanden även har skett på den svenska.  Som 
läsare är det även viktigt att ha det i åtanke när man läser teorikapitlen, att de flesta källor som 
hittades om leasing var utifrån leasegivarens synvinkel och därför kan ha haft en mycket 
positiv bild av att leasa. Dock som vi tidigare har nämnt har vi försökt att undvika att bygga 
dessa kapitel utifrån dessa typer av studier.    
 
2.8.1.2 Ingående kritik 

                                                
36 Rainer Nyberg , s. 196 
37 Ibid,  
38 Ibid, s. 197 
39 Se bilaga 1 – Begrepp och definitioner 
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Under denna rubrik tas de böcker med som nyttjats mest. Då de har fått ligga till grund för 
mycket i de teoretiska referensramarna granskas de mer ingående, för att göra uppsatsen mer 
trovärdig. 
 
Under leasingavsnittet används till stor del Lease or Buy? som är skriven av James S. 
Schallheim. Schallheim är professor på finansavdelningen vid David Eccles School of 
Business, universitet i Utah, USA. Boken är djupgående men till synes en aning positivt 
inställd till leasing. Även om titeln speglar besluttagandet mellan att leasa eller att köpa en 
tillgång, framstår det som att det finns fler fördelar än nackdelar med att leasa. Detta 
reflekterar inte en objektiv bedömning av området. Vidare har vi använt Airline finance, en 
bok skriven av Peter S. Morrell. Morrell är chef över lufttransportgruppen på College of 
Aeronautics vid Cranfield University, England40. Boken tar upp många olika delar inom 
flygfinansiering, däribland leasing. Boken är från 1997, vilket är negativt, eftersom detta är en 
bransch under förändring. Boken Financial Accounting and Reporting, 9th edition är en 
kursbok som använts på Handelshögskolan i Umeå och tar upp redovisningsprinciper. Boken 
går inte in djupare på de olika leasingvarianterna och användes till största delen för att få en 
översiktlig uppfattning. 
 
Under kapitel fyra är huvudlitteraturen en bok, The Airline Business, skriven av Rigas 
Doganis. Rigas Doganis har arbetat som VD inom ett grekiskt flygbolag och har varit 
professor och chef inom flygtransport på Cranfields University’s College of Aeronautics 
1991-1997. Till hjälp med att skriva boken har han tagit Dr Peter Morrell41 och Professor 
Fariba Alamadari. Rigas Doganis refererar också i boken till ett flertal källor, bl.a. ICAO42, 
och andra studier som gjorts inom området. En kritik som kan framföras mot författaren är 
partiskhet. Han är insatt i området, vilket kan göra det svårt att få in ett annat perspektiv, t.ex. 
att flygbranschen har många nackdelar. Under Flygmarknadens bakgrund hämtades mycket 
av materialet från en studie av Steven A. Morrison och Clifford Winston. Den handlade om 
flygbranschens utveckling efter avregleringen. I studien tar författarna kort upp hur det såg ut 
innan 1978 och sedan hur flygmarknaden ser ut idag. Denna bok är ett forskningsresultat som 
författarna kommit fram till efter att ha använt olika flygdata för diverse jämförelser. 
Informationen som ges berör hur branschen såg ut före avregleringen och inte något från den 
studie författarna genomfört. Även två artiklar som kan hämtas från Business Resource 
Premier och Emerald används. Artiklarna tar upp och förklarar vad som orsakade 
avregleringen och vad som blev resultatet av den. 

 
2.9 Insamling av primärdata 
Fokus för denna uppsats har varit på fallundersökningarna, vars tillvägagångssätt redovisas 
nedan. 
 
2.9.1 Fallstudie 
Fallstudier kan användas till att upptäcka, testa, klargöra, utvidga eller utveckla en ny teori.43 
Huvudsyftet med denna rapports fallstudie är att få en fördjupad förståelse för varför svenska 
flygbolag leasar. Att vi valt detta ämne beror på att det visat sig vara svårt att hitta sådan 
information i den svenska litteraturen, samtidigt som ämnet är intressant. Uppsatsskrivandet 

                                                
40 Rycombel Krzysztof, Aerlines Magazine e-zine edition, No. 27 (online).  Tillgänglig www: 
http://www.aerlines.nl/issue_27/27_Book_Review_Rycombel.pdf, utgivningsår saknas. (Hämtades 17 maj 2007) 
41 Peter Morrell, författare till boken ”Airline finance” 
42 ICAO = International Civil Aviation Organization 
43 Sharan B Merriam, s. 70 
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inom ämnet kommer inte att leda till upptäckt av en ny teori, det är inte heller tanken, men 
förhoppningsvis kommer studien att leda till att kunskapen om leasing blir större och att nya 
perspektiv upptäcks. ”Fallet” i denna uppsats är den svenska kommersiella reguljära 
flygbranschen. Vi tror att branschen går att täcka upp, eftersom den är så liten. Det finns olika 
tillvägagångssätt för att kunna genomföra fallstudier, bl.a. intervjuer. Genom telefonintervjuer 
är det enklare att nå fler respondenter, jämfört med intervjuer ansikte mot ansikte. Det går 
smidigare att fånga flygbranschen.  
 
En intervju kan vara strukturerad, semistrukturerad eller ostrukturerad. Skillnaden mellan en 
strukturerad och ostrukturerad intervju är att den ostrukturerade är mer flexibel. Fokus ligger 
på respondenten och svaren blir ofta fylligare.  Vid ostrukturerade intervjuer kan man därför 
få ökad förståelse för olika fenomen.44  
 
Undersökningsmetoden i denna uppsats är en semistrukturerad intervju. Det finns tänkbara 
föreställningar om varför man leasar i flygbranschen, samtidigt som man kan hitta mer. Med 
en semistrukturerad intervju kan man få ökad kunskap och insikt, då den ger en viss 
flexibilitet med följdfrågor och chansen att kunna upprepa intervjun45. Det finns en struktur, 
vilket gör att en del generella slutsatser kan dras. En del ord är också svåra att förklara i text. 
Flexibilitet är ett sådant ord som kan, om man gör en intervju, få en vidare förklaring med 
följdfrågor vid oklarheter. Möjligheten till följdfrågor efter intervjuns slut gör att man kan få 
större kunskap än vid jämförelsevis enkäter. Undersökningen genomfördes över hemtelefon. 
Främsta anledningen till detta var att kontoren var utspridda och att man via telefonnät på ett 
mer enkelt och genomförbart sätt kunde nå ut till alla respondenter. Även eventuellt bortfall 
var av betydelse vid val av undersökningsmetod. Om några respondenter skulle falla bort blir 
bortfallet procentuellt mycket stort, och svårt att generalisera, vilket är viktigt vid kvantitativa 
undersökningar46.  
 
2.9.2 Val av företag/Respondenter 
Vid undersökning av kvalitativa fallstudier används främst icke-sannolikhetsurval och vid 
kvantitativa undersökningar sannolikhetsurval. Skillnaden ligger i att ett sannolikhetsurval 
kan ange sannolikheten för att ingå i urvalet, vilket inte är fallet i ett icke-sannolikhetsurval. 
Icke-sannolikhetsurval kan delas upp i ytterligare två delkategorier, enligt Chein 1981, 
målinriktat eller ändamålsenligt. Skillnaden ligger i att inom den första kategorin försöker 
forskaren hitta ett fall som kan förklara så mycket som möjligt, som när en specialist kallas in 
och får svara på frågor inom sitt ämnesområde. I den andra kategorin beskriver forskaren först 
kriterierna för att ingå i urvalet, för att sedan kunna hitta de egenheter som gör den gruppen 
specifik. Ändamålsenligt kan sedan delas in i ytterligare nio val, exempelvis heltäckande, 
extrema och idealtypiska urval.47 
 
För att få ökad kunskap och fånga upp sådant man inte alltid kan läsa sig till har valet av 
undersökningsmetod fallit på en kvalitativ fallstudie och en semistrukturerad intervju. Urvalet 
genomfördes enligt de kriterier ett ändamålsenligt icke-sannolikhetsurval har. Syftet med 
arbetet är att kunna förstå vad som ligger bakom valet att leasa. Bolag inom samma bransch 
har en del gemensamma erfarenheter, samtidigt som värderingar och tankar kan skilja dem åt, 
eftersom bakgrund, etablering, storlek och personliga motiv kan påverka beslutsprocessen. 
Med en ändamålsenlig undersökning kan jämförelser göras och skillnader belysas, då det 

                                                
44 Alan Bryman & Emma Bell, s. 362 
45 Ibid, ss. 362-363 
46 Ibid, s. 100 
47 Sharan B Merriam, ss.61-63 
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finns kriterier som överensstämmer inom urvalet48. Teorin har fått ligga till grund vid valet av 
flygbolag; den svenska kommersiella reguljära flygbranschen. För företag som bedriver 
lufttransport och som ska ingå i undersökningen har följande kriterier satts upp:  
 

- ska trafikera minst en reguljär sträcka, det som kännetecknar att det är kommersiellt 
och reguljärt 
 

- ska ha tillstånd att flyga inom Sverige, det som kännetecknar ett svenskt flygbolag. 
 
Totalt fjorton olika flygbolag stämde in på de uppsatta kriterierna. Alla dessa kunde 
lokaliseras med hjälp av Internet, sökfunktioner och nummerlistor såsom eniro.se och hitta.se 
samt de databaser som finns tillgängliga via universitetsbiblioteket. Av det sammanlagda 
antalet flygbolag ställde nio stycken upp på att låta sig intervjuas. För de valda flygbolagen 
var skillnaden dem emellan rätt stor. Flygbolagen varierade från att inte äga något flygplan 
alls till att äga dem alla. Även storleken på flygplansflottan varierade. Vissa hade enstaka små 
flygplan, medan andra hade fler och betydligt större plan. Sträckorna de flög på var olika; 
vissa hade endast inrikes, medan andra även hade ett antal utrikesflygningar. 
Organisationsstrukturen skiljde sig även åt; ett flertal flygbolag hade moderbolag som enbart 
kunde ägna sig åt flygningen, medan andra hade andra verksamheter vid sidan om, 
exempelvis fastigheter.   
 
Insamlingen av data skedde inte strikt utifrån vad som först har bestämts. Detta innebar att vi 
vid tips från en av respondenterna kunde ta med ytterligare en respondent i undersökningen, 
en leasetagare. Detta för att få in mer idéer och tankar om varför flygbolagen leasar.   
 
2.9.3 Intervjugenomförande 
Före intervjuerna studerade vi respektive bolags årsredovisning mer grundligt, för att få 
bakgrundsfakta om respondenten. Detta skedde genom att vi laddade hem deras 
årsredovisningar via internet och gick in på deras hemsidor; flygbolag kan variera sinsemellan 
när det kommer till leasingvarianter och hur flygflottan ser ut. Att kunna formulera om frågor 
är nödvändigt, då det kanske annars skulle låta underligt vid intervjutillfället. Vissa givna 
ämnesområden kommer att beröras, men respondenten får ändå en chans att vara flexibel49. 
Frågemallen50 utformades i enlighet med det syfte vi satt upp och den litteratur vi läst på och 
utgjorde sedan grunden för varje enskild intervju.  För en första kontakt med respektive 
respondent51 ringde vi flygbolagen och frågade om vi kunde få göra en telefonintervju 
angående leasing. Vi kopplades därefter vidare till en person som kunde besvara våra frågor. 
Till dem som inte svarade skickade vi ett e-post. Vi bokade sedan tid för intervju med 
respektive respondent. I inledningsskedet garanterade vi också att alla svar skulle ges 
anonymt. En del information kunde vara känsligt, och vi bedömde att det skulle vara lättare 
att få de tillfrågade att ställa upp om allt kunde besvaras anonymt. De flesta intervjuer skedde 
inom en tidsrymd på två-tre veckor och tog 20-50 minuter att genomföra. Variationen i 
intervjulängd berodde på hur mycket bolagen leasade inom företaget och på hur pass väl 
insatta personerna var. En del flygbolag hade exempelvis andra flygbolag som moderbolag, 
vilket gjorde att de inte hade lika stor insyn i hur besluten fattades. Varför vi inte valde att 
vända oss direkt till dessa var att deras ”moderbolag” inte uppfyllde kriterierna52. Vid 

                                                
48 Sharan B Merriam, ss.61-63 
49 Alan Bryman & Emma Bell, s. 369 
50 Se bilaga 2 & 3 
51 Se bilaga 2 & 3 
52 Se stycket Sanningskriterier 
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intervjutillfället använde vi bandspelare för de respondenter som godkände detta. Med hjälp 
av bandspelaren hade vi båda två möjligheten att lyssna samtidigt och på så sätt anteckna och 
sedan jämföra anteckningarna. Det var dock bara en av oss som ställde frågorna och ledde 
samtalet med respondenten, eftersom antecknandet då kunde ske från två håll, samtidigt som 
respondenten inte riskerade att bli förvirrad av att en till person börjat ställa frågor.  
 
2.9.4 Bearbetning/Resultat  
Vid bearbetningen utgick vi ifrån frågeställningen och de teman som fanns innan intervjun 
påbörjades. Alla intervjuer utom en spelades in på band, vilket underlättade 
resultatbearbetningen. Vid oklarheter eller meningsskiljaktigheter kunde banden spolas 
tillbaka och spelas upp igen. Bearbetningen började med att banden avlyssnades och vi skrev 
ned nästan ordagrant vad som sagts. Därefter diskuterade vi vad som var lämpligt att ta med 
och intervjuerna kortades ned till ett sammandrag. Vi lyssnade på banden igen, för att vara 
säkra på att vi inte hade misstolkat något av det som sagts. En matris skapades, för att vi på ett 
mer övergripande sätt skulle kunna överblicka resultatet. Eftersom vi sagt att intervjuerna 
skulle hållas anonyma så redovisar vi inte namnen på de bolag som förekommit i intervjuerna. 
En del bakgrundsinformation har vi även valt att inte redovisa, för att kunna bibehålla 
anonymiteten. Det sista vi gjorde med utskrifterna var att sända ut dem till respondenterna, för 
kontroll och godkännande. 
 
Vi redovisar, de av respondenterna godkända, sammanställningarna i kapitel sex. Vid 
genomgången av samtalen skrevs intervjun ner i princip ordagrant av vad som sades Vi har 
valt att dela upp intervjuredovisningen under tre delar, ”Flygmarknaden”, ”Leasing” och 
”Trend”. Vi ville, vid intervjutillfället, undvika att avbryta respondentens konversation varpå 
frågorna i intervjumallen53 kan ha ställts i olika följd. Då vi vill försöka bibehålla känslan av 
den stundtals öppna diskussion och det ”flyt” som förekom under dessa intervjutillfällen, kan 
det leda till att det kan skilja strukturellt i presentationen mellan de olika respondenterna. Vi 
har dock försökt att samla ihop svaren och kommentarer som ansetts ge en bra bild av läget 
har lyfts fram under respektive del.  
  
2.9.5 Analys 
En analys med kvalitativ ansats bygger inte på att kunna generalisera, hur utbrett eller vanligt 
ett fenomen än är, utan att kunna överföra resultatet, dvs. vissa tolkningar och begrepp som 
kommit fram under analysen kan även användas på andras arbeten, inte bara det egna.54 
Analys av meningsinnehåll55, som innebär att man försöker få fram meningsinnehållet ur de 
undersökningar som gjorts, kan delas in i 4 faser:  
 

1. Helhetsintryck, försöka hitta centrala teman och ta bort irrelevant fakta  
 

2. Koda, försöka hitta de bitar av resultatet som relaterar till det syfte uppsatsen har  
 

3. Kondensering, ta ut delar av det man kodat och försöka få ett mer kompakt resultat, 
vilket kan åskådliggöras i t.ex. matriser   
 

4. Sammanfattning, sätta samman det kondenserade materialet till nya begrepp eller 
beskrivningar.56 

                                                
53 Se bilaga två och tre. 
54 Asbjorn Johannessen & Per Arne Tufte, s. 125 
55 Ibid, ss. 109-117 
56 Ibid. 
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Analysens första skede var att skriva ned allt som kunde vara av intresse i en diskussion. Vi 
läste igenom den teoretiska referensramen och försökte se om några särskilda teman kunde 
dyka upp. Då detta endast var relativt grovt, försökte vi sedan strukturera upp det material vi 
fått fram. Hur såg t.ex. struktureringen på de teoretiska referensramarna ut, fanns det ett 
mönster? För att kunna åskådliggöra detta på ett mer lättfattligt sätt, ritade vi upp en matris 
som sedan blev utgångspunkten för analysen. Vi försökte avslutningsvis få en överblick över 
vad som kommit fram genom litteraturen och intervjuerna. Fanns det något som vi inte läst 
om förut, eller vad är egentligen lärdomen av allt. 
 

2.10 Kritik mot primärdata 
Intervjuerna har varit relativt öppna. Frågemallen har tjänat som ett stöd, för att vara säkra på 
att få ut något av intervjuerna, samtidigt som den inte har begränsat respondenterna. Trots att 
det funnits ett antal kriterier för urvalsprocessen, har flygbolagen på vissa punkter skilt sig åt. 
För att ha ett brett synsätt, har frågorna till viss del setts som flexibla. Detta kan leda till att 
svaren påverkas av hur man förhållit sig till de olika respondenterna, och de blir svårare att 
koda57. För att inte resultatet skulle påverkas valde vi att en person skulle ställa frågor till alla 
respondenterna. Respondenterna har kunnat prata fritt och vinkla sina svar som de vill. De 
svar som lämnats har vi därför noga bedömt, om de är relevanta för arbetet, innan de har tagits 
med i resultatet. En del frågor kan också ha uppfattats olika under intervjun och framställts på 
ett annat sätt än respondenten tänkt sig, då man som insatt och intervjuare kan ha olika 
förföreställningar58. Även detta har vi försökt undvika så gott det går genom att efter 
transkribering skicka ut resultaten till de olika respondenterna för eventuella synpunkter. Vid 
oklarheter av vissa ord, hos en respondent, mejlade vi mellan oss. Inga ytterligare frågor 
ställdes dock, utan vi utvidgade de begrepp som inte hade förståtts. Vid kvalitativa 
undersökningar är det viktigt att klargöra hur processen gick till och vilka det är som 
medverkat i studien. Ibland måste en avvägning ändå ske, låta personer vara anonyma mot att 
kanske få ett större bortfall. Ytterligare bortfall i denna studie skulle leda till färre åsikter 
gällande leasing och att vissa skillnader inte skulle bli lika framträdande, då det är mindre 
material att jämföra. Vi ville därför redan från början minimera eventuella bortfall. 
Leasingbeslut är för många flygbolag ett strategiskt beslut och därför till viss del känsligt att 
lämna ut upplysningar om. För att därför få så många som möjligt att ställa upp, gjordes valet 
att låta dem vara anonyma.  
 
Under intervjuprocessen fick vi också tips om en leasegivare som kunde tänkas lämna 
relevant information för arbetet. Efter viss diskussion om att syftet då kunde belysas ännu 
bättre, eftersom en leasegivare ser utifrån ett annat perspektiv, inkluderades även denna 
person i uppsatsen och undersökningen. Denna intervju genomfördes på samma sätt som de 
övriga intervjuerna. dvs per telefon och med bandspelare, men med omformulerade frågor.   
Även vissa av leastagarna leasade ut till andra bolag, detta kan ha gjort att de inte såg leasing 
på samma sätt som en enbart leasetagare och därför vinklat svaren på ett annat sätt. Detta 
nämns under analysen. 
 
2.10.1 Sanningskriterier 
 
”Man kan aldrig korsa samma ström två gånger” (Lincoln och Guba, 1985)59 
                                                
57 Alan Bryman & Emma Bell, s. 177 
58 Maj –Britt Lindfors Johansson. ss.166-167 
59 Ibid, s. 164 
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Syftet med en kvalitativ uppsats är att exploatera ett ämnesområde och se detaljer som inte 
setts eller ansetts vara viktiga i andra sammanhang. Att använda sig av validitet och 
reliabilitet som sanningskriterier innebär att i förväg veta vad man ska upptäcka och sedan 
diskutera tillförlitligheten runt omkring det resultat som uppkommit. Det blir vanskligt i en 
kvalitativ uppsats att använda sig av dessa båda begrepp. Istället har en författare tagit fram 
tre andra kriterier för att kunna skapa en trovärdighet till den rapport som skrivits. Dessa är: 
giltighet, intersubjektivitet och praktisk användbarhet. Dessutom finns två kriterier för 
trovärdigheten av datainsamlingen, systematik vid datainsamling samt analys och 
överförbarhet.60 
 
Giltighet innebär att det fenomen man vill ha en djupare förståelse för har undersökts 
tillräckligt noggrant. Teorin som utvecklats under arbetet testas för att se om den håller eller 
om mer information behöver tilläggas. Ett sätt att se om giltigheten stämmer är om det inte 
går att tillföra någon ny information. Det stadiet är svårt att komma till, och det blir i mångt 
och mycket den egna intuitionen man istället får förlita sig på.61 Ny information om vad som 
sker på flygmarknaden och fler leasingformer uppkommer hela tiden; flygbranschen är en 
bransch i förändring. Risken med att ta med allt som sker är att fokus flyttas bort från det 
ursprungliga syftet. Uppsatsen tar längre tid och blir längre än vad som är brukligt i en C-
uppsats. Denna uppsats har skrivits under drygt en termin, och under tidens gång har redan ny 
information lagts till och gammal tagits bort ett flertal gånger. Vi anser nu, vid uppsatsens 
slut, att det inte finns så mycket mer att tillägga och att det finns tillräckligt med material för 
att kunna föra en diskussion kring syftet.   
 
Intersubjektivitet betyder att forskarens tolkningar godkänns av de personer som medverkat i 
undersökningen och även av eventuella utomstående. Svårigheten i intersubjektivitet ligger i 
om den som utfört undersökningen ser och tolkat resultatet på ett annat sätt än respondenten, 
som då kan känna sig kritiserad och vägra godkänna resultatet. Intersubjektivitet gäller också i 
princip att resultatet presenteras på ett sådant sätt att vem som helst kan bedöma de tolkningar 
som forskaren gjort från första början, hur tillvägagångssättet varit, till presentationen av den 
teoretiska referensramen.62 Efter genomförandet har intervjuerna transkriberats och 
sammanfattats på papper. Dessa sammanfattningar har sedan skickats ut till respektive 
respondent för kontroll och godkännande eller förkastande. För dem som inte svarade första 
gången har ännu ett e-brev med sammanfattningen skickats ut. Alla respondenter som deltog i 
undersökningen har godkänt sammanfattningarna, om än med vissa modifikationer. 
Modifikationerna bestod främst i ordvalet. Dessa ändringar har godkänts, då de inte ansetts 
förstöra ursprungstolkningen.  
 
