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Förord  
Vi vill börja med att tacka alla som under uppsatsens gång hjälpt och funnits som stöd för oss. 
Ett stort tack vill vi rikta till Jonas Gabrielsson, professor i företagsekonomi med inriktning 
företagsstyrning som varit vår handledare och erhållit oss värdefull handledning genom hela 
vår arbetsprocess med denna uppsats. Slutligen vill vi även tacka våra opponenter som har 
bidragit med värdefulla förbättringsförslag till våran uppsats.  
 
Halmstad 2019-05-21 
 
 

…………………………………  ……………………………….. 
Diamel Kovalj    Nikki Marjanovic  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 II 

Sammanfattning  
Hållbarhetsredovisning har fått en allt större betydelse genom åren och företag har börjat ta ett 
större samhällsansvar. En stor anledning till att hållbarhet har uppmärksammats är på grund av 
de ökade klimatförändringarna i världen. Flygindustrin som ses som en väsentlig del av dagens 
turism har haft en stor inverkan på de sociala, ekonomiska och naturliga omgivningarna som är 
en bidragande faktor till dagens klimatförändringar och luftföroreningar. Flygbolag som kan 
delas in i två kategorier, lågprisflygbolag och traditionella flygbolag skiljs åt med sina 
affärsidéer och strategier, där lågprisbolagen riktar in sig mot priskänsliga resenärer medans de 
traditionella flygbolagen är kända för att ha ett större prisövertag gentemot lågprisbolagen. 
Olika strategier kan medföra att upprättandet av hållbarhetsrapporter skiljs åt, då bolag arbetar 
på olika sätt vilket ger konsekvenser för hur de redovisar sin hållbarhet. Detta blir ett problem 
då företagen tar olika samhällsansvar till att uppnå en hållbar värld.  
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur hållbarhetsredovisning skiljer sig 
mellan flygbolag som använder sig av olika affärsstrategier, genom att i uppsatsen göra en 
jämförelse mellan lågprisflygbolagen Ryanair och Norwegian och två av de traditionella 
flygbolagen SAS och Lufthansa. I studien har författarna först granskat redan befintlig teori 
som har samlats in och jämfört denna mot företagens hållbarhetsrapporter.  
 
Slutsatserna från denna studie har visat att hållbarhetsredovisning skiljer sig mycket mellan 
lågprisflygbolag och traditionella flygbolag. En viktig anledning till detta bygger på 
flygbolagens strategier, där lågprisflygbolagen tillämpar en lågkostnadsstrategi och försöker få 
konkurrensfördelar genom att ha branschens lägsta kostnader, medans de traditionella 
flygbolagen har en strategi för att göra flygresan så komfortabel som möjligt för resenären, där 
hög kvalité och service är viktiga prioriteringar för att skapa kundnöjdhet. De olika strategierna 
mellan flygbolagen innebär att de prioriterar olika saker vilket speglas i deras 
hållbarhetsrapporter. Samtliga flygbolag har visat tydliga initiativ till att uppnå en mer hållbar 
värld, men i slutändan har de traditionella flygbolagen alltid gjort lite extra i samtliga tre 
perspektiv.  
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Abstract  
Reporting of sustainability has gained an increasing importance over the past years and 
companies have begun to take greater responsibility for society. One major reason why 
sustainability has been recognized is because of the increased climate change in the world. The 
airline industry, which is seen as an important part of today's tourism, have had a major impact 
on the social, economic and natural surroundings, which is an contributing factor to today's 
climate change and air pollution. Airlines can be divided into two categories, low-cost airlines 
and traditional airlines. These two airlines separates each other by their business ideas and 
strategies, where low-cost airlines target price-sensitive travelers while traditional airlines are 
known to have a larger price advantage over the low-cost airlines. Different strategies can lead 
to separation of the sustainability reports, as companies work in different ways, which has 
consequences for how they report their sustainability. This is a problem as companies take 
different social responsibilities. 
 
The purpose of this study is to describe and analyze how sustainability reporting differs between 
airlines that use different business strategies, by comparing two low-cost airlines with two 
traditional airlines. The authors first examined already existing theory that has been collected 
and compared to the companies' sustainability reports.  
 
The conclusions of this study have shown big differences between low-cost airlines and 
traditional airlines reporting of sustainability. An important reason for this is based on the 
airlines' strategies, where the low-cost airlines apply a low-cost strategy and try to gain 
competitive advantages by having the industry's lowest costs, while the traditional airlines have 
a strategy to make the flight as comfortable as possible for the travelers, where high quality and 
service is important priorities for creating customer satisfaction. The different strategies 
between the airlines mean that they prioritize different things, which are reflected in their 
sustainability reports. All airlines have shown clear initiatives to achieve a more sustainable 
world, but in this study, the traditional airlines have always done a little extra in all the three 
perspectives.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Sustainability report, CSR, Airlines, Low cost airlines, Traditional airlines, 
Ryanair, SAS, Lufthansa, Norwegian, Triple bottom line, strategies.  
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1. Inledning  
_______________________________________________________________________________  
I det första kapitlet kommer vi introducera bakgrund, problemdiskussion, frågeställningar, 
syfte och avgränsningar. Inledningsvis kommer en bakgrund kring ämnesområdet att 
presenteras för att sedan övergå till en problemdiskussion som ska leda fram till 
frågeställningar och syfte.   
_______________________________________________________________________________  

1.1 Bakgrund   
Hållbarhet är ett ämne som engagerar en stor del av samhället. Begreppet hållbar utveckling 
har dem flesta hört talas om, men har ofta svårt att förstå vad begreppet egentligen betyder. År 
1987 definierade Bruntlandkommissionen begreppet, som idag är en av dem vanligaste 
definitionerna: 
 
“Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (Searcy & Buslovich, 2013).  
 
Ett sätt att förklara detta på är att ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk 
hållbarhet ska ges lika stort värde och tyngd i samhället. Hållbarhet kan även beskrivas genom 
en hierarkisk figur som består av tre delar, där ekologisk hållbarhet är nederst, social hållbarhet 
är i mitten och ekonomisk hållbarhet är överst. Ekologisk hållbarhet har stor betydelse för såväl 
social hållbarhet som ekonomisk hållbarhet, vilket är orsaken bakom ordningsföljden i 
hierarkin (Kungliga tekniska högskolan, 2018). Hållbarhetsredovisning kan man därför säga är 
en rapport som tar hänsyn till dessa tre aspekter för att skapa en mer hållbar värld. Rapporterna 
behandlar oftast fem områden, vilket är miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga 
rättigheter och antikorruption (PWC, 2017; Alla bolag, u.å). 
 
Hållbarhetsredovisning har fått en allt större betydelse genom åren och företag har börjat ta ett 
större samhällsansvar. År 2005 redovisade endast 50 procent av världens största företag sin 
hållbarhet. Dessa siffror hade ökat till 95 procent år 2013. En stor anledning till att hållbarhet 
har uppmärksammats är på grund av de ökade klimatförändringarna i världen (Coffey & 
Higgins, 2016). Flygindustrin som ses som en väsentlig del av dagens turism har haft en stor 
inverkan på de sociala, ekonomiska och naturliga omgivningarna som är en bidragande faktor 
till dagens klimatförändringar och luftföroreningar (Cowper-Smith & de Grosbois, 2011).  
 
Ett viktigt begrepp inom hållbarhetsredovisning är CSR. CSR kan definieras som företagets 
samhällsansvar som syftar till att företag frivilligt integrerar social och miljömässig hänsyn i 
sin verksamhet (EU, 2002). Hållbarhetsredovisning skapas genom företagets strategier och 
visioner och när ett företag har en stark målmedveten strategi, vision och mål så blir det lättare 
att redovisa rapporten (GRI, 2017; GRI, u.å; Westermark, 2017). Flygbolag som kan delas in i 
lågprisflygbolag och traditionella flygbolag har olika strategier och visioner (Rajaguru, 2016). 
Detta kan leda till skillnader mellan flygbolagens hållbarhetsrapporter. Konsekvenserna av 
detta blir att flygbolagen skiljer sig i deras samhällsansvar och arbete till att uppnå en mer 
hållbar värld, genom att vissa engagerar sig mer än andra.  
 
Arbetet kring hållbarhetsredovisning är under en ständig utveckling och under året 2016 
beslutades det om att från och med räkenskapsåret 2017 ska det vara ett krav på 
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hållbarhetsrapportering för stora bolag. Det upprättades riktlinjer för det innehåll som den icke 
finansiella rapporten skulle bestå av. Främst skulle upplysningar ges för att öka förståelsen av 
bolagets utveckling, ställning samt konsekvenser av företagets verksamhet såsom exempelvis 
miljöpåverkan. Rapporten skall även skildra arbetet för att förhindra korruption samt att 
framhäva respekten för de mänskliga rättigheterna men även upplysningar kring sociala 
förhållanden och personal skall också framgå (KPMG, 2016). Syftet i denna lagändring där 
hållbarhetsrapportering införs i årsredovisningslagen (ÅRL) ligger i ett av de nya EU - 
direktiven med utgångspunkt i att öka förtroendet för bolaget samt att det ska bli enklare att 
utföra en analys av bolagets arbete kring hållbarhet (Balans, 2017; KPMG, 2016).  
 

1.2 Problemdiskussion 
Den ökade globaliseringen har under de senaste decennierna medfört att det har blivit enklare 
att ta sig från ett resmål till ett annat. Flygbolag kan delas in i två kategorier, lågprisflygbolag 
och traditionella flygbolag.  Bolagen skiljs åt med sina affärsidéer och strategier, där 
lågprisbolagen riktar in sig mot priskänsliga resenärer medans de traditionella flygbolagen är 
kända för att ha ett större prisövertag gentemot lågprisbolagen (Rajaguru, 2016). Ett annat 
perspektiv som skiljer lågprisbolagen från de traditionella flygbolagen när det kommer till att 
hålla nere kostnaderna och som kan  påverka hållbarhetsredovisningen är att de traditionella 
flygbolagen har en mängd samarbetspartners däribland andra flygbolag och flygplatser, medans 
lågprisbolagen inte har några direkta samarbetspartners, vilket gör att de kan pressa sina priser 
mer. Ett exempel på detta kan vara när det gäller olika connecting flights, där de traditionella 
bolagen har samarbetspartners som ser till att bagaget kommer med till connecting flyget. Detta 
för att resenärerna skall kunna resa så smidigt som möjligt och inte behöva tänka på sitt bagage. 
Lågprisbolagens strategi är att resenärerna själva ansvarar för sitt bagage och connecting flygen 
då det inte förekommer några samarbetsavtal, eftersom strategin grundas i att bolagen försöker 
pressa kostnaderna för att därmed kunna pressa priserna. Detta innebär alltså att 
hållbarhetsredovisningen kan påverkas genom samarbetsparterna, på grund av att 
samarbetsparterna möjligtvis har olika krav som måste uppfyllas för att ett samarbetsavtal skall 
kunna ingås, och därmed måste flygbolaget exempelvis rapportera mer eller likande för att 
uppfylla intressenternas krav (Fulton, 2018; Trafikverket, u.å).  
 
Skillnader mellan lågprisflygbolag och traditionella flygbolags strategier och affärsmodeller 
gör också att deras syn kring hållbarhet blir annorlunda. När det kommer till den ekonomiska 
delen försöker lågprisflygbolagen pressa priserna så att det blir så billigt som möjligt, samtidigt 
som de försöker skapa en större kundkrets genom att ha lägre priser i förhållande till sina 
konkurrenter (Rajaguru, 2016). De traditionella flygbolagen försöker istället att satsa på 
komfort, kvalitét och vara väldigt måna om sina resenärer och på så sätt skapa varaktiga 
intäktsströmmar.  
 
Flygindustrin som genom åren har haft en negativ inverkan på miljön, har sett en drastisk 
beteendeförändring bland resenärer, där många idag föredrar en weekendresa framför en 
traditionell lång resa, vilket även har medfört att lågprisflygbolag med lägre service accepteras 
i större utsträckning (Alderighi, Cento, Nijkamp & Rietveld, 2012). De minskade kostnaderna 
har bidragit till fler flygningar och fler resenärer genom åren. Sedan året 1990 har antalet 
flygresor ökat med cirka 120 procent. Detta har medfört att påverkan på klimatet ökat med 43 
procent (Naturvårdsverket, 2018).  I slutet av 2006 hade EU-kommissionen lagt ett förslag om 
att flygindustrin skulle integreras i handelssystemet med utsläppsrätter. Detta med syftet att 
försöka minska den stora klimatpåverkan från flygbranschen (Naturvårdsverket, 2006). 
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Flygbranschens negativa inverkan på miljön medför att samhället sätter press på att 
flygindustrin skall vara goda medborgare i samhället, genom att allt fler organisationer blir mer 
ansvarsfulla och tar större ansvar (Lynes & Andrachuk, 2008). Det leder till att företagen 
försöker bli tydligare och avslöjar aktiviteter som väsentligen kan inverka på företagets 
intressenter (Morf, Flesher, Hayek, Pane & Hayek, 2013). Problemet blir att skillnaden mellan 
flygbolagens strategier kan medföra att deras syn kring hållbarhet och upprättandet av 
hållbarhetsrapporterna kan skiljas åt. Enligt Nobes (1998) kan hållbarhetsrapporter skiljas åt 
beroende på hur företaget arbetar genom exempelvis vilket redovisningssystem man använder 
samt vilka kulturella skillnader som finns. De olika engagemangen kan därmed fördröja 
processen till att uppnå ett mer hållbart samhälle, vilket är skadligt ur ett ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt perspektiv.    
 
Trots att de låga kostnaderna är en stor anledning till varför resenärer väljer lågprisflygbolag så 
menar Sarker, Hosan & Zaman (2012) att de låga kostnaderna och prisskillnaderna mellan 
bolagen har en påverkan på de sociala förhållandena, där lågprisflygbolagen inte prioriterar 
service i samma utsträckning som de traditionella flygbolagen som lägger större fokus på att 
resenärer ska resa så bekvämt som möjligt. Författarna menar att trots att de låga priserna 
attraherar kunder så ökar en dålig servicenivå risken för kundförluster. Detta eftersom att många 
som reser billigt även förväntar sig en bra service. De låga priserna har däremot inte bara en 
påverkan på service och kunder. Enligt O’Sullivan & Gunnigle (2009) har mycket kritik riktats 
mot lågprisbolagen gällande den arbetsmiljö som personalen vistas i. Lågprisbolagens 
prisstrategi medför att bolagen arbetar med att sänka sina kostnader för att tillmötesgå 
resenärernas krav, vilket leder till nedskärningar av kostnaderna för personalen. Kritiken och 
debatterna mot just lågprisflygbolag riktas till den otrygga arbetsmiljön som uppstår för 
företagens medarbetare samt mot de anställdas sämre arbetsvillkor.  
 
Om företag upplever problem kring sin hållbarhet kan detta leda till att verksamheten 
manipulerar sina rapporter för att få en bättre företagsimage än vad man faktiskt har, vilket ger 
en vilseledande bild av verkligheten (Boiral & Henri, 2017). Manipulation kan även bero på 
företagets förmåga att kommunicera, då det i många fall kan vara svårt att förstå innebörden av 
hållbarhetsrapporterna (Luhmanns, 1996; Guthrie, Cuganesan & Ward, 2008). Detta då det idag 
saknas gemensamma lagar och regler om hur hållbarhet ska mätas och redovisas, vilket har 
gjort företagens hållbarhetsarbete mer komplext. Istället finns det flera olika teorier om hur 
hållbarhet kan mätas genom till exempel GRI, Triple bottom line och balanserat styrkort 
(Guthrie et al, 2008).  
 
En anledning till att företag väljer att upprätta hållbarhetsrapporter är för att det bringar 
legitimitet till företaget (Deegan & Unerman, 2011). Hållbarhetsrapporteringen grundas i 
rapporteringskravet från EU-direktivet som uppkom under året 2014 där målet var att göra 
informationen från företagen mer jämförbar men även tydliggöra hur företagen arbetar med 
frågor kring hållbarhet. Det som främst skall upplysas och finnas med i rapporterna är vilka 
konsekvenser som medförs av verksamheten. Direktivet ger även specifika upplysningar om 
vad som bör finnas med i hållbarhetsrapporten och vad som berör miljön, exempelvis anger 
lagstiftningen att föroreningar, utsläpp samt förbrukandet av vatten och energi ska det finnas 
upplysningar om men även hur företaget arbetar med exempelvis jämställdhet, arbetsvillkor, 
säkerhet och hälsa samt de mänskliga rättigheterna och korruption (PWC, 2016). Det som 
förväntas av företagen är att det ska lämnas information om de frågor som kan anses vara av 
stor vikt vilket kan definieras som de risker att bolaget medför betydande konsekvenser (ibid). 
Dessutom skall rapporten omfatta miljöförpliktelser, miljömål där typ och mängden av antalet 
identifierade miljöpåverkningar anges (Frost, 2008). Då lågprisbolagen och de traditionella 
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flygbolagen jobbar på olika sätt och har olika strategier kommer i denna uppsats en vidare 
undersökning kring hur hållbarhetsrapporter kan skiljas åt mellan lågprisflygbolagen, Ryanair 
och Norwegian, samt två traditionella flygbolag, SAS och Lufthansa.  
 
Då det sedan året 2017 blev obligatoriskt för större bolag att hållbarhetsrapportera enligt ÅRL 
kan en måttlig jämförbarhet göras mellan olika bolag men långt ifrån alla bolag då det finns ett 
minimikrav för vad som måste finnas med i hållbarhetsredovisningen enligt 6 kap 12§ ÅRL 
(FAR, u.å). Enligt FAR är minimikravet att hållbarhetsrapporten kan utföras i korthet under 
förutsättningen att alla skall-krav ska uppfyllas. Lagstiftningen är en så kallad “följa eller 
förklara” vilket betyder att ett så kallat skall-krav kan uppfyllas genom en förklaring om varför 
ett sådant krav inte har tagits med i redovisningen (FAR, u.å). Detta leder till att företag kan 
välja hur mycket information de vill ha med i rapporten samt hur mycket information de vill 
offentliggöra utöver kraven som åligger företaget. Detta med målet att utbringa legitimitet till 
företagets olika intressenter. Vilket innebär att det ännu kan finnas skillnader i den information 
som bolagen väljer att rapportera utöver det som ligger i minimikravet. Inom flygbranschen 
kan det ses tydliga skillnader mellan lågprisflygbolag och traditionella flygbolags 
hållbarhetsrapporter där mängden offentliggjord information skiljer sig åt kring hur företagen 
arbetar med sin hållbarhet och hur de arbetar med att bringa legitimitet. För att öka den 
teoretiska förståelsen kring sambandet mellan flygbolagens strategier och upprättandet av 
hållbarhetsrapporter kommer uppsatsen att studera skillnaderna i hur olika flygbolag redovisar 
sitt hållbarhetsarbete närmare. Denna problemdiskussion utmynnar därmed i följande 
frågeställning.   
 

1.3 Frågeställning  
• Hur och varför skiljer sig hållbarhetsredovisning mellan flygbolag, baserat på deras 

affärsstrategi?   

1.4 Syfte   
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur och varför hållbarhetsredovisning 
skiljer sig mellan flygbolag som använder sig av olika affärsstrategier, genom att i uppsatsen 
göra en jämförelse mellan lågprisflygbolagen Ryanair och Norwegian och två av de 
traditionella flygbolagen SAS och Lufthansas hållbarhetsredovisningar. 
 

1.5 Disposition   
Denna uppsats kommer här efter att disponeras på följande sätt. Under det andra kapitlet 
kommer studiens referensram att presenteras som avser att ge en fundamental förståelse genom 
relevant teori om flygbolag, strategier, hållbarhetsredovisning, CSR, Triple bottom line samt 
intressentteorin. Det tredje kapitlet kommer presentera de metoder och tillvägagångssätt som 
valts att tillämpas. I det fjärde kapitlet kommer empirin att presenteras där flygbolagens 
hållbarhetsredovisning kommer att introduceras. I det femte kapitlet kommer en analys att göras 
och slutligen kommer det i det sjätte kapitlet att föras en diskussion som kommer att leda fram 
till studiens slutsatser.   
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2. Referensram   
_______________________________________________________________________________  
I det andra kapitlet kommer lämplig teori och tidigare forskning att lyftas fram, som ska lägga 
grund för att studiens syfte och frågeställningar besvaras på en vetenskaplig grund. 
Inledningsvis kommer en beskrivning av de olika flygbolagen att göras. Därefter förklaras de 
olika strategierna innan referensramen avslutas med hållbarhetsredovisning och viktiga 
teorier kring ämnet.  
________________________________________________________________________________ 

2.1 Flygbolag 

2.1.1 Traditionella flygbolag 
Traditionella flygbolag är flygbolag som arbetar efter strategin att göra flygresan för resenären 
så bekväm och komfortabel så möjligt samt så smidig som det går. En väsentlig del för de 
traditionella flygbolagen ligger i kvaliteten på service det vill säga om resenärerna känner att 
de är nöjda och tillfredsställda med bolagets service så kommer de att få en positiv syn på hela 
flygbolaget. Detta innebär att flygbolaget skapar sig lojala kunder som leder till att de har skapat 
sig bra konkurrensfördelar (Hwa-Kyung, 2013). Det vill säga att en hållbar konkurrensfördel 
grundas i kundernas lojalitet mot företaget och skapandet av starka relationer till kunderna 
bidrar med att uppnå höga konkurrensfördelar och därmed öka kundlojaliteten samt 
marknadsandelarna (Chen & Sunny Hu, 2013). Genom god service återkommer inte endast 
gamla kunder utan det sprider även ett gott rykte och resenärerna kan även rekommendera 
flygbolaget till andra vilket bidrar till fler resenärer (ibid, s. 1087). Detta innebär att bemöts 
resenären utöver det denne hade väntat sig så kommer resenären att anses sig vara tillfredsställd 
över flygbolagets service (Ostrowski, O´Brien och Gordon, 1993).  
 
En annan strategi som har tillkommit under de senare åren för att attrahera fler kunder är att 
flygbolagen arbetar med att vara punktliga (Yimga, 2017). Genom kostsamma investeringar 
kan flygbolagen öka sin förmåga i att vara i tid, vilket leder till att de drar till sig fler resenärer 
vilket för bolaget medför en ökad vinst och därmed en ökad lönsamhet. En anledning till att 
flygbolagen investerar en mängd i olika faktorer för att öka sin punktlighet är för att 
flygförseningar är väldigt kostnadskrävande och genom att försöka motverka förseningar kan 
det i längden vara mer ekonomiskt (Mezzeo, 2003; Yimga, 2017). Flygförseningar kan lätt leda 
till att flygbolagen mister stora andelar på marknaden. Många resenärer har punktlighet som ett 
krav vid bokning av flygbiljetter och många kunder betalar hellre en högre summa för 
biljetterna om det kommer till destinationen i tid, då tidsaspekten är väldigt viktig för många 
resenärer (Mezzeo, 2003; Yimga, 2017). En medförande effekt av detta är att konkurrens inom 
flygbranschen leder till att flygbolagen arbetar hårt med olika strategier för att uppnå hög 
kvalitét på sina flygturer, där service och punktlighet är två av de väsentligaste punkterna 
(Yimga, 2017). När flygbolaget tillhandahåller omedelbar och korrekt information om 
flygturen, punktlighet samt flygsäkerhet så kan det medföra att resenärens uppfattning kring 
risker och osäkerheter minskas och därigenom skapas förtroende för flygbolaget vilket är av 
stor väsentlighet för bolagen (Chen & Sunny Hu, 2013).  
 
De traditionella flygbolagen har en mängd olika samarbetsavtal med andra flygbolag som 
benämns som interlineavtal samt Codeshare, vilket innebär att ett avtal sluts mellan 
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flygbolagen, där ett bolag exempelvis köper ett antal platser på ett flyg som de sedan kan sälja. 
Codeshare innebär att ett flygbolag samarbetar med ett annat flygbolag och sätter sin 
flygbeteckning på en flygresa som flygs av ett annat bolag genom att de har ett samarbetsavtal 
som medför att ett flygbolag kan erbjuda flygresor och marknadsföra sig på flyglinjer som 
bolaget själv inte flyger (Trafikverket, u.å). Avtalen innebär även att bagaget går att checka in 
en gång och följer då fram till slutdestinationen även om det är mellanlandningar och olika 
connecting flights som ingår i resan fram till slutdestinationen. Flygbolagen ansvarar för 
missade flyg som orsakats av förseningar eller inställda flyg där bolagen kan gå in och boka 
om sina resenärer med andra flygbolag. Även bagage som blivit borttappat eller försenat kan 
skickas med andra bolag som ingår i interlineavtalen. Detta innebär att flygbolagen arbetar 
tillsammans för att göra resan så smidig som möjligt för resenärerna och de ansvara för hela 
resan fram till slutdestinationen vilket medför en trygghet för resenärerna (Fulton, 2018).  
 
