
Småkryp invaderar
våra svenska hem
n Allt fler vägglöss och kackerlackor
invaderar villor och lägenheter.  Anti -
cimex har hittills i år gjort 5000 sane-
 ringar av vägglöss, en uppgång med
40 procent jämfört med hela förra
året. Antalet saneringar av kacker -
lackor ökar också kraftigt. (TT)

”Det har varit rejält upp 
i tredje kvartalet, och vi har
rekordmånga utrikespassa-
gerare på våra flygplatser”,
säger Henrik Littorin, ansva-
rig för samhällskontakter på
Swedavia.

Efter avknoppningen från
Luftfartsverket är det Sveri-
ges största flygplatsoperatör.

”Förra året var uselt. Men
tredje kvartalet i år är det 12
procent fler resenärer än
tredje kvartalet förra året. Det
är utrikestrafiken som driver
på utvecklingen och den är
upp 15 procent. Vid sista
 september är utrikestrafiken
nästan uppe i toppnivåerna
från inledningen av 2008 när
nedgången började”, säger
Henrik Littorin.

En stadig tillväxt
För helåret har flygresandet
bara ökat med 4,5 procent,
men efter att askmolnet lagt
sig har det varit en stadig
 tillväxt som exploderat sista
 månaderna. I juli gick passa-
gerartillväxten över 10 pro-
cent och enligt  Transport -
styrelsens statistik för landets
samtliga flygplatser ökade
antalet utrikespassagerare
med 15 procent i september
jämfört med samma månad
förra året.

Aggressivare bolag
Knappt har flygturbulensen
lagt sig förrän flygbolagen
står på kö för att starta nya
linjer och öka frekvensen på
de befintliga. 

”Flygbolagen blir aggres-
sivare och vi får ett  netto -
tillskott i trafiken. Det som
hänt efter sommaren är bland
annat att några  flyg bolag har
gått upp i frekvens. De har
 vågat satsa mer än vi  vågade
hoppas i början av året. Det är
framför allt privatresor  ut -
rikes som driver utveckling-
en. Inrikes hoppas vi kommer
att repa sig till  volymerna  före
krisen, men sedan är det en
relativt mogen mark nad”,
 säger Henrik Littorin.

Häromdagen drog  Nor -
wegian i gång flera nya desti-

nationer från Arlanda och
British Airways dotterbolag
BA Cityflyer startar en linje
till London. Och nu startar
Easyjet linjer till Berlin och
Manchester från Landvetter
och British Airways dammar
av Göteborg–London som
 lades ned för 10 år sedan.

Nya inrikeslinjer
Även om Swedavia inte  för -
utspår någon tillväxt inrikes
har Norwegian flaggat för
nya linjer från Malmö och
Göteborg till Stockholm.
Sträckor som i dag trafikeras
av SAS och Malmö Aviation.

”Vi ser en ökad konkur-
rens från Norwegian. Andra
aktörer som har försökt eta -
blera sig här har misslyckats,
till exempel Flyme och Good-
jet. Vi har stor respekt för
Norwegian, som är en betyd-
ligt mer uthållig aktör”, säger
Malmö Aviations vd Bengt
Roswall.

Svenskt inrikesflyg
Malmö Aviation har linjer
mellan Bromma och Göte-
borg, Umeå och Malmö.
 Bolaget har en tydlig  inrikt -
ning mot svenskt inrikesflyg
som står för 85 procent av
verksamheten. Efter att ha
misslyckats under första hal-
van av 2000-talet har bolaget
haft en stabil omsättning
kring 1,5 miljarder kronor.
Förra årets resultat landade
på 55 Mkr och Bengt Roswall
tror på ett positivt resultat
även i år, trots askmoln.

”Det kostade 35 Mkr, men
om det inte händer någon
riktigt konstigt är vi  lön -
samma även i år. Men det är
inte så att vi kan snyta fram
100 Mkr på bottenraden.”

Bolaget har förtätat  tur -
listan i år, men några nya av-
gångar kommer inte sättas in
i närtid. 