Praktisk användbarhet innebär att teorin praktiskt kan tillämpas i verkligheten. Detta är ofta 
svårt att genomföra under tiden då uppsatsen skrivs, eftersom teorins tillämpbarhet prövas 
först när den testas av andra grupper.63 Att utveckla en teori skulle ha varit alltför svårt med 
de kunskaper som fanns, och detta var inte heller syftet med denna uppsats. Den modell och 
diskussion som tagits fram kan ses som ett bidrag till en diskussion, som kan leda till ny 
kunskap och nya tankar snarare än en ny teori.  Praktisk användbarhet av slutsatserna genom 
detta arbete har därför inte prövats. Det närmaste praktisk användbarhet som uppsatsen skulle 

                                                
60 Maj-Britt Lindfors Johansson, s. 164 
61 Ibid, ss. 165-166 
62 Ibid, ss. 166-167 
63 Ibid, s. 168 
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komma är om den skulle kunna vara överförbar på andra grupper. Något som vi även kommer 
att belysa lite längre ned under Systematik vid datainsamling och Överförbarhet. 
    
Systematik vid datainsamling och tolkning är hur väl genomförd intervjun är och att 
samspelet mellan metoden och metodanvändaren utnyttjas helt. Målet är att få ökad insikt, 
och det är därför viktigt att syftet med undersökningen fångas in på ett så bra sätt som möjligt. 
För att arbetet ska få en hög trovärdighet gäller det att allt beskrivs utförligt och att det finns 
en strategi bakom de val man gör.64 Under metodkapitlet beskrivs tillvägagångssättet för 
arbetet, och stora delar av kapitlet var skrivna innan undersökningen påbörjades. Modellen 
hur intervjun skulle läggas upp samt hur och var det skulle ske var redan bestämt. Varför vi 
valt att göra en kvalitativ metod hade dryftats mycket innan intervjuerna genomfördes. Det 
uppstod vissa problem angående vilken vikt undersökningen skulle få i arbetet, men syftet och 
vad intervjuerna skulle leda till var klart. Teorin i uppsatsen hade formen, även om det fanns 
saker som kunde ha förbättrats, vilket också gjorde att den kunskap som behövdes fanns 
tillgänglig vid intervjutillfällena.      
 
Överförbarhet inom teorigenerering används för att beskriva användbarheten av 
undersökningen snarare än sanningshalten. Att få andra grupper att känna igen sig och kunna 
göra något av sin situation utifrån resultatet är ett tecken på studiens överförbarhet.65 Om 
förutsättningarna är likadana och forskaren har utförligt berättat hur han/hon gått tillväga, är 
sannolikheten stor att resultatet, eller delar av det, kan användas även på andra grupper. Vi har 
i denna uppsats försökt beskriva händelserna så utförligt som möjligt; hur uppsatsen ska 
genomföras, förföreställningar och fel/problem som uppstått. Fastän vissa saker har uteslutits 
för att garantera respondenternas anonymitet, hur respondenterna hittades och hur många de 
ursprungligen var, har vi i de andra delarna försökt ge en grundligare bild av förhållandet på 
marknaden och vad leasing är. Resultatet skulle därför kunna tänkas vara applicerbart på 
andra liknande miljöer.  
 
 
 
Förutom syftet har Förförståelse, Kunskapssyn och Metodvalet legat till grund för vilka 
teorier som ska ingå och vilka riktlinjer till intervjuerna som ska gälla. Vad som valdes att tas 
med är det som kommer att kunna läsas i de följande tre teorikapitlen och sammanställningen 
av intervjuerna.    
 

                                                
64 Maj-Britt Lindfors Johansson, s. 168 
65 Ibid. s. 170 
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3. Leasing 
 
Leasing är idag ett vanligt förekommande sätt att anskaffa flygplan på, då flygbolag 
exempelvis inte har råd eller vill stå för de risker som ett ägande innebär. Leasing kan ses 
som ett annat sätt att låna på men med betydligt mer ansvar. Då syftet med uppsatsen är att 
skapa en djupare förståelse bakom valet att leasa och vad det är som gör det så användbart 
på den svenska flygmarknaden tänker vi under detta kapitel ge en kort bakgrund till dess 
framväxt och de olika varianter som finns. Vi tror att bl.a. leasingens komplexitet och de olika 
formerna är några av anledningarna till varför leasing föredras i flygbranschen. 
 
  

Definitionen av en leasing, enligt IAS, lyder: ”Ett leasingavtal är ett avtal enligt vilket en 
leasegivare enligt avtalade villkor under en avtalad period ger en leasetagare rätt att 
använda en tillgång i utbyte mot betalningar”66. Det finns många varianter av leasing, men 
grundtanken med leasing kan till stor del sammanfattas av definitionen. Leasetagare och 
leasegivare kommer överens, avtalar om rätten att använda en tillgång, och som motprestation 
betalas en leasingavgift.67 Nu ska man dock inte förknippa ordet leasing med kortsiktiga 
hyresavtal, utan ordet används för att förklara en mängd olika kontrakt,68 av vilka några 
kommer att beröras framöver. 

3.1 Leasinghistorik 
Leasing som form av uthyrning kan följas långt tillbaka i tiden. Redan på 3000-talet före 
Kristus omnämns leasing, även om det kanske inte skedde i lika stor omfattning som idag. 
Fram till 1800-talet skedde de flesta transaktioner genom försäljning, men år 1877 bröt dock 
Bell Telephone Company trenden genom att hyra ut en telefonutrustning.69 Det som kan 
jämföras med dagens leasing var när Henry Schoenfeld startade ett bolag, United States 
Leasing Corporation. Den leasingvariant som han ägnade sig åt var det som idag kallas 
finansiell leasing. Efter detta steg användningen av leasing och antalet leasegivare ökade. År 
1960 fanns det redan cirka 800 bolag.70  Tillväxten i leasingindustrin fortsatte, dock inte i 
samma takt som tidigare. Data hämtade från brittiska sammanställningar visar att mellan åren 
1973 till 1991 steg kostnaderna för tillgångar införskaffad med hjälp av leasing, från 288 
brittiska pund till 10 200 pund.71 Ökningen av leasing kan ändå inte ses som evig. 
Leasingföretag har och kommer att fortsätta få konkurrens genom de alternativ som finns till 
att leasa, att köpa tillgången, antingen genom avbetalning eller kontant. Dessutom när det 
kommer till konkurrens följer generellt ett priskrig, vilket innebär att de olika långivarna och 
leasegivarna kanske måste omvärdera hur lågt de kan tänkas gå prismässigt. Marknaden styrs 
till stor del av efterfrågan och det finns en del faktorer bakom valet att leasa eller att köpa.72 

                                                
66 Hämtad från :IAS 17 § 4. FAR FÖRLAG 
67 James S. Schallheim, Lease or Buy, Principles for Sound Decision Making. (USA, Mass.,Boston: Harvard 
Business School Press, 1994) s.23 
68 Ibid. 
69 Erling Green. Leasing i Sverige, Utgångspunkter, beslut och konsekvenser i 29 leverantörs-/kundföretag. 
(Lund: Studentlitteratur, 1985) s. 26 
70 Göran Millqvist  Finansiell leasing. (Lund, Wallin & Dalholm Boktryckeri AB, 1986).s. 26 
71 Barry Elliott & Jamie Elliott Financial Accounting and Reporting, 9 uppl.( England, Harlow: FT Prentice 
Hall.2005).s.418 
72James S. Schallheim, Lease or Buy, Principles for Sound Decision Making. (USA, Mass.,Boston: Harvard 
Business School Press, 1994).s.2 
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Vad som kommer att ske i framtiden är än så länge svårt att prognostisera men det går att 
uttyda en fortsatt ökning av användandet av leasing inom vissa branscher, däribland 
flygbranschen.73 
 

3.3 Varianter av finansiell och operationell leasing 
Det finns ett flertal olika varianter av leasing, varav de vanligaste formerna är finansiell och 
operationell. Den stora skillnaden ligger i avtalets längd. Finansiell leasing kan sträcka sig 
över exempelvis 30 år, medan operationell leasing är kortare.74 Längden av avtalet är något 
som parterna kommer överens om och som också är en del av hur man sedan klassificerar 
själva typen av leasing.  Finansiell leasing och operationell kan även benämnas olika 
beroende på hur de används och vad som medföljer. Exempel på det är så kallade sale and 
leaseback, wet lease och dry lease samt cross-border leasing.75  
 
3.3.1 Finansiell leasing  
Leasing är i hög grad ett finansieringsverktyg som ger företag möjlighet att nyttja fördelarna 
med en tillgång utan att behöva ta lån. Finansiell leasing är till stor del ett medel för att få 
krediter. 76 Leasingbolagen fungerar som ett finansbolag eller finansieringsföretag. Det 
förekommer till och med att banker agerar som leasegivare. För att veta om ett leasingavtal 
ska klassificeras som ett finansiellt leasingavtal ur redovisningsperspektiv gäller följande:77 
 

- Man kan eller avser att överföra ägandet av tillgången till leasetagaren i slutet av 
leasingperioden. 
 

- Leasetagaren har möjligt att köpa loss tillgången till ett pris som är så pass mycket 
lägre än förväntat verkligt värde, att det ses som rimligt att detta kommer att ske. 
 

- Leasingperioden sträcker sig över merparten av den ekonomiska livslängden som 
tillgången har. 
 

- Karaktären på den leasade tillgången är så speciell att andra intressenter kan ha svårt 
att hitta användningsområde för den. 
Nuvärdet av den minsta leasingavgiften i början av leasingperiodens ingång är lika 
med värdet av tillgången. 

  
Det kan ibland finnas möjligheter att göra olika avtalsenliga förändringar inom ramen för 
finansiell leasing, vilket i sin tur kan medföra fördelar för leasetagaren. Detta innebär dock 
med all sannolikhet en högre total leasingkostnad. Ett exempel kan vara en förnyelseoption. 
En förnyelseoption ger möjligheten att förlänga hyreskontraktet av en redan avtalad längd, 
vilket också kan ge leasetagaren tillfälle att avsluta leasingen utan straffavgifter.78 
Leasetagaren kan även välja att avbryta leasekontraktet fastän de båda parterna inte har avtalat 
om denna möjlighet, men då kan tillkomma kraftiga straffavgifter, eftersom leasegivaren 
hamnar i en besvärlig situation.79 
                                                
73 Cetron, M.J.(29-30 Jan. 2002), 30 trends now affecting the leasing industry. Ingår i Tillgänglig:www: 
http://www.leasefoundation.org/PDFs/30TrendsReportLeasing.pdf. (Hämtad 30 mars, 1997) 
74 James. S. Schallheim.s.199 
75 Se Bilaga 1 – begrepp och definitioner för begreppsförklaring 
76 Göran Millqvist .s.32  
77 Elliott Barry & Elliott Jamie (2005).s 421 
78 James S. Schallheim.s. 20 
79 Ibid. 
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Finansiell flygplansleasing 
Avtalsperioderna vid finansiell leasing brukar i regel vara minst 10-12 år, eller så länge som 
flygplanens ekonomiska livslängd varar.80 Vid finansiell leasing är tillgången 
redovisningsmässigt ett ägande, av leasetagaren då de risker eller fördelar som förknippas 
med ägandet av en tillgång övergår till leasetagaren. Det som bör förtydligas är att 
äganderätten kvarstår hos leasegivaren, medan service och underhåll, byte av reservdelar, 
schemalagd service etc. av tillgången ska utföras av leasetagaren. Denna variant av leasing 
benämns oftast på engelska för full pay-out leases, eftersom tillgången många gånger används 
under hela den ekonomiska livslängden.81

  
 
En variant som används inom finansiella leasingen är leverage leasing. Den varianten innebär 
att det finns med en tredje part i transaktionen.82 Exempel på detta kan vara att den tredje 
parten lånar ut pengar så att leasegivaren kan införskaffa tillgången. Denne kan i sin tur leasa 
ut tillgången till sin kund, leasetagaren. 
 
3.3.2 Operationell leasing 
Enligt de kriterier som står i IAS 1783 är operationell leasing all annan leasing, som inte 
betecknas som finansiell leasing.84 Ur redovisningsperspektiv är det bra med operationell 
leasing, då en leasetagare kan bokföra kostnaden som en enkel hyreskostnad och därmed inte 
påverkar företagets balansräkning. Detta brukar kallas för off balance sheet86  financing.87 
Leasetagaren behåller generellt sett inte tillgången under hela dess ekonomiska livstid, då det 
ofta är kortare leasingperioder det rör sig om.88 Vidare förekommer det att leasegivaren har 
ansvaret för att underhålla och serva tillgången.89 Exempelvis kan tillgången vara en vanlig 
kontorsmaskin som är stationerad på en arbetsplats. Tillsynen och service vid eventuella fel 
tas då om hand av leasegivaren. Inom denna variant finns en möjlighet att avsluta kontraktet i 
förtid, och man återlämnar tillgången till leasegivaren.90 I det fall det inte finns dessa 
möjligheter inom ramen för kontraktet, finns det företag som erbjuder speciella försäkringar 
till leasetagare. Dessa kontrakt träder i kraft om leasetagaren måste upphäva kontraktet i 
förtid.91 
  
Operationell flygplansleasing 
Denna variant av leasing är vanligt förekommande inom flygbolag, då den ger fördelar vid 
eventuella konjunktursvängningar eller andra omvärldsfaktorer som flygbranschen är känslig 
mot. Operationell leasing gör att flygbolagen snabbt kan svara på de förändringar som drabbar 
marknaden, positiva som negativa. Inom flygbolag är de operationella kontrakten betydligt 
kortare jämfört med finansiella. Vanligast är att leasetagaren själv slipper ta hand om 
underhållet av luftfartyget, men man brukar få erlägga en underhållskostnad till 
                                                
80 Peter S. Morrel. Airline finance. (England, Aldershot: Ashgate cop. 1997).s. 172 
81 Ibid.  
82 James S. Schallheim. s. 22  
83 Internationell Redovisningsstandard i Sverige- IAS / IFRS, 2006. IAS 17 s.292 
84 Elliott Barry & Elliott Jamie(2005), s. 420 
86 Se Bilaga 1 – begrepp och definitioner för begreppsförklaring 
87 Elliott Barry & Eliott Jamie s. 428 
88 James S.Schallheim.s.20 
89 Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield & Jeffrey Jaffe Corporate finance (International ed., 7 uppl.) ( 
USA, Boston : McGraw-Hill/Irwin, 2005).s. 594 
90 Ibid.  
91 James S. Schallheim .s.21 
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leasegivaren.92 Speciella kontrakt kan innehålla köpoptioner och möjligheter till förnyelse av 
kontrakten.93 För flygbolagen är det bra, när de väljer operationell leasing, att försöka väga 
för- och nackdelarna mot varandra och avgöra vad som kan anses vara bäst för bolaget. 
Avvägandet står mellan att kunna återlämna leasingtillgången och att ha ett kontrakt på 
kortare basis mot att ha en högre leasingkostnad. Detta är ett beslut som ett flygbolag noga 
måste överväga. Den historiska trenden har tillsammans med den allmänna leasingtrenden 
verkat för en ökning av operationell leasing.94 En viktig bit, särskilt för leasegivaren när det 
gäller operationell leasing, är att flygplanen återlämnas i ett korrekt skick. Vanligtvis sluts 
avtal om detta vid ingåendet av kontraktet, eftersom det är viktigt för leasegivaren att kunna 
hyra ut flygplanet till nästa klient utan alltför långt dröjsmål. Det förekommer även att 
leasetagaren får betala en deposition för nödvändiga reparationer som leasegivaren måste 
utföra efter tillbakalämnandet, utifrån den standard som flygplanet var i innan det leasades ut. 
Kvarvarande summa efter eventuella reparationer återbetalas.95 Detta förekommer även vid 
vanliga hyreskontrakt, t.ex. uthyrning av bilar och snöskotrar. Vissa andra självklarheter gäller 
också, att flygbolaget följer de krav som myndigheterna ställer för att flygplanet ska vara 
luftvärdigt. Kostnaderna för dessa underhållsförbättringar brukar dock båda parterna dela 
på.96 
 
3.3.3 Sale and leaseback 
Detta innebär att ett företag säljer en tillgång till en leasegivare, som sedan leasar tillbaka den 
till det säljande företaget. På detta sätt kan ett företag frigöra likvida medel och företagets 
balansräkning påverkas inte lika mycket negativt. Detta förfarande gör att andra som har råd 
att köpa en tillgång kan agera leasegivare.97 Den nya ägaren av tillgången övertar då alla 
rättigheter såsom skattefördelar genom avskrivning och andra fördelar i och med ägandet.98 
Det förekommer att det finns en köpoption för säljaren att återköpa egendomen.99 
 
Sale and leaseback inom flygindustrin 
Flygbolag kan behöva göra dessa typer av affärer eller transaktioner när de vill frigöra likvida 
medel, för exempelvis nyinvesteringar av flygplan. De kan även vilja lösgöra pengar ur ett 
luftfartyg som avses tas ur tjänst inom kort. Den vanliga längden vid denna typ av kontrakt är 
tre till fem år.100 
 
3.3.4 Wet och Dry leasing 
Wet leasing syftar till att ett flygplan leasas komplett med minst en besättningsmedlem.101 Wet 
leasing kan liknas vid flygplanscharter. Skillnaden är att man som leasetagare har de 
nödvändiga tillstånden för att operera en linje.102 Wet leasing är ofta kortvariga lösningar, 
några få månader, och används när flygbolag behöver förstärka en linje över t.ex. sommaren 
eller vid andra perioder med hög passagerartrafik. Det förekommer att uthyrare hyr ut sina 
tillgångar och tjänster i form av en paketlösning, s.k. ACMI (Aircraft, Crews, Maintenance 
                                                
92 Peter S. Morell .s. 175 
93 Ibid  
94  Tae Hoon Oum, Anming Zhang & Zhang Yimin . Optimal demand for operation lease of aircraft. Ingår i 
:Transportation Research Part B(Tillgänglig online) 34 (2000).s. 18 Tillgänglig FTP: proxy.ub.umu.se 
95 Peter S. Morell. s. 177 
96 Se bilaga 1 – Begrepp och definition 
97 Erling Green. S. 17 
98 James S. Schallheim. ss. 22-23 
99 Ibid 
100 Peter S. Morell. s.179 
101 Kent S.Jackson, Sharing Aircraft Under Part 91(Dec. 2005). Ingår i: Business & Commercial Aviation 
(Online tidskrift); Vol. 97 No. 6, p102-103, 2p, 1c Tillgänglig FTP: proxy.umu.ub.se 
102Peter S. Morell .s.178 
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and Insurance).103 Översatt till svenska står det för flygplan, besättning, underhåll och 
försäkring. Dry lease är motsatsen till wet lease, där leasingen består av enbart luftfartyget.104  
 
 
3.3.5 Cross-border leasing 
Denna leasingvariant kan användas till att sänka exempelvis skattekostnaderna, genom att 
reducera finansierings kostnaderna105 i samband med luftfartygsfinansiering för många 
flygbolag samt dra nytta av valutalägen i olika länder. I stort sett betyder cross-border leasing, 
vilket även benämns ”double-dip leases”, transnationell leasing. Det innebär att man utnyttjar 
att ägandet och användningen av leasing är separata former, så att kunden kan välja var och i 
vilket land betalningen ska ske, och i vilken eller vilka valutor.106 
 
För flygbranschen innebär detta att ett land med många skattemässiga fördelar drar till sig 
bolag som sysslar med flygfinansiering, leasegivare, och flygbolag som ska finansiera sin 
flotta.  Irland kan nämnas som ett centrum för denna typ av affärer.107  

3.4 Skattemässiga fördelar 
Vid vissa av dessa leasingvarianter förekommer en del skattemässiga fördelar. År 1984 
genomfördes dock vad som på engelska kallas ”the Finance act”. Det var en åtstramning av 
reglerna jämfört108 med tidigare, då det fanns fler skattemässiga möjligheter och fördelar. Ofta 
är leasingavtalen speciellt designade för att undvika skatt109. Skillnaden mellan att köpa eller 
leasa en tillgång, ur skattemässig synpunkt, är avskrivningstiden. Vid köp av en vara som 
exempelvis har en ekonomisk livslängd på fem år innebär detta att det redovisningsmässigt 
troligtvis kommer att göras en avskrivning på varan under samtliga år. En tillgång som kostar 
en miljon kronor skulle då skrivas av med 200 000 kronor per år. Om då samma tillgång 
istället leasas, kommer den fortfarande att kosta en miljon kronor, men skillnaden är att det nu 
är på två år. Under dessa år betalar leasetagaren 500 000 kronor i leasingavgift. Efter dessa två 
år har leasetagaren möjlighet att köpa tillgången för exempelvis en krona.110 
 
Som tidigare har nämnts så finns även möjligheten till köpoptioner i leasingkontrakten. Detta 
innebär att kostnaden skrivs av på kortare tid, vilket i finansiella/redovisningsmässiga 
perspektiv ger en skattemässig fördel. Det fungerar som en snabbare form av avskrivning av 
tillgångarna.111 Vid cross-border leasing finns också där skattemässiga fördelar. Detta sker 
genom att leasetagarens koncern delar upp leasingen mellan de olika bolagen inom koncernen 
och att leasetagaren själv kan välja vilket land de vill att tillgången ska beskattas i. Detta ger 
en möjlighet för bägge parter att ta del av skattefördelarna av ägandet samtidigt112, och lägre 
skatt betalas.  

                                                
103 Gunter Endres (Juli, 20006), Surrogate supply. Ingår i:  Airline Business; vol. 22, No. 7, p 56, ISSN 
02687615. Tillgänglig: proxy.umu.ub.se  
104 Kent S. Jackson (Dec. 2005) 
105 James S. Schallheim s. 57 
106 Göran Millqvist. s. 41 
107 Conor O'Brien (Feb. 2005), An evolving taxenviroent. Ingår i : Airfinance Journal (Online tidskrift),No. 277, 
s. 33, ISSN 01432257. Tillgänglig www: http://www.kpmg.ie/services/tax/articles/article2_airfinance.pdf 
(Hämtad senast 27 maj, 2007) 
108 Elliott Barry & Elliott Jamie (2005).s.418 
109 Ross, Westerfield and Jaffe , Corporate finance, s.598 
110 Ibid 
111 Exemplet kommer från Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield & Jeffrey Jaffe s.598 
112 James S. Schallheim. s.57 
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3.5 Köp versus Lease. 
Om leasing innebär att ägandeskapet fortfarande finns hos den andra parten, den som leasar 
ut, så innebär köp att köparen får äganderätt över tillgången. 
 
En firma investerar i en tillgång när de vill få förtur till de fördelar som kommer längre fram i 
tiden. Ur ett rationellt perspektiv väljs den typ och förvärvsform av tillgången som ger de 
mest optimala fördelarna för aktieägaren i företaget. Detta kan avgöras med hjälp av 
nuvärdeberäkningar. Vid bestämning om man ska köpa eller leasa får investeraren ha i åtanke 
att inköpspriset av tillgången ofta involverar en finansieringskostnad av någon typ av 
långtidslån. Vid leasing finns istället en del krav som måste uppfyllas. Vissa av kraven kan 
lindras något och göra att leasing blir mer fördelaktigt. Leasing kan ge upphov till 
skalekonomi och innebära vissa skattebesparingar113 för leasegivaren, vilket sänker 
leasingavgifterna. En icke-ekonomisk faktor vid köp är den stolthet man kan känna av att äga 
tillgången.114   
 
 
De olika varianterna av leasing gör att kontrakt kan utformas efter flygbolagens behov som 
uppstår då flygmarknaden ter sig som den gör Vad för egenskaper, vilka hot på 
flygmarknaden, man som leasetagare vill åt när man leasar kommer att beröras i nästa 
kapitel.  
 