Socialt och miljömässigt ansvarstagande har inom flygbranschen blivit allt viktigare då 
flygindustrin blivit allt mer konkurrensutsatt sinsemellan. Kunderna på marknaden har blivit 
allt mer miljömedvetna vilket innebär att kunder är mer villiga till att köpa produkter och 
tjänster från företag som tar socialt ansvar för samhället och miljön. Därav försöker många 
flygbolag anstränga sig för de sociala och miljömässiga ansvaren för att attrahera lojala kunder. 
Detta är även av väsentlighet och kan vara avgörande för flygbolagens framgångsrika 
förvaltning samt är grunden till att skapa välstånd för företagen på lång sikt (Han, Yu & Kim, 
2019). Detta kan ha en inverkan på att traditionella flygbolag väljer att upprätta mer omfattande 
hållbarhetsrapporter för att visa på hur de arbetar med hållbarhet för att attrahera fler resenärer 
och för att visa sitt ansvar för alla sina intressenter. 
 

2.1.2 Lågprisflygbolag 
Lågprisflygbolag har fått en allt större roll inom flygindustrin. Revolutionen kring 
lågprisflygbolag har sitt ursprung i USA, där Pacific Southwest var det första flygbolaget som 
utvecklade konceptet kring lågprisflygbolag. Southwest som uppnådde en hög tillväxt och 
lönsamhet, expanderade från att vara ett litet regionalt flygbolag till ett nationellt flygbolag och 
spred sig till 30 olika stater. Det framgångsrika konceptet bidrog till att allt fler bolag under 
1980-talet började applicera den framgångsrika lågkostnadsstrategin som börjades spridas runt 
om i världen (Diaconu, 2012). Strategin har senare visat sig vara fördelaktigt för flera olika 
flygbolag runt om i världen (Francis, Humphreys & Ison, 2006; De nuefville, 2008).  
 
Lågprisflygbolag bygger på en strategi där konceptet är att ha lägre kostnader än traditionella 
flygbolag. Några av de mest vanliga egenskaperna för lågprisflygbolag är framförallt: 

• Lägre priser  
• Tillgång till internetbokning 
• Mindre personal  
• Mindre fackligagrupper bland personalen  
• En klass av sittplatser vilket möjliggör fler platser per flygplan  
• Dricka och mat ingår inte i priset utan måste betalas separat 
• Flexiblare arbetsmiljö för anställda i förhållande till traditionella flygbolag 
• Ingen anslutning eller wifi ingår  

 
Genom att kombinera ovanstående faktorer har det blivit möjligt för lågprisflygbolagen att hålla 
nere kostnaderna (Francis, Humphreys & Ison, 2006). Tang, Yang, Ou, Chen & Huang (2018) 
går in på betydelsen om att ha en effektiv boarding. Författarna menar att flygbolag kan spara 
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30 dollar i minuten genom att ha en snabbare boarding och att bagage och mängden resväskor 
kan fördröja boardingen. Lågprisflygbolag som är kända för att inte ta emot lika stora resväskor, 
sparar utöver detta även tid och pengar genom att planet landar och svänger smidigare då 
tyngden från bagaget är betydligt mindre i förhållande till de traditionella flygbolagen. Till 
skillnad från traditionella flygbolag så är det vanligt att lågprisflygbolagen använder sig av 
mindre sekundära flygplatser, något som många resenärer upplever som smidigare. Det finns 
främst två anledningar till varför lågprisflygbolag använder sig av sekundära flygplatser. För 
det första så är kostnaderna för de sekundära flygplatserna mindre. För det andra så är 
flygtrafiken mindre, vilket gör att förseningar undviks samt att landningen underlättas. De 
sekundära flygplatserna väljs eftersom de är integrerade till lågprisflygbolagens effektivitet. En 
annan konkurrensfördel som lågprisflygbolagen har är att de oftast har direktflyg (De nuefville, 
2008).  
 
Trots att flygbolagens kostnadsstrategi har varit ett framgångsrikt koncept så har denna 
strategin även bidragit till att de sociala förhållandena har ifrågasatts, där service inte prioriteras 
i samma utsträckning i förhållande till de traditionella flygbolagen, vilket därmed ökar risken 
för kundförluster (Sarker, Hosan & Zaman, 2012). En stor kritik har även riktats mot 
flygbolagens arbetsförhållanden. Eftersom arbetskraft utgör en stor del av bolagens kostnader 
så har anställda känt av flygbolagens kostnadsbesparande strategier. Lågprisbolagens 
prisstrategi medför att bolagen arbetar med att sänka sina kostnader för att tillmötesgå 
resenärernas krav, vilket leder till nedskärningar av kostnaderna för personalen. Detta har 
bidragit till bland annat minskad arbetssäkerhet, färre raster och lägre löner. Att en stor del av 
de europeiska flygbolagen använder sig av lågkostnadsstrategin och har haft en stor ekonomisk 
framgång, kan däremot tolkas som att resenärerna prioriterar låga priser framför bra service och 
kvalité (O’Sullivan & Gunnigle, 2009). 
 

2.2 Konkurrensstrategier  
Skillnaden mellan lågprisflygbolag och traditionella flygbolag kan i flera avseenden förstås 
utifrån deras olika konkurrensstrategier (Porter, 1980; Porter, 1996). I och med konkurrensen 
behöver flygbolagen positionera sig för att ta marknadsandelar eller till och med hålla sig kvar 
på marknaden. Exempelvis används pris, säljstöd, produktkvalitet, produktdetaljer, service, 
distribution, olika produktvariationer samt ett breddande av sortimentet med olika intensitet i 
sin positionering (Kotler, Fahey & Jatusripitak, 1986).  Detta kan sedan förväntas ge avtryck i 
deras sätt att organisera och leda affärsverksamheten inklusive rapporteringen av socialt och 
miljömässigt ansvarstagande. 

2.2.1 Strategier 
Företagens användning av affärsstrategier leder till en strategisk positionering inom branschen. 
Det finns tre generiska affärsstrategier som beskriver hur ett företag kan få konkurrensfördelar 
på en marknad, vilket är genom kostnadsledarskap, differentiering eller fokusering (Akan, 
Alen, Marilyn, & Spralls, 2006). Figur 1 lyfter fram de olika strategierna om 
konkurrensfördelar.  
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Figur 1: Porters generiska strategier - Källa: Porter (1996). 
 

2.2.1.1 Kostnadsledarskap 
Strategin om kostnadsledarskap handlar om att få konkurrensfördelar genom att ha branschens 
lägsta kostnader. För att uppnå kostnadsledarskap måste hela organisationen ha en “lågkostnads 
attityd”, låga tillverkningskostnader med en snabb distribution och en personal som engagerar 
sig i organisationens lågkostnadsstrategi. Kostnadsledare konkurrerar med övriga 
organisationer genom att ha så låga produkt- och servicekostnader som möjligt. En av de 
viktigaste åtgärderna i strategin är att minska distributionskostnaderna (Akan et al, 2006).  

2.2.1.2 Differentiering 
Begreppet differentiering innebär att ett företag kan differentiera sig mot sina konkurrenter 
genom exempelvis personal, service, olika produkter eller en företagsimage (Kotler, 
Armstrong, Harris och Piercy, 2013; Porter 1996). Genom att använda en differentierad 
strategi erbjuder företaget en unik produkt eller tjänst. Differentierade verksamheter sätter 
oftast högre priser på sina produkter, då de erbjuder något som kunderna är beredda att betala 
extra för. Kunder som vänder sig till den här typen av verksamhet prioriterar den unika 
produkten och upplevelsen den ger, framför låga kostnader (ibid). Uppkomsten av den så 
kallade “smart-shopper” innefattar att konsumenter vill ha och kräver god kvalitet fast till lägsta 
möjliga pris. Vilket leder till att flygbolag väljer att göra en kombination av strategierna för pris 
och differentiering av produkter för att kunna skapa konkurrensfördelar (Cappel, Pearson & 
Romero, 2003).  

2.2.1.3 Fokusering 
Strategin om fokusering handlar om att företaget riktar in sig mot ett visst nisch-segment inom 
marknaden, en viss typ av kunder, geografiskt område eller speciella produktattributer. Till 
exempel fokuserar många europeiska företag enbart på den europeiska marknaden. 
Fokusstrategin baseras även på att ha ett litet konkurrensområde inom en bransch som stora 
företag kan ha missat. För att uppnå en framgångsrik fokusstrategi är det viktigt att fokusera på 
ett branschsegment som är tillräckligt stort för att ha en god tillväxtpotential men samtidigt 
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tillräckligt litet för de andra större konkurrenterna. Företag som använder sig av 
fokuseringsstrategi bör även kombinera denna strategi med antingen Differentiering eller 
Kostnadsledarskap (Akan et. al, 2006).  
 
Kombinationen av fokusering och differentiering innebär att företaget har en unik produkt som 
riktar in sig mot ett eller ett fåtal marknadssegment. Förutom att ha speciella produkter och 
tjänster är det även viktigt att rikta in sig mot en marknad med högre priser. En kombination av 
fokusering och kostnadsledarskap är en strategi som syftar på att företaget ska få 
konkurrensfördelar genom att ha låga kostnader och rikta in sig mot ett eller ett fåtal 
marknadssegment. Produkterna inom denna kategori är oftast grundläggande och liknar i vissa 
fall den dyrare och marknadsledande produkten (Akan et. al, 2006). 
 

2.3 Hållbarhetsredovisning   
En hållbarhetsredovisning är en rapport som publiceras av ett företag för att visa den dagliga 
verksamhetens ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan på omvärlden. 
Hållbarhetsrapporter presenterar verksamhetens engagemang och strategi till att uppnå en mer 
hållbar värld. Rapporterna hjälper företagen att mäta, förstå och kommunicera sina ekonomiska, 
miljömässiga och sociala prestationer, och utifrån detta sätta upp mål (GRI, u.å). Ekonomisk 
hållbarhet handlar om att försöka uppnå ekonomisk välmående, identifiera risker samt 
handelsmöjligheter. Social hållbarhet kan kategoriseras med mänskliga rättigheter, personal 
och utomstående befolkning. Slutligen så är det fyra områden som brukar beaktas under den 
miljömässiga hållbarheten vilket är luft, vatten, mark och energiresurser (Lopez et. al, 2016). 
Utifrån dessa punkter bör hållbarhetsrapporten innehålla lämpliga områden för den specifika 
verksamheten (PWC, 2017).  En hållbarhetsrapport är den viktigaste plattformen för att 
kommunicera hållbarhetsprestanda och dess effekter, oavsett om dessa är positiva eller negativa 
(GRI, u.å).  
 
Hållbarhetsrapporter har fått en viktig roll genom åren och har hjälpt många företag att få en 
större förståelse om hållbarhet och ta större hänsyn till de sociala och miljömässiga aspekterna. 
Hållbarhetsrapporter kan även vara intressanta för externa intressenter, genom att hjälpa dessa 
med att ta del av viktig information som visar hur verksamheten jobbar med hållbarhet (Higgins 
& Coffey, 2016). Andra syften med hållbarhetsrapporter är att få en större förståelse om 
företagets aktiviteter, benchmarkiting, lära sig om företagets prestationer och få en större 
förståelse för marknaden (Searcy & Buslovich, 2013). Hållbarhetsrapporterna har en stor 
betydelse för företagens övergripande affärsplan och hjälper företagen att fastställa 
hållbarhetsmål, skapa konkurrenskraftiga fördelar, ge en bättre företagsimage och motivera 
personalen till att uppnå ett mer hållbart samhälle (Koc & Durmaz, 2015).  
 
Då det inte finns någon gemensam praxis om hur hållbarhetsrapporter ska upprätthållas så 
använder företag i många fall egna hjälpmedel och metoder för att redovisa sin 
hållbarhet.  Avsaknaden kring en gemensam praxis har gjort företagets hållbarhetsarbeten mer 
komplext (Lopez et. al, 2016). Skillnaden mellan flygbolagens strategier kan medföra att deras 
syn kring hållbarhet och upprättandet av hållbarhetsrapporterna kan skiljas åt. Enligt Nobes 
(1998) kan hållbarhetsrapporter skiljas åt beroende på hur företaget arbetar vilket, 
redovisningssystem man använder, samt kulturella skillnader. Hållbarhetsredovisning skapas 
genom företagets vision och strategier. När ett företag har en stark målmedveten 
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hållbarhetsstrategi, vision och mål så blir det lättare att redovisa rapporten (GRI, 2017; GRI, 
u.å; Westermark, 2017).  
 

2.3.1 Triple bottom line  
År 1994 grundad Johan Elkington uttrycket Triple Bottom Line (TBL). Uttrycket utgår ifrån att 
företagen skall använda sig utav tre aspekter vilka är de miljömässiga, sociala samt ekonomiska 
aspekterna (Investopedia, 2019; The Economist, 2009). Detta är ett sätt att bredda det fokus 
företagen har på den ekonomiska linjen genom att inkludera de sociala men även de 
miljömässiga perspektiven. Triple bottom line mäter de sociala ansvaret, de ekonomiska 
värdena samt den miljöpåverkan ett bolag har (Investopedia, 2019) vilket leder till att Triple 
bottom line rapporteringen kan tillämpas för att mäta den påverkan som företaget för med sig 
på omvärlden (Slaper & Hall, 2011). Detta eftersom det visar på hur företagen på ett effektivt 
sätt försöker hålla en balans mellan dessa tre dimensionernas prestanda. Trots att dessa tre 
dimensioner kan verka och hanteras isolerade från varandra så leder de tillsammans till 
utmaningar för företaget (Henry, Buyl & Jansen, 2018). För att uppnå höga nivåer på legitimitet 
så måste företagen arbeta med dessa tre dimensioner tillsammans (Schüz, 2012; Henry, Buyl & 
Jansen, 2018).  
 

 
 

Figur 2: Modifierad version av Elkingtons (1999) Triple Bottom Line modell 

2.3.1.1 Miljöperspektivet  
Under de senare åren har debatter hållits om att försöka förena ekonomiska principer med 
miljömässiga prioriteringar. Eftersom det finns en begränsning av naturens olika resurser leder 
det till att det sätts in restriktioner och gränser för utveckling och handel inom företag samtidigt 
som de grundläggande världssynpunkterna för företagen omarbetas och prioriteras för att gynna 
den framtida miljön. Då intressenter och kunder har blivit allt mer miljömedvetna så kan en 
långsiktig vinst uppnås genom att företagets olika produkter miljömärks (Iyer, 1999). 
Förväntningarna som finns på företagen har sin utgångspunkt i informationen om de frågor som 
anses inneha en väsentlig risk att miljömässiga konsekvenser medförs av företagets verksamhet 
(PWC, 2016). Företagen är mer medvetna om deras ansvar och roll för miljön och genom att 
se om sitt företags förbrukande av resurser i verksamheten samt genom att försöka minimera 
de skadliga konsekvenser som verksamheten medför på miljön kan de uppnå ett större 
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miljömässigt ansvar. Detta kan till exempel ske genom att företagen ser över sin konsumtion 
av energi, andra resurser samt avfall och utsläpp (Slaper & Hall, 2011).  

2.3.1.2 Sociala perspektivet  
Genom ett företags anställda kan avgörande konkurrensfördelar för ett bolag fås, så att en given 
marknad kan domineras. Därför har det idag blivit allt viktigare för företag att anställa 
medarbetare med hög kompetens och som är högkvalitativa. För att skapa sig ett bra rykte som 
arbetsgivare använder företagare sig av TBL som ett mått på företagets prestanda (Bohlmann, 
Krumbholz & Zacher, 2018).  
 
Det sociala perspektivet inom hållbarhet är främst att ta ansvar och arbeta för att företagets 
medarbetare mår bra. Ett annat socialt perspektiv är att ta ansvar samt att arbeta med att 
personalen ska känna sig trygga på arbetsplatsen samt att skapa möjlighet till att avancera på 
karriärstegen och utvecklas (O’Sullivan & Gunnigle, 2009; Slape & Hall, 2011).  

2.3.1.3 Ekonomiska perspektivet  
Det ekonomiska perspektivet i TBL-strategin innebär att mäta och analysera ett bolags vinster 
eller förluster. Detta genom att granska och analysera bolagets siffror (Elkington, 1999). Det 
ekonomiska perspektivet är den del som bolagen antagligen är mest bekanta med. För att kunna 
förstå det fundamentala med det ekonomiska perspektivet så måste begreppet kapital vara 
definierat. Det finns olika former av kapital i ett bolag som måste beaktas, det är allt från kapital 
som tillkommer av tjänster eller produktion men kapital kan även tillkomma genom exempelvis 
intellektuellt kapital samt genom det humana kapitalet. Det finns många perspektiv som 
bolagen måste ha i åtanke gällande den ekonomiska hållbarheten på lång sikt, exempel på 
sådana perspektiv och nyckeltal är företagets lönsamhet men kan även vara hur efterfrågan 
kommer se ut längre fram samt hur pass konkurrenskraftiga företagets tjänster och produkter 
anses vara längre fram i tiden. Det kapital som är av intellektuell karaktär behöver bevaras i 
företaget på längre sikt för att kunna uppnå en god ekonomisk hållbarhet.  Sammanfattningsvis 
innebär det att kapital i olika former på lång sikt måste finnas i beaktning för att ekonomisk 
hållbarhet skall uppnås (Elkington, 1999). Den ekonomiska hållbarheten involveras i de 
miljömässiga och sociala hållbarhetsperspektiven då exempelvis företagen betalar olika 
miljöskatter och tillhandahåller arbete och sysselsättning som även det kommer ha en inverkan 
på företagets ekonomi.  
 

2.3.2 Corporate Social Responsibility 
Ett viktigt begrepp inom hållbarhetsredovisning är Corporate Social Responsibility 
(CSR).  CSR sträcker sig flera decennier tillbaka när man började diskutera relationen mellan 
företag och samhälle (Caroll, 1999). CSR kan definieras som företagets samhällsansvar som 
syftar till att företag frivilligt integrerar social och miljömässig hänsyn i sin verksamhet. 
Företagens huvuduppgift är att producera de varor och tjänster som samhället efterfrågar för att 
generera vinst till sina ägare och välfärd för samhället genom att framförallt skapa fler 
jobbmöjligheter (EU, 2002). En gång i tiden var man övertygad om att det enda 
samhällsansvaret ett företag bör ha är att anställa personal och betala skatter. Den mer moderna 
synen tar större hänsyn till hur företagets aktiviteter påverkar samhället (Moir, 2001). Det finns 
idag ökade uppfattningar om att företag inte kan uppnå en hållbar framgång genom att enbart 
maximera kortsiktiga vinster. Istället bör företag fokusera på ett mer ansvarsfullt och 
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marknadsorienterat beteende. De flesta företag är idag medvetna om att de kan bidra till en mer 
hållbar värld genom att driva verksamheten på ett sådant sätt att man förbättrar den ekonomiska 
tillväxten och ökar konkurrenskraften, samtidigt som man säkerhetsställer miljöskydd och 
främjar socialt ansvar (EU, 2002). Eftersom många företag förfogar en stor del resurser så kan 
det ses som en del av företagets plikt att hjälpa till med att lösa de sociala problemen som finns 
i samhället (Moir, 2003). I gengäld kan CSR hjälpa till med att öka försäljningen, öka 
arbetskraften och bygga upp ett större förtroende mot samhället (Moir, 2001).  
 
Vad är det då för faktorer som företag ska ta hänsyn till när det pratas om det sociala ansvaret? 
Enligt Moir (2001) är det framförallt arbetsplatsen (personal), marknaden (kunder och 
leverantörer), miljö, gemenskap, etik och mänskliga rättigheter som ska beaktas. Då CSR är 
frivilligt så är det företaget själva som måste bestämma vilket ansvar företaget ska ha på 
samhället, där det gäller att kontinuerligt jobba med att verksamhetens inverkan på omvärlden 
blir så bra som möjligt.  
 
För att tydligt beskriva vad CSR är för något kan man använda sig av Carolls CSR modell som 
är en av de mest kända modellerna inom CSR. Modellen bygger på fyra olika typer av ansvar 
som företag har mot samhället, vilket innefattar ekonomiskt ansvar, juridiskt ansvar, etiskt 
ansvar och filantropiskt ansvar (Huniche & Pedersen, 2006). Ekonomiskt ansvar handlar om att 
företaget måste vara lönsamt för att skapa nytta i samhället. De företag som inte är ekonomiskt 
stabila går vanligtvis i konkurs och försvinner. Därför är ekonomiskt ansvar ett grundläggande 
behov. Juridiskt ansvar handlar om att företaget måste följa de lagar och regler som finns. Målet 
med etiskt ansvar är att företaget ska följa normer och standarder som leder till goda handlingar 
mot konsumenter, anställda, ägare och samhället, vilket exempelvis kan handla om den 
arbetsmiljö som man erbjuder personalen. Slutligen ska företag vara goda samhällsmedborgare 
och frivilligt arbeta och kunna ge tillbaka till samhället, genom exempelvis välgörenhet (Caroll, 
2016).  
 

2.3.3 Intressentmodellen  
Intressentteorin är en annan viktig teori inom hållbarhetsredovisning. Då intressentteorin är en 
teori som beskriver den relation som finns mellan ett företags intressenter och företaget samt 
hur denna relation är väsentligt avgörande för ett företags fortlevnad (Freeman & Reed, 1983). 
Denna teori syftar främst till att redogöra för varför företag borde ta intressenterna runt omkring 
i beaktning (Egels, 2003). Det vill säga att i grunden ligger argumentet i att ett företag och dess 
ledning ska handla utefter uppdrag som en individ eller grupp som kan påverkas eller påverka 
bolagets verksamhet för att nå sina mål (Jahn & Brühl, 2018).  
 
Ett bolags intressenter kan delas upp i två olika kategorier det vill säg de primära och de 
sekundära intressenterna. De primära intressenterna kan definieras som sådana intressenter ett 
företag inte kan fortgå utan som exempelvis kunder, leverantörer, aktieägare, staten och 
kommunen samt bolagets anställda personal. Den andra kategorin av intressenter det vill säga 
den sekundära kategorin är de intressenter som kan medföra en påverkan på företaget men även 
kan påverkas av företaget ett exempel på en sådan sekundär grupp av intressenter är media som 
både kan främja företagets verksamhet men kan även opponera sig mot verksamheten som 
bedrivs (Clarkson, 1995). Det vill säga de sekundära intressenterna anses inte direkt ha någon 
väsentlig påverkan på bolagets fortlevnad men kan ändå bli påverkade av bolaget (Ljunghdal, 
1999).    
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Intressentteori är den teori som främst tillämpas vid hållbarhetsredovisning. Detta då det ger en 
mer övergripande vinkel som kan vara till hjälp för att identifiera relevanta grupper av 
intressenter för en del av de beslut som ledningen fattar. Det medför även ett perspektiv på de 
förväntningar som organisationen bör ägna mer uppmärksamhet åt (Spence, Husillos & Correa-
Ruiz, 2010). I nuläget är intressentteorin det verktyg som främst ger en förklaring till varför 
företag bör handla ansvarsfullt genom ett ökat socialt ansvar parallellt som företaget ska handla 
etiskt hållbart (Egels, 2003). Intressentteorin består av två olika grenar det vill säga den 
normativa samt den positiva (Deegan 2013, s. 371; Hasnas, 1998). Den etiska grenen som ingår 
under den normativa teorin innebär att alla intressenter i ett bolag skall behandlas lika och 
opartiskt. Exempelvis ska aktieägare inte gynnas för att de besitter en större makt (Hasnas, 
1998). Det vanligaste målet i ett företag är att arbeta efter att maximera värdet för ägaren av 
verksamheten. Företagsledningens främsta mål är att försöka ta hänsyn till alla intressenter för 
att skapa ett bra rykte om företaget samt att öka företagets lönsamhet (Orts & Strudelr, 2002, s. 
2018). Företag idag upprättar hållbarhetsrapporter innehållande ansvar för miljömässiga 
faktorer, sociala faktorer samt ekonomiska faktorer detta för att bringa trovärdighet och skapa 
sig ett förtroende samt ett bra rykte hos företagets olika intressenter (ibid).  
 
 

 
 

Figur 3: Modifierad version av Intressentmodellen - Källa: Egen  
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2.4 Sammanfattning av referensram  
I det första avsnittet med flygbolag förklaras de olika skillnaderna mellan lågprisflygbolag och 
traditionella flygbolag. Vad som har kunnat konstateras i det avsnittet är att lågprisflygbolag 
och traditionella flygbolags strategier skiljer sig, där lågprisflygbolag bygger på en strategi som 
innebär att ha lägre kostnader än traditionella flygbolag. Porter (1986) förklarar vidare i nästa 
avsnitt att det finns tre olika konkurrensstrategier som företag kan använda sig av vilket är 
kostnadsledarskap, differentiering och fokusering.  
 
Hållbarhetsredovisning är en rapport som visar den dagliga verksamhetens ekonomiska, 
miljömässiga och sociala påverkan på omvärlden. En känd modell som tar hänsyn till dessa tre 
perspektiv är Triple bottom line. Triple bottom line är ett sätt att bredda det fokus företagen har 
på den ekonomiska linjen genom att inkludera de sociala men även de miljömässiga 
perspektiven. CSR är därför ett viktigt begrepp inom hållbarhetsredovisning då det förklarar 
företagets samhällsansvar och syftar till att företag frivilligt integrerar social och miljömässig 
hänsyn i sin verksamhet. En annan viktig teori inom hållbarhetsredovisning är intressentteorin. 
Teorin bygger på den relation som finns mellan ett företags intressenter och 
företaget.  Intressentteorin har blivit viktig inom hållbarhetsredovisning då den ger en tydlig 
bild som kan hjälpa företag att identifiera relevanta grupper av intressenter för en del av de 
beslut som ledningen fattar.  
 