”Nej. Vi utnyttjar de tolv
planen och det börjar bli
trångt på Bromma med land-
ningstider”, säger Bengt
Roswall.

RICHARD BRÅSE
richard.brase@di.se, 031-701 51 54

Hongkongvirus slår
hårt mot utsatta
n Sedan någon vecka tillbaka är
 säsongens influensavaccinering 
i gång. I år ligger fokus på  H3N2-
viruset som orsakar så kallad Hong-
konginfluensa. Vaccinering rekom-
menderas för utsatta grupper, bland
 annat personer över 65 år. (TT)

n Så många kronor  hade
en kvinna köpt skor för 
i en skobutik i Växjö. När
hon  efteråt kontrollerade
sitt  konto stod det på
 minus 18000 kronor.
 Butikens vd skyller  felet
på it-företaget som sköter
kortterminalerna. (TT)884
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UPPGÅNG. Henrik Littorin,
 ansvarig för  samhälls -
kontakter på Swedavia, ser
rekordmånga passagerare
på flyglinjerna.

INRIKES. Bengt Roswall, vd
för Malmö Aviation.

Mats Janssons sista kvartals-
rapport lämnades till mark-
naden med budskapet att
SAS hade visat vinst om inte
april varit en svart  vulkan -
månad. 

Men med det senaste kvar-

talets volymuppgång på
 passagerarsidan har  flyg -
bolaget ytterligare bäddat för
att visa vinst på riktigt.

”Vi räknar med att SAS gör
en liten vinst för tredje kvar-
talet. Bolaget har redan visat

att volymen ökat i kvartalet,
men samtidigt finns det en
stark press på yielden. Den
kommer att påverka resulta-
tet negativt”, säger en analy-
tiker DI har talat med.

Bättre intjäning
Historiskt har yielden,  intjä -
ningen per  passagerar kilo -
meter, alltid bättrats på när
en recession läggs till hand-
lingarna och affärsresandet
börjar komma i gång.

”Den här gången har vi
 inte sett det alls. Frågan är
om yieldens svaga utveckling
kommer att fortsätta under
2011. Personligen tror jag det
kan fortsätta med tanke på
den hårdnande konkurren-
sen där vi ser att flygbolagen

fortsätter öka kapaciteten”,
säger analytikern.

Norwegian presenterade
nyligen en rekordstark rap-
port. Omsättningen ökade
med nästan 25 procent till
motsvarande 3,2 miljarder
kronor, och ett resultat på
motsvarande 600 Mkr.

Handelsbankens analyti-
ker Christian Dyvik är inte
alltför imponerad av presta-
tionen.

”Allt är relativt. Den var
bra jämfört med konsensus.
Men det fanns positiva
 engångseffekter i kvartalet.
Konsensus har legat högre
 tidigare under året, men  fallit
som en följd av den enorma
prispressen i branschen 
generellt”, säger han.

Värsta konkurrenten Norwegian slog till
med rekordresultat för tredje kvartalet.
Och Finnair lyfter tack vare satsningar på
långflygningar till Asien. 
För SAS är det upp till bevis när tredje

kvartalsresultatet presenteras den 
10 november. 
Positivt är urstarka passagerarvolymer

och gynnsam dollarkurs. Negativt en
 mördande konkurrens och minskade
 marginaler.

MÖRDANDE KONKURRENS. Det är trångt på flygplatserna. Flygbolagen startar allt fler flyglinjer till                                 

Passagerarvolymerna är tillbaka på rekord-
nivåer. Samtidigt tätnar kampen om det
svenska luftrummet. Norwegian, Easy Jet,
British Airways drar i dagarna i gång nya
destinationer från Göteborg och
Stockholm. 

Passagerarna    Passagerarna    Passagerarna    Passagerarna    Passagerarna    Passagerarna    Passagerarna    Passagerarna    Passagerarna    Passagerarna    

…men hård konkurrens     



Bland annat påverkades
det norska flygbolaget posi-
tivt av böterna från SAS på
210 Mkr och valutaeffekter
på knappt 200 Mkr.