                                                
113 Förekom troligtvis mer när artikeln skrevs. 
114 Robert W. Johnson & Wilbur G. Lewellen (sept,1972).  Analysis of the Lease -or –buy Decision, Ingår i: The 
Journal of finance (Online tidskrift), Vol 27, No.4. s.815-823. Tillgänglig FTP : proxy.ub.umu.se 
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4. Leasing på flygmarknaden 
 
Den amerikanska marknaden har fått stort fokus i denna rapport, då där finns litteratur i 
större omfattning. Den europeiska marknaden, däribland den svenska, har dock använt 
mycket från den amerikanska115. Beskrivningen av den amerikanska marknaden bör därför 
kunna ge en bild av hur det ser ut på den europeiska. Med en beskrivning av flygmarknaden 
får man en större förståelse för varför flygbolagen leasar. Leasing kan ses som ett verktyg, 
som hjälper ett företag att bedriva sin verksamhet på marknaden. 
 
 

4.1 Bakgrund 
Ända från flygindustrins start har det pågått en diskussion om huruvida branschen är lönsam 
eller inte, om säkerheten är tillräckligt hög, om den kan generera vinster osv. De nyss nämnda 
företeelserna gjorde att diskussioner fördes om flygmarknaden skulle fungera som en öppen 
marknad eller vara en statlig, reglerad marknad. 1927 bestämde sig den amerikanska 
regeringen för att flygmarknaden skulle vara reglerad och de påbörjade en reglering som blev 
kvar igenom årtionden.116  Regleringen mynnade ut i en ekonomisk reglering, som gav en viss 
stabilitet för passagerare och industrin i helhet. Biljettpriserna var förutsägbara och 
samstämmiga och luftsäkerheten förbättrades. Vinsterna inom flygbolagen kunde fluktuera, 
men konkurser undveks genom sammanslagningar av flygbolag och sanktioner utförda av den 
amerikanska civila flygflottans styrelse.117 
 
Under regleringen fortsatte det dock att dyka upp protester mot att en marknad skulle vara 
sluten. Ett av de starkaste skälen till en avreglering var att det ur flygpassagerarkonsumentens 
perspektiv skulle innebära mer valmöjligheter.118 Efter påtryckningar gav till slut, 1978, 
regeringen med sig och öppnade upp marknaden. Genom avregleringen blev det en ny 
avgiftsstruktur på den amerikanska marknaden och passagerare kunde välja mellan olika 
biljettpriser och reserbjudanden. Nya transportföretag gavs tillfället att komma in i branschen, 
samtidigt som det skedde många sammanslagningar av flygbolag, och vissa upphörde att 
existera. Flera äldre bolag fortsatte också att agera på marknaden men under konkurshot, och 
konkurrensen ökade kraftigt i slutet av 1970-talet. Men under det senare 80-talet började 
industrin få en viss stabilitet.119  Under de åren som har följt efter avregleringen har vinsterna 
fluktuerat betydligt. Efter 1989 har ett antal flygbolag gått i konkurs, medan andra har blivit 
likvida.120 
 

                                                
115 Stephen J.Dearden. (1994) Air Transport Regulation in The European Union. Ingår i: European Business 
Review (Online tidskrift), Vol.94, No. 5,pp. 15-19. Tillgänglig FTP: proxy.ub.umu.se Directory: 
http://proxy.ub.umu.se:2080/Insight/viewPDF.jsp?Filename=html/Output/Published/EmeraldFullTextArticle/Pdf
/0540940502.pdf. Resurs: Emerald 
116 Steven A. Morrison & Clifford Winston, s. 3 
117 Ibid. ss. 3-5  
118 Ibid. s. 3  
119 Ibid- ss. 3-7 
120 Ibid.  
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Liberaliseringen av flygmarknaden har fortsatt in på 1990-talet, av främst tre orsaker: 
 

- En växande opinion av experter som tyckt att industrin ska normaliseras, dvs. 
flygmarknaden ska fungera som vilken annan stor internationell industri som helst. 
 

- Systemet, med de förutsättningar som fanns före den fortsatta avregleringen, var 
inneboende restriktiv. Trots att det fanns bilaterala avtal förblev marknaden 
begränsande snarare än den gav mer möjligheter. Exempelvis fick oftast en av 
länderna i ett bilateralt avtal mindre fördelar än det andra.  
 

- Flygmarknaden hade nått en större mognad under det senaste årtiondet. Den hade 
genomgått strukturella förändringar, som gjort det allt svårare för flygbolag att kunna 
agera under de begränsningar som uppkommit av det bilaterala systemet. 121 

 
Även denna gång var det USA som drev på förändringarna. Två viktiga skäl har legat till 
grund för det. Långsiktshorisonten för expansion var större på en internationell marknad och 
de amerikanska flygbolagen trodde på sin konkurrenskraft gentemot de europeiska på den 
europeiska marknaden. 1992 ingick USA därför ett bilateralt avtal med Nederländerna, som 
inledde en fas av internationell avreglering. Den innebar en ”öppen rutt”, flygbolag fick 
tillåtelse att flyga till valfri plats i det andra landet, och frekvens- och kapacitetskontroller 
slopades. Trots liberaliseringen, eller avregleringen, återstår det fortfarande restriktioner. 
Detta avtal, benämns ”open sky”, som skapats i Europa gäller exempelvis bara inom unionen 
och har haft marginell effekt på lufttrafiken mellan Europa och tredje land. De existerande 
avtalen är fortfarande traditionella och protektionistiska, utom kanske dem mellan USA och 
en handfull andra länder. I nästan samtliga fall är två punkter fortfarande reglerade. Dessa är 
att flygbolag inte får flyga mellan två flygplatser i ett annat land och att passagerare inte får 
flygas mellan två länder om flygbolaget inte tillhör ettdera landet.122 
 
4.1.1. Avregleringen inom Europa 
”In terms of its operations it is the most international of industries, yet in terms of ownership 
and control it is almost exclusively national.”123 
 
Flygningar som sker utanför inrikesmarknaden och EU regleras av Chicago-konventionen 
från 1944 och inkluderar fem friheter, varav två garanteras för alla som har undertecknat 
konventionen. De två garanterade friheterna innebär rätten att flyga över andra länders 
territorium och landa av tekniska skäl, t.ex. vid tankning. Det som inte inkluderas av 
konventionen bestäms av bilaterala avtal.124 Trots att Chicago-konventionen har en stor 
reglerande kontroll har den uppvisat en viss flexibilitet. Konventionen har uteslutit icke-
reguljär trafik, exempelvis charter, vilket därmed bidragit till dess tillväxt i Europa.125 Före 
1990-talet karakteriserades den europeiska marknaden av tillväxt men den var reglerad och 
hade betydligt högre kostnader och avgifter i jämförelse med den amerikanska marknaden. 
Flera länder inom EU hade oftast bara ett lufttransportbolag, utom vissa länder som hade två. 
Mellan 1989 och 1990 började dock siffrorna vändas och de europeiska flygbolagen började 
gå med förlust.126 Efter USA:s avreglering påbörjats och resultatet uppenbarade sig började 
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även regeringar i Europa att avreglera flygindustrin. Detta skedde dock i etapper och det var 
först 1993 som den sista och tredje etappen infördes. Den europeiska flygindustrin öppnades 
upp och blev en enda stor marknad.127 
 
 
Sverige 
Sveriges flygmarknad dominerades före avregleringen av två bolag på huvudrutterna, 
Linjeflyg och SAS. Båda var delvis ägda av staten. Före 1992 var marknaden reglerande 
monopolitisk. Vad flygbolaget i princip fick göra för att vara konkurrenskraftiga var att 
justera rabatter och frekvensen av operationer. Men efter det att det tredje promemorian 
införlivades 1992 tilläts fri entré på inrikesmarknaden. Resultatet blev lägre avgifter, cirka 15-
20 %, frekvensen ökade och fler konkurrenter kom in. Detta ledde även till priskrig och att 
SAS och Linjeflyg slogs samman. Även Arlanda fick vissa kapacitetsproblem, vilket 
bromsade upp den fria entrén128. Men trots lägre avgifter ökade inte resandet lika mycket, 
vilket var negativt för de flygbolag som fanns. Efter 1994 ökade därför avgifterna och vid 
årets slut var ett flertal rutter monopolistiska.129 
 
I och med den ökade konkurrensen och de förändrade förutsättningarna för ett flygbolag på en 
avreglerad marknad, kan det tänkas att även synsätt och strategier måste förändras. En 
beslutssituation som kan sägas har blivit populär är huruvida flygbolag ska köpa eller leasa.130 

4.2  Karakteristika för marknaden, utseende efter avreglering 
The airline business is an enigma. On one hand, it is limited and constrained by complex and what appear to 
be updated economic regulations. Yet on the other hand, it is an industry characterised by rapid change, 
innovation and new technology. It is a dynamic growth industry, but achieves only marginal profit. In short, 
it is an industry of contradictions.131 

 
Att välja rätt typ av flygplansflotta och hur den ska finansieras är av stor vikt för ett 
flygbolags framgång. Frågor som diskuteras vid val av flygplansflotta är om något behöver 
ersättas, hur mycket bränsle flygplanet använder eller hur mycket underhållet kostar. 
Generellt sett är nyare plan mindre kostsamma i underhåll och mer effektiva än äldre plan. 
Fördelarna med nya plan måste dock ställas mot inköpspriset av dem. Frågor som bör ställas 
är om bolaget har råd med fler skulder, hur det kommer att påverka vinsten. Även 
marknadsstrategier spelar en stor roll i hur flottan ska planeras, för dåliga prognoser kan leda 
till att ett flygbolag får för många osålda flygstolar. Prognos måste göras över hur stort 
behovet är av flygplan och vilken typ av flygplan som behövs, då de tar tid att tillverka. Detta 
är svårt, då man inte med säkerhet kan förutsäga lågkonjunkturer och andra ekonomiska 
villkor. 132 
 
4.2.1. Leasing och konjunktur 
Flygbranschen kan beskrivas som en konjunkturberoende bransch, nära relaterad till 
världsekonomin. När tillväxten i världen saktar in saktar även efterfrågan på lufttransport och 
luftfrakt in, även om detta kan ske med en tidsskillnad.133 De femton åren fram till 2003 är 
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annars typiska för flygindustrins cykliska natur. De fyra åren från 1990 till 1993 uppmätte 
IATA134 15 miljarder USD i nettoförluster för flygindustrin. Efter 1994 började sedan en 
tillväxt åter ta form i industrin, då som ökad efterfrågetillväxt. Många flygbolag kunde återgå 
till lönsamhet, vilket fortsatte fram till år 2000. I början av 2000-talet möttes emellertid 
flygindustrin av den svåraste och längsta krisen hittills. Egentligen hade krisen börjat vid 
millennieskiftet, men i och med terrorattacken i USA 2001 utvecklades den till en enda stor 
katastrof. Därefter följde SARS-epidemin, invasionen av Irak 2003 och de accelererande 
bränslepriserna 2004.135 Men branschen är inte enbart konjunkturberoende utan även, 
historiskt sett, säsongsberoende. På sommaren och vid vissa högtider, exempelvis under julen 
då många människor har semester, ledde detta till att flygindustrin hade en cyklisk efterfrågan 
och att även inkomsterna fluktuerade därefter. Dessa svängningar har dock delvis slätats över 
något och märks inte av lika tydligt efter avregleringen, då efterfrågan på lufttransport har 
stigit.136 
 
Flygmarknadens inneboende tendens att vara instabil beror på att det är en industri som 
ständigt stöter på ny teknologi och nya restriktioner av både det interna och externa slaget. 
Detta har lett till att flygbolagen varit tvungna att möta dels externa chocker, dels dynamiska 
och potentiella icke-stabiliserande interna utvecklingar.137 En rapport visar att en bidragande 
faktor till att ett flygbolag går med vinst eller förlust ligger i att kunna klara av oväntade 
ekonomiska chocker, händelser eller konjunkturnedgångar.138  I och med leasing kan det 
cykliska förhållandet mötas bättre och på så vis sprida riskerna.139 Leasing sprider riskerna 
genom att det ger flygbolaget möjlighet att kunna vara flexibel och anpassa sig till de 
förändringar som finns på marknaden. Flygbolaget behöver inte binda upp sig på ett 
långtidskontrakt och kan anskaffa flygkraft snabbare vid eventuella behov.140 Flygbolag 
behöver inte tänka på risken av eventuellt minskat restvärde av flygplanet vid en eventuell 
försäljning om man väljer operationell leasing.141  Flygbolag som har varit nära konkurs är ett 
exempel på detta. Där gällde inte nedgången endast antalet minskade resenärer, utan 
uppenbarade sig också när det kom till balansomslutningen hos flygbolag. Flygplan utgör en 
stor del av ett bolags tillgångar och är värderade till höga summor. Tappar sedan marknaden 
intresse för produkten, förlorar produkten sitt värde, vilket många flygbolag fick erfara efter 
11 september 2001.142  
 
Matchningsprocessen gör också att leasetagaren slipper försöka hitta eventuella köpare när 
bolaget snabbt måste göra sig av med sina flygplan. Leasing kan ses som ett sätt att 
”outsourca” och underlättar på många sätt för flygbolagen. De kan istället välja att fokusera 
på sin kärnverksamhet, det vill säga lufttransport.143  
 
                                                
134 IATA = International Airline Transport Association 
135 Rigas Doganis ss. 9-10 
136 Fakta är hämtad från en hemsida: http://members.airlines.org/about/d.aspx?nid=7946 
137 Rigas Doganis. ss. 1 ff. 
138 William Gibson & Peter Morell Theory and practice in aircraft financial evaluation. Ingår i :Journal of Air 
Transport Management (Online tidkskrift)10 (2004), ss. 427-433 
139 Från en rapport skriven av svenska luftfartsstyrelsen. Hämtad från: 
http://www.luftfartsstyrelsen.se/upload/Luftfartsstyrelsen/Luftfartssektorn/Flygets_utveckling_05.pdf  
140 Hämtad från: 
http://www.luftfartsstyrelsen.se/upload/Luftfartsstyrelsen/Luftfartssektorn/Flygets_utveckling_05.pdf 
141 Alessandro Gavazza.Leasing and secondary market :theory and evidence from commercial aircraft.Ph.D. 
thesis. Chapter 2.(2005)  Tillgänglig:www: http://www.som.yale.edu/faculty/ag562/Gavazza_aircraftleasing.pdf 
142 Från en artikel om vad som skett när en katastrof inträffat och planen blir stående. Hämtad från: 
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2003/01/20/335613/index.htm 
143 Alessandro Gavazza. (2005)  
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Den fortsatta liberaliseringen, påverkan av globala allianser, nya lågkostnadstransportföretag, 
webbaserad försäljning och distribution, samt privatiseringen av de statligt ägda flygbolagen 
är bara några exempel på viktig utveckling som har påverkat flygindustrin, en industri som 
beskrivits ha konstant fallande genomsnittspriser och vinster.144 De markandsmässiga 
konjunktursvängningarna har gjort att, för industrin i stort, de goda åren inte har kunnat 
kompensera de dåliga åren inom flygtransportsindustrin. Detta då den genomsnittliga 
vinstmarginalen, i procent av total vinst, varit relativt låg. Industrins dåliga genomsnittliga 
resultat beror även på att flygbolagen under de senaste två kriserna fått stora delar av det 
externa kapitalet från myndigheter.145 De upprepade statliga stöden från myndigheter 
uppmuntrar flygbolagsindustrins marginella natur, samtidigt som det är en av orsakerna till 
industrins mycket låga genomsnittliga finansiella avkastning. Ingreppen ses kanske ur sociala 
och politiska termer som förmildrande, men för industrin i helhet är det en mindre bra lösning. 
I och med de fortsatta statliga stöden fortsätter trenden mot ökad överkapacitet inom 
industrin.146 
 
4.2.2. Leasing och kapitalintensitet 
 
”Air travel is the alpha form of transport. It is the fastest and most expensive mode on a scale 
where walking is the cheapest, and slowest, way to go from point-to-point.”147 
 
Ett annat ord för att beskriva flygbranschen är, jämfört med många andra tjänstebranscher, att 
den är kapitalintensiv. Avskrivningar och hyra av utrustning är faktorer som bidrar till de 
höga kostnaderna. Situationen förbättras inte av att branschen generellt sett har en sämre 
vinsthistoria jämfört med andra industrier.148 
 
Leasingens popularitet bland de kommersiella flygbolagen beror till en del på flygplanens 
unika typ som kapitalutrustning. Flertalet flygbolag i världen använder samma typer av 
flygplan och det finns ett relativt få antal av flygplanen. Flygplanen är den enda 
kapitalutrustningsform som kan levereras till en köpare, eller operatör, överallt i världen inom 
en dag och som kommer dit på egen kraft. Dessa typiska egenskaper betyder att investerare 
inte bara har en världsmarknad till förfogande utan även en marknad som är likvid, eftersom 
det sker ett stort antal av transaktioner av de olika leasingformerna.149 De höga 
kapitalkostnaderna av att äga ett flygplan, dvs. underhåll, anskaffningspriset och ett litet antal 
flygplan i världen, leder till att det blir brist på flygplan. Detta är en annan bidragande orsak 
till att leasingen ökar.150  
 
Flexibiliteten som erhålls av leasing vid en eventuell expansion gör att ett flygbolag inte 
behöver vänta längre än nödvändigt på grund av den tid det tar att tillverka flygplan.151 Ett 
annat skäl till bristen på flygplan kan förklaras av att det skett ett ökat antal flygtransporter i 
en företagsmiljö som är mer konkurrensutsatt och avreglerad. Mindre såväl som nyetablerade 
bolag har insett fördelarna med leasade flygplan, då de minimerar de större utgifterna och de 

                                                
144 Rigas Doganis. ss. 1 ff. 
145 Ibid, s. 6 
146 Ibid 
147 Hemsida: www.awas.com 
148 Ibid. 
149 Ibid. 
150 Hämtad från: 
http://www.luftfartsstyrelsen.se/upload/Luftfartsstyrelsen/Luftfartssektorn/Flygets_utveckling_05.pdf 
151 Tae Hoon Oum, Anming Zhang och Zhang Yimin (2000)  
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tunga skuldbördorna av kapitalutrustning som vissa bolag har.152 I en liberaliserad miljö, kan 
leasing vara ett sätt för nya bolag att komma in på marknaden.153 För redan mer etablerade 
flygtransportföretag innebär leasing ett sätt att reducera kostnaderna och effektivisera 
operationerna, samt skattefördelar.154  
 

4.3. Flygbranschens fortsatta tillväxt 
Trenden mot tillväxt ser inte ut att komma att avta inom en snar framtid. Globaliseringen av 
branschen och ett större förtroende för de marknadskrafter som finns ger kommande 
flygbolag ökade möjligheter. I den studie som genomförts av ICAO visar även ett samband 
som tyder på att leasing155 har ökat.156  
 
 
Flygmarknaden fortsätter i dagsläget att genomgå stora förändringar, inte minst p.g.a. EU, 
där den fria rörligheten och konkurrenskraften har ett stort fokus. Detta påverkar även 
Sverige, vilket inte minst märks av alla de flygbolag som har startats upp här de senaste åren. 
Flygplan är en viktig bit i att kunna erbjuda flygresor och leasing kan vara en lösning på 
problemet. Men leasing är inte bara till hjälp för att kunna flyga utan används ofta också som 
en del av en strategi, att klara av marknadens svängningar.  
 
 
  
 

                                                
152 En rapport av ICAO gjord 1999 om den ökade leasingtrenden. Hämtad från: 
http://www.icao.int/ICDB/HTML/English/Representative%20Bodies/Air%20Transport%20Committee/Working
%20Papers%20by%20Session/156/AT.156.WP.1849.en/at.156.wp.1849.app.en.pdf 
153 Rapport från en konferens om lufttransport. Hämtad från: 
http://www.icao.int/icao/en/atb/atconf5/docs/ATConf5_wp019_en.pdf 
154 En rapport av ICAO gjord 1999 om den ökade leasingtrenden. Hämtad från: 
http://www.icao.int/ICDB/HTML/English/Representative%20Bodies/Air%20Transport%20Committee/Working
%20Papers%20by%20Session/156/AT.156.WP.1849.en/at.156.wp.1849.app.en.pdf 
155 I ICAOs undersökning fanns vissa avgränsningar när det kommer till bl.a. typen av flygplan och vilken typ 
av bolag som skulle ingå. Undersökningen och därmed avgränsningarna finns att tillgå på webadressen: 
http://www.icao.int/ICDB/HTML/English/Representative%20Bodies/Air%20Transport%20Committee/Working%20Papers%20by%20Sessi
on/156/AT.156.WP.1849.en/at.156.wp.1849.app.en.pdf 
156 En rapport av ICAO gjord 1999 om den ökade leasingtrenden. Hämtad från: 
http://www.icao.int/ICDB/HTML/English/Representative%20Bodies/Air%20Transport%20Committee/Working
%20Papers%20by%20Session/156/AT.156.WP.1849.en/at.156.wp.1849.app.en.pdf 
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5. Strategi 
Fokus i denna rapport ligger på organisationer och deras strategi. Flygmarknaden har 
genomgått stora förändringar det senaste årtiondet, med avregleringen som en bidragande 
faktor. Detta har lett till en marknad som är dynamisk och inte lika förutsägbar. För att klara 
konkurrensen i en hårdare miljö behövs en viss form av strategi. Då branschen är 
kapitalintensiv är frågor rörande anskaffning av flygkraft ett av de viktigaste besluten ett 
flygbolag tar.  
 
 
En viktig del i organisation är beslutstagandet. Beslut tas dagligen och kan vara alltifrån 
rutinmässiga till att beröra många människor och innebära stora konsekvenser.  När besluten 
ska fattas görs detta ofta rationellt. Besluten kan sedan mynna ut i en strategi eller tas därför 
att det finns en viss strategi.157 Att välja att leasa i ett flygbolag, och i så fall hur mycket, är i 
många fall ett strategiskt beslut som ledningen i flygplansstyrelsen måste ta. 
 

5.1 Strategi inom flygbolag 
 

Strategi handlar om att förhålla sig till osäkerhet. Det kan röra sig om framtiden eller den aktuella 
situationen. Det kan handla om överraskningar i omgivningen eller det kan vara intern osäkerhet som kan 
bero på komplexitet eller större omställningar i organisationen.158 

 
Begreppet strategi i en organisation berör först och främst den högsta ledningen och vad de 
kan göra för att påverka dess organisations resultat. Detta sker med hjälp av olika led- och 
styrningsredskap, som används till att försöka styra organisationens relationer till 
omgivningen. Målet är att kunna övervinna konkurrenter och andra hot i omgivningen såsom 
statliga myndigheter, teknologiska förändringar osv. Agerandet sker på marknaden och till sin 
hjälp finns organisationens/företagets resurser.159 En bra strategi mynnar ut i att en 
organisation kan fortsätta överleva och t.o.m. förbättra sitt resultat.160 Det finns många 
”hot”på den svenska flygmarknaden men även vissa förbud och restriktioner vilket ytterligare 
försvårar för ett flygbolag att klara sig. För att överleva långsiktigt måste man därför oftast 
tänka långsiktigt. Att då lägga upp en plan, eller strategi, ökar chanserna till att flygbolag går 
med vinst och inte tvingas till konkurs.   
 