Figuren nedan visar dels en sammanfattning av vår referensram men ger även en övergripande 
bild om varför flygbolags hållbarhetsrapporter kan se ut på olika sätt. Vi har tidigare gått 
igenom hur flygbolag skiljer sig och de olika strategier som finns. I avsnittet 
hållbarhetsredovisning förklaras att olika strategier kan medföra att upprättandet av 
hållbarhetsrapporter skiljs åt, då bolag arbetar på olika sätt vilket ger konsekvenser för hur de 
redovisar sin hållbarhet. Det som därför kan utläsas av den nedanstående figuren är att 
upprättandet av hållbarhetsredovisning bygger mycket på företaget och dess strategier, vilket 
ger konsekvenser av vad som redovisas i de tre olika perspektiven ekonomi, miljö och sociala 
förhållandena.  
 

 
 

Figur 4: Sammanfattande litteraturmodell – Källa: Egen 
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3. Metod  
___________________________________________________________________________ 
I det tredje kapitlet presenteras de tillvägagångssätt som tillämpats under insamlandet av 
materialet till denna uppsats samt vilka metoder som har valts att användas vilket sedan följs 
av motiveringar till de olika valen. En diskussion kommer att föras om graden av trovärdighet 
i de använda källorna men även vilka konsekvenser som de olika valen kan ha medfört men 
även vilken inverkan författarna av denna studien kan ha fört med sig.  
___________________________________________________________________________ 

3.1 Forskningsansats   
I denna uppsats görs en jämförande analys mellan fyra stora flygbolag varav två av flygbolagen 
är lågprisflygbolag och två av flygbolagen är traditionella flygbolag. Jämförelsen görs gällande 
den informationen som ges i deras hållbarhetsrapporter om miljön, de sociala perspektiven samt 
de ekonomiska perspektiven. För att därefter se vilka skillnader som finns i upprättandet av 
hållbarhetsrapporteringen mellan lågprisflygbolagen, mellan de traditionella flygbolagen och 
slutligen hur hållbarhetsrapporterna för lågprisflygbolagen skiljer sig från de traditionella 
flygbolagens. I denna uppsats har vi först granskat redan befintlig teori som har samlats in för 
att sedan kunna granska den insamlade empirin som i denna uppsats består i form av 
hållbarhetsredovisningar mot den befintliga teorin som återfinns i referensramen under kapitel 
tre. Detta innebär att vår arbetsprocess går från teori till empiri (Jacobsen, 2002; Söderbom & 
Ulvenblad, 2016). 
 

3.2 Undersökningsansats   
Syftet med uppsatsen är det som styr hur det insamlade materialet skall bearbetas samt vilken 
metod som skall tillämpas vid bearbetandet (Olsson & Sörensen, 2007). Vi har valt att utgå 
ifrån en kvalitativ metod som innebär att en tolkning av textmaterial görs där en djupare 
förståelse och relation till det material som studeras medförs. De utfall som fås av den 
kvalitativa metoden skall även kunna tillämpas på annan forskning senare (Jacobsen, 2002; 
Johannessen & Tufte, 2003). I denna uppsats tillämpas den kvalitativa metoden då empirin 
främst består av flygbolagens hållbarhetsrapporter och årsredovisningar, där en analys av 
hållbarhetsredovisningarna kommer att göras i form av en så kallad text- och dokumentanalys. 
Då det även används artiklar av vetenskaplig karaktär och litterära verk för att komma fram till 
och grunda slutsatserna av studien på så leder detta fram till att en kvalitativ studie har 
upprättats.  

 

3.3 Urval   
I denna studie har vi gjort ett urval där vi tittar närmare på fyra flygbolag, SAS, Lufthansa, 
Ryanair och Norwegian. Här kommer en närmare granskning att göras på 
hållbarhetsredovisning och de skillnader som finns mellan lågprisflygbolag samt traditionella 
flygbolag gällande hur de upprättar sina hållbarhetsrapporter. För att kunna upprätta en 
rättvisande jämförelse mellan flygbolagen har vi valt fyra flygbolag som är inom Europa. 
Urvalet av flygbolagen har gjorts genom att fyra av de totalt tio största bolagen har valts ut. Där 
två av bolagen utgör lågprisflygbolag och två av bolagen utgör traditionella flygbolag. Det 
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största traditionella flygbolaget och det största lågprisflygbolaget valdes med anledningen av 
att de är störst i Europa och därefter valdes ett traditionellt och ett lågprisflygbolag som var lite 
mindre men störst i Skandinavien. Detta med anledning av att hållbarhetsredovisningen i 
Skandinavien är i stort fokus och då hållbarhet har en väldigt tydlig aspekt i de skandinaviska 
länderna.  
 

 Flygbolag  Antalet passagerare   
1 Ryanair  8,77 miljoner  

2 Lufthansa  7,87 miljoner  

3 International airlines Group  6,69 miljoner  

4 Air France- KLM  6,85 miljoner  

5 easyjet 4,75 miljoner  

6 Turkish ariline 4,14 miljoner  

7 Aeroflot Group  3,40 miljoner  

8 Norwegian  2,11 miljoner  

9 SAS koncernen 1,93 miljoner  

10 Air Berlin Group 1,52 miljoner  
 
Tabell 1: De 10 största flygbolagen mätt efter antalet passagerare under 2017.  
 
I uppsatsen har ett urval gjorts i empirin för vad som skall granskas i hållbarhetsrapporterna 
vilket är de tre grundligaste områdena: miljöperspektivet, det sociala perspektivet samt det 
ekonomiska perspektivet. De hållbarhetsrapporter från företagen som kommer att granskas och 
jämföras är upprättade för år 2017. Anledningen till att 2018 års hållbarhetsrapporter inte 
beaktas är för att vid påbörjandet av denna uppsats så fanns inte flygbolagens 
hållbarhetsrapporter för 2018 publicerade och utgivna.  
 
Valet av det här året grundar sig även i att innan räkenskapsåret 2017 så fanns inget krav för 
större bolag att upprätta en hållbarhetsredovisning. Att det tidigare inte funnits krav på att 
upprätthålla hållbarhetsredovisningar har medfört att flera flygbolag har upprättat sin första 
hållbarhetsrapport 2017, vilket medför att 2017 års rapporter är det mest relevanta att jämföra. 
Det förväntas därmed också att skillnader ska finnas i upprättandet då det idag inte finns någon 
harmonisering över hur hållbarhetsrapportera ska upprättas.   
 
I de tre hållbarhetsperspektiven har tre till fyra indikatorer på varje område valts att granskas. I 
miljöperspektivet har fyra av 10 indikatorer från OECDs (2008) nyckelindikatorer för hur 
hållbarhet upprätthålls inom miljö valts ut som vi anser är mest relevanta för flygbranschen och 
för vår uppsats. OECD är en internationell organisation som arbetar för ekonomisk tillväxt i 
medlemsländerna. Miljöindikatorerna som OECD tagit fram ska hjälpa företag att uppnå en 
hållbar miljö. Här nedan listas de 10 punkter som OECD har tagit fram som de viktigaste 
miljöindikatorerna för att uppnå en hållbar miljö.  
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  Indikatorer Huvudområden 
1 Klimatförändringar CO2 och växthusgaser 
2 Ozonlagret Ozonnedbrytande ämnen 
3 Luftkvalité Kväveoxid och Svaveloxider 
4 Avfallshantering   
5 Vattenkvalité Kvalité på floder och avloppshantering 
6 Vattenresurser Användning av vattenresurser 
7 Skogsresurser Användning av skogsresurser 
8 Fiskresurser Användning av fiskresurser 
9 Energiresurser Användning av energi 

10 Biologisk mångfald Hotade arter 
 

Tabell 2: De 10 punkterna som listas över miljöindikatorer enligt OECD. Källa: OECD (2008). 
 
Alla dessa 10 punkter är inte relevanta för flygindustrin. Därför kommer studien avgränsa sig 
till fyra av dessa 10 punkter som anses vara mest lämpliga. Punkterna som kommer behandlas 
mer djupgående under miljöavsnittet är klimatförändringar, avfallshantering samt 
energiresurser och luftkvalitet. 
 
När det kommer till det sociala perspektivet har vi valt att titta närmare på hur företagen arbetar 
med sin personal, kunder och service, humanitärhjälp samt säkerhet. Detta urval har vi valt att 
titta närmare på då vi anser att detta är de fyra indikatorerna som är mest relevanta inom 
flygbranschen och för vår uppsats. Här nedan listas de fyra punkter som valts ut från 
hållbarhetsrapporterna och som kommer att granskas i denna uppsats.  
 

  Indikatorer Huvudområde  
1 Personal  Utbildning, hälsa och jämställdhet  
2 Kunder & Service  Arbete med kunder och service  
3 Humanitärhjälp  Stöttande av välgörenhetsorganisationer  
4 Säkerhet Arbete kring personal och resenärer  

 
Tabell 3: Punkter som valts ut för granskning inom det sociala hållbarhetsperspektivet. 
 
I det ekonomiska perspektivet kommer tre faktorer att granskas vilket är kapital, lönsamhet och 
konkurrensstrategier. Vi har valt att titta närmare på dessa tre faktorerna då vi anser att de är 
relevanta för vår uppsats men även för att dessa faktorer bedöms ligga till grund för de sociala 
och miljömässiga perspektiven.  
 

  Indikator  Huvudområde  
1 Kapital  Hur bolagens kapital ser ut 
2 Lönsamhet  Långsiktig hållbar lönsamhet  
3 Konkurrensstrategier  Affärsmässigastrategier  

 
Tabell 4: Punkter som har valts ut för granskning inom det ekonomiska hållbarhetsperspektivet.  
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3.4 Litteraturgenomgång  
Insamling av vetenskapliga artiklar och litteratur för att hämta in vårt källmaterial har skett 
genom sökmotorerna Google Scholar, Högskolan i Halmstads databas och Onesearch. 
Nyckelorden som har använts i studien för att få fram lämpliga artiklar är bland annat 
hållbarhetsredovisning, hållbarhetsrapport, flygbolag, lågprisflygbolag, traditionella flygbolag, 
Ryanair, Norwegian, SAS samt Lufthansa. För att få större möjlighet till mer material att arbeta 
med och fler sökträffar har dessa nyckelord både sökts på svenska och engelska. De 
vetenskapliga artiklar som har tillämpats har samlats in från etablerade databaser för att 
säkerhetsställ att dessa håller en tillförlitlig nivå. För att öka den insamlade datans tillförlitlighet 
har även datan blivit peer-reviewed. Under studien har författarna strävat efter att hitta artiklar 
och litteratur med uppdaterad information. För att kunna säkerhetsställa att rätt information fås 
ut så används material från huvudkällorna, vilket innebär att hållbarhetsrapporterna är hämtade 
från flygbolagens hemsidor eftersom det är de mest betrodda källorna. Flygbolagens hemsidor 
anses även som trovärdiga källor med tanke på att det skulle få konsekvenser om den grundliga 
källan har publicerat ett material med felaktigheter. 
 

3.5 Datainsamling   
I denna studie har författarna använt sig av framförallt sekundärdata. Sekundärdata är 
information som hämtats in och har dokumenterats av andra författare sedan tidigare. Dessa 
kan bestå av exempelvis årsredovisningar, artiklar och annan offentlig information (Jacobsen, 
2002). Detta medför att eftersom materialet inte kommer från den grundliga uppgiftslämnaren 
så kan materialet anses vara införskaffat i ett annat syfte än det syftet som denna uppsats 
innehar. Detta leder till att datan kan behövas kompletteras eller justeras (Patel & Davidson, 
2011). I denna studie har främst data av sekundär karaktär tillämpats som exempelvis 
vetenskapliga artiklar, litteratur samt de fyra flygbolagens hållbarhetsrapporter och 
årsredovisningar.  
 
Vi har valt att använda oss av fallstudier då vi anser att det är lämpligt att tillämpa i vår studie 
med anledning av att det ger oss en bra utgångspunkt att på ett bra sätt kunna besvara syftet och 
frågeställningarna som finns i vår uppsats (Yin & Davis, 2007). Vi använder oss här av 
flerfallstudier som innebär att fler än ett område eller fall finns men detta innebär även att vi 
granskar ett mer begränsat område (Veal, 2011) vilket i denna studien kan ses som de fyra 
flygbolagens hållbarhetsrapporter som vi har valt att titta närmare på. Fallstudier kan anses ha 
en stor betydelse när ett befintligt fenomen av allmän karaktär ska exemplifieras men en 
fallstudie kan även tillämpas när ett extremfall skall exemplifieras. Med anledning av detta så 
anser vi att fallstudier är tillämpliga på vårt uppsatsämne då det medför en ökad väsentlig 
genomgående insikt i hur flygbolagen arbetar och upprättar sina hållbarhetsrapporter (Alvehus, 
2013).  
 

3.6 Studiens genomförande   
För att få en så tydlig helhetsbild som möjligt så gjordes en bakgrundsundersökning om tidigare 
artiklar och uppsatser kring ämnet. Efter att ha läst in oss kring ämnet och format en 
problembild kring området började relevant data att samlas in genom dokumentanalys i form 
av främst vetenskapliga artiklar och litteratur som har lagt en grund för studiens referensram. 
För att jämförelsen mellan de fyra olika flygbolagens rapporter ska vara så rättvis som möjligt 
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var tre viktigt kriterium att samtliga flygbolag skulle vara stora nog att upprätta en 
hållbarhetsrapport, att bolagen skulle vara verksamma i Europa samt antalet resenärer inom de 
10 största flygbolagen.  
 
Efter att ha färdigställt referensramen började analysen av flygbolagens hållbarhetsrapportering 
för att få reda på hur lågprisflygbolag och traditionella flygbolag skiljer sig åt i sin 
hållbarhetsredovisning gällande det miljömässiga perspektivet, det sociala perspektivet samt 
det ekonomiska perspektivet som i denna uppsats är våran empiri. Analyskapitlet delades upp 
i två avsnitt där avsnitt ett är en övergripande jämförelse analys över vilka likheter och 
skillnader som finns i hållbarhetsrapporterna för de miljömässiga och sociala 
hållbarhetsperspektiven. I denna del jämförs Ryanair med Norwegian och Lufthansa med SAS 
för att se vad det finns för likheter och skillnader mellan flygbolagen inom samma kategori. 
Detta valde vi att göra för att se om det finns likheter och skillnader mellan lågprisflygbolagen 
sinsemellan och liknande för de traditionella flygbolagen för att få en större uppfattning och 
tydligare grund att utgå ifrån. För att kunna jämföra lågprisflygbolag med traditionella 
flygbolag så behöver författarna först få en uppfattning om de likheter och skillnader som finns 
mellan de flygbolag som befinner sig inom samma kategori. Efter att ha fått en tydlig bild av 
hur lågprisflygbolag och traditionella flygbolag presenterar sin hållbarhet så kunde författarna 
slutligen göra en jämförelse för att se hur hållbarhetsredovisning skiljer sig mellan 
lågprisflygbolag och de traditionella flygbolagen. Därefter följer avsnitt två som delades upp i 
tre kategorier där det empiriska materialet analyseras mot den teoretiska referensramen för att 
få svar på studiens syfte och frågeställningar samt för att sedan kunna komma fram till och dra 
slutsatser. Det upprättades en mellananalys mellan lågprisflygbolagen och en liknande 
mellananalys gjordes mellan de traditionella flygbolagen och därefter gjordes en komparativ 
analys mellan lågprisflygbolagen och de traditionella flygbolagen.  
 

3.7 Studiens trovärdighet   
När det talas om trovärdighet i studier och forskning tas vanligtvis två begrepp upp, vilket är 
reliabilitet samt validitet (Alvehus, 2013; Ejvegård, 2003). Med dessa två begrepp kan risken 
för felkällor eller tolkningsfel minimeras genom att begreppens olika kriterier uppnås 
(Wärneryd, 1993).  

3.7.1 Reliabilitet   
Enligt Bryman (2018) och Eriksson & Wiederheim (2014) kan reliabilitet som är studiens 
tillförlitlighet, delas in i extern och intern reliabilitet. Extern reliabilitet handlar om i vilken 
utsträckning studien kan upprepas. Att upprepa denna studie och få liknande resultat tror vi är 
möjligt då vi utgår från tillgängliga källor. En upprepande studie hade därför haft tillgång till 
samma information som vi har haft. Vi anser att eftersom studien bygger på information från 
tillgängliga källor så är den externa reliabiliteten hög i det här fallet. Intern reliabilitet handlar 
om hur överens man är över det man ser och hör. Den interna reliabiliteten stärks genom att vi 
har en god kommunikation under hela studien och en gemensam tolkning av 
hållbarhetsrapporterna.  

3.7.2 Validitet   
Validitet som handlar om att mäta det som är avsett att mätas kan delas in i två kategorier, inre 
och yttre validitet Allwood & Erikson (2017). Den inre validiteten menar att de observationer 
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som forskargruppen gjort och de teoretiska analyser som görs ska stämma överens med 
varandra. Bryman (2018) ger exempel på detta genom att kritisk bedöma om en viss variabel 
verkligen har en orsaksverkan på en annan variabel eller om variabeln påverkas av andra 
faktorer. Den inre validiteten stärks genom att vi tillsammans granskar, diskuterar och är 
överens om hållbarhetsrapporternas innehåll.  
 
Yttre validitet handlar om överensstämmelsen mellan mätvärdet som man får fram när man 
använder en operationell definition och verkligheten (Eriksson & Wiederheim, 2014). Yttre 
validitet förbättras om resultatet i studien kan generaliseras till flera deltagare, platser eller 
tidpunkter (Allwood & Erikson, 2017). Genom att analysera flera europeiska flygbolags 
hållbarhetsrapporter så stärks den yttre validiteten. 
 

3.8 Källkritik   
I denna uppsats har ett av våra främsta mål varit att försöka använda oss av vetenskapliga 
artiklar i största möjliga mån. Detta med anledning av att vetenskapliga artiklar upprättas efter 
olika krav och vanligtvis granskas artiklarna innan de publiceras och offentliggörs (Höst, 
Ragnell & Runeson, 2006) vilket bringar ett större förtroende för textens innehåll. De använda 
artiklarna har blivit peer-reviewed och publicerade i vetenskapliga tidskrifter.  
 
Information från webbsidor kan ifrågasättas. Därför har de webbsidor som använts, hämtats 
från väletablerade organisationer som exempelvis PWC och KPMG. Risken för felaktig 
information från dessa webbsidor är liten. Samtidigt har vi kritiskt granskat informationen, då 
vi är medvetna om att dessa organisationer kan ta upp sådan information som är gynnsam för 
deras verksamhet, vilket ger en vilseledande bild av verkligheten. Då vi i de flesta fallen 
kompletterar informationen med vetenskapliga artiklar så medför det att trovärdigheten ökar. 
 
En konsekvens av att tillämpa äldre litteratur är att informationen kan ha ändrats med åren och 
därför har äldre litteratur endast tillämpats i de fall där informationen inte kan ha ändrats mycket 
exempelvis i välkända teorier såsom intressentteorin. Detta eftersom att den teoretiska grunden 
bör beaktas vara färdigutvecklad och att det som ändras i teorierna endast är olika aspekter men 
själva grunden finns ännu kvar. Den litteratur vi använt oss av kommer från kända bokförlag, 
bland annat studentlitteratur och Liber, vilket gör att vi anser dessa som trovärdiga källor. En 
svaghet vi upplever med litteraturkällor är att informationen inte blir lika djupgående. Därför 
har vi varit noga med att använda oss av vetenskapliga artiklar i så stor utsträckning som 
möjligt, medans litteraturen har varit användbar för att förklara grundläggande information.  
  

3.9 Etisk reflektion  
I denna uppsats har den litteratur samt de vetenskapliga artiklarna som tillämpats använts ur ett 
neutralt perspektiv där inga egna värderingar eller åsikter har haft någon inverkan. 
Utgångspunkten i denna studie har varit att granska samt jämföra hur lågprisflygbolagen och 
de traditionella flygbolagen skiljer sig åt i sin hållbarhetsredovisning. Denna jämförelse sker 
utifrån den information och de upplysningarna som flygbolagen ger i sina rapporter utifrån 
hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2017. Det finns alltså ingen avsikt att kritisera 
enskilda bolag eller fall utan syftet är endast att utföra en jämförelse mellan olika 
hållbarhetsrapporter från olika bolag inom flygbranschen. Det läggs därför ingen värdering i de 
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skiljaktigheter som uppdagas mellan de fyra hållbarhetsrapporterna som granskas. Därmed bör 
inte någon etisk problematik uppkomma kring denna uppsats. 
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4. Empiri 
_______________________________________________________________________________ 
I detta kapitel kommer uppsatsens empiri att presenteras vilket består av 
företagspresentationer för alla fyra flygbolagen som tillämpas i denna uppsats samt 
information från hållbarhetsrapporterna och årsredovisningarna för de fyra valda flygbolagen 
där miljö, det sociala samt de ekonomiska perspektiven studeras. 
________________________________________________________________________________ 

4.1 SAS 
Informationen om SAS:s hållbarhetsredovisning återfinns i deras separata hållbarhetsrapport 
men även i deras årsredovisning samt på deras hemsida. 

4.1.1 Företagspresentation 
SAS är Skandinaviens största flygbolag och bildades år 1946 genom en sammanslutning av 
Norske Luftfartselskap A/S (DNL), Danske Luftfartselskab A/S (DDL) och Svenska 
Interkontinental Lufttrafik AB (SILA) (SAS, 2019a). SAS hade en omsättning på 42 654 000 
tkr och ett årligt resultat som uppgick till 1 149 000 tkr under året 2017 (SAS, 2017). Bolagets 
primära fokus ligger på målgrupper som aktivt flyger under året vilket är affärsresenärer som 
flyger mycket i tjänsten. SAS:s främsta fokus ligger här på att göra resan för resenärerna så 
smidig och effektiv som möjligt och erbjuder därmed en hög servicegrad (SAS, 2017c). Bolaget 
arbetar aktivt med att förbättra sitt utbud till sina resenärer detta med anledning av att 
resenärerna värdesätter tidseffektivitet och smidighet, vilket har lett till att bolaget har antagit 
ett lojalitetsprogram vid namn SAS Eurobonus som innebär att resenärerna kan tjäna ihop 
poäng när de reser med bolaget (ibid). 
 
Antalet avgångar per dag uppskattas till ca 817 stycken och erbjuder därmed ett brett utbud av 
destinationer både inom Skandinavien men även utanför.  
 
Flygbolaget har antagit tre viktiga strategier för att bemöta branschens utveckling och trender, 
detta med syftet att förstärka bolagets konkurrenskraftighet samt att på en längre sikt skapa en 
lönsam hållbarhet för bolaget (SAS, 2019b). Under året 2013 införde SAS olika 
servicekategorier för att kunna konkurrera med lågprisbolagen som kommit stark. De olika 
kategoriklasserna som introducerades var SAS GO, SAS plus och SAS business som 
inkluderade olika servicepaket som bestod av olika förmåner såsom olika måltider, mer plats, 
möjligheten att boka om biljetten, möjligheten att ta med mer bagage osv (SAS, 2019c).   
 

4.1.2 Ekonomi 

4.1.2.1 Kapital 
Inom SAS finns det en mängd olika former av kapital som spelar in för bolagets verksamhet 
vilket bland annat är det sociala- och relationskapitalet där SAS innehar ungefär 30 miljoner 
resenärer där relationerna till resenärerna, leverantörerna samt alla beslutsfattare och partners 
som sitter för bolaget är viktiga. Här räknas även SAS community in där antalet besök på nätet 
ligger på ca 140 miljoner om året. Det immateriella kapitalet som innefattar SAS:s program för 
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medlemmar även kallat för SAS Eurobonus som totalt består av 5,1 miljon medlemmar utgör 
också en stor del i SAS kapitalkärna. SAS 10 324 medarbetare som arbetar på heltid utgör även 
verksamhetens humankapital där hög kompetens och en lång tids erfarenheter besitts av 
personalen. Bolaget innehar också tillverkat kapital som består av en del fastigheter, maskiner 
och inventarier (lounger med mera) samt 158 flyg som har ett marknadsvärde som uppgår till 
en ungefärlig siffra på 33 miljarder svenska kronor. I verksamheten finns även finansiellt 
kapital samt kapital av natur. Det finansiella kapitalet består av 25 miljarder svenska kronor 
som har investerats av olika intressenter såsom långivare, aktieägare och leasinggivaren av 
bland annat flyg. Naturkapitalet består främst av bränsle som uppgår till en siffra på 1 389 kton 
där 100 kton utgörs av biobränsle här räknas även energiförbrukning och andra råvaror in (SAS, 
2017d). 

4.1.2.2 Lönsamhet 
SAS totala intäkter för året uppgick till 42 654 mkr vilket är högre än de totala intäkterna för 
föregående år som uppgick till 39 459 mkr. Under året har SAS genomfört en del investeringar 
och aktiviteter för att kunna skapa en hållbar lönsamhet för företaget på längre sikt, detta dels 
för att bli mer effektiva och öka lönsamheten men även för att kunna bemöta konkurrenskraften 
inom branschen. Under året 2016/2017 har kostnadsåtgärder införts vilket har medfört en effekt 
på resultatet med cirka 0,8 miljarder svenska kronor. Stora investeringar inom digitalisering har 
utförts för att på längre sikt kunna utveckla företagets effektivisering. Bolaget har under året 
ökat effektiviseringsprogrammet från 1,5 miljarder svenska kronor till 3 miljarder svenska 
kronor vilket beräknas träda i kraft från år 2017 fram till år 2020. SAS lönsamhet påverkas av 
den prispress som finns inom branschen då bolaget arbetar med att ständigt anpassa sig för att 
behålla sin konkurrenskraft mot andra bolag inom branschen (SAS, 2017d). 

