
UPPSALA UNVIVERSITET 

Ekonomisk-historiska institutionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestige och Profit – en studie av 2000-talets flygindustri med fokus på 

Emirates Airlines och Qatar Airways. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-uppsats 

 

Författare: Martin Söderhäll 

Handledare: Jan Ottosson 

Datum för ventilering: 2013-01-09 

 

 

 1 



Innehåll 
 

1. Inledning ……………………………………………………………...s. 3. 
1.2. Syfte…………………………………………………………………....s. 5. 

1.2.1. Avgränsning………………………………………………………….s. 5. 

1.3. Tidigare Forskning…………………………………………………...s. 6. 

1.4. Teori och centrala begrepp…………………………………………..s. 7. 

1.4.1. Hub-and-spoke……………………………………………………….s. 8. 

1.4.2. Ägandeförhållande och bolagsstyrning……………………………...s. 9. 

1.5. Metod och material………………………………………………….s. 10. 

 

2. Analys……………………………………………………………...…s. 11. 

2.1.1. Mellanöstern, ett tusenårigt centrum för handel……………………s. 11. 

2.1.2 En gynnsam position i världen……………………………………...s. 12. 

2.2.1. Tillväxt och lönsamhet……………………………………………..s. 15. 

2.2.2. Ägande och styrning………………………………………………..s. 18. 

2.3.1. Konkurrens och marknadsföring…………………………………...s. 19. 

2.3.2. Pris………………………………………………………………….s. 19. 

2.3.3. Ombordupplevelse, flygplatser och poängintjäning…………..........s. 24. 

 

3. Sammanfattande slutsatser……………………………..………s. 24. 

 

4. Källförteckning.................................................................................s. 27. 

4.1 Källor………………………………………………………………….s. 27. 

4.2 Litteratur………………………………………………………………s. 29. 

4.3 Tidningsartiklar………………………...………………………....…..s. 30. 

4.4 Övriga E-källor………………………………………………………..s. 30. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 2 



1. Inledning 
Ett flygplan kostar en del pengar. Först och främst kostar det att köpa in flygplanet, ett 

nytt långdistansplan kostar mellan ca 200 till 400 miljoner dollar.1 Sedan tillkommer 

kostnader för bränsle, personal, kostnader för att landa på flygplatser, eventuell mat 

till passagerare, marknadsföring, bokningssystem. Därför kan man förstå att flygindu-

strin länge dominerats av nationella statligt subventionerade bolag. 

 

Under 2000-talet har mycket hänt inom flygindustrin. Decenniet inleddes med terror-

attackerna mot World Trade Center vilket påverkade resandet med flyg negativt. 

Detta följdes av konkurser för två ”flag carriers” i Europa: Belgiska Sabena och 

Schweiziska Swissair. Dessa bolag återuppstod senare som Brussels Airlines och 

Swiss International Air Lines båda med tyska Lufthansa som huvudägare. Om 1980- 

och 90-talet handlade om privatiseringar så har sammanslagningar av nationella flyg-

bolag varit lite av melodin i Europa under 2000-talet. Iberia och British Airways har 

bildat International Airlines Group, KLM och Air France har gått ihop. På andra sidan 

Atlanten har det också skett en rad sammanslagningar, Northwestern och Delta har 

gått ihop likaså United och Continental. 2000-talet har sett framväxandet av de tre 

stora flygallianserna Star Alliance, Oneworld och Sky Team.  

 

En annan trend har varit resandet med lågprisbolag, där det kanske mest kända ex-

emplet är Irländska Ryanair. Men även Brittiska Easyjet, Polsk-Ungerska WizzAir 

och norska Norwegien har varit på frammarsch.  I Kina har en uppdelning av Civil 

Aviation Administration of China som skedde redan 1987 genom senare samman-

slagningar lett fram till tre stora kinesiska bolag; China Eastern Airlines, China Sout-

hern Airlines och Air China. Kinas ekonomiska tillväxt och stora areal har bidragit till 

att öka efterfrågan på inrikesflyg så mycket att dessa flygbolag blivit några av värl-

dens största under 2000-talet.  

 

Men det är varken i Kina, Europa eller Amerika jag finner den intressantaste utveckl-

ingen under 2000-talet. Istället är det i mellanöstern, närmare bestämt bland gulfsta-

terna. Där en rad flygbolag börjat konkurrera med de etablerade aktörerna i Europa 

och Asien. För att åskådliggöra detta kan man titta på hur många flyglinjer de olika 

1 För priser se: Airbus prislista (2012). Boeing prislista (2012).  
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aktörerna har. I stort sett alla flyglinjer är utrikes då länderna är väldigt små till ytan, 

undantaget som bekräftar regeln är Saudia, som har mycket inrikesflyg. Gulf Air i 

Bahrain har 44 direktlinjer2, Oman Air i Oman har 41 direktlinjer3, Qatar Airways i 

Qatar har 102 direktlinjer4, Etihad Airways i Förenade Arabemiraten har 74 direktlin-

jer5, Saudia i Saudi Arabien har 90 direktlinjer6) och Emirates Airlines också det från 

Förenade Arabemiraten har 127 direktlinjer7 majoriteten av dessa flyglinjer är utrikes 

på medel eller långdistans. Dessa bolag har alla valt att stå utanför de stora flygallian-

serna, undantaget är Qatar Airways som under 2012 valt att gå med i Oneworld och 

kommer att bli fullvärdig medlem inom några år, samt Saudia (Saudi Arabian Airli-

nes) som återfinns i SkyTeam.  

 

Emirates Airlines har kanske världens modernaste flygplansflotta och om några år 

kommer den också att vara den största. Samtidigt byggs en ny flygplats i Dubai med 

kapacitet för 120 miljoner passagerare per år (vilket då blir världens största flygplats) 

och tillsammans med den existerande Dubai International kommer miljonstaden vid 

persiska viken ha kapacitet för nästan 200 miljoner passagerare per år vilket är mer än 

dubbelt så mycket som varje år passerar världens idag största flygplats, Hartsfield-

Jackson i Atlanta, Georgia8. Att det under 2000-talet i Dubai investeras enorma sum-

mor inom fastighetsbranschen är väl känt.9 De flesta av oss har nog hört talas om ho-

tellprojekt, shoppinggallerior, konstgjorda öar och skidanläggningar inomhus. Dubai 

är kanske den stad i världen som folk först kommer att tänka på om man nämner ordet 

skrytbygge. Det näst största flygbolaget i regionen Qatar Airways har sin bas i Doha. 

Precis som Dubai är Doha en stad där enorma investeringar skett inom fastigheter. 

Stora investeringar i utbildningsinstitutioner har gjorts i Qatar, och genom organisat-

ionen Qatar Foundation finns det i Doha filialer till ett antal amerikanska universi-

tet.10 År 2022 står Qatar som värd för fotbolls-VM ett av de största idrottsevene-

mangen i världen, imponerande för ett land som till ytan är mindre än både Israel och 

2 Gulf Air Route Map (2012).  
3 Oman Air Route Map (2012). 
4 Qatar Airways Route Map (2012).  
5 Ethiad Airways Route Map (2012).  
6 Saudia Route Map (2012). 
7 Emirates Airlines Route Map (2012). 
8 Murel och O'Connell (2011), ss. 36-46. 
9 Bloch (2010), ss. 943-951. Värt att nämna är att Bloch i artikeln kommenterar bristen på forskning 
om utvecklingen i fastighetsbranschen Dubai. 
10 Qatar Foundation (2012). 
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Slovenien. Likt Emirates Airlines har Qatar Airways en mycket modern flygplans-

flotta och inväntar stora beställningar från både Boeing och Airbus. Onekligen får 

man bilden av att det finns en stark vilja bland Gulfstaterna att skapa ett centrum för 

handel, kultur och utbildning i regionen. Att flygbolagen är en del i den satsningen 

känns inte helt orimligt.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur flyget utvecklats i Gulfstaterna. Finns det 

utrymme för så många aktörer i regionen? Går flygbolagen med vinst eller är det de 

rika ägarstaterna som backar upp dem? Detta sker genom en komparativ studie av 

flygbolagen Qatar Airways och Emirates Airlines.  