Det finns ett flertal teorier om strategi. Det viktigt är att poängtera att omgivningen till 
organisationerna är opåverkbart i de olika teorierna, dvs. teorin är inte till för att du ska kunna 
förändra omgivningen utan för att du ska kunna möta omgivningens krav på ett 
tillfredsställande sätt 161. Chefen för en flygplansflotta måste alltså lägga upp en strategi som 
är anpassad för att klara omgivningen. Det finns ett flertal teorier som behandlar omgivning 
och organisationer, där olika saker poängteras och perspektiven ses ur olika synsätt. Om 
omgivningen ur ett ledarskapsperspektiv, ett perspektiv som denna uppsats har, ses som ett 
hinder är teorin om resursberoende en teori som har utgångspunkt ur dessa saker. Ett 

                                                
157 Arent Greve, Organisationsteori - nya perspektiv. .Stockholm: Universitetsforlaget, 1995).ss.206-207 
158 Jorgen F Bakka, Egil Fivelsdal & Lars Lindkvist, Organisationsteori, (Malmö: Liber AB, 2006),s. 255 
159 Mary Jo Hatch, ss. 123-124 
160 Ibid, ss. 128-131 
161 Ibid, s. 126 
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grundläggande antagande blir då att en analys av interorganisatoriska162 relationer i 
organisationsnätverket kan hjälpa cheferna att ta och få grepp om de makt- och 
beroenderelationer som finns mellan organisationen och andra nätverksaktörer. En sådan 
kunskap om omgivningen och dess teori gör det möjligt för cheferna att komma till handling 
och få viss kontroll över tänkbara påverkanskällor i omgivningen. De kan också hjälpa till att 
förklara hur organisationen kan kompensera eller neutralisera delar av detta inflytande genom 
att skapa ett motberoende.163 I den grad organisationen är utsatt i förhållande till omgivningen 
är en följd av behovet som råvaror, arbete, kapital och utrustning. 164 
 
Vid en analys av resursberoende behöver även beroenderesurserna identifieras. Därefter riktas 
blicken till de aktörer i omgivningen som kan påverka relationerna mellan organisationerna 
och omgivningen, och på så vis stödja eller störa organisationernas resursutbyte.165 Behovet 
av kapital för att bl.a. kunna köpa in flygplan gör att en flygstrateg måste se till vad han har 
för alternativ för att kunna tillgodose behovet. Han skulle då i princip kunna köpa, vilket 
kostar mycket pengar och gör att man ofta inte har råd, eller leasa. Leasing binder inte lika 
mycket kapital och är enklare att få tag på när det behövs. Allt detta tar oftast mycket lång tid, 
vilket gör att en förenkling är nödvändig ibland. Istället görs enbart en bedömning av vikt, 
dvs. man bedömer vilken betydelse en viss produkt har, och även produktens knapphet/brist 
bedöms, då man uppskattar tillgängligheten av produkten. Efter bedömningen av denna analys 
kan sedan en strategi ta form. Har man exempelvis kapital som en knapp resurs kan strategin 
bli att försöka behålla så mycket likvida medel som möjligt.166 Ett tänkbart sätt är då att leasa, 
då det inte binder lika mycket kapital som ett köpt flygplan. Teorin om resursberoende är 
alltså ett exempel på strategisk passform. Strategin går ut på att skräddarsy en personlig 
passform allteftersom marknaden förändras. Detta i syfte att uppnå olika konkurrensfördelar, 
något som i sin tur säkerställer organisationens överlevnad, lönsamhet och rykte.167 
 
Ett perspektiv på omgivningen, som att den t ex är komplex och osäker, kan göra att en 
organisation försöker upprätthålla en typ av buffert, som då blir en sköld för organisationens 
interna operationer.168 Den typen av strategi, som reducerar den osäkerhet och instabilitet som 
blir följden, kallas buffertstrategi. Eftersom osäkerhet är förknippad med låg stabilitet, 
kommer företag att vilja skydda sig, vilket de kan göra genom att använda mer resurser än de 
sparar.169 Att leasa kostar generellt sätt mer än att köpa i det långa loppet. Men vid eventuella 
bakslag, exempelvis naturkatastrofer, kan planet snabbt avyttras. Flygbolaget behöver inte stå 
med en resurs som kostar pengar men inte ger några intäkter.  
 
 
Strategi inom litteraturen behandlar företag i allmänhet och frågor kan ställas på vilket sätt 
svenska flygbolag tillämpar strategi och möter hot i deras omgivning. Hur svenska flygbolag 
och hur de planerar tas upp i nästkommande kapitel, Sammanställning av intervjuer.  

 

                                                
162  Se bilaga 1 – begrepp och definition 
163 Mary – Jo Hatch, s. 99 
164 Ibid.s.,110 
165 Ibid 
166 Ibid, s. 101 
167 Ibid, ss. 125-127 
168 Greve Arent, s. 114 
169 Ibid, s. 60  
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6. Sammanställning av intervjuer 

 
Här redovisas en sammanställning av de intervjuer vi genomförde. Leasetagarna som 
medverkade benämns med bokstäverna från A till I och leasegivaren med bokstaven X. Det 
bör påpekas att respondent X egentligen är två personer som jobbar för samma bolag. 
Bolagens ordning är oberoende indelat och har inget med bokstavsordning, storlek osv. att 
göra. Varje respondents sammanställning är indelad i tre kategorier: Flygmarknad, Leasing 
och Trend. Nästan alla respondenterna hade höga befattningar inom deras bolag: VD, 
Ekonomichef etc.   
 
 
Vi tror att etableringsår (före och efter år 2000) och verksamhetsstruktur är något som kan 
påverka valet att leasa, då man exempelvis kan se flygmarknaden ur ett annat perspektiv. Vi 
har valt att ta med fler bakgrundsvariabler för leasegivaren då det inte påverkar den utlovade 
anonymiteten men samtidigt ger en bättre bild av deras kunnande och på så sätt ökar 
trovärdigheten av uppsatsen. 
 

6.1 Respondent A170 
 
Verksamhetsstruktur: Dotterbolag i en koncern 
Etablerad: Efter 2000 
 
Flygmarknaden 
Enligt respondenten skulle flygbranschen kunna karakteriseras som: 
”Oerhört konkurrensutsatt”. Flygbolag konkurrerar från samma flygplatser och linjer och 
även om de inte bedriver exakt samma typ av lufttransport utgör de ett hot. Det har sedan 
skett ytterligare tryck, då Low cost carriers171 har kommit in på marknaden. Low cost carrier 
skapar nya marknader och stimulerar efterfrågan genom att de får allmänheten att inse att det 
går att flyga för en liten summa pengar istället. På vissa sträckor ses även expresståget som en 
konkurrent. Att åka tåg idag tar inte så mycket längre tid än att flyga inräknat med transfer till 
och från flygplatsen, check in m.m. 
 
”Det är enormt tuff i en marknad som inte är speciellt stor”. Konkurrensen blir än större med 
de nya strategier som kommer till för att kunna ta upp kampen med de större bolagen. Ett 
exempel är Codesharing172, där flygbolagen får ett större utbud än om de skulle ha opererat 
ensamma och kostnaderna kan hållas nere. Förväntningarna på marknaden är att den kommer 
att vara konkurrensutsatt ett bra tag framöver. Etableringen av ett flygbolag går tämligen 
snabbt när ett de väl fått ett tillstånd, att bedriva reguljärtrafik, och att flytta flygplanen från 
ett ställe till ett annat tar exempelvis inte lång tid. Andra sätt att beskriva marknaden på är:  

- Kapitalintensiv  - Det kostar mycket pengar att starta ett bolag och att driva det. 
 

                                                
170 Intervju med Respondent A, 07-04-28 
171 Se Bilaga 1 – Begrepp och definitioner 
172 Se Bilaga 1 – Begrepp och definitioner 
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- Konjunkturberoende  
 

De kapitalkrävande delarna i bolaget kan sammanfattas till: 
- Teknikkostnader – Flygplans -, underhålls - och bränslekostnader (25 procent av 

kostnaderna i detta bolag men troligtvis även i de flesta andra bolagen också), 
beror till viss del på vilket investeringsbeslut som tas, vilket flygplan ett bolag 
väljer att flyga med. 
 

- Personal, men jämfört med teknik och bränsle är det inte så mycket 
 
- ”Investering” i nya rutter, det syns inte i balansräkningen genom att det redovisas 

som en immateriell tillgång, men det kostar pengar 
 
Flygplanen som detta flygbolag använder sig av är jetdrivna och de leasar samtliga flygplan. 
Av dessa sker cirka 65 procent med internleasing inom koncernen. Behovet har varit större än 
vad moderbolaget har kunnat tillgodose vilket innebär att det bolag respondenten arbetar för 
även leasar från en extern leasegivare. Det förekommer troligen ofta leasing inom 
moderbolaget, vilket främst beror på hur ägarstrukturen ser ut.  
 
Leasing 
Leasingformen som används inom bolaget är av operationell karaktär. De väljer denna variant 
av leasing på grund av att det blir mindre risk, mer flexibelt. Med hjälp av denna flexibilitet, 
kan bolaget ta in och ta bort flygplan för att exempelvis kunna starta nya rutter. 
 
Formen eller hur avtalen ska se ut kan de som kund påverka mycket själv, bl a.avtalslängd, 
”redelivery conditions”173. Generellt har mindre flygplan kortare avtalsperioder och sträcker 
sig oftast över 36 månader. Angående leasingens popularitet är att det bland mindre bolag 
troligtvis är populärt. De mindre bolagen kanske inte är tillräckligt kapitalstarka och de kan 
därför inte köpa flygplanen, ”Det är sättet för mindre bolag att bedriva verksamhet”. 
 
En negativ sak, vid ägande av flygplan, är att ett värde måste uppskattas på vad flygplanen är 
värt om exempelvis 3 år. Det är ganska svårt eftersom det är efterfrågan som styr priset. 
Mycket har förändrats i och med att Low cost carriers kom in på marknaden. Det har blivit 
svårare att försöka förutspå marknaden, då det tidigare var mer stabila konjunkturcykler. 
Det finns idag en överefterfrågan på flygplan då exempelvis stora bolag som Ryanair lägger 
stora ordrar. Ett problem betydligt större för kanske mindre flygbolag, då de får ta det som blir 
över. Vid valet mellan att köpa eller att leasa, så styr företagsprinciper och investeringsbeslut 
det slutgiltiga beslutet.  Kan moderföretaget hjälpa till att finansiera nya flygplan? Kan de inte 
det, innebär det att de måste leasa sina flygplan. Det beror också på vilken horisont bolaget 
planerar för. Kan flygbolaget ta den högre risken att ingå i finansiella leasingavtal? Att binda 
upp pengar i flygplan eller ha möjlighet att vid eventuella svackor kunna göra sig av med 
flygplan som blir överflödiga. Eftersom flygplanen är dyra måste flygplanet flyga i ett antal år 
för att det ska kunna ta igen den kostnaden. 
  
Om möjligheten fanns skulle de hellre köpa. Detta eftersom ett köp är billigast genom att en 
till part inte blandar sig i och vill ha pengar, vilket leder till att kostnaden stiger. Återigen 
beror det på vilken planeringshorisont174 bolaget befinner sig på.  

                                                
173 Se Bilaga 1 – Begrepp och definitioner 
174 Syftar på hur lång tid framåt som bolaget planerar för. 
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Att blanda sin flotta kan sprida riskerna, genom att ha en viss del köpta och en viss del 
leasade. Respondenten exemplifierar med att sätta ihop en aktieportfölj och att det är en fråga 
om hur stor risk som flygbolaget vill ta, ”Ju längre horisonten blir ju längre blir 
intäktsflöden”. 
 
När det kommer till om off balance finansiering är en faktor som påverkar valet av 
finansieringsmetod, erhålls svaret, att det troligen är en risk att ha saker i balansräkningen om 
ett bolag exempelvis räknar fel på horisontlängden. I valet av leasingmetod, finansiell eller 
operationell, ger det operationell leasing ett försteg, då kontraktet gäller under kortare 
perioder.. För detta bolag är den en av de många anledningarna till att de väljer operationell 
leasing som finansieringsmetod. ”Ju längre leaseavtalen blir desto högre blir risken” och ”Ju 
längre man går ifrån operationella leasingavtal desto högre blir risken”, tar respondenten upp 
som skäl till varför de leasar. 
 
Trend 
Respondenten tycker sig se en köptrend på många kontinenter. Exempelvis i Asien är det 
många flygbolag som väljer att köpa sina flygplan. Mindre bolag och uppstickare skulle nog 
behöva leasa på grund av att det binder upp mindre kapital. Avregleringen gjorde att fler bolag 
startade upp, nya bolag som använder leasing som finansieringsmetod, vilket torde ha 
påverkat användningen av leasing.  
 

6.2 Respondent B175 
 
Verksamhetsstruktur: Moderbolag, bedriver även verksamhet inom andra områden. Har 
dotterbolag som är verksam i Sverige. 
Etablerad: Innan 2000 talet. 
 
Flygmarknaden  
Flygmarknaden är en marknad av tillväxt och cyklikalitet. Det mest kapitalkrävande 
tillgångsslaget inom flygbolaget är flygplanen. Det kan kollas upp genom att se i 
balansräkningen, där det är den största posten. Efter flygplanen är de mest kapitalkrävande 
posterna de löpande posterna som exempelvis: kundfordringar, pensioner osv.  
 
Leasing 
Bolaget använder både propeller och jetdrivna flygplan. Andelen ägda flygplan är ca 20 
procent. Koncernen använder sig även av finansiell leasing men det anses inte som leasing 
utan endast en finansieringsform av ägda flyg. Då ägande jämfört leasing diskuteras, kan 
finansiella leasar alltså bortses. Leasing i detta sammanhang menas med operationell leasing. 
”Äga är äga och leasa är leasa och finansiell leasing är bara ett sätt att låna pengar till sina 
ägda flyg”. 

 
Finansiell leasing finns till stor del till, förutom de ovannämnda skäl, för att vissa 
marknadsparter föredrar ett sådant säkerhetsupplägg. I operationella leasingsammanhang 
menas dryleasing. Wetleasing är mer ett komplement då det har en mindre marknad, är relativt 
komplex och har stora begränsningar bl.a. i relation till övervakande myndigheter och 
inblandade fackföreningar. Inom exempelvis charter används det i större grad. 
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” Vad behöver flygbolag? Flygplan…”, Det finns två sätt att anskaffa flygkapacitet på; 
antingen är det genom att köpa eller att leasa. För den operationella verksamheten i sig skiljer 
sig inte de båda anskaffningssätten åt, utan den bedrivs ändå på samma sätt. Varför sedan 
bolag leasar kan variera mycket; I vissa fall är leasing det enda alternativet eller så väljer 
bolag att leasa istället för att äga. Leasingmarknaden är en marknad som växer då det finns 
fler aktörer på båda sidor, vilket gör marknaden mer likvid. Leasing är för många nya bolag 
ett sätt att snabbare komma igång med verksamheten, för andra innebär det ett sätt få stöd till 
sin verksamhet något som de inte skulle kunna få på ett annat håll. 
Angående bolagets egna finansieringsbeslut har de tagit fram en policy som de följer. Den rör 
sig om dessa frågor: 

 
1. Har vi något val?  

Har de något val? Många bolag har dåligt med pengar, det är då lättare att kunna leasa, 
eller så har bolagen inget annat alternativ än att leasa. Genom att flygplanet eller 
tillgången ägs av leasegivaren, kan denna hämta tillbaka tillgången om bolagen ej 
betalar. Andra bolag har kanske historiskt sett valt att äga flygplan och haft god 
tillgång på finansiering.  
 

2. Hur mycket? 
Det har blivit vanligare med en mix med leasade och ägda flygplan, även om bolaget 
har råd att äga planen.  Faktorer som påverkar varför flygbolag väljer att använda 
operationell leasing är följande: 
 

1. Operationell flexibilitet, dvs. att antalet flyg kan anpassas till vad operationen 
kräver. Om leasingkontraktet förfaller och flygplanen ej behövs kan dessa 
lämnas tillbaka.  
 

2. Marknadsrisk på så vis att om marknaden är svag, och flyget ej behövs i 
operationen, måste flygplanet kanske säljas för ett lågt pris. Det kan innebära 
realisationsförluster och minskat eget kapital.  
 

3. Prisrisk. Möjligheten att kunna lämna tillbaka flygplanen när kontrakten 
förfallit utan större ansträngning är bra vid nedgång på marknaden. Det finns 
dock en risk att de, vid högkonjunktur, kan behöva lämna tillbaka flygplanet 
när kontraktet förfallit därför att leasegivare ska hyra ut till någon annan. 
Efterfrågan för just det specifika flygplanet kanske har ökat. Ett högre pris kan 
komma att behöva betalas vid högkonjunktur. Oftast vill dock leasegivaren 
vidareuthyra flyget till samma part, för att minska höga transfereringskostnader 
till ny part. Prisrisken i en leaseförlängning är dock att anse som en naturlig 
hedge mot konjunkturcykeln, vilket inte är något problem för bolaget.  
 

4. Finansieringskostnader, är det billigare eller dyrare än exempelvis lån? 
Strukturerade frågor måste också beaktas; rätten att förlänga, rätten att köpa 
tillbaka den etc.   
 

5. Valutarisken. Redovisningsmässigt omräknas de finansiella tillgångar vilket 
inte görs med icke-finansiella. Detta kan påverka resultatet om ett lån har tagits 
i annan valuta än SEK, då lånet kan fluktuera en hel del, och alltså omvärderas 
över resultatet, utan att motsvarande effekt uppstår på tillgångssidan. Små 
procentuella förändringar kan ge miljardeffekter och nyckeltalen kan påverkas, 
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genom att det är så stora summor det rör sig om; en förlust ena dagen kan vara 
en vinst den andra dagen. Affärsmässigt har inget hänt men i redovisningen 
syns det. 

 
Det är fullt möjligt att driva samma affärsverksamhet för ett flygbolag med ägda eller med 
leasade flyg. Vid ägande finns en tillgångrisk. Ägandet av flygplan kan ses som en separat 
affärsverksamhet. En del av det egna kapitalets utveckling beror på de plan flygbolagen äger. 
Leasingbolagens verksamhet består i att äga flygplan, flygbolagens är att flyga folk.  
 
Trend 
Respondenten anser att trenden att leasa har ökat. Det finns en trend, som började i början av 
90-talet, som pekar på en ökad användning av leasing. Innan 90-talet fanns knappt den 
produkten eller något leasingbolag. Då fler bolag tänker mer i de banor som respondenten 
tidigare har berört, har leasingen ökat. Marknaden har även blivit större, fler parter finns, 
vilket lett till en större konkurrens. Detta kan fortsätta växa. 
 
När det kommer till avregleringen kan ej någon koppling mellan ökad leasing och avreglering 
ses. Konkurrensen har dock ökat, fler flygbolag flyger allt mer mellan länder, då det bl.a. är 
lägre biljettpriser.  
 

6.3 Respondent C176 
 

Verksamhetsstruktur: Ingår i en koncern,  
Etablerad: Före 2000 
 
Flygmarknaden 
Det som karakteriserar branschen är att den är överhettad. 
Med ”överhettad” menas: 

- Det är stor ruljans på rekrytering bland både små och stora bolag 
 

- Många flygbolag vill ha nya flygplan vilket innebär att flygplanstillverkarna har 
mycket att göra. Det är relativt långa väntetider för nyleverans och ingen garanti att 
det går snabbare för dem som avser köpa ett begagnat plan.  
 

- På grund av hög personalomsättning tar utbildning lång tid för flygbolagen. Brist finns 
även på teknikersidan.  
 

-  På den begagnade marknaden för flygplan är det stort tryck på flera  
flygplanstyper vilket innebär att det kan vara svårt att släppa plan. En följd av detta är 
att leasingraten höjs genom att efterfrågan ökar. 

 
De kapitalkrävande delarna i flygbolag kan ses ur två olika sätt; 

- Kostnad per flygtimma, operationellt 
 

- Investeringar 
 

Ur en operationell synvinkel är underhållet det mest kostnadskrävande. Ses det däremot 
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utifrån investering, är planen den enskilt största investeringen. 
 
Bolaget använder sig av flygplan i kategorin 20-50 säten. Inom koncernen förekommer såväl 
intern- som extern leasing.  
 
Leasing 
Finansieringsformen beror på flera orsaker där faktorer som kapital, affärsidé och 
ägandeförhållanden styr. Inom detta flygbolag används operationell leasing. Det finns få som 
har råd att köpa kontant. Av finansiella skäl investerar bolaget i flygplan som de sedan kan 
leasa ut till andra, detta medför att de får leasingintäkter. Bolaget leasar ut genom wet- och 
dry lease till andra bolag. 
Inköp sker beroende på prisbild, tillgång och efterfrågan. Flera av planen har köpts under 
lågkonjunktur vilket skapar ett bra marknadsvärde då branschen svänger. Det är dock inte alla 
som har den möjligheten. För denna typ av affärshändelser krävs det att kapital finns 
tillgängligt, och att de som investerare, löpande analyserar marknaden. 
  
I stort består valet av kontrakt, dvs. vilken typ av leasing som används, längd på kontrakt, 
stabilitet hos leasetagaren,”routenät” osv. Det är många parametrar som vägs in. Det 
förekommer även sale and leaseback transaktioner. Innebörden är att företaget köper planen 
mot att de sedan tar in leasingavgift från motpart under viss tid innan flygplanen skall vidare.  
 
”Varje fall är unikt hur de hanteras”, vilket syftar på att det finns många metoder att leasa på. 
Att det finns kanske två till tre standardmetoder och sedan många varianter av det, som 
anpassas från fall till fall. 
 
Leasing kan anses populärt. Nystartade bolag behöver, i kanske cirka 90 procent av fallen, 
använda sig av leasing för att kunna starta upp. Det är givetvis en kostnadsfråga. Skillnaden 
mellan att låna och leasa är att med lånade pengar sitter låntagaren ”fast” med flygplanet, 
bryts kontraktet sitter de som långivare fortfarande kvar med kapitalkostnaden. Det är en 
marknadsvärderisk att äga flygplanet, då det inte är säkert vad flygplanet har för värde på 
försäljningsdagen. Vid leasing däremot finns ett kontrakt med möjlighet att säga upp avtalet 
efter ett visst antal månader. När det sedan tar slut kan leasetagaren återlämna flygplanet. 
 
Trend 
Antalet nya flygplan som används ökar, i de flesta fall rör det sig om olika arter av leasing. 
Både köpmarknaden och leasingmarknaden ökar, då ”marknaden är som den är”. Ökningen 
beror på att det går bra för lågkostnadsbolagen177 på vissa marknader, exempelvis Indien och 
Asien, och vissa inriktningar inom flygbranschen, exempelvis affärsflyget.  
 
Om avregleringen har påverkat leasingmarknaden beror det generellt på från vilket perspektiv 
man ser utifrån. För slutkunden, resenären, har det varit bra då priserna sjunkit och det finns 
fler linjer, det har lett till en högre konkurrens.  
 
