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1. MOTIVATION

Motivationen for at skrive om Norwegian Air Shuttle (NAS) har været en fascination for giganterne på him-
len, men også den offentlige interesse for selskabet på godt og ondt. NAS har været en stor succes indtil
dato og har en fremtræden profil på det europæiske kontinent med en markant ekspansion i flyruter og
destinationer. Men siden sin indtræden på Trans Atlanten (TA) har NAS været udfordret som følge af et helt
nyt marked og store tekniske problemer på sine fly. Medierne har skrevet meget om urealistiske ambitio-
ner og om muligheden for overhovedet at overleve i  et marked domineret af stærke og velkonsoliderede
selskaber, der har indgået alliancer.

Det første lavprisselskab (LPS) Southwest Airlines påbegyndte sin første flyvning i 1971 Love Field, Houston
og San Antonio. I de sene 1970´er fløj flyselskabet Lakers Airways på ruten mellem NY og London, som det
første LPS med et minimum af service. Selskabet gik dog konkurs i 1982 efter at være blevet udkonkurreret
af b.la British Airways (BA). Sidenhen har der ikke været andre LPS’er på det Transatlantiske marked (TAM)
som har været domineret af Full Service Carriers (FSC). NAS er de første der i årtier bryder med et marked
kun præget af ikke-LSP, og med en helt ny strategi og et andet koncept end konkurrenterne. Udspillet er
interessant og udfordrende, men vil måske også byde på en helt ny konkurrencesituation i et marked, hvor
kunden er kommet mere i  centrum og har mulighed for at sammenligne priser på tværs af selskaber som
ikke var muligt tidligere. Markedet er med andre ord blevet langt mere transparent og prisfølsomt end hid-
til.

Med ovennævnte fandt vi det interessant og oplagt, at analysen skulle tage sit afsæt i en strategisk analyse
af NAS og vurdere om den nuværende strategi som LPS på TA kunne blive en succes i et marked hvor LPS’er
har været en fiasko.

Vores hovedopgave er skrevet i  perioden januar til  maj 2015 og har givet os stor indsigt i  NAS og flyindu-
strien som helhed. Vi har haft mulighed for at lave analyser, som over tid har udvidet vores horisont, men
også har givet anledning til flere ubesvarede spm., som vi desværre ikke kunne finde plads til i denne ho-
vedopgave. Vi har med opgaven udviklet vores teoretiske viden i et praktisk øjemed, og håber den vil give
os den ballast, vi behøver i vores karrierer.

2. PROBLEMSTILLING

NAS har over det seneste årti  formået at udvikle forretningen til  en stor succes. Dette har resulteret i  det
største LPS i Skandinavien 1 og det 10. største blandt alle europæiske flyselskaber.2 Dog er succes ikke be-
tinget af en forsat lukrativ forretning, hvorfor NAS har søgt nye markeder på TA for at skabe nye mulighe-
der for vækst og positionere sig som LPS i et marked kun præget af Full Service Carriers (FSC). Dette skyldes
at markedet i Europa er præget af lave marginer, intens rivalisering og uforudsigelige events, der hæmmer
fremtidig vækst. Eneste mulighed for udvidelse af markedsandele er ved kannibalisering eller overtagelse af
konkurrenter.

NAS har siden sine første flyvninger på TA i 2011 oplevet massiv kritik fra kunder grundet aflysninger på fly
som en følge af tekniske problemer. Ydermere har kunderne oplevet et selskab, der ikke har levet op til sit
egne værdier. Flere har stillet spm.stegn ved, om NAS overhovedet er klar til at indtage TA som ultra LPS,

1 tic.travel - Dansk Flyprisindex: Stockholm og Oslo billigst med Norwegian, 2010
2 airportsineurope.com - Largest airlines Europe - Top 20 largest airlines Europe, 2014
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på et marked som kun er præget af FSC. Visionen er at implementere samme strategi på TA som på de eu-
ropæiske ruter, altså at tilbyde passagerne et lavprisprodukt, hvor kunden selv sammensætter sin rejse
efter eget ønske. Som udgangspunkt et produkt hvor alle services er skåret væk, men hvor rejsen strækker
sig over mere end 7 timer. Kunderne er også blevet mere prisbevidste og opsøger derfor den mest lukrative
pris på det produkt, de efterspørger. Kunden har dog stadig en forventning om et minimum af service.

Markedet søger i retning af den mere autonome forbruger, der ønsker større indflydelse på sammensæt-
ningen af produktet. Det har også givet udfordringer for industrien, hvor databaser har givet større gen-
nemsigtighed for forbrugeren, som har medført en stor grad af priselasticitet på flyrejser. Som skrevet tidli-
gere står NAS overfor nogle udfordringer, men også med et koncept, der tiltaler den moderne og prisbevid-
ste forbruger på mange områder i modsætning til de mere traditionelle flyselskaber. Derfor vil TA muligvis
kunne byde på muligheder som Blue Ocean, hvis NAS får succes med at implementere sin strategi og over-
vinde barrierene i et marked præget af alliancer blandt verdens største flyselskaber. Industrien er præget af
lave marginer, udfordringer samt hvilke nye muligheder og trends, der  kan opstå i et organisk miljø. Desu-
den er det til stor spekulation hvor ændringer til services skal ske for at adskille sig fra konkurrenterne, og
blive den valgte leverandør for kunden.

2.1 PROBLEMFORMULERING
Som tidligere beskrevet i problemstilling har NAS over de sidste 10 år gennemgået en fantastisk forvandling
på det europæiske kontinent. Flypassagermarkedet er præget af høj konkurrence i en industri i konstant
forandring, og hvor visse markeder er præget af lav indtjening. Dette har givet anledning for selskaberne at
søge nye markeder, hvor højere marginer kan opnås med mulighed for udvidelse af virksomheden og sikre
dennes eksistens. En strategi NAS har fulgt ved at tage konkurrencen op med de traditionelle flyselskaber
på TA. Dette har derfor givet anledning til følgende problemformulering (PF):

Hvilken forretningsstrategi kan Norwegian Air Shuttle forfølge på det Transatlantiske marked?

1. Hvad karakteriserer Norwegian Air Shuttle?
2. Hvad karakteriserer virksomhedens omgivelser?
3. Hvordan skal der konkurreres overordnet på strategi?
4. Hvordan skal Norwegian Air Shuttle vækste?

Vi  mener,  at  overnævnte 4  delspm.  vil  kunne give svar  på NAS´  mulige fremtid  på TAM. Spm. 1  giver  en
beskrivelse af NAS som virksomhed, altså et statisk øjebliksbillede af virksomheden her og nu. Spm. 2 vil
behandle virksomhedens omverden og de faktorer, der har indflydelse på dets virke, herunder dets mulig-
heder  for  at  påvirke  eller  være  på  forkant  med  mikro-  og  makroøkonomiske  forhold.  Spm.  3.  tager  ud-
gangspunkt i konkurrencestrategien, som vil have en central indflydelse på NAS´ overlevelse ift. konkurren-
terne. Sagt på en anden måde, hvordan NAS forbliver konkurrencedygtig.  Spm. 4. sætter fokus på de om-
råder, der er medvirkende til, at NAS vil kunne vækste i fremtiden og derved opnå komparative fordele for
ikke at blive udkonkurreret.

Ovennævnte spm. i PF vil blive gennemgået i en metodisk struktur og opbygning med relevante modeller
for at kunne besvare spm. mest hensigtsmæssigt.
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3. METODE OG TEORI

3.1 GENERELLE BEGRÆNSNINGER
Dette studie er kun baseret på virksomheden Norwegian Air Shuttle ASA (NAS) og dennes industri. Vi har
ikke haft mulighed for at få indsigt i eller data om det Irske selskab (del af NAS) som er etableret med hen-
blik på de Transatlantiske ruter. Studiet søger hen imod strategisk og økonomisk teori for at kunne besvare
delspm. i PF. Det er en forudsætning for læser, at denne har fornøden viden indenfor Strategi, Økonomi og
økonomiske modeller, da teorien bag modellerne ikke vil blive inddraget i analysen. Desuden tager analy-
sen udgangspunkt i årsrapporterne for 2013, da senere årsrapporter ikke har været revideret på tidspunk-
tet for studiet. I de tilfælde hvor tal er inddraget for 2014, vil det være fra seneste årsrapporter såfremt de
har været offentliggjorte, ellers vil data indgå fra videnskabelige artikler baseret på beregninger fra flyindu-
strien, flyselskaberne, herunder fact sheets og kvartalsrapporter.

3.2 AFGRÆNSNING
Analysen vil tage afsæt i en strategisk analyse af NAS inkl. en kortfattet økonomisk gennemgang af virk-
somheden. Følgende områder vil være centrale; fokus på flybranchen, herunder passagertransport - de
Transatlantiske ruter - flyselskaberne SAS, BA, Finnair og selve virksomheden NAS. Dataindsamlingen er
foretaget i perioden 10. december 2014 til 15. april 2015. Perioden for fremtiden er begrænset til 5 år. NAS
opererer i dag på det europæiske og skandinaviske marked, men har også udvidet deres markeder til Fjern-
østen, Mellemøsten, Nordafrika og USA men opgavens fokus vil være på TA (USA/Europa). Da markedet er
relativt nyt for NAS (2013) og uprøvet ift. en forretningsmodel, som LPS, i hvert fald for de seneste 35 år, vil
der derfor være forhold der giver anledning til udfordringer og begrænsninger i tilgængelige data i marke-
det. Konkurrencesituationen har været præget af et reguleret marked, til trods for en liberalisering i EU og
til dels i USA. I de fleste af analyserne går den historiske afgrænsning til 10 år afhængig af området. Typisk
vil regnskabsanalyserne dække 5 år, hvorimod nogle af analyserne i PESTEL dækker en periode på op til 10
år. Analysen for miljø vil i et enkelt tilfælde dække op til 31 år og for råolie op til 40 år.

3.3 TEORI
Teori ser vi som al eksisterende viden indenfor det felt vi undersøger. Derfor kan teorien i større eller min-
dre omfang være formaliseret i modellerne vi arbejder med, eller de modeller som stilles til vores dispositi-
on.3 De følgende modeller vil danne grundlag for besvarelsen af delspm. i PF, men vil samtidig også bidrage
som en brainstorming. Desuden vil fravalget af modeller blive listet med argumentation for, hvorfor vi fin-
der dem mindre anvendelige.

3. 4 MODELLER
PESTEL – fordel; er en udvidet model af PEST, som bygger på et teoretisk værktøj til analyse af virksomhe-
dens omverden. Modellen er egnet til besvarelse af spm. 2 i PF. Modellen er vigtig fordi den som udgangs-
punkt  dækker  alle  tænkelige faktorer,  der  kan have indflydelse  på værdiskabelsen i  NAS.  Især den miljø-
mæssige vinkel er meget aktuel nu, hvor hele verden er fokuseret på global opvarmning. Desuden ses der

på  de  makroøkonomiske  faktorer,  der  har  stor  indflydelse  på  NAS´  strategiske  muligheder  og  på  de  be-
tragtninger NAS bør tage med i sine overvejelser. Vi mener derfor at modellen med dens spredning inden-
for de 6 hovedområder dækker bredt og vil være med til at sætte fokus på den omverden NAS er omgivet

3 Ib Andersen – Den skinbarlige virkelighed, 4. udgave, 3. oplag 2010, s. 32



Side 7 af 131

af. Ulempe; metoden identificerer ikke alle de forhold som kan påvirke NAS, da den er meget subjektiv. Der
vil altid være forhold der glemmes eller prioriteres højere. Har en tendens til at blive en meget lang liste af
faktorer i ustruktureret form, som kan medføre at fokus på det vigtigste mistes. Graduering af forventet
effekt kan løse problemstillingen. Flere faktorer går igen i andre modeller f.eks. political og technological i
P5F, hvilket er løst ved at undlade beskrivelse i P5F eller vise en anden vinkel.

P5F - fordel; et simpelt redskab til at skabe et hurtigt overblik over konkurrencesituationen og de fem kræf-
ter, der har indflydelse for rivaliseringen i branchen. Egnet til besvarelse af spm. 2 i PF. Modellen kan kom-
bineres med The Industry Life Cycle. Ulempe; modellen betragter industriens sammenhæng som enkeltstå-
ende modspillere og levner ikke plads til beskrivelsen af sammenhængende systemer såsom alliancer og
netværk, som er fremtrædende i luftfartsbranchen. P5F kritiseres for at være statisk og give et her og nu
billede af industrien. Derfor er det vigtigt if. strategiplanlægning at skabe dynamik i modellen ved at tilføre
udviklingsretning og påvirkning på de enkelte elementer.

SWOT – fordel; bredt brugt indenfor strategiudvikling, og skaber et godt overblik over de fire forhold i mo-
dellen. NAS´ interne forhold sættes i relation til dens position i det omgivende miljø og skaber derfor over-
blik for strategiske handlemuligheder og aktuel konkurrencemæssig position. Modellen er egnet til besva-
relse  af  spm.  2  i  PF. Ulempe; metoden identificerer  ikke alle  de forhold,  som kan påvirke NAS,  da den er
meget subjektiv. Derudover kritiseres den for samme forhold, som beskrevet under PESTEL med oplistning
af faktorer uden en prioritering af de vigtigste.

STRATEGY CANVAS – fordel; god til analyse og planlægning og viser væsentlige forbrugs- og salgsfaktorer
herunder de aktuelle og mulige fremtidige for det pågældende marked, herunder produkter og services.
Herefter går det ud på at udvikle et andet produkt eller ydelse, som er markant forskelligt fra den eller de
værdikurver som modellen viser for det eksisterende udbud.4 Modellen er egnet til  besvarelse af spm. 3 i
PF. Ulempe; diagrammet og dermed konklusion på modellen hænger direkte sammen med validiteten af
input.

VÆRDIKÆDE – fordel; beskriver aktiviteterne i organisationen som tilsammen skaber et produkt eller ser-
vice. Den giver et overblik over aktiviteterne for strategien, men også hvilke aktiviteter der skaber værdi og
hvilke der ikke gør for at kunne opnå komparativ fordel overfor konkurrenterne. Er egnet til besvarelse af
spm. 3 i PF. Ulempe; bruges bedst på hele virksomheden eller SBU.

VRIO – fordel; analysen belyser hver type af ressource og evaluerer disse ud fra flere dimensioner både i
virksomheden og for konkurrenterne. Modellen viser om de interne ressourcer og kapabiliteter formår at
være en vedvarende konkurrencemæssig fordel.5 Desuden er den enkelt at bruge og giver overblik.6 Egnet

4 Blue Ocean Strategy: How To Create Uncontested Market Space And Make The Competition Irrelevant by W. Chan
Kim, Renée Mauborgne
5 strategicmanagementinsight.com
6 managementmania.com/en/vrio-analysis
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til besvarelse af spm. 3 i PF. Ulempe; indikerer at virksomheder med de rette ressourcer kan klare sig i in-
dustrien uanset eksterne forhold, derfor god at kombinere med P5F. Modellen minder meget om VRIN,
men da punktet, ”non substitutabilty” betragtes som værende en del af imiterbar, har vi valgt VRIO.

3 GENERISKE STRATEGIER – Fordel; modellen giver et indblik i NAS´ og konkurrenternes strategiske positi-
on. Hvis det primære for profitabiliteten er bestemt ud fra industriens attraktivitet hvor NAS opererer, så vil
det sekundære være positioneringen ift. industri.7 Desuden giver de 3 generiske strategier et mere statisk
billede af NAS her og nu, hvilket give nogle fordele, når der skal analyseres og evalureres ift.  konkurrenter
og positionering. Ulempe; ved brug af modellen skal man være opmærksom på ændringer i kundernes præ-
ferencer.

ANSOFF’S VÆKSTMATRIX – fordel; simpel og god til at skabe overblik over de områder, som en ny strategi
kan influere på. Ulempe; vurdering af risiko i de enkelte strategier kan være sværere at udlede af modellen.

STRATEGY CLOCK (SC) – valgt  fra; er mere markedsorienteret og fokus er på prisen til kunden mere end
omkostningerne for selve organisationen. Den er mere dynamisk i tilgangen end de generiske strategier.
Valget stod på at anvende en mere ”statisk” model, derfor blev denne valgt fra.

STRATEGIC GROUPS – valgt fra; modellen forenes bedre med virksomheder i en industri eller sektor med
ens strategiske karakteristika, som følger sammenlignelige strategier og konkurrerer på sammenlignelige
vilkår. NAS går ind i på TA med en anden strategi end de nuværende spillere har.8

MARKET SEGMENTS – valgt fra; modellen ser mere på de forbrugere som har ens behov, men hvis behov
er forskellige fra andre forbrugeres behov i andre markeder. Vi ser behov i flypassagersegmentet som me-
get  homogent  og uafhængig  af  sociale  forhold og markeder.  Dog skal  der  tages  forbehold for  lande med
meget rige indbyggere, hvis præferencer kan være særlige eller usædvanlige.

INDUSTRY LIFE CYCLE – valgt fra; modellen viser modenhedsfaserne for en virksomhed fra udvikling til
afmatning. Modellen ses ikke som det perfekte analyseredskab, da vi ser flyindustrien som meget dyna-
misk, hvor eksisterende services tit ændres lidt. Vil godt kunne kombineres med P5F, da industrien typisk
varierer med trinene i livscyklussen.

7 quickmba.com/strategy/generic – Exploring Strategy, Johnson, Whittington & Scholes
8 Exploring Strategy – Johnson, Whittington & Scholes, 9. Edition 2011, Prentice Hall, s. 70
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3.5 METODE
Den videnskabsteoretiske tilgang til analysen baserer sig på en rationel, positivistisk og design linse tilgang.
Vi ser på en deduktiv proces, hvor tilgangen er brainstorming. Den deduktive proces tilstræber et objektivt
udsagn som prøver at sige noget konkret om en given situation, uden subjektivitet. Brainstormingen skulle
bidrage til flere problemstillinger til afdækning af det opstillede problem. Herefter fortages der afgrænsning
ved en indsnævring. Ved at bruge design linsen til et strategisk problem, udfordrer vi os selv igennem en
systematisk, analytisk og logisk proces.9 Den positivistiske tilgang opnås igennem fortolkning og forklaring
af de resultater vi har opnået igennem analyserne. Fuld viden om markedet anses ikke realistisk, da det
kræver  en  rationel  tilgang  og  intuition  for  at  skabe  den  korrekte  tilgang  i  analyserne.  Ydermere  skal  der
tages forbehold for antagelser om perfekt konkurrence, da det perfekte marked og det rationelle menne-
ske ikke findes i praksis. Paradigmet vil i flere tilfælde basere sig på normalvidenskabelig tilgang, hvilket kan
resultere i fejl, hvor parametre til grundparadigmet kan ændres.

Ved valg af metode har vi med udgangspunkt i  metodologien gjort os overvejeler om de forskellige frem-
gangsmåder som vi mener, vil kunne gavne vores undersøgelsesaktiviteter. Men også hvilke konsekvenser
vores valg af tilgang har for vores resultater i  undersøgelsen. Dette skulle give os nogle antagelser om de
underliggende fremgangsmåder og hvilke forklaringer vi ser for acceptable.10 Metoden skal danne grundlag
for de processer vi vælger at anvende i vores undersøgelse. På baggrund af dette har vi valgt at anvende
bogen Exploring Strategy af Johnson, Whittington & Scholes, hvor modellerne kan danne grundlag for en
taktisk, strategisk og operationel tilgang. Bogen giver mulighed for at analysere de forskellige områder i
industrien (eksternt og internt), og give en forståelse for NAS´ nuværende situation samt mulighed for
fremtidig positionering.

For at kunne besvare spm. i PF, har vi valgt at tage udgangspunkt i et case studie for at evaluere den strate-
giske position og udvikling for NAS på TA. Studiet bygger på en empirisk undersøgelse der belyser NAS i den
virkelige verden men, hvor det ikke er indlysende at se grænsen mellem NAS og TA. Vi ser derfor på et de-
sign,  der  er  ikke-eksperimentelt,  og  som  kun  vedrører  NAS.11 Vi  vil  med  dette  undersøge  en  lang  række
forhold som skal danne grundlag for vores beslutninger som; makroøkonomiske forhold, industrien, interne
forhold, markeder og image som alle skulle give et bud på fremtiden for NAS. Vi vil  bruge en deduktiv til-
gang, hvor de fundne data bliver gjort til genstand for en test igennem teorien. Dette gøres igennem analy-
sen af og søgen i litteratur og teori for derved at kunne drage en konklusion fra teorien ved indsamling af
data, tolkning og analyse af denne. Vores analyse vil med udgangspunkt i design linsen betyde, at vi agerer
som ”arkitekten”, der analyserer og planerer for at lave designet over strategien for derefter at overdrage
planen til implementering.12

9 Exploring Strategy - Johnson, Whittington & Scholes, 9. Edition 2011, Prentice Hall, s. 21
10 Ib Andersen – Den skinbarlige virkelighed, 4. udgave, 3. oplag 2010, Samfundslitteratur, s. 17
11 Ib Andersen – Den skinbarlige virkelighed, 4. udgave, 3. oplag 2010, Samfundslitteratur, s. 118
12 Exploring Strategy, Johnson, Whittington og Scholes, Ninth edition 2011,Prentice Hall, s. 21
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3.6 DATAINDSAMLING
Med udgangspunkt i undersøgelsens design har vi valgt et survey, med andre ord et øjebliksbillede af NAS.
Indhentning af data sker ved en kombination af datakilder, hvor makrodata og anden data om NAS er base-
ret på sekundære kvantitative og kvalitative data. De eksterne data danner rammen for en deskriptiv analy-
se af omverden. Fordelene ved eksterne kilder er deres ofte høje kvalitet i data, og at tilvejebringelsen i tid
og DKK er relativ lav. Et semistruktureret interview er også blevet udarbejder til besvarelse af spm. vi ikke
kunne finde svar på igennem sekundære data. Dog var det ikke muligt for NAS at finde de fornødne res-
sourcer til vores spm.. Dette ses også i forlængelse af krisen i NAS med arbejdsnedlæggelser i marts og april
2015. Interviewet er dog at finde i bilag i sin fulde længde. Indsamlingen af data er bred for at opnå bedst
mulige billede af NAS. Dataindsamlingen er baseret på kvantitative sekundære data fra årsrapporter, stati-
stiske databaser, publikationer, bøger og andre relaterede artikler. De primære kilder der er brugt er; Dan-
marks Statistik (DST), OECD, Eurostat, Bureau of Transportation Statistics (BTS), Berlingske Business, Inter-
national Air Transport Association (IATA), videnskabelige artikler, temaartikler, andre ansete Business Pa-
pers og private analyse bureauer. Brugen af et semistruktureret interview bygger på spm. der stilles direkte
uden mulighed for brede svar hos interviewpersonen. Ellers er vores analyse baseret på et udefra perspek-
tiv af NAS som virksomhed, uden nogen form for indflydelse eller meningsdannelse fra ledelse eller direkti-
on.