 

1.2.1 Avgränsning  

Mitt fokus kommer att ligga på utvecklingen under 2000-talet. Perspektivet blir så 

pass modernt för att jag uppfattar det som att det är under denna period som de största 

förändringarna inom det civila flyget bland gulfstaterna skett. Valet att studera just 

Emirates Airlines och Qatar Airways grundar sig främst på att de är de största aktö-

rerna i regionen, samt att de under det senaste året gjort lite olika vägval. Qatar har 

beslutat att gå med i en av de stora flygbolagsallianserna medan Emirates än så länge 

valt att stå utanför. Fördelen med att jämföra de två största bolagen är att det ger ett 

bredare perspektiv än om jag bara gör en isolerad fallstudie. En studie av ett enskilt 

fall gör inte att jag kan dra några generella slutsatser om flygindustrin i Gulfstaterna. 

Jag väljer att inte inkludera ett bolag som Saudia, som har den absolut rikaste staten 

som ägare, eftersom bolaget i högre grad än Qatar och Emirates agerar på en inrikes-

marknad. De andra gulfbolagen är än så länge relativt Qatar och Emirates för små 

aktörer för att inkluderas i en undersökning av den här omfattningen. Studien förläggs 

till flygbolag i gulfregionen främst på grund av tillväxten bolagen där genomgått un-

der 2000-talet. Att det finns framgångsrika flygbolag i väldigt små men rika stater är 

inget unikt för gulfregionen. Singapore Airlines från Singapore och Cathay Pacific 

från Hong Kong är andra bra exempel. En annan anledning till varför jag ser gulfreg-

ionen som så intressant är dess historiska betydelse för handeln mellan väst och öst. I 

flera hundra år har Persiska viken varit en av de viktigaste platserna för handel. De 

senaste decennierna har det framförallt handlat om olja. Innan ångbåten uppfanns var 
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skeppen som skulle ta sjövägen till Indien tvungna att invänta monsunen i området 

kring Hormuzsundet. Det verkar som om området kring Persiska viken återigen upp-

lever ett uppsving i kommersen och det handlar den här gången inte enbart om olja. 

 

1.3 Tidigare forskning 
Det finns en del publicerat om utvecklingen av flygindustrin i Mellanöstern. I artikeln 

”The development of the Gulf region’s air transport networks, The First century” re-

dogör författarna för utvecklingen av flygindustrin i Mellanöstern. De betonar likheter 

mellan hur utvecklingen har sett ut i Mellanöstern och Sydostasien, den ekonomiska 

tillväxten i regionerna har bidragit till framgångsrika aktörer inom en så pass kostsam 

bransch som flygindustrin.11 I artikeln ”The rise of the Arabian Gulf carriers: An in-

sight into the business model of Emirates Airline” studeras närmare flygbolaget Emir-

ates. Här lyfts kostnadseffektivitet framförallt låga flygplats- och personalkostnader, 

samt moderna bränslesnålare plan som orsaker till framgång. Bra varumärkesbyggnad 

samt en välfungerande och framförallt betonas en geografiskt fördelaktigt placerad 

hubb.12 En intressant iakttagelse som gjordes i artikeln är att 11 procent av trafiken 

2008 från Europa till Dubai går vidare till Afrika. Att många Afrikanska flygbolag 

inte får flyga inom Europa är förmodligen en orsak till att Européer användare andra 

flygbolag när de ska ta sig till Afrika, men att de väljer att åka en omväg via Dubai är 

synnerligen intressant. Även på trafiken mellan bortre Asien och Afrika har Emirates 

kapat åt sig stora marknadsandelar, t.ex. 20 procent av trafiken mellan Kina och Nige-

ria samt 40 procent mellan Indien och Nigeria13. Emirates är kanske den aktör som 

tydligast bryter de tidigare kolonialmakternas (KLM, Air France, Lufthansa, Brussels 

Airlines/Sabena och British Airways) dominans på den Afrikanska kontinenten.  

 

I media har Emirates ofta lyfts fram som en framgångssaga men samtidigt har kritik 

riktats mot att de har enorma konkurrensfördelar på hemmaplan som skattelättnader 

och förmånliga avtal på hemflygplatsen. Andra saker som lyfts fram är Dubai geogra-

fiska position då 4,5 miljarder människor bor en 8 timmars flygresa från staden.14 

Detsamma gäller naturligtvis för Doha. Den moderna flygplansflottan som är stor 

11 Hooper, et al. (2011), ss.325-332. 
12 O’Connell (2011), ss. 339-346. 
13 O’Connell (2011), ss. 339-346. 
14 O’Connell (2011), s. 345 
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men kostnadseffektivitet lyfts också fram som en del i framgången. Vissa analytiker 

påstår att det största hotet mot just Emirates är flygbolag i regionen som kopierar af-

färsmodellen.15   

 

Även om bilden av Dubai som en global mötesplats och ett centrum för handel mellan 

Europa, Asien och Afrika under 2000-talet växt fram bland forskare,16 har staden ofta 

haft en undanskymd tillvaro i omfattande studier av globala nätverk mellan städer 

med flygtrafik som metod.17 Att över 70 procent av Dubais och Dohas befolkning är 

född utomlands tyder på att det är multinationella städer.18 Dessutom rankas Dubai 

2010 som en ”Alpha+ city”19 (näst högst) Doha rankas som ”gamma+” enligt det 

Engelska forskningsnätverket GaWC (Globalisation and World Cities).20 Som jag ser 

det finns det några problem med alla studier där man på något sätt vill försöka defini-

era hur viktigt en stad är ur ett globalt perspektiv, eftersom det finns så många olika 

variabler som spelar in. När det gäller flygtrafik kan vi återknyta till studien som ge-

nomförs i artikeln "Flying where you don't want to go: An empirical analysis of hubs 

in the global airline network.” Författarna betonar skillnaden mellan regionala hubbar 

och hubbar som mestadels transporterar passagerare utanför sin egen region. För att få 

ett globalt perspektiv är en sådan distinktion nödvändig då flygplatser i länder med 

hög efterfrågan på inrikesflyg skulle kunna framstå som viktigare än vad de egentlig-

en är.21  

 

1.4 Teori och centrala begrepp  
I en tid där brittiska it-företag outsourcar verksamhet till Indien, australiensiska gruv-

företag letar mineraler på den afrikanska kontinenten och kinesiska banker investerar i 

15 Se: Underhill och Patel (2006).  
Maier (2005). 
Ellis, et al. (2010). 
16 Bloch (2010), ss.943-951. 
Elsheshtawy (2008), ss. 968-988. Artikeln behandlar bland annat de många olika nationaliteterna som 
samlats för att arbeta i Dubai. 
17 Se: Grubesic, Matisziw och Zook (2008), ss. 53-66. Författarna påpekar att de metoder de använt kan 
vara aning missvisande, men Dubai nämns inte i studien.  
Derudder, Lomme, och Witlox (2007), ss. 307-324.  
18 Se: Metropolitan Dubai Area United Arab Emirates (UAE) 
Country and Metropolitan Stats in Brief (2005), s.1. För Dubai. 
International Migration (2006). Wall Chart. För Qatar och Förenade Arabemiraten. 
19 The World According to GaWC (2010). 
20 För en genomgång av GaWC:s metod se: Beaverstock, Smith och Taylor (2004), ss. 123-134. 
21 Derudder, Lomme, och Witlox (2007), ss. 315-316. 
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Angola, ökar behovet av transporter mellan världsdelarna. Västerländska företag har 

sedan länge förlagt sin produktion i länder med billig arbetskraft, ett känt exempel är 

svenska H & M som har stora produktionsenheter i Bangladesh. Att vi lever i en glo-

baliserad värld är det få som motsäger sig. Trots att innovationer inom kommunikat-

ion medfört att vi kan ha en videokonferens med människor på andra sidan jorden, 

skicka email, och surfa runt på sociala nätverk finns det ändå ett behov av att träffas i 

verkligheten. Därför är flyget fortfarande viktigt för att människor runt om i världen 

ska kunna mötas. Samtidigt har en allt rikare befolkning runt om i världen lett till en 

ökad efterfrågan på privat resande. Nedan följer förklaringar av några för uppsatsen 

centrala begrepp samt en genomgång av den teoretiska grund jag baserar arbetet på. 
 