Det bör påpekas att detta bolags konkurrenssituation skiljer sig från vissa reguljära flygbolag 
genom att deras affärsidé skiljer sig till viss del från de andra respondenternas bolag. De ser 
leasing som en stor del i sin affärsverksamhet, vilket leder till en del annorlunda följdfrågor. 
 
Att leasa ut 
De vanligaste leasingvarianterna hos dem beror helt och hållet på tillfället, men wet lease är 
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mest populär. Wet lease finns i ett antal sidovarianter exempelvis ACMI, som också är det 
mest vanliga inom wet lease. Det beror på att det är ett sätt att starta nya linjerutter, 
exempelvis vid högsäsong, då många anställda vill ha semester. Det kan också bero på bristen 
på personal och möjligen bristen på tillstånd att få trafikera rutterna. När flygbolagen som de 
leasar ut till besitter båda dessa faktorer tenderar de till att välja dry leasing. 
 

6.4 Respondent D178 
 

Verksamhetsstruktur: Ingår i en koncern, där modern sysslar med annan verksamhet än 
reguljär trafik 
Etablerad: Efter 2000 
 
Flygmarknad 
Flygbranschen ses som statisk, men att den dock är inne i en stor förändringsprocess. Tidigare 
har flygbolagen varit för sen och hoppas att allt ska gå bra ändå. Vissa bolag har velat fortsätta 
åka med stora flygplan, trots lägre passagerarantal och det är först nu de har börjat anpassat 
sig. Många har kanske väntat lite väl länge med den anpassningsprocessen. Detta kan bero på 
att gamla mönster är svåra att bryta och att de sedan blivit fast med sin flotta när förändringen 
skett. De som visat vägen är lågkostnadsbolagen. De har penetrerat marknaden och utgått mer 
ifrån vad kunderna vill ha. Det är konstigt att det inte skett tidigare, då flygplan är en 
högkostnadsprodukt. Fortfarande finns ett invant beteende hos resenärer att flyga med de 
traditionella bolagen. Inom detta bolag finns inga stora kapitalkostnader, men tror att ägandet 
av flygplan eller hyran av det, är en av det mest kapitalkrävande objektet i ett flygbolag. För 
de större är personalen en stor kostnad. 
 
Leasing 
Bolaget leasar inget idag, men hade ett leasingkontrakt på gång innan de fann en annan 
strategi. Respondenten har inte många fler funderingar kring valet att leasa, de har hittat ett 
annat sätt att lösa det på. Generellt sett har varje bolag sina egna strategier att lösa sina 
problem på. Vissa vill äga och andra vill helt enkelt inte det. Det som kan funderas över är 
vilken risk bolaget är villig att ta i och med valet att äga ett plan; vill man ha en större risk 
eller accepterar man hellre en hyra mot rimliga kostnader. Trorligtvis är det även svårt att 
låna, då det inte finns någon stor andrahandsmarkand där planen kan säljas på. Själva kommer 
de inte att köpa in flygplan inom en snar framtid. Det är svårt att veta vad som kommer hända 
med produkten och den är trots allt kostnadskrävande.  Även om flygplanet skulle vara 
billigare skulle de ändå inte ha köpt in. Det är ”ingen ide”. 
 
Trend 
Flyget har blivit mer publikt och kommer att fortsätta med den utvecklingen, ”Det är var 
mans möjlighet”. De mer traditionella bolagen måste omvärdera sina strategier än mer och bli 
mindre fyrkantiga för att kunna ”vara med i svängarna”. För att klara sig i framtiden måste 
flygbolagen börja se utifrån kundernas behov, något många inte behövt göra förut. Trender 
inom flygbranschen kommer t ex. vara att fler ”Point to point” bolag179 startas och att det 
bildas fler allianser.  
 
Respondenten vet inte vad avregleringen inneburit, men kan tänka sig att flygbolagen varit 
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mer ”laidback” före, då det inte fanns den konkurrens som det nu finns.  
 

6.5 Respondent E180 
 
Verksamhetsstruktur: Dotterbolag. Moderbolag bedriver även verksamhet inom andra 
områden 
Etablerad: Efter 2000 
 
Flygmarknad 
Det som karakteriserar flygmarknaden och flygbranschen är att den är kraftigt 
konkurrensutsatt, marginalerna är låga och riskerna är stora. De behövs ett stort startkapital. 
”En tuff marknadssituation, mycket konkurrens och kapitaldrivande”, är några definitioner om 
marknaden. De kapitalkrävande momenten i bolaget är personal, genom att det är en 
tjänstesektor krävs det mycket personal. Andra kapitalkostnader är flygplan och underhåll. 
Underhåll regleras till stor del av myndigheter och tillverkaren. Det finns inget som bolaget 
kan spara in på, utan det är kostnader som finns och alltid kommer att finnas vad man än gör. 
 
Bolaget leasar samtliga plan, dels via internleasing, inom koncernen och dels från externa 
leasegivare. Andelen externt leasade flygplan är 40 procent. 
 
Leasing 
Flygbolaget använder sig av ren operationell leasing med fixed rate  per specifik period. 
Generellt finns inte kapital för nystartade och små bolag. Den garanti som behövs när 
flygbolag väljer att köpa är inte likadan som vid leasing. Genom leasingen framgår 
kostnaderna för bolaget vilket minskar risken för oförutsedda kostnader. Köps exempelvis ett 
flygplan måste restvärdet räknas ut och vid försäljning kan det antingen bli en positiv eller 
negativ överraskning. Leasas flygplanet lämnas risken över till den andra parten, men för det 
debiteras ett högre pris. Det bör vara mer vanligt att medelstora och små flygbolag leasar sina 
flygplan eftersom det varken finns kapital och de är mindre benägna att ta risken att 
flygplanen är för lågt värderade vid försäljning. Uppfattningen är att bland små och 
medelstora flygbolag används det nästan bara leasing. Det bolag respondenten själv 
representerar leasar alla flygplan och valet mellan att leasa eller köpa beror på vilken tid de 
befinner sig i. Alla transaktioner som sker med flygplan sker i USD, både vid köp och vid 
leasing. Det är en viktig faktor om man exempelvis tänker sig att intäkterna sker i Svenska 
kronor och utgifterna i USD. Vid en eventuell nedgång i dollarkursen blir flygplanet billigare. 
Vid dessa typer av frågor brukar experter tillfrågas som får avgöra vilket alternativ som är 
bäst. Vid köp av ett flygplan är det många saker som följer med, t.ex. underhållet. Däremot 
om ett flygplan leasas betalas en viss summa för flygplanet och underhållet för varje timme 
som flygplanet används. Det innebär större kontroll av vad som finns och vad det kostar, 
risken minimeras. Teoretiskt är det dock alltid dyrare att leasa ett flygplan än att köpa genom 
att det finns en till aktör som måste ta denna risk, vill ha marginaler och tjäna pengar. ”För att 
riskminimera, då är det en ren operationell leasing som är intressant”. 
 
Angående storleken på flygplanet och huruvida de köper eller leasar flygplanen så kan det 
definitivt vara en faktor. Detta då priset blir lägre och att efterfrågan troligtvis är lägre på 
exempelvis en turboprop181. Köps flygplanet blir det nog mer för pengarna, men å andra sidan 

                                                
180 Intervju med Respondent E, 07-05-02 
181 Se Bilaga 1- Begrepp och definitioner 



 

 39 

är inte leasingavgifter alltför dyra. Leasing är även bra genom att marginalerna är små och för 
att överleva på lång sikt måste det finnas en tillräckligt stor kassa för att täcka de år som det 
går dåligt. Med leasing binds inte kapitalet upp. 
 
Trend 
Vid frågan om utvecklingen av leasingtrenden kan det tänka sig att det procentuellt är en 
större andel leasing idag än för kanske 15 - 20 år sedan. Detta kan ha att göra med att det är 
fler nya bolag som har startat upp och för dem är leasingen oftast det enda alternativet. 
Alternativet till att leasa är att ta ett lån men återigen finns denna risk. Som flygbolag måste 
man värdera om det är värt det och beakta ett flertal faktorer däribland dollarkursen.  
 
Avregleringen som skedde är inget som detta bolag har märkt. Däremot har inträdet i EU 
medfört ett öppnande av branschen. Det innebar en fri rörlighet och medförde att det 
underlättade utvärderingen av linjer i andra länder och ansökan om tillstånd.  
 

6.6 Respondent F182 
 
Verksamhetsstruktur: 
Etablerad: Efter 2000 
 
Flygmarknaden 
Det som kan karakterisera branschen är att den är delvis väldigt konkurrenskraftig och 
traditionsbunden. Orsaken till det är ägarstrukturen som har funnits i flygbranschen historiskt 
sätt, det statliga monopolet. Efter att avregleringen påbörjades har det tagit lång tid för att det 
ska komma resenären till godo, men det har börjat bli bättre, då flygbolag har hittat nya sätt 
att bedriva affärer i branschen. ”Det som har skett är att det har finns ett antal nya koncept, så 
att nya företag som inte har kommit från flygbranschen, har sett flyget på ett helt annat sätt, 
på ett helt enkelt mer kostnadseffektivtsätt”. 
 
Med kostnadseffektivt menas att den traditionella branschen har haft problem, då flygbolagen 
haft monopol och inte behövt vända sig till kunden. Kundens behov har inte varit det 
viktigaste och flygbolagen har kunnat styra mycket själv, exempelvis bokning, tidtabeller 
m.m. Det som de nya bolagen gör är att de har ett ”utifrån in” perspektiv. De frågar sig ”Vad 
skulle vi vilja ha som kund? Vad behöver vi?” Svaret blir tillgänglighet och ett vettigt pris. 
”Det kostnadseffektiva består i att man utnyttjar kapaciteten på ett bra sätt.”  
 
Bolaget använder främst mindre maskiner på kortare sträckor. De äger inga flygplan utan har 
avtal halvårs eller årsvis med operatören vilket gör att planen kan utnyttjas maximalt. De har 
en distribution av bokning, och Internet är en stor anledning till att det är kostnadseffektivt. 
Alla mellanhänder mellan kund och dem själv kan väljas bort om kunden önskar.  
Distributionen, av exempelvis biljetter m.m., är en av de stora kostnaderna. De har också en 
ganska liten personalstyrka och köper in tjänster som callcenter etc. vilket gör att 
respondentens flygbolag har en helt annan kostnadskontroll. 
 
Leasing 
Respondentens bolag köper in av ett annat bolag. De hyr flygplan tillsammans med piloter 
och köper in underhållstjänsten. Kabinpersonal står de däremot för själva. Det är en liten 
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speciell konstruktion vilket gör att definitionen blir relativt diffus. Anledning till att de leasar 
är till stor del just denna kostnadskontroll,”…vi vet precis vad vi betalar för, så det blir inga 
otrevliga överraskningar”. 
 
Leasing kan ses som populärt. Det är få som äger sina flygplan själva, leasing används i 
princip alltid. Nackdelen är att det är en mellanhand till som vill få in pengar men samtidigt är 
det ett väldigt bra sätt att få in kapacitet på när bolaget är i behov av det. Leasing kommer att 
finnas kvar framöver, men att själva leasingförfarandet troligtvis kommer att bli mer 
behovsanpassat. Om de hade ett val mellan att leasa och att köpa skulle de vilja äga 
flygplanen om möjligheten fanns men ”Inte för ägandets skull”. Det finns andra fördelar men 
inte för den finansiella biten, då det finns mycket kostnader runtomkring. Fördelar som kan 
komma med ägandet av ett flygplan kan dock vara att verksamheten på ett mer effektivt sätt 
kan utnyttja sina flygplan, de kan planera bättre. Väljer de som flygbolag att leasa måste 
bolaget i god tid ta kontakt med leasegivaren, vid t.ex. utökning av sina linjer.  
 
Trend 
Avregleringen kan sägas ha påverkat leasingtrenden, eftersom det ger större möjlighet för dem 
som leasar ut flygplan. Innan avregleringen fanns det bara ett antal stora aktörer exempelvis 
SAS, British Airways, Lufthansa. De ägde antagligen flygplanen inom koncernen sen kan de 
möjligtvis ha haft olika företag för att maximera vinsterna Avregleringen har dessutom 
inverkat till att det har uppkommit bolag, virtuella flygbolag, sådana som inte äger sina 
flygplan. 

 

6.7 Respondent G183 
 
Verksamhetsstruktur: Inget moderbolag 
Etablerad: Efter 2000 
 
Flygmarknad 
Flygmarknaden kan beskrivas som väldigt komplex, det är många bitar som måste falla på 
plats och flygbolagen är beroende av kunskap. Det gäller att vara flexibel, flygbolaget måste 
kunna möta marknaden och efterfrågan, hela tiden. Det är även mycket kapital i rörelse.  
Finansieringen av flygplanet är den mest kapitaldrivande posten. Därefter vilken substans, 
grundkapital, bolaget har innan en linje startas. Bolaget måste kunna driva den beroende på 
hur allt utvecklas. När det gäller själva delen att starta upp ett bolag, är det finansieringen av 
flygplanet och affärsplanen som gäller. Man bör ha i åtanke att flygbolag som går bra gör en 
vinst med kanske fem procent av omsättningen. 
 
Leasing 
Själv äger bolaget som G representerar, cirka 20 procent av sin flygplansflotta och leasar de 
andra. Av de leasade är cirka 25 procent finansierad med finansiell leasing. Skillnaden på 
leasing formerna, är att  kort lease ”alltid är lease”. Leasing under en längre period, finansiell, 
kan även kallas ”leasepurchase”, dvs. att bolaget förbinder sig att köpa loss det efter ett antal 
år. Leasepurchase är en dyrare finansieringsform än att låna av banken direkt. De184 har leasat 
från starten, men då var det andra plan de leasade, sedan köpte de även ett plan. Leasing har 
alltid använts som som en finansieringsform, då de ej har haft, eller har det kapitalet. Det 
positiva med att leasa är att leasarna kan läggas upp på olika perioder.  Leasingarna kan 
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planeras så att om värdet på dem går ner, och de bestämmer sig för att inte satsa mera pengar, 
kan lämna tillbaka flygplanet. Ett exempel är vid nedläggning av en linje. Om det dock har 
fått substans - fått kapital - på den, kan de alltid köpa flygplanet. Leasing är ytterst populärt 
inom branschen, då ”det är ju det som gäller”. Det poängteras dock att det är bättre att äga 
flygplanet själv, men för att göra det måste man först ta sig till det stadiet, dvs. att möjligheten 
till det finns. 
 
Flygplansstorlek är inte någon viktig faktor vid flygplansköp utan flygbolag köper generellt 
om de kan kapitalmässigt. Strävan efter att alltid äga flygplanen gör att bolaget skulle köpa 
flygplanet även om det innebar en minskad flexibilitet. Respondenten påpekar dock att det 
kan hända att han har ett annat förhållningssätt än andra respondenter i vår undersökning, dvs. 
hur andra flygbolag resonerar. Anledningen är att han är en delägare i bolaget. Vid 
finansieringsbeslutet så tänker respondenten på vad det kan generera i längden. Vidare 
påpekas att ett flygplan inte förlorar så mycket i värde bara underhållet sköts. Flygplan står 
högt i värde och det kan t.o.m. gå upp om det sköts bra. I fall där värdet har gått upp, har det 
inneburit en kapitalvinst. Värdeuppgången gäller dock främst affärsflygplan, eftersom de är 
svårare att få tag på. 
 
Vid planering av flygplansflottan gäller det att varva lite. Genom att avskrivningar får göras 
vid ägande av flygplanen, leder det till att rätt mycket kan skrivas av om stora vinster görs. 
Dock värdesätter de den flexibiliteten att kunna göra sig av med flygplanen. Respondenten 
exemplifierar med fallet 11:e september och den efterföljande effekten, att priserna gick ner 
på flygplanen 
 
När det gäller offbalance så påverkar det inte valet av att leasa eller inte leasa. Det spelar 
ingen roll hos bankerna då de ändå tar ut pantbrev. Fördelen med att leasa, är att de inte 
behöver ta ut ett pantbrev. I Sverige är det relativt dyrt med pantbrev, cirka en procent av 
köpeskillingen. Det finns dock sätt att ta sig runt sådana problem. Ett sätt kan vara att 
registrera sig i USA, där det är gratis att ta ut pantbrev. Därefter kan bolaget ta med sig 
flygplanet till Sverige och behöver då bara ta ut en administrativ kostnad. Respondenten tror 
att det säkert förekommer många sådana transaktioner. 
 

Trend 
Att leasa är det största finansieringssättet, det är inte många som köper. Gäller det små 
flygplan, som de använder i verksamheten, köps det mer ofta men använder man sig av större 
används leasing mer. Man kanske väljer att placera flygplanen inom moderbolaget och 
uppkommer det då ekonomiska problem drabbar det ej flygbolaget direkt.   
 
Respondenten har ingen kommentar angående avregleringen. 
 
Längden på avtalen 
Operationell leasing sker oftast på lång tid men påpekar dock att de har ett flygplan nu på ett 
år och det är relativt kort. Vid större flygmaskiner är avtalsperioden på minst tre år. Typerna 
som de flyger är väldigt populära och svåra att få tag på, vilket leder till ett högt pris. 
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6.8 Respondent H185 
 

Verksamhetsstruktur: Ingår i en koncern, där de är ett dotterbolag 
Etablerad: Före 2000 
 
Flygmarknad 
Flygbranschen kan beskrivas som klart konjunkturberoende och att den påverkas, generellt 
sett, av många omvärldsfaktorer. Om flygbranschen sedan avgränsas till Skandinavien, kan 
man säga att den också påverkas relativt mycket av kursutvecklingar och bränslepriser. 
Sammanfattningsvis så är dollarkurs, bränslepriser och konjunktur de tre faktorer som är mest 
kritiska. Respondenten har sedan en egen teori om trafiken på den svenska markanden; att den 
har att göra med demografin på ”businessen”. Man kan inte bara se på högkonjunktur, 
bränslekurser och dollarkurser när det kommer till den långsiktiga utvecklingen av den 
svenska inrikestrafiken, det finns även andra faktorer som spelar in. Exempelvis att 
resbeteendet har förändrats efter inträdet i EU. Stockholm som nav har fått en minskad 
betydelse på grund av att affärsindustrin inte är centraliserad i Stockholm.  
 
De mest kapitalkrävande objekten, och den enskilt största kostnaden, i flygbranschen är,  
 

- Flygplanskostnader, att driva flygplanet med lease och underhåll, bränsle (en rörlig 
kostnad) och  
 

- Personal. 
 
Leasing 
Det bolag respondent H jobbar för, har alltid leasat sina flygplan. Enstaka gånger har det dock 
hänt att flygplan köpts in, då i egenskap av en kapitalinvestering. Den typ av leasing som 
används mest i bolaget är operationell. Flygplan kan ses som vilken ”commodity” som helst 
och kan jämföras med exempelvis leasing av en bil. Varianterna av att leasa finns det också ett 
flertal av. ”Att anskaffa flygplan är som med bilar, antingen köper man dem eller så leasar 
man dem” . Finns det något pris som matchar och kapital finns, så skulle de kunna tänka sig 
att köpa. De kan då även leasa ut till andra operatörer, exempelvis genom: korttidslease och 
ett flertal undervarianter av denna leasetyp (wet/dry/dent osv.). Detta flygbolag brukar även 
själv leasa ut till bl.a. systerbolag under kortare perioder som sedan leasar det vidare ut, det är 
en del av deras affärsidé 
 
Som finansieringsalternativ är leasing populärt, det enda populära. Detta då ett penningflöde 
inte binder kapital och man försöker renodla bolaget till att ha en kärnverksamhet, bara driva 
kärnprodukten. Detta kan göras genom att sälja ut.  Kassabehållningen i bolaget blir då till för 
att klara av att driva kärnprodukten, möta konkurrens och fluktuationer. Respondent H anser 
att de är lite för små att egentligen tillfrågas om leasing är populärt och tar upp ett annat bolag 
som ett bättre exempel.  Det bolaget har valt att gå ner på kärnverksamheten. På så sätt 
behöver bolaget endast koncentrera sig på att investera i verksamheten och få en bra kassa.  
 
Kapitalet i detta bolag används ”optimalt”. Om de som flygbolag har mycket pengar och inte 
vet var de ska placeras, kan de välja att placera dem i ett flygplan. Det är dock inte så många 
flygbolag som har den möjligheten. Att kosta på sig att äga ett flygplan leder till att kapitalet 
binds och att det ej kan användas fritt. Det gör att handlingsfriheten minskar. En minskad 
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handlingsfrihet är vid exempelvis konjunktursvängningar, eller dylikt, till stor nackdel för 
flygbolaget. Ett exempel är Swissair186. Det flygbolaget hade köpt in flygplanen och på så sätt 
inte spridit sina risker. När det sedan gick dåligt slutade det mindre bra. Samma sak är det i en 
konkurrenssituation. Har bolaget inte fritt kapital till att använda i en konkurrenssituation, så 
sitter man där, begränsad av sin handlingssituation.  
 
Att leasing skulle ge fördelar på grund av offbalance anser inte respondenten. Under 
kreditgivning och andra företeelser, så går kreditgivarna/samarbetsparterna nämligen igenom 
ekonomin, vilket leder till stor transparens. Det rör sig om så pass stora summor att det 
granskas väldigt noggrant, det spelar ingen roll vad flygbolaget försöker göra. Företag med en 
god kassa är mer kreditvärdigt än ett som inte har en kassa. Har de tillgångar så avvägs det 
med det operationella som de har.  
 
Trend 
Det kan ha skett en ökning av leasing, då flera bolag vill ha en kassa att kunna möta 
marknaden och konjunktursvängningar med. Då är det bättre att leasa än att binda kassan i en 
kapitalplacering som exempelvis flygplan. Avregleringen har påverkat H:s bolag på så sätt att 
de har kunnat ta sig in på marknaden, vilket även andra aktörer kunnat göra. Leasingen ökar 
när det är fler aktörer, per automatik. Sedan kan det vara så att man som ensam aktör har en 
större stabilitet att bestämma sig för, om det finns ett förutsägbart kassaflöde, då det inte är så 
riskabelt att göra kapitalplaceringar. Konkurrensen gjorde att de tidigare stora nationella 
flygbolagen fått tänka om, just till att ha en kassa att kunna möta konkurrensen och 
konjunktursvängningarna. Respondenten anser sig dock själv inte alltför insatt i frågan för att 
med säkerhet kunna ge ett korrekt svar.  

 

6.9 Respondent I187 
 
Verksamhetsstruktur: Dotterbolag. Moderbolag   
Etablerad: Före 2000 
 
Flygmarknaden 
Det som karakteriserar den svenska flygmarknaden, och flygbranschen, är att den är ganska 
liten i ett internationellt perspektiv och att det inte finns många aktörer. Den nya teknologin 
och möjligheterna med Internet gav ett stort bidrag på konkurrenssituationen, exempelvis är 
det lättare att jämföra biljettpriser. Det har de senaste åren varit ganska kärvt på 
flygmarknaden. Branschen är väldigt konjunktur- och omvärldsberoende, skulle det råda en 
högkonjunktur bidrar det till att resandet ökar. Konjunkturväxlingar kan även påverka 
leasandet genom att affärerna görs upp i utländska valutor, oftast US dollar. Om exempelvis 
valutorna rör sig, förändras även resultatet. Flygbränslet är annars en stor kostnadspost som 
kan påverka bolaget, då det kan variera från år till år. Ett av de största kapitalkrävande 
momenten i bolaget är flygplanen i sig. I övrigt är det rörelsekapitalet i stort, däribland 
personal. De flygplan som bolaget använder sig av är varierande modeller av 
propellerflygplan men även några jetdrivna flygplan. Bolaget har en mix av leasade och ägda 
flygplan. Andelen köpta luftfartyg är cirka tio procent och tilläggas kan också att bolaget även 
leasar ut flygplan. 
 