3.6.1 SEKUNDÆRE DATA

Analyserne er primært baseret på sekundære datakilder. Den eksterne analyse er udarbejdet på baggrund
af kvantitative som kvalitative datakilder. Desuden suppleres der også med databaser og artikler for at
danne validitet i observationer og resultater. Rapporter og databaser fra internettet tages også i anvendel-
se samt videnskabelige artikler. Opmærksomheden skal henledes på, at indsamlingen af sekundære data i
vid udstrækning hænger sammen med kildekritik, da data har været indsamlet til andre formål.

3.6.2 PRIMÆRE DATA

Analysen skulle tage sit afsæt i et semistruktureret interview. Dette var struktureret sådan, at vi havde valgt
en interviewguide med en liste af områder som kunne afdække vores spm.. På samme måde som i det åbne
interview forfølger intervieweren de svar, som interviewpersonen giver. Interviewet startes med helt speci-
fikke spm.. Dataene er baseret på kvalitative- og stimulidata, hvis formål er at afføde en reaktion, altså et
svar.13

3.7 VALIDITET OG TROVÆRDIGHED AF KILDER
Vores anvendte kilder er kun offentligt tilgængelige data, vi antager derfor som udgangspunkt at disse data
er  retvisende  og  i  overensstemmelse  med  lovgivning  om  statistiske  regler,  der  findes  på  området.  Og  at
revisorer  som forskere står  indenfor  de oplysninger  og data  der  er  givet,  og  at  disse  er  udarbejdet  på et
forskningsmæssigt sagligt grundlag iht. IFRS regulativer og de krav der stilles til abstracts. Eftersom vores
spredning i brugen af data er bred og validiteten i disse betragtes som høj, mener vi at der vil være en lav
grad af bias.

13 Ib Andersen – Den skinbarlige virkelighed 3. oplag 2010, Samfundslitteratur, s. 152
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3.8 BEREGNINGER
Makrodata har ikke været fuldkommen i databaserne for 2014 (BTS), derfor har vi fundet det nødvendigt at
opregne til 12 måneder på baggrund af et vejet gennemsnit for en given periode. Dette begrundes i, at data
for de tidligere perioder før 2014 afspejler data beregnet på 12 måneder. Beregninger omhandler primært
gennemsnit for CASK, RASK og RPK14 ift.  fordeling af omsætning og driftsomkostninger angivet i årsrappor-
ten på de Transatlantiske ruter.

3.9 OPGAVENS STRUKTUR
For at besvare spm. i PF har vi struktureret opgaven, således at vi igennem 9 kapitler analyserer NAS ift.
egen performance og valgte strategier, makromiljøet, industrien og konkurrenterne.

Hovedvægten i opgaven vil ligge på beskrivelsen af virksomheden, den strategiske analyse og udvikling
(kap.  4,  5  og 6).  Kap.  4  er  en deskriptiv  tilgang til  NAS´  historie,  forretningsmodel  og økonomiske perfor-
mance over 5 år for at skabe overblik. Kap. 4 vil også indeholde en gennemgang af de nærmeste konkurren-
ter.

Figur 1: Lag i forretningsmiljøet

Kilde: Exploring Strategy, s.55

Kap. 5 omhandler en dybdegående analyse af NAS’ omverden for at identificere de vigtigste eksterne fakto-
rer, som påvirker forretningsmiljøet. Disse eksterne forhold bliver gjort til genstand for analyse igennem 4
områder: PESTEL, P5F, branchens performance og intern analyse. Dette vil afdække alle lag i det eksterne
forretningsmiljø. Hver analyse afsluttes med en konklusion, hvorefter de vigtigste punkter vil blive opsamlet
i en SWOT som afrunding på den strategiske analyse.

14 Se forklaring for forkortelser i ordforklaring bagerst
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Figur 2: Opgavens opbygning

Kilde: Egen

Kap. 6 vil med udgangspunkt i SWOT danne grundlag for den strategiske udvikling, hvor vi starter med kon-
kurrencestrategien for NAS. Her ses på NAS´ markedssituation og hvordan vi forestiller os, at konkurrenter-
ne vil reagere på områder, der optimeres eller ændres til konkurrencemæssige fordele. I vækststrategien
kigger vi med udgangspunkt i SWOT på hvilke muligheder, der er for vækst via produkt- og markedsudvik-
ling. Vi forsøger at identificere eventuelle kompetencegab og forudse fremtiden for luftfartsindustrien.

I kap. 7, 8 og 9 evaluerer vi på vores strategiske analyser og giver vores anbefaling til den fremtidige strategi
for NAS ud fra de faktorer, som vi vurderer mest sandsynligt vil påvirke industrien indenfor en tidshorisont
på 5 år.

4. PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN

4.1 HISTORIEN
Flyselskabet  NAS  bliver  etableret  i  1993.  I  samarbejde  med  Braathens  S.A.F.E.  flyver  de  regionalt  på  den
norske vestkyst frem til 2002, hvor SAS køber Braathens. NAS starter som LPS på de samme ruter og åbner i
samme årti flere baser og ruter i Europa (se figur 3). I 2007 med opkøbet af FlyNordic fra Finnair bliver NAS
det største LPS i Skandinavien.  I 2013 har NAS ca. 4.000 ansatte, transporterede 20,7 mio. passagerer med
en flåde på 85 fly til 125 destinationer via 391 ruter.
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Figur 3: Historisk tidsserie NAS

Kilde: Egen & NAS hjemmeside, historie

Hård konkurrence i markedet øger omkostningsfokus, og NAS investerer i nye, mere omkostningseffektive
og miljøvenlige fly. Frem til 2011 bestilles 78 nye fly til levering i perioden 2009-18. I 2012 indgås den hid tid
største flyordre i Europa på 222 fly til en listepris på 127 mia. NOK, herunder købes for første gang 100 fly
fra Airbus. Med udgangen af 2013 er antallet af leasede fly oppe på 49.

Figur 4: Flyindkøb

Kilde: NAS hjemmeside, flåde og årsrapporter for perioden 2006-2013

I  2008 etablerer  NAS de første  ruter  uden for  Europa (Oslo/Stockholm til  Dubai).  Da Sterling  går  konkurs
begynder NAS flyvninger på de mest profitable ruter fra København til b.la. Oslo, Stockholm, Amsterdam,
London og Rom. I 2010 indenrigsflyvninger i Finland og åbningen af 15 interkontinentale ruter fra Skandi-
navien. Call Norwegian, som blev etableret i 2008, lancerer som nogle af de første i Europa trådløst WIFI i
fly og lufthavne, samtidig åbnes for rejseløsninger (som check-in) og information til passagerne via mobiler.
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I  2012 åbnes en base i  Gatwick med internationale ruter for ferierejsende til  Spanien, Portugal, Italien og
Kroatien. I 2013 bliver NAS de første som tilbyder leje af film på de europæiske ruter. Samme år leveres det
første DL fly og NAS tager hul på flyvningerne på TA.15

Historien viser en virksomhed, som har været god til at tilpasse sig og udnytte de muligheder, der har været
i markedet såvel som internt i virksomheden.

4.2 ORGANISATION
I årsrapporten 2013 beskrives en omstrukturering, som skal sikre fleksibilitet og tilpasningsevne, så fremti-
dig international vækst kan opnås. Organisationsstrukturen ændres for at optimere driften og beskytte
trafikrettighederne ved oprettelse af separate selskaber (airline group). Leasing aftaler samt ejerskab af fly
overføres til asset group med moderselskab i Irland (omfanget og fordelingen i underselskaber kendes ik-
ke). Selskabet lejer fly til de øvrige selskaber, hvilket optimerer tilpasningen af udbud.

Ejerforholdene beskrevet i organisationsdiagrammet i bilag 11.3 viser NAS´ ejerandele af datterselskaberne.
Diagrammet er baseret på offentligt tilgængelige oplysninger og giver kun en indikation af organisationen i
hovedtræk. Moderselskabet tilbyder via separate selskaber assistance til hele koncernen for:

Brand og marke-
ting

Pakkerejser med rutefly til udvalgte destina-
tioner

Loyalitetsprogram og
bank

Fragt selskab Telefoni og internet

Den meget omtalte flytning af personale til nye kontrakter i underselskaber, som var anledningen til strej-
ken i Norge i marts 2015 skyldes oprettelsen af Ressource group selskaberne. NAS skriver i deres årsrapport
2013, at de følger udviklingen i lovgivningen i EU og opretter landespecifikke ressourceselskaber, hvor lokal
arbejdskraft tilbydes permanent ansættelse.

4.3 FORRETNINGSMODEL & STRATEGI

FORRETNINGSMODEL

Den globale liberalisering af branchen har betydet, at industrien måtte søge nye muligheder for at forblive
konkurrencedygtige. Dette har medvirket til flere forskellige forretningsmodeller, der varierer i pris, fre-
kvens af flyvning, geografi, distance og service niveau. Igennem 2000´erne så man en rivalisering blandt de
traditionelle FSC og LCC. FSC blev tvunget til at rekonstruere måden at tænke på og ændre fokus fra traditi-
onel flyselskab til at levere en mere differentieret service til kunderne.16

I figur 5 ses inddelingen i de forskellige forretningsmodeller. I en ULCC betales der som udgangspunkt for
alle services udover selve kerneproduktet.

15 centreforaviation.com, Norwegian implements further steps to become Europes first low-cost-network-airline
16 Aviation Insigths Review (AIR) The future of Airline Business Models – Which Will Win? By John Thomas & Brett Cat-
lin, Oct. 2, 2014
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Figur 5: Airline Business Models

       Kilde: The Future of Airlines Business Models – Which Will Win? 2014

VIRKSOMHEDSSTRATEGI

Målet for NAS er at blive kundernes foretrukne leverandør ved valg af flyrejse. NAS´ slogan er ”Frihed til at
vælge”, hvilket giver kunden mulighed for at sammensætte flyrejsen efter eget ønske. På den måde ram-
mer NAS en bredere målgruppe med forskellige præferencer. NAS betragtes som en no-fills carrier, hvor
ikke-essentielle services f.eks. gratis drikkevarer og chips, er fjernet for at holde prisen nede.

Den innovative kultur er med til at skabe en dynamisk og positiv organisation, hvor alle i organisationen har
muligheden for at gøre en forskel.17

Figur 6: NAS’ værdier

RELEVANT ENKELT DIREKTE

Konkurrencedygtig pris
God rejseoplevelse
Nyeste teknologi
Effektivitet
Lave omkostninger

Valgfrihed
Let at booke og rejse
Flad og smal organisation
Fleksibilitet

Omfattende rutenetværk
Markedsføring
Beslutningsprocesser

Kilde: NAS hjemmeside, værdier

NAS tilbyder et bredt netværk af forretningsdestinationer med en høj frekvens af flyvninger til centrale
lufthavne. Ydermere tilbydes et attraktivt udvalg af destinationer i højsæsonen for ferierejsende. Omkost-
ningsminimering og profitmaksimering opnås via en avanceret administration af passagerindtægter, herun-
der self-service. Desuden opnås øgede indtægter ved et stærkt og genkendeligt brand, der signalerer høj
kvalitet og service. NAS møder konkurrenterne på deres hjemmebane og opretter derfor baser mange ste-

17norwegian.com/dk Om Norwegian / Visioner og værdier
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der i verden.18 De udnytter lokale forhold til at skabe en konkurrencedygtig service på baggrund af billigere
løn og arbejdsvilkår i de enkelte lande sammenlignet med Norge.

4.4 ØKONOMISK 5 ÅRS OVERSIGT
Med dette afsnit vil vi belyse den økonomiske udvikling for de sidste 5 år set ift. branchen. Vi ser nærmere
på omsætning, indtjening og soliditet. Udviklingen i aktiekursen kan ses i bilag 11.4.

NAS har haft en enorm vækst på (227 %) i  omsætning og på (185 %) i  antal passagerer fra 2010 til  2014.
Resultat før renter og skat har været positiv 4 år i træk. 2014 bliver første år med underskud i 7 år19 Resul-
tatet for 2014 er påvirket af tab på sikring af fuelpriser (593 mNOK) samt problemer med DL, licens til  TA
samt strejke (i alt 415 mNOK).20

Tabel 1: Økonomisk 5 års oversigt

Kilde: Check-in.dk, Norwegian vokser hurtigere end de store, 8. januar 2015, NAS årsrapport 2010-13 samt
centre for aviation

Resultatet er ligeledes påvirket af store ekspansionsomkostninger. Det ses på NAS´ hjemmeside, at de for-
ventede, at øge medarbejderstaben betragteligt med 200 i Norden, 250 i USA og 250 i Europa, herunder
nye baser i Spanien i foråret 2014. Det forventes, at antallet af ruter er øget tilsvarende. Der er i årsrappor-
ten for 2013 planlagt levering af 12 fly i 2014.

18 Film på NAS hjemmeside: NAS goes global to stay competitive
19 Centre for aviation, Norwegian air shuttle 2014s heavy losses and record debt place the focus on growth and costs
20 Berlingske Business, Pengene fosser ud af Norwegian, Mads Kolby, 12. februar 2015

MNOK 2010 2011 2012 2013 2014
Revenue 8.598 10.532 12.859 15.580 19.540
Total operating expenses 8.388 10.116 12.455 14.610 20.951
Change (%) 35,7% 20,6% 23,1% 17,3% 43,4%
EBIT (operating profit) 210 416 404 970 -1.411
EBT 243 167 623 438

Operating exp. Ratio 0,98 0,96 0,97 0,94 1,07
EBIT margin 2,40 3,90 3,10 6,20 -7,20

Passengers (million) 13,00 15,70 17,70 20,70 24,00
Change (%) 20,4% 20,8% 12,7% 16,9% 15,9%
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Figur 7: Udvikling i omsætning og Total Operating Cost, NAS

                       Kilde: NAS hjemmeside samt årsrapporter

Figur 8: Passager i mio. og fly vækst i antal, NAS

NAS havde i 2006 22 fly ved udgangen af
året  mod  85  fly  i  2013,  en  stigning  på
386 %. Tilsvarende er passagerantallet
steget  fra  5,1  million til  20,7  million,  en
stigning på 406 %.

Kilde: NAS årsrapport 2013

4.5 PEER-GRUPPE
I dette afsnit gennemgås de konkurrenter, som danner vores peer gruppe. Som udgangspunkt er det hen-
sigtsmæssigt, at udvælge konkurrenter af samme størrelse, omfang og forretningsmodel, men da TAM er
uprøvet ift. ULCC, er dette ikke muligt. I stedet har vi udvalgt 3 selskaber, som flyver på TA, har base i EU og
en dominerende rolle i deres hjemmemarked. To af selskaberne (Finnair & SAS) er skandinaviske, delvis
statsejede og arbejder under samme markedsforhold, som NAS. Long Haul operations styres fra NAS´ irske
selskab, hvor de konkurrerer direkte med det engelske marked, hvorfor BA er valgt.
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Stiftet 1919. Storbritanniens største flyselskab med internationale flyvninger til
130 destinationer. Havde i 2013 næsten 40 mio. passagerer, over 49.000 medar-

bejdere og med 278 fly en af de største flåder i Europa.21 Medlem af alliancen IAG og dermed en Network
Legacy Carrier. På flyvninger til  USA er der gratis forplejning inkl.  alle drikkevarer på alle 4. klasser og un-
derholdning i kabinen i form af egen skærm22.

Stiftet 1923 som flagskib for Finland. Regeringen har aktiemajoriteten med 55,8 %.23 I
2013 havde de 9,3 mio. passagerer, over 60 destinationer, omkring 5.800 medarbejdere og en flåde på 45
fly.  En del af den globale One World alliance. Fra Helsinki flyves direkte til USA.  På turen serveres et varmt
måltid, en snack og ikke-alkoholiske drikkevarer gratis. Vin og øl er gratis til  maden og kan ellers købes. I
2014 lanceredes ”light”, som modstykke til LCC, hvor tilvalg af f.eks. bagage kan gøres mod ekstra betaling.

Stiftet 1946 ved en fusion mellem de eksisterende flagskibsselskaber i Danmark, Sverige og Nor-
ge og har siden fløjet som skandinavisk flagskib. De 3 regeringer ejer tilsammen 50 % af selska-
bet. I 2013 83 destinationer og 28,1 mio. passagerer. I 80’erne massivt fokus på forretningsrej-
sende, og denne differentieringsstrategi følges stadig. På ruterne til USA er der gratis mad, vand,

kaffe og the til alle passagerer. Gratis sodavand til måltiderne, men ellers koster det ekstra som øl og vin på
Economy Class.

Tabel 2: Peer-gruppe opsummering 2013

Business model Passengers Fleet size Employees

NAS LCC 20,7m 85 4t
SAS Legacy 28,1 m 156 14,1t
Finnair Legacy 9,3 m 45 5,8 t
BA Legacy 39.9 m 278 49 t
Kilde: Egen & hjemmeside og årsrapporter for selskaberne 2013

4.6 ØKONOMISK SAMMENLIGNING MED PEER-GRUPPE
I dette afsnit sammenlignes NAS med peergruppen for de sidste 4 år ift. indtjening og likviditet. Ved sam-
menligning mellem selskaberne vil der være forskelle i opgørelsesmetoderne baseret på landenes lovgiv-
ning,  som  der  ikke  er  taget  højde  for.  NAS,  BA  og  Finnair  følger  kalenderåret.  SAS  ændrer  regnskabsår  i
2012, som dækker 10 måneder. Tidligere år følger kalenderåret og efterfølgende år dækker perioden okto-
ber til november. I årsrapporten for 2013 er omsætningen for 2012 omregnet til 12 måneder, hvilket giver
en stigning på 18 %. Omkostningerne har vi omregnet til 12 måneder forholdsmæssigt ved at dividere med
10 og gange med 12.

Derudover rapporterer de forskellige selskaber i forskellig valuta. Vi har valgt at omregne til EUR for at lave
en korrekt sammenligning. EUR er valgt, da det er den valuta, som har haft den mest stabile udvikling ift. de

21static.googleusercontent.com, case study British Airways 2013
22Viviro.com, De bedste flyselskaber tirsdag, den 26. august 2014
23check-in.dk, outsourcing presser Finnairs kabinepersonale, 17. September 2014 af Fie Hvid Olesen
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øvrige valutaer samt Finnair aflægger regnskab i EUR. For konverteringen af SEK, NOK og GBP til EUR har vi
brugt kursen pr. 31. december 2013 se bilag 11.4.

Figur 9: Omsætning pr. flyselskab (MEUR)

Kilde: Årsrapporter for selskaberne og IATA

Det ses af figur 9, at BA ift. omsætning er det største flyselskab i peergruppen med 15 mia. EUR og NAS har
den mindste omsætning 2,1 mia. EUR i 2014.  Finnair har stort set samme omsætning i 2011 som i 2014 (1
% vækst). SAS har et fald i  omsætningen på 8 % fra 2011 til  2014. NAS har i  samme periode omsætnings-
fremgang på 85 % og BA stiger med 17 % ligesom branchen generelt.

Figur 10: Vækst i omsætning 2011-2014

Kilde: Årsrapporter for selskaberne og IATA
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Ved at se på omsætningsudviklingen i procent, ses hvorvidt selskabet udvider eller indskrænker sine aktivi-
teter. Det er tydeligt, at Finnair holder sig på samme niveau set over en 4 års periode, mens tallene klart
viser væksten for NAS. En positiv overskudsgrad betyder, at virksomheden laver overskud og dermed for-
mår at styre omkostningerne ift. omsætningen.

Figur 11: Afkastningsgrad 2011-2014 i procent, beregnet som: X (resultat af primær drift)/ Y (aktiver)

En høj afkastningsgrad svarer til
en høj forrentning pr. EUR, der er
bundet i aktiverne. Forskelle i
finansiering af fly vil påvirke stør-
relsen af aktiverne samt resulta-
tet, hvorfor forskellene vil være
påvirket heraf. Ved sammenlig-
ning med alternative investerin-
ger skal risikofaktorer tages med
i overvejelserne.