4.1.2.3 Konkurrensstrategier  
SAS vision är att underlätta för resenärer som reser mycket både inom tjänsten men även inom 
det privata. För att uppfylla sin vision erbjuder bolaget ett brett sortiment av resor för alla. Där 
deras medlemmar som är bolaget lojalt och är med i eurobonus-programmet belönas. SAS 
arbetar mycket med produktinvesteringar och effektiviseringar för att kunna öka 
konkurrenskraften mot andra bolag inom branschen. Under året har SAS skapat konceptet SAS 
go light som innefattar att resenärerna åker med minimalt bagage och detta för att bolaget skall 
öka sin konkurrenskraft vid prisjämförelser mellan olika flygbolag (SAS, 2017d).  
 

4.1.3 Miljö 

4.1.3.1 Klimatförändringar 
SAS vision är att vara en del av den långsiktiga och framtida hållbarheten i samhället och 
därmed stötta det mål som är satt det vill säga att år 2050 skall luftfarten kunna drivas utan en 
stor påverkan på klimatet. Under räkenskapsåret 2016/2017 har SAS:s mängd flugna ton per 
kilometer stigit med 9,4 % vilket har lett till att mängden koldioxid som släppts ut har stigit 
med totalt 6,2%. Denna ökning relaterar SAS dock till sina långdistansrutter. Dock har bolagets 
koldioxidutsläpp räknat per kilometer för en passagerare sjunkit till en siffra på 96 gram. Under 
året beskriver SAS att de koldioxidutsläpp som medförts av mängden last som finns ombord 
har minskat från 522 gram till 518 gram per lastton kilometer. Även 100 ton jetbränsle av ett 
hållbart alternativ har brukats (SAS, 2017).  
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Emissions 2016-2017 2015-2016 
CO2 emissiones, 000s tonnes 4,376 4,122 
NOx emissions, 000s tonnes 18,6 17,8 
CO2 gram/passenger kilometer 96 99 

 
Tabell 5: Utsläpp per ton. Källa: SAS, 2017.  
 
Under året som gått har bolaget satt 11 nya flygplan i trafik samt att EU-ETS föreskrifterna som 
antogs under året 2016 har uppnåtts. SAS följer de mål som har satts upp av organisationen 
IATA som innebär att år 2025 skall det kunna flygas utan någon större klimatpåverkan. Även 
andra mål ingår i IATA det vill säga att bränsleeffektiviteten ska förbättras årligen med ett snitt 
på 1,5% fram till år 2020. Ett annat mål är även att utsläppen ska ha reducerats med 50% från 
år 2005 fram till år 2050. Dessa målen verklighetställs med hjälp av nya tekniker, nya 
energikällor samt en effektivare ledning av flygen. SAS har sedan året 2010 årligen förbättrat 
effektiviteten av bränsle med ungefärliga 2%. SAS arbetar aktivt med att uppnå branschmålen 
som antagits (SAS, 2017).  
 
Företaget arbetar aktivt med att uppgradera sina flyg efter moderniserade och nya tekniker och 
att ständigt försöka reducera vikten. Tekniken som ständigt ligger under förbättring är 
uppdateringar av motorer där de uppdateras till de senaste teknikerna och för att vara mer 
effektiva gällande bränslet och utsläppen men även att bullernivåerna skall minskas. Bolaget 
började även med att använda sig av torrtvätt som innefattar mindre än 3% av vattnet som 
vanligtvis används. Det medel som används vid tvätt är av en miljövänlig karaktär (SAS, 2017).  

4.1.3.2 Avfallshantering 
Flygbolaget har under året börjat att använda mer närproducerad och ekologisk mat och mindre 
förpackningar och material ombord på sina flygningar men även så har andelen organisk mat 
ökat och serveras i större utsträckning. Detta med ett syfte att försöka minska avfall samt att 
återvinning av förpackningar och liknande kontinuerligt ska ske. Även mängden papper som 
brukas försöker flygbolaget minska på då de mer och mer använder sig av elektronisk 
kommunikation (SAS, 2017).  
 
SAS mäter den mängd avfall som bolaget har under ett år på tre olika områden vilka är kontor, 
servicen som sker på marken samt de tekniska underhållen som sker av flygen. Det avfall som 
sker ombord på flygen under flygturerna kontrolleras hela tiden. På huvudkontoren har det 
under året satts upp avfallsbehållare för att underlätta sorteringen av avfallet som uppkommer 
på kontoren. Det avfall som går att återanvända återanvänds inom andra processer och 
industrier. Under räkenskapsåret så har SAS rapporterat bränsleläckage vid tankning av SK-
flygnummer plan detta läckage har dock endast varit av tillfällig karaktär. Dessa läckagen 
hanterades enligt de föreskrifter som företaget har. Inom markhantering och inom de tekniska 
underhållen av flygen så har det inte rapporterats några höga nivåer av spill eller utsläpp (SAS, 
2017).  
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    2016-2017 2015-2016 
Sorted waste Tonnes 2,035 1,941 
Unsorted waste Tonnes 173 247 
Hazardous waste Tonnes 142 162 

 
Tabell 6: Sammanställning av avfallshanteringen mellan åren 2015/2016 och 2016/2017. 
Källa: SAS, 2017.  
 

4.1.3.3 Energiresurser och Luftkvalitet  
SAS arbetar aktivt och kontinuerligt med att minska sina utsläpp, eftersom att flygbranschen är 
en sådan bransch som använder sig av fossila bränslen som inte är förnybart. Med anledning av 
detta så riktar bolaget in sig på energieffektivitet och det största fokuset ligger på att försöka gå 
över till bränsle som är av förnybara energikällor i deras flygverksamhet ISO 14001 certifierade 
miljöledningssystem. I planeringsstadiet så arbetar SAS med att effektivisera 
bränsleförbrukningen genom personalutbildning samt olika förutsättningar. Bolagets främsta 
strategi som har en stor vikt inom bolagets arbete med att minska sina utsläpp är att de ersätter 
sina äldre flygplan med att sätta in en ny flygflotta med nya flygplan som har lägre förbrukning 
av bränsle och har lägre utsläpp. Under året 2018 planerades det att sätta flygmodeller av 
A320neo i trafik på bolagets kortare resor. Med dessa nya flygplan beräknas det att ungefär 15–
18% av utsläppen kommer att reduceras med den nya modellen av flyg (SAS, 2017).  
 

Energy    2016-2017 2015-2016 
CO2 energy 1,000 ton 12 14 
CO2 electrcity 1,000 ton 5,7 6,1 

 
 
Tabell 7: Energiförbrukning mätt i antal ton för åren 2015/2016 och 2016/2017. Källa: SAS, 
2017.  
 
Under de senaste åren har SAS deltagit i en del projekt och forskning för utvecklingen av 
bränslen som är ett alternativ till dagens fossila bränslen. Då det idag inte finns någon direkt 
valmöjlighet till annat bränsle än de fossila. Att framställa nya alternativ av bränsle som inte 
har så stor påverkan på miljön och som samtidigt uppnår de hållbarhetsmål är av väsentlig 
karaktär men även att det är hållbart på lång sikt. I tabellen ovan visas hur CO2 energins 
förbrukning har förändrats under åren samt hur koldioxiden elektriciteten har sjunkit mellan de 
två jämförelse räkenskapsåren (SAS, 2017).  
 

4.1.4 Socialt 

4.1.4.1 Personal 
SAS anställda innehar en stor kärna för verksamheten och innehar en stor nyckelroll för att ett 
mervärde skall kunna skapas. Som arbetsgivare har bolaget ansvaret att säkra arbetsmiljön för 
de anställda. Arbetsmiljöpolitik, personalpolitik, ledarskapspolitik och mångfaldspolitik är 
garanterat för alla anställda på SAS. Deras grundläggande handlingsprogram rannsakas med 
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jämna mellanrum varje år, där rapporteringar både veckovis och månadsvis förekommer om 
behovet finns. SAS konsumerar tjänster från en del underleverantörer vilket gör att den 
ekonomiska och sociala välfärden kan nå en nivå som är effektivare på de platser som SAS är 
driftig i. SAS arbetar med att de anställda har bra arbetsvillkor och känner en frihet i att gå med 
i olika fackföreningar (SAS, 2017).  
 
Sjukfrånvaron  
Under året 2016/2017 sjönk sjukfrånvaron från 6,2% till 5,9%. Sjukfrånvaron som definieras 
att vara av långtidssjukskrivning (mer än 14 dagar i sträck) sjönk under året från 4,3% till 3,8%. 
SAS tillhandahåller olika funktioner som ligger till grund för hela företaget där det erbjuds 
tjänster inom hälsa, sjukvård, säkerhet och arbetsmiljö. Inom dessa funktioner erbjuds bland 
annat resurser som terapeuter, specialister inom stress- och rehabilitering samt tjänster där 
specialisthjälp inom ergonomi finnas att få. SAS investerar i olika aktiviteter inom hälsa både 
på arbetsplatsen men även privat (SAS, 2017).  

4.1.4.2 Kunder & Service  
Målet för SAS är att vara kundernas förstahandsval genom att erbjuda enkla, tydliga och 
tidsbesparande produkter och tjänster. SAS arbetar aktivt för att förbättra sina erbjudanden till 
kunderna. Passagerarna värdesätter enkla och tidseffektiva resor från bokning till ankomst till 
slutdestinationen. SAS erbjuder därför sina kunder ett lojalitetsprogram “SAS eurobonus” för 
att göra resan enklare för kunden. Kunderna kan använda sina eurobonuspoäng och få rabatter 
när de ska boka hotell, hyra bilar eller shoppa. För att möta efterfrågan från resenärer har SAS 
även utvecklat flera andra appar. Några av dessa är SAS go, SAS plus service och SAS go light. 
Apparna gör det enklare för kunderna att boka och omboka flyg, checka in, få tillgång till 
boardingkort, kolla flygstatus och mycket mer.  I maj 2017 lanserade SAS ett nytt koncept för 
mat och dryck “New Nordic”, där man fokuserar på lokalt producerade ingredienser (SAS, 
2017).  

4.1.4.3 Humanitärhjälp 
SAS har under de senaste åren stöttat Norwegians julflyg. Julflyget är en kampanj som drivs av 
SAS anställda, som samarbetar med andra volontärer för att samla in varor och bidrag från olika 
privatpersoner och företag (SAS, 2017).  

4.1.4.4 Säkerhet 
SAS som flygbolag har ett ansvar att de tjänster som levereras till resenärerna i form av bland 
annat flygresor sker med säkerhet och att det värnas om konsumenternas hälsa men även att 
bolaget går att lita på. Det är viktigt för SAS som arbetsgivare att upprätthålla de förpliktelser 
som berör samhällsansvaret både mot de anställda och samhället (SAS, 2017).  
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4.2 Lufthansa 
Informationen om Lufthansas hållbarhetsredovisning återfinns i deras separata 
hållbarhetsrapport-Balance 2017 men även i deras årsredovisning samt på deras hemsida. 

4.2.1 Företagspresentation 
År 1926 bildades Lufthansa i den tyska huvudstaden Berlin vilket innebär att Lufthansa är ett 
tyskt flygbolag och ett utav världens största flygbolag som under året 2017 hade en total 
omsättning på 35,6 miljoner euro vilket motsvarar ca 377,3 miljarder svenska kronor 
(Lufthansa, 2017a). Lufthansakoncernen har idag över 550 dotterbolag och intressentföretag 
som är placerade världen över (Lufthansa, 2017a). Under en dag flygs ca 3 096 stycken resor 
vilket summerar till ett totalt antal resenärer på 356 274 stycken under en dag (Lufthansa, 
2017a).   
Lufthansa Groupe utgår ifrån en grupp av företag med två olika kategorier av flyg det vill säga 
nätbolag och point-to-point flygbolag (Lufthansa, 2017b). Nätbolagen har en utgångspunkt i ett 
omfattande nät av olika resrutter som omfattar ca 263 destinationer i 86 länder där en maximal 
reseflexibilitet erbjuds (Lufthansa, 2017b). Point-to-point flygbolagen utgör en kategori där 
erbjudande som medför konkurrenskraft innehas erbjudande för priskänsliga och 
serviceorienterade resenärer (Lufthansa, 2017c).  

4.2.2 Ekonomi 

4.2.2.1 Kapital 
Bolagets egna kapital har ökat under året från 7 149 miljoner euro i början av året till 9 598 
miljoner euro i slutet av räkenskapsåret. Lufthansa arbetar ständigt med att utveckla och utbilda 
sina medarbetare för att på så sätt stärka sitt humankapital. Under året 2017 ändrade Lufthansa 
sina finansiella strategier för att på så sätt kunna öka sin lönsamhet, öka sin fokus på 
kapitalanvändning och på så sätt skydda sin finansiella stabilitet. Bolagets avkastning mäts 
genom sysselsatt kapital för varje bolag i koncernen och överstiger det den genomsnittliga 
kapitalkostnaden så skapar bolaget värde. Kapitalutgifter för de olika segmenten steg med 
19,7% till ca 1,7 miljarder euro. Detta omfattas av inköp av 32 flygplan samt investeringar för 
att förnya kabinutrymmena. Här innefattas även flygövervakning (Lufthansa, 2017d). 

4.2.2.2 Lönsamhet 
För räkenskapsåret 2017 har Lufthansas totala intäkter på 35 579 miljoner euro vilket är en 
ökning från föregående år då de totala intäkterna uppgick till 31 660 miljoner euro. Flygbolaget 
arbetar i en kontinuerligt växlande miljö där externa faktorer har en stor inverkan på företaget. 
Lufthansas inkomster ser stabila ut även om sämre tider uppkommer då de försöker dra nytta 
av de åren då ekonomin gått uppåt. Under året 2017 så steg efterfrågan till den normala nivån 
samtidigt som enhetskostnader inom växelkurserna förändrades. Lufthansas nivå på inkomster 
finner sin förklaring främst i kostnadsbesparingar som införts tidigare i flygplanen samt att 
marknaden börjat att stabiliseras efter ca tre år av sjunkande efterfråga på marknaden som 
orsakats av externa faktorer. Stort fokus läggs på att fortsätta att utveckla och förbättra 
resenärernas upplevelser under flygningarna, att optimera det rutnät bolaget har och att 
kontinuerligt förnya flygflottan och på så sätt kunna genomföra en kostnadsreduktion för att 
öka bolagets lönsamhet inför framtiden. Lufthansa tillämpar en värdebaserad 
förvaltningsstrategi där lönsamhet är i fokus. Utöver den ständiga förbättringen av intäkter 
bedöms det behövas mer satsningar på hanteringen av kostnader. Detta genom 
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kostnadsdisciplin, större flexibilitet av kostnadsstrukturer och förbättrad produktivitet som 
syftar till att öka den strukturella lönsamheten (Lufthansa, 2017d). 

4.2.2.3 Konkurrensstrategier  
Lufthansas vision är att vara resenärernas förstahandsval men även vara förstahandsvalet för 
andra intressenter som exempelvis aktieägare, partners och anställda och att på så sätt fortsätta 
att forma den globala flygsektorn. Lufthansa Group ser digitalisering, flexibilitet i anpassning 
efter branschen som väsentliga drivrutiner för luftsektorn. Detta är den största kärnan i 
verksamhetens strategi för att kunna skapa konkurrenskraft. Lufthansa baserar sin utveckling 
på tre pelare, det vill säga Network Airlines, Eurowings Group samt Flygservice. Anledningen 
till att dessa tre pelare används är för att de genererar ömsesidiga stordriftsfördelarna för de 
olika områdena (Lufthansa, 2017d). 

 

4.2.3 Miljö 

4.2.3.1 Klimatförändringar 
Även om marknaden i sig har växt så har koldioxidutsläppen minskat från 2,81% år 2000 till 
2,55% år 2014 det vill säga en minskning på 0,26%. Lufthansa lägger sitt största fokus på 
klimatpåverkan det vill säga koldioxidutsläppen och det buller som flygen medför. Det primära 
målet för Lufthansa är att använda miljövänliga produkter och att ideligen höja effektiviteten 
av miljön inom företaget. Detta sättet att arbete ligger i den miljöstrategi 2020 som bolaget 
antog under året 2008. Lufthansas utsläpp av koldioxid uppgick till 29,2 miljoner ton under år 
2017.  (Lufthansa, 2017a).  
Koncernen har ett aktivt mål som innebär att försöka förbättra bränsleeffektiviteten med 25% 
från året 2006 fram till året 2020. Under slutet av år 2016 hade bolaget uppnått 12,18% av de 
satta 25%. Koncernen följer även de skyddsmål som satts upp för klimatet av den internationella 
luftfartsindustrin som innefattar en innovativ bränsleeffektivitet med 1,5% varje år fram tills 
året 2020 (Lufthansa, 2017a). 
 
Lufthansa koncernen har under de senaste 20 åren arbetat flitigt med klimatforskning där 
väsentliga inslag i väderprognoser och klimatmodeller har tagit stor fokus. Lufthansa innehar 
tre flygplan som har utrustats med mätinstrument för att mäta olika ämnen i atmosfären samt 
olika molnpartiklar. Mätinstrumenten läses sedan av vid landning och bidrar därmed till 
forskningen för att minska flygplanens miljöpåverkan och förbättra väderprognoserna 
(Lufthansa, 2017a).   

4.2.3.2 Avfallshantering 
Lufthansas främsta mål är att fortlöpande försöka reducera avfallsmängden och förbättra 
processerna som sker ombord på flygningarna. Många åtgärder har gjorts för att uppnå målet 
och det har utbildats personal som finns ombord i hur återvinningen skall ske på ett effektivt 
sätt. Under året 2017 så hölls ett “emptyoutkampanj” där en analys gjorde över hur framgången 
har varit med hanteringen av avfall och återvinning. Analysen gjordes på 15 långflygningar och 
20 korttidsflygningar där en bedömning genomfördes för de avfall som inte är återvinningsbart 
(Lufthansa, 2017a).  
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4.2.3.3 Energiresurser och Luftkvalitet  
Lufthansa koncernen arbetar utifrån fyra grundpelare för att kunna effektivisera sin verksamhet 
samt för att förbättra luftkvaliteten. Dessa fyra grundpelare är följande: teknologiska processer, 
förbättrad infrastruktur, operativa åtgärder samt ekonomiska åtgärder.  
 
- Tekniska processer 
Under året 2017 sattes 29 nya flygplan med moderniserad teknik i tjänst. De nya flygplanen har 
en koldioxidutsläppshalt som är 25% lägre än motsvarande äldre flygplan. Lufthansa ingår även 
sen ett antal år tillbaka i forskningsprojektet AiregEM där undersökningar görs för att se och 
eventuellt utveckla framtida flygplan som drivs av biobränsle (Lufthansa, 2017a).  
 
- Förbättrad infrastruktur 
Lufthansa är delaktig i projektet SESAR som innebär ett klimatskyddsprojekt inom luftfarten i 
Europa och att därmed försöka skapa ett luftrum som är standardiserat för att effektivisera 
flygrutterna och så att flygbolagen kan följa en mer optimal rutt till de olika destinationerna. 
Detta beräknas även medföra en bränslereducering med ca 10%. Syftet är att skapa fördelar 
dels för miljön och resenärerna men även för att minska de utgifter och kostnader som föreligger 
för flygkontrollen under en längre sikt (Lufthansa, 2017a).  
 
- Operativa åtgärder 
Lufthansa arbetar med att vidta operativa åtgärder som exempelvis använda sig av flygplan med 
en effektiv storlek. Koncernen arbetar även med att förbättra testandet av nyare flygprocesser 
samt beslutande om nya flygrutter samt hastigheter. För att på ett effektivt sätt utöka de program 
som innebär långsiktiga viktminskningar, en ökande tillämpning av information om 
programvaror och effektivare processer på marken. Exempel på sådana programvaror är 
exempelvis IT-systemen OMEGA och Socrates som bistår piloterna med digital information av 
förbättrad kvalitet (Lufthansa, 2017a). 
 
Koncernen har även utvecklat ett register med olika åtgärder där målet är att reducera utsläppen 
av koldioxid. Då logistiken har förbättrats så har utsläppen minskat exempelvis så har en 
flygning med 5 ton medfört ett utsläpp på 17,3 ton CO2 året 2005 men med en förbättrad logistik 
så har detta utsläppet med en vikt på 5 ton minskat till 14,05 ton CO2 året 2017. På Lufthansa 
Cargo utfördes fler åtgärder för att minska mängden utsläpp genom att byta behållare ledde till 
en effektivitet och en minskning med 10 000 ton CO2 under ett år. Det testades även att använda 
lättare pallar för lastning. Detta på grund av att det skulle bidra med en effektivitetsöverskott. I 
vanliga fall beräknas en pall väga 100kg och det finns 18 000 pallar, de pallar som nu testas av 
Lufthansa Cargo väger 20–30 kg mindre och leder därmed till en mycket lägre vikt.  För att 
effektivisera testas även nya och lättare alternativ för lastanordningarna för att på så sätt 
effektivisera det vill säga istället för träskivor skall kartong användas (Lufthansa, 2017a).  
 
Under året 2017 genomfördes 34 olika projekt för att försöka minska bränsleutsläppen från 
flygplanen. Dessa projekten gav ett resultat på en reducering av koldioxidutsläppen med 
ungefär 64 400 ton om man ser på det långsiktigt. Mängden bränsle av konserverad karaktär 
uppgick därmed till 25,5 miljoner liter. Tack vara de olika projekten som bolaget arbetat med 
så har en god effekt ekonomiskt medförts. Det ekonomiskt positiva resultatet har därmed 
uppgått till 7,7 miljoner euro (Lufthansa, 2017a).  
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4.2.3.4 Ekonomiska åtgärder 
Under året 2017 så använde en del av Lufthansas dotterbolag möjligheten att flyga på ett 
neutralt koldioxid sätt. Detta medförde att 16 900 ton CO2 kunde dotterbolagen SWISS, 
AirPlus, Austrian Airlines samt Network Airlines kompensera med. 
Från och med året 2020 så skall ersättning utgå från bolagen för den tillväxtrelaterade mängden 
CO2 som släpps ut. Detta beslutades genom de avtal som togs om klimatskyddet som 
accepterades under 2016. Lufthansa kommer från och med år 2020 att få betala för de ökade 
CO2 utsläppen som medförs av den växande internationaliseringen av bolagets flyglinjer. 
Därmed arbetar bolaget aktivt med att försöka reducera koldioxidutsläppen. Lufthansa omfattas 
även av EU:s utsläppshandel som berör alla resor inom EU. De flygningar som görs inom 
Europa medförde ett ungefärligt utsläpp om 7,6 miljoner ton CO2 där ungefär 60% behövde 
täckas med ett inköp av utsläppsrätter. Under året 2017 så gav Lufthansa totalt 333 000 euro 
till projektet om klimatskydd (Lufthansa, 2017a).  
 

4.2.4 Socialt 

4.2.4.1 Personal  
Lufthansa innehar en förvaltningsstrategi som är av omfattande karaktär där mångfalden av kön 
och jämställdhet, kreativitet och internationalitet värnas om.  Bolagets personalstrategi har ett 
starkt samband mellan mångfalden och chansen till lika möjligheter för alla. De sätts tydliga 
mål och under året 2017 så utsågs en ansvarig för de personalstrategier och mångfald där det 
går ut på att se över och vaka för att se så att utvecklingen går mot målen. Det ska därför ske 
rapporteringar med jämna mellanrum om fördelningen av kön inom bolaget samt effektiviteten 
i bolagets förvaltningsstrategi. Under året 2016 infördes ett projekt för att öka jämställdheten i 
bolaget och för att öka och främja antalet kvinnor i ledningen (Lufthansa, 2017a).  
 
Lufthansas medarbetare består i stort sett av lika många män som kvinnor. Det finns däremot 
vissa arbetspositioner som kan bli mer jämställda. En av de största skillnaderna i 
könsfördelningen är i ledningen som består av 15,1% kvinnor.  Att öka andelen kvinnor i 
förarkabinen är också ett mål, då Lufthansas piloter består av 6,1% kvinnor. Andelen kvinnliga 
juniorpiloter är 15 procent vilket tyder på att utvecklingen ser positiv ut. Lufthansa har använt 
sig av flera åtgärder för att öka jämställdheten. Till exempel har man sedan 2015 haft en 
reklamprocess för att få fler kvinnor i styrelsen. En annan åtgärd man använt sig av är 
utvecklings och mentorprogrammet “GoAhead” som riktar sig till kvinnor som har som mål att 
en dag sitta i styrelsen (Lufthansa, 2017a). 
 