                                                
186 Numera Swiss International, Förf. Anm. 
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Leasing 
Den leasingvariant som flygbolaget använder sig av är operationell leasing, vilken ofta 
tecknas på en given period. Det kan även ibland ingå en förlängningsoption med ytterligare 
tid. Man använder sig också av wetleasade flygplan och cirka 20 procent av antalet leasade 
flygplan sker genom denna form. Tidigare användes även finansiell leasing men inte just nu. 
Fördelar med operationell leasing är exempelvis:  

- att det finns givna återlämningstidpunkter vilket ger skydd vid eventuella 
marknadsnedgångar.   
 

- att man ”slipper” ett visst ansvar för marknads -och restvärden dels beroende på 
slitaget som sker men också beroende på hur marknaden utvecklar sig. Flygplanen kan 
vara mer eller mindre populära vid olika tillfällen vilket leder till att priset är billigare 
eller dyrare. Är priset lågt förlorar de pengar vid säljtillfället. De slipper m.a.o. en del 
risker. 

 
När det gäller wetlease används denna variant ofta på kortare tid och det är bra eftersom det 
kan uppstå en situation där det uppkommer ett behov av en annan flygplanstyp. Situationen 
kan bestå i att flygbolaget ska trafikera en ny rutt eller behöver extra kapacitet under en 
begränsad eller specifik tid. Det största skälet är att de inte vill ha dessa stora kostnader för 
flygplanen  
 
Respondenten ser inte wetlease som ett annat finansierings sätt, inte på samma sätt som 
exempelvis operationell och finansiell leasing. Wetlease är ett sätt att hyra in flygplan och 
besättning under kortare tid. När det kommer till internleasing så görs det i den lite större 
företagsstrukturen. Det förekommer dock inte inom detta bolags koncern. Det kan exempelvis 
finnas bolag som står som ägare och leasar ut till detta bolag. Dock bland de mindre bolagen 
förekommer det troligen ganska ofta att man lånar flygplan mellan varandra. 
 
Leasing, som finansieringsalternativ, är populärt. Respondentens bolag hade tidigare en mix 
av lånefinansierade, operationellt och finansiellt leasade och att dessa tre poster var lika 
mycket värde i rent flygplansvärde. Leasingformen som sådan är en lösning för dem som inte 
har råd att köpa själva och att det även beror på hur finansiellt stabil bolaget själv är, hur 
marknaden ser ut, vad man själv tror om framtiden, etc. 
Orsaker till varför leasings väljs kan sammanfattas till: 

- Den egna finansiella situation, att bolaget kanske inte kan eller vill att det ska påverka 
sin balansräkning. 
 

- Blandning av flygplansflotta och då man inte vet hur marknaden kommer utvecklas. 
 

- Marknadssituation för vissa flygplanstyper. Blir vissa flygplan populära innebär det att 
marknadsvärdet ökar som i sin tur leder till att leaseavgiften ökar. I dessa lägen kanske 
det är bättre att köpa. 
 

- Leasegivarens situation. Kanske finns det något bolag som vill sälja sina flygplan 
vilket ger möjligheten att köpa. 

 
 
Trend 
Respondenten tycker att det inte känns som att det kanske finns någon övervikt åt endera 
hållet när det kommer till huruvida de leasar mer nu än tidigare. Det torde dock vara så, att på 
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en marknad där det går lite sämre, exempelvis för ”vanliga bolag” att dessa kanske använder 
leasing i större utsträckning Vad som är bäst av att leasa eller köpa ett flygplan beror helt på 
hur marknaden ser ut och hur finansiellt starka man är. I detta fall, som hos dem, är det 
marknadens som styr. Det var efter avregleringen som marknaden tog fart och detta bolag är 
egentligen ett resultat av att detta hände.  
 

6.10 Respondent X188 
 

Befattning: Har kontakt med större bolagen och kommuner när det gäller leasing. Arbetar 
också med factoring. 
Jobbuppgifter: Varianter av flygplansleasing.  
Erfarenhet: Jobbat med detta område i 15 år. 
Deras marknad: Mindre och mer anpassade flygplan. Helikoptrar och flygplan (inga stora 
flygplan exempelvis Boeing och Airbus). 
 
Leasingbranschen 
Juridiskt sett har det inte skett någon utveckling men på andra områden inom leasing har det 
gjort det. Typiskt för leasingbranschen med flygplan är att det exempelvis för passagerarflyg 
finns jättestora aktörer även om det är mer typiskt för andra länder, t.ex. USA, Irland och 
Tyskland. Sverige har inte lika stora aktörer. 
 
Skillnad gentemot andra marknader 
 Leasing av flygplan skiljer sig ifrån den övriga leasingverksamheten, då det är fler dokument 
och tyngre avtalshantering. De, leaseparterna, måste vara mer noggranna, då man har kontakt 
med bl.a. luftfartsmyndigheter. Avtalen blir därför mer formaliserade när det kommer till 
flygplan än vid exempelvis maskiner och anläggningar, det är mer reglerat. 
 
Flygplan är väldig dyra investeringar, vilket gör det intressant för ett bolag att inte betala för 
mycket i kronor och ören, likvida medel, eller i för höga räntor. Räntor är en viss återspegling 
av skatteffekt. Hur dyrt det blir i likvida medel beror bl.a. annat på hur länge de leasar och hur 
höga restvärdena är. Är restvärdena höga betalar bolaget mindre i likvida medel under en 
given period. Om leasingbolagen är duktiga och kunniga inom värdeutvecklingen på flygplan 
så kan det leda till att de tolererare lite högre restvärden och lite mindre betalt i kronor och 
ören. Jämförelsevis med exempelvis andra maskiner och tillgångar, så finns det inte en lika 
global andrahandsmarknad som med flygplan. Andrahandsmarknaden av flygplan är också 
större och mer reglerad, på grund av säkerhetsaspekter, än övriga andrahandsmarknader. Den 
följs upp mer noggrant än om leasegivare t.ex. leasar ut en svarv. Det gör att kontrollen är 
bättre på ett flygplansandrahandsvärde och dess status. Det leder slutligen till att flygplanen 
blir lättare att omsätta. 
 
Att leasa ut 
Det finns många olika skäl till varför man leasar ut. Respondenternas bolag leasar nästan 
enbart ut i Sverige, förutom vissa nordiska länder. Förmodligen sker den mesta leasingen 
inhemskt. Det finns några bolag på Irland som leasar ut till andra länder än Irland, det har med 
deras lagstiftning att göra, speciellt skatteområdet. Det blir då mer fördelaktigt för den här 
typen av leasingbolag att etablera sig på Irland. Genom att utnyttja de skattemässiga 
fördelarna som leasegivare får, kan de sedan erbjuda mer attraktiva hyresnivåer mot 
flygplansoperatörerna. Det finns även flygbolag som själva fungerar som leasegivare åt sig 
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själva och andra. De har så mycket kapital att de använder det som avskrivningsunderlag och 
leasar ut både internt och externt. Det ger en viss flexibilitet och gör att de får en överblick av 
vad de tjänar och inte tjänar samtidigt som de håller bolaget fritt, flygbolagen tyngs inte ner 
på balansräkningen. Om de sedan subleasar189 som flygbolag så samlar man ihop flottan på ett 
ställe190. Alla finansiella åtagande ligger samlade inom ett område, i bolaget. 
 
Sale and leaseback är inte riktigt godkänt inom Sverige, men kanske i andra länder. Detta 
p.g.a. skatteregler och att det i Sverige räknas som en finansiell transaktion. Men Sverige 
närmare sig mer och mer övriga världen, så det kan komma att ändras. 
 
Lån vs. Leasing 
Det är inte hårdare krav på att leasa i jämförelse med att låna, det är bara två olika 
finansieringsformer. Kraven kan däremot vara olika ställda beroende på om det är ett lån eller 
en lease. Vid leasing används ett subjekt som säkerhet, vilket gör det viktigt för bolagen att 
kunna återlämna det i gott skick. Nackdelen med att låna är att långivaren behöver en viss 
insats. Det kan det även behövas vid leasing, men då de som leasegivare har flygplanet som 
säkerhet, behöver inte leasetagaren sätta in lika mycket i insats. Positivt för leasing av 
flygplan är också den snabba omsättningen på andrahandsmarknaden. Insatsen blir därför inte 
lika hög som vid lån. I lån tar även kreditgivaren ut ett pantbrev för sitt lån, detta skiljer sig åt 
mellan olika länder, men i Sverige är det dyrt. 
 
Val av leasing 
Stora flygbolag ser leasing som sitt förstahandsval när de ska finansiera sin flotta, leasing 
upptar till största delen flygplansflottan. Att köpa ett flygplan kostar mycket pengar och har 
hög säkerhetsmassa hos banken, 100 procent belåningsgrad, resten sker kontant. Detta krav är 
svårt för flygbolag att uppfylla, då de har dålig lönsamhet, vilket gör det svårt att skaffa fram 
ett nytt flygplan. En del bolag försöker även få en viss flexibilitet på sin leasing, genom att ha 
olika längder på leasingavtalen. Exempelvis kan man se på hur deras marknad ser ut. Där 
försöker flygbolagen korta ned leasingperioderna då det behövs, vid anpassning av flygrutter 
osv. Det är inte lika lätt när man äger flygplanet själv, det är dessutom mer komplicerat att 
sälja.  
 
På respondentens marknad är det övervägande finansiella leasar191. Ju större flygbolag och 
närmare börsen, desto viktigare och intressantare är det, generellt, med operationell leasing. 
För de mindre bolagen är det priset, att kunna få det finansierat, som är viktigast.  
 
Faktorer 
Respondenten nämner att dessa punkter är påverkande faktorer. 

- Leasing är väldigt anpassningsbar, Leasingen kan t ex läggas upp på olika sätt med 
hänsyn till perioden de vill leasa under. Det gör att det går att lägga upp kontraktet på 
ett mer sofistikerat sätt. Säsongsbehoven kan anpassas och nya rutter kan upprättas 
under en viss tid.  
 

- Offbalance. Om flygbolag väljer att köpa flygplanet, så skulle deras balansräkning 
tyngas ned av dess skulder, även om det också skulle tas upp som en tillgång.  
Konsolideringsgraderna blir sämre än vad de redan idag är och det är något som 
flygbolagen ofta inte vill.  

                                                
189 Se Bilaga 1- Begrepp och definitioner 
190 Detta kan leda till att bolagen får bättre kontroll över sin exponering 
191  Vid begreppet deras marknad åsyftas mindre plan, fasta uppdrag i slutändan, inte så många publika flygbolag 
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- Det binder inte heller kapital, flygbolagen kan då få fram kapital på ett ”icke oäven 

sätt”.   
 

Skattereglerna har inte allt för stor påverkan, då det är leasegivarna som påverkas av dem. 
 
Trend 
Leasing på flygmarkanden har alltid förekommit. Men det kanske sker i en större omfattning 
idag, då det finns fler flygbolag på marknaden. Respondenten har sett ett ökat intresse (inom 
det område de jobbar inom) av både operationell och finansiell leasing. De två främsta skälen 
anser respondenten vara:   

- Flygbolagen (de som hyr planen från leasingbolagen) har fortfarande dålig lönsamhet . 
De vill då ha så låga finansieringsupplägg som möjligt. 
 

- Flygplanen tenderar också att bli dyrare, då blir det mindre intressant att ta upp det på i 
balansräkningen. Leasingbolagen kan på så sätt komma in och hjälpa då de nya 
flygplanen är väldigt dyra. Det kan komma att finnas ett fortsatt ökat intresse 
framöver. 

 
I framtiden kan konkurrensen bli hårdare och det leder isåfall till en hårdare prispress bland 
flygbolagen. Småbolagen blir större, det blir en tuff bransch med höga kostnader. Tröskeln för 
att komma in på marknaden är hög. För de större bolagen kan det vara av mer tekniska skäl de 
väljer att leasa. Den ökade trenden gör marknaden mer attraktiv för leasegivare, då de kan ta 
ut högre avgifter (om inte en katastrof som 11 september inträffar). 
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7. Analys 
 

Analysen utgår ifrån syftet ” att skapa en djupare förståelse bakom valet att leasa och vad det 
är som gör det så användbart på den svenska flygmarknaden.”  Under det tidiga stadiet av 
studien var kunskapen om flygmarknaden relativt liten. Men allteftersom information har 
samlats in och resultatet har kunnat sammanställas har nya tankar dykt upp angående 
anledningar till att det leasas på den svenska flygmarknaden. Intervjuerna har gjort att 
förståelsen även förbättrats och till att en större kunskap erhållits. Det svåra har därför varit 
att välja ut det som kan ge svar på syftet som finns i uppsatsen. Den information som 
analysera är upplagd enligt en modell, som visas på s 57., och  som sammanfattar svaret på 
syftet. 
  
 

7.1 Den svenska flygmarknadens egenskaper   
Avregleringen har inneburit en stor förändring på flygmarknaden och en ökad konkurrens192, 
vilket kan ha bidragit till den ökade användningen av leasing193. Avregleringar kan 
affärsmässigt ses på samma sätt som tekniska genombrott. Det gör att nya handlingsstrategier 
och aktörer föds. Sådant som tidigare varit omöjligt blir möjligt och öppnar upp för ett nytt 
utrymme för de aktörer som kan ta vara på tillfällena. Ju fler aktörer som tar plats, desto 
hårdare blir konkurrensen.194  
 
Konkurrensen i Sverige har också ökat de senaste åren inte minst kan det ses genom det flertal 
flygbolag som har startats.195 Beskrivningen som gavs av respondenterna var att marknaden är 
konkurrenskraftig. Leasing är ett eller det enda alternativet för nya bolag på marknaden menar 
en respondent; en annan nämnde att deras bolag mer eller mindre är resultatet av den. Leasing 
är för nya flygbolag ett sätt att komma in på marknaden då de saknar det kapital som behövs 
eller vill undvika de risker som följer med att köpa ett flygplan.196 Ett av de äldre flygbolagen 
hade även lagt om en del av sin strategi, att innefatta än mer leasing i flygflottan, för att kunna 
konkurrera.  Många av respondenterna representerade till stor del nya bolag, som inte har 
varit med om avregleringen och därför inte hade någon djupare åsikt om vad avregleringen 
haft för påverkan på leasingtrenden.  
 
Om avregleringen i sig kan ha haft någon effekt är därför svårt att komma fram till. Ett av de 
nyetablerade bolagen, däribland respondent E, pekar istället på den effekt EU har haft för 
flygbranschen. Den fria rörligheten inom EU gör det lättare att utvärdera linjer i andra länder, 
enligt respondent E. I och med EUs ökade rörlighet har marknaden blivit mer transparent och 
flygbolagen, inklusive de svenska, har fått en större marknad att agera på. Detta kan innebära 
för flygbolagen att beslutssituationerna blir fler, vill de vara ett nationellt eller internationellt 
flygbolag? Beslutet att leasa kan därför även det få en större betydelse, då det är ett snabbt sätt 
att öppna upp nya rutter eller införskaffa flygkraft om de inte har råd. Att marknaden öppnar 

                                                
192  Steven A. Morrison & Clifford Winston. ss.3-5 
193 Hemsida: http://members.airlines.org/about/d.aspx?nid=7946 
194 Richard Normann, När karta förändrar affärslandskapet,(Malmö: Liber Ekonomi, 2001).ss. 75-77 
195 Trond Randoy (Jul.1997) 
196 En rapport av ICAO gjord 1999 om den ökade leasingtrenden. Hämtad från: 
http://www.icao.int/ICDB/HTML/English/Representative%20Bodies/Air%20Transport%20Committee/Working%20Papers%20by%20Sessi
on/156/AT.156.WP.1849.en/at.156.wp.1849.app.en.pdf 
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upp och lagar och regler genomgår ändringar kan innebära att regelverket för leasingkraft 
också förändras.  
 
Det kan underlätta för svenska flygbolag att utnyttja de skattefördelar som erhålls exempelvis 
genom cross-border leasing197, något som få använder sig av nu. Den svenska flygmarknaden 
kan anses vara en marknad under fortsatt förändring, vilket gör att villkoren för flygbolag kan 
komma att ytterligare förändras. Att definiera avregleringen i sig som en faktor som påverkar 
valet att leasa kanske ses som märkligt då det är ett skeende som förr eller senare planar ut, 
men det kan antas att den har påverkat flygmarknaden indirekt på ett eller annat sätt. 
Marknaden var före avregleringen stabil och hade höga avgifter, medan den nu är öppen och 
betydligt mer påverkbar av vad som händer i världen, på grund av bl.a. ökad konkurrens198. 
När andra faror dyker upp måste flygbolagen kunna möta dessa och där kan leasing i många 
situationer bistå med hjälp. 
 
Frågan är hur långt avregleringen kan fortgå eller om det omvända kommer att ske, dvs. den 
europeiska marknaden blir mer protektionistisk, frågor som flottstrateger måste ta hänsyn till 
när de prognostiserar flottkraften. Avregleringen har skapat en del av de förutsättningar 
flygbolagen har när de väljer att planera sin flygkraft199. Från att varit en stabil marknad är 
den idag betydligt mer svår att prognostisera bland annat p.g.a. de konjunkturcykler som 
finns. 
 
7.1.1 Konjunkturberoende 
Konjunkturberoende är en del av hur marknaden ser ut idag och kan få svåra följder om det 
blir en svacka.200  Den svenska marknaden är relativt liten, vilket kan ha bidragit till att 
skillnaderna på svaren mellan de flesta respondenter blev små. Genom att händelser, 
exempelvis konjunkturer, som inträffar på marknaden påverkar beslutstagandet201 kan det 
tänkas att flygbolag som har samma förhållande även till viss del har samma strategier för att 
kunna möta dessa. Marknaden har till stor del haft ett hårt reglerande system202, vilket kan ha 
medfört att likformigheten angående strategitänkandet bland många flygbolag är stor.  
 
Två av de mer nyetablerade, som hade ett annat tankesätt än de övriga flygbolagen, beskrev 
marknaden som traditionsbunden och statisk, vilket inte var hur branschen beskrivits i 
litteraturen eller bland övriga respondenter. Då de nyetablerade precis har kommit in på 
marknaden har de kanske inte hunnit institutionaliseras som övriga bolag och, som vi kommer 
att ta upp senare, de har andra strategier och tankar om marknaden. I och med leasing kan de 
snabbt ta sig in på marknaden, med eller utan besättning, och utmana på ett mer ”likvärdigt” 
sätt. Fastän du inte har de erfarenheter som ett äldre flygbolag har. Ett nystartat bolag har ofta 
inte så mycket kapital så genom att leasa kan flygplanen, om de har planerat rätt, återlämnas 
vid eventuella lågkonjunkturer203. Flygbolagen behöver inte stå med skenande 
kapitalkostnader.  
 
Flertalet av respondenterna gav annars svaret konjunkturberoende och konkurrensutsatt. Low 
cost carriers är en faktor till konkurrensutsattheten då de skapar ytterligare tryck på 
                                                
197James S. Schallheim. s.57 
198 Trond Randøy & Siri Strandenes (Jul.1997) 
199 Ibid 
200 Rigas Doganis, ss. 4-11 
201 Jorgen F Bakka, Egil Fivelsdal & Lars Lindkvist.s.77 
202 Trond Randøy & Siri Strandenes (Jul.1997) 
203Hämtad från: 
http://www.luftfartsstyrelsen.se/upload/Luftfartsstyrelsen/Luftfartssektorn/Flygets_utveckling_05.pdf  
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marknaden. En respondent menade att low cost carriers stimulerar efterfrågan genom att de 
får folk att inse att det går att resa för en billig summa. En annan belyste att konjunkturen 
påverkar resandet. Är det högkonjunktur bidrar det till att resandet ökar. Ökat resande innebär 
större behov av flygkraft, och det omvända gäller vid nedgångar. Leasing blir då ett snabbt 
sätt att fylla ut behovet eller göra sig av med det för att minska kostnader. 
 
Enligt respondenter och teorin204 är branschen konjunkturkänslig och erbjuder inte stora 
vinstmarginaler. Om en katastrof skulle inträffa, innebär detta förmodligen svåra förluster. 
Riskerna i och med konjunktursvängningarna och den dåliga lönsamheten gör det inte svårt 
att förstå att de svenska flygbolagen är kritiska när det kommer till besluten att välja 
finansieringsmetod angående flygkraften. Valet mellan att äga ett flygplan och leasa är att vid 
konjunkturuppgångar kan flygbolag få chans till en värdestegring på flygplanet och isåfall en 
eventuell försäljningsvinst. Sker istället det omvända, konjunkturnedgång och 
värdeminskning, kan det vara svårt för flygbolaget att överhuvudtaget överleva. Det är dock 
inte bara konjunkturförändringarna som gör att det är svårt att dels starta upp såväl som att 
överleva, en annan bidragande faktor är även de höga kostnaderna. 
 
7.1.2. Kapitalintensitet 
Flygbranschen anses vara kapitalkrävande205 och för flygbolag är det viktigt att veta vart 
kapitalet går. Svaren som respondenterna gav var i de flesta fall flygplanen och de tekniska 
kostnaderna som medföljer, reparationer och underhåll. I den teoretiska referensramen 
framgick även att avskrivningar och leasehyra gör branschen kapitalintensiv206. Att köpa ett 
flygplan blir då ett planeringsmoment.  
 
Utöver flygplanen nämner även flera av respondenterna personal som en stor kostnad. En 
respondent förklarar att detta beror på att branschen de arbetar i är serviceinriktad. Att inte 
behöva fokusera på hur finansieringen av ett nytt flygplan ska genomföras gör att flygbolagen 
kan koncentrera sig på servicen till kunderna. Ur ett resursberoende perspektiv utgör 
omgivningen det största hindret för organisationens verksamhet, vilket beror på behovet av 
resurser, exempelvis kapital och marknader207. Ur ett flygbolags synvinkel blir det kapital, att 
försöka hitta finansiering till flygkraften, och att det fortfarande finns begränsningar kvar på 
flygmarknaden. Detta leder till att bristen på produkten får högsta prioritet och att strategier 
utvecklas för att kunna tackla detta208. Resursberoendeperspektivet tar även upp 
organisationer för att reducera osäkerheten och få kontroll över omgivningen.209 Att leasa 
handlar ofta om ett sätt för flygbolag att få kontroll över ett flygplan när man inte har kapital 
till att köpa. Men leasing kan bli dyrare i slutändan, då det finns en mellanhand med i bilden. 
Ett av många val ett flygbolag står inför är att ha mer likvida medel idag, eller alltid kunna ha 
en åtkomst till flygplanet när så önskas. 
 