Aktierna hålls tillbaka
Hittills i år har  Norwegian -
aktien, som är noterad på
 Oslobörsen, backat med 
23 procent. Under samma
period har SAS-aktien halve-
rats i värde. Bedömare DI
 talat med anser att den fort-
satt hårda konkurrensen med
pressad yield och beläggning
som följd kommer att hålla
tillbaka flygaktierna.
Åt andra hållet har det gått

för Finnair som sett  börs -
värdet öka med närmare 
50 procent i år.

I tredje kvartalet bättrades
det finska flygbolagets yield
med 23 procent och resulta-
tet efter skatt var motsvaran-
de 300 Mk, vilket var en posi-
tiv överraskning.
”Finnair har en större

tyngd på den asiatiska mark-
naden och har lyckats dra stor
nytta av det”, säger en analy-
tiker som vill vara anonym.
Han får medhåll av bran-

schanalytikern Anders Lid-
man på Aeropol, som anser
att SAS gjort en  grund -
läggande missbedömning,
när bolaget har riktat in sig
på  Europa i stället för  inter -
kontinentala äventyr.
”Finnair har försökt göra

rätt och satsat på långlinjer
och på så vis till viss del snott

marknaden från SAS. Tradi-
tionella bolag kan inte flyga 
i Europa. Det här har alla
 insett utom SAS, som har lagt
 huvudmarknaden mitt i blod-
 badet där lågprisflyget här-
jar”, säger Anders Lidman.

Vill hålla planen i luften
Lågprisflygbolagen letar
sträckor där de kan flyga från
a till b utan byten på tre tim-
mar för att hålla flygflottan 
i luften så mycket som möjligt,
och därmed hålla låga priser.
”SAS måste komma igång

och utveckla långlinjerna.
Annars kommer de få svårt
att finnas till som bolag. Till
90 procent slåss de på en
marknad med aktörer som
Ryan Air som hälften så höga

kostnader. Bolaget måste ta
sig till marknader där de kan
ta ut extra marginaler”, säger
Anders Lidman.

Hot från Mellanöstern
På längre sikt är det mörkt
även för Europas drakar.
”Nästa stora hot mot alla

europeiska bolag kommer
från Mellanöstern, med Emi-
rates, Etihad och Qatar Air-
ways. Jag är övertygad om att
Emirates kommer bli värl-
dens största flygbolag. De
kommer bli livsfarliga. Deras
beställning av 90 A3-80 är
den största beställningen av
flygplan i historien, räknat 
i dollar”, säger  Anders Lid-
man.

RICHARD BRÅSE
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INTE IMPONERAD.  Chris -
tian Dyvik, analytiker på
Handels banken.

Säkrare leksaker
efter årsskiftet
nHandlare och producenter får större
ansvar när det gäller säkerhet kring
leksaker, enligt EU-direktiv som nu
 anpassas för svenska förhållanden och
ska vara klart i januari. Bland annat
 införs strängare krav på säker utform-
ning av leksakerna. (Dagens Handel)

n Så många oförklarliga
skjut incidenter har det varit
i Malmö det senaste året. En
person har skjutits till döds
och åtta personer skadats.
Samtliga skott har avlossats
i mörkret. Skytten antas
 vara en ensam man i åldern
20–40 år. (TT)15

                                 allt lägre priser för passagerarna. Marginalerna blir allt lägre för flygbolagen. FOTO: JOHAN NILSSON
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  kan sänka något av bolagen

n Följ SAS på börsen på
www.di.se/borsen

HÄNG MED di.se

Oljefondsförvaltare
blir mångmiljonärer
n Minst fyra förvaltare kommer 2010
att tjäna över 100 miljoner kronor
vardera på att sköta placeringar åt
norska statens oljefond, Pensjons -
fond Utland, skriver affärstidningen
Dagens Næringsliv. Regeringen
 förbereder ett nytt regelverk. (di.se)