Kilde: Årsrapporter for selskaberne

Igen svinger SAS mest og Finnair har de laveste afkastningsgrader. NAS har højere afkastningsgrader end BA
på nær i  2011,  hvor  de er  ens.  Vi  har  ikke oplysninger  om aktiver  for  NAS i  2014,  men med 12 ekstra  fly
samt underskud i primær drift vil medføre et stort fald ift. 2013. Branchen ligger højere end alle selskaber i
2011-2012, men under både NAS, SAS og BA i 2013.

Figur 12: overskudsgrad 2011-2014, beregnet som: X (resultat før renter og skat)/Y (omsætning)

NAS ligger i perioden 2011-2013
over branche gennemsnittet og
i 2014 under alle selskaber pga.
det store underskud. I 2011
ligger  NAS  bedst  men  i  de  2
næste år som nr. 2 efter BA. SAS
svinger meget og Finnair ligger
generelt dårligst på nær i 2014.

Soliditetsgraden viser, hvor
gældstynget virksomheden er.
Jo højere soliditetsgrad jo bed-
re. Kilde: årsrapporter 2011-2014 samt IATA
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Figur 13: Soliditetsgrad i procent 2011-2014, beregnet som: (X (egenkapital)/Y (aktiver i alt*100)

BA  ligger  i  top;  over  40  %  af  akti-
verne ejes af selskabet i hele peri-
oden. Finnair er næstbedst med
omkring 30 %. SAS ligger i bunden i
de  sidste  2  år,  mens  NAS  ligger
dårligst for de 2 første. Kurven for
NAS viser dog en udfladning fra
2012. Tallene for 2014 mangler for
NAS, da deres årsrapport endnu
ikke er offentliggjort.

Kilde: Årsrapporter for selskaberne

Men med massive investeringer og underskud i 2014 vil det antages at være under 2013 niveau, og dermed
er NAS kandidat til at være mest gældsplaget.

Ifølge artiklen, ”Norwegian Air Shuttle: 2014’s heavy losses and record debt place the focus on growth and
costs” på centre for aviation”, er gælden i  NAS steget mere end 2,5 gang fra 4,3 mia. NOK i 2013 til  11,3
mia. NOK ved udgangen af 2014. Det forventes endvidere at gælden vil stige med yderligere 2,6 mia. NOK i
2015. Artiklen fortæller videre, at der er finansiering frem til  medio 2016, men at en så stor gæld ikke vil
være bæredygtigt på længere sigt.

Luftfartsindustrien er generelt gældsintensiv sammenlignet med andre brancher på grund af store investe-
ringer i fly. Industrien vil derfor generelt have lavere soliditetsgrader end andre brancher. F.eks. vil store
investeringer i fly, som NAS foretager i øjeblikket, påvirke i negativ retning og dermed give en mulig forkla-
ring på den store gæld.

Ift. likviditeten ser vi på balancen mellem cash flow fra operations og investeringer over en 4 årig periode.
Resultat før skat kan være påvirket af mange ikke likvide poster, som f.eks. afskrivninger og hensættelse til
tab på debitorer. I sidste ende skal selskaberne betale for deres driftsomkostninger og investeringer med
det løbende cash flow. Likviditet er derfor en vigtig parameter at kigge på, da selskaber kan investere sig
ihjel, hvis de ikke har finansieringen på plads.
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Figur 14: Net Cash Flow fra Operations og investeringer

Kilde: Selskabernes årsrapporter for 2011-2014

Finnair har som det eneste selskab positiv net cash flow i hele perioden selvom det i 2014 nærmer sig nul.
BA har positivt net cash flow i 2011 og 2012, men herefter falder likviditeten drastisk i 2013 og 2014 som
følge af store investeringer. NAS har stigende net cash flow frem til  2013, hvor det er positivt den eneste
gang i hele perioden, for derefter at falde dramatisk gennem 2014 som følge af lav cash flow fra operations
og massive investeringer i 2014 på 5,5 mia.

KONKLUSION PÅ PEER GRUPPE

I dette afsnit har vi set på de økonomiske nøgletal for NAS i form af aktiekurs, omsætningsudvikling, profi-
tabilitet og likviditet. I de sidste 2 år har aktiekursen ligget på et højt niveau selvom der periodisk har været
negative udsving. Dette viser at forventningerne til NAS er positive, og at de er kommet over finanskrisen.
Væksten i omsætningen ligger langt over de andre selskaber i peer gruppen i 4 års perioden, selvom der er
et stykke vej til  en omsætning på niveau med SAS og BA.  Ser vi på profitabiliteten så har NAS performet
bedre end de andre selskaber for perioden 2011-2013, men langt under de øvrige selskaber for 2014. Set
over hele perioden som gennemsnit ligger NAS på en pæn anden plads kun overgået af BA.  Ift. likviditet ser
det mindre positivt ud for NAS, de massive investeringer i nye ruter, baser og fly medfører en lav soliditets-
grad og et negativt net cash flow.

5. STRATEGISK ANALYSE

I  forlængelse  af  det  tidligere afsnit  som gav en introduktion til  virksomheden,  dets  aktiviteter  og seneste
udvikling, er der i dette afsnit taget udgangspunkt i makromiljøet. Analysen tager udgangspunkt i de eks-
terne forhold ved brug af PESTEL modellen til beskrivelse af NAS’ omverden. I forlængelse vil analysentage
afsæt i P5F, som vil kunne give et indblik i de konkurrenceparametre NAS opererer indenfor.
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5.1 PESTEL
Figur 15: PESTEL

Kilde: 2010 – 2014 Constellation Research, Inc.

I det følgende vil der blive set på Open Skies Agreement (OSA) som er et centralt område for de EU flysel-
skaber der opererer på TA og vil ind på det nordamerikanske marked. Dernæst vil liberalisering og deregu-
lering, herunder ”cabotage” af US-markedet blive diskuteret. I forlængelse heraf vil regeringers kapitalind-
skud i form af subsidier til nationale flyselskaber blive diskuteret. Til sidst gennemgås SC og hvilken rolle
dette spiller for industrien.

“EU-US” Open Skies Agreement (OSA)
OSA blev første gang underskrevet den 14. oktober 1992 i  en aftale mellem USA og Holland.24 Den første
bilaterale aftale var mellem USA og UK som i dag har dannet præcedens for nutidens internationale afta-
ler.25 Open Skies som den oprindelig hedder, er en aftale mellem USA og andre fremmed stater. Ideen byg-
ger på en liberalisering af flymarkedet ved fjernelsen af adgangsbarrierer og muligheden for fri konkurrence
for fremmede flyselskaber. Aftalen giver flyselskaber mulighed for at operere til og fra USA. Den omfatter i
dag mere end 60 lande og bliver stadig udvidet. Ideen er at der er en forventning om, at den globale flyin-
dustri vil fungere bedre med ensartede regulativer og standarder - her udenlandske selskabers mulighed
for at investere lokalt og operere nationalt. Aftalen formår dog ikke at leve op til  forventningen om frihe-
den til lokal investering, og derved give frit løb til den globale konkurrence.26

EU-US Open Skies Agreement (EU-US OSA) er en aftale mellem EU og USA. Aftalen giver mulighed for EU
flyselskaber, herunder amerikanske at foretage flyvninger til destinationer over TA. Desuden giver aftalen
et udvalg af EU flyselskaber (15),27 mulighed for flyvninger uden restriktion i kapacitet eller pris fra oprin-
delseslandet. Aftalen giver US-selskaber tilladelse til at fortsætte flyvninger indenfor europæiske grænser.
På nuværende tidspunkt er dette ikke tilladt for EU-flyselskaber, der må afslutte flyvningen ved den primæ-
re destination i USA.28 I aftalen ligger der nogle helt centrale punkter, som ingen restriktion i frekvens og på

24 International Conference on Air Transport, Air Law & Regulation, P. Paul Fitzgerald, Maj 26, 2010
25 The pursuit of truly open skies - Case study: US-EU open skies policy, American University, Washington DC, Brian
Beall May 3. 2005
26 Library Economics Library, Econlib.org, Airline Deregulation, Fred L. Smith Jr. And Branden Cox
27 Library Economics Library, Econlib.org, Airline Deregulation, Fred L. Smith Jr. And Branden Cox
28 European Commission, The EU-US ”Opens Skies” Air Transport Agreement – Q&A, Brussels, 28 March 2008

POLITICAL & LEGAL

Det politiske har stor indflydelse på, hvordan et flysel-
skab kan drive sin forretning i det land hvor hovedkon-
toret er beliggende, eller i de lande der opereres i.
Derfor  er  der  flere  faktorer  der  bør  tages  højde  for
som f.eks. ændringer i politik og regulativer, og i hvil-
ken  grad  en  regering  ”blander”  sig  i  driften  af  forret-
ningen.  Effekten  af  de  politikker,  der  vedtages  og  se-
nere ratificeres til lov, kan både have positive og nega-
tive konsekvenser for et flyselskab.
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ruter, mulighed for videreflyvning indenfor en stat, fleksibilitet ved valg af flyrute etc. Desuden væsentlige
punkter som price matching og price leadership.29

Liberalisering og deregulering ”cabotage”
“Cabotage” betyder at et udenlandsk flyselskab har mulighed for at fortsætte sin flyvning indenfor en an-
den stat end den, den er hjemhørende i. Det vil sige at flere mellemlandinger kan foretages lokalt uden at
skulle returnere til hjemlandet. Men grundet US national lovgivning tillades ”cabotage” ikke30, hvilket er en
stor barriere for den fri konkurrence i luftrummet. Reglerne bunder i en bekymring for den nationale sik-
kerhed i USA, som gør at rettigheden til transport af passagerer og fragt kun tilfalder US-registeret flysel-
skaber.31 Der er bekymringer om, hvordan man skal takle de mange forskellige lovgivningsmæssige regler
og regulativer for hvert land. Derved bliver det næsten umuligt at harmonisere den regulering der bør være
landene imellem. En bekymring er ”free riders”, en tredje part der griber chancen og udnytter liberaliserin-
gen mellem to markeder, men ikke selv liberaliserer eget marked. Derfor tilbydes kun aftaler med de lande
der selv er klar til at liberalisere eget marked iht. Civil Aviation Authority.32 Dereguleringen af flytransport-
markedet har ændret sig meget siden sin oprindelse, men det forventes ikke gennemført i 2025 som var
det oprindelige mål.33

Offentlige subsidier
SAS er blandt de flyselskaber som modtager subsidier, med andre ord et økonomisk tilskud fra en regering.
Formålet  kan  være  at  give  lavere  priser  eller  fordi  politikere  mener,  at  det  er  i  samfundets  interesse,  at
virksomheden fortsætter sin drift. Problemet med statsstøtte er, at det er konkurrenceforvridende og ikke
skaber den dynamik der bør være i markedet. I november 2012 blev der iværksat en redningsplan for SAS i
form af subsidier med en udvidelse af den eksisterende kassekredit på 2,7 milliarder DKK til tre milliarder
DKK. Dog var indgivelsen af en klage fra NAS til EU over konkurrenceforvridning ikke en succes, da holdin-
gen var, at en stat der indskyder kapital som en hver anden privat investor i en markedsøkonomi, ikke be-
tragtes som statsstøtte.34

Security Check (SC)
SC er vigtigt for sikkerheden men er også til  stor gene for de involverede parter. Siden terrorangrebet på
World Trade Center i New York (NY) 11. september 2001 er der sket en eksplosion i sikkerhedstjekket til og
fra USA. I dag forlanger man 100 % tjek af alle passagerer indenrigs som udenrigs, herunder bagage, krops-
visitation  mm.  Passagerlister  er  blevet  indført  med  informationer  om  individer  der  kan  have  relation  til
terrorbevægelser, højreorienterede organisationer eller andre kriminelle miljøer, for at kunne blackliste
potentielle subjekters adgang til fly.35

29 International Conference on Air Transport, Air Law & Regulation, P. Paul Fitzgerald, Maj 26, 2010
30 U.S. Department of Transportation, violations of  49 U.S.C. § 41712
31 Library Economics Library, Econlib.org, Airline Deregulation, Fred L. Smith Jr. And Branden Cox
32 IATA economics briefing no. 7, April 2007, Airline Liberalization, s. 40
33 Journal of Air Transport Management 22 (2012) 28-35t, Scenarios for the aviation industry: A Delphi based analysis
for 2025, Marco Linz
34 Politiken Økonomi, Konkurrent raser over SAS' statslige nødhjælp: Det er galskab, Rasmus Dam Nielsen, 13. nov.
2012
35 Flight Global, Airport Security, flightglobal.com/features/9-11/airport-security
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Security  er  en stor  udgift  for  både flyselskaber  og lufthavne og det  menes at  en stor  del  af  udgifterne er
spildt. Prisen i 2011 var på 7,4 milliarder USD, en regning der burde være et offentligt anliggende, og ikke
belaste en i forvejen presset flyindustri. En regning der i sidste ende opkræves hos passagerne. Spm. om
sikkerhed er mere et nationalt anliggende på lige fod med udgifter til politi og andre sikkerhedstjenester.
Foruden de enorme udgifter forbundet med sikkerhedstjek, er det samtidig også en stor belastning for de
passagerer der unødigt skal igennem kontrollen.36

Fremtiden for SC vil blive klassificeret i to elementer; en risikovurdering af passageren og avanceret scree-
ning. Desuden vil der være en inddeling af passagerer i tre kategorier afhængig af screeningen af pas. Den-
ne inddeling vil være; kendte passagerer, ”normale” passagerer og passagerer med høj sikkerhedsrisiko.
Herefter sluses individerne igennem forskellige check point, hvor graden af check vil blive udført svarende
til risikovurderingen. På sigt ville dette kunne være med til at lette opgaven for lufthavne og flyselskaber og
reducere udgifterne til SC. Ydermere vil belastningen være mindre for de passagerer der er i lavrisikovurde-
ringen. I figur 16 ses en fordeling på segmenter af de 7,4 milliarder USD der bruges på SC. 37

Figur 16: Prisen på flysikkerhed 2011

Kilde: IATA rapport, The impact of September 11 2001 on Aviation.

Seneste tiltag for Security implementeres i cockpittet, hvor 2 mand altid skal være til stede under flyvning.38

Disse tiltag kommer i kølevandet på tragedien i marts 2015, hvor et Germanwings fly bevidst blev fløjet ind
i en bjergvæg af piloten. Dog ses tiltagene ikke som en ekstra omkostning for flyselskaberne.

ECONOMIC

Denne del af analysen omfatter de økonomiske faktorer som kan have stor indflydelse på flyindustrien. De
fire faktorer der vil blive set nærmere på vil være følgende: 1, bruttonationalproduktet (BNP), hvor der vil
blive diskuteret hvilke faktorer, der vil have indflydelse på flyselskaberne. 2, udsving i olieprisen i det inter-

36 The Guardian, After 9/11, airports waisting billions on needless security for passengers, Dan Milmo 7. September
2011
37 IATA rapport, The impact of September 11 2001 on Aviation
38 Fyens.dk, Norwegian og EasyJet ændrer cockpitregler efter flystyrt. RITZAU, 26. marts 2015
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nationale marked og effekten på industrien. 3, ændringer i valutamarkedet som kan have indflydelse på
pengestrømmene.

BNP og efterspørgsel
Måling af BNP giver en pejling for, hvor godt et land har performet i løbet af et år i form af den økonomiske
vækst.39 Dog kan velfærden for det enkelte individ ikke oversættes direkte, men på baggrund af en stigende
økonomi vil man antage at en befolkning som helhed vil kunne drage fordel af dette på et senere tidspunkt.

I figur 17 vises den historiske udvikling i BNP for husstandes udgifter til forbrug over en periode på ni år for
eurozonen. På grafen ses flere store udsving i BNP, b.la. i 2009 hvor der er negativ vækst i BNP. Der ses et
knæk  i  2010,  hvor  BNP  topper  og  herefter  følger  en  faldende  kurve  mod  2011,  til  negativ  vækst  ultimo
2011. Dette bekræfter også den recession Europa har oplevet i perioden frem imod 2013.

Figur 17: GDP Household consumption Expenditure Eurozone

       Kilde: Egen og IMF

Studier viser at der et tæt sammenhæng mellem flyindustrien og den globale aktivitet. Der er flere forfatte-
re der peger på flyindustriens afhængighed af væksten i BNP. Fx viser ændringen i Revenue Passenger Ki-
lometres (RPK) at der kan ses en tæt korrelation til væksten i BNP if. de seneste globale kriser. Derved vil en
økonomisk vækst også give en økonomisk fremgang i de lokale og regionale flyselskaber. Dog vil dette fæ-
nomen paradoksalt nok være modsat for Europa, Nord Amerika og Japan. Dette skyldes at ændringer i ef-
terspørgslen efter forskellige typer af rejser er meget priselastisk og at flyselskaberne fra ovennævnte lan-
de generelt er langsommere til at tilpasse sig nye økonomiske omstændigheder.40

Ifølge Boston Consulting  Group (BCG)  vil  der  være nogle  faktorer  der  er  afgørende for  stigningen i  efter-
spørgslen. De største vil være en stigning i befolkningsvækst, indkomst og handel. BCG har i et studie un-
dersøgt sammenhæng mellem langdistance flyvninger og den globale efterspørgsel, og det viser at der er
en forudsigelig relation mellem indkomsten i befolkningen og antallet af langdistanceflyvninger. I figur 18
kan det aflæses af S-kurven at der er en afhængighed mellem den disponible indkomst i befolkningen og

39 E-conomic, BNP, e-conomic.dk/regnskabsprogram/ordbog/bnp
40 Journal of Transport Geography 19 (2011) 1387-1398, The impact of the current economic crisis on the geography of
air traffic volumes: an empirical analysis, Dobruszkes, Van Hamme
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salg  af  flysæder.  Ydermere  vil  efterspørgslen  ved  den  laveste  disponible  indkomst  være  meget  lille,  men
ved høje og meget høje indkomstniveauer vil der være stor stigning i efterspørgselskurven efter rejser. Dog
vil der i S-kurven være en tendens til en udfladning når et vist niveau rammes, men på nuværende tids-
punkt er der ingen tilgængelige beviser for at dette niveau er nået endnu på langdistanceflyvninger.41

Figur 18: Underlying Demand for Long-Haul Travel Depends on GDP

Kilde: BCG, Underlying Demand Growth

Jet fuel priser
Iflg. rapport fra IATA Fact Sheet Fuel 2014, om flyindustriens forbrug af jet fuel, forventes den globale flyin-
dustri løbe op i 204 milliarder USD i 2014, som svarer til 28,6 % af de samlede driftsomkostninger hos fly-
selskaberne. Dette svarer til en pris på 101,4 USD pr. tønde olie. Ift. 2013 er det en reduktion på 4 milliarder
USD, men næsten en forøgelse på fem gange i sammenligning med 2003, hvor prisen på jet fuel var på 44
milliarder USD. Dette modsvarer 14 % af de samlede driftsomkostninger for flyselskaberne. Flyselskaberne
er meget prisfølsomme når det kommer til udsving i prisen på jet fuel. Andelen i forbrug af jet fuel for NAS
udgjorde 34 % i 201242 og var dermed den største omkostning for selskabet. Det skal dog bemærkes at der
er stor variation selskaberne imellem når det kommer til de faste omkostninger på jet fuel. Større og ældre
selskaber som Finnair beregner jet fuel til at udgøre ca. 28,9 % af de faste omkostninger.43

Prisen på jet fuel afhænger af olieprisen i markedet, og konsekvensen af stigninger i prisen vil have direkte
indflydelse på driftsomkostningerne af flyene. Der er over en årrække set meget høje priser på olie, hvor
prisen toppede i juli 2008 med 128,08 USD pr. tønde olie. Frem til december 2014 er der set et fald i mar-

41 Boston Consulting Group,bcg.org, Underlying Demand for Growth
42 CAPA Centre for aviation, World Yearbook 2013, Europe, s. 166, centreforaviation.com/reports
43 Finnair Annual Report 2013, s. 15 og egne beregninger
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kedet til 91,85 USD pr. tønde olie. Store udsving i perioder betyder også at NAS er nødsaget til at fastfryse
priser på køb af jet fuel for at sikre sig imod store stigninger i prisen.44

Figur 19: Råolie, US første købspris

Kilde: US Energy Information Administration, eia.doe.gov

Tilvejebringelsen af jet fuel er en kompleks proces med brug af råmaterialer af høj kvalitet. Generelt kan
siges, at for at producere denne type fuel kræves en petroleum baseret blanding som udvindes fra råolien. I
figur 20 kan man se sammenhæng mellem råolie- og jet fuel prisen over en periode på syv år. Siden 2008
hvor prisen på råolie lå på 140 USD pr. tønde og 118 USD i 2014, har der været færre store udsving i prisen.
Dog har prisniveauet stadig været jævnt over en længere årrække fra 2011–2014, hvis der ses bort fra den
globale  fremgang  i  2008,  hvor  priserne  var  høje  efterfulgt  af  det  enorme  fald  da  krisen  satte  ind  i  2009.
Frem til  2015 observeres  en nedadgående kurve i  prisen for  jet  fuel,  hvilket  vil  have en positiv  effekt  for
flyselskaberne givet de reducerede driftsomkostninger, og den derved positive effekt på resultat før skat.