1.4.1 Hub-and-spoke och geografins betydelse 

När vi måste resa långa avstånd är det mer eller mindre nödvändigt att göra det med 

flyg. Under 2000-talet har majoriteten av långdistansflyget utgått från ett så kallat 

”hub-and-spoke” system (nedan kallat hubb-systemet). Systemet kan förklaras genom 

följande illustration. Jag ska åka till Buenos Aires i Argentina. Då efterfrågan på flyg 

till Buenos Aires i Sverige är ganska liten finns det ingen vits vare sig för något Ar-

gentinskt eller Svenskt bolag att starta upp en flyglinje mellan Stockholm och Buenos 

Aires. I Spanien är efterfrågan på flygresor till Sydamerika ganska stor, därför har det 

Spanska flygbolaget Iberia från Madrid ett antal flyglinjer till olika städer i Sydame-

rika. Lyckligtvis flyger Iberia också till Stockholm, då efterfrågan på flyg mellan 

Stockholm och Madrid är tillräckligt hög för att ha en sådan flyglinje. Jag får alltså 

först flyga till Madrid för att sedan åka vidare till Buenos Aires. På planet till Buenos 

Aires finns fler passagerare som kommit till Madrid enbart för att åka vidare till Bue-

nos Aires. Exemplet visar på Madrids roll som hubb för flygtrafiken mellan Europa 

och Sydamerika. Kopplat till hubb-systemet finns teorier i vad som är mest effektivt. 

Dessa utgår ofta från olika matematiska formler.22 Nästan alla europeiska, ameri-

kanska och asiatiska flygbolag använder sig av hubb-systemet. Undantag får väl sägas 

vara lågprisbolag som Ryanair i Europa och Southwest Airlines i Nordamerika som 

inte leder trafiken genom hubbar. Dessa verkar dock på en regional nivå, så vad gäller 

den interkontinentala trafiken är hubb-systemet alltjämt dominerande. 

22 Se exempelvis: Martin och Roman (2004), ss. 135-150. Spelteori kopplat till hubb-nätverk 
Adler och Berechman (2001), ss. 373-390. Modell för att hitta den optimala hubben på regional nivå. 
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Som jag varit inne på tidigare har en av de vanligaste förklaringarna till gulfbolagens 

framgångar varit att deras hubbar är belägna mellan Asien, Afrika och Europa.23 

Denna förklaring fungerar som grund för en stor del av min analys och ska utredas. 

 

1.4.2 Ägandeförhållande och bolagsstyrning 

Redan i flygindustrins barndom diskuterades det om huruvida staten eller privata ak-

törer var bäst lämpade att driva ett flygbolag. I artikeln ” The Empire's airway: British 

civil aviation from 1919 to 1939” kan vi följa turerna kring skapandet av det första 

stora Brittiska flygbolaget Imperial Airways. Initialt var tanken att flygbolaget skulle 

drivas privat men med visst statligt stöd. Flygbolaget skulle verka dels inom Europa 

men också på längre flyglinjer till de Brittiska kolonierna. I slutet av 1930-talet efter 

några svåra år för Imperial Airways beslutades det efter ett antal utredningar och de-

batter att Imperial Airways skulle gå ihop med det nystartade British Airways och 

bilda BOAC (British Overseas Airways Corporation) med starkt statligt inflytande. I 

debatten som ledde fram till beslutet framfördes att det var nödvändigt med offentliga 

investeringar för att Storbritannien på lång sikt skulle kunna vara framgångsrika inom 

det civila flyget.24 Samma tankesätt förekom under tidsperioden bland de andra större 

flygbolagen inom Europa.  

 

Mycket är sig fortfarande likt inom flygindustrin. Fortfarande diskuteras huruvida 

staten ska vara ägare till flygbolag eller om de drivs bäst på annat vis. Den senaste 

debatten om SAS eventuella konkurs är ett bra exempel på detta.25 Även om man un-

der 80- och 90-talet kunde se en privatiseringsvåg av de stora nationella flygbolagen, 

där privatiseringarna av Lufthansa och British Airways26 samt intåget av privata aktö-

rer på den Kinesiska marknaden är de största, så har fortfarande stater stora ägarande-

lar i både de Europeiska27 och Asiatiska28 flygbolagen. USA och Japan skiljer sig åt 

23 O’Connell (2011), ss. 339-346 
24 Lyth (2000). ss. 886-887. 
25 Se exempelvis: ”Staten ska inte flyga” (2009). 
”Nu är fel tid att sälja SAS” (2010). 
Mellin (2012). 
26 IAG Rapport (2012), s. 140. IAG holdingbolaget till British Airways och Iberia största ägare är den 
Spanska banken Bankia som numera till följd av den ekonomiska krisen i Spanien är statlig  
27 SAS Group (2012). SAS största aktieägare är den Svenska, Norska och Danska staten. 
Air France-KLM rapport (2012). s. 273. I Air France-KLM är fortfarande Franska staten största ägare 
med ca 15 % av bolaget, Air France-KLM är även minoritetsägare 25 % i Alitalia. 
Finnair Group (2012). Finska staten äger 55,8 % av aktierna i Finnair Group.  
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en aning, men då dessa länder har en väldigt hög efterfrågan på inrikesflyg väljer jag 

att inte lägga närmare vikt vid detta. Vad gäller Gulfbolagen i allmänhet tillhör de 

kategorin flygbolag med en stark koppling till staten. Statliga ägarintressen eller inte, 

så är det väldigt få flygbolag utanför den inhemska marknaden som är monopol. Då 

det ändå existerar en något sånär fri konkurrens på den globala flygmarknaden anser 

jag inte att ägandeförhållandena för ett flygbolag spelar en avgörande roll för dess 

resultat, annat än att det kan ha fördelar på sin hemmamarknad och att det får antas 

vara en fördel att ha en ägare med mycket pengar, samt att ägarstrukturen eventuellt 

kan påverka bolagets styrning. Är det ägarna som fattar alla beslut eller har denna 

uppgift överförts till tjänstemän som inte har ett så stort ägarintresse? Att placera 

högre tjänstemän på verkställande poster är numera det kanske vanligaste sättet att 

driva storföretag på. Att göra så har också visat sig mest framgångsrik under 1900-

talet.29  

 

1.5 Metod och material 
De områden jag beskrivit i kapitlet ovan fungerar också som grunden för min under-

sökande del. Först redogörs för hur hubbarnas Doha och Dubai geografiska position 

påverkar flygbolagen. Jag har undersökt förhållandet mellan dels antal destinationer 

och antal passagerare för Emirates och jämfört med andra flygbolag. Detta gör jag 

med hjälp av data från årsredovisningar. Med hjälp av flygbolagens linjekartor har jag 

jämfört antalet destinationer på olika kontinenter med andra flygbolag. Jag har gjort 

en prisstudie på resor utifrån en online-resebyrå där även restiden tas upp. Ägarstruk-

tur och bolagsstyrning ska också kommenteras med hjälp av data från framförallt års-

redovisningar. Avslutningsvis kommer jag kort kommentera annat som gör ett flygbo-

lag konkurrenskraftigt. Detta utmynnar i en översiktlig sammanställning av likheter 

och skillnader mellan bolagen. Tidsperioden för studien är främst 2000-talet. Ambit-

ionen är att utreda hur två stora aktörer inom ett litet geografiskt område etablerat sig, 

hanterar konkurrensen samt hur de förhåller sig till en allt mer globaliserad i värld. 

28 Singapore Airlines Annual Report (2012). Singapore Airlines ägs till 55 % av statliga ivenstment-
banken Temasek holdings.  
Penerbangan Malaysia Berhad (2012).. Malysia Airlines ägs till 69,34 % av statliga Penerbangan Ma-
laysia Berhad.  
Thai Airways Investor Relations (2012). Thai Airways International ägs till 51,03 % av Thailändska 
staten.  
 
29  Chandler (1990), s. 145. 
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Vad gäller material till min kvantitativa del av uppsatsen utgår jag enbart från data 

tillgängligt för allmänheten. Årsredovisningarna får jag anta innehåller trovärdiga 

data.  Att Qatar Airways saknar öppen årsredovisning får räknas som ett resultat i sig 

men har också bidragit till att göra studien något mindre komparativ. Att jag inte kun-

nat använda mig av de data som finns tillgängligt genom exempelvis ICAO är synd 

men insatsen för att få tillgång till dessa är inte motiverad med hänsyn till uppsatsens 

omfattning. När det gäller min prisstudie och användandet av en kommersiell rese-

byrå som datagenerator har jag förståelse för att invändningar kan komma mot att 

uppgifterna skulle kunna skifta från en dag till en annan eller att priserna skulle kunna 

skilja sig åt hos en annan resebyrå. Jag är fullt medveten om detta men väljer ändå att 

ta med prisstudien då jag tycker att resultatet är intressant. Att jag konsekvent valt att 

använda mig av linjekartor för att undersöka antal destinationer handlar dels om att 

vara just konsekvent samt att det är något som alla flygbolag jag tittat på har tillgäng-

ligt på sina hemsidor. Det är möjligt att vissa av kartorna inte är helt uppdaterade samt 

att det kan finnas fel men det handlar framförallt om att ge en översiktsbild. Om det 

skulle finnas några fel så påverkar det inte resultatet i någon större utsträckning. 