• Mål och centrala handlingsområden 
Lufthansa upprätthåller ett flertal mål med sin varierande personalpolitik. Bolaget vill använda 
de stora arbetsresurserna som de anställda besitter på samma gång som erfarenheter, 
kompetenser samt mångfalden för att komma upp på en högre nivå i ledarskap. Bortsett från 
ambitionen att expandera arbetsgivarens tilltagandehet vill de tillämpa olika sätt för att den 
framtida konkurrensen och vinstgivningen ska säkerhetsställas. Andra förmåner med att 
tillämpa olika sätt att behandla kapacitet för att modernisera samt att den gör det enklare att 
hitta eventuella medarbetare på arbetsmarknaden runt om i världen samt att expandera 
kundorienteringen ytterligare. Att förverkliga mångfald och jämställdhet är något som 
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Lufthansa arbetar aktivt med. Man vill även stärka den internationella personaliseringen samt 
anställa fler människor med funktionsnedsättning (Lufthansa, 2017a).  
 

• Hänsyn till talang för medarbetare  
Hantering av talanger är en viktig del i Lufthansas HR-strategi för att säkerhetsställa att man 
har en kvalificerad och motiverad personal. Mottot ”varje anställd har talang” ger samtliga 
medarbetare möjligheten att utveckla och skapa deras egna karriär enligt deras egna intressen. 
För att uppnå detta erbjuds medarbetarna träning och utbildning, där målet är att få fram talanger 
och öka företagets möjlighet till innovation genom olika kompetenser, erfarenheter och 
perspektiv från medarbetarna. Viktiga uppgifter om Lufthansas anställda samlas in varje år för 
att kunna granska om uppsatta mål har uppnåtts. Lufthansa syftar också till att kontinuerligt öka 
sin attraktionskraft för externa talanger. Med hjälp av ett innovativt arbetsgivarvarumärke så 
framstår flygbolaget som en attraktiv arbetsgivare (Lufthansa, 2017a). 
 

• Hälsoindex 
Under året 2017 infördes för första gången ett hälsoindex för Lufthansas medarbetare för att ta 
fram en bild över hur de anställdas övergripande hälsa ser ut. Detta för att bolaget skall kunna 
justera de arbeten och arbetsuppgifter som kräver en förändring, sen även för att kunna utveckla 
olika former av åtgärder för att bygga upp en starkare individuell hälsa för att på så sätt kunna 
komma åt och minska de risker med yrket som kan förekomma. Hälsoindexen består av en 
skala från 1 till 5, där 1 är bäst och 5 sämst. Under 2017 hamnade skalan på 2,3 i snitt 
(Lufthansa, 2017a).  
 

• Medicinsk service  
Den medicinska servicen har en viktig roll för att säkerhetsställa arbetets och hälsoskydd hos 
medarbetarna. Tjänsterna som erbjuds är vaccinationer, resemedicin, poliklinisk vård och 
annan viktig vård som säkerhetsställer att medarbetarna har en god hälsa. Utöver detta är den 
medicinska servicen beslutfattare kring alla frågor som handlar om personalens arbetshälsa och 
säkerhet. Psykologiska faktorer har också en betydelse för hälsan. Lufthansa erbjuder även 
därför sina anställda privat rådgivning (Lufthansa, 2017a).  

4.2.4.2 Kunder & Service  
Kunder har alltid varit en stor prioritering för Lufthansa, där målet alltid har varit att ge 
kunderna en perfekt service och flygupplevelse. Lufthansas strategi fokuserar på 
kundorientering och kvalité. Genom att ha regelbundna undersökningar och kontinuerliga 
dialoger har hjälpt Lufthansa att få en större kunskap om passagerarna. Med investeringar av 
nya moderna flygplansflottor som erbjuder mer komfort, fler produktinnovationer och digitala 
erbjudanden, säkerhetsställer man att resan blir mer attraktiv och hållbar för kunderna. Den nya 
flygplansflottan Boeing 7779, som kommer introduceras 2020 kommer ge passagerarna 
optimal service och sömnkomfort. Sedan mitten av 2017 har alla passagerare i ekonomiklass 
fått mat och dryck på planet. Lufthansa har lanserat nya digitala tjänster som gör att 
passagerarna kan resa på ett bekvämt sätt. Till exempel så har Lufthansa digitala bagagetjänster, 
där passagerarna elektroniskt kan se vart deras bagage befinner sig (Lufthansa, 2017a).  

4.2.4.3 Humanitärhjälp 
Lufthansa kan när som helst tillhandahålla transporthjälpmedel när det finns behov vid extrema 
situationer. Tack vare “networkondemand” kan alla hjälptransporter transporteras snabbt, 
professionellt och flexibelt. Under september 2017 skickade Lufthansa ett nödflygplan från 
Frankfurt till Puerto Rico. Planet transporterade 80 ton hjälpmedel som inkluderade vatten, mat 
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och kläder, vilket hjälpte 400 anställda från Lufthansa teknik Puerto Rico. De anställda som 
behövde hjälp hade drabbats av orkanen Maria. Lufthansa har länge engagerat sig i humanitära 
kampanjer genom att vara biståndsgivare och man har haft samarbete med många kända 
biståndsorganisationer. En av organisationerna är röda korset i Tyskland där ett samarbetsavtal 
tecknades i slutet av 2016. Samarbetet gör det enklare för Lufthansa att hjälpa människor i nöd. 
I början av 2013 slöt Lufthansa ett samarbetsavtal med nödhjälpsföreningen “Aktion 
Deutschland Hilft”. Med mottot “Helping faster, together”, upprättades förutsättningar som gör 
bolagen beredda för nödsituationer (Lufthansa, 2017a).  
 
Under rapporteringsåret var Helpalliance som är ett projekt som Lufthansa driver ansvariga för 
37 biståndsprojekt. Det område som hade störst fokus var projektet i Themba i Sydafrika där 
barn blev erbjudna en högkvalitativ förskoleutbildning. Genom kontinuerliga utvärderingar av 
projektet säkerhetsställde man att barnen, deras familj och samhällssituationen förbättrades. 
Grundskolan i Themba är det största projektet som Helpalliance har bidragit med, där 
investeringen kostade över 1 miljon euro. Sedan skolan invigdes i januari 2018 har 105 barn 
undervisats i tre klassrum (Lufthansa, 2017a).   
 
Även passagerarna kan göra skillnad. Mellan 1 november 2017 och 28 februari 2018 donerade 
flygbolaget 1 euro till ett Helpalliance projekt ”child sponsring circle India” för varje köp som 
passagerarna gjorde ombord. Intäkterna från projektet blev cirka 80 000 euro. Genom att bara 
göra 20 köp gjorde man det möjligt för ett barn att gå i skolan i en månad i den indiska staten 
Madhya Pradesh (Lufthansa, 2017a).  

4.2.4.4 Säkerhet 
Ett annat viktigt bidrag till personalens hälsa är arbetssäkerhet som har funnits i många år med 
syfte att förebygga olyckor, hälsorisker och arbetssjukdomar. Genom olika riskbedömningar 
och regelbundna säkerhetsinspektioner kontrolleras arbetssäkerheten i bolaget. Mätningar har 
visat ett lågt antal arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar, vilket är ett tecken på att bolaget 
haft en god arbetshygien och arbetsskydd. Arbetsskyddsutskottet behandlar alla frågor som 
handlar om arbetssäkerhet inom Lufthansa (Lufthansa, 2017a).  

 

4.3 Ryanair 
Informationen om Ryanairs hållbarhetsredovisning återfinns i deras årsredovisning samt på 
deras hemsida. 

4.3.1 Företagspresentation 
Ryanair är ett lågprisflygbolag som grundades år 1985. Huvudkontoret ligger i Dublin och den 
största operativa basen är London Stansed Airport. Flygbolaget är idag en av de största i Europa 
med över 2000 flygningar dagligen. Ryanair är även känt som ett av de mest trafikerade 
flygbolagen i världen med ett stort antal passagerare varje dag. Under 2017 blev Ryanair det 
första flygbolaget att uppnå 1 miljard resenärer. Säkerhet är en stor prioritering och som det 
satsas mycket på, vilket har bidragit till att Ryanair har haft branschens säkerhets rekord i 33 år 
(Ryanair, u.å). 
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4.3.2 Ekonomi 

4.3.2.1 Kapital 
Företagets aktiekapital uppgick under året till 4 554 miljoner euro. Bolagets nettokassaflöde för 
investeringar under räkenskapsåren 2017 och 2016 uppgick till 1 448,8 miljoner euro respektive 
1 217,7 miljoner euro. En stor del av Ryanairs kapitalutgifter har använts till köp av nya 
flygplan. Fram till mars 2017 levererades 52 nya Boeing 737-800NG-flygplan. Ytterligare 14 
flygplan levererades i april och maj. Flygplanen har fått en positiv feedback från Ryanairs 
kunder. Samtidig har Ryanair beställt in ett flertal andra flygplan som ska anlända någon gång 
mellan 2019 och 2024. Ryanair har även under året leasat en mängd flygplan (Ryanair, 2017). 

4.3.2.2 Lönsamhet 
Under räkenskapsåret 2017 redovisade Ryanair en vinst på 1 315,9 miljoner euro, vilket är en 
minskning med 16 procent i förhållande till föregående år, där vinsten var 1 559,1 miljoner 
euro. Denna minskning beror framförallt på att man under 2016 sålde sin andel på 29,8 procent 
av Aer lingus till ett annat EU flygbolag vilket ökade intäkterna det året. Kostnaderna har under 
året ökat från 50 757 miljoner till 51 138 miljoner euro vilket främst beror på kostnader för 
flygbolagets tillväxt. Ryanair tänker långsiktigt och investerar i nya flygplan som kommer 
användas någon gång mellan 2019 och 2024. Genom att investera i nya och mer miljövänliga 
flygplan kommer Ryanair även att minska kostnaden för bränsle och andra miljöutsläpp. En 
stor anledning till Ryanairs framgång bygger på deras lågkostnadsmodell. Sedan införandet av 
modellen har passagerarintäkterna ökat avsevärt där antalet resenärer har ökat från 900 000 år 
1992 till 120 miljoner under 2017 (Ryanair, 2017). 

4.3.3.3 Konkurrensstrategier  
Ryanairs strategi bygger på att ha låga priser för att öka efterfrågan av kunder. Ryanair 
bestämmer priset på resorna utifrån destinationens efterfrågan och resans tidpunkt, där priset 
oftast stiger ju senare man bokar. Ledningen anser att Ryanairs kostnader är bland de lägsta av 
alla europeiska flygbolag, där målet är att hålla nere kostnaderna inom framförallt fyra 
områden, vilket är kostnader för utrustning, personal, kunder och service och kostnader för 
flygplatsen. Personalkostnaderna håller Ryanair nere genom att öka produktiviteten. När det 
kommer till kunder och service så försöker Ryanair skapa konkurrensfördelar genom att erbjuda 
bra priser och göra det enkelt för kunderna att boka flyg via exempelvis hemsidor och 
appar.  Ryanair prioriterar flygplatser som erbjuder konkurrenskraftiga priser. Sedan 2009 har 
det varit ett krav att alla passagerare ska checka in via internet. Kravet infördes för att minska 
väntetiderna vid flygplatserna (Ryanair, 2017). 
 

4.3.3 Miljö 

4.3.3.1 Klimatförändringar 
Genom att Ryanair bytt ut sin äldre flygplansflotta Boeing 737-200As mot en nyare 
flygplansflotta Boeing 737-800NG så minskade Ryanair utsläppen per passagerare med 31%.  I 
september 2014 meddelade Ryanair att de planerar att använda nya flygplan någon gång mellan 
2019 och 2024, Boeing 737-MAX-200. Dessa flygplan kommer att ha 197 platser (det vill säga 
8 mer än nuvarande) och kommer vara utrustade med nya motorer, vingar och säten, vilket 
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kommer bidra till att bränsleförbrukningen minskar med 16 procent och bullernivån per sittplats 
med 40 procent.  Under 2017 var CO2 utsläppen per passagerare 0.084 ton.  
 

År Antal ton koldioxid per passagerare 
2017 0.084 
2016 0.083 
2015 0.085 
2014 0.090 
2013 0.094 

 
Tabell 8: Antal ton koldioxid per passagerare för Ryanair. Källa: Ryanair 2017.  

4.3.3.2 Avfallshantering 
Miljökontroller utförs enligt den irländska lagstiftningen. Risken finns att skadliga eller 
potentiellt giftiga ämnen når ut till Ryanairs tekniska anläggningar i Dublin, Glasgow, London, 
Frankfurt, Stockholm och Kaunas. Hanteringen av dessa ämnen sköts enligt de lagstadgade 
kraven. Vid anläggningarna i Glasgow och London så sköter man hanteringen av avfall enligt 
miljöskyddslagen från 1996 och lagen om avfallshantering. För särskild avfallshantering tar 
Ryanair hänsyn till den särskilda avfallsförordningen från 1998. För de övriga anläggningarna 
följer Ryanair lokala föreskrifter och EU föreskrifter.  

4.3.3.3 Energiresurser och Luftkvalité 
Ryanair har nästan 400 Boeing 737-800NG-flygplan med 189 platser, där den genomsnittliga 
åldern på flygplanen är 6,5 år. Några av Ryanairs åtgärder för energieffektivisering är:  

• Minskning av utsläpp per passagerare med 12 % genom ökade belastningsfaktorer. 
• Har installerat virveldämpare på alla flygplan. Virveldämparna minskar både 

bränsleförbränningshastigheten och koldioxidutsläppen med 4 %. 
• Beställt 65 nya Boeing 737-800NG flygplan med nya motorer, vilket förbättrar 

bränsleförbrukningen med 2%.  
• Har installerat nya säten, vilket förbättrar benutrymmet och minskar 

bränsleförbrukningen på grund av lättare vikt. De nya sätena är 850 kg lättare och 
minskar bränsleförbrukningen med 1% per flygplan. 

• Använder sig av mindre sekundära flygplatser, vilket är mer tidseffektivt och minskar 
både utsläppen och förbränning av bränsle. 

• Har oftast direktflyg, vilket minskar antalet lyft och landningar per resa och därmed 
minskar även utsläppen. 

• Ryanairs landningsstrategi rankas som nummer 1 i branschen.  
 

4.3.4 Socialt 

4.3.4.1 Personal  
Ryanair är en arbetsplats som ger stora möjligheter till utbildning och karriärutveckling. 
Ryanair erbjuder en arbetsplats där samtliga medarbetare får samma möjligheter oavsett 
nationalitet, kön, ålder, sexuell läggning, religion eller politiska åsikter. Ryanair har mer än  
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13 000 flygfackmän från över 40 olika länder. Förra året skapade Ryanair 1 500 nya jobb. 
Ryanair förhandlar med alla sina medarbetare genom ERC (Employee Representation 
Committees) om löner, arbetsmetoder och anställningsvillkor. År 2007 fastställde den irländska 
högsta domstolen att Ryanairs avtal och förhandlingar med ERC utgör kollektivavtal. Styrelsen 
möter regelbundet ERC för att diskutera frågor om verksamheten och arbetsgruppen. För att 
uppnå en bra balans mellan arbete och privatliv så återvänder Ryanairs piloter och 
kabinpersonal hem i slutet av varje arbetsdag. 

4.3.4.2 Kunder & Service  
Ryanair är noga med att driva sin verksamhet på ett etiskt sätt som stämmer överens med alla 
lagar och regler i de länder flygbolaget har sin verksamhet i. Personalen måste vara medvetna 
om hur deras handlingar påverkar företagets integritet och trovärdighet. Ryanairs etiska koder 
beskriver de principer som utgör Ryanairs verksamhet. Koderna granskas varje år av 
en revisionskommitté. Ryanair tolererar inte kränkningar, tvångsarbete, människohandel och 
slaveri. Förhandlingar sker endast med leverantörer som följer dessa principer och ger en säker 
och hälsosam arbetsmiljö för sina anställda.  
 
Ryanair har ett motto om att alltid bli bättre. Därför har flygbolaget gjort åtta löften till sina 
kunder för att dessa ska få en så bra upplevelse som möjligt, vilket är: 
 

1. Göra saker enligt mottot “alltid bli bättre”. 
2. Prioritera säkerhet. 
3. Ha de lägsta priserna. 
4. Ha dom bästa valen av destinationer. 
5. Sträva efter att passagerarna ska få en så trevlig resa som möjligt. 
6. Att alltid vara Europas mest pålitliga flygbolag. 
7. Att alltid vara transparent och göra resan enkel för kunderna. 
8. Att alltid vara innovativa och göra resan spännande. 

 
Ryanair har Europas bästa service enligt följande statistik: 

• Ryanairs tidsprestation ligger på 88 %. 
• Mindre än 1.6 klagomål per 1000 kunder. 
• Över 99 % av klagomålen besvarades inom sju dagar. 

 

4.3.4.3 Humanitärhjälp 
Ryanair stödjer många välgörenhetsorganisationer i Europa. Varje år väljer folk från 
flygbolaget nominerade välgörenhetsorganisationer och för 2017 valdes ISPCC/childline. 
Ryanair för regelbundna donationer till välgörenhetsorganisationerna. Mellan åren 2007 och 
2014 donerade Ryanair 700 000 euro. 

4.3.4.4 Säkerhet 
Ryanair är stolta över att ha haft branschens säkerhetsrekord i 33 år. Säkerhet är Ryanairs största 
prioritering och man har investerat mycket i säkerhetsutrustning, utbildning och interna 
rapporteringssystem. Följande punkter sammanfattar Ryanairs säkerhet och kvalitet:  

• 13 000 skickliga flygfackmän. 
• Ett branschledande säkerhetssystem. 
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• År 2016 lanserade Ryanair en 3 årig säkerhetsstrategi som ser till att säkerhet blir den 
högsta prioriteringen. 

• Ett världsledande operativt system för övervakning av flygdata. 
• Lokala flygsäkerhetsgrupper i var och en av de 86 baserna man har i Europa. 
• Moderna träningsanläggningar i England, Italien och Dublin. 
• Branschens första BoeingNG-flygplan som används som ett träningsflygplan. 
• Investerade en Boeing 737–700 för pilotutbildningen. 
• Utrustade hela flygplansflottan med två nya system, ”Rynways Awareness” och 

”Advisory system”, vilket ger information om flygplanets position i förhållande till 
flygplanets landningsbana. 

• Oberoende säkerhetsrevisioner. 
• Infört ett system som innebär att piloterna jobbar fem dagar i sträck för att sedan ha 

ledigt fyra dagar, medans kabinpersonalen jobbar fem och har ledigt tre, vilket ger en 
bra balans mellan arbete och privatliv.  

 

4.4 Norwegian 
Informationen om Ryanairs hållbarhetsredovisning återfinns i deras separata 
hållbarhetsrapport från 2017, men även i deras årsredovisning samt på deras hemsida. 

4.4.1 Företagspresentation 
Norwegian är ett norskt flygbolag som grundades år 1993 och började med sina 
lågkostnadsstrategier år 2002. Flygbolaget hade ett resultat och en omsättning på ungefär 30 
948 264 kr och är idag det femte största lågprisflygbolaget i världen med cirka 11 000 anställda. 
Norwegian har ett erbjudande på över 500 linjer till mer än 150 olika destinationer runt om i 
världen. Idag har flygbolaget cirka 170 flygplan och har en av de yngsta och mest 
miljöanpassade flygplansflottor där genomsnittsåldern är 3,8 år. Norwegians vision är att göra 
det möjligt för alla att resa med dem. För att uppnå detta är det viktigt att kunna erbjuda 
konkurrenskraftiga, förstklassiga reseupplevelser med låga priser, samtidigt som man erbjuder 
förstklassig drift, god service och bra bemötande mot resenärer. Norwegian har som mål att bli 
det ledande flygbolaget på utvalda marknader och skapa god lönsamhet och utdelning för 
aktieägarna (Norwegian, u.å). 

 

4.4.2 Ekonomi 

4.4.2.1 Kapital 
Under 2017 uppgick Norwegians egna kapital till 2 098 miljoner NOK, vilket är en minskning 
från det föregående året då det egna kapitalet uppgick till 4 049 miljoner NOK. Soliditeten 
under året hamnade på fem procent vilket är en minskning från föregående år där soliditeten 
var 11 procent. Det totala egna kapitalet minskade med 1 951 miljoner NOK efter nettoförlusten 
för perioden som uppgick till 1 795 miljoner. En anledning till att Norwegians ekonomi har gått 
dåligt är på grund av politiska omständigheter som har drabbat många stora flygbolag. 
Terrorattackerna i London och Barcelona har skrämt iväg många kunder, samtidigt som brexit 
fortsätter att skapa osäkerhet (Norwegian, 2017a). 
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4.4.2.2 Lönsamhet 
Norwegians totala rörelseintäkter hade under 2017 ökat med 19 procent till 30 948 miljoner 
NOK, vilket är en ökning från föregående år då rörelseintäkten var 25 952 miljoner NOK.  En 
stor andel av Norwegians omsättningstillväxt och lönsamhet kommer från deras kunder som 
under året genererade 24 719 miljoner NOK. Kundintäkterna från föregående år uppgick till 21 
096 miljoner NOK. Under året har Norwegian genomfört en del investeringar för att öka 
lönsamheten på lång sikt, där man spenderade 3 428 miljoner NOK på 10 nya flygplan och tre 
flygbussar. Årets finansnetto visade ett resultat med en förlust på 852 miljoner NOK vilket är 
mer än föregående år där förlusten uppgick till 525 miljoner NOK (Norwegian, 2017a). 

4.4.2.3 Konkurrensstrategier  
Norwegian vision är att erbjuda rimliga priser för alla. För att uppnå denna vision erbjuder 
Norwegian högkvalitativa flygningar till låga priser, samtidigt som man försöker hålla nere 
kostnaderna. Norwegian prioriteringar är service, enkelhet och säkerhet. Målet är att vara det 
mest prioriterade flygbolaget på marknaden. För att nå ut till en bred kundkrets erbjuder 
Norwegian de priskänsliga kunderna billiga produkter, och för dem som vill ha något extra 
erbjuder man mer omfattande paket och tjänster. Norwegian strävar efter att vara en 
organisation med innovativa idéer för att kunna utforska och upptäcka nya möjligheter på den 
globala marknaden. Miljön på arbetsplatsen ska vara positiv där alla ska ha möjlighet att göra 
skillnad (Norwegian, 2017a). 
 

4.4.3 Miljö 

4.4.3.1 Klimatförändringar 
Tills det finns ett miljövänligare bränslealternativ så anses den viktigaste åtgärden mot miljön 
vara att investera och förbättra flygplanen så att de förbrukar mindre bränsle och släpper ut 
mindre avgaser. De förbättrade och nya flygplanen har inte bara gynnat miljön, utan har även 
förbättrat komforten för passagerarna och bidragit till lägre priser och driftkostnader. De nya 
flygplanen har minskat utsläppen av koldioxid med 30% och har reducerat ljudnivån med 60% 
jämfört med de äldre flygplanen från år 2008. Norwegians ambition är att kontinuerligt jobba 
med att minska utsläppen och att hjälpa till med att göra flygindustrin koldioxidneutral år 2050. 
Utsläppen för koldioxid uppgick till 4.6 miljoner ton under år 2017.  Utsläppen per passagerare 
var 72,9 gram (Norwegian, 2017).  
 
Förnyelsen av flygplanen 2017 har bidragit till att Norwegian har blivit världens mest 
bränsleeffektiva företag. En analys av bränsleeffektiviteten hos de största flygbolagen i Europa 
och USA visade att Norwegians bränsleeffektivitet var 33 procent högre än 
branschgenomsnittet, med en bränsleförbrukning på 44 passagerarkilometer per liter 
(Norwegian, 2017).  

4.4.3.2 Avfallshantering 
Norwegian innehar även ett aktivt fokus på att försöka återvinna och ta hand om det avfall som 
uppkommer i verksamheten. Detta innefattar återvinning av och sortering av bland annat papper 
och annan form av avfall. Allt avfall som uppkommer ombord på flygen sorteras och återvinns 
om möjlighet finns. Det som blir över vid återvinningen såsom flaskor och burkar doneras till 
olika hjälporganisationer som exempelvis Röda korset och UNICEF (Norwegian, 2017).  
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4.4.3.3 Energiresurser och Luftkvalité  
Norwegian arbetar med att försöka göra färre lyft och landningar. I motsats till traditionella 
flygbolag så erbjuder Norwegian mer direktflyg för att minska mängden bränsle som förbrukas 
vid intensiva lyft och landningar. Flygplanen har även här förbättrats genom att släppa ut så lite 
bränsle som möjligt under landning. Norwegian använder sig även av sekundära flygplatser, 
vilket har varit fördelaktigt framförallt för att hålla nere kostnaderna (Norwegian, 2017).  
Norwegian har bildat ett samarbete med AVTECH Sweden AB för att ge Norwegians piloter 
tillgång till högsta kvaliteten på väderinformationen. Detta inkluderar extra vind och 
temperaturinformation för att minska bränsleförbrukningen. Med hjälp av informationen från 
väderdatan kan flygplanets flygrutt anpassas och optimeras. Målet är att uppnå en bättre 
bränsleeffektivitet och mindre hastighetsavvikelser. Den nya väderdatan har hjälpt Norwegian 
att spara 22 kg bränsle vid varje flygning (Norwegian, 2017).  
 
Andra viktiga åtgärder för energieffektivisering är att ha lättare material på flygplanen. 
Materialet från flygplanens insida har förbättrats där passagerarplatserna är specialdesignade 
för att minska vikt och utsläpp. Norwegian har även installerat virveldämpare för att dämpa 
motstånd och tvätt som minskar bränsleförbrukningen.  (Norwegian, 2017). Alla Norwegian 
737 har virveldämpare för att minska motstånd och drag, vilket har resulterat till 2 % mindre 
bränsleförbrukning per flygplan (Norwegian, 2017). 
 