Figur 20: Jet-fuel and crude oil prices ($/barrel) 2008-2015

Kilde: IATA (2014)

44 Årsrapport 2013, Norwegian Air Shuttle, side 7
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Ændringer i pris og valuta
Ændringer over tid i priserne vil have stor indflydelse for flyselskaberne, og er dermed en signifikant faktor i
de rapporterede resultater. Ændringer i pris kan medføre øgede omkostninger til lån og kapital. En stor del
af NAS´ aktiviteter er bundet i lån optaget i udenlandsk valuta, som USD og EUR. Derfor spiller udviklingen i
valutamarkedet en central rolle for NAS´ omkostningsniveau.45

SOCIAL

I det følgende vil der blive set på de sociale faktorer der har indflydelse på flyindustrien, men også dem som
giver udfordringer. Først vil der blive set på e-handel og internetbrug i Norden og EU, dernæst de unge og
ældres brug af e-handel. Til sidst vil der blive diskuteret hvad nedkonjunkturer gør ved forbrugerens præfe-
rencer.

Internettet og e-handel
Befolknings brug af internet er steget markant i de seneste år, hvilket skyldes den høje frekvens af inter-
netopkobling i de fleste hjem. Der er stadig en stigende trend i brugen af e-handel ved køb af services, pro-
dukter og andre ydelser. En stor stigning er især set indenfor salg af flybilletter via e-handel, hvor de mere
traditionelle metoder er begyndt at stå mere i baggrunden. Forbrugeren ser det som bekvemt at ”shoppe”
flybilletter hjemme fra. Det giver en større frihed til at vælge og større gennemsigtighed ift. pris, afgangs-
tidspunkter m.v. ULCC er ihærdige brugere af internettet, da det reducerer omkostningerne og samtidig
giver  kunden billigere rejser.  I  figur  21 for  internetbrugere for  EU ses  en stigning fra  2007-2014 på 33 %.
Selv om Norden stadig ligger meget højt i brugen af internet og e-handel i sammenligning med resten af EU,
fremgår stadig en positiv stigning for Danmark og Norge, imod et lille fald på 3,2 % for Sverige.

Figur 21: Individuals – Internet Use

                                Kilde: Egen, Danmarks Statistik & Eurostat

45 Norwegian Air Shuttle ASA, Annual Report 2013, s. 7
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E-handel
Af figur 22 fremgår stigningen i e-handel over en periode på 10 år for Norden og resten af EU. For EU ses en
stigning fra 2007 - 2014 på 26 %.

Figur 22: Internet Purchases by Individuals

                             Kilde: Egen, Danmarks Statistik & Eurostat

Danskernes brug af e-handel, er i 2013 opgjort til 106 millioner e-handler svarende til en værdi af 62,4 mil-
liarder DKK. Ift. 2012, er det i 2013 en fremgang på ca. 14 %. For dem over 50 år, er det fortsat denne grup-
pe der bruger flest penge på e-handel, men børnefamilierne er også kommet bedre med. Hvorimod de helt
unge under 25 år stadig er tilbageholdene i deres adfærd grundet manglende købekraft. De fleste handler
er dog stadig præget af fysiske varer, men hvis varen gøres op i DKK vil de ikke fysiske varer som flyrejser
udgøre den største procentdel. Som udgangspunkt kan siges at de ikke fysiske varer som flyrejser og rejser
er langt dyre end de fysiske varer.46 Dette giver sig til udtryk i aldersgruppen 50 + som er den gruppe der
har størst købekraft af luksusvarer på nettet.

Figur 23: Den repræsentative fordeling af forbrug i DKK & andel i e-handel.

                                                   Kilde: Egen og FDIH

46 FDIH, Dansk E-Handel analyse, årsrapport 2013 LIGHT
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Stigningen i e-handel tyder også på en holdnings- og livsstilsændring i samfundet, hvor der ses et kvante-
spring væk fra de traditionelle handelsmetoder henimod e-handel. Dette forklares også med at fysiske som
ikke fysiske varer er blevet mere udbredt at markedsføre og handle på nettet, hvilke også kan forklares med
LPS’ernes salgsstrategi ved brug af internetsalg.

TECHNOLOGICAL

I dette afsnit vil udviklingen i teknologi blive diskuteret. Det skal siges at der er tæt sammenfald af analysen
mellem Technological og Environmental, og derfor vil der forekomme overlap for at kunne belyse begge
sider tilstrækkeligt. Den første diskussion vil være udviklingen af internettet som vil være naturlig i forlæn-
gelse af forrige afsnit med analysen i stigningen af e-handel. Dernæst diskuteres udviklingen af self check-in
service i forlængelse af internettet.

Internettet
Internettet har ubestridt være en af de største teknologiske opfindelser indenfor kommunikation og viden
verden til dato har oplevet. Dette har især sat sit præg på flyindustrien på måden der kommunikeres mel-
lem kunde og flyselskab. Som tidligere diskuteret i forrige sektion er der i EU sket en markant stigning i bru-
gen af internettet, et niveau der længe har været højt for Norden. Internettet har bidraget til et mere gen-
nemskueligt prismarked for forbrugeren der i dag har mulighed for at få den mest lukrative pris på flybillet-
ter og valg af rute via søgemaskiner. Dette giver ULCC komparative fordele ved at kunne tilbyde konkurren-
cedygtige priser til deres målgrupper, da kunden betragtes som en prisbevidst aktør i markedet.

Self check-in
Internettet har været bærende for udviklingen i nutidens check-in. Kunden er i centrum og agerer auto-
nomt i sine beslutninger ved valg af flysæde, printning af rejsedokumenter og boardingpas. Denne autono-
mi er mere bekvem og tidsbesparende for passageren ved check-in. Desuden findes skanningsløsninger til
rejsedokumenter i terminalen, hvor en bagageslip kan printes og sættes på bagagen. Denne ”revolution”
indenfor flyindustrien har givet kunden større frihed til at vælge. Endvidere appellerer konceptet også til de
travle forretningsrejsende som ser det som en bekvem og hurtig løsning på rejsen. Ydermere har LPS’erne
reduceret deres omkostninger til dyrt personale ved check-in skranker i lufthavne.

Projektering  for  år  2025  fortæller  at  der  er  en  forventning  hos  ferie-  og  forretningsrejsende  om  smidige
flyrejser, hvor tid i lufthavne ikke spildes på unødige foranstaltninger og services. Desuden vil self service og
self booking være højt prioriteret af de rejsende.47

ENVIRONMENTAL

Miljø  er  et  centralt  punkt  som  en  del  af  industriens  strategier  for  at  minimere  CO2 udledningen. I dette
afsnit vil de miljømæssige faktorer diskuteres og i hvilken udstrækning de har indflydelse på flyindustrien
og samfundet som helhed. Udviklingen af nye flytyper vil blive gennemgået og hvad dette betyder for CO2

udledningen. Dernæst vil biofuel blive diskuteret med henblik på udvikling, fremtid og CO2 neutralitet.

47 Journal of Air Transport Management 22 (2012) 28-35, Scenarios for the aviation industry: A Delphi-based analysis
for 2025, M. Linz
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Fly
Flyindustrien lægger et stort pres på miljøet ved udledningen af CO2. I 2012 var udledningen 689 millioner
ton CO2 svarende til ca. 2 % af den globale total. De globale udfordringer i kølevandet på dette er noget der
optager flyindustrien. Industrien ved de spiller en central rolle både i udledningen, men også i at vende den
negative udvikling. Positive mål opnås igennem udvikling af fly med lavere forbrug og CO2 udledning, for-
bedret teknologi og optimerede flyoperationer. Nogle af disse mål opnås især igennem teknologi i form af
lettere materialer i flykonstruktioner og udvikling i flymotorer samt en mere moderne infrastruktur. Dog er
det vigtig at alle er med til at opnå bedst mulig performance, hvilket opnås ved at inddrage interessenter,
regeringer og andre organisationer.48

NAS har selv investeret i flere moderne fly som Boeing 787-8 DL. Flyet er seneste generation indenfor høj-
teknologi med et brændstof- og emissionsforbrug der er 20 % mindre end dens forgængere.49

Biofuel
Den første testflyvning med biofuel blev foretaget i 2008 af et kommercielt fly og sidenhen er flere flyvnin-
ger gennemført med succes. Udviklingen af biofuel som et alternativ til den konventionelle fuel der i dag
bruges til fly vil kunne vise sig at være altafgørende for den strategi der er lagt for at reducere emissionsud-
ledningen. Det formodes at brugen af alternative fuels vil kunne reducere CO2 med ca. 80 % i sammenlig-
ning med konventionel fuel.50

Fire helt centrale punkter er vigtige for at biofuel bliver en succes og et substitut til det fossile brændstof. 1;
at private som offentlige bliver gjort bekendt med de minimale risici investeringen indebærer. Dette gøres
ved at vise, at der findes alternativer i dag til fossilt brændstof og at det fossile brændstof ikke er sam-
fundsmæssigt bæredygtigt grundet CO2, og forventning om stigning i priserne. 2; med tiden vil biofuel blive
billigere som industrien modnes og udvikles, hvis der samtidig investeres. Ydermere er det vigtigt at bære-
dygtig biofuel prisfastsættes korrekt, så markedet vil finde det acceptabelt i pris. 3; investering i forskning
og udvikling af biofuel, hvor forskellige typer af biofuel testes med forskellige sammensætninger af kornsor-
ter, raspsæd og andre afgrøder for optimal performance. 4; at politikere lobbier og taler for udviklingen i og
anerkendelsen af alternative fuels som fremtidens svar på reduktionen i udledningen af CO2.51

I figur 24 ses udviklingen i CO2 over en periode på 45 år. Som det fremgår af figuren vil der i 2050 være en
netto CO2 emission svarende til halvdelen i sammenligning med 2005. Udviklingen er projektioner om frem-
tiden såfremt der opnås den viden indenfor biofuel der forventes i fremtiden.

48 IATA, Reducing emissions from aviation through carbon neutral growth from 2020, Working paper developed for the
38th ICAO assembly September 2013
49 Boeing, 787-8 Dreamliner, Fact Sheet
50 aviationbenefits.org/environmental-efficiency/sustainable-fuels/
51 aviationbenefits.org/environmental-efficiency/sustainable-fuels/
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Figur 24: Mapping out the Industry Commitments

Kilde: IATA, Reducing emissions from aviation through carbon netural growth from 2020

EU Emissions Trading System (EU ETS)
EU ETS er en hjørnesten i bekæmpelsen af klimaændringer og et redskab til reduktion af CO2 udledningen.
Aftalen er den første i  verden og dækker i  dag 31 lande og er desuden det største sted for køb og salg af
udledningsrettigheder, hvor disse frit kan handles virksomhederne imellem. Desuden er der mulighed for at
købe et begrænset antal kredits fra andre udledningssparende projekter. Ordning er konstrueret sådan at
der et såkaldt ”Cap” eller begrænsning for hvor meget industrien må udlede i løbet af ét år. Samtidig bety-
der det, at virksomhederne hvert år opgiver en vis mængde rettigheder, hvor nettoudledningen skal kunne
holdes indenfor det ny ”Cap”. Overholdes kvoterne ikke, vil konsekvensen være store bøder. De sektorer
der  i  dag er  dækket  af  EU ETS vil  i  2025 udlede 21 % mindre i  sammenligning med udledningen i  2005.  I
2030 forventes en reduktion svarende til 43 %.52

EU ETS vil  gælde alt luftfart mellem landene indenfor EU ETS samarbejdet.  Det antages at NAS må drage
fordel af de ”kredits” der er ved køb/leasing af nye og mere miljøvenlige fly, samtidig med at selskaber som
Finnair og SAS må ”bøde” for en mindre miljøvenlig flyflåde.

Støjgener
Støjgener fra fly er et stigende problem også grundet intensiveringen af fly i luftrummet. Mange mennesker
generes dagligt af støj fra fly. Det største problem er dem som bor i nær radius fra en lufthavn, hvor start og
landing er til stor gene. Men også dem som bor under luftkorridorer er belastet af støj. Tiltag er dog gjort
for at minimere generne fra flytrafikken, ved at forbyde aktiviteter i og ved lufthavne og ved omlægning af
flykorridorer om natten. Ansvaret for støj i lufthavne ligger hos lufthavnsmyndigheden, hvor mere end
50.000 bevægelser  pr.  år  kræver  et  så  kaldt  Noise  Action Plan udarbejdet  af  EU.  Desuden har  The World
Health Organisation udtrykt bekymring for de stigende støjgener fra fly som udgør en trussel for den globa-

52 European Commission, The EU Emissions Trading System (EU ETS), 30. April 2015
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le sundhed. Det forventes at støjgener fra fly i en periode på 5 til 30 år, hvor den gennemsnitlige decibel
(DB) er 65 – 75 vil føre til forøget blodtryk og hypertension. Støjgener giver også dårlig søvn, dårligere ind-
læringsevne, vejrtrækningsproblemer, hjerteproblemer, depression og nervøsitet.53

Naturkatastrofer
Naturkatastrofer i form af vulkanudbrud, som vi så på Island 2010 eller i Rusland 1994, kan være alt øde-
læggende for flytrafikken. De enorme udbrud kaster fragmenter af aske mange kilometer op i atmosfæren,
der ved kontakt med en flymotor vil have katastrofale følger. Dette skyldes primært at vitale dele tilstoppes
ikke mindst at aske virker som sandpapir, da vulkansk aske indeholder fragmenter af små sten der let kan få
glas og metal til at erodere. Selv små mængder kan have katastrofale følger for fly.54

Udbruddet i Island var den største forstyrrelse i lufttrafikken siden terrorangrebet 11. september 2001. Og
den største grounding af fly i Europæisk lufthistorie siden Anden Verdenskrig. Lukningen af Europæisk luft-
rum i perioden 15-21. april  2010 forstyrrede global handel, rejser og forretningsliv, og viste hvor vigtig in-
ternational flytransport er for globaliseringen. I figur 25 ses udviklingen i aflysning af fly over perioden fra
15.-21. april 2010. Over denne periode var der 100.000 færre fly i Europæisk luftrum end ugen før, hvilket
svarer til et fald på 53 %.55

Følgerne var enorme for den globale flytrafik der i den første uge tabte 2,6 milliarder USD. Medregnes ikke
realiseret indtjening fra turistmål anløber udgifterne til 1,6 milliarder USD. Og tabene i produktivitet var
anslået til 490 millioner USD. Der ud over har det også haft en stor indvirkning på den internationale han-
del. Total estimeret løb udgifterne op i 4,7 milliarder USD i tab for den første uge. I forlængelse af den før-
ste uge blev ca. 5000 fly sporadisk aflyst, hvor det totale BNP tab er estimeret til ca. 5,0 milliarder USD frem
til 24. maj 2010. Aflysningen af fly berørte ca. 7 millioner rejsende og forstyrrede samtidig den globale logi-
stik af varer.56

Ud over de direkte effekter i flytrafikken har det også haft økonomisk konsekvenser globalt, hvor leveran-
dørled til transport og anden service har realiseret indirekte tab. Ydermere har output været berørt af ”kri-
sen” i form af tabt arbejdsfortjeneste, der også har medført lavere forbrug.57

53 European Parliamentary Research Service, Airport noise pollution, Geert Plas, 30. Januar 2013
54 USGS, Danger to aircraft from Volcanic Eruption Clouds and Volcanic ash
55 The Economic Impact of Air Travel Restrictions Due to Volcanic Ash, Oxford Economics
56 The Economic Impact of Air Travel Restrictions Due to Volcanic Ash, Oxford Economics
57 The Economic Impact of Air Travel Restrictions Due to Volcanic Ash, Oxford Economics
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Figur 25: European Flights Operating due to volcanic eruption

Kilde: Oxford Economics – The Economic Impacts of Air Travel Restrictions Due to Volcanic Ash

I figur 26 kan fordelingen i tab af BNP pr. land ses, hvor Europa står med et tab på 2,6 milliarder USD. Dette
viser de store økonomiske konsekvenser naturkatastrofer har på samfundet og den globale økonomi, og
derfor  bør  tages  alvorligt.  Flyindustrien  er  meget  følsom,  når  det  kommer  til  uforudsigelige  events  som
naturkatastrofer.58

Figur 26: Konsekvensen i BNP per. region

I henhold til Smithsonian´s Global Volcanism Program,
er der i dag ca. 1500 aktive vulkaner. Der vil i løbet af
hvert år være 50-70 af disse vulkaner der går i udbrud,
og en gentagelse af senariet af udbruddet i Island vil
kun være et spm. om tid før det sker igen.59 60

Kilde: Eurocontrol and Oxford Economics -  *MEAF: Middle East and Africa

Turbolens er også et øget problem på TA, hvor varmere vejr giver hyppigere turbulens. Dette har også med-
ført flere skader på fly og mennesker som årligt koster flyselskaberne mange millioner kr.

I visse områder over TA, især i de travle korridorer viser resultaterne i vintermånederne at der sker en stig-
ning i intensiteten af 'clear air turbulence´ (CAT) samtidig med, at moderat til kraftig turbulens vokser med
40 % til 170 %.61

58 Journal of Air Transport Management 22 (2012) 28-35, M. Linz
59 Journal of Air Transport Management 22 (2012) 28-35, M. Linz
60 The Economist - Volcanoes and climate, After Tambora – 11. April 2015
61 dmi.dk – hold på hat og briller, -mere turbolens på fremtidens transatlantiske flyvetur - Paul D. Williams & Manoj M.
Joshi, 2013/ Nature Climate Change
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Hvis forskernes resultater holder i virkeligheden vil det have store konsekvenser for flytrafikken over Nord-
atlanten. Såfremt det nuværende flyvemønster bevares som i dag, vil det betyde længere flyvetid, øget fuel
forbrug  og  derved  også  en  større  CO2 udledning.62 Alle  disse  faktorer  med  CAT  som  formentlig  vil  stige,
kombineret med skader på fly og mennesker vil øge omkostningerne for flyselskaberne.

I figur 27 ses udviklingen i naturkatastrofer over en periode på 31 år. Der ses en udvikling fra 1980 til 2011
på ca. (400 – 900 tilfælde) svarende til en stigning på ca. 44 %. Især udviklingen i storme viser en stigende
tendens og udgør en reel trussel for flytrafikken.

Figur 27: Naturkatastrofer globalt 1980-2011, antal af events

Kilde: Natural catastrophes worldwide 1980-2011, Muchener Rückverslcherunge-Gesellschaft, GeoRisks
Research, NatCarService – As at March 2012

KONKLUSION PÅ PESTEL

I figur 28 findes opsamling af faktorerne diskuteret i PESTEL. Der vil blive udarbejdet en prioritering af vig-
tigheden af alle faktorer og herefter en afgrænsning af de vigtigste med kommentarer.

Vurderes ud fra følgende skala: Lav (L) - Mellem (M) - Høj (H)

Det vil kun være de faktorer som scorer (H), der vil blive kommenteret ekstra pga. vigtigheden for NAS.

62 dmi.dk – hold på hat og briller, -mere turbolens på fremtidens transatlantiske flyvetur - Paul D. Williams & Manoj M.
Joshi, 2013/ Nature Climate Change
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Figur 28: PESTEL, opsummering

 Kilde: Egen

I gennemgangen af Political and Legal gav følgende område prioriteringen høj; (EU-US OSA).
Liberaliseringen af flypassagermarkedet igennem EU-US OSA, lader til at være en ”one way” aftale. Aftalen
der burde være en bilateral aftale for (EU & USA) forholder sig anderledes til dato, da USA ikke tillader ca-
botage for andre udenlandske stater. Aftalen giver NAS mulighed for at indtage ruter til USA, men kun i
begrænset omfang til en primær destination lokalt i landet for hver individuel flyvning. Såfremt markedet i
USA  gives  frit  for  cabotage,  åbnes  der  op  for  lukrative  muligheder  for  NAS  med  mulighed  for  nye  direk-
te/indirekte ruter til og fra det europæiske kontinent. Dog er det svært at pege på konsekvenserne ved en
manglende liberalisering af marked for fremmed flyselskaber i USA. Men faktum er, at forholdet i dag giver
en  skævvridning  flyselskaberne  imellem  som  ikke  beror  på  fair  konkurrence.  Dette  giver  også  nogle  pro-
blemstillinger som manglende mulighed for etablering af indenrigsruter i USA. Mulighederne skal dog ikke
ses som udvandet, da der er forventning om et mere liberalt US marked i fremtiden. Opmærksomheden
skal dog henledes på at det amerikanske flytrafikmarked i dag er præget af overkapacitet med lave margi-
ner og høj konkurrence.

I gennemgangen af Economic gav følgende områder prioriteringen høj; BNP og jet fuel priser.
Sammenhængen mellem BNP og efterspørgslen, dvs. den globale aktivitet hænger godt sammen med ef-
terspørgslen efter flyrejser. Der er en tæt relation mellem indkomsten i befolkningen og antallet af langdi-
stanceflyvninger. Ved globale konjunkturændringer er det vigtig at være omstillingsparate, og dermed være
i stand til at regulere aktiviteterne i overensstemmelse med aktiviteten i markedet, da efterspørgslen efter
forskellige  typer  af  rejser  er  meget  priselastiske.  Jet  fuel  udgør  34 % af  de faste  omkostninger  hos  NAS..
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Stigninger i fuel priserne har direkte indflydelse på flyselskabernes marginer. Også krige, geopolitisk uro og
pris chok vil have stor indflydelse på udviklingen.

I gennemgangen af Social gav følgende områder prioriteringen høj; E-handel og nedkonjunkturer.
E-handelen har været stærkt udpræget i de Nordiske lande siden 2005. Trenden er stadig stigende og
stærkt forfulgt af de øvrige EU lande fra 2007. Forbrugerne er blevet mere prissensitive, hvilke også ses i
den høje priselasticitet på flyrejser grundet brugen af søgemaskiner til sammenlignelighed. E-handel via
internettet  er  den  primære  indgang  for  NAS  til  markedsføring  af  flybilletter  og  derfor  også  det  primære
område for indtjening, da det er den første kontakt til kunden. Fokus og større penetrering er derfor vigtigt
for at ”udnytte” e-handlens modning i EU-landene.