 

2. Analys 
2.1.1. Mellanöstern, ett tusenårigt centrum för handel 

Bara det faktum att området kallas Mellanöstern indikerar att det har en fördelaktig 

geografisk position mellan väst och öst. För att komma till öst är det enklast att pas-

sera genom Mellanöstern. I mer än tusen år har det bedrivits handel på den arabiska 

halvön. Profeten Muhammed var handelsman och många forskare hävdar att det var 

just handel som spred läran om islam över världen. Muslimska köpmän bedrev fjärr-

handel så långt bort som i dagens Indonesien och där en stor del av befolkningen idag 

är muslimer. Man kan konstatera att det finns en tradition av handel och transporter på 

den arabiska halvön. Just den geografiska positionen mellan Europa och Asien har 

historiskt bidragit till att stimulera handeln i området.30  

 

Redan på 1970-talet insåg man i området potentialen som transitplats för flygtrafik 

mellan Europa och Asien. Bahrain International Airport fungerade under 1970-talet 

30 Bernstein (2009), s.25. 
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som transitplats för British Airways, Qantas, Singapore Airlines och Air India.31 1973 

bildades Gulf Air som ett samarbete mellan Bahrain, Oman, Qatar och Abu Dhabi. 

Flygbolaget erbjöd under 1970-talet långdistansflyg till både Sydostasien och Västeu-

ropa.  1980-talet blev svårare för regionens flygbolag, Iran och Irak vars flygbolag låg 

i framkant både vad gällde flottan och antal destinationer såg en dramatisk tillbaka-

gång till följd av oroligheterna i respektive land. Dessutom hade många av de nya 

flygplanen längre räckvidd, vilket medförde att trafik försvann från regionen. Året 

1985 bildas Emirates Airlines inspirerat av den framgångsrika affärsmodellen hos 

Singapore Airlines, som via sin hubb i Singapore har en viktig roll för trafiken på den 

så kallade ”Kangaroo-route” mellan Europa och Australien. Att ambitionen var att 

leda trafik genom Dubai underlättades av att Emiratet under 1950-talet antagit en fri-

handelspolicy som även inkluderade flygtrafik. I kölvattnet av Emirates tidiga fram-

gångar på 1980-talet bildades Qatar Airways 1993. I Inledningen till Emirates senaste 

årsredovisning kan man läsa följande:  
 
”The Silk Road was the main trade route that connected Asia to Europe and Africa in the late Middle 
Ages. Today, a new ‘Silk Road’ has sprung up, connecting China, Hong Kong, India, Singapore and 
Africa to Dubai and trading partners around the world. Instead of desert caravans, however, the new 
Silk Road relies on Emirates, Emirates SkyCargo and dnata’s cargo handling.”32 
 

Att Emirates här lyfter fram sin vikt för handeln mellan de nya tillväxtekonomierna. 

Det verkar finnas en tydlig ambition att framställa sig som en viktig aktör i den fram-

tida handeln och flytta fokus från den transatlantiska handeln österut. 

 

2.1.2 En gynnsam position i världen 

Geografin är något som lyfts fram för att förklara framgången hos gulfbolagen. Reg-

ionens geografi med mycket öken skulle gynna trafik med flyg på en regional nivå. 

Trafiken stimuleras ytterligare av de stora inkomsterna från oljeindustrin. Trots en 

något ojämn inkomstfördelning har ändå de med pengar tillräckligt mycket för att 

flyga mycket och ofta. Men befolkningen i regionen är alldeles för liten för att finan-

siera flygplansflottor med hundratals plan. För att uppnå den omsättning som både 

Qatar och Emirates har krävs det att man inriktar sig på annat än regional trafik. Här 

har bolagen två möjligheter antingen att flyga resenärer som har Gulfstaterna som sin 

slutdestination eller att flyga resenärer som ska någon annanstans i världen via hub-

31 Hooper, et al. (2011), s. 329. 
32 Emirates Annual Report (2012), s. 15. 
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barna Doha och Dubai. Den sistnämnda är kanske framförallt den trafik som gynnas 

av den geografiska positionen.33  Hur har då Qatar Airways och Emirates Airlines valt 

att utnyttja det faktum att deras hubbar ligger på en fördelaktig plats i världen. För att 

undersöka detta har jag studerat deras roll som hubb för trafik mellan Europa, Afrika, 

Asien34 och Australien. Givetvis säger inte antalet destinationer allt men det ger en 

fingervisning om bolagens strategi. För att analysera hur pass dominerande en aktör är 

på en rutt krävs utförliga data över antalet passagerare under en längre period. Det är 

något som inte kommer omfattas av detta arbete då sådana uppgifter kostar relativt 

mycket pengar samt att jag i huvudsak vill ge en översiktlig bild. I diagrammet inklu-

deras flyglinjer från Lufthansa (undantaget destinationer i Europa) och Singapore 

Airlines (Undantaget destinationer i Asien) för att ge en jämförande bild. 

 

Ur Diagram 1 kan utläsas att antalet destinationer är relativt jämt fördelade mellan 

bolagen. Emirates har en tydlig dominans35 i Australien med fler än tre gånger så 

många destinationer som Qatar. Emirates har även en viss dominans i Afrika. I 

Europa är antalet destinationer jämnt fördelade mellan bolagen, däremot bör det på-

pekas att fyra av Qatars destinationer opereras via en annan stad i området, Emirates 

har bara en. 

 

På de brittiska öarna dominerar Emirates med hela sex destinationer (London, Glas-

gow, Birmingham, Newcastle, Manchester och Dublin) mot Qatars två (London och 

Manchester). Qatar har i högre grad en Emirates inriktat sig på Östeuropa Emirates 

trafikerar enbart Warszawa och Prag i regionen. I Asien ser man en dominans av Qa-

tar då främst i Kina och Indokina. Det jag kan konstatera utifrån min studie av antalet 

destinationer är att båda bolag har goda förutsättningar för att leda trafik mellan de 

olika undersökta regionerna genom sina hubbar. 

 

33 Vespermann, Wald & Gleich. (2008), ss. 388-394. 
34 Asien omfattas här av Pakistan, Indien, Sri Lanka, Nepal, Kina, Japan, Sydkorea, Nordkorea, Indo-
nesien, Kambodja, Maldiverna, Burma, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Brunei, Filipinerna, 
Taiwan, Kazachstan, Kirgizistan, Tadjikistan, Turkmenistan, Bangladesh, och Mongoliet. Arabiska 
halvön exkluderas eftersom det är i där både Doha och Dubai ligger. Iran, Irak, Syrien, Libanon, Israel 
och Kuwait exkluderas från undersökningen. Ryssland väster om Uralbergen, Turkiet, Georgien, Azer-
bajdzjan och Armenien räknas till Europa. Australien omfattar Australien och Nya Zealand. 
35 Här syftar jag på det jag mätt nämligen antalet destinationer 
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Diagram 1. Antal destinationer för Emirates Airlines, Qatar Airways, Lufthansa och 

Singapore Airlines i respektive världsdel december 2012. 

 
Källa: Emirates Airlines Route Map (2012), Qatar Airways Route Map (2012), Lufthansa Group Route 
Map (2012), Singapore Airlines Route Map (2012). 
Anm: Antalet destinationer är inte enbart direktflyg. Följande rutter opereras med mellanlandning Qa-
tar: Doha-Alexandria-Tripoli, Doha-Tunis-Alger, Doha-Ankara-Belgrad, Doha-Milano-Nice, Doha-
Bukarest-Sofia, Doha-Budapest-Zagreb, Doha-Dhaka-Chittagong, Doha-Dhaka-Sylhet, Doha-Baku-
Tiblisi, Doha-Bangkok-Hanoi, Doha-Ho Chi Min City- Phnom-Penh. Följande rutter opereras med 
mellanlandning av Emirates: Dubai-Sydney-Christchurch, Dubai-Brisbane/Sydney/Melbourne-
Aukland, Dubai-Larnaca-Malta. 
 