4.4.4 Socialt 

4.4.4.1 Personal  
Personalen är en stor prioritering för Norwegian i deras arbete med sociala förhållanden. Målet 
är att skapa en positiv arbetsmiljö och att utveckla en sund företagskultur genom öppenhet, 
tolerans och bra etiska normer. Flygbranschen är en serviceindustri där goda relationer och 
respekt mellan människor är en viktig faktor för framgång. Norwegian har ett långsiktigt fokus 
på att skapa en attraktiv arbetsplats för personalen och erbjuda spännande möjligheter i en 
global miljö. År 2017 hade personalstyrkan expanderat till 9 593 medarbetare, vilket är en 
ökning från föregående år då Norwegian hade 6 564 medarbetare (Norwegian, 2017).  
Norwegians policy kring mänskliga resurser strävar efter att vara rättvis och neutral, där målet 
är att skapa en miljö som är fri från diskriminering baserad på religion, ras, kön, sexuell 
läggning, ålder, nationalitet, funktionshinder samt att skapa en arbetsplats som är fri från 
mobbning och trakasserier. Beteenden som kan uppfattas som förnedrande eller hotande 
tolereras inte och ska anmälas till Norwegians Whistleblowing channel. År 2017 blev totalt sju 
incidenter rapporterade som bestod av diskriminering på arbetsplatsen. Under året infördes en 
ny policy som ska hjälpa till att förebygga trakasserier och mobbning på arbetsplatsen. När det 
gäller könsdiskriminering så har flygindustrin alltid varit mansdominerat, men Norwegian har 
alltid strävat efter jämställdhet och rekryterar både män och kvinnor. Under 2017 bestod 45% 
av personalen av kvinnor och 55% av män. De flesta piloter är män, medans kabinpersonalen 
består i stor utsträckning av kvinnor (Norwegian, 2017). 
 
Norwegians framgång bygger på att ha en begåvad och kvalificerad personalstyrka som är 
motiverade till att få Norwegian att växa. Flygbesättningens kunskap kontrolleras kontinuerligt 
för att för att se om personalen uppnår de interna kraven. Under året genomfördes ett 
utbildningsprogram om ledarskap. Talent management kommer vara i fokus, där man kommer 
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introducera olika verktyg. Norwegian prioriterar utbildning på arbetsplatsen för att personalen 
ska tillgodoses med bästa möjliga kunskap (Norwegian, 2017).  
 
Under 2017 fortsatte Norwegian med sitt framgångsrika inlärningsprogram inom resor och 
turism, där både personal från Norge och Sverige deltog. Programmet pågår under en två till 
tre års period beroende på elevernas bakgrund.  Efter att ha avslutat programmet har eleverna 
genomfört processer inom försäljning, marknadsföring, kundsupport och bokning. Eleverna 
fick även genomföra två större internationella uppdrag där det fick jobba flera månader som 
kabinpersonal (Norwegian, 2017).  

4.4.4.2 Kunder & Service  
Norwegian gjorde en riskbedömning av kundernas personuppgifter, där man utvecklade nya 
protokoll för behandling av personuppgifter, uppdaterade sekretesspolicyn och tog fram avtal 
om skydd av personuppgifter mot underleverantörer. Under året fick Norwegian inte in några 
klagomål angående kundens integritet. Med över fem miljoner dialoger under året, menar 
Norwegian att de behandlar sina kunders integritetsdata med största omsorg och säkerhet, där 
personalen får utbildning om att behandla kundens data på bästa sätt. All personlig information 
som samlas in från kunder är till för att kunna leverera en bra service (Norwegian, 2017).  

4.4.4.3 Humanitärhjälp 
Sedan 2007 har Norwegian haft ett samarbete med UNICEF för att hjälpa utsatta barn i världen. 
Det lokala målet är att involvera personal från det lokala samhället då personalens engagemang 
skapar en bättre kvalité och balans i arbetslivet. Initiativet ligger i linje med FN:s officiella 
hållbarhetsmål. “Barnen är vår framtid och vi borde göra allt vi kan för att göra världen till en 
bättre plats åt dom som behöver det som mest” säger Björn Kjos, VDn för Norwegian. 
Norwegian anser att det är viktigt att personal och kunder gör skillnad genom insamlingar, 
interna aktiviteter, gåvor och andra aktiviteter som stödjer UNICEF. Under 2017 gjorde 
Norwegian två flygningar till Yemen och Mali där man skänkte gåvor på plats. Under året har 
det samlats in 5.7 miljoner NOK från olika kunder som bokat flyg från Norwegians webbsida. 
Insamlingarna har bidragit till (Norwegian, 2017): 

• Att 300 000 barn har fått medicin mot kolera. 
• Installation av 300 000 brunnar, utrustade med vattenpumpar som har bidragit med rent 

vatten till en hel by och flyktinganläggning.  
• 1.65 miljoner matkassar, vilket ger mat till 40 000 undernärda barn i två veckor.  
• Vaccin mot polio, där 1.2 miljoner barn har fått vaccin.  
• 1.5 miljoner block och pennor för barn som går i skolan.  
• 3400 boxar med skolmaterial, som kan ge utbildning till 136 000 barn.  
 

4.4.4.4 Säkerhet 
Gällande Norwegians säkerhet så förklarar bolaget i sin hållbarhetsrapport att säkerhet är en 
stor prioritering. Norwegian förklarar däremot inte hur dom jobbar för att uppnå sin säkerhet.  
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5. Analys 
________________________________________________________________________ 
I detta kapitel kommer först en sammanfattning av de främsta likheterna och skillnaderna i 
empirin att presenteras. Därefter kommer empirin att analyseras mot uppsatsens referensram 
som finns i det andra kapitlet. Analysen kommer att utföras i tre kategorier. Där första analysen 
kommer att göras mellan de traditionella flygbolagen, därefter kommer den andra analysen att 
göras mellan lågprisflygbolagen och slutligen kommer den tredje analysen att göras där 
lågprisflygbolagen jämförs med de traditionella flygbolagen. 
__________________________________________________________________ 
 

5.1 Jämförelse av flygbolag  
Här nedan kommer de likheter och skillnader som har hittats inom ekonomiperspektivet, 
miljöperspektivet och det sociala perspektivet att presenteras i sex tabeller. Där jämförelser av 
empirin har gjorts i tre kolumner: mellan de traditionella flygbolagen, mellan 
lågprisflygbolagen och därefter mellan de traditionella flygbolagen och lågprisflygbolagen.   

5.1.1 Ekonomiska perspektivet  

5.1.1.1 Likheter 

Likheter mellan 
Traditionella flygbolag 

Likheter mellan 
Lågprisflygbolag 

Likheter mellan 
Traditionella flygbolag och 
Lågprisflygbolag   

•       Fler avgångar •       Erbjuda flyg till låga priser •       Antalet destinationer   

•       Hög kvalité och service •       Lågkostnadsstrategi  •       Skapa konkurrensfördelar  

•       Appar och erbjudanden för 
kunder •       Investerat i flygplan •       Inköp av nya flygplan 

 
Tabell 9:  I tabellen ovan sammanfattas de likheter som hittats mellan flygbolagen i tre nivåer 
inom hållbarhetsperspektivet ekonomi.  
 
SAS och Lufthansas strategier har visat sig vara lika. Båda bolagen försöker skapa 
konkurrensfördelar genom att göra flygresan så komfortabel som möjligt för resenären, där hög 
kvalité och service är viktiga prioriteringar för att skapa kundnöjdhet. SAS förklarar att deras 
vision är att göra resan smidig för de resenärer som reser mycket både inom tjänsten men även 
inom det privata. För att uppfylla detta har man ett brett erbjudande av resor för alla, samtidigt 
som resenärerna har tillgång till olika erbjudande och appar som gör resan så smidig som möjlig 
för resenärerna. Lufthansa förklarar i sin rapport att flygservice är en viktig strategi för att skapa 
konkurrensfördelar.  
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Norwegian och Ryanair har i sina rapporter förklarat att de jobbar med konkurrensstrategier 
som syftar till att erbjuda flyg till låga priser samtidigt som man försöker hålla nere kostnaderna. 
Norwegians vision är att erbjuda rimliga priser för alla och erbjuda billiga produkter för de mer 
priskänsliga konsumenterna. Ryanairs strategi bygger på att ha låga priser för att öka efterfrågan 
av kunder. Kostnaderna är enligt Ryanairs ledning bland de lägsta av alla flygbolag där målet 
är att hålla nere kostnaderna inom framförallt fyra områden vilket är kostnader för utrustning, 
personal, kunder, service och kostnader för flygplatsen. En annan likhet mellan lågprisbolagen 
är att de investerar i nya flygplansflottor för att kunna öka sin lönsamhet.  
 
De fyra bolagen visar även på likheter sinsemellan. Bolagen fokuserar på att öka sin lönsamhet 
genom att skapa olika former av konkurrensfördelar för att kunna möta konkurrenterna på 
marknaden. Den största likheten som återfinns i alla fyra bolagens hållbarhetsrapporter samt 
årsredovisningar är att de investerar i nya flygplan för att kunna öka sin långsiktiga ekonomiska 
lönsamhet. Flygbolagen rapporterar även att de försöker öka antalet resmål och ruter för att öka 
konkurrensfördelarna men även att alla bolagen försöker skapa olika nivåer av reskategorier för 
att kunna bemöta alla kunder både de som vill ha det lilla extra men även de som vill ha billigare 
resor.   

5.1.1.2 Skillnader  

Skillnader mellan 
Traditionella flygbolag 

Skillnader mellan 
Lågprisflygbolag 

Skillnader mellan 
Traditionella flygbolag och 
Lågprisflygbolag   

•       Ökning av konkurrenskraft vid 
prisjämförelser •       Ekonomin •       Lågprisflygbolagen har flyg till låga 

priser 

    •       Lågprisflygbolagen har en 
lågkostnadsstrategi 

    •       Traditionella flygbolag satsar på hög 
kvalité och service 

    •       Traditionella flygbolag erbjuder sina 
resenärer brett utbud av resmål 

    •       Traditionella flygbolag ger kunderna 
tillgång till appar och erbjudanden 

    •       Skillnader i hur bolagen väljer att 
rapportera om sitt kapital 

 
Tabell 10:  I tabellen ovan sammanfattas de skillnader som hittats mellan flygbolagen i tre 
nivåer inom hållbarhetsperspektivet ekonomi.  
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En skillnad som har hittats mellan de traditionella flygbolagen är att SAS jobbar med att öka 
sin konkurrenskraft vid prisjämförelser mellan olika flygbolag. Detta genom att man skapat 
konceptet SAS go light som innebär att resenärerna har möjlighet att åka med minimalt bagage. 
Lufthansa lyfter däremot upp i sin rapport att de behövs mer satsningar av kostnader och större 
kostnadsdisciplin, större flexibilitet av kostnadsstrukturer och förbättrad produktivitet. 
Lufthansa har under året haft en del kostnadsbesparingar som har införts tidigare i flygplanen.  
 
En skillnad som går att hitta mellan lågprisflygbolagen är Norwegians ekonomiska resultat 
under året. Det egna kapitalet som under år 2016 uppgick till 4 049 miljoner NOK hade under 
år 2017 minskat till 2 098 miljoner NOK. Det totala egna kapitalet minskade med 1 951 
miljoner NOK efter nettoförlusten för perioden som uppgick till 1 795 miljoner. Norwegian 
förklarar i sin rapport att deras dåliga resultat under året har mycket att göra med de politiska 
omständigheter som drabbade flygbranschen under 2017, där terrorattackerna i London och 
Barcelona ska ha skrämt iväg resenärer, samtidigt som brexit fortsätter att skapa osäkerhet. 
Norwegians teori om varför deras ekonomi har gått dåligt under året går däremot att ifrågasätta. 
De politiska omständigheterna drabbar övriga flygbolag på samma villkor. Dessutom så har 
Norwegians passagerarintäkter som uppgick till 24 719 miljoner NOK ökat under 2017 jämfört 
med året innan då dessa uppgick till 21 096 NOK vilket kan tolkas till att det är fler faktorer 
som spelar in än skrämda resenärer.  
 
I det empiriska ekonomiavsnittet har vi kunnat se skillnader mellan lågprisflygbolag och 
traditionella flygbolag. Norwegian och Ryanair har till skillnad från SAS och Lufthansa en 
strategi som bygger på att hålla nere kostnaderna. Ryanair förklarar i deras rapport att deras 
kostnader är bland de lägsta inom branschen och de försöker hålla nere kostnaderna inom flera 
olika områden. För att skapa konkurrensfördelar erbjuder lågprisflygbolagen flyg till låga 
priser. Skillnaden mellan flygbolagens strategier är att SAS och Lufthansa har en strategi där 
de istället försöker skapa konkurrensfördelar genom att erbjuda sina kunder hög kvalité och 
service. För att uppfylla detta erbjuder flygbolagen ett stort utbud av resor och jobbar mycket 
med att underlätta resan för resenärerna. SAS och Lufthansa ger sina kunder tillgång till olika 
erbjudanden och appar som ska göra passagerarnas resa mycket smidigare, vilket kommer 
förklaras mer ingående i avsnittet kring det sociala perspektivet.   
 
Till skillnad från lågprisflygbolagen så förklarar de traditionella flygbolagen att sociala- och 
relationskapitalet är viktigt. SAS har ungefär 30 miljoner resenärer där relationerna till 
resenärerna, leverantörerna samt alla beslutsfattare och partners som sitter för bolaget är 
viktiga. SAS 10 324 medarbetare som arbetar på heltid utgör även verksamhetens humankapital 
där hög kompetens och en lång tids erfarenheter besitts av personalen. Även Lufthansa förklarar 
att det är viktigt med kompetent personal och att de ständigt arbetar med att utveckla och utbilda 
sin personal för att stärka humankapitalet. Lågprisflygbolagen har under året lagt ner stora 
summor av sitt kapital på att investera i nya flygplan för att i framtiden bli mer lönsamma och 
kostnadseffektiva. 
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5.1.2 Miljöperspektivet 

5.1.2.1 Likheter 

Likheter mellan 
Traditionella flygbolag  

Likheter mellan 
Lågprisflygbolag 

Likheter mellan Traditionella 
flygbolag och 
Lågprisflygbolag 

•       Förbättra bränsleeffektiviteten 
varje år med 1,5 % fram till 2020 •       Minskat utsläppen •       Långsiktiga mål om att 2050 ska 

flygplanen inte ha någon miljöpåverkan 

•       Investerar i nya moderna 
flygplan •       Investerat i nya moderna flygplan •       Investerar i nya moderna flygplan 

•       Avfallshantering  •       Avfallshantering  •       Avfallshanteringen 

•       Tänker långsiktigt •       Mindre sekundära flygplatser   

•       Lägger stor vikt på forskning och 
utveckling 

•       Lägger vikt på att förbättra 
materialet och därmed effektiviteten   

•       Satsar på förnybart bränsle • Direktflyg          

  
Tabell 11: I tabellen ovan sammanfattas de likheter som hittats mellan flygbolagen i tre 
nivåer inom hållbarhetsperspektivet miljö.  
 
Genom vår empiri har vi kommit fram till ett antal likheter mellan flygbolagen. De traditionella 
flygbolagen arbetar på liknande sätt för att förbättra sitt miljöansvar. Båda bolagen har satt upp 
ett mål om att varje år förbättra bränsleeffektiviteten med 1,5% fram till år 2020. SAS har i snitt 
ökat bränsleeffektiviteten med 2% per år. Utsläppen av koldioxid har däremot ökat under året 
för SAS med 6,2%, där det enligt deras rapport har och göra med de långa flygrutterna. För att 
förbättra bränsleeffektiviteten och minska utsläppen är nya effektiva flygplan viktiga. SAS och 
Lufthansa lägger även stor vikt på forskning och utveckling för att hela tiden sträva efter att bli 
bättre, där SAS forskar för att hitta nya effektiva bränslen inom flygindustrin medans Lufthansa 
utvecklar nya system för väderdata och klimat. Båda flygbolagen tänker långsiktigt och satsar 
på att i framtiden använda sig av förnybara energikällor.  
 
Empirin har även visat att lågprisflygbolagen har många likheter. Både Ryanair och Norwegian 
har investerat i flera nya flygplansflottor som ska minska utsläppen och förbättra effektiviteten. 
Norwegian nämner i sin rapport att nya energieffektiva flygplan är den bästa åtgärden för att 
förbättra miljön tills nya bränslealternativ införs. De nya flygplanen har visat sig vara positiva 
där Ryanair har minskat sina utsläpp per passagerare med 31% och Norwegian minskat 
utsläppen med 30%. Förutom att flygplanen minskar utsläppen erbjuder dem även bättre 
material något som lågprisflygbolagen för övrigt lägger stor vikt vid. Genom att ha bättre 
material minskar vikten på flygplanen, vilket ökar bränsleeffektiviteten. Andra viktiga åtgärder 
för att förbättra effektiviteten har visat sig vara direktflyg och mindre sekundära flygplatser. 
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Direktflygen minskar antalet lyft och landningar medans de sekundära flygplatserna är mer 
tidseffektiva. 
 
Den största likheten som går att hitta mellan lågprisflygbolagen och de traditionella flygbolagen 
är deras gemensamma satsning på att förnya flygplansflottorna. Samtliga flygbolag verkar vara 
överens om att nya effektiva flygplan i dagsläget är den bästa åtgärden för att minska utsläppen, 
då det idag saknas förnybara energikällor inom flygindustrin. Ett mål flygbolagen har är att de 
inte ska ha någon påverkan på miljön år 2050. En annan likhet mellan lågprisflygbolagen och 
de traditionella flygbolagen är deras arbete med avfallshantering. Där samtliga flygbolag 
engagerar sig i att minska olika typer av avfall som flygen medför. En annan tolkning av 
avfallshanteringen är att SAS tar hänsyn till avfall från flera områden. Detta gör att 
avfallshanteringen även kan ses som en skillnad mellan de traditionella flygbolagen. Vilket 
förklaras mer i nästa avsnitt.  

5.1.2.2 Skillnader  

Skillnader mellan 
Traditionella flygbolag 

Skillnader mellan 
Lågprisflygbolag  

Skillnader mellan 
Traditionella flygbolag och 
Lågprisflygbolag 

•       Avfallshanteringen   •       Samarbetsavtal •       Lågprisflygbolag har fler direktflyg, 
medans traditionella har mellanlandningar 

•       Engagemang kring 
klimatskyddsprojekt   

•       Traditionella flygbolag forskar i 
större utsträckning än vad 
Lågprisflygbolag gör  

    •       Lågprisflygbolag lyfter fram 
betydelsen av att ha lätt material 

    •       Lågprisflygbolag har mindre 
sekundära flygplatser 

 
Tabell 12: I tabellen ovan sammanfattas de skillnader som hittats mellan flygbolagen i tre 
nivåer inom hållbarhetsperspektivet miljö.  
 
I tidigare avsnitt har det visat sig att de traditionella flygbolagen är engagerade i sin 
avfallshantering. Detta kan även tolkas som en skillnad då flygbolagens arbete med 
avfallshanteringen skiljer sig vid olika områden. SAS nämner i sin rapport att de redovisar sin 
hållbarhet på tre olika områden vilka är kontor, servicen som sker på marken samt de tekniska 
underhållen som sker av flygen. Utöver detta har SAS använt sig av andra åtgärder för att 
minska avfallsmängden vilket är mer närproducerad och ekologisk mat samt ökat användningen 
av elektronisk kommunikation för att minska mängden papper. Lufthansas främsta mål har varit 
att minska avfallet ombord genom att framförallt utbilda personalen och ge dem större kunskap. 
En annan skillnad mellan de traditionella flygbolagen är att Lufthansa engagerar sig i olika 
klimatskyddsprojekt för att skapa ett luftrum som är standardiserat för att effektivisera 
flygrutterna. Lufthansa forskar även på olika vädersystem för att göra flygrutterna så smidiga 
som möjligt.  
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En skillnad mellan lågprisflygbolagen är deras samarbetsavtal, där Norwegian under året bildat 
samarbete med AVTECH Sweden AB som ska ge Norwegian piloter tillgång till högsta 
kvalitén på väderinformation som exempelvis extra vind och temperaturinformation för att 
minska bränsleförbrukningen. Norwegian har sedan innan samarbetsavtal med röda korset och 
UNICEF när det kommer till deras avfallshantering. Några liknande avtal har inte redovisats i 
Ryanairs miljöavsnitt.  
 
Empirin har visat skillnader mellan lågprisflygbolagen och de traditionella flygbolagens 
miljöarbete. Lågprisflygbolagen har under året visat positiva förändringar av sina utsläpp.  
Anledningar till detta kan vara att lågprisflygbolagen använder sig mer av direktflyg och 
sekundära flygplatser. De traditionella flygbolagen har i sina rapporter nämnt att det är viktigt 
att ha lätt material. Lågprisflygbolagen har däremot lyft fram detta ännu mer och förklarat hur 
man ständigt jobbar med att minska vikten. Både Ryanair och Norwegian har exempelvis 
förbättrat materialet från flygplanens insida och förbättrat passagerarplatserna för att minska 
vikt och utsläpp. Slutligen har rapporterna även visat att traditionella flygbolag forskar i större 
utsträckning än vad lågprisflygbolagen gör. Traditionella flygbolag har visat tydligt i sina 
rapporter att de engagerar sig i olika projekt för att försöka hitta nya lösningar på bland annat 
förnybart bränsle. 
 

5.1.3 Sociala perspektivet  

5.1.3.1 Likheter  

Likheter mellan 
Traditionella flygbolag 

Likheter mellan 
Lågprisflygbolag 

Likheter mellan Traditionella 
flygbolag och 
Lågprisflygbolag 

•      Erbjuder personalen tjänster 
inom sjukvård 

•      Stödjer olika 
välgörenhetsorganisationer 

•      Alla bolagen arbetar med att värna 
om sina medarbetare 

•      De värnar mycket om de 
anställdas hälsa •      Båda bolagen arbetar med enkelhet •      Arbetsmiljön ska var så bra som 

möjligt 

•      Båda bolagen arbetar mycket 
med jämställdhet dock i olika 
utsträckning 

  •      Jämställdhet 

  •      Arbetar mycket med 
utbildningar     

 •      Arbetar mycket med kvalitet och 
smidighet     

 •      Säkerheter är en stor prioritering     

 
Tabell 13: I tabellen ovan sammanfattas de likheter som har hittats mellan flygbolagen i tre 
nivåer inom det sociala hållbarhetsperspektivet.  
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Genom empirin har en del likheter hittats mellan flygbolagen. Som ses ovan så finns det likheter 
mellan de traditionella flygbolagen SAS och Lufthansa där de i sina hållbarhetsrapporter kring 
det sociala perspektivet tar upp liknande information samt att de arbetar med de ovannämnda 
punkterna nästintill likvärdigt. De erbjuder sina medarbetare olika tjänster såsom vaccinationer 
och sjukvård av olika slag. Det tas upp mycket om hur bolagen arbetar med utbildning inom 
verksamheten. Lika så lägger båda bolagen stort fokus på jämställdhet inom verksamheten och 
inom olika avdelningar. Både SAS och Lufthansa har säkerhet för personalen och medarbetarna 
som en hög prioritering som det skrivs mycket om i hållbarhetsredovisningen. Ett annat stort 
fokus som bolagen lägger stor vikt vid är att underlätta och smidiggöra resan för resenärerna 
och att detta ska utföras med största kvalitet vilket hänförs till de affärs- och 
konkurrensstrategier som de traditionella bolagen tillämpar i sin verksamhet.  
 
Mellan lågprisflygbolagen Ryanair och Norwegian har några likheter funnits där bland annat 
båda bolagen arbetar med det sociala hållbarhetsperspektivet men inte i lika stor utsträckning 
som de traditionella. Bolagen arbetar mycket med enkelhet det vill säga att resan ska vara så 
enkel som möjligt vilket kan hänföras till lågprisbolagens lågpriskoncept och enkelhet. Båda 
bolagen arbetar även med att stödja olika välgörenhetsprojekt där Ryanair varje år väljer ut en 
välgörenhetsorganisation som de ska stödja. Under detta räkenskapsåret så valde Ryanair att 
stödja ISPCC/childline och Norwegian arbetar med att stödja UNICEF.  
 
I empirin hittas en del likheter mellan de traditionella flygbolagen och lågprisflygbolagen som 
ses i tabell 13 ovan. Alla fyra flygbolagen lägger stort fokus på sina medarbetare att de ska må 
bra och att diskrimineringar och oacceptabla beteenden inte skall förekomma. Ett annat stort 
fokus ligger på att försöka göra verksamheterna så jämställda som möjligt här ibland arbetas 
det olika hos bolagen men alla bolagen har ett väsentligt fokus på det. Dessa skillnader i 
arbetssätt kommer att analyseras mer ingående nedan.  
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5.1.3.2 Skillnader 

Skillnader mellan 
Traditionella flygbolag 

Skillnader mellan 
Lågprisflygbolag  

Skillnader mellan 
Traditionella flygbolag och 
Lågprisflygbolag 

•       Mätningar och rapportering av 
medarbetarhälsa 

•       Policys kring arbetsdagar för de 
anställda 

•       De traditionella arbetar mycket med 
hög kvalitet, standard och service 

•       Projekt kring ökad jämställdhet •       Rapporterings skillnader kring 
hållbarhet •       Prisskillnader 

•       Utbildning och erfarenhet •       Införande av utbildningsprogram •       Utbildning och hälsa 

•       Talanger och fokus på att 
motivera de anställda  

•       Kontinuerliga kontroller av 
besättningens kunskaper 

•       Detaljering i arbete med det sociala 
perspektivet 

 •       Skiljer sig i rapportering kring 
de anställdas uppfyllande av mål   •       Lågprisbolagen går mycket på 

enkelhet 

 •       Bolagen skiljer sig i sitt arbete 
kring målen med verksamheten    •       De traditionella har mer 

samarbetsavtal 

 •       Arbetar olika kring välgörenhet   
•       De traditionella arbetar mycket med 
att snabbt kunna hjälpa till vid 
nödsituationer 

 
Tabell 14: I tabellen ovan sammanfattas de skillnader som har hittats mellan flygbolagen i tre 
nivåer inom det sociala hållbarhetsperspektivet.  
 