I nedkonjunkturer ændres de forretningsrejsendes adfærd og udviser større prissensitivitet muligvis be-
grundet i strammere rejsebudgetter, og derfor søger over til LPS’erne. Der opleves en større priselasticitet
som modsvarer det private forbrugermarked. Det er oplagt at lavprisflyselskaberne vil kunne drage fordel
af nedkonjunkturer og kapre forretningskunder fra FSC selskaberne. Som udgangspunkt i en verden der
bliver mere prisfølsom i hvert fald i flytransportbranchen, ses en stigende trend henimod mere prisbevidste
virksomheder der er mere selektive i deres valg for at sikre omkostningsminimering.

De privatrejsende udviser en lavere efterspørgsel efter rejser når forventningerne til de globale markeder
viser økonomisk afmatning. I perioder med nedkonjunkturer er det derfor vigtigt at have fokus på det kun-
desegment der om muligt kan reducere tilbagegangen i et andet kundesegment.

I gennemgangen af Technological gav følgende område prioriteringen høj; Internettet.
Der er en høj penetrering i brugen internettet, hvor EU landende viser i markant fremgang. I Norden har
penetreringen være høj i flere år. Forbrugere er blevet mere autonome i deres beslutninger og søger heni-
mod flere selvstændige beslutninger. Fokus og større penetrering er derfor vigtigt for at ”udnytte” internet-
tets modning i EU-landene igennem øget e-handel.

I gennemgangen af Environmental gav følgende område prioriteringen høj; EU- ETS og naturkatastrofer.
Om målene i EU ETS 2050 er ambitiøse er svært at sige. Teknologien er til stede, men mangler de nødven-
dige investeringer. Desuden er CO2 et udbredt problem og vil, hvis ikke reduceret have store samfundsøko-
nomiske konsekvenser på sigt grundet helbredsmæssige problemer i befolkningen. Desuden er det vigtigt
at NAS formår at overholde fastlagte CO2 kvoter, da bøden for overskridelse er høje. Vi kan dog ikke sige
noget konkret om bødestørrelsen i EUR, da der ikke er fundet data på området.

Naturkatastrofer, vulkanudbrud og voldsomt vejr er en trussel for flyindustrien og samfundet og bør tages
alvorligt. Stigningen i vulkanudbrud og kraftig storm viser en stigende trend i målinger over årtier, og vil
ligeledes have store samfundsøkonomiske konsekvenser. Det er vigtig at have fokus på disse miljømæssige
udfordringer, som en del af virksomhedens strategi. Mulighederne for indflydelse er ringe, men handlings-
planer kan udarbejdes for at reducere omkostningerne.

Afrunding
Der vil være visse makro økonomiske forhold der vil være svære at forudsige, men i forlængelse vil udbrud
af pandemier og borgerkrige være blandt dem som også vil have store samfundsøkonomiske konsekvenser.
Med et tilbageblik i historien vil en cyklus kunne sige, hvornår forskellige hændelser med stor sandsynlig-
hed vil optræde igen, som pandemier, naturkatastrofer, pris chok, og andre finansielle kriser. Det er vigtigt,
at virksomhederne tager deres makromiljø alvorligt og ikke underestimerer konsekvenserne ved at udvise



Side 39 af 131

passivitet. Det skal dog siges, at der for flyselskaberne er meget ringe mulighed for at have indflydelse på
hændelserne  i  makromiljøet.  Men  budskabet  er,  at  fokus  er  vigtig  for  den  strategiske  planlægning  for  at
minimere de fremtidige risici der måtte opstå.

5.2 PORTERS 5 FORCES Kilde: P5F M. E. Porter Figur 29: P5F

P5F analyserer industrien ud fra, hvor attraktiv
den er set ud fra konkurrenceintensitet og poten-
tiale for forandring. Via modellen ser vi dybere
ind i industrien på det, man kan kalde ”industri-
ens struktur”63. Modellen ser på forhold omkring
kunder, leverandører, nye udbydere og substitut-
ter til industriens serviceydelser. Analysen af de
enkelte faktorer giver et udgangspunkt for de
ting,  som  NAS  kan  påvirke  eller  skal  tage  højde
for i deres fremtidige strategi. Modellen kan
hjælpe med at finde en position som er mindre
følsom overfor ”angreb”.64

TRUSLEN FRA NYE UDBYDERE

Industriens profitabilitet
En industri med høj profit margin og let adgang til markedet vil tiltrække nye udbydere. Konkurrencen vil
øges,  som  følge  af  flere  konkurrenter  og  profitten  vil  på  længere  sigt  falde  til  markedsniveau  (udbud  og
efterspørgsel mødes). Vi starter derfor med at se på industriens profitabilitet.

Tabel 3: Industriens profitabilitet 2004-2014

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Net Profit, $ billion -5,6 -4,1 5 14,7 -26,1 -4,6 17,3 8,3 6,1 10,6 19,9

% margin -1,5 -1,0 1,1 2,9 -4,6 -1,0 3,1 1,3 0,9 1,5 2,7

Kilde: IATA, Airline Industry Economic Performance, December 2014

Der har været 4 år med underskud og 6 år med overskud i de seneste 10 år. Flyselskaberne blev ramt hårdt
af finanskrisen, hvilket også ses af tallene for 2008-2009. Fra 2010 frem til 2014 har der været konstant
overskud i branchen og 2014 ser ud til at være på højde med 2007 før krisen for alvor slog igennem.

63 Exploring Strategy, Johnson, Whittington og Scholes, Ninth edition 2011, Prentice Hall, s. 54-62
64How competitive forces shape strategy, Michael E. Porter 1979
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Tabel 4: Overskud og overskudsgrad i Europa samt Nord Amerika 2010-2014

Europa North Amerika

År Net profit, $ billion % margin Net profit, $ billion % margin

2010 1,9 2,4 4,2 5,7

2011 0,3 0,8 1,7 3,0

2012 0,4 0,7 2,3 3,4

2013 0,5 0,7 7,2 5,3

2014 2,7 1,9 11,9 7,6
Kilde: IATA, Airline Industry Economic Performance, December 2014

Som det ses af tabellen, har Nord Amerika en højere profit end det Europæiske marked, hvilket afspejles i
at det amerikanske marked stadig er mere reguleret end det europæiske. I 90’erne ses de første LPS’er i
Europa, som følge af liberaliseringen af den europæiske luftfartsindustri, som åbnede op for muligheden
for flere ruter. ”Ifølge en rapport fra EU-kommissionen var der i 1990 ingen LCC og i 2010 var der 20, som
samlet stod for 40,2 % af det europæiske marked” skriver Check-in.dk i sommeren 2011.65 De nye spillere
på markedet har en anderledes tilgang end de traditionelle flyselskaber og tilbyder lavere priser med ud-
gangspunkt i en lavere omkostningsstruktur. Det ændrer branchen fra at være en eksklusiv service forbe-
holdt forretningsrejsende og rige borgere til at blive hver mands eje.66  Efterspørgslen øges og giver dermed
plads til nye udbydere.

Det europæiske marked har en intens rivalisering, hvilket også ses af de skabte alliancer mellem flyselska-
berne. Alliancerne har til formål, at skabe bedre indtjening via et større rutenet og hyppigere afgange67,
som f.eks. tiltrækker forretningsrejsende. Det nordamerikanske marked har med sin højere profit margin og
de manglende LPS’er på TA stadig potentiale for nye spillere. I Politiken januar 2015 udtaler Michael
O’leary, at ”Ryanair ville være interesseret i transatlantiske langdistanceflyvninger, hvis de kunne skaffe en
flåde af tilpas billige langdistancefly.”68 Det må derfor forventes, at der i  fremtiden vil  være skarpere kon-
kurrence på TAM, og det er derfor vigtigt for NAS at positionere sig det rigtige sted.

Ankomsten af LPS’er i ren form globalt har medført at de traditionelle flyselskaber er tvunget til at restruk-
turere deres forretning og i dag ser vi flere FSC, som opretter underselskaber, som overtager de ruter, hvor

65Artikel på Check-in.dk, 5. juli 2011, EU: liberalisering skabte lavprisflyselskaberne, 5. juli 2011
66 NAS hjemmeside: filmen NAS goes global to stay competitive
67 Dbta.dk, stand by Nordic, smarte alliancer eller forkromede bonusprogrammer, Henrik Baumgarten, samt Berlingske
Business, Fly-alliancer sætter sig på markedet, Søren Domino, 15. december 2013
68 Politiken, Norwegian kan skrive historie med lavpris på langdistancen, 12. januar 2015, Jane Wild
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moderselskabets forretningsmodel ikke er konkurrencedygtig f.eks. Lufthansa med Germanwings og Finnair
med Light.69

Stordriftsfordele og kapital behov
Historisk har det krævet store investeringer i fly, ground handling og vedligeholdelse før man kunne starte
et flyselskab. Stordriftsfordelene kom dels via volumen, jo flere passagerer jo mindre omkostning pr. solgt
billet og dels via erfaring, hvor best practices for handling og vedligeholdelse kom over tid. I  dag ser vi en
tendens til at flyselskaberne leaser deres fly og outsourcer supportfunktionerne til underleverandører, som
specialiserer sig i dette, og dermed kan gøre det mest effektivt, billigst muligt. 70 Barrieren ved stordrifts-
fordele ses derfor udvandet over tid og vil derfor gøre det lettere for konkurrenter at komme ind på mar-
kedet. På samme måde vil exit barriererne også være udvandet, da kontrakterne formentlig mod en bod
kan opsiges.

Vi ser dog stadig mulighed for stordriftsfordele i de administrative og markedsføringsmæssige aktiviteter,
herunder f.eks. opbygning af loyalitetsprogrammer til kunderne, som kan gøre det mere attraktivt at vælge
et flyselskab fremfor et andet.

Statskontrol
Flyindustrien er kendetegnet ved gamle statsejede flyselskaber (flag carrieres). De enkelte regeringer har
en interesse i at beholde kontrollen over internationale lufthavne i deres lande, da det skaber arbejdsplad-
ser, tiltrækker turister og kan holde konkurrenter væk fra markedet.

I årene efter dereguleringen er mange tidligere statsejede flyselskaber blevet privatiseret71.  I  vores  sam-
menligning med konkurrenter er således Finnair og SAS stadig statsreguleret. Der ses en potentiel skæv-
vridning af markedet, da statsejede selskaber modtager subsidier og evt. favoriseres i hovedlufthavnene i
deres hjemland. Med udfasningen af statsejerskab ses truslen for selskaber på subsidier som lav.

Lufthavnes kapacitet
ULCC benytter i stor grad perifere lufthavne, for at minimere omkostningerne til lufthavnsskatter. Gennem-
løbstiden i en mindre lufthavn vil i mange tilfælde også være hurtigere, da der ikke er kø eller ventetid på at
sende flyene afsted pga. den mindre belægning.

NAS flyver på TA til de store lufthavne i NY, Florida (FL) og Los Angeles (LAX), da de mindre har svært ved at
håndtere de bredere langdistancefly. Hvis vi kigger på kapaciteten, kan vi se, at alle lufthavne arbejder for
at udvide deres kapacitet i de kommende år72, men da flytrafikken også forventes at stige, ser det ikke ud til
at kapacitetsproblemerne bliver løst i fremtiden. Massive udbygninger af lufthavne er begrænset af arealet,
de har til rådighed. Det har ikke været muligt at finde nøjagtige tal for den maksimale kapacitet.

Hvis de mindre lufthavne bliver i stand til at varetage de bredere langdistancefly kan dette afhjælpe en evt.
mangel på kapacitet i de store lufthavne, hvis de ikke ligger for langt væk fra metropoler eller turistattrakti-
oner, ligesom det typisk er billigere at have base i de mindre lufthavne.

69Film på NAS´ hjemmeside: NAS goes global
70 Financial Times, Airlines turn to outsourcing to keep lid on costs, Jane Wild, 21. April 2014
71 List of Government-owned and Privatized airlines, Icao.int, 4. Juli 2008
72 Faa.gov – airport capacity samt hjemmesider for de enkelte lufthavne
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KØBERNES STYRKE

Generelt kan siges at, hvis der er få købere på et marked, produktet eller serviceydelsen er standardiserede
og det dermed er indifferent hvem der er leverandør samt, at omkostningerne ved at skifte leverandør er
små, så vil kundens styrke være stærk.73

Målgruppen for luftfartsindustrien består af 2 kategorier af passagerer med forskellige behov; private- og
forretningsrejsende. Alle kunder søger at få dækket behovet for transport fra A til B hurtigst og billigst mu-
ligt. Faktorer som kvalitet, flysikkerhed og punktlighed spiller også en rolle for køberne. Dog kan der være
forskelle mellem de 2 grupper vi har identificeret.

Forretningsrejsende
Forretningsrejsende defineres som alle, der rejser if. arbejde.

De forretningsrejsende har krav til kvalitet på rejsen i form af komfort, service ombord og lounges. Rejsen
ses, som en del af deres arbejde og det forventes, at der kan arbejdes og hviles undervejs. Derudover vil
parametre som rutetilgængelighed målt på hyppighed og afgangs- & ankomsttidspunkt være væsentlige.
De skal være sikre på at kunne komme frem til aftalt tid på deres destination uden alt for meget spildtid. En
sidste faktor, som spiller en væsentlig rolle er, muligheden for at ændre billet med kort varsel, såfremt mø-
der aflyses eller ændres. Flyselskaber med lav punktlighed og rutetilgængelighed vil typisk blive valgt fra af
virksomhederne, ligesom ombookningsreglerne vil blive gennemgået nøje.

De forretningsrejsende har historisk givet den bedste indtjening pr. sæde, da billetprisen for business class
billetter er højere end economy class. Samtidig er virksomhederne der booker tit bundet i kontrakter for at
opnå rabatter og en sær service, hvilket sikrer flyselskabet fast indtjening i  kontraktens løbetid. Det er et
attraktivt marked, som flyselskaberne gør meget for at servicere. Det er dog ikke mange selskaber, som kan
leve op til virksomhedernes krav, hvorfor forhandlingsstyrken vurderes at være lav. ULCC tilbyder et stan-
dard produkt til alle, som selv ved tillægsydelser ikke vil dække alle de forretningsrejsendes behov. NAS ses
derfor ikke, som det klassiske valg.

I krisetid ses det dog at de forretningsrejsende bliver mere prisfølsomme og dermed kan vælge en ULCC på
udvalgte destinationer og dermed opnå en højere forhandlingsstyrke. NAS har yderligere valgt at flyve til de
store lufthavne på TAM, hvilket kan tiltrække flere forretningsrejsende.

Privatrejsende
Privatrejsende defineres som alle der ikke rejser if. arbejde. Det vil dermed være en uhomogen gruppe med
forskellige behov og fokus. Generelt kan siges, at denne gruppe er meget prisfølsom og overordnede krav
er ”billigst mulig billet”. Der er i dag stor prisgennemsigtighed via internettet, hvor søgning gennem rejse-
portaler gør det synligt, hvilke afgange, transporttid og priser der er hos de enkelte flyselskaber på en speci-
fik dato og destination. De privatrejsende har dog ingen direkte indflydelse på prisen og anses derfor som
pristagere.

Som individ er der lav forhandlingsstyrke, men som samlet gruppe ses en høj forhandlingsstyrke, da de med
lave skifteomkostninger og høj gennemsigtighed i markedet nemt kan skifte mellem flyselskaberne og der-
med presse prisen ned ved tilsvarende eller bedre kvalitet.

73 Exploring strategy af Johnson, Whittington & Scholes s. 58-59
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LEVERANDØRENES FORHANDLINGSSTYRKE

Leverandører med stor forhandlingsstyrke vil have mulighed for at presse priserne på deres varer op og
dermed øge omkostningerne for kunden og samtidig bestemme standarden for kvalitet. Hvis der er få leve-
randører, og de er uafhængige af industrien for at skabe omsætning, vil de ligeledes være at betragte som
stærke.

Der er mange leverandører til flyselskaberne. Vi har inddelt dem i hovedkategorier for nemmere at kunne
måle deres styrke.

Flyproducenter
Markedet er præget af duopol med kun 2 leverandører af fly til passagertrafik – Airbus Industries og the
Boeing Company. Der er intens konkurrence på markedet. Når flyselskaberne indkøber nye fly sker det ty-
pisk via udbud, hvor producenterne byder og dermed skal vinde på parametre fastsat af flyselskabet (her-
under prisen). Flyselskaberne køber typisk fly via volumen og med års mellemrum. Derfor er det vigtigt for
producenten at vinde ordrerne, da adskillige år kan gå før næste udbud. På grund af den svingende efter-
spørgsel, rabatter via volumen og den intense konkurrence presses udbudsprisen ned.

Flyselskaberne udviser dog typisk loyalitet overfor deres leverandør, dels på grund af de tidligere omtalte
stordriftsfordele som det giver at håndtere samme flytype. Samtidig vil ordrerne også være af længere va-
righed og kapaciteten hos producenterne kan være booket flere år i forvejen, hvilket også kan presse prisen
op. Under økonomiske kriser går mange flyselskaber konkurs og ordrer aflyses, hvilket kan påvirke produ-
centernes beslutningsproces.

”På lokalmarkederne ses andre flyproducenter, som dominerende spillere f.eks. Bombardier og Embraer,
men Lufthansas chef for flådestrategien, Nico Buchholz vurderede i 2011, at der vil gå op til 20 år før de for
alvor kan udfordre Boeing og Airbus.”74

Vi  vurderer  derfor  at  flyproducenternes  forhandlingsstyrke  er  lav  i  dårlige  år  til  mellem  i  gode  år.  I  2012
bestilte NAS for første gang fly fra Airbus for at spille flyproducenterne ud mod hinanden og få de bedste
priser. Bjørn Kjos vurderer, at de har nået en størrelse, hvor det kan lade sig gøre og dermed anses leveran-
dørernes forhandlingsstyrke for lav.75

Fagforeninger
I Skandinavien er fagforeningerne stærke og i flyindustrien er mange af de ansatte organiseret via fagfore-
ninger, hvilket betyder, at der ved forandringer i ansættelses- og lønforhold skal forhandles med de forskel-
lige organisationer.

Flyselskaberne er afhængige af de ansattes kompetencer, viden og arbejdskraft. Der bruges mange res-
sourcer  i  selskaberne  på  at  uddanne  personalet  i  sikkerhed  og  almen  flydrift,  men  for  ULCC  vil  der  også
være oplæring i effektive arbejdsmetoder samt mersalg i hele værdikæden. Lønomkostninger er en af de
største omkostninger for branchen.

Krisen har medført et øget fokus på reduktion af omkostninger, herunder også løn. Strejken med piloterne i
marts 2015 illustrerede fagforeningernes magt og NAS’ ønske om ændrede forhold. NAS forsøgte at flytte
piloterne over i et andet underselskab med anden overenskomst, som fagforeningerne vurderede ringere.

74 takeoff.dk, flere store flyproducenter om buddet, Flemming Juul, 20. juni 2011
75 NAS pressemeddelelse: Historiens største flyordre i Europa: Norwegian køber 222 nye fly, 25, januar 2012
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En  anden  sag  der  illustrerer  styrken,  er  de  igangværende  drøftelser  mellem  EU,  USA,  Norge  og  NAS  om
flyvninger med asiatisk kabinepersonale til lavere løn end tidligere ansatte.

Ændringer i arbejdsforhold skaber et massivt fokus og med strejke som redskab giver det fagforeningerne
gode kort på hånden, da det er dyrt for flyselskaberne, dels i tabte indtægter pga. aflyste fly, omkostninger
til  håndtering af  passagerer,  som bliver  ramt og i  image tab.  Det  vurderes  at  den 11 dage lange strejke i
marts 2015 kostede NAS 350 mNOK.76 Fagforeningernes forhandlingsstyrke vurderes at være høj.

Det eneste som taler imod en høj forhandlingsstyrke er krisens efterdønninger med massive opsigelser af
piloter. Mange piloter har måttet søge nye stillinger udenfor deres nærområde, hvilket har presset lønom-
kostningerne ned.77

Underleverandører
ULCC benytter underleverandører til levering af ydelser som ground handling, vedligehold, kundesupport
og bagagehåndtering for at have fokus på deres kerneydelse og dermed kunne reducere kapitalbehov og
omkostninger. Underleverandørerne formodes at være mere effektive og dermed mindre omkostningstun-
ge. Afhængigheden af underleverandørerne kan skabe en høj forhandlingsstyrke, hvis der er få udbydere af
den enkelte ydelse samtidig vil det formentlig kræve en større omstrukturering at skifte dele af leverandør-
kæden ud med store skifteomkostninger til følge.

Fuel er flyselskabernes største omkostning samtidig med at der ikke findes et alternativ produkt til de tradi-
tionelle fly. Prisudviklingen for fuel ses i PESTEL analysen. Prisniveauet er svært påvirkeligt for flyselskaber-
ne, hvorfor leverandørernes forhandlingsstyrke er høj.

For at reducere leverandørernes forhandlingsstyrke indgår flyselskaberne hedging aftaler, hvor prisen fast-
låses i en periode, hvilket samtidig gør omkostningsniveauet kendt i perioden. Et andet alternativ er at eks-
perimentere med biofuel, som beskrevet under PESTEL, men det er dog ikke noget, som NAS har benyttet
endnu.