 

Emirates fokuserar i högra grad än Qatar på ”the Kangaroo-route” med tanke på anta-

let destinationer på de Brittiska öarna och i Australien medan Qatar fokuserar mer på 

Kinas inland (Chengdu och Chongqing), Indokina, Östeuropa och Skandinavien. Qa-

tar använder sig i högre grad av mellanlandningar än Emirates. Troligtvis för att få 

bättre utdelning på rutter med liten efterfrågan. Gemensamt för bolagen är att man i 

nordöstra Asien flyger till storstäderna Peking, Tokyo, Seoul samt Osaka. Ganska få 

destinationer relativt den enorma befolkning som finns i området. På dessa rutter mel-

lan Peking, Sydkorea, Japan och Europa finns redan etablerade aktörer som erbjuder 

direktflyg till rimliga priser, detta har angetts som orsak till att gulfbolagen inte ex-

panderat lika kraftigt i regionen.36 Som exempel har Lufthansa 8 destinationer i om-

rådet37. Både Qatar och Emirates har en betydligt högre procent av sina flygstolar på 

flyg utanför sin hemregion (66 % respektive 82 %) än exempelvis Lufthansa och Air 

France (23 % respektive 26 %).38 På det stora hela framgår det ändå tydligt att båda 

bolagen arbetar mot att erbjuda sina kunder ett stort antal destinationer världen över. 

 

 

36 Vespermann, Wald & Gleich (2008), s. 392. 
37 Lufthansa Route Map (2012), Följande destinationer betjänas av Lufthansa: Peking, Shenyang, 
Nanjing, Shanghai, Seoul, Tokyo, Nagoya, Osaka. 
38 Vespermann, Wald & Gleich (2008), s. 390 Data från Association of European Airlines. 2006 
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2.2.1. Tillväxt och lönsamhet 

Både Qatar Airways och Emirates Airlines har på ett tiotal år gått från små aktörer till 

stora med ett omfattande antal destinationer. I detta avsnitt studeras sambandet mellan 

vinsten och expansionen avseende antal destinationer, flygplan och passagerare. De 

data jag använder kommer från årsredovisningar. Qatar Airways har inte sin årsredo-

visning tillgänglig för allmänheten, vilket givetvis gör det hela en aning svårare. I en 

intervju från 2006 säger deras vd Akbar al Baker följande: 
”The group’s books will go on public display, he says, but not until the carrier is floated on the global 
stock markets in the early part of the next decade. “It has always been the plan since the early days 
when the government became a shareholder that when it became profitable it would float the airline,” 
he says. Al Baker feels under no compulsion to reveal more detailed numbers before then. “The only 
pressure I have is to make sure I get this airline right at the top of the league,”39 
 
I intervjun säger han också att Qatar Airways som flygbolag inte var lönsamt under 

2006. Här kan vi se en tydlig skillnad mellan Qatar och Emirates. Då Emirates under 

mer än 10 års tid har haft en tillgänglig årsredovisning. Att Qatar Airways inte har en 

tillgänglig årsredovisning hindrar mig inte från att titta på vad Emirates presterat un-

der tidsperioden. Det jag valt att titta på är framförallt förhållandet mellan antalet des-

tinationer och antalet passagerare. Detta för att se om Emirates expansionsstrategi är 

effektiv eller om det finns andra orsaker till det ökade antalet destinationer. Jag jäm-

för Emirates med Singapore Airlines som utåt sett har en liknande affärsmodell. Fo-

kus på långdistansflyg, en lyxig produkt samt hubb i en rik stadsstat. För ytterligare 

perspektiv tar jag med en aktör med regional- och inrikesflyg i jämförelsen nämligen 

SAS. Som dessutom under större delen av 2000-talet brottats med lönsamhet. För att 

få fram ett samband använder jag mig av en linjär regressionsanalys. 

 
Diagram 2.  Emirates Airlines passagerare och destinationer 1997-2011. 

 
 Källa: Emirates Annual Report (2012), s.133, Emirates Annual Report (2001). 

39 Pilling (2006). 
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Diagram 3. Singapore Airlines passagerare och destinationer 1997-2011. 

 
Källa: Singapore Airlines Annual Report (2011), s. 194, Singapore Airlines Annual Report (2001). 
 

Diagram 4. SAS passagerare och destinationer 1998-2011. 

 
Källa: SAS Group Key Figures (2012). 
 

Utifrån Diagram 2 kan vi utläsa att 96 % av förändringar i antalet passagerare kan 

förklaras av förändringar i antalet destinationer. När det gäller Singapore Airlines kan 

endast 20 % förklaras av samma sak. Vad gäller SAS ligger siffran på 46 %. Resulta-

ten visar ett antal saker. Emirates är inne i en mer expansiv fas vilket värdet på beta-

koefficienten indikerar, än både SAS och Singapore Airlines vilket inte är speciellt 

förvånande med tanke på flygbolagets låga ålder.  Med önskad tydlighet framgår 

också att Emirates satsning på ett ökade antal destinationer är välgrundad. Emirates 

ligger stadigt på en mellan 70 % och 80 % beläggning per år på sina flyg.40 Man ska 

inte lägga alltför stor vikt vid R2 –värdet men det visar i det här fallet på att sambandet 

mellan antalet destinationer och passagerare är starkt för Emirates. Vad gäller lön-

samhet så har Emirates gjort en nettovinst de senaste 15 åren.  Samtidigt har man näs-

40 Emirates Annual Report (2012), s. 133. 
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tan tredubblat antalet destinationer, ökat flygplansflottan med 147 plan, ökat antalet 

passagerare med 923 %.41 Utifrån dessa uppgifter kan jag konstatera att Emirates varit 

lönsamma samt bidragit till att göra Dubai till en global mötesplats. När det gäller 

Qatar Airways blir det svårare då deras redovisning inte finns tillgänglig. Även om 

bolaget har vuxit och beställt en mängd nya plan de senaste åren är det svårt att veta 

om pengarna kommit från staten eller om det är bolag som återinvesterat vinsten. Ef-

tersom Qatar Airways ännu inte öppnat upp sina böcker tyder mycket på att de inte 

går med vinst. Oavsett vilket visar Emirates redovisning för att det i området i allra 

högsta grad är möjligt att driva ett framgångsrikt flygbolag med fokus på interkonti-

nentala resor.  För att vidga perspektivet undersöker jag hur antalet resenärer i Qatar, 

Förenade Arabemiraten och Dubai utvecklats i förhållande till ländernas BNP-

utveckling. 

 
Diagram 5. Index (Förenade Arabemiraten år 2000 = 100) för BNP i Qatar och För-
enade Arabemiraten i fasta priser (US dollar 2000) 2000-2010, samt index (Förenade 
Arabemiraten år 2000 = 100) för antal flygpassagerare i Förenade Arabemiraten, 
Qatar och Emirates Airlines 2000-2010.  
 

  
Källa: World dataBank (2012), Emirates Annual Report (2012), Emirates Annual Report (2005). 
Anm: Förklaringar av diagrammet, UAE är Förenade Arabemiraten och pax är antal passagerare. Det 
saknas data för flygtrafiken i Förenade Arabemiraten för åren 2005-2008.  
 

Utifrån resultaten presenterade i diagram 5 kan man se att kurvorna för BNP och antal 

Passagerare i Qatar följer varandra åt relativt väl även antalet passagerare ökat i 

snabbare takt efter 2004. I Förenade Arabemiraten ser man tydligt hur kurvan för an-

41 Emirates Annual Report (2012), s. 133. 
Emirates Annual Report (2001). 

0

100

200

300

400

500

600

700

UAE  pax index

Qatar pax index

UAE BNP Index

Qatar BNP index

Emirates pax index

 17 

                                                        



talet flygresenärer i början av 2000-talet sticker ifrån kurvan för BNP. Värt att påpeka 

är att det finns två stora flygbolag i Förenade Arabemiraten Emirates och Etihad samt 

lågprisbolag som flydubai, så antalet aktörer med sin hubb i Förenade Arabemiraten 

är större än antalet i Qatar. Det framgår tydligt att Emirates står för den största delen 

antal flygresenärer i Förenade Arabemiraten även om kurvorna glider ifrån varandra 

en aning i slutet av 2000-talet vilket kan tyda bero på tidigare nämnda bolag som Eti-

had och flydubai, men också på att Asiatiska och Europeiska bolag ökat sin närvaro i 

Förenade Arabemiraten.  