7.1.3. Strategin påverkar valet att leasa eller köpa 
Att planera en strategi hänger samman med att organisationen vill hitta ett sätt att överleva 
med hänsyn till de krav och förutsättningar man existerar under. Avsikten med att formulera 
en strategi för en given organisation är således att få bästa möjliga resultatet i förhållande till 

                                                
204 Rigas Doganis. ss.1 ff. 
205 Hemsida: www.awas.com 
206 Ibid 
207 Mary Jo Hatch, ss. 100-103 
208 Ibid 
209 Arent Greve, s. 63 
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de krav som ställs av samhällsutvecklingen, marknaden och de tongivande intressenterna. En 
uttänkt strategi som till slut realiseras växer därför fram genom påverkan från olika håll.210 Att 
leva i en kapitalintensiv och konjunkturberoende värld leder till ett behov av flexibilitet och 
att likviditeten inom flygbolaget ska vara acceptabel. Detta skulle kunna innebära att 
branscher med samma förutsättningar använder sig av samma policy. I en bransch som är 
kapitalintensiv och konjunkturberoende används leasing mer frekvent. 
 
Vid jämförelse av svaren från respondenterna framkom att storleken på bolaget, etableringsår 
och befintligt kapital i företaget kunde påverka hur de upplevde flygbranschen. Av samtliga 
respondenter hade de som var större flygbolag och hade en mer komplex 
organisationsstruktur oftare något köpt flygplan. Nyetablerade flygbolag leasade mer eller 
hade inga flygplan alls. Anledningen till detta kan vara att de vill äga flygplanen men att de 
inte har tillräckligt med kapital, eller att de hade kapital men ändå inte vill äga. De hade en 
annan strategi. Att strukturera sin strategi kan med andra ord ske efter omgivningens behov. 
Man bör då ha i åtanke att verkligheten kan uppfattas olika beroende på vart man står vilka 
erfarenheter man har, kapital m.m.  
 
Som nytt och litet bolag kan en fördel med leasing vara att de kan bli konkurrenskraftiga trots 
att resurser saknas. 211 De kan flyga trots att de inte har kapitalet. Många av de traditionella 
flygbolagen följer istället en strategi som har framarbetats efter många års erfarenheter. I och 
med leasing kan konjunktursvängningar bättre mötas och flygbolagen får mer likvida medel 
till sitt förfogande. De kan satsa än mer på sin kärnverksamhet. Med ett annat ord kan leasing 
ses som ett sätt för ett flygbolag att outsorca212 delar av verksamheten. Flygbolagen får därför 
mer tid att fokusera på sin huvudsakliga uppgift, som vissa respondenter nämnde, att flyga 
folk. Leasing för de traditionella, eller de som har mycket kapital, blir inte sätt att starta upp 
utan en del av en strategi för att bli än mer konkurrenskraftiga.  
 

7.2 Inre strategiska val 
Sammanfattningsvis kan sägas att flygbolag har valet att leasa, köpa eller använda sig av 
alternativt sätt som exempelvis codesharing213. Valet av finansieringssätt beror till viss del på 
vilka faror flygbolagen möter i sin omvärld och som de måste besegra för att klara sig och gå 
med vinst. Under intervjuerna kom det fram att de svenska flygbolagen leasar relativt mycket, 
och det kan t.o.m. tänkas att de gör detta mer i och med att branschen är så pass instabil. 
Skulle t.ex. branschen vara som före avregleringen är det inte alls säkert att de skulle leasa 
lika mycket. Ett flygbolag som förut ägt många flygplan hade också ändrat sin strategi och 
leasade nu betydligt fler plan. Om konjunktur och kapital är det som påverkar strategin, och ej 
är påverkbara för ledningen, är det de inre strategiska valen som strategerna kan ta hänsyn till 
när de väljer att leasa. Detta är de faktorer de har i åtanke när de planerar.  
 
7.2.1 Operationell leasing 
Med operationell leasing kan tillgången nyttjas under en kortare tid, den hyrs. Fördelen med 
operationell leasing är att leasetagaren inte blir bunden under någon längre period och att 
tillgången tas upp som hyreskostnad.214 Tillgången visas inte i balansräkningen och nyckeltal 
som lönsamhet och soliditet får andra värden. Den operationella leasingkaraktären ger vissa 

                                                
210Jorgen. F. Bakka, Egil Fivelsdal & Lars Lindkvist,s. 250 
211 Ibid, s. 219 
212 Rickard Norman. s.219 
213 Se bilaga 1 för definitioner 
214 Elliott Barry & Elliott Jamie, s. 420 
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fördelar som är användbara inom flygbranschen beroende på flygmarknadens utformning. De 
fördelar som respondenterna nämnde och som tillkommer med operationell leasing tas upp 
nedan. 
 
7.2.1.1 Binder inte kapital och offbalance 
Leasegivaren påpekade offbalance, möjligheten att få bättre konsolideringsgrader och att 
balansräkningen inte tyngs ner lika mycket. Detta var dock inget som övriga respondenter tog 
upp som skäl. Vid frågan rakt ut om offbalance påverkar möjligheten att exempelvis få bättre 
kredit, tog en av respondenterna upp att finansieringsbolaget vet vad de ska titta efter. 
Finansieringsbolagen har ett nyckeltal som de multiplicerar med om leasetagaren endast har 
operationell leasing. Med hjälp av nyckeltalen får sedan finansieringsinstitutet fram vad det 
ungefär skulle ha blivit om den posten synts på balansräkningen, nämner en respondent.  
 
Varför svaren skiljde sig åt, leasegivare och leasetagare emellan, kan bero på att de har olika 
perspektiv. För leasegivaren är det ett säljargument215, medan leasetagaren vill framstå som 
ärlig. Operationell leasing innebär också att kapitalet ”hålls fritt”, dvs. att man binder inte upp 
det216. Kapitalet kan då användas till andra operationer i bolaget. Det märks att operationell 
leasing är viktig för att hålla kapitalet fritt. Detta märks inte minst genom alla olika former av 
leasing, exempelvis, wet lease, dry lease, sale and leaseback etc. Dessa varianter gör att 
flygbolaget har mer likvida medel att nyttja under en kortare period. 
 
7.2.1.2 Flexibilitet   
Flygbolag hyr flygplan under en kortare period, vilket ger det en viss flexibilitet, något alla 
respondenterna nämnde. Enligt den teoretiska referensramen är flexibilitet till viss del att 
kunna möta konjunktursvängningar och kunna anpassa antalet flygplan efter behov, 
exempelvis vid expansion.217 Utifrån vad respondenterna har sagt kan tolkas att flexibilitet 
kan ha ett flertal olika betydelser:  
 

 Nya sträckor. Respondent A nämner att genom att leasa operationellt kan man ta in 
eller göra sig av med flygplan med kort varsel, exempelvis när nya rutter ska startas. 
Det kan också ta tid att hitta flygplan, då tillverkningstiden är lång218. Respondent E 
påpekar även att leasing är en fördel när rutter ska läggas ner vid t.ex. olönsamhet. 
Leasetagaren behöver inte bli stående med flygplanet.  
 

 Restvärde. Detta är det värde som flygplanet har vid en eventuell försäljning. Vid 
konjunkturella nedgångar kan flygplanet tappa sitt värde. Värdeminskningen kan 
motverkas med hjälp av leasing i och med att flygbolaget inte äger flygplanen. Det 
blir istället leasegivaren som får stå för minskningen.219 En annan respondent, A, 
nämner svårigheten att bestämma värdet, eftersom det är marknaden som styr. 
Ytterligare en annan respondent, I, nämner slitaget som kan påverka framtida 
restvärdet, vilket man som leasetagare inte kan ha kontroll över. Leasetagaren måste 
dock ta ett visst ansvar för flygplanet, annars kan det medföra högre avgifter.220 
 

 Riskminimering. Ett av bolagen har som företagspolicy att en viss andel  
                                                
215 James S. Schallheim s.4 
216 Respondent H 
217Tae Hoon Oum, Anming Zhang & Zhang Yimin (2000)  
218 Hemsida: http://members.airlines.org/about/d.aspx?nid=7946 
219 Från en artikel om vad som skett när en katastrof inträffat och planen blir stående. Hämtad från: 
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2003/01/20/335613/index.htm  
220 Tae Hoon Oum, Anming Zhang och Zhang Yimin (2000)  
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flygplan i flottan ska vara leasade. Detta är ett sätt att minimera riskerna vid 
exempelvis valutarisker och konjunkturella nedgångar. Även en annan respondent 
säger att en av anledningarna till varför leasing är en bra finansieringsmetod är denna 
riskminimering. Vi såg en spridning mellan respondenterna när det kom till svaret 
riskminimering, beroende på hur stora bolagen var och vilken syn på leasing 
respondenten hade. De större bolagen såg det mer som en strategi, en liknelse med 
förvaltning av en aktieportfölj togs upp. Större bolag har generellt en större flotta, 
vilket kanske gör det än viktigare att sprida riskerna. Ett sätt att minimera riskerna är 
att inte köpa alla flygplan, då detta kan innebära stora förluster om marknaden 
svänger.  
 

 Kontrakt. Leasingperioderna kan läggas upp på olika långa perioder och till stor del 
”skräddarsys” efter leasetagarens behov. Även varianten kan anpassas, exempelvis att 
vissa vill hyra med personal, andra utan osv.221 För vissa flygbolag är detta enda 
chansen att starta upp då de saknar licens222. Kontraktets utformning är viktig, som 
respondent X tar upp. Det finns ett flertal myndigheter att ta hänsyn till bl.a. sådana 
som övervakar över hur luftfarten ska ske, säkerhet m.m. Anpassningen av leasingen 
kan leda till att begreppet flygbolag kan bli diffust. 
 

7.2.1.3 Kontrollfaktorer  
Kontrollfaktorer är de faktorer som gör att verksamheten kan bli mer effektiv. Ledningen har 
kontroll över vart pengarna går. I och med en större kontroll underlättas planeringen av 
aktiviteter, exempelvis inom vilket område nedskärningar ska ske om så behövs. 

 Kostnadskontroll. E säger att leasing medför en större kontroll på kostnaderna. 
Bolaget vet vilka kostnader de har och när de kommer. Respondent F, som 
representerar de virtuella flygbolagen, nämner även denna faktor. Även om de olika 
flygbolagsformationerna skiljer sig åt medför det faktum att de inte äger flygplanen en 
högre kostnadskontroll, och är ett skäl till att man leasar operationellt. 

 
 Renodlad verksamhet. Genom att leasa har man möjlighet att renodla sin verksamhet. 

Leasing kan ses som ett sätt att outsourca. Det medför att flygbolagen kan välja att 
fokusera på sin kärnverksamhet, lufttransport.223 Detta tar även respondent H upp, att 
leasing är populärt genom att det ger bolag möjlighet att renodla sin kärnverksamhet. 
Denna faktor kanske främst gäller större bolag med större verksamheter då det 
underlättare kontrollen av flygverksamheten.   

 
Operationell leasing kan ses som ett sätt, som en respondent nämnde, att lägga upp en strategi. 
Flygbolaget kan sedan när de planerar för risker och andra händelser ta dessa faktorer i 
beaktande. De kan sedan lägga upp ett kontrakt under det perioder som passar dem. 
 
7.2.2 Finansiell leasing 
Finansiell leasing ses av många flygbolag som en annan variant för att få krediter, 
leasetagaren betraktas som ägare av flygplanet.224 De flesta respondenterna som intervjuades 
använde sig av operationell leasing, och finansiell leasing anses, som en av flera respondenter 
nämner, bara vara ett annat sätt att äga. När leasing efterfrågas åsyftas i de flesta fall 
operationell leasing. Respondent X, som till största delen hade mindre bolag som klienter, 

                                                
221 Se de olika varianterna i kapitel tre. 
222 Respondent C 
223 Alessandro Gavazza (2005)   
224 Robert W.Johnson & Wilbur G. Lewellen (Sept. 1972) 
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menar också att finansiell leasing är detsamma som att låna. Med finansiell leasing har dock 
leasegivaren en större trygghet, då de har leasingobjektet som pant och belåningsgraden 
därför blir lägre225. Vidare menar X att ju närmare börsen ett flygbolag är, desto mer 
operationell leasing använder man sig av. Detta kan tänkas bero på att flygbolag som är 
relativt stora ser leasing på ett annat sätt. De ser det mer som ett val av strategi än som ett val 
för att kunna bedriva verksamhet. För mindre flygbolag blir det en kamp om överlevnad. 
 
7.2.3 Att köpa flygplanen 
Fördelar med att köpa kan ses som nackdelar till att leasa, eftersom de kan ses som två olika 
ståndpunkter. Trots fördelarna med att leasa äger många bolag sina flygplan, och de bolag 
som inte hade köpt sina flygplan såg det som ett alternativ de skulle välja om möjligheten 
fanns. Varför överväger flygbolagen att köpa om det finns många fördelar med att leasa? Då 
flygbolagen tar sitt leasingbeslut har de mycket att beakta, och många frågor har redan 
nämnts. Men det de också måste ta hänsyn till är om det finns andra eller bättre sätt att utföra 
sitt ”uppdrag” på, att flyga. Flygmarknaden är öppen, vilket gör att vinstmaximering är ett 
mål. Här nedan presenteras därför några fördelar med att köpa. Att ta beslutet att leasa istället 
för att köpa innebär att fördelarna med att leasa har övervägt fördelarna med att köpa.  
 

 Kostnadseffektivitet. Respondent E menar att i längden blir det dyrare att leasa ett 
flygplan genom att mellanhänderna tar betalt för den risk de tar.  
 

 Investering i flygplan. Det framkom under intervjuerna att några respondenter ägde 
flygplan inom koncernen eller bolaget själv. De såg det som en investering att köpa 
flygplanen. Detta kan dels bero på att de väljer att köpa flygplan till ett bra pris, för att 
sedan leasa ut dem, dels såg de det som en investering genom att flygplanen som de 
använder på senare tid hade stigit i värde, vilket till slut genererar pengar.  
 

 Omvänd flexibilitet.En egenskap med leasing som uppskattades mycket, av de 
respondenter som intervjuades och låg till grund för att flygbolag valde att leasa 
framför att köpa, var flexibiltet. En flexibiltet att bl.a. möta konjuntusvängningar. En 
uppfattning som är lätt att få i såfall är att man kan göra sig av med flygplanet eller 
kan leasa in ett närsomhelst. Det är dock inte fullt så enkelt. En respondent menar att 
de som äger sina flygplan har större kontroll över dem. Som leasetagare finns risken 
att de måste planera och kontakta leasegivare i god tid om de exempelvis behöver 
trafikera andra sträckor. Exempelvis kan det tänkas uppstå fall där efterfrågan på den 
specifika flygplanstyp som bolaget leasar ökar, vilket medför att leasegivaren kanske 
väljer att leasa ut till något annat bolag. Bolaget riskerar då att mista möjligheten till 
att exempelvis trafikera en ny sträcka. Däremot som ägare disponerar man flygplanen 
på ett annat sätt och detta medför en typ av flexibilitet för ägandet, vilket vi i termer av 
leasing kallar omvänd flexibilitet.  
 

 Avskrivningsmöjligheter. När ett flygbolag äger ett flygplan har de möjlighet att göra 
avskrivningar. En respondent menade att om bolaget går med vinst kan de välja att 
genomföra avskrivningar, vilket medför skattemässiga fördelar. Här bör man ha i 
åtanke att även leasing kan ge dessa typer av fördelar, vilket berördes i kapitel tre. 
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7.3 Flygplansstorlek 
Storleken på flygplanen kan vara en orsak till valet av finansieringsmetod. Små flygplan är 
generellt sett billigare än stora jetflygplan och kan leda till att valet faller på operationell 
leasing. Behovet av flygstolar eller efterfrågan på resor kanske inte är lika stort året runt226. 
Det bör även uppmärksammas att brist på flygplan kan uppstå, vilket gör att enda valet är att 
leasa227. En respondent menar att det inte skulle vara någon större skillnad, eftersom det beror 
på planeringshorisonten. Vi väljer att ta med kategori som en påverkande faktor, men i 
medvetande om att det för alla inte är en bidragande orsak. 

7.4 Flygmarknadens framtid 
Det finns rapporter som tar upp en växande leasingtrend på flygmarknaden.228 Av det som 
nyss har berörts ger leasing en del fördelar, som kan sägas vara passande i den miljö som blev 
resultatet av avregleringen. Leasing kan ses som ett sätt för ett flertal flygbolag att kunna 
flyga och starta upp229.  Även om leasing har funnits under flera århundraden230 kan den 
ökade konkurrensen ha bidragit till dess popularitet.  
 
Frågan om leasingens framtid som ställdes till respondenterna var, när den frågades, inte 
optimalt ställd. En del av respondenterna kunde inte eller ville inte uttala sig, och några 
missuppfattade frågan. De svar som gavs tyder på en ökande trend, även om det är svårt att 
avgöra om det beror på att det är brist på plan, så att flygbolagen måste leasa, eller om det 
beror på ett medvetet val. Båda faktorerna kan spela in. Respondenten som representerar 
leasegivare tyckte sig dock ha sett en ökad trend. Skäl till ökningen är att lönsamheten är dålig 
i branschen och att flygplanen tenderar att bli dyrare. Något som bör påpekas är att dessa 
respondenter handlar med små flygplan. En faktor som kan komma att påverka trenden att 
leasa i framtiden är den globala avregleringen, som fortfarande håller på att ske och de 
minskade restriktionerna. Det betyder dock inte att det alltid kommer att vara så. Det kan även 
bli tvärtom, att rädslan för att säkerheten kommer att minska och ökade terrorattacker leder till 
en alltmer strikt marknad231.  
 
Dessa båda tänkbara scenarier kan komma att påverka omvärldsfaktorerna och i så fall även 
förutsättningarna för flygbolagen. Men även faktorer som nya vetenskapliga rön, exempelvis 
miljöhot, håller på att påverka eller kan komma att påverka flygbranschen. Detta kan betyda 
att strategierna för att överleva förändras ytterligare och likaså synen på leasing. Exempelvis 
synen på ett flygbolag som ett bolag ägare av flygplan. Det visade sig under arbetets gång att 
det även finns s.k. Virtuella flygbolag. De varken leasar eller äger sina flygplan, utan 
använder sig av alternativa metoder för att anskaffa flygkraft, exempelvis codesharing. 
Virtuella flygbolag berörs mer under kapitel nio, Framtida forskning. 
 

                                                
226 Hämtad från: www.memebers. Airlines.org/about/d.aspx?nid=7946 
227 ICAO,1999. Study on Aircraft Leasing. www.icao.int. (Tillgänglig www:29 januari 1999) och Svenska 
Luftfartsverket 2005 
228 Ibid 
229 Ibid 
230 Erling Green.s. 26 
231 Steven A. Morrison & Clifford Winston, ss. 3-5 
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8. Sammanfattande Diskussion 
 

Här tas upp vad som är kontentan av uppsatsen. Möjliga förklaringar till syftet ges och vad 
som kan vara intressant att studera vidare inom området. Detta kapitel är tänkt att binda ihop 
den tråd som började vid inledningen och slutar i och med denna sammanfattande diskussion. 
Under detta kapitel visas en modell som är tänkt att ge en överblick av sammanfattningen, en 
visuell bild av vad som blev utav syftet.  
 
 
Syftet med uppsatsen var: 
Att få en djupare förståelse bakom valet att leasa och vad som gör det så användbart på den 
svenska flygmarknaden. 
 
Detta har undersökts genom intervjuer och litteratur. 
 

8.1 Anledningar till att svenska flygbolag väljer att leasa 
Vår tolkning av leasing i flygbranschen är som följer. De förutsättningar svenska flygbolagen 
har att utgå ifrån och ta hänsyn till är de som finns på den svenska marknaden. Detta då det 
internationellt sett fortfarande finns restriktioner mellan länderna när det kommer till 
lufttransport. Den svenska marknaden kan beskrivas som både konjunkturberoende och att 
lönsamheten är dålig. Dessa förutsättningar kom delvis till genom avregleringen av 
flygmarknaden. Avregleringen öppnade upp för nya flygbolag och konkurrenterna blev fler. 
Branschen är även kapitalintensiv och där är flygplanet en stor del av det som gör branschen 
kapitalintensiv. Valet mellan att köpa eller leasa beror på om flygbolaget har tillräckligt med 
kapital. Har de inte kapital är troligtvis valet att leasa mest lämpligt. Har flygbolagen ”råd” är 
det verksamhetsinriktningen som avgör valet att köpa eller att leasa och iså fall hur mycket. 
Det som påverkar valet är konjunkturcykler, det vill säga bra och dåliga år. Dåliga år kan 
kännetecknas av höga bränslepriser, katastrofer som 11:e september och dollarkursen. 
Vidare påverkar flygbolagens egna policy och strategi. Till viss del påverkar även 
flygplansstorleken och typen av flygplansmodell. Större flygplan kräver mer kapital och 
andrahandsmarknaderna kan skilja sig åt. I dagsläget är det även brist på flygplan vilket gör 
att leasing kan vara det enda alternativet. Dessa nämnda omständigheter bidrar i sin tur till hur 
flygbolagen värderar faktorer. 
 
Faktorer som flygbolagen har i åtanke är flexibilitet där bland annat riskminimering, 
flygplanets restvärde, nya rutter och att inte ha för mycket bundet kapital inverkar. 
Kontrollfaktorer som kostnadskontroll och att ha en renodlad verksamhet är en viktig del. Till 
sist måste de värdera alternativet att köpa; där kostnadseffektivitet, omvänd flexibilitet, 
avskrivningsmöjligheter och om flygplanet kan ses som en investering. Vad som avgör 
strategin beror på verksamhetsinriktning. Även om flygbolagen arbetar inom samma bransch 
och har samma ide, att transportera människor, kan vissa flygbolag se flygplan som en 
investering de sedan själva kan leasa ut. Det beror på hur stora de är och hur mycket kapital 
de har.  
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Figur 8.1  
 
Denna figur är en sammanfattande modell över vad som påverkar valet mellan att leasa eller köpa. Den är utvecklad ifrån vad det våra 
respondenter har sagt och det vi har fått veta genom att studera den litteratur vi har gjort. Ett grundantagande är att branschen är 
kapitalkrävande och att det finns faktorer som påverkar valet. Vissa går inte påverka, andra är styrda av företagspolicys och strategier. Det 
finns två typer av bolag, traditionella och virtuella. De senare är bara ett virtuellt om de inte äger några flygplan. Köper de ett flygplan eller 
på annat sätt finansierar själva flygplanet övergår de till att vara ett traditionellt bolag. Traditionella bolag måste först avgöra om de kan 
köpa eller inte. Dessa val tillsammans med de påverkande faktorerna och de huvudsakliga fördelar respektive nackdelar, det som bolaget 
går miste om när de väljer att leasa, i varje alternativ styr sedan valet mellan att leasa eller köpa. 
 