Lufthavne ses også som en leverandør, da det er her flyselskaberne har deres baser og hvor øgede sikker-
hedskrav skal opfyldes af ansatte. Lufthavne vælges ud fra geografisk interessante punkter som f.eks. me-
tropoler, forbindingspunkter og turistattraktioner. De store lufthavne er svære at komme udenom, da der
ikke findes mindre lufthavne som alternativer i alle lande samt de ikke altid kan håndtere de bredere lang-
distancefly. Dette giver monopol lignende tilstande, hvor lufthavnene frit kan fastsætte prisen for de enkel-
te selskaber. Forhandlingsstyrken vurderes at være stor, men kan være lavere, afhængig af flyselskabet og
den gensidige afhængighed til lufthavnen. F.eks. ville man ikke kunne forestille sig Københavns lufthavn
uden SAS.

TRUSLEN FOR SUBSTITUTION

Hvis et alternativ produkt kan tilbyde en tilsvarende pris og performance som industriens produkt og skif-
teomkostningerne samtidig er lave, anses truslen for substitution at være høj.

76 NAS Pressemeddelelse: pilotstrejken påførte Norwegian omkring 350 mNOK i ekstraomkostninger og indtægtstab,
10. april 2015
77 Berlingske Business, 4.000 piloter står i kø for at arbejde for Ryanair, 13. februar 2015, Ida Meyer
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Der er ingen produkter, som kan erstatte flyrejsen på de Transatlantiske ruter. Alternativer som bil, båd
eller tog kan i bedste fald transportere passagererne fra A til B, men på markant længere tid og anses der-
for ikke som reelle alternativer.

Ift. de forretningsrejsende kan videokonferencer bruges til møder. Med den teknologiske udvikling bliver
billed- og lydkvaliteten bedre og kan spare virksomhederne for massive transportomkostninger. Under
askeskyen sås det f.eks. at forretningsrejsende var tvunget til alternativet.

RIVALISERING I BRANCHEN

Kampen om markedsandele i industrien er intens, på TA deler 3 alliancer 87 % af markedet78 Hvis  der  er
mange konkurrenter, de har samme størrelse eller exit omkostningerne er lave, så vil der være høj rivalise-
ring i branchen. Som beskrevet under truslen fra nye udbydere, så kan massiv konkurrence medføre lavere
profit margin.

De lave overskudsgrader i branchen (figur 12) signalerer, at der er massiv konkurrence. Der er mange udby-
dere på markedet og LPS’erne har været i vækst siden 2008. De store selskaber dumper priserne og leverer
til samme kvalitet for at bevare deres markedsandel.

Der dannes alliancer og joint venture selskaber for at skaffe bedre adgange til regioner, hvor der ønskes
ruteforbindelser og dermed tiltrække kunderne men samtidig kannibaliseres egne markeder for en deling
af markedet med partnere. På TAM indgår de europæiske flyselskaber samarbejde med amerikanske, som
kan sende passagererne videre til destinationer i USA.

Der arbejdes med mange kreative løsninger for at bibeholde eller erobre markedsandele på et mættet
marked. F.eks. ses USA’s kamp mod de europæiske flyselskaber som et træk for at undgå øget konkurrence
på deres indenrigsflyvninger og dermed miste markedsandele.

KONKLUSION PÅ P5F

I figuren ses et sammendrag af de væsentligste faktorer fra vores analyse af P5F.
Figur 30: Opsamling på P5F

Kilde: Egen

78 NAS årsrapport 2013, CEO remarks
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Truslen fra potentielle udbydere på de Transatlantiske ruter anses for at være høj, nu og i  fremtiden. Det
amerikanske marked har en højere profit margin end alternative regioner. ULCC udbydere, som endnu ikke
flyver langdistance, afventer, om NAS får succes med deres forretningsmodel, hvorefter de også overvejer
at træde ind på markedet. De lavere investeringer som følge af leasing og outsourcing gør det tilsvarende
mere attraktivt for nye udbydere. De amerikanske lufthavne følger nøje udviklingen i passagerer, så de
løbende udvider kapaciteten tilsvarende, så selvom der i nogle lufthavne er begrænset kapacitet, så ses
dette ikke som værende et problem i længden.

Købernes forhandlingsstyrke vurderes at være mellem i dag og i fremtiden. Største delen af passagerne (de
private) er pristagere, men kan som gruppe ved deres høje prisfølsomhed presse markedet til lavere pris.
Fokus på laveste pris gør det oplagt at de skifter til en ULCC og dermed giver NAS et forspring på de Trans-
atlantiske ruter. Kampen om de forretningsrejsende og den højere profit vil i fremtiden blive hårdere, hvil-
ket vil presse deres forhandlingsstyrke op.

Leverandørernes forhandlingsstyrke afhænger af den enkelte leverandør. Samlet set vurderer vi at den er
høj nu og mellem i fremtiden. Selskabskonstruktioner, lønniveau og on-going forhandlinger med fagfore-
ninger ses som værende uafsluttede og alt efter, hvordan de falder ud, kan de afgøre fremtiden for mange
flyselskaber. Der er kamp om indtjeningen og dermed vil der være kamp om at have de laveste omkostnin-
ger nu og i  fremtiden. Flyproducenternes duopol har eksisteret i  mange år og der ses ikke at være noget,
som skulle forandre dette i den angivne tidshorisont. Langtidskontrakterne vil dække den kommende peri-
ode og dermed vil der ikke være de store forandringer for flyselskaberne. Biofuel kan vise sig, at skabe vær-
di for flyselskaberne i fremtiden og dermed reducere brændstofleverandørernes forhandlingsstyrke, men
det vurderes at tage længere tid end de 5 år, vi kigger frem.

Truslen fra substitution er lav i dag og i fremtiden, da der ikke findes reelle alternativer til langdistance fly-
ruter. Videokonferencer vil give bedre kvalitet i fremtiden, når teknologien i form af bredbånd og udstyr
bliver bedre, men de kan ikke erstatte den personlige kontakt, og vi anser det derfor snarere som værende
supplement end direkte substitut.

Rivalisering i  branchen anses  for  mellem i  dag og høj  i  fremtiden.  Som beskrevet  tidligere afventer  bran-
chen,  hvordan det  går  for  NAS som ULCC på langdistance ruterne.  De er  first  movers  og kan forvente en
massiv konkurrence i fremtiden, hvis de lykkes.

Figur 31: P5F vurdering af påvirkning fra de enkelte faktorer i dag og 5 år frem

Faktor I dag 2015-2020

Potentiel entrants Høj Høj
Buyer power Mellem Mellem
Supplier power Høj Mellem
Threat of substitutes Lav Lav
Industry rivalry Mellem Høj
Kilde: Egen
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5.3 PERFORMANCE ANALYSE
I  analysen i  forrige afsnit,  hvor  vi  analyserede makromiljøet  for  NAS ved brug af  PESTEL og P5F,  blev  der
dannet et overblik over udfordringerne i omverdenen for NAS. I dette afsnit vil der blive udarbejdet en ana-
lyse for hvordan konkurrenterne Finnair, SAS og BA performer ift. NAS på givne ruter til USA. For at kunne
analysere dette er det vigtigt at se på følgende modeller; ASK, RPK, LF, CASK, RASK og RRPK.79

ASK (AVAILABLE SEAT KILOMETERS)

Total antal sæder der kan benyttes (uafhængig af om de er tomme eller ej). Beregnes som: X (flysæder) x Y
(distance fløjet) = ASK.

I figur 32 kan udviklingen i ASK ses på ruterne NY, LAX og FLL for selskaberne NAS, BA, Finnair og SAS. NAS
har haft en vækst på 178,5 % på disse centrale destinationer i perioden 2013-2014. Total produktionsfrem-
gang på destinationerne viser en stigning fra 744 millioner til 2.072 millioner ASK over 3 år. SAS har oplevet
en fremgang i samme periode på 4,3 %, hvor Finnair er status Que. Modsvarende BA der i samme periode
har haft en negativ vækst i ASK på minus 0,6 %. I perioden 2012-2014 for BA ses en negativ vækst på minus
2,6  % fra  11.933 millioner  til  11.627 millioner  i  ASK.  BA er  en stor  konkurrent  med hyppige flyvninger  på
ruterne JFK, LAX og FLL, og derfor vil en nedgang i ASK være til potentiel fordel for NAS. Ses der på ASK iso-
leret set på ruten JFK i sammenligning med de tre andre flyselskaber ser tallene ud på følgende måde; NAS
har i perioden 2013-2014 haft en vækst på 84,5 %, hvor SAS er vokset med 4,2 % og Finnair med en status
Que på 0 %. BA har haft lidt større fremgang over de to år på 10,7 %. Hvis der ses på fremtiden for NAS, vil
der forventes en fremgang i kapaciteten if. at deres nye 787-800 DL tages i drift.

Figur: 32 (ASK) Available Seat Kilometres i millioner. Kun for lufthavne JFK, LAX, FL

Kilde: Egen & Bureau of Transportation Statistics, United States & bilag 11.6

79 Air Asia, www.airasia.com/my/en/about-us/ir-airline-101.page
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LOAD FACTOR (LF)

Fortæller hvor effektiv et flyselskab er til at belægge sine sæder og er derfor brugt til at beskrive et flysel-
skabsperformance.80 Beregnes som: X (RPK)/Y (ASK) = LF.

Figur 33 viser udviklingen i LF over en periode på fire år. Finnair har haft store udsving i LF fra 2011-2014,
og har haft en negativ vækst på 5,3 % i perioden 2012-2014. SAS har udvist en stigning på 5 % i perioden
2011-2014. BA har vist en stigning på 1,3 % for perioden 2011-2014, hvorimod for 2013-2014 fik flyselska-
bet en negativ udvikling på minus 2,2 % i LF. NAS viser udvikling over perioden 2012-2014, med en frem-
gang på 5,6 % og ligger over niveau ift. SAS og Finnair. Sammenholdt med SAS i 2014 ligger NAS 3,7 % lave-
re i LF, og i sammenligning med Finnair ligger NAS 4,4 % højere.

Figur 33: Load factor (LF)

Kilde: Egen & Bureau of Transportation Statistics, United State, Traffic figures NAS, Finnair, SAS & BA &
bilag 11.6

RPK (REVENUE PASSENGER KILOMETRES)

X (antal betalende passagerer på en planlagt flyvning) x Y (fløjen distance)

Forholdet mellem udsvingene i figur 32 og 34 er meget ens, da RPK som nævnt er det betalende antal pas-
sagerer og ikke total antal sæder. For at en RPK kan beregnes på flyene er der blevet taget udgangspunkt i
LF  fra  BTS.  Tallet  er  en oplyst  beregning for  dækningsgraden på ruterne JFK,  LAX og FLL.81 82 83 84 85 LF  er

80 International Review of Business Papers vol. 3 No. 4 October 2007, The Determination of Load Factors in the Airline
Industry.
81http://www.norwegian.com/Global/norway/omnorwegian/dokumenter/trafficinformation/2014/Traffic%20JAN%20
2014.pdf
82 http://news.cision.com/sas-traffic-reports/r/the-sas-group-traffic-figures-december-2012,c9355818
83 http://news.cision.com/finnair/r/finnair-traffic-performance-in-january-2014,c9720463
84 British Airways Annual report 2012-2013
85 Bureau of Transportation Statistics, United States
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indregnet som variabel og beregnet på baggrund af flytype (antal sæder) og antal fløjet kilometer.86 Finnair
har vist en fremgang på 3 % i RPK i perioden 2013-2014 til trods for en status Que i samme periode for ASK,
hvilket  tyder  på en stigning i  belægningen af  flysæder.  For  NAS er  det  178,6  %,  hvilket  er  meget  godt  på
linje  med ASK for  samme periode.  Hvorimod BA har  udvist  minus  1,5  %,  hvilke  tyder  på at  deres  belæg-
ningsgrad er faldet ift. 2013.

Figur. 34 Revenue Passenger Kilometres (RPK) i millioner. Kun for lufthave JFK, LAX, FL

Kilde: Egen & BTS, US, Traffic figures NAS, Finnair, SAS & BA & bilag 11.6

OMSÆTNING PR. RPK (YIELD)

RPK er, som beskrevet ovenfor et mål for salgsvolumen, men viser ikke, om der er indtjening på billetterne.
Hvis billetterne sælges meget billigt for at udnytte kapaciteten, vil vi se en høj RPK men stadig en lav om-
sætning pr. passagerkilometer. Derfor er det interessant at se på Yield, som viser omsætningen pr. fløjet
passagerkilometer. Beregnes som: X (omsætning)/Y (RPK)=Yield

Omsætningen for ruterne JFK, LAX og FL er beregnet i samme forhold som forholdet mellem RPK i årsrap-
porterne og tidligere beregnet RPK for ruterne (vejet gennemsnit) til omsætningen i årsrapporten. Det er
ikke alle selskaber, som oplyser omsætningsfordeling på passagerer, fragt og øvrige, hvorfor beregningen
kan være misvisende, hvis nogle selskaber har en større andel af omsætningen på andet end passagerer.

Generelt ses det, at SAS har den højeste yield på 0,118 EUR i 2014, hvilket indikerer, at de har den højeste
billetpris pr. fløjet passagerkilometer. Ikke overraskende har NAS den laveste omsætning pr. fløjet kilome-
ter svarende til omkring halvdelen af SAS på 0,056 EUR i 2014, hvilket også underbygges af vores undersø-
gelse af billetpriser figur 46.

86 Google Earth – beregning af afstande mellem flere punkter
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Figur 35: Omsætning pr. RPK (Yield) 2013-2014 i m.EUR

Kilde: egen & årsrapporter 2013-2014 for selskaberne samt Centre for Aviation for NAS 2014

BA har de næsthøjeste priser med ca. 0,106 EUR og er det eneste selskab, som har en stabil Yield. Alle de
øvrige selskaber har faldende yield hvilket indikerer, at priserne er faldende på de transatlantiske ruter i
2013-2014. RRPK er faldende i perioden 2013-2014, hvilket passer med NAS’ indtræden på TA og kan indi-
kere at de øvrige selskaber er klar til at sænke deres priser for at bevare deres markedsandele.

OMSÆTNING PR. ASK (RASK) OG OMKOSTNING PR. ASK (CASK)

RASK beskrives også som enhedsomsætning, da den beregnes på den samlede kapacitet (ASK = antal sæder
til rådighed) og ikke på udnyttet kapacitet (RPK). RASK beregnes som: X (omsætning)/Y (ASK)

CASK er enhedsomkostningen pr. kapacitet og beregnes som: X (driftsomkostninger)/Y (ASK).

Driftsomkostningerne er defineret som, omkostninger relateret til passagertransport såsom fuel, personale,
handling, lufthavnsafgifter, salg og distribution (bilag 11.6). For at tage højde for at nogle selskaber leaser
en stor del af deres flåde og andre ejer, har vi medtaget afskrivninger, som en del af driftsomkostningerne,
selvom de ikke vil være fuldstændig identiske med omkostningen i den pågældende periode, men vil være
en lineær fordelt nedskrivning af flåden.

For at se specifikt på ruterne til  JFK, LAX og FL er omkostningerne og omsætningen fordelt ved vejet gen-
nemsnit i samme forhold som forholdet mellem total ASK og ASK på de angivne ruter.

En sammenligning af RASK og CASK i en given periode vil  give os en fornemmelse af rentabiliteten for de
enkelte selskaber.

Det ses af figur 36 at NAS som forventet har den laveste omkostning og omsætning pr. sæde. SAS har den
højeste, hvilket kan forklares med deres fokus på forretningsrejsende, som historisk har højere billetpriser
samt deres ældre flåde.
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Figur 36: Sammenligning af RASK og CASK for 2014 (mio. EUR)

Differencen mellem RASK og CASK ses som fortje-
nesten pr. sædekilometer. BA tjener mest med
0,0079 EUR pr. sædekilometer. Tæt på break even
med  0,0004  EUR  har  vi  SAS.  NAS  og  Finnair  har
negativ indtjening pr. sædekilometer med hen-
holdsvis 0,0020 EUR og 0,0018 EUR.

Ift.  en eventuel priskrig, så er det kun BA, som tje-
ner  penge  pr.  sædekilometer  og  reelt  kan  sætte
deres priser ned uden en reduktion af omkostnin-
gerne eller tab som følge, så en langvarig priskrig er
der ikke basis for uden blødende selskaber.

Kilde: Egen, årsrapporter for selskaberne

Tilsvarende er driftsomkostningerne pr. sædekilometer for BA væsentlig højere end for NAS, hvilket bety-
der at de ikke kan tilbyde samme lave priser uden et stort tab eller en omstrukturering af selskabet. Til gen-
gæld kan NAS være nød til at øge deres priser for at opnå indtjening i fremtiden, medmindre der i driftsom-
kostningerne i 2014 er skjult væsentlige omkostninger til den massive vækst, som ikke vil komme i fremti-
den.

KONKLUSION PÅ PERFORMANCE ANALYSEN

Selv om NAS stadig er meget ny på TA ses der en klar positiv stigning i ASK fra 2012. I 2014 at ligger de lidt
over selskaberne Finnair og SAS. Hvad angår BA kan det være svært at nå helt samme niveau, da selskabets
fly har en kapacitet der er 52,1 %87 større end NAS’ DL. Dog har NAS en stabil  og høj LF der viser at de er
gode til at belægge deres fly, hvilket også ses i RPK, som niveaumæssigt ligger lidt over SAS og Finnair. I alt
kan  det  konkluderes,  at  NAS  har  en  positiv  vækst  i  flyvninger  til  USA  og  ligger  lidt  over  niveau  ift.  deres
nærmeste konkurrenter.

CASK er det laveste i peer gruppen og viser hvor konkurrencedygtige, de er på markedet. Omkostnings-
strukturen understøtter deres strategi som LPS. Dog ses det, at NAS på trods af de lave omkostninger har
negativ indtjening pr. sædekilometer og kan være nødsaget til at øge priserne eller LF.

5.4 STRATEGIC CANVAS
I dette afsnit ses på de kritiske succesfaktorer set fra kundens side. NAS’ performance måles mod peer
gruppe.

87 Boeing og Airbus hjemmeside - factsheet
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Normalt ville udvælgelsen være baseret på en spørgeskemaundersøgelse hos kunderne, men pga. begræn-
set tid og mulighed for at spørge kunderne på TA, har vi benyttet Skytrax. Som er flybranchens uafhængige
rating bureau, der vurderer flyselskaber og lufthavnes produkt- og serviceniveau ift. internationalt aner-
kendte standarder88. Beskrivelse af kriterier og kategorier i bilag 11.7.

Som det ses af figur 37 ligger kurverne for BA og Finnair på de fleste punkter oveni hinanden. På service fra
kabinepersonalet, mad ombord og on-time performance ligger Finnair øverst. NAS er på niveau med Finnair
og BA på Cabin Staff Service, Onboard catering og seat comfort. På on time performance er NAS over BA og
tæt på Finnair. Finnair introducerer i 2015 et billigere alternativ, Light89, hvor bagage bliver et tilvalg. Hvis
de vælger at give passagerne mulighed for flere tilvalg, må det forventes, at tallene nærmer sig NAS. NAS
kan forbedre sig på områder som; Cabin cleanliness and comfort, Cabin Staff service, Delay handling og
baggage delivery, hvor de øvrige selskaber også ligger lavt. Et Blue ocean område for NAS er lave billetpri-
ser, hvor de ligger bedst på TA, og de øvrige selskaber ikke kan følge med. Ift.  SAS ligger NAS over på on-
board services, men oplevelsen i lufthavnen og hjemmesiden performer SAS bedre på. Det kan overraske,
at NAS performer så dårligt på hjemmesiden, da de historisk har været langt fremme på den del. Håndte-
ring  af  forsinkelser  har  været  kritiseret  massivt  i  pressen,  som  et  punkt  de  skal  arbejde  med,  hvis  de  vil
fremstå som havende god service.

Figur 37: Strategic Canvas

Kilde: Egen på baggrund af data fra Skytrax og flightstats.com

88 Skytrax – airlinequality.com/StarRanking/ranking.htm + Airline rating
89 finnair.com/dk/dk/light
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5.5 INTERN ANALYSE, RESSOURCER OG KAPABILITETER

I forlængelse af det tidligere afsnit som gav en introduktion til NAS´ performance sammenholdt med kon-
kurrenterne, vil der i dette afsnit blive set på de ressourcer og kapabiliteter virksomheden har. Dette vil
være med til  at underbygge en tese om de eventuelle styrker og svagheder, der er i  det interne miljø. En
virksomheds konkurrenceevne er ikke kun defineret af makromiljøet men også i høj grad af de ressourcer
og kapabiliteter den besidder, som kan være med til at give en komparativ fordel ift. konkurrenterne.

Ressourcer henviser til virksomhedens aktiver og kan deles op i faste, immaterielle og menneskelige. Kapa-
biliteter er virksomhedens evne til at koordinere og udnytte ressourcerne bedst muligt.

Vi tager udgangspunkt i VRIO modellen90, hvor vi med nedenstående spm. forsøger at identificere de kon-
kurrencemæssige fordele, som det interne miljø giver NAS.

Value: udnytter kompetencen muligheder og neutraliserer trusler?
Rarity: hvor mange andre organisationer besidder den værdifulde kompetence?
Inimitability: hvor nemt er det for andre organisationer at imitere kompetencen. Har de en ulempe, når

de forsøger at erhverve den?
Organisation: er organisationen struktureret til at udnytte kompetencens fulde potentiale?