 

2.2.2. Ägande och styrning 

Emirates och Qatar Airways har både stort statligt ägande, dessutom från väldigt rika 

stater. Hur har ägarna valt att konstruera bolagsstyrelsen? Emirates har en engelsk VD 

medan Qatar har en inhemsk. Vilka är det som befinner sig i företagens topp? Vad 

gäller Emirates så har det under 2000-talet varit i stort sett samma personer som åter-

funnits i företagets topp. Även om titlarna har ändrats, kanske beroende på företagets 

tillväxt. Styrelseordförande har under tidsperioden varit HH Sheikh Ahmed bin Saeed 

Al-Maktoum, som representerar ägarsidan då han tillhör Dubais kungafamilj. Två 

andra personer som varit med en längre tid i företagstoppen är britterna Tim Clark 

och Maurice Flanagan.42 Att Emirates valde att anlita Flanagan och Clark tyder på en 

tilltro till Chandlers modell som jag pratade om på s. 8. När det gäller Qatar Airways 

är det komplicerat att hitta någon tillförlitlig information om företagsledningen. An-

siktet utåt är Vd:n Akbar Al Baker. Bristen på årsredovisningar och information om 

företagsledningen bidrar till bilden av Qatar Airways som ett mer ägarstyrt, där dessu-

tom staten är den största ägaren, företag än Emirates. Det närmaste man kommer en 

årsredovisning för Qatar Airways är ett ”fact-sheet” som finns tillgängligt på företa-

gets hemsida.  I sammanhanget är det värt att nämna att det inte finns några uppgifter 

om aktieinnehav inom ledningsgruppen. Egentligen blir det lite svårt att dra några 

egentliga slutsatser utifrån de källor jag använt mig av.  Att insynen i Qatar Airways 

är så pass begränsad säger visserligen en del. Det kan ju ändå vara så att man i hög 

utsträckning anlitat tjänstemän med specialistkompetens på höga poster. Emirates har 

42 Emirates Annual Report (2012). 
Emirates Annual Report (2001). 
Emirates Annual Report (2005). 
Emirates Annual Report (2003). 
Emirates Annual Report (2008). 
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däremot redan vid ett tidigt stadium i företagets historia valt att anlita personer med 

specialistkompetens för att starta upp och driva verksamheten. Dessutom har man 

sökt sig utomlands för att finna kompetensen. Även om det är svårt att i detalj veta 

hur olika beslutsprocesser går till i ett företag verkar Emirates ändå om man ser till 

vilka personer som sitter på viktiga poster. Ändå vara ett företag som under 2000-talet 

i hög grad förlitat sig på kompetensen hos de verkställande delarna av ledningen.  

 

2.3.1. Konkurrens och marknadsföring 

För att resenärer ska välja att mellanlanda i Doha eller Dubai krävs det att Qatar och 

Emirates produkter har fördelar gentemot konkurrenterna. Jag har redan varit inne på 

den geografiska positionen för hubbarna. Här har bolagen en fördel. Å andra sidan är 

det fullt möjligt att idag flyga non-stop mellan London och Bangkok. Hur får man då 

resenärer att vilja mellanlanda. Jag kan, utifrån min undersökning av antalet destinat-

ioner för respektive bolag, konstatera att både Qatar och Emirates erbjuder resor mel-

lan Europa, utanför de stora hubbarna Paris, London, Frankfurt och Amsterdam och 

Asien i två längre ben43. Speciellt Emirates har den fördelen på de Brittiska Öarna. 

Om man tillexempel bor i Skottland och ska åka till Bangalore måste man om man 

ska flyga med British Airways först ta sig till London för att sedan kunna åka vidare 

till Indien och i och med detta får resan ett kort och ett långt ben. Med Emirates kan 

du flyga Glasgow-Dubai-Delhi. Även i Tyskland erbjuder Emirates den här möjlig-

heten. Att slippa flyga till en Europeisk hubb, i värsta fall åt fel håll, och istället mel-

lanlanda när man kommit en bit på sin resa är kanske en fördel. Om man dessutom 

landar på en flygplats med fina faciliteter är det ännu bättre. Samtidigt borde det fin-

nas en rad andra aspekter som är viktiga för att förklara hur Qatar och Emirates lyck-

ats med att få folk att mellanlanda i Doha respektive Dubai. De saker jag väljer att 

titta på i följande avsnitt är framförallt pris, produkten ombord samt flygplatserna i 

Doha och Dubai. Jag kommer att fokusera på två olika grupper av resenärer: Affärsre-

senärer och privatresenärer.  

 

2.3.2. Pris 

Priset är kanske den enskilt viktigaste faktorn i valet av flygbolag. Framförallt för 

privatresenärer. Även för affärsresenärer har pris blivit en allt viktigare faktor vid 

43 Fritt översatt från den engelska flygtermen ”leg” som används för att benämna en etapp på en resa. 
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resandet. Många företag har under 2000-talet skapat policys om att anställda ska resa i 

billigare bokningsklasser. I detta avsnitt tänkte jag utforma en undersökning av bola-

gens prisbild på tre flyglinjer. Eftersom det är komplicerat att se pris på flygbiljetter 

som redan sålts blir undersökningen inriktad på flygbiljetter som går att köpa. Rutter-

na som omfattas är London-Bangalore, London-Melbourne, London-Jakarta, London-

Tokyo. Valet av destinationer är för att ge en bild av prisbilden och konkurrensen på 

några intressanta rutter. Samma destinationer ska också studeras men med utgångs-

punkt från en mindre stad och flygplats, Zürich. Både pris i ekonomiklass och affärs-

klass redovisas. Studien görs med hjälp av en resebyråsida för att enkelt kunna jäm-

föra priset mellan olika flygbolag. Jag har valt att använda mig av Expedia44 då sidan 

är väldigt enkel att söka på samt att den visar detaljer om flygresorna. Anledningen 

till att jag valt att inte använda mig av de enskilda flygbolagens hemsidor för att leta 

biljetter är att det skulle bli alldeles för tidskrävande. Man kan även anta att prisbilden 

blir mer neutral när jag använder mig av en tredje part. Givetvis är det möjligt att pri-

serna ändras vid ett senare datum men jag väljer ett datum ca ett halvår fram som gör 

att det förhoppningsvis inte ska påverkas allt för mycket. Studien syftar främst till att 

försöka ge en bild av prisbilden i olika bokningsklasser. Priserna som redovisas är de 

lägsta för respektive bolag, samt det fem andra bolag har som lägsta pris på resan. 

Antal stopp på resan redovisas också. Restiden kommenteras också. Resorna får inte 

ha en längre restid än 20 timmar, undantaget resorna till Melbourne där gränsen ligger 

på 30 timmar och Zürich-Jakarta då det fanns ont om resor under 25 timmar mellan 

städerna. Alla resor är tur-och-retur. Datumen för utresa är 2013-09-02 och hemresa 

2013-09-08. Valet av datum är inte helt slumpmässigt. De ska inte vara under som-

marmånaderna när många har semester, samtidigt måste de vara en bit in i framtiden 

så att biljettillgången är så pass god att jag kan jämförelsen blir relevant. Resultaten 

presenteras i fyra tabeller nedan. Priserna redovisas i svenska kronor. Anledningen till 

att jag valt att ha utgångspunkten i två Europeiska städer är att många av de biljetter 

som säljs från Asien måste beställas från inhemska resebyråer för att få ett rimligt 

pris.  

 

Utifrån resultaten presenterade i tabell 1 och 2 kan jag konstatera att både Qatar och 

Emirates erbjuder konkurrenskraftiga priser om. Mellan London och Bangalore är 

44  www.expedia.se (hämtad 2012-12-12) 
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Emirates det billigaste alternativet av alla flygbolag. Prisskillnaderna mellan de billig-

aste bolagen på sträckan var inte så stor och British Airways är det enda bolaget som 

erbjuder direktflyg. 