I tabell 14 ovan så återfinns det en del skillnader både mellan lågprisflygbolagen och mellan de 
traditionella flygbolagen samt då även skillnader mellan lågprisflygbolagen och de traditionella 
flygbolagen inom det sociala hållbarhetsperspektivet. Bolagen inom både den traditionella 
kategorin och inom lågpriskategorin rapporterar information som deras verksamheter lägger 
sitt främsta fokus på, det vill säga det läggs olika stor vikt vid olika former av information. 
Mellan de traditionella flygbolagen återfinns det skillnader där bland annat de anställdas hälsa 
rapporteras olika. Lufthansa har infört ett hälsoindex under året och har tidigare haft viss 
statistik över hälsan medan SAS kontinuerligt fört rapporter kring personalens hälsa. Både SAS 
och Lufthansa rapporterar i sina hållbarhetsrapporter att de arbetar mycket med jämställdhet 
dock skiljer de sig åt. Lufthansa driver ett projekt där antalet kvinnor ska ökas på olika 
avdelningar exempelvis arbetas det mycket med att antalet kvinnliga piloter ska öka medans 
SAS inte nämner på vilket sätt de arbetar för att jämställdheten ska öka. Båda bolagen arbetar 
med att utbilda sin personal och värnar om sin personal dock så lägger Lufthansa stor vikt vid 
att motivera personalen och att arbeta med varje medarbetares talang. Det läggs även ett stort 
fokus på att rapportera uppfyllande av mål kontinuerligt hos Lufthansa medans SAS gör en 
samlad rapport i slutet av räkenskapsåret.  
 
Skillnader hittas även i hur bolagen arbetar i sin verksamhet då SAS arbetar mycket med sitt 
lojalitetsprogram “Eurobonus”, smidighet och besparing av tid medan Lufthansa lägger stort 
fokus på att resan ska vara attraktiv och komfortabel för resenärerna. De traditionella 



 48 

flygbolagen arbetar med välgörenhetsorganisationer dock i olika utsträckning. Lufthansa lägger 
stort fokus på olika välgörenhetsarbeten exempelvis så hjälper de till vid krissituationer såsom 
vid väderkatastrofer men de har även ett eget projekt vid namn Helpalliance där 37 bistånd 
gjorts sedan uppstarten av projektet. Projektet går ut på att barn i Themba i Sydafrika ska få gå 
i skolan. Här skiljer sig Lufthansa och SAS arbete kring välgörenhet då SAS i sin 
hållbarhetsrapport inte direkt nämner något välgörenhetssamarbete trots att de stödjer 
Norwegians julflygning där insamlingar till välgörenhet görs som sedan doneras till behövande.  
 
Som ses i tabell 14 så rapportera Ryanair mer om sin säkerhetspolicy än Norwegian. Även 
arbetsdagarna ser olika ut för de två olika bolagen där Ryanair infört en policy att medarbetarna 
ska få komma hem efter en arbetsdag samt att en arbetsvecka ser annorlunda ut. En annan 
skillnad som hittats i empirin mellan lågprisflygbolagen är att Norwegian infört ett 
utbildningsprogram inom ledarskap för sina anställda som sträcker sig över två eller tre år 
beroende på förkunskaper. Norwegian kontrollerar kontinuerligt besättningens kunskap för att 
se att bolagets interna krav uppfylls.   
 
Tabell 14 visar på att det finns en del skillnader i den insamlade empirin mellan de traditionella 
flygbolagen och lågprisbolagen. De traditionella bolagen SAS och Lufthansa har ett stort fokus 
på sina resenärer där bolagen riktar in sig på smidighet, hög kvalitet, standard och service på 
sina resor för att skapa lojala resenärer som kommer att återvända. Där Lufthansa bland annat 
har investerat i en ny flygplansflotta Boeing 7779 som ska ge optimal komfort för resenärerna 
samt så har mat och dryck införts även i ekonomiklassen. SAS arbetar mycket med sitt 
framtagna lojalitetsprogram Eurobonus där resenärerna samlar poäng. Lågprisflygbolagen 
Ryanair och Norwegian arbetar mer med enkelhet för resenärerna samt att ha ett så stort utbud 
av resedestinationer som möjligt samt även ha de lägsta priserna. En annan skillnad som också 
har framkommit är att de traditionella flygbolagen har olika samarbetsavtal medans 
lågprisbolagen inte har samarbetsavtal i samma utsträckning som de traditionella bolagen. Även 
skillnader gällande informationen som återfinns i hållbarhetsrapporterna skiljer sig i 
detaljrikhet samt i vad som tas upp då bolagen väljer att lägga fokus på olika områden.  
 
En annan skillnad som återfinns i empirin mellan de olika flygbolags kategorierna är hur 
bolagen arbetar med sin personal på lång sikt. De traditionella flygbolagen har längre utbildning 
av sin personal samt så har de ett högt fokus på personalens hälsa där de erbjuder sina anställda 
olika förmåner såsom tillgång till sjukvård, stresshantering, psykologer med mera. Detta i 
jämförelse med lågprisflygbolagen som även de satsar på sin personals hälsa men rapporterar 
inte detta direkt i sina hållbarhetsrapporter då fokus läggs på annan information. Lika så är 
utbildningen av personalen kortare hos lågprisbolagen men personalens kunskaper kontrolleras 
med jämna mellanrum. En vidare och djupare analys kommer att föras nedan där kopplingar 
till teorin kommer att göras.  
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5.2 Teoretisk analys  

5.2.1 Analys mellan Traditionella flygbolag 

5.2.1.1 Ekonomiskt 
Elkington (1999) nämner att det finns en mängd olika former av kapital bland annat kapital från 
olika tjänster och produkter, humankapital samt intellektuellt kapital. Ser man till de 
traditionella flygbolagens hållbarhetsrapporter så återfinns en del skillnader i hur bolagen väljer 
att rapportera om sitt kapital. SAS exempelvis går in väldigt detaljerat och beskriver vilka olika 
kapitalformer som bolaget innehar medans Lufthansa inte går in på det på djupet utan nämner 
det övergripande. Lufthansa nämner i sin rapport att de under 2017 har reviderat sina finansiella 
strategier för att dels kunna öka lönsamheten men även för att öka sitt fokus på 
kapitalanvändningen. Vilket SAS inte tar upp under sin kapitalanvändning i samma 
utsträckning. Enligt Lufthansas rapport förklaras det att det är av stor vikt att bolaget innehar 
medarbetare med hög kompetens och på så sätt stärks humankapitalet. SAS rapporterar även 
dem att det humana kapitalet är viktigt och utgörs av 10 324 medarbetar.  
 
Skillnader i bolagens intäkter beror på bolagens olika storlek då Lufthansa koncernen är större 
än SAS koncernen.  SAS rapporterar att de har utfört olika kostnadsåtergärder som fört med sig 
en effekt på bolagets resultat med 0,8 miljarder svenska kronor. Även investeringar har gjorts 
för att på längre sikt öka den ekonomiska hållbarheten. Investeringarna består främst i 
digitalisering. Lufthansa rapporterar att de lägger sitt främsta fokus på komforten och satsar 
därav på att förnya sin flygplansflotta för att öka sina konkurrensfördelar och därigenom öka 
sin långsiktiga lönsamhet och hållbarhet. Caroll (2016) samt Huniche och Pedersen (2006) 
nämner att det inte enbart är viktigt att ta ekonomiskt ansvar för att vara lönsamma utan även 
att skapa nytta genom exempelvis skapa arbetsmöjligheter och tillförande till det humana och 
intellektuella kapitalet.   
 
Kotler et. al, (2013) och Porter (1996) nämner att differentiering innebär att ett företag kan 
differentiera sig mot sina konkurrenter genom exempelvis personal, service, olika produkter 
eller en företagsimage. Som ses tidigare så skapar de traditionella flygbolagen 
konkurrensfördelar genom att göra flygresan så smidig och komfortabel som möjligt för 
resenären. Där stort fokus läggs och hög prioritet läggs på en hög nivå av kvalité och service 
för att få nöjda resenärer. SAS skriver att deras vision syftar till att göra resan så smidig som 
möjlig för resenärer som reser ofta både inom tjänsten men även inom det privata. För att kunna 
uppnå detta så erbjuds ett brett urval av resor för alla. Lufthansa skriver i sin hållbarhetsrapport 
att flygservice är en väsentlig strategi för att kunna skapa konkurrensfördelar. Digitalisering 
samt flexibilitet i anpassning efter branschens utveckling är väsentliga drivrutiner för 
luftsektorn nämner Lufthansa. Detta beskrivs som den största kärnan i verksamhetens strategi 
för att kunna skapa konkurrenskraft. Akan et. al, (2006) nämner att en kombination av 
fokusering och kostnadsledarskap är en strategi som syftar på att företaget ska få 
konkurrensfördelar genom att ha låga kostnader och rikta in sig mot ett eller ett fåtal 
marknadssegment. Vilket kan ses att de traditionella bolagen tillämpar då de infört olika 
kategorier med olika paket exempelvis så har SAS infört SAS go, SAS go light och Lufthansa 
har även de infört olika kategorier såsom nätbolag och point-to-point där resenärerna kan välja 
vad de prioritera och anser är viktigt för sin resa.  
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5.2.1.2 Miljö 
Som ses i tidigare avsnittet så har fler likheter än skillnader upptäckts mellan de traditionella 
flygbolagen. Slaper & Hall (2011) förklarar att företagens medvetenhet kring deras miljöansvar 
gör att de försöker minimera de skadliga konsekvenser som verksamheten medför på miljön. 
En likhet och en av de största åtgärderna till att uppnå ett miljöansvar är att både SAS och 
Lufthansa har investerat i nya energieffektiva flygplansflottor för att minska utsläppen. De 
nyare flygplanen kommer hjälpa flygbolagen att uppnå deras gemensamma mål på att varje år 
förbättra bränsleeffektiviteten med 1,5% fram till år 2020.  SAS har i snitt ökat 
bränsleeffektiviteten med 2% per år. Dessa åtgärder och ambitioner visar ett stort miljömässigt 
ansvarstagande, vilket enligt Han, Yu & Kim (2019) har blivit allt vanligare inom de 
traditionella flygbolagen. En anledning till detta är enligt författarna på grund av att kunder är 
mer villiga till att köpa produkter och tjänster från företag som tar ett miljömässigt ansvar. 
 
En annan likhet som går att hitta mellan SAS och Lufthansa är deras ambitioner att tänka 
långsiktigt. Dels har dem ett mål om att flygplanen år 2050 inte ska ha någon påverkan på 
miljön men även deras satsning på forskning och utveckling. SAS har under året deltagit i flera 
projekt för att utveckla nytt bränsle inom flygindustrin medans Lufthansa har sedan flera år 
tillbaka arbetat med klimatforskning. Detta visar att flygbolagen tar ett stort samhällsansvar, då 
de genom sin forskning och utveckling integrerar en miljömässig hänsyn i sin verksamhet för 
att uppnå ett mer hållbart samhälle (Caroll, 2016). Att flygbolagen lägger pengar på forskning 
och utveckling kan också ha att göra med deras differentierade konkurrensstrategi (Kotler et. 
al, 2013; Porter 1996). Likt den sammanfattande figuren i referensramen visade så påverkar 
flygbolagens strategier deras handlingar och därmed även deras hållbarhet.  
 
En annan åtgärd till ett mer hållbart samhälle är SAS och Lufthansas arbete med avfall. Båda 
bolagen har visat engagemang i deras avfallshantering, men på olika sätt. Lufthansa förklarar i 
sin rapport att dem jobbar med att minska avfallet som finns ombord på planet. SAS har i sin 
rapport förklarat mer ingående om deras arbete kring avfallshantering och de tar hänsyn till 
avfall från flera olika områden och inte enbart avfall som uppstår på flygplanet. Detta gör att 
avfallshanteringen även kan tolkas som en skillnad. SAS har därmed visat ett större 
samhällsansvar när det kommer till deras avfallshantering (Caroll, 1999). 
 

5.2.1.3 Socialt  
Enligt Hwa-Kyung (2013) är de traditionella flygbolagen de bolag som främst arbetar med att 
göra flygresan så smidig och komfortabel som möjlig. Den viktiga delen för de traditionella 
bolagen är att servicens kvalitet är på en hög nivå vilket Hwa-Kyung menar med att om 
resenärerna är nöjda med servicen så kommer de även få en bra bild av bolaget och på så sätt 
skapas trogna kunder vilket medför konkurrensfördelar. Detta kan ses i de traditionella 
flygbolagens hållbarhetsrapporter att de lägger stort fokus på just service och kvalitet så att 
resan för resenärerna blir så smidig som möjlig. Dock skiljer sig SAS och Lufthansa kring 
arbetssättet med service samt hur de beskriver och tar upp olika perspektiv i sina 
hållbarhetsrapporter. Bland annat läggs SAS fokus på lojalitetsprogram, smidighet och 
tidsbesparing medans Lufthansa lägger sitt fokus på att resan ska vara attraktiv och att 
komforten uppnår en hög nivå. Detta med anledning av att bolagen har olika visioner med sin 
verksamhet där exempelvis SAS mål är att underlätta för både privata och affärskunder medans 
Lufthansas vision är att vara resenärernas förstahandsval på marknaden.  
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Ett företags anställda kan enligt Bohlmann, Krumbholz & Zacher (2018) ge avgörande 
konkurrensfördelar för ett bolag. Vilket leder till att de anställdas kompetens är av stor vikt. 
Detta ses genom hur bolagen arbetar med sina anställda där det erbjuds utbildningar i olika 
grad. Lufthansa arbetar mycket med att motivera och arbeta efter de anställdas talanger samt 
med att kontinuerligt se till att medarbetarna utbildas så att de känner att de utvecklas och kan 
klättra i sin karriär. Vilket även O’Sullivan & Gunnigle (2009) och Slape & Hall (2011) nämner 
är ett annat socialt perspektiv där ansvar för medarbetarnas utveckling görs. Även SAS arbetar 
med att ta ansvar för sina medarbetare genom utbildningar och att mål sätts upp dock beskrivs 
det inte i hållbarhetsrapporten lika omfattande om vad fokus läggs på gällande utbildning av 
personalen vilket tyder på en skillnad i hållbarhetsrapporteringen i hur mycket information som 
tas med.  
 
En annan likhet som även blir en skillnad mellan SAS och Lufthansa är hur de arbetar med 
välgörenhet. Båda bolagen ägnar sig åt att hjälpa andra dock uppstår skillnader i hur bolagen 
arbetar kring välgörenhet och i vilken omfattning det rapporteras om i hållbarhetrapporterna. 
Enligt Caroll (2016) och CSR-modellen så är målet för företag att vara etiska det vill säga att 
normer och standarder efterföljs mot anställda, samhället, ägare och konsumenter där 
exempelvis arbetsmiljön ska vara bra för de anställda men även att bolagen ska vara goda 
samhällsmedborgare genom exempelvis välgörenhet. Lufthansa lägger stort fokus på 
välgörenhet då de stödjer och hjälper till vid krissituationer som exempelvis vid naturkatastrofer 
samt driver ett välgörenhetsprojekt vid namn Helpalliance som bidrar till att barn i Sydafrika 
ska få möjlighet att gå i skolan. SAS arbetar med välgörenhet på ett annat sätt där de stödjer 
Norwegians Julflygning där donationer till välgörenhet görs. I SAS hållbarhetsrapport väljs det 
att lägga ett större fokus på andra viktiga punkter.  
 
Enligt O’Sullivan & Gunnigle (2009) och Slape & Hall (2011) så innebär hållbarhet inom det 
sociala perspektivet att ta ansvar för att företagets anställda har en bra arbetsmiljö samt mår bra. 
Här finns det både likheter och skillnader mellan de traditionella bolagen i både hur de arbetar 
men även hur de rapporterar i hållbarhetsrapporteringen. SAS lägger stort fokus på 
medarbetarnas mående genom att se till att alla anställda får tillgång till sjukvård och stöd där 
det bland annat erbjuds terapeuter och specialisthjälp. Detta erbjuder även Lufthansa sina 
anställda. Det som skiljer bolagen åt är rapporteringen samt hur de anställdas hälsa och 
sjukfrånvaro mäts. SAS mäter hälsa kontinuerligt under året genom vecko- och 
månadsrapporter medan Lufthansa granskar sin verksamhet i slutet av året. SAS nämner i sin 
hållbarhetsrapport att sjukfrånvaron har sjunkit med 0,3% under året medan detta inte framgår 
av Lufthansas rapport hur sjukfrånvaron ser ut. Lufthansa har under året infört ett hälsoindex 
för att kunna mäta personalens hälsa. Lufthansa lägger större vikt vid rapporteringen av hur 
uppsatta mål uppfylls och denna rapportering sker med jämna mellanrum under året medans 
SAS inte lägger sitt främsta fokus på hur de anställda har uppnått de uppsatta målen för året 
utan rapporterar detta i slutet av året.   
 
En annan viktig social hållbarhetsaspekt är rapporteringen kring jämställdhet som de 
traditionella flygbolagen lägger fokus på men även här i olika utsträckning. SAS lägger fokus 
på jämställdhet och arbetar med att få bolaget så jämställt som möjligt men rapporterar inte i 
lika stor utsträckning om hur de arbetar för en mer jämställd arbetsplats i sin hållbarhetsrapport 
medans Lufthansa lägger stor vikt vid att rapportera kring hur bolaget arbetar med 
jämställdhetsfrågorna där de exempelvis har ett jämställdhetsprojekt där fler kvinnor skall tas 
in som bland annat piloter. Skillnaderna i hållbarhetsrapporteringen finner sin förklaring i att 
gemensam praxis inte återfinns idag enligt Lopez et. al (2016). Även Han, Yu och Kim (2019) 
nämner att kunder är mer villiga att köpa produkter och tjänster från bolag som tar ett socialt 
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men även ett miljömässigt ansvar. Detta leder till att de traditionella bolagen arbetar med stort 
fokus på det sociala hållbarhetsperspektivet för att ge sina olika intressenter en så bra bild av 
bolaget som möjligt. Egels (2003) nämner att företag handlar ansvarsfullt och detta genom att 
öka det sociala ansvaret samtidigt som bolaget ska vara etiskt. Vilket syftar till att de 
traditionella bolagen genom sina hållbarhetsrapporter beskriver sitt sociala ansvarstagande 
gentemot sina olika intressenter.  
 

5.2.2 Analys mellan Lågprisflygbolag 

5.2.2.1 Ekonomiskt 
Tidigare avsnitt har visat att lågprisflygbolagen tillämpar en lågkostnadsstrategi där de försöker 
hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt samtidigt som de erbjuder sina kunder flyg till 
låga priser för att få konkurrensfördelar. Lågprisflygbolagens strategier går att koppla till 
Porters strategi kring kostnadsledarskap som handlar om att få konkurrensfördelar genom att 
ha branschens lägsta kostnader. För att uppnå en strategi som bygger på kostnadsledarskap 
krävs det att hela organisationen har en lågkostnads attityd (Akan et. al, 2006). Flygbolagen har 
nämnt i sina rapporter att de satsat på att hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt. Ryanair 
förklarar att fyra områden är extra viktiga för dem vilket är personal, kunder, service och 
kostnader för flygplats. Enligt Francis, Humphreys & Ison (2006) och De nuefville (2008) är 
detta typiska åtgärder för lågprisflygbolag då mindre personal, mindre flygplatser och lägre 
service håller nere kostnaderna. Vilket förklaras mer ingående i miljö och sociala perspektivet.  
 
Enligt Elkington (1999) finns det olika typer av kapital. Några av dessa är bland annat kapital 
från olika tjänster och produkter, humankapital samt intellektuellt kapital. Något 
lågprisflygbolagen har gemensamt är att de båda under året har lagt ner stora summor för att 
investera i nya bränslesnåla flygplan. Detta kan kopplas till Caroll (2016) teori om att företag 
måste generera en lönsamhet för att skapa nytta i samhället. Detta då flygplanen kan ses som 
en långsiktig investering eftersom bränsleförbrukningen och utsläppen är mindre, vilket är 
ekonomiskt för flygbolagen i längden.  
 
Elkington (1999) förklarar att ekonomiperspektivet handlar mycket om att mäta och analysera 
bolagets vinster eller förluster. Enligt Caroll (2016) så måste ett företag vara lönsamt och gå 
bra för att skapa nytta i samhället. En skillnad som upptäcktes i empirin är Norwegians ekonomi 
under året. Det egna kapitalet uppgick till 2 098 miljoner NOK under 2017 vilket är en stor 
förändring från föregående år då det egna kapitalet uppgick till 4 049 miljoner NOK. Det totala 
egna kapitalet minskade med 1 951 miljoner NOK efter nettoförlusten för perioden som 
uppgick till 1 795 miljoner. Även Norwegians soliditet hade minskat under året och hamnade 
på 5% vilket är en minskning från föregående år då soliditeten var 11%. Det totala egna 
kapitalet minskade med 1 951 miljoner NOK efter nettoförlusten för perioden som uppgick till 
1 795 miljoner. En orsak till det dåliga resultatet enligt Norwegian är på grund av olika politiska 
omständigheter som uppstod under 2017.  
 

5.2.2.2 Miljö 
I tidigare avsnitt upptäcktes fler likheter än skillnader mellan lågprisflygbolagen. Enligt Slaper 
& Hall (2011) är företag idag medvetna om deras miljöansvar vilket gör att de försöker 
minimera de skadliga konsekvenser som verksamheten medför på miljön. Åtgärderna kan 
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handla om att se över sin konsumtion av energi, avfall och utsläpp. Norwegian berättar i sin 
rapport att den största åtgärden för att förbättra miljön är att investera i nya energieffektiva 
flygplan, då det idag är brist på miljövänliga bränslealternativ. Både Ryanair och Norwegian 
har investerat i nya miljövänliga flygplansflottor. Det nyare och förbättrade materialet minskar 
vikten på flygplanen som gör att bränsleeffektiviteten blir bättre och utsläppen mindre. Enligt 
De nuefville (2008) kan flygplan med mindre vikt landa och svänga smidigare, vilket är både 
tidseffektivt och sparsamt för flygbolagen. Ryanair och Norwegian har fokuserat på att minska 
vikten från planets insida där nya passagerarsäten har monterats. Denna åtgärd bidrog till att 
passagerarplatserna blev 850 kg lättare för Ryanair, vilket minskade bränsleförbrukningen med 
1% per flygplan.  
Enligt Francis et. al (2006) är sekundära flygplatser en annan vanlig åtgärd för att förbättra 
effektiviteten. Lågprisflygbolagen har i sina rapporter nämnt att de använder sig av sekundära 
flygplatser och att dessa har varit fördelaktiga. Ryanair nämner i sin rapport att de mindre 
flygplatserna är både mer tidseffektiva och hjälper dem att minska både utsläppen och 
förbränningen av bränsle. De nuefville (2008) menar att de sekundära flygplatserna väljs för att 
de är integrerade till lågprisflygbolagens effektivitet. Författaren menar att förseningar undviks 
samtidigt som landningen underlättas. Detta tillsammans med det lättare materialet kan vara en 
teori om varför Ryanairs landningsstrategi är bland den bästa inom branschen. Vidare menar 
De nuefville (2008) att de sekundära flygplatserna är mer kostnadseffektiva, vilket även kan 
kopplas till flygbolagens och Porters strategi om kostnadsledarskap som går ut på att ha en 
“lågkostnads attityd” (Akan et. al, 2006).  
 
Direktflyg är en annan likhet som har hittats i lågprisflygbolagens miljöarbete, vilket kan 
kopplas till De nuefville (2008) teori om att direktflyg är vanligt bland lågprisflygbolag. 
Flygbolagen förklarar att genom att ha direktflyg minskar flygbolagen antalet lyft och 
landningar per resa och därmed även utsläppen.  
 
Att hitta stora skillnader i lågprisflygbolagens miljöavsnitt har varit svårt. Något som har kunnat 
konstateras i miljöavsnittet är samarbetsavtalen. Norwegian har nämnt i deras miljöavsnitt att 
de har flera samarbetspartners som röda korset, UNICEFF och ACTECH Sweden AB som 
erbjuder hög kvalitet på väderinformation för att minska bränsleförbrukningen. Flera av dessa 
samarbetspartners är hjälporganisationer som Norwegian donerar till genom att deras avfall 
sorteras och återvinns. Ryanair har i sin rapport också förklarat att dem jobbar med 
avfallshantering men har inte nämnt några samarbetspartners i miljöavsnittet. Flygbolagens 
gemensamma satsning på avfallshantering och Norwegians donationer till hjälporganisationer 
kan kopplas till CSR modellen om att flygbolagen ska vara goda samhällsmedborgare och 
kunna ge tillbaka till samhället (Caroll, 2016).  
 