Fly
NAS benytter Boeing 787 DL på TA, som eneste flytype. Det vil  alt andet lige give omkostningseffektivitet
ift. håndteringen af flyene i lufthavnene både ved ground handling, reparation og vedligehold, da der kan
fastlægges standardrutiner og procedurer, som gælder for alt personale ligesom, der kun vil være behov for
en type reservedele, mindre lagre og uddannelse. På samme måde øger det også mobiliteten, da flyene
bruges ensartet på alle ruterne og nemt kan erstatte hinanden ved tekniske problemer.

DL benytter den nyeste teknologi og vil med sin højere komfort give bedre oplevelse for passagerne. Med
flere sæder og bedre brændstoføkonomi, er flytypen med til at holde omkostningsniveauet nede og der-
med gøre det rentabelt at operere som ULCC på destinationerne. DL har desværre haft mange tekniske
problemer, så NAS har været tvunget til  at leje fly ind og har dermed ikke opnået den effektivitet og om-
kostningsreduktion, som var forventet.91

Figur 38: NORWEGIAN ECONOMY CLASS SEAT REVIEW - BOEING 787-8

Date : 19 November 2014 Review by : Scott Mayfield (USA)

Comfort: 8/10

Seat Layout 2x4x2
Legroom
Seat Recline
Seat Width
Viewing TV
Access to seat

Recommended

As long haul economy seats go, Norwegian was relatively comfortable.
LAX to Stockholm in standard economy. The new Dreamliner delivered
a quieter flight with better air quality, lighting and very little jet lag than
its predecessors. The in-seat entertainment system in the headrest of
the seat in front offered an above average selection of music, movies
and TV programming. The seat had a standard amount of space and
reclining range compared to other economy cabins. I would recom-
mend Norwegian for its value to comfort ratio.

      Kilde: Skytrax

90 Exploring Strategy, Johnson, Whittington og Scholes, Ninth edition 2011, Prentice Hall, s. 89-96
91 NAS hjemmeside, årsrapport 2013, CEO remarks
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På sigt ser vi stadig flåden som en værdiskabende kompetence. Den vil dog ikke være svær for andre flysel-
skaber at imitere, da alle har adgang til køb af nye homogene flytyper, om end det kræver langtidsplanlæg-
ning og finansiering. Det ses derfor ikke som sjældent. Ruterne over TA er bygget op omkring DL, som med
sin  længere rækkevidde er  optimal  til  langdistanceruter.  NAS har  organiseret  sig  omkring flytypen både i
håndtering, økonomi og markedsføring.

Finansiering
Ved at  satse  på en bestemt flytype har  NAS haft  mulighed for  at  samle en større  ordre og dermed opnå
rabat på de kommende leveringer.92 Derudover leases en del af flyene for at holde kapitalbehovet nede og
gøre organisationen mere fleksibel ift. at regulere på udbuddet, hvis efterspørgslen falder.

Leasing og store ordrer er værdiskabende, men ikke sjælden eller svær at imitere. Det ses at konkurrenter-
ne finansierer sig på tilsvarende vis. De nye fly er leveret efter planen og ruteplanlægningen følger de
kommende leveringer, så de kan organiseres.

Brand og ry
NAS har for det meste et positivt ry, hvis man kigger på hele selskabets aktivitet. De har haft massiv vækst
og deres markedsføring med skandinaviske helte på halefinnen og deres karakteristiske farver har givet
dem stor brandværdi.

På de Transatlantiske ruter, har de fået massiv kritik for dårlig information til kunderne ved aflysninger,
manglende betaling af erstatning for forsinkelser samt de tekniske problemer med DL. Derudover har der
også været en debat af NAS’ ønske om at benytte asiatisk personale på ruterne for at minimere omkostnin-
gen til lønninger og omgå hviletidsreglerne. Senest har konflikten med piloterne og den efterfølgende strej-
ke også givet ridser i lakken. Via markedsføring har NAS lavet en helsides annonce i aviserne (bilag 11.10),
hvor de undskylder for strejken, dette ses som et forsøg på at imødegå imagetab.

Et godt brand tager lang tid at opbygge og kan være medvirkende til at kunden vælger selskabet fremfor et
andet. Det må derfor siges at være værdiskabende, hvis NAS kan opretholde brandværdien på TA og op-
bygge et tilsvarende ry, som på det europæiske kontinent. Brand er svært at imitere da det relaterer sig til
det enkelte selskab, og et godt ry er sjældent blandt LPS’er, hvor Ryanair og Easyjet f.eks. har et dårligt ry.

Ledelse
NAS CEO, Bjørn Kjos er en markant frontfigur. Hans personlighed og handlinger har i høj grad sat sit præg
og været med til  at skabe NAS’ varemærke som ULCC og gøre det kendt. Udover at tegne billedet af NAS
udadtil formoder vi, at Kjos og hans personlighed også er med til at tegne et billede indadtil hos NAS i form
af måden at arbejde på og hvilke egenskaber der vægtes i selskabet.

Det  skaber  værdi  for  NAS både ift.  omverdenen,  men også internt  i  virksomheden,  at  der  er  en markant
frontfigur, som viser retningen. Det er sjældent, at der er så markante frontfigurer i flyselskaber som skaber
gode resultater. SAS havde Jan Carlzon, Virgin har Richard Branson, og Ryanair har Michael O’leary. Det må
være svært at imitere, da der også findes selskaber med mindre synlige eller dårlig ledelse. Bjørn Kjos bæ-
rer NAS og er en integreret del af organisationen, så den er også organiserbar.

92 NAS hjemmeside, pressemeddelelse: historiens største flyordre i Europa: NAS køber 222 nye fly
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Punktlighed
En af de vigtigste faktorer for passagererne er, at de kommer frem i rette tid. Det måles via punktlighed,
defineret som afgange der flyver indenfor 15 minutter af planlagt afgangstid. Punktlighed spiller derfor en
væsentlig rolle for fremtiden for NAS. Fortsatte forsinkelser og aflysninger på de Transatlantiske ruter kan
påvirke kundernes valg af flyselskab. For at imødegå dette aflyste NAS flyvninger med DL på de ruter, hvor
der er færrest passagerer.93 NAS har jf. deres hjemmeside en punktlighed på afgange på 86 % i 2013 mod
85 % i 2012. Ankomst punktligheden ligger tilsvarende på 85 % i 2013 mod 82 % i 2012. Det ønskede niveau
er 90 %, hvilket i 2014 næsten er nået med 89,7 %.94

Punktlighed skaber værdi for NAS, da kunderne har præference for flyselskaber med høj punktlighed. NAS’
niveau for punktlighed i 2014 er sjældent, og svært at imitere for andre flyselskaber. De tidligere års niveau
svarer til  konkurrenternes, så hvis NAS ikke i  fremtiden holder sig omkring de 90 % eller over vil  det ikke
være sjældent eller svært at imitere. Høj punktlighed kræver effektive og gennemarbejdede procedurer i
alle værdikædens led, hvilket betyder at det hos NAS er organiseret i virksomheden.

Figur 39: Punktlighed 2008-2013

Kilde: NAS årsrapport 2013, operations & Market Developments

Effektivitet og omkostningsstruktur
Som ULCC er det vigtigt for NAS at have fokus på effektivitet og omkostningsstruktur. Med andre ord er det
vigtigt, at have så lave enhedsomkostninger som muligt for hver enkelt sæde, der sælges.

93 DR.dk, Norwegians nye superfly svigter igen og igen, 29. januar 2015 af Kontant
94 Forbes Business, These are the World´s most punctual airlines and very few of them are American, Niall MacCarthy,
12. januar 2015
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I afsnittet om flåden er kort beskrevet, hvordan brugen af en bestemt flytype kan give lavere enhedsom-
kostninger som følge af færre typer af reservedele, mindre lagre, mindre træning til kabine- og teknisk per-
sonale. Derudover er der under PESTEL beskrevet, hvordan teknologien udnyttes bedre med nye fly i form
af brændstofforbrug.

Størstedelen af NAS’ billetsalg foregår via internettet95, hvilket minimerer omkostningerne til administrati-
on til f.eks. billetkontorer, personale og provision til rejsebureauer, samtidig forbedrer det likviditeten, da
indbetalingerne sker direkte til NAS.

NAS outsourcer alle omkostningstunge funktioner, som ikke har fokus på kernekompetencen96. De outsour-
cer, som tidligere beskrevet under P5F, ground handling, reparation & vedligehold samt catering, hvilket
også er med til at sikre lavere personaleomkostninger.

Omkostningsstrukturen og -effektiviteten kan måles direkte på bundlinjen i form af sparede omkostninger
og i luftfartbranchens nøgletal for CASK. Strukturen adskiller sig fra de øvrige selskaber i peergruppen på
TA, men hvis der kigges på branchen generelt, så findes der mange andre LPS’er, som har en lignende struk-
tur og den anses derfor hverken som unik eller umulig at imitere i markedet generelt. På TA er det dog en
unik tilgang, som ikke tidligere er set gennemført over en længere årrække, så for dette marked konklude-
rer  vi,  at  det  er  både unikt  og svært  at  imitere.  Hele  organisationen hos  NAS er  præget  af  deres  omkost-
ningsfokus, så det er dybt integreret i virksomheden og kan derfor organiseres.

KONKLUSION PÅ VRIO

Figur 40: Opsamling på VRIO

Kapabilitet Værdi Rare Imiterbar Organiserbar
Flåde Ja Nej Ja Ja
Finansiering Ja Nej Ja Ja
Brand og ry Ja Ja Nej Ja
Ledelse Ja Ja Nej Ja
Punktlighed Ja Ja Nej Ja
Omk. struktur Ja Ja Nej Ja

Kilde: Egen

NAS’ brand, ry, ledelse, punktlighed og omkostningsstruktur er kapabiliteter, som er sjældne og svære at
imitere for konkurrenterne. De giver derfor NAS komparative fordele på længere sigt. Flåde og finansiering
er indenfor de seneste år allerede efterlignet af andre selskaber og vil i fremtiden udgøre en mindre og
mindre konkurrencemæssig fordel, som forskellen til konkurrenterne udvandes.

Det er vigtigt at finde nye komparative fordele, som kan adskille NAS fra de øvrige selskaber og styrke deres
position på TA.

95 NAS årsrapport 2013, the year in brief
96 NAS årsrapport 2013, operating costs
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5.6 VÆRDIKÆDE ANALYSE
Efter at have lavet den interne analyse i afsnit 5.5 af NAS for at evaluere på de komparative fordele, vil der i
dette afsnit blive set på værdikæden. Værdikædeanalysen er vigtig da den beskriver operationerne i virk-
somheden, og om disse udgør en konkurrencemæssig fordel ift. konkurrenterne. I figur 41 ses værdikæden
for flyindustrien.

Figur 41: NAS´ værdikæde

Kilde: M. E. Porter, The value chain within an organization, s. 98

PRIMÆRE AKTIVITETER

De primære aktiviteter er dem, som har direkte indflydelse på virksomheden, og som kan overvåges, men
også aktiviteter, som er vigtige for passagerne, når de benyttes. De primære aktiviteter er indgående og
udgående logistik, operationer, service, marketing & salg.

Indgående logistik
Indgående logistik er vigtig for driften, da det er her forsyningen af varer tilføres NAS for varetagelse af den
daglige drift. Ved at vedligeholde gode forbindelser til leverandører som f.eks. Boeing, sikrer NAS udbedrin-
ger af fejl og service på flyene. Forbindelser til andre leverandører som levering af reservedele, handling af
fly ved gaten, rutinecheck, levering af råvarer til  catering, aviser, medier og telefoni indgår også. Desuden
indgår samarbejdsaftaler med levering af jet fuel som en vigtig parameter.

Operationer
Aktiviteten omfatter klargøring af varer og services som skal tilbydes eller sælges til kunderne. NAS har her
nogle komparative fordele som at tilbyde kunderne online booking af flybilletter og anden online service. I
december 2014 havde NAS 82 % internet bookings.97 Desuden tilbydes quick check-in, og bagdrop ved

97 Norwegian Traffic Figures December 2014
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NAS´egen stand med mulighed for personlig service. Ydermere tilbydes nyeste flyflåde DL 787-8 som giver
passagerne seneste komfort og sikkerhed. NAS gør kun brug af én flytype på deres oversøiske ruter, hvilket
giver stordriftsfordele ved mindre reservedelslagre og bedre kernekompetencer hos mekanikere. Vigtighe-
den af et godt sammenspil mellem lufthavnen og flyselskab om levering af services til passagerne er afgø-
rende.

Udgående logistik
Udgående logistik er typisk de services NAS tilbyder deres kunder i lufthavne, hvor hurtig service og rådgiv-
ning kan tilbydes passagerne. Dette skyldes primært at mange passagerer selv foretager self check-in og
bagdrop, hvilket reducerer køen ved standene i modsætning til mange af konkurrenterne. Vigtigheden af
punktlighed spiller en central rolle, hvor NAS indtager en 5. plads over verdens 10 mest punktlige flyselska-
ber med et hit på 89,7 %.98 Tekniske problemer på DL er stadig et stort problem, hvor NAS indtil videre har
måttet aflyse flere hundrede afgange, med erstatning af lejede fly fra portugisiske HiFly og EuroAtlantic.
Primært er det de danske rejsende fra København, det er gået ud over, da London er blevet opprioriteret. I
henhold til Daniel Kirchhoff, kommunikationsrådgiver for NAS er det kun 6 % af DL der erstattes.99 Det skal
dog ikke negligeres, at for de passagerer der har købt en rejse med DL, er oplevelsen også en vigtig del af
rejsen.

Marketing & Salg
Marketing og salg er afgørende områder for at opnå komparative fordele ift.  konkurrenterne. NAS har et
stærkt brand og image som spiller en central rolle, og vil være medvirkende til at få flere tilfredse passage-
rer. Denne indgang er det første led i værdikæden, hvor flyselskabet har kontakt til kunden. Om kontakten
er via internettet eller ved personlig betjening, er det afgørende, at kunden føler at have gjort en god han-
del, og måske i fremtiden vil vælge flyselskabet igen. NAS benytter primært internetsalg, hvor kunden er i
centrum og har  friheden til  vælge sammensætningen af  rejsen.  Budskabet  er,  at  der  ikke tilbydes  en fast
pris, men en pris der afspejler sammensætningen af de behov kunden har. Passageren har også mulighed
for at optjene point igennem Norwegian Reward, som gælder flybilletter, hotelbooking og billeje, hvor po-
int kan bruges på rejser, forsikringer, ekstra bagage etc.100 Desuden er marketing aktiviteterne ikke kun
rettet mod kunderne, men også i høj grad mod andre interessenter som medarbejdere, myndigheder og
medierne.101 Dette opnås primært ved at tilbyde ekstra værdi for alle interessenterne.

Efter Salg
Efter salg er afgørende for NAS, da det er her kunderne har muligheden for at klage, når noget gik galt, og
hvor fastholdelsen af kunden bliver altafgørende. Vigtigheden af en hurtig problemløsning fra flyselskabet
er altafgørende for om kunden føler sig retfærdig behandlet og i fremtiden ønsker at benytte flyselskabet
igen. Ved mistet bagage tilbyder NAS levering direkte til hjemmet, så snart bagagen er fundet. Desuden vil
beskadiget bagage blive udbedret på NAS´ regning, dog skal klagen indgives indenfor 7 dage. Dækker kom-
pensationen ikke det fulde beløb, vil sagen videregives til skadelidtes forsikringsselskab.102

98 Forbes Business, These are the World´s most punctual airlines and very few of them are American.
99 DR/ Norwegian nye superfly sviget igen og igen, 29. jan. 2015.
100 norwegianreward.com
101 Årsrapport 2013, Norwegian Air Shuttle ASA, s. 3
102 norwegian.com – baggage irregularities
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KONKLUSION PÅ VÆRDIKÆDE

I figur 42 findes et samlet overblik over værdikædeanalysen samt en vurdering af den konkurrencemæssige
implikation.

Figur 42: Værdikæde- og ressourceanalyse NAS.
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Online bestilling / self ser-
vice
DL 787 og features
Innovation
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+
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*Midlertidig: < 12 mdr. *Længere fordel: > 12 & < 60 mdr.

Kilde: Egen & Exploring Strategy

(1) Det er vigtigt at bevare gode samarbejdsrelationer til leverandører for at opretholde en effektiv logistik
for tilstrømningen af varer og services. Best performance på flyoperationer ligger i synergien mellem NAS
og leverandørerne.

(2) Vigtig at øge penetreringen i on-line bestillinger, da markedet er i udvikling og kan være med til at redu-
cere omkostningerne. Passagerens mulighed for at agere autonomt er essentielt, men samtidig skal der
også være mulighed for personlig service for at nå den bredere målgruppe af passagerer. NAS tilbyder pas-
sagerne nyeste flytype på TA som et led i tryghed, komfort og bekvemmelighed..

(3) Et punkt gav anledning til kritik, håndteringen af de tekniske problemer med DL, hvor passagerer ikke
tilbydes kost og logi, samt en svag kommunikation til passagerne. Dog formår NAS en høj punktlighed i de-
res operationer, hvilket giver nogle klare fordele overfor konkurrenterne, hvor NAS kan blive kundens for-
trukne valg.

(4) Kundens første kontakt til NAS er vigtig for en oplevelse af god service og behandling. Det er vigtig for
NAS at yde optimalt, da kontakten til nye og eksisterende kunder skabes og vedligeholdes her. De kompara-
tive fordele overfor konkurrenterne udvikles igennem et image der føres ud i livet og som kan genkendes af
kunden.

(5) Eftersalg har haft problemer med at yde optimalt ved klager fra passagerer, der mener, at NAS ikke har
levet op til deres image. Problemet er mangel på kompensation for gener, der er påført de rejsende grun-
det forsinkelser eller aflysninger. Et område hvor NAS ikke har levet op til forpligtelsen i alle tilfælde. Det er
oplagt, at dette område kræver handling for ikke at tabe eksisterende eller fremtidige kunder. Men NAS
udviser også forbedringer i deres tilgang til problemløsning for passageren.
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(6) Landespecifikke selskaber vil være med til at give NAS en mere fremtræden rolle i de lokale markeder.
Desuden vil det bidrage til mere lokal ekspertise og hurtigere reaktionsevne lokalt i markedet ved driftsbe-
slutninger om fly, ressourcer til personale, jura, økonomiske beslutninger mm. Ydermere vil det styrke posi-
tionering i markedet ift. konkurrenterne, lokal politik og lovgivning.

(7) NAS har en fleksibel og dynamisk organisation der giver mulighed for hurtig tilpasning. Dette er vigtigt
når nye markeder skal indtages og omstruktureringer er påkrævet ved markedsændringer som ved økono-
miske udsving.

(8) NAS tilbyder seneste teknologi i  deres fly. Dette giver fordele, da NAS giver alle adgang til  samme fea-
tures i form af interaktiv underholdning lokalt fra siddepladsen. Desuden en innovativ tilgang ved at tilbyde
bedste service igennem et moderne og tidsvarende produkt, der tiltaler den moderne passager. Og giver
mulighed for at være på forkant med de miljømæssige udfordringer igennem en reduceret CO2 udledning.

(9) Kombineret leasing og køb af DL kan være med til at reducere omkostninger for NAS. Det ses også som
positivt, at der er aftalt en tilbagekøbsaftale af nogle af flyene efter minimum 12 år.103 Men de store tekni-
ske problemer med flyene og omkostninger forbundet med leje af DL igennem polske LOT, portugisiske
HiFly og EuroAtlantic vil have negative konsekvenser for indtjeningen. Indtil videre har NAS tabt ca. én mil-
lion NKR om dagen på aflysninger og leje af fly.104 Omkostninger til fuel er vigtig at iagttage nøje, da NAS er
meget følsom for udsving i priserne. Derfor vil det være relevant at se på alternativer som biofuel, som DL
vil kunne flyve med, og som kan bidrage positivt til omkostningerne.

5.7 SWOT ANALYSE
I dette afsnit samles op på alle relevante områder gennemgået i tidligere afsnit om analyse af mikro- og
makromiljøet  for  NAS samt de interne forhold.  Vi  samler  de faktorer,  vi  finder  mest  relevante,  og  som vi
mener både bidrager negativt som positivt for NAS. Analysen vil tage udgangspunkt i SWOT. I tabellen vil en
opsummering af de mest interessante forhold blive præsenteret.