Tabell 1. Priser på flygresor, London-Bangalore, London-Melbourne 

Bolag Flygresa i ekonomiklass Flygresa i affärsklass 
 London-Bangalore London-Bangalore 
QR 6986:- (1 stopp 14h40min) 22956:-* 
EK 6260:- (1 stopp, 12h30min) 22695:- 
WY 6557:- (1 stopp 12h25min) 19012:- 
9W 6607:- (1 stopp 13h45min) 33320:- 
BA 6924:- (direkt 9h50min) 33841:- 
UL 7774:- (1 stopp 19h) 23037:- 
AF 9533:- (1 stopp 12h5min) 23258:- 
   
  London-Melbourne London-Melbourne 
QR 12334:- (1 stopp 28h25min) 47569:- 
EK 11565:- (1 stopp 23h20min) 47263:- 
BI 8334:- (2 stopp 26h10min) 29834:- 
AY 10633:- (2 stopp 27h50min)** 34027:-** 
MH 10964:- (1 stopp 23h) 44470:- 
CZ 12049:- (1 stopp 25h5min) 38465:- 
EY 12658:- (1 stopp 23h55min) 44420:- 

Källa: www.expedia.se (hämtad 2012-12-14) 
Anm: * Finns en flygbiljett med kortare restid än i ekonomi. ** Ett ben flygs av QF. 
Tabell 2. Priser på flygresor, London-Jakarta, London-Tokyo. 

Bolag Flygresa i ekonomiklass Flygresa i affärsklass 
 London-Jakarta London-Jakarta 
QR 7900:- (1 stopp 17h35min) 39823:-* 
EK 7423:- (1 stopp 19h15min) 31462:- 
EY 7120:- (1 stopp 17h30min) 27220:- 
MH 7828:- (1 stopp 16h10min) 33758:- 
KE 8547:- (1 stopp 19h) 30919:- 
AF 9039:- (2 stopp 17h30min)** 28842:- 
BA 10618:- (1 stopp 19h20min)*** 45648:- 
   
 London-Tokyo London-Tokyo 
QR 8581:- (1 stopp 19h) . . 
EK 8534:- (1 stopp 19h10min) 31433:- 
SU 5936:- (1 stopp 14h30min) 23178:- 
KL 7678:- (1 stopp 13h) 26926:- 
AF 7833:- (1 stopp 13h50min) 27081:- 
EY 8057:- (1 stopp 19h45min) 27416:- 
OZ 8166:- (1 stopp 16h) 30226:- 

Källa: www.expedia.se (hämtad 2012-12-14) 
Anm: * Inte samma flyg som ekonomibiljetten. ** Ett ben flygs av KL. ***Ett ben flygs av CX.  
Förklaringar till Tabell 1 och Tabell 2: Emirates (EK), Qatar (QR), Etihad (EY), Korean Air (KE) 
British Airways (BA), Air France (AF) KLM (KL), Cathay Pacific (CX), Finnair (AY), Malaysia Air-
lines (MH), Aeroflot (SU), Asiana (OZ), Oman Air (WY), Jet Airways (9W), China Southern Airlines 
(CZ), Royal Brunei Airlines (BI), Sri Lankan Airlines (UL), Qantas (QF) 
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Mellan London och Melbourne finns det ingen som erbjuder direktflyg. Både Qatar 

och Emirates finns med bland de billigaste alternativen Emirates har dessutom näst 

kortast restid av de billigaste flygbolagen på sträckan. När det gäller affärsklass er-

bjuder både Qatar och Emirates relativt billiga resor till Bangalore men framstår som 

en dyrare när det gäller resor till Melbourne. Mellan London och Jakarta återfinns 

samma mönster som mellan London och Bangalore. Men mellan London och Tokyo 

finns varken Qatar eller Emirates med bland de fem billigaste flygbolagen. Dessutom 

med avsevärt längre restid än tillexempel Aeroflot, KLM eller Air France. Med 

Zürich som bas får vi liknande resultat. Till både Jakarta och Bangalore tillhör Qatar 

och Emirates de billigare alternativen, i både affärs- och ekonomiklass. Mest anmärk-

ningsvärt är nog Qatars extremt höga pris till Melbourne. Detta skulle kunna bero på 

hög beläggning på flyget just det datumet. 

Tabell 3. Priser på flygresor Zürich-Bangalore, Zürich-Melbourne. 

Bolag Flygresa i ekonomiklass Flygresa i affärsklass 
 Zürich-Bangalore Zürich-Bangalore 
QR 8268:- (1 stopp 12h20min) 25966:- 
EK 6293:- (1 stopp 13h55min) 27715:- 
WY 6423:- (1 stopp 13h) 21968:- 
EY 7242:- (1 stopp 15h35min) . . 
BA 7414:- (1 stopp 14h35min) 36608:- 
AF 9549:- (1 stopp 12h15min) 37728:- 
. . . . . . 
   
 Zürich-Melbourne Zürich-Melbourne 
QR 82691:- (1 stopp 26h5min) 104879:- 
EK 11946:- (1 stopp 30h) 40611:-*** 
AY 12082:- (2 stopp 27h45min)* 42497:- 
AB 12628:- (2 stopp 25h25min)** . . 
BA 12939:- (2 stopp 29h40min) 43696:- 
CZ 13076:- (2 stopp 27h5min) 40246:- 
AF 13476:- (2 stopp 25h40min) 46211:- 

Källa: www.expedia.se (hämtad-2012-12-14) 
Anm: *Ett ben trafikeras av QF. **Trafikeras av EY. ***Kortare restid än i ekonomi. 
 
Tabell 4. Priser på flygresor Zürich-Jakarta, Zürich-Tokyo. 

Bolag Flygresa i ekonomiklass Flygresa i affärsklass 
 Zürich-Jakarta Zürich-Jakarta 
QR 7457:- (1 stopp 23h15min) 27378:- 
EK 7041:- (1 stopp 19h5min) 28027:- 
EY 6724:- (2 stopp 24h30min)* . . 
BA 9140:- (2 stopp 22h55min)** 35434:- 
SQ 9192:- (1 stopp 15h40min) 41880:- 
CA 9865:- (3 stopp 24h30min)*** . . 
AF 10018:- (2 stopp 20h)**** 33934:- 
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 Zürich-Tokyo Zürich-Tokyo 
QR ingen biljett hittades ingen biljett hittades 
EK 7248:- (1 stopp 19h) 28234:- 
SU 5120:- (1 stopp 13h40min) 22281:- 
BA 7283:- (1 stopp 15h) 32233:- 
KL 7363:- (1 stopp 13h50min) 32861:- 
AF 7518:- (1 stopp 14h5min) 33016:- 
NH 8075:- (1 stopp 15h30min) 35859:- 

Källa: www.expedia.se (hämtad 2012-12-14) 
Anm: *Ett ben trafikeras av AB. **Ett ben trafikeras av CX. ***Ett ben trafikeras av LH. **** Ett ben 
trafikeras av KL. Förklaringar till Tabell 1 och Tabell 2: Emirates (EK), Qatar (QR), Etihad (EY), 
British Airways (BA), Air France (AF), KLM (KL), Cathay Pacific (CX), Finnair (AY), Aeroflot (SU), 
Oman Air (WY), China Southern Airlines (CZ), Royal Brunei Airlines (BI), Qantas (QF), All Nippon 
Airways (NH), Air China (CA), Singapore Airlines (SQ), Lufthansa (LH). 
 
Att priset är så otroligt högt verkar snarast bero på en tillfällighet. Att inte någon bil-

jett med Qatar mellan Zürich och Tokyo hittades är också värt att notera. En annan 

sak som är värt att notera är bristen på direktflyg till alla destinationer från Zürich. 

Det samma gällde från London där det bara var British Airways direktflyg till Banga-

lore som fanns med bland de billigaste. Givetvis skulle resultaten kunna skilja sig en 

aning åt om man väljer ett annat datum. Men jag tycker ändå att resultaten ger en bra 

översiktsbild. Emirates och Qatar tillhör oftast de billigaste alternativen, både i eko-

nomi- och affärsklass. Emirates är billigare än Qatar, framförallt på resorna från 

Zürich. Qatar och Emirates använder sig i mindre grad än andra aktörer av ”Code-

Share”45.  Uppehållen i Dubai och Qatar är ofta över några timmar vilket påverkar 

restiden. Här försvinner en del av fördelarna med att flyga åt rätt håll. Däremot kan 

det vara så att priset påverkas positivt då bränslekostnaderna rimligtvis är lägre om 

man flyger åt rätt håll. Samt att det finns en rent psykologisk fördel med att flyga i rätt 

riktning. Att betona att man flyger i rätt riktning är något som tillexempel Finnair an-

vänt sig av i sin marknadsföring på resor från Sverige till Asien via Helsingfors. Är 

man beredd att resan ska ta lite längre tid och är prismedveten framstår speciellt Emi-

rates som det bästa alternativet från både London och Zürich. Även om priset spelar 

en stor roll för valet av flygbolag finns det andra aspekter som spelar roll. Dessa ska 

kort nämnas i näst avsnitt. Det hade varit intressant att göra studien än mer omfat-

tande med fler destinationer samt över en längre tidsperiod. 