5.2.2.3 Socialt  
Som ses i avsnittet tidigare så finns det en del skillnader gällande det sociala 
hållbarhetsperspektivet gällande lågprisflygbolagen. Enligt O´Sullivan och Gunnigle (2009) 
och Sarker, Hosab och Zaman (2012) så innehar lågprisflygbolagen en affärsstrategi som 
grundas i att försöka hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt. För att göra detta måste 
kostnaderna minskas för flygbolagen vilket påverkar personalens arbetsförhållande och löner. 
Akan et al. (2006) nämner att strategin att ha ett lågkostnads koncept syftar till att verksamheten 
ska ha en så kallad lågkostnads attityd där personalen ska ha ett engagemang i verksamhetens 
lågkostnadsstrategi. Detta leder till att även personalen påverkas av bolagets affärsstrategi på 
olika sätt. I hållbarhetsrapporteringen för lågprisflygbolagen läggs det främsta fokuset på 
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miljön vilket kan finna sin förklaring i lågprisflygbolagens strategi som inverkar på 
hållbarhetsredovisningen, se figur 4.  
Ryanair skriver i sin hållbarhetsrapport att stort fokus läggs på möjligheter kring utbildning 
men även karriärutveckling för bolagets medarbetare. Vilket även Norwegian erbjuder dock 
finns det stora skillnader i mängden information som ges kring hur bolagen arbetar med 
utbildning. Norwegian rapporterar mer ingående då bolaget har infört ett utbildningsprogram 
som sträcker sig över två till tre år beroende på personalens förkunskaper och därefter 
kontrolleras besättningens kunskaper internt med jämna mellanrum för att se så att personalen 
uppnår kunskapskraven som bolaget har. I Ryanairs rapport återfinns inte någon djupare 
information kring hur utbildningsplanen ser ut. Enligt Bohlmann, Krumbholz och Zacher 
(2018) så medför ett företags anställda konkurrerande fördelar som kan vara av avgörande 
karaktär vilket kan kopplas samman med syftet att bolagen väljer att satsa på utbildning av sin 
personal. I Ryanairs hållbarhetsrapport nämner bolaget att bolagets anställda är ansiktet utåt för 
bolaget och att deras handlingar påverkar bolagets trovärdighet.    
 
Andra skillnader som återfinns mellan bolagen som nämnts tidigare är arbetet kring säkerheten 
där Ryanair lägger stor vikt vid att rapportera kring sin säkerhet för både resenärerna men också 
för personalen. Ryanair rapporterar att de under de senaste 33 åren innehar säkerhetsrekordet 
inom branschen, där säkerhetsgrupper finns på de 86 baserna som finns i Europa, arbetsdagarna 
för piloterna är fem dagar i sträck och de är därefter lediga i fyra dagar andra 
säkerhetsinvesteringar nämns vara att flygplansflottan har utrustats med nya system för att öka 
säkerheten. Norwegian lägger större fokus på att rapportera om andra informationsområden än 
säkerheten men även dem arbetar med säkerhet. Moir (2001) menar att det är upp till företagen 
att välja vilket ansvar företaget skall ha mot samhället där inverkan på världen runtomkring ska 
vara så god som möjligt.  
 

5.2.3 Analys mellan Traditionella flygbolag och Lågprisflygbolag  

5.2.3.1 Ekonomiskt 
Som ses i tidigare avsnitt så har det ekonomiska perspektivet haft en stor inverkan på både det 
sociala- samt det miljömässiga perspektivet i hållbarhetrapporterna. Förutom de skillnader som 
ses i de traditionella flygbolagens och lågprisflygbolagens storlek på kapital så ses även 
skillnader i hur bolagen arbetar kring sin lönsamhet på längre sikt. Bolagen försöker idag att 
driva sin verksamhet på ett sådant sätt att ekonomisk tillväxt görs samt att konkurrenskraften 
ökar (EU, 2002). Enligt Caroll (2016) så handlar det ekonomiska ansvaret inom hållbarhet om 
att företagen ska generera en lönsamhet samt medföra en nytta i samhället. Detta kan kopplas 
till hur de fyra bolagen rapporterar om sin hållbarhet och hur de arbetar med att uppnå en stabil 
lönsamhet genom olika investeringar i exempelvis mer bränslesnåla flygplansflottor med 
enklare material för att minska utsläppen. Även andra kostnadsåtgärder utförs där bland annat 
SAS har fått en kostnadseffekt på sitt resultat med 0,8 miljarder i sänkta kostnader. De 
traditionella flygbolagen påverkas av branschens prispress men de arbetar med olika 
effektivitetsprogram för att öka sin långsiktiga hållbarhet. Likaså använder sig Lufthansa av 
olika strategier där de utvecklat tre pelare Network Airlines, Eurowings Group samt olika 
former av flygservice för att öka sin lönsamhet då dessa tre pelarna ger ömsesidiga 
stordriftsfördelar. Lågprisbolagen arbetar främst med att investera i nya mer miljövänliga 
flygplan för att på längre sikt bli mer lönsamma och kostnadseffektiv då de innehar en 
lågprisstrategi. Här ses det skillnader i hållbarhetredovisningen då de traditionella bolagen mer 
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ingående informerar sina olika intressenter om hur de arbetar för att öka sin lönsamhet vilket 
lågprisbolagen inte gör i samma utsträckning.  
Moir (2003) menar att företag besitter stora resurser och det kan därmed ses som en förpliktelse 
för bolagen att vara delaktiga i att försöka lösa de sociala problemen som finns i samhället idag. 
Vilket syftar till att CSR kan finnas till hjälp för bolagen genom att försäljningen stiger, ökat 
förtroende av samhället samt ökad arbetskraft. Detta innebär att de traditionella flygbolagen 
använder sig av strategier och resurser för att kunna bli dels mer lönsamma men även bil 
konkurrenskraftiga exempelvis så har SAS introducerat SAS go light som innebär att kunderna 
reser med minimalt bagage för att kunna öka sin konkurrenskraft vid prisjämförelser. Även 
Lufthansa arbetar med att försöka anpassa sig till branschen med bra service till lägre priser. 
De traditionella bolagen investerar även i nya flyg för att kunna minska utsläppen för att öka 
sina fördelar mot konkurrenterna. Lågprisbolagen tar upp mycket om hur de arbetar med att 
investera i nya flygplan men lägger inte lika stort fokus på det sociala perspektivet för att öka 
sin lönsamhet och konkurrensstrategier. 
 

5.2.3.2 Miljö 
Samtliga flygbolag har visat engagemang i sitt miljöarbete men på olika sätt. När det kommer 
till att minska utsläppen använder sig flygbolagen i de flesta fall av olika metoder. Den största 
likheten som går att hitta är att samtliga flygbolag investerar i nya energieffektiva 
flygplansflottor då det idag anses vara den bästa åtgärden för miljön. För lågprisflygbolagen är 
de sekundära flygplatserna viktiga då det hjälper flygbolagen att spara både tid och bränsle. 
Enligt De nuefville (2008) är mindre flygplatser vanligt förekommande bland lågprisflygbolag, 
dels eftersom flygtrafiken är mindre vilket gör att förseningar undviks men även på grund av 
att kostnaderna är mindre vilket kan kopplas till flygbolagens lågkostnadsstrategi (Akan et. al, 
2006) och den sammanfattande litteraturmodellen, se figur 4. Tang et. al (2008) går också in på 
betydelsen av tidseffektiva flygplatser och menar att flygbolag kan spara 30 dollar i minuten 
genom att ha en snabbare boarding. Enligt De nuefville (2008) är direktflyg vanligt 
förekommande bland lågprisflygbolag. Detta har även visat sig i studien där både SAS och 
Norwegian nämner att de använder direktflyg för att minska utsläppen, något som inte de 
traditionella flygbolagen har nämnt i sina rapporter. 
De traditionella flygbolagen har förklarat att det är viktigt att ha lätt material. Detta engagemang 
har i rapporterna visat sig vara större hos lågprisflygbolagen där de förklarat hur de ständigt 
jobbar med att minska vikten. Lågprisflygbolagen lyfter fram betydelsen av att ha lätt material, 
då lättare flygplan släpper ut mindre. Både Ryanair och Norwegian har fokuserat på att minska 
vikten framförallt från planets insida genom att exempelvis förbättra passagerarplatserna. 
Enligt De nuefville (2008) kan flygplan med mindre vikt landa och svänga smidigare, vilket är 
både tidseffektivt och sparsamt för flygbolagen. Ryanair förklarar i sin rapport att de nya 
passagerarplatserna är 850 kg lättare, vilket även har bidragit till att bränsleförbrukningen 
minskat med 1% per flygplan.  
 
Till skillnad från lågprisflygbolagen så har de traditionella flygbolagen visat betydligt större 
engagemang i forskning och utveckling. Detta visar att de traditionella flygbolagen har ett större 
framtidstänk och har större vilja att hitta nya energieffektiva och miljövänliga lösningar till ett 
mer hållbart samhälle (Caroll, 2016). Att flygbolagen prioriterar forskning och utveckling i 
olika utsträckning kan ha och göra med deras val av strategier. Lågprisflygbolagen tillämpar en 
strategi om kostnadsledarskap vilket gör att de försöker hålla nere kostnaderna. Detta kan vara 
en anledning till varför lågprisflygbolagen inte deltar i lika många forskningsprojekt som de 
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traditionella flygbolagen gör. Likt den sammanfattande figuren i referensramen, figur 4, visade 
så påverkar flygbolagens strategier deras handlingar och därmed även deras hållbarhet. 
 

5.2.3.3 Socialt  
I tidigare avsnitt har det visats på likheter och skillnader som finns mellan de traditionella 
flygbolagen sinsemellan och likaså likheter och skillnader mellan lågprisflygbolagen. Det finns 
även skillnader mellan lågprisflygbolagens och de traditionella flygbolagens 
hållbarhetsrapportering. Kotler, Fahey och Jatusripitak (1986) nämner att olika 
konkurrensstrategier tillämpas med olika kraft för att både hålla sig kvar samt att försöka ta 
marknadsandelar. Här ges olika exempel där pris, service och ett brett sortiment är viktiga 
faktorer för att hålla sig kvar och växa på marknaden. Vilket kan kopplas till de strategier som 
de olika flygbolagen har i sin verksamhet. De traditionella bolagen lägger stort fokus och 
mycket energi på att vara resenärernas förstahandsval där god service erbjuds och hög kvalitet 
för att behålla och få lojala resenärer. Chen och Sunny Hu (2013) nämner att hållbara 
konkurrensfördelar har sin grund i kundernas lojalitet mot företaget och därmed skapas starka 
relationer med kunderna som leder till ökad kundlojalitet, större konkurrensfördelar och större 
marknadsandelar fås. Detta medans lågprisbolagen satsar på enkelhet för kunderna samt låga 
priser. Detta tyder på att lågprisbolagen tillämpar kostnadsledarskap som Akan et al. (2006) 
nämner är att bolagen försöker ha så låga kostnader som möjligt för att uppnå 
konkurrensfördelar. Medans de traditionella bolagen tillämpar mer differentierade 
konkurrensstrategier där de fokuserar på service, smidighet och en god företagsimage som 
nämns av Kotler et. al, (2013). Dock ses det att de traditionella bolagen även försöker tillämpa 
en form av strategikombination av både pris och differentiering av tjänsten för att kunna skapa 
konkurrensfördelar (Cappel, Pearson och Romero, 2003). Exempelvis ses detta när de 
traditionella bolagen infört olika kategorier där konsumenterna får välja. Till exempel erbjuder 
SAS kategoriklasserna SAS GO, SAS plus och SAS Business för att kunna konkurrera med de 
olika lågprisbolagen. Även Lufthansa har inför denna kombinationsstrategin för att kunna 
konkurrera mot lågprisflygbolagen där deras kategoriklasser benämns Nätbolag där en mängd 
olika destinationer erbjuds och Point-to-Point kategorin som erbjuds för resenärer som är mer 
priskänsliga och serviceorienterade detta för att skapa sig konkurrensfördelar.  
 
En stor skillnad som har återfunnits i empirin mellan de traditionella bolagen och 
lågprisbolagen är hur de satsar på sin personal både gällande hälsa och utbildning. Det läggs 
dels olika mycket fokus på utbildningen av bolagens anställda. De traditionella flygbolagen 
väljer att utbilda sin personal under en längre tid än vad lågprisbolagen väljer att göra. En 
anledning till detta kan dels vara kostnadsskäl men även som Bohlmann, Krumbholz och 
Zacher (2018) säger att de anställda kan medföra avgörande konkurrensfördelar och att 
medarbetarna som anställs ska ha hög kompetens och vara högkvalitativa. Detta medför att 
utbildning av personalen är av stor prioritering för att kunna uppnå den höga nivån på service 
och kvalitet som de traditionella flygbolagen strävar efter. Vilket motiverar den längre 
utbildningsprocessen som de traditionella bolagen lägger stor vikt vid i sina 
hållbarhetsrapporter. Dock innehar även lågprisbolagen utbildning för sina medarbetare men 
beskrivningen i hållbarhetsrapporterna är inte lika detaljerad. Slape och Hall (2011) nämner att 
det sociala perspektivet syftar till att ta ansvar för att personalen ska må bra och känna en 
trygghet på sin arbetsplats. Gällande de anställdas hälsa rapporterar de traditionella bolagen 
mycket om hur förebyggandet av långvarig sjukskrivning skall undvikas och vilka tjänster de 
erbjuder sina anställda för att de ska må bra och ha en god hälsa. Det erbjuds bland annat 
vaccinationer, läkarvård och psykologer. Vilket ses som en skillnad från lågprisbolagen då de i 
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sina hållbarhetsrapporter inte tar upp någon sådan information om vilka åtgärder de tar för att 
de anställda skall må bra.   
 
Lågprisbolagen och de traditionella flygbolagen tillämpar olika sätt gällande hur de arbetar 
kring jämställdhet i sin verksamhet. Alla bolagen försöker göra sin verksamhet så jämställd 
som möjligt dock finns det skillnader. Då de traditionella flygbolagen har infört projekt för att 
öka jämställdheten på olika avdelningar exempelvis satsas det på att öka antalet kvinnliga 
piloter och att fler kvinnor skall finnas på de idag mansdominerade avdelningarna. Vilket 
kopplas till mänskliga rättigheter att jämställdhet skall föreligga enligt Lopez et. al, (2016). 
Även Caroll (2016) nämner att det sociala ansvaret grundas i normer och standarder mot 
anställda men även mot andra intressenter som Clarkson (1995) ger exempel på är ägare, 
konsumenter och investerare. Egles (2003) nämner att bolaget ska handla etiskt hållbart och 
väljer själv hur de ansvarar för sin sociala hållbarhet. En likhet mellan bolagen är att de handlar 
etiskt då diskriminering av exempelvis kön samt kränkningar inte tolereras.  
 
Andra skillnader som hittats är mängden samarbetsavtal som de traditionella flygbolagen har 
jämfört med lågprisflygbolagen. Där de traditionella bolagen använder sig av interlineavtal 
samt codeshare för att kunna öka sina destinationer då en del flygstolar köps upp för att kunna 
erbjuda fler destinationer till resenärerna (Trafikverket, u.å) även service som att bagaget per 
automatik förs över till connecting flighten vid mellanlandningar utgör även det samarbetsavtal 
(Fulton, 2018) som de traditionella bolagen tillämpar för att uppnå en hög service och 
smidiggöra resan för sina resenärer, vilket lågprisbolagen inte nämner i sina 
hållbarhetsredovisningar. 
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6. Slutsatser och implikationer  
 ___________________________________________________________________________ 
I detta kapitlet presenteras slutsatserna av studien samt så besvaras den ställda 
frågeställningen. Därefter kommer en diskussion kring de slutsatser som har fattats att föras 
och sedan kommer diskussionen att mynna ut i en sammanfattande slutsats. Slutligen kommer 
studiens teoretiska och praktiska implikationer att presenteras samt så kommer förslag på 
fortsatt forskning att ges.  
__________________________________________________________________ 

6.1 Diskussion och slutsatser  
Syftet med denna uppsats har varit att analysera och beskriva hur hållbarhetsredovisning skiljer 
sig mellan flygbolag som tillämpar olika affärsstrategier. Detta genom att göra en jämförelse 
mellan lågprisflygbolagens och de traditionella flygbolagens hållbarhetsrapporter. Härigenom 
besvaras uppsatsens frågeställning “Hur och varför skiljer sig hållbarhetsredovisning mellan 
flygbolag, baserat på deras affärsstrategi?”.  
 
I miljöperspektivet har flygbolagen visat ett stort engagemang till att uppnå en hållbar miljö. 
Samtliga flygbolag har investerat i nya energieffektiva flygplansflottor som har mindre utsläpp. 
Det som skiljer lågprisflygbolagen från de traditionella flygbolagen är framförallt deras 
långsiktiga ambitioner. Även om samtliga flygbolag har mål om att ha koldioxidneutrala 
flygplansflottor år 2050 så är det framförallt de traditionella flygbolagen som jobbar för att 
uppnå de framtida lösningarna till detta genom att forska och hitta nya miljövänliga alternativ 
medans lågprisflygbolagen använder sig av de lösningarna som finns tillgängliga idag och som 
i många fall är kopplade till deras lågkostnadsstrategi. Mindre sekundära flygplatser har inte 
bara visat sig vara en lösning till minskade kostnader för lågprisflygbolagen, utan det har även 
varit ett sätt att öka effektiviteten och minska utsläppen. Direktflyg och lättare material har 
också visat sig vara viktiga åtgärder för att minska utsläppen, där direktflygen minskar 
bränsleförbrukningen och utsläppen som hade uppstått vid mellanlandningarna. Även om de 
traditionella flygbolagen också har förklarat att lätt material är viktigt så har lågprisflygbolagen 
visat ett större engagemang där de har bytt ut material från flygplanens insida och därmed 
reducerat utsläppen av växthusgaser.  
 
Skillnader mellan lågprisflygbolagen och de traditionella flygbolagens strategier kring att 
prioritera hög service och kvalité för passagerarna har även visat sig i det sociala 
hållbarhetsperspektivet, där de traditionella flygbolagen har prioriterat service i högre 
utsträckning för att göra resan så komfortabel som möjligt för resenärerna. Förutom att erbjuda 
en bra service så har de traditionella flygbolagen satsat mycket på appar och olika erbjudanden 
som syftar till att göra resan smidigare för kunderna där olika kategoriklasser har införts.  
Skillnader har inte bara visat sig i servicen utan även i prioriteringar av personal och hälsa. De 
traditionella flygbolagen har visat att de satsar mer på sin personal gällande hälsa och utbildning 
genom att ha längre utbildningar än vad lågprisflygbolagen har, vilket kan handla om 
kostnadsskäl. Förutom att erbjuda personalen en bra utbildning erbjuder de traditionella 
flygbolagen även vaccinationer, läkarvård och psykologer till sina medarbetare, något som inte 
har redovisats i lågprisflygbolagens rapporter. Dessa faktorer visar inte bara att service är en 
viktig prioritering, utan även att personalen ska må bra och få goda möjligheter till att utvecklas 
och arbeta i en god arbetsmiljö. Samtliga flygbolag har nämnt att det är viktigt att ge samma 
möjligheter till båda könen men det som skiljer dem likt många gånger förut är att traditionella 
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flygbolag visat större engagemang genom att införa projekt med syfte till att öka jämställdheten 
på de avdelningar som i normala fall är mansdominerade.   
 
Förutom tydliga skillnader mellan företagens strategier så har det även noterats att företagen 
har olika prioriteringar för att skapa lönsamhet i det ekonomiska perspektivet. Samtliga företag 
har investerat i nya energieffektiva flygplansflottor som på lång sikt ska ge ekonomisk 
lönsamhet genom mindre bränsleförbrukning och utsläpp. De traditionella flygbolagen jobbar 
däremot mer med relationer och sitt humanakapital där dem lyfter fram betydelsen av att ha en 
kompetent och utbildad personal.  För att kunna konkurrera med lågprisflygbolagens låga priser 
och kostnader har traditionella flygbolag använt sig av olika strategier, dels appar som innebär 
att resenärerna har möjlighet att åka med minimalt bagage men även större kostnadsdisciplin.  
 
Avslutningsvis har vi kommit fram till att hållbarhetsredovisning skiljer sig mycket mellan 
lågprisflygbolag och traditionella flygbolag. En viktig anledning till detta bygger på 
flygbolagens strategier, där lågprisflygbolagen tillämpar en lågkostnadsstrategi och försöker få 
konkurrensfördelar genom att ha branschens lägsta kostnader, medans de traditionella 
flygbolagen har en strategi för att göra flygresan så komfortabel som möjligt för resenären, där 
hög kvalité och service är viktiga prioriteringar för att skapa kundnöjdhet. De olika strategierna 
mellan flygbolagen innebär att de prioriterar olika saker vilket speglas i deras 
hållbarhetsrapporter. Samtliga flygbolag har visat tydliga initiativ till att uppnå en mer hållbar 
värld men i slutändan har de traditionella flygbolagen alltid gjort lite extra i samtliga tre 
perspektiv, vilket vi tror har mycket att göra med kostnader.   
  
Förutom skillnader i innehållet så har vi även lagt märke till skillnader i detaljrikedomen mellan 
flygbolagens rapporter. De traditionella bolagens rapporter upprättas med mer information och 
fler detaljer medans lågprisbolagens rapporter innehåller mindre information och färre detaljer 
kring hur bolagen arbetar. Anledningen till informationsskillnaderna bedöms ligga i att det inte 
finns någon harmoniserad standard som skall följas utan endast rekommendationer om vad som 
översiktligt bör finnas med. Detta tror vi också är en viktig faktor som leder fram till skillnader 
i hållbarhetredovisningen då bolag väljer att rapportera olika, vilket medför jämförbarhets 
svårigheter för bolagens intressenter. Detta medför även indikationer på att eftersom det inte 
finns någon direkt reglering för hållbarhetsrapportering så kan en anledning vara att 
lågprisbolagen upprättare en svagare rapport för att på så sätt minimera kostnaderna.  
 

6.2 Implikationer 
Det teoretiska bidraget som denna uppsats har medfört är hur hållbarhetsredovisningen kan 
skiljas åt mellan flygbolag när bolagen innehar olika strategier i sin verksamhet. Denna uppsats 
belyser de skillnader som finns mellan traditionella flygbolags hållbarhetsrapporter och 
lågprisflygbolagens hållbarhetsrapporter men även de skillnader som finns mellan flygbolagen 
inom samma kategori. Då det från och med räkenskapsåret 2017 blev obligatoriskt för alla bolag 
som klassificeras som stora bolag att upprätta en hållbarhetsrapport så ligger denna studie i 
tiden då denna uppsats påbörjades innan 2018 års hållbarhetsrapporter upprättades och 
publicerades. Uppsatsen bidrar även med att på ett pedagogiskt sätt visa skillnader i vad för 
information som ges ut till bolagens olika intressenter inom samma bransch genom att olika 
företagsstrategier föreligger. Syftet med denna uppsats har varit att visa på de skillnader som 
finns mellan olika hållbarhetsrapporter inom flygbranschen då bolag som anses som stora är 
tvingade till att upprätta en hållbarhetsredovisning trots att hållbarhetsrapporteringen idag inte 
är standardiserad men att försök till harmonisering försöker göras. Detta medför stora skillnader 
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i rapporteringen då det vid upprättandet av denna rapport inte finns några officiella regelverk 
för hållbarhetsredovisning.   
 
Studien har visat att flygbolagens strategier har en påverkan på hur företag väljer att arbeta med 
hållbarhet. Vi anser därför att flygbolag bör hitta en lämplig strategi som involverar hållbarhet 
i den dagliga verksamheten. I denna studien har vi sett att de traditionella flygbolagen visar 
större engagemang till att uppnå en hållbar värld. Mycket handlar om ekonomiska åtgärder och 
att lågprisflygbolagen försöker att hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt. Vi tror 
däremot att genom att flygbolag prioriterar miljö och sociala faktorer så kan de på lång sikt 
förbättra sin ekonomi och lönsamhet, genom att exempelvis ha energieffektivare flygplan, 
mindre bränsleförbrukning och fler nöjda återkommande kunder. Genom att samtliga flygbolag 
hittar en lämplig strategi som inkluderar ett sunt hållbarhetstänk kommer detta gynna både det 
enskilda flygbolaget men även hela flygindustrin. 
 
Ett förslag till fortsatt forskning skulle vara att göra en granskning över hela branschen 
alternativt göra en granskning över en längre period än ett år. Detta för att få en större bild av 
hur det skiljer sig i hållbarhetsrapporteringen mellan lågprisflygbolagen och de traditionella 
flygbolagen. Ett annat förslag till fortsatt forskning skulle vara att göra en liknande studie fast 
att en jämförelse görs över olika kontinenter då kulturella skillnader kan ha en inverkan på 
hållbarhetsrapporteringen. Ett annat alternativ kan vara att göra en liknande studie fast på en 
annan bransch som exempelvis bilbranschen.  
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