Trenden att leasa var något diffus, vissa pekar på att trenderna att både köpa och leasing har 
ökat medan andra på att bristen på nya plan gjort att leasing har ökat. Flertalet nyetableringar 
av flygbolag sägs kunna peka på att det skett en ökning när det gäller leasing.  Då 
flygbranschen är kapitalintensiv blir leasing ibland det enda alternativet. För ett bolag med 
stark ekonomi blir flexibilitet viktigare. Vad som också framkom av intervjuerna var att 
flygbolag mer och mer värdesätter att ha en likvid kassa för att kunna klara 
konjunktursvängningar.  
 
Varför svenska flygbolag leasar är till synes en komplicerad process som styr av alltifrån hur 
företaget är uppbyggt till hur världen runtomkring ter sig. EU gör reglerna mer samstämmig 
gällande luftftrafik, vilket innebär att mycket av det som sker på andra länders markander kan 
komma att betyda en hel del även för den svenska. Leasing spelar en stor roll för många 
flygbolag och kanske då även för andra kapitalintensiva och konjunkturberoende branscher. 
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Att det kommer ske en fortsatt ökning tror vi då det inte verkar ske någon drastisk förändring 
inom snar tid. Men det utesluter dock inte att det kan ske en omvänd utveckling då den 
globala marknaden alltmer öppnar upp sig samtidigt som vissa restriktioner t.ex. 
miljöavgifter, kan komma att bli fler.  
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9. Framtida Forskning  
  
Under tidens gång kom dock andra frågor fram som inte har med leasing att göra men som 
ändå ger en intressant bild av utvecklingen i branschen, exempelvis begreppet virtuella bolag. 
Det har även framkommit viss kritik mot den modell som presenterades i förra kapitlet, vilket 
är intressent att beröra då det finns möjlighet att utveckla den. Idéer till framtida forskning 
presenteras i detta kapitel. 
 

 

9.1 Virtuella flygbolag 
Då virtuella flygbolag inte leasar överhuvudtaget kan det tyckas vara konstigt att de ska få 
vara med i uppsatsen. Men då leasing till stor del utnyttjas för att man inte vill binda kapital 
kan det vara intressant att veta att det finns några motalternativ; vad finns det för andra 
metoder som gör att man inte väljer att leasa?  
 
När vi påbörjade arbetet hade vi förställningen att om man drev ett flygbolag behövdes 
personal och flygplan. Leasa var ett sätt att införskaffa flygplan på. Alltefter processens gång 
har vi fått en djupare insikt om flygbranschen. En respondent sa exempelvis att ett flygbolags 
syfte var att transportera människor. En annan respondent nämnde att flygplan var en 
investering i sig, en tillgång att köpa till rätt pris. Kortfattat - för att driva ett flygbolag behövs 
egentligen inget plan utan en rutt, och flygplanet är endast ett sätt att transportera människor 
på från en plats till en annan. 
 
Flygbranschen är som bekant kapitalintensiv232, vilket betyder att utformningen av strategin 
måste ta hänsyn till den brist av kapital som kan uppstå. Från en respondent fick vi veta att det 
även finns andra stora kostnader än flygplan och personal. Flygbolag, såväl nya som 
etablerade, expanderar och investerar i nya rutter som de kan trafikera. Det innebär att nya 
flygbolag än mer, jämfört med äldre, föredrar att kunna fokusera på dessa kostnader, hellre än 
underhåll och dylikt. Från valet att äga eller leasa har fokus istället flyttas till hur passagerare 
ska förflyttas till sin destination. Ett flertal sådana aktörer har dykt upp på marknaden, s.k. 
virtuella flygbolag, vilket i vår undersökning inkluderar respondent D och F. Dessa utmärker 
sig genom att de har ett tydligare priskonkurrerings- och kundperspektivperspektiv än vad de 
traditionella flygbolagen har. De ser marknaden som traditionsbunden och att flygbolagen gör 
som man har gjort i alla tider. Ett bolag poängterar att detta virtuella sätt medför en stor 
kostnadskontroll, genom att de hyr in de olika delarna i verksamheten som normalt kostar 
mycket pengar. De får inte några otrevliga överraskningar! Dessa nya bolag skapar och följer 
en annan typ av strategi och struktur inom sin organisation. Virtuella bolag skulle kunna sägas 
ha drivit detta till sin spets genom att välja att inte äga någonting alls förutom sitt kontor. De 
kan då fokusera på kärnverksamheten, ”Att flyga”.   
 
Att flygbolag kan bedriva lufttransport av människor även utan att inneha ett flygplan. Att 
kunna bedriva verksamheten utan denna inriktning betyder att utöver leasing och inköpa även 
finns ett tredje alternativ, inget alls. Detta kan innebära att det i framtiden går mot att fler 
flygbolag specialiserar sig ytterligare och fler kanske börjar med en annan verksamhet, att 
hyra ut flygplan. Detta är ett område som är intressent att fördjupa sig inom och ett förslag på 
framtida forskning. 
                                                
232 Hemsida: www. awas.com. 
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9.2 Kritik och test av modell 
I vår modell under steget ”har kapital” och ”har ej kapital” så menar vi t.ex. att vissa 
flygbolag inte har möjligheten att själva välja om de ska leasa flygkraft eller köpa. Flygbolag 
som exempelvis har ett ”rikt”/starkt moderbolag eller bra lönsamhet och är kapitalkraftiga har 
kanske en större möjlighet att, utifrån de olika förutsättningarna, bestämma sig för om de vill 
leasa eller köpa flygkraft. Det har dock framkommit tankar och kommentarer om att ett bolag 
med en bra affärsidé och koncept borde kunna frambringa kapital på egen hand. Dvs. att 
steget ”har kapital” och ”har ej kapital” inte borde inverka i någon högre grad till 
beslutsprocessen, alla bolag står då inför samma beslutsprocess. Vi anser trots det att 
modellen vi gjort är tämligen korrekt i dess nuvarande utförande om man ser till den 
undersökning som har gjorts, de svar som fåtts och den teori som finns med i uppsatsen. Inte 
desto mindre vore det ett intressant att kunna pröva modellen, på bolag från exempelvis en 
annan del av Europa. Om de har samma förutsättningar som de svenska bolag som deltagit i 
intervjuerna har, hur blir då resultatet? Har de samma tankar kring beslutsprocessen att leasa 
eller köpa? I USA, har de samma uppfattning där? Teorin vi har läst visar en inriktning på att 
den europeiska marknaden mer eller mindre har adopterat det amerikanska affärssättet. Vilket 
gör denna marknad till ett intressant forskningsområde. Kort sagt, går modellen att applicera 
på flygbolag i andra länder? 
 

9.3 Miljöpåverkan 
Ett tredje ämnesområde är miljöpåverkan inom flygbranschen. Miljöfokuseringen som sker 
runt om i världen kommer att påverka flygbranschen i viss mån då flygbranschen är 
bränsleberoende. Hur försöker flygbolag att lösa det problemet och på vilket sätt kommer det 
att påverka? Kommer det påverka beslutsprocessen i något steg när det kommer till valet att 
leasa eller köpa? Kan det tänkas vara så att de väljer att leasa mer då det (borde) är mer enkelt 
att få tag på nya flygplan vilket för med ett lägre utsläpp? Finns det några möjligheter till att 
hedging?  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Begrepp och definitioner 
 
Codesharing = När det finns ett samarbetsavtal mellan flygbolag, där ett bolag trafikerar 
sträckan medan andra har möjlighet att sälja ett visst antal flygstolar i samma flygplan.233 
 
Drylease = Att hyra bara flygplanet234 
 
Finansiell lease = Ett avtal där de ekonomika riskerna och fördelarna som sammankopplas 
med ägande av en tillgång överförs från leasegivaren till leasetagaren.235  
 
Flygbolag = ”Ett företag som har fått myndigheternas godkännande att utföra kommersiell 
flygtrafik, att flyga passagerare och gods eller utföra andra flyguppdrag mot betalning.”236 
 
Interorganisatoriska nätverk =  Nätverk där samverkan mellan olika aktörer såsom 
konsumenter och leverantörer är det centrala.237 
 
Leasingavtal = Ett avtal där en leasegivare enligt avtalade villkor under en avtalad period ger 
en leasetagare rätt att använda en tillgång i utbyte mot betalningar238 
 
Luftvärdighet = innebär att man följer de krav och riktlinjer när det kommer till luftfartygets 
standard, reparationsintervall, underhåll etc. Kallas för luftvärdighetsdirektiv och bestäms av 
luftfartsstyrelsen. 
 
Low cost carrier = Lågkostnadsbolag exempelvis Ryanair med flera. 
 
Off balance  = ett företag som får chansen att att använda en ekonomisk källa utan att det 
syns i balansräkningen. Vems ansvaret är, syns inte239.  
 
Operationell lease =Alla leasingavtal som inte är finansiella240.  
 
Outsourcing = Innebär att många aktiviteter flyttas utanför organisationens gränser och tas 
över av exempelvis leverantörer. Det som verksamheten sedan behöver köps in.241 
 
Point-to-Ponit = Flygbolaget flyger direkt till destinationen utan några mellanlandningar och 

                                                
233 Hämtad från en hemsida distruberad av Föreningen Svenskt Flyg  www 
http://www.flygtorget.se/flygfakta/facktermer/detaljer.asp?ID=105&Sortering=&Sida=3 
234 Hämtad från en hemsida distruberad av Föreningen Svenskt Flyg  www: 
http://www.flygtorget.com/flygfakta/faq/fragelista.asp?Sortering=&Sida=37&Action=Lista&KatID=3&Sokord=
&Urval=alla (Hämtad 30 maj, 2007) 
235 Internationell Redovisningstandard i Sverige, IAS /IFRS 2006 
236 Nationalencyklopedin, 1991  Bokförlaget Bra Böcker AB, Höganäs 
237 Mary-Jo Hatch, s 99. 
238 Internationell Redovisningstandard i Sverige, IAS /IFRS 2006 
239 Barry Elliott &  Jamie Elliott (2005). S. 428 
240 Internationell Redovisningstandard i Sverige, IAS /IFRS 2006 
241 Mary-Jo Hatch s.223 
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byten av flygplan.242 
 
Redelivery condition = Att leasetagaren återlämnar, exempelvis, ett flygplan vid kontraktets 
slut i det skick enligt det påskrivna leasingkontraktet. Detta innebär att leasegivaren 
kontrollerar flygplanet innan han ger klartecken att ta det tillbaka utan några extra kostnader. 
Efter godkännande anses avtalet slut och leasetagaren får tillbaka sin säkerhetspant.243 
 
Sale and leaseback avtal= Avtalet innebär att kunden säljer ett objekt till ett 
finansieringsbolag och sedan leasar tillbaka det. I detta system är objektets säljare och 
leastagare ett och samma företag såväl formellt som faktuellt. Utmärkande för sale and lease 
back-systemet är att kunden ursprungligen äger objektet, som förblir i hans innehav och 
användning under hela arrangemanget244. 
 
Sub-lease = Ett hyresavtal mellan den som redan hyr och en ny in hyrare. Antingen delar de 
på den leasade saken eller så blir den som första inhyraren även en uthyrare. Den andra 
inhyraren betalar hyravgift till den första inhyraren som dock även i fortsättning har kvar 
skyldigheter till ägaren av saken och betraktas som den ”riktiga” inhyraren245.   
 
Turboprop =  Ett flygplan som drivs med både jetkraft och propeller. Turbojetflygplanen har 
dock sedan 60-talet utvecklats så pass mycket att turbojeten inte används lika mycket. 
Användningen sker främst på kortare sträckor och på mindre flygplan.246 
  
Wetlease = Att hyra med besättning och bränsle m.m.247 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
242 Hämtad från ett lexikon på nätet: http://en.wikipedia.org/wiki/Point-to-point_transit 
243 Hämtad från en hemsida gjord av ett företag som tillhandhåller bl.a. flygkraft. www: 
http://www.baeam.com/default.aspx?m=8&mi=119&title=Lease+Process (Hämtad 8 november, 2007) 
244 Hämtat från en källa som tillhandhåller och tar till vara statistik. Står administrativt under det finska 
finansministeriet. www: http://www.stat.fi/org/tilastokeskus/index_sv.html (Hämtad 8 november, 2007) 
245 Hemsidan är underhålls av ett förlag som ger ut böcker,skrifter,software m.m. angående juridk o.dyl. för 
allmännheten.www:http://www.nolo.com/definition.cfm/Term/60709814-B9AD-4FD5-
82EF79AFAC9574BB/alpha/S/ (Hämtade 8 november, 2007) 
246 Hämtad från ett uppslagsverk på Internet.www: http://en.wikipedia.org/wiki/Turboprop (Hämtad 8 november, 
2007) 
247  Hämtad från en hemsida distruberad av Föreningen Svenskt Flyg  www: 
http://www.flygtorget.com/flygfakta/faq/fragelista.asp?Sortering=&Sida=37&Action=Lista&KatID=3&Sokord=
&Urval=alla (Hämtad 30 maj, 2007) 
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Bilaga 2 – Frågemall för leasetagare, Svenska flygbolag 
 
 
Inledning(bakgrund) 
 
Vad är Eran befattning inom förtaget? 
 
Hur länge har Ni funnits på den svenska flygmarknaden? 
 
Hur många köpta och leasade plan har Ni? 
Eller har ni införskaffat genom någon annan form av finansiering? I så fall vad? 
 
När började Ni leasa?, eller har Ni alltid leasat? 
 
Hur skulle du beskriva branschen? 
Ledord: 
-konjukturberoende / säsomg 
-konkurrens, 
 -kapiatlintensiv) 
 
Vilken typ av flygplan använder Ni främst?  
(framgår ibland från deras hemsida och årsredovisningar men om nya har tillkommit kan det 
vara av intresse att veta) 
 
Vilken eller vilka delar ser ni som de mest kapitalkrävande och kostnadsdrivande momenten i 
Ert företag  
- Flygplan? 
- Personal? 
 
(denna fråga bör fånga upp det som teorin har visat att flygplan är den stora ”boven” för 
flygbolag och det som kan vara en anledning att man leasar att man inte vill binda upp 
likvida medel. Kan vara intressent att få bekräftat för slutledningar och diskussion kring, 
nystartade företag men också för en önskad flexibilitet, att inte binda upp så mycket pengar) 
 
Faktorer 
 
Tror Ni att leasing är populärt inom flygbranschen?   
- i så fall varför? 
 
Hur resonerar Ni i företaget när ni beslutar om att köpa eller inte köpa? 
Största orsaken till att inte köpa eller köpa 
 
Vilken typ av leasingform använder Ni mest? 
Varför de valt de ”finansieringssätt” de valt (ex. wetleasing och dry leasing)? 
  
 
Vad värderar Ni främst med leasing? (i princip; vilka faktorer värderar man främst) 
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ledord,:  
- ex. vad tänker man på vid nedgångar /uppgångar?(vid köp eller leasing) 

- Vad finns det för fördelar med leasing? 
 

 
Upplever Ni att det är lättare att få kredit av banker om man leasar än köp? (Off-balance) 

- upplevt det själv, märkt av det 
- eller hur ställer Ni er till det påstående,   
- tror Ni det finns bolag som resonerar så? 

 
Trend 
 
Leasar man mer nu än tidigare ? 

- varför? 
 
Har det skett någon skillnad angående synen på leasing efter avregleringen 1992? 
Har Ni sett någon 
(exempelvis ökat?) 
 
Hur var situationen före och efter avregleringen utifrån Ert perspektiv ? 
(konkurrens, regler ) 
 
Övrigt  
 
Om de flygplan Ni skulle använda var av mindre och billigare typ skulle Ni då hellre köpa 
dem? 
 
Vilka alternativ ser ni till att leasa? (Om det mot förmodan  inte har framgått innan) 
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Bilaga 3 – Frågemall till leasegivare 
 
 
Bakgrund 
 
Viken befattning har Ni på företaget ? 
Hur länge har Ni arbetat inom detta området ? 
 
Vad har ni för tidigare erfarenheter ? 
 
Leasingbranschen 
 
Hur skull Ni karakterisera leasingbranschen? 
 
Spelar det ngt roll i vilket land man gör de olika leasarna? (Ex. B gör sale and leasback i 
mexico?) 
 
Finns det någon skillnad på leasingintäkter från andra intäckter, (exemplevis inte lika 
beskattningsbara)?  
- Påverkar det priset för leasetagaren? 
 
Vad är speciellt med internleasing(ex. respondent B)? 
 
Leasing inom flygbranschen 
 
Hur skulle Ni karakterisera flygmarknaden? 
 
Vad är fördelarna med att leasa på flygmarknaden? 
 
Finns det någon skillnad mellan att leasa i flygbranschen gentemot andra branscher, 
exempelvis bilbranschen? 
(ex, olika alternativ av leasing,(wet/dry, längd osv) 
 
Är det bra om man kan lägga beslag på plan före andra på dagens marknad (ex. så man kan 
leasa ut, brist på plan?)?  
 
Finns det någon ”typiskt” bolag som leasar, några kännetäcken? 
(små eller stora, nyetablerade etc.) 
 
-varför eller vad finns det för ngt skäl till det? 
 
Vad för slags leasingform föredras och varför? 
 
Trend 
 
Hur stor leasingverksamheten inom flygbranschen? 
-jämfört med andra branscher? 
- Kan man se någon trendskillnad?  
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(Vad tror ni man föredrar, köpa eller leasa?) 
 
Hårdare krav på att leasa än låna? 
 
Vilka Flygplan leasar Ni ut? 
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Bilaga 4 – Matris över respondenters svar 
 
Förkortningar 
 Db. = Dotterbolag 
Mb. = Moderbolag 
O. = Operationell leasing 
F. = Finansiell leasing 
A. = Alternativ till att leasa 
Int. = Intern leasing 
 

Storlekar ( Antal flygstolar / flygplan) 
100 > = mindre än 100 
<100 =  mer än 100 
< 100 > = har plan av båda storlekarna 
eller nära 100 passagerare. 
 

 
Tabell. Resultatet från intervjuerna samlade i en tabell.  
Respondent A B C D 

Bolagsform Db. Mb.  Db. 

Etablering(<2000>) Efter Före  Efter 

Flygplan     

-Prop/Jet Jet Prop. &. Jet Prop.  

Leasingform O + Int. O + Ä O + Ä  

Storlek >100 <100> <100  

Resultat(under.)     

Karakteristiskt Konk.utsatt(low cost 
carrier) 
Kap.int. 
Konj.beroende 

Tillväxt 
Cyklisk 

Överhettad 
Vild 

Statisk 
Inne i en stor förändring 

Kapitalkrävande Nya rutter 
Tekn.kostn. 
Personal 

Flygplan 
Löpande poster 

Operationellt -
underhållet 
Investeringar – flygplan 

Flygplan 
Personal 

Lease vs. Köp Företagsprinciper 
Inv.beslut 
(horisontlängden) 
-billigast 
Flexibiltet - lägre risk 
(residualvärde.) 
Nya rutter 

Likviditet 
Planstorlek 
Tillgångsrisk 
Har ej kap. 
Flexibilitet 
(operationell) 
Möta risker (marknad, 
finansiell och valuta) 

Skräddarsytt kontrakt 
Inv. horisont 
Prisbild (prisvärt att 
köpa?) 
Har ej kapital 
Mark.värderisk 

Hyra 
Risk 
Kapital 
Egna strategier 
 

Trend Köp - Asien 
Mindre bolag – Leasing 

Ökat, lease 
- tidigare nämnda 
faktorer 
Fler parter – större 
konkurrens 

Ökn. i antal flyg 
Pop. bland nya bolag 
Lågkostnadsbolag 
 

Mer publikt 
 Omvärdera sina strategier 
 Nya trender 

Avregleringen Fler nya bolag, påverkat 
anv. 

Ej ngn koppling, 
Konkurrensen ökat - 
Nya sätt att flyga på 

Bättre för resenären 
(priser sjunkit och fler 
linjer)  

Har inte så stora 
funderingar, kanske mer 
konkurrens? 

Övrigt Generellt: Leasing pop. 
bland mindre bolag 

Generellt: 
ett sätt för de mindre 
bolagen att få stöd 
Flyg och ägande två 
sep. verk. 

Leasar ut själva: 
Nystartade bolag, under 
högsäsong och till de 
som ej har. 
flygtillstånd 

Flygplan en 
högkostnadsprodukt, varför 
ej markn.penetrering 
tidigare? 
Invanda resendemönster 
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Respondent E F G H 
Bolagsform Db. Bedriver även 

annan verks. 
Db  Mb 

Etablering(<2000>) Före Efter Efter Före 
Flygplan     
-Prop/Jet Jet & Prop  Prop. & Jet Jet 
-Leasingform O + Int. O O + F+ Ä O + F 
t- Storlek (<100>) >100 <100 < 100 >100 
Resultat (under.)     
Karaktär Kraftigt 

konkurrensutsatt 
Låga marg. 
Stora risker 

Konkurrensutsatt 
Traditionsbunden - 
mindre kostn.eff. 
 

Väldigt komplex - 
kunskapskrävande 
Kap.int 

Konj. 
Många 
omvärldsfaktorer 

Kap.krävande Personal     
Flygplan  Underhåll 

Distrubrition Flygplan 
Driva rutter 

Flygplan 
Underhåll, bränsle 
Personal 

Köp vs. Lease Behöver inte samma 
kap.  
Kostn.skontroll 
Residualvärde 
Underhåll 
Flexibelt 

- riskmin. 
Likviditet 

Kostn.kontroll 
Mellanhänder 
Kan ej utnyttja plan 
lika eff. 

Köp efterstr 
ävas 
Lägga upp olika 
perioder 
Avskr. om resultatet är 
bra 
Flexibilitet – ej bunden 
till tillgången 

”Till rätt pris”, affärside 
Binder ej kap. 
Renodla verks. 
Flexibilitet - 
handlingsfrihet 

Trend Tror, ökat lease 
- nya bolag (enda 
sättet) 

  Kan ha ökat, kap.frihet 

Avreglering  Påverkat lease, -- 
större möjligheter för 
LG 
Fler bolag 

Ingen åsikt Kunna ta sig in på 
markn. 
National carrier behövt 
tänka om 

Övrigt EU stor påverkan, 
öppna gränser -
konkurrens 

Virtuella bolag   

 
 

 

Respondent I X 
Bolagsform Db  
Etablering Före  
Flygplan   
Prop/Jet Prop. & Jet  
Leasingform O  
Storlek (<100>) <100>  
Resultat(under.)   
Karaktärer Liten i int.perspektiv 

Stort överutbud 
Stark konkurrens 
Kärvt 
Konj.beroende 

Stora akörer(int.) 
Dyr utrustning 
Global andrahandsmark.(mer reglerad) 

Kap.krävande Flygplan 
Rör.kap.(personal) 

- 

Lease vs. Köp Fin.sitiuation (kan eller kan inte 
påverka BR) 
Markn.utveckl.(flottmix) 
Markn.värde 
Möjlighet att köpa 

Ingen skillnad, lägre insats vid leasing 
Vid lån= pantbrev 
Kostar mkt 
Flexibilitet (anpassningsbar) 
Off-balance, 
binder ej kap 

Trend Ingen övervikt åt endera hållet 
  

Ökat 
- dålig lönsamhet 
- flygplan dyrare 

Avreglering Markn. tog fart, bolaget ett resultat 
av det 

- 

Övrigt - En markn. Där det går sämre - 
använder mer leasing 

Fortsatt ökn. : hårdare konkurrens 