 

 

45 Med Code-Share menas att två eller flera bolag samarbetar genom att ett bolag flyger sträckan men 
biljetter kan köpas från andra bolag. 
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2.3.3. Ombordupplevelse, flygplatser och poängintjäning 

Personer som gör ett stort antal långresor per år antingen privat eller i jobbet, vill 

förmodligen göra detta så bekvämt och effektivt som möjligt. Hur bekvämt det är på 

planet, samt vad det finns att göra på flygplatsen kan tänkas spela viss roll vid valet av 

flygbolag. Flygbranschen är en av de branscher där man under lång tid arbetat med 

kundlojalitet. Att samla poäng i flygbolagens kundlojalitetsprogram har nästan blivit 

en livsstil för många människor. Det internationella forumet flyertalk.com som fram-

förallt handlar om att få ut så mycket poäng som möjligt ur sitt resande har fler än 400 

000 medlemmar världen över.46  Även om de flesta resenärer inte är lika insatta som 

de mest aktiva medlemmarna på flyertalk verkar det finnas ett stort intresse hos per-

soner att samla poäng och uppnå en högre kundstatus inom flygbolagen. En högre 

status hos bolagen kan leda till uppgraderingar från ekonomiklass till affärsklass, 

bonusresor och tillgång till lounger på flygplatserna med gratis mat och dryck. I föl-

jande avsnitt kommer jag att behandla dessa aspekter av resandet. När det kommer till 

ombordupplevelsen har både Qatar och Emirates under en lång tid legat i toppen 

bland världens flygbolag. Att båda bolag dessutom har beställt många nya flygplan 

vilket medför att de får de senaste stolarna, underhållningssystemen och fräscha kabi-

ner kommer nog ytterligare befästa denna position.47 Att det byggs nya flygplatser i 

Dubai och Doha kommer förmodligen att medföra en bättre produkt för personer som 

ska mellanlanda. Vad gäller poängsamlande har bolagen under 2000 talet haft egna 

program men här kommer det att uppstå en skillnad. Qatar kommer att gå med i flyg-

bolagsalliansen Oneworld. Detta medför att man kommer att kunna samla och an-

vända poäng på alla bolag inom alliansen. Möjligheterna att samla poäng på Qatar blir 

då mycket större.  

 
3. Sammanfattande slutsatser 
Emirates och Qatar Airways är två flygbolag som utåt sett ser verkar likna varandra. 

Både utger sig för att sälja produkter med en hög kvalitét till sina kunder, de har rika 

stater som största ägare, har sina hubbar inom samma geografiska område och städer-

na Doha och Dubai där hubbarna finns liknar varandra i många avseenden. Flygbola-

gen har stora moderna flygplansflottor med och flyger till hundratals destinationer 

46 http://www.flyertalk.com/forum/ (hämtad 2012-12-14) 
47 Emirates Awards (2012). 
Qatar Airways Awards (2012). 
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runt om i världen. Trots många likheter tycker jag mig se ett antal avgörande skillna-

der. Framförallt den att Qatar inte har någon öppen årsredovisning vilket gör det svårt 

att avgöra om bolaget är framgångsrikt eller inte. Emirates har en öppen årsredovis-

ning och har redovisat en nettovinst varje räkenskapsår under 2000-talet. Bolagen 

tillhör de billigaste alternativen vid resor mellan Europa och Asien. Restiden är inte 

den kortaste men inte heller den längsta. Det är möjligt att priserna påverkas av att 

resan går åt rätt håll i och med lägre bränslekostnader. Hubbarnas geografiska place-

ring är viktig att poängtera precis som tidigare forskning pekat på. Mina resultat pekar 

på att priset är en viktig orsak till att människor väljer att resa med både Emirates. 

Den geografiska placeringen får betraktas som en förutsättning för att bedriva ett 

flygbolag med fokus på resor mellan de olika världsdelarna.  

 

Flygtrafiken har ökat i både Qatar och Dubai men den största ökningen har skett i 

Dubai. Både Emirates och Qatar Airways har en ambition av att vara globala aktörer 

med destinationer i alla världsdelar. Emirates har under 2000-talet expanderat både 

flygplansflottan och linjenätet i en väldigt hög takt. Detsamma verkar gälla för Qatar 

Airways men det finns inga officiella siffror som kan användas för att verifiera detta. 

Det utökade linjenätet har ett starkt samband med Emirates ökade antal passagerare, 

och den genomsnittliga beläggningen på flygen är hög. Bolagens linjenät liknar 

varandra men jag tycker mig ändå se att Emirates i högre grad satsar på Australien 

och de Brittiska öarna medan Qatar Airways har en större närvaro i Indokina och Ös-

teuropa. Båda flygbolag har många destinationer i Indien och Afrika 

 

Emirates rekryterade tidigt personer med specialistkompetens till ledande positioner 

inom företaget för att på så sätt bli framgångsrika. När det gäller Qatar är det återigen 

svårt att veta med tanke på insynen. I fallet Emirates anser jag Chandlers teori om att 

det mest effektiva är at flytta driften från ägaren till de högre tjänstemännen tillämp-

lig. 

 

En samlad bedömning av mina resultat ger en bild av två ganska olika företag. Emira-

tes går med vinst, rekryterar specialistkompetens utomlands och har under 2000-talet 

expanderat kraftigt till att bli ett av världens största flygbolag. Qatar Airways verkar 

inte gå med vinst då de ännu inte har någon öppen årsredovisning. Möjligen öppnas 

redovisningen när de går med i alliansen Oneworld? Återigen en skillnad mellan bo-
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lagen då Emirates än så länge inte uttryckt några planer på att gå med i allians. Enligt 

mig råder det inga tvivel om att Emirates under 2000-talet varit framgångsrika, att de 

vuxit kraftigt har också bidragit till att öka flygtrafiken i Dubai. Att den inte ökat i 

samma grad i Doha visar på att Qatar Airways inte har expanderat i samma takt. Att 

det råder viss tveksamhet om huruvida företaget går med vinst eller inte gör att man 

kan fråga sig om det finns utrymme för en till stor aktör i området. Att Qatar har en 

rik ägarstat som kan bidra med kapital när det behövs är kanske en förutsättning för 

bolagets existens. De andra flygbolagen i regionen Etihad Airways, Oman Air och 

Gulf Air har alla rika ägarstater och kanske är detta deras största konkurrensfördelar. 

Att staterna plöjer ner pengar i flygbolagen tror jag inte enbart har med prestige att 

göra, Emirates framgångar har nog också bidragit. Dels för att de länderna inte vill att 

Emirates tar över allt flyg i regionen men också för att Emirates har visat att det går 

att driva ett stort och framgångsrikt flygbolag i området. Länderna i regionen vill 

skapa sitt eget Dubai, en global mötesplats som människor från hela världen besöker 

och spenderar sina pengar i. Oavsett om det handlar om en mellanlandning, arbetsresa 

eller semester. Emirates framstår än så länge som undantaget i regionen. Ett flygbolag 

som vuxit sig så starkt att det inte längre är beroende av sin ägarstat.  

 

Dubai har under 2000-talet blivit en av de viktigaste hubbarna för flygtrafik i världen. 

Om utveckling fortsätter i samma takt som under 2000-talet kommer Dubai att vara 

den plats i världen med mest flygtrafik inom 10-15 år. Myndigheterna i Dubai verkar 

räkna med detta då man bygger en ny flygplats med enorm kapacitet. De andra län-

derna i regionen vill rida på framgångsvågen och har därför startat upp egna flygbolag 

med liknande ambitioner som Emirates. Qatar Airways är störst av dessa men hittills 

är det tveksamt om någon av Emirates efterföljare gått med vinst. Eftersom staterna 

som äger flygbolagen är så rika kommer vi förmodligen inte se några konkurser inom 

den närmsta framtiden, det vi däremot kommer kunna se är hur mycket bolagen växer. 

Jag tror att det blir svårt att växa så fort som Emirates har gjort under 2000-talet, Qa-

tars långsammare ökning i flygtrafik skvallrar om detta, och indikerar att det inte 

finns utrymme för så många aktörer inom regionen som vi ser idag.  
 
 
 
4. Källförteckning 
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