Figur 43: NAS´ Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats

Strength Weaknesses
Stærkt brand
Høj LF
Self-service check-in
Brug af internettet til markedsføring
Høj punktlighed
Fremtrædende ledelse
Omkostningsstruktur
Homogen flåde
Punkt til punkt flyvninger

Nedbrud af fly
Kundeservice
Mangel på udbetaling af kompensation
Ekspansions hastighed
Likviditet

103 Årsrapport 2013, Norwegian Air Shuttle, Note 12 Operating Leases
104 Berlingske Business, Transport, Norwegian taber en million om dagen – 27. oktober 2014
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Opportunities Threats
Deregulering af EU-US OSA
Stigning i brugen af internettet
Stigning i BNP
Biofuel
Autonome forbrugere

Naturkatastrofer
Geopolitisk uro
Stigende priser på jet-fuel
Offentlige subsidier til konkurrenter
Security omkostninger
Udsving i EUR og USD
EU-ETS
Nye udbydere
Fagforeningernes styrke
Intens rivalisering
Utilfredse kunder

Kilde: Egen & Exploring Strategy

Hvis vi ser på de interne forhold i virksomheden, så har den strategiske analyse afsløret NAS’ mange styr-
ker. Under et ser vi at organisationen er gennemsyret af deres forretningsmodel med intenst fokus på ef-
fektivitet i alle led af værdikæden og lave omkostninger, som medfører en høj grad af udnyttelse af inter-
nettet til markedsføring samt pres på passagererne for self service. Den høje punktlighed og LF ses som en
afledt effekt af, at virksomheden har en klar mission qua den fremtrædende ledelse. Ved opstarten på TA
har de været ramt af begyndervanskeligheder, som især har udmøntet sig i forsinkelser og aflysninger pga.
tekniske problemer med DL. I et LPS, hvor der er fokus på transport fra A til B til den lavest mulig billetpris
er der ikke plads til  et stort serviceorgan, hvorfor den afledte effekt af aflysningerne bliver klager og util-
fredse kunder. Det forstærkes yderligere, da NAS ikke udbetaler kompensation. Hvis det ikke på længere
sigt skal gå ud over deres image, kræves der handling. Overordnet var det måske værd at se på om vanske-
lighederne skyldes, at de er ekspanderet for hurtigt. Hvis de havde haft flere fly og typen var gennemtestet
inden flyvningerne på TA kunne de formentlig have sparet mange omkostninger.

Analysen af de eksterne forhold ender i muligheder og trusler. I et mættet marked under intens rivalisering
vil  der  være  mange  trusler,  hvilket  også  ses  her.  Overordnet  vil  der  være  trusler  om  overlevelse  pga.  de
mange konkurrenter  og flere  FSC’  fokus  på oprettelse  af  LPS’er  i  deres  alliancer.  På  samme måde er  der
mulighed for at flere vil træde ind på TA, hvis det lykkes for NAS at flyve som ULCC, hvilket vil intensivere
konkurrencen yderligere. Når vi på samme tid har stærke fagforeninger, som kan forhindre udnyttelsen af
lavere lønomkostninger via fastansættelse af f.eks. asiatisk personale, så er der nogle alvorlige skyer i hori-
sonten, som man skal ruste sig i mod.

6. STRATEGISK UDVIKLING

6.1 UDVIKLING AF KONKURRENCESTRATEGI
I dette afsnit vil der blive udarbejdet en analyse for den strategi NAS skal ”adoptere” i markedet. Dette er
essentielt, for at NAS kan være stærkt funderet og sikre virksomheden fremtidige konkurrencemæssige
fordele.
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Der vil i det følgende blive analyseret på forhold, der kan give en indikation af, hvilken strategi NAS følger.
Dette vil blive gjort på baggrund af vores viden fra analysen af NAS’ omverden og interne forhold. I figur 44
er oplistet nogle forhold, der skal give en indikation for valg af én af de 3 generiske strategier.

Figur 44: Konkurrenceparametre

Norwegian

Områder identificeret

Standardiseret produkt
Billig kerneydelse
Web-løsninger primær indgang til salg af rejser
Bredt markedssegment

Privat- og forretningsrejsende
Tilkøb af ekstra services
Begrænset til 1 flytype
Indkøb af store mængder fly

discount
mindre enhedsomkostninger

Ny flåde if. konkurrenterne
mindre variable omkostninger
mindre fuel forbrug
leasingfordele

Høj grad af outsourcing
Kilde: Egen

Med udgangspunkt i ovennævnte punkter kan det med fordel forsvares at NAS følger en omkostningsleder-
strategi. Dette begrundes nedenfor.

Stordriftsfordele; begrundes i at NAS kun anvender 1 flytype, hvilket er med til at sænke omkostningerne.
Dette giver reducerede omkostninger grundet reduktionen i reservedelstyper samt en specialistviden på få
flytyper. Er med til at øge effektivisering af sidstnævnte to forhold. Ny flåde af fly giver også komparative
fordele ift. konkurrenterne ved f.eks. lavere fuel forbrug. Desuden vil leasing af fly give nogle fordele i mod-
sætning til konkurrenterne som ejer deres flåde.

Input; indgår også som en vigtig parameter, da køb af fly i store mængder vil reducere omkostningerne via
kvantum rabatter fra f.eks. Boeing.

Proces design; kommunikation og salg via web baserede løsninger og standardiserede produkter giver lave-
re omkostninger med besparelse af personale, og øger effektiviteten. Kunden har dog mulighed for tilkøb,
hvis et udvidet produkt ønskes.
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INTERNE FORHOLD

I dette afsnit vil der blive udarbejdet en analyse for, på hvilke områder NAS gør det ekstra godt. I figur 45
fremgår områderne.

Figur 45: Succes områder for NAS

Norwegian

Succes områder
Billig kerneydelse og stærkt brand
Punktlighed (blandt de 10 bedste i verden)105

Internet salg (82 % internet bookings)106

Flytype

Spm.et er om disse centrale områder af interne forhold vil give NAS nogle stordriftsfordele og en stærkere
positionering ift. konkurrenterne. Dette vil blive gennemgået i diskussionen forneden.

Billig kerneydelse
NAS tilbyder en billig kerneydelse, hvilket giver kunderne en større frihed til at vælge. Processen kan ses
som buttom-up, da ydelsen betragtes som et nettoprodukt med billigste pris som udgangspunkt, og med
mulighed for tilkøb af flere tillægsydelser og services. Prisen på ydelsen stiger proportionalt med at produk-
ter tilkøbes basis produktet. Ses der på bruttoproduktet, dvs. det komplette produkt der modsvarer traditi-
onelle  FSC,  er  der  mindre forskel  i  prisen mellem NAS og Finnair.  Hvorimod der  er  større  forskel  i  prisen
mellem NAS og selskaberne BA og SAS. I figur 46 ses eksempler på priser mellem NAS og deres konkurren-
ter på ruten NY.

Metode; Prisen er taget ud fra datoerne 10.-15. april  2015 og med billigste billettype. Prisen afspejler én
voksen på den pågældende flyvning fra enten CPH/London/Helsinki til NY. Det har ikke været muligt at få
oplyst prisen på forplejning hos NAS.

Figur 46: Sammenligning af billigste billetpris mellem NAS og konkurrenterne

Carrier Rejsetype Fra Til Pris Hånd-
bagage

Stor bagage
25 kg.

Fortrydelse
efter booking

NAS LowFair København New York 2.636 DKK JA NEJ / 646
DKK

4 timer

SAS SAS Go København New York 4.491 DKK JA JA 24 timer
BA Low Fair London New York 6.714 DKK JA JA 24 timer
Finnair Low Fair Helsinki New York 3.892 DKK JA JA 24 timer
Kilde: Egen, NAS, SAS, Finnair og BA hjemmeside

105 Forbes Business, These are the World´s most punctual airlines and very few of them are American, Jan. 12, 2015,
Niall McCarthy
106 Norwegian Traffic Figures December 2014
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Hos NAS ved tilkøb af stor bagage (25 kg.) for 646 DKK, vil totalprisen for billetten være på 3.282 DKK, hvil-
ket stadig er en besparelse på 610 DKK ift. billigste FSC, Finnair. Den store besparelse ses i forskellen mel-
lem BA og NAS på 3.468 DKK. Med en anslået pris på 100 DKK pr. serveret måltid på en flyvning med NAS,
vil prisen stadig være konkurrencedygtig.

Effektivitet, omkostningsfokus og fastholdelse
Det billige kerneprodukt skyldes bl.a. NAS´ excellence i Web-baserede løsninger til kunderne, der giver lave-
re omkostninger pga. færre personale. Med 82 % internet bookings107 viser  dette  også,  at  mange kunder
fortrækker konceptet ”friheden til at handle”, og ikke ønsker et færdig produkt, men et produkt der giver
mulighed for sammensætning af pakker til individuelle ønsker og behov. Det kan derfor argumenteres, at
NAS har et unikt kerneprodukt til konkurrencedygtige priser med mulighed for selektivt tilkøb for kunderne.
Dette giver dem en konkurrencemæssig fordel, og et produkt der efterspørges bredt i markedet ift. konkur-
renterne.

Som udgangspunkt vil kunden have lave skifteomkostninger i flyindustrien, men ser vi på NAS´ produkt på
TA, vil det være svært for kunden at finde en modsvarende pris hos konkurrenterne, da omkostningerne vil
være højere ved samme service. Det vil kunne argumenteres, at NAS har et større udbud af Low Fair billet-
ter end deres konkurrenter, som skyldes en mindre omkostningstung organisering og drift af fly. Dette giver
også nogle komparative fordele i et marked der er præget af høje priser, da de indbyggede skifteomkost-
ninger vil være højere for kunden.

NAS er blandt de 10 bedste i verden, når det kommer til punktlighed. Punktlighed er en vigtig konkurrence-
parametre i flypassagerbranchen, et område der prioriteres højt af kunderne. En af de vigtigste konkurren-
ceparametre er punktlighed, da forretningsrejsende prioriterer rettidighed højt. Ligeledes er punktlighed
også vigtig ved ”connecting flights”, hvor rettidighed er essentielt for passageren.

Skifteomkostninger behøver ikke at være af økonomisk værdi, men kan også være af tidsmæssig faktor,
som indirekte kan have økonomiske konsekvenser ved mangel på rettighed. Udfaldet kan være økonomiske
konsekvenser for virksomhederne, hvis deres ansatte ikke når frem til møder rettidigt, hvor kontrakter og
aftaler kan tabes. For privatrejsende vil et tab på tid til en feriedestination være et værditab, hvis det bety-
der en afkortelse af passagerens ophold. Det kan argumenteres at NAS med deres punktlighed på 89,7 %,
vil  have  konkurrencemæssig  fordele.  Dette  kombineret  med  et  lavprisprodukt  vil  være  af  stor  værdi  for
kunden.

Som tidligere nævnt er brugen af internettet steget med 33 % fra 2007-2014, hvilket også indikerer, at NAS
har valgt strategisk korrekt ved at fokusere deres markedsføring via internetsalg. Deres opgørelse over se-
neste bookings for 2014 indikerer et hit på 82 %, hvilket indikerer en høj brug af de digitale løsninger hos
forbrugeren.  NAS  har  investeret  massivt  i  salg  via  internettet,  hvilket  har  givet  stor  erfaring  igennem  en
længere læringsproces. Ydermere sikrer NAS også hurtig betaling for billetter igennem online salg, da faktu-

107 Norwegian Traffic Figures December 2014
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rering effektueres med det samme. Dette giver selskabet nogle betydelige stordriftsfordele i modsætning til
konkurrenterne, der ofte benytter associerede virksomheder til fakturering.

At imitere web-konceptet med færre personale ville kræve store investeringer, men samtidig også læring
over lang tid med et koncept der er merkant anderledes for en traditionel FSC. Læringsprocesser er tids-
krævende og langsomlige, især i store virksomheder, men er også præget af betydelige omkostninger
grundet et nyt sammenspil mellem enheder.

Effektivitet er en vigtig parameter for et flyselskabs reducering af omkostningerne. Ses der på ASK og RPK,
performer NAS bedre en konkurrenterne Finnair og SAS. Desuden har NAS også haft en merkant stigning i
LF siden 2012 og ligger godt over Finnair. Samtidig er NAS tæt på niveau med SAS og BA.  (figur 32, 33 og
34)

Investering i én flytype på TA styrker NAS’ stordriftsfordele, da er med til at minimere deres omkostninger.
Totalt råder NAS kun over 3 flytyper, hvor de 2 flyver i Europa. Fordelen vil være et begrænset reservedels-
lager og en ekspertviden på 3 flytyper. Effektiviseringen vil være høj grundet central ekspert viden på få fly
og omkostningerne lavere grundet et smalt reservedelslager. Dette vil give komparative fordele ift. konkur-
renter som SAS der i dag råder over 6 forskellige flytyper og et stort lager. Desuden vil der være komparati-
ve fordele når det kommer til effektivitet på fuel forbrug, da de nye fly forbruger 20-30 % mindre end deres
forgængere.108 Desuden vil den store volumen i køb fly bidrage til store kvantum rabatter, der vil være med
til  at reducere omkostninger for NAS. Dette bidrager til  stordriftsfordele, da omkostningen pr. fly vil  være
lavere.

Fastholdelsen af kunden sikres igennem eget mobilselskab og bank, hvor point optjenes ved mobilsamtaler
eller brugen af kreditkort. Point er fuldt kompatible med NAS´ eget bonusprogram Norweigan Reward, der
giver kunden mulighed for at konvertere optjente point til køb af flybilletter.

Desuden har NAS stort fokus på omkostningsminimering og effektivisering, og kan derfor tilbyde kunden et
billigere kerneprodukt ift. konkurrenterne. NAS har desuden over tid formået at positionere sig med et
genkendeligt og stærkt brand som for kunderne forbindes med lav pris og høj kvalitet. Brugen af bonuspro-
grammer og et stærkt brand er med til  at sikre en større fastholdelse af kunden i et marked der ellers er
præget af høj priselasticitet og stærk rivalisering.

KONKLUSION PÅ KONKURRENCESTRATEGI

Til ovennævnte succes områder kan det konkluderes at NAS vil drage fordel af den ekspertviden og effekti-
vitet som ULCC og derfor vil stå stærkt ift. konkurrenterne på TA. De har et unikt produkt til konkurrence-
dygtige priser, som ligger væsentligt under 2 konkurrenter og lidt under Finnair. En styrkelse i skifteom-
kostninger vil være en fordel, da kunden vil begrænse sit skift af flyselskab pga. øgede omkostninger på en
service, der betragtes som ens.

108 www.Boeing.com – About the 787 family

http://www.Boeing.com/
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Punktlighed er en væsentlig konkurrenceparameter for flyselskaberne og af høj værdi for kunden. Tid er
penge for de rejsende, og derfor vil NAS kunne drage fordel af sin punktlighed. Dette vil kunne positionere
NAS if. konkurrenter.

NAS store erfaring med internetsalg giver dem et stærkt udgangspunkt ift. konkurrenterne, set ift. samfun-
dets opfattelse og anerkendelse af selskabets brug af markedsføring og salg via internettet. Til trods for at
NAS´  koncept  vil  være let  at  imitere for  FSC,  vil  opfattelsen i  samfundet  af  FSC med ændret  strategi  give
”forstyrrelser” i kundens opfattelse af, hvad FSC står for. Desuden vil det for FSC være forbundet med store
omkostninger at følge en lavprisstrategi, der vil betyde reorganisering, ændret operationalisering og æn-
dret kultur.

NAS´  brug  af  én  flytype  giver  stordriftsfordele  og  effektivitet  på  områder,  deres  konkurrenter  ikke  råder
over. Dette giver effektivisering og styrker for optimal drift af flyene.

OMKOSTNINGSLEDER STRATEGIEN

Der vil i det følgende blive set på områder i NAS, der kan forbedres og udvikles.

Udbygge solide skifteomkostninger
NAS skal have fokus på skifteomkostningerne for kunden, så en fastholdelse af fremtidige markedsandele
på TA kan styrkes. Dette kan opnås ved at udbygge kerneydelsen endnu mere og øge attraktiviteten igen-
nem følgende punkter:

Figur 47: Udbygning af kerneydelsen

24 timers fortrydelsesret; dette vil ligestille NAS mere med deres konkurrenters vilkår til kunden.
Kunden vil som udgangspunkt føle større sikkerhed ved bestilling, når der er en længere fortrydel-
sesfrist. Dette vil måske kunne være med til at sikre NAS flere forretningskunder.

Flere afgange til attraktive destinationer til lukrative priser, som sikre privat- som forretningsrej-
sende flere flyvninger.

Fokus på forretningskunder. En positionering ift. konkurrenterne med lukrative tilbud til forret-
ningskunderne vil styrke NAS på TA, og nye kunder vil muligvis kunne kapres. Tilbud kan være
samme service som konkurrenterne, men billigere. Bør kun gælde business.

Fokus på lounges med arbejdsstationer.

Udbrede kendskabet endnu mere til bonus programmer. Det er vigtigt at NAS er endnu mere aktiv
i deres markedsføring af bonus programmer til kunderne. Bank Norwegian, telefoni og frequent
flyer programmer mm. Gælder alle typer kunder.

Eliminering af gebyrer på tillægsydelser og bibeholde en fast pris på tilkøbsproduktet.

Kilde: Egen

NAS har i forvejen konkurrencedygtige priser og god service, derfor vil det være vigtig at forbedre eller im-
plementere ovennævnte områder og sikre, at der tilbydes noget ekstra attraktivt for kunden så denne hver
gang vælger NAS som sin partner.
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Fokus på internettet
Brugerens brug af internettet er steget markant i EU og skal være et fokusområde. Fokus skal være på sim-
plificering af den eksisterende bookingsite, der også tillader ikke it-kyndige bedre gennemsigtighed. Det er
vigtigt at booking af billetter er hurtig og nemt, og det sikres at kunden ikke giver op undervejs. En hurtig og
nem booking sikre NAS kunden, og vil  fremover gøre det mere attraktivt at vælge NAS. Brugen af sociale
medier som Facebook, Google og Twitter skal intensiveres i markedsføringen af tilbud for at øge ekspone-
ringen af NAS, især overfor de helt unge som har en svag økonomi. Der skal være større fokus på bonus-
programmer for at tiltrække kunder. Desuden skal hit-raten på internetbookings øges for at sikre reduktion
i omkostningerne. Forbrugermålinger skal i fokus, da eksponeringen af flyselskaberne på internettet er stor.
Selskaber der er indifferente i holdningen til deres kunder vil se det svære at tiltrække eller fastholde dem
over tid. Her tænkes primært på negativ omtale i medier og i forbrugermålinger på internettet.

Fokus på visionen
Mere fokus på visionen så den efterleves og kunden har følelsen af at have gjort en god handel. Især når
tingene er gået skævt skal kunden skal have oplevelsen af en god og fair behandling. Negativ omtale som
følge af strandede passagerer uden kost og logi pga. DL problemer er ikke positiv omtale. Det er vigtigt at
NAS efterlever sit budskab om at være kundens foretrukne leverandør med service i fokus, og styrke kun-
dens oplevelse af, at NAS var det rigtige valg.

Unødige gebyr
Gebyr udgør en stor del af lavprisselskabers indtægter i dag (uddybning i Game Theory). Det er vigtigt at
gebyrer ikke tilskrives alle produkter, da kunder generelt er negativt indstillet overfor ekstra udgifter. Tilby-
des  ekstra  services  i  form  af  puder,  tæpper  etc.,  vil  det  være  uacceptabelt  at  pålægge  disse  gebyr.  Med
mindre indtjening på billetten er så lav, at det er en klar forbedring af marginerne.

Service
Det er vigtig at have fokus på et ensartet koncept i alle lufthavne, så kunden har oplevelsen af, at der ikke
er forskel på serviceniveauet afhængig af geografi.  NAS tilstræber et koncept, hvor kunden er mere auto-
nom i  sin  ageren,  derfor  er  det  vigtig,  at  faciliteter  og services  er  homogene i  alle  lande,  så  kunden ikke
bruger unødig tid.

KONKURRENTERNES MODSVAR

Konkurrenterne vil som udgangspunkt forsøge at tage konkurrencen op, hvis en konkurrent tager initiativ til
tiltag der kan have indflydelse på overlevelse eller marginer. Derfor vil der i denne analyse udarbejdes nog-
le eventuelle modtræk fra konkurrenterne ift. indsatsområderne hos NAS.

Internet salg
Eftersom kunderne søger mere autonomi i  deres handlinger, vil  FSC forsøge at imitere ULCC mere på må-
den,  der  markedsføres.  Sandsynligvis  vil  en større  del  af  salget  ligges  over  på internettet  for  at  reducere
omkostninger yderligere. Hvor stor en aktivitet, der flyttes vil der kun kunne gisnes om. Men som udgangs-
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punkt  vil  FSC nok holde fokus  på full  service,  som en del  af  deres  brand og ikke automatisering.  Det  ville
som tidligere diskuteret være svært for en FSC at ændre strategi på dette område, da signalet vil være for-
virrende for kunden. Dog kan trenden godt gå denne vej, hvis det bliver et spørgsmål om at øge konkurren-
ceevnen overfor en ULCC for derved, at implementere en ny strategi der bidrager til reducering af omkost-
ningsbasen.

Intensivering af alliancer
Konkurrenterne kan indgå nye alliancer på specifikke ruter, der sikre dem stordriftsfordele ift. NAS. Dette
kunne være øget samarbejde omkring handling af fly, hvor man kan sikre mere lukrative aftaler hos under-
entreprenører igennem højere frekvens af flyvninger. Det kan også være etablering af nye datterselskaber,
der opererer som ULCC, men som ejes af FSC, men i andet navn. F.eks. selvstændige SBU´er der sikres au-
tonomi i deres handlinger og beslutninger. Det vil dog nok være tvivlsomt at et FSC, hvis kernekompetencer
afviger fra ULCC konceptet vil blive en succes. Her kan henføres til SAS´ etablering af Snowflake, som ikke
blev en succes bla. pga. en dårlig LF.

Mindre langdistancefly
En potentiel fremtidig trussel for NAS vil være konkurrenternes brug af mindre langdistancefly på TA. Ud-
viklingen  i  teknologien  giver  mulighed  for,  at  mindre  fly  vil  kunne  tilbagelægge  større  afstande.  Dette  vil
være med til at øge konkurrencen, da en højere frekvens af flyvninger vil kunne tilbydes end hidtil. Dette vil
især være af stor interesse for forretningsrejsende, men også privatrejsende med korte ferie- eller week-
endophold.

Nye spillere på markedet
Potentielle trusler fra nye indtrængere på det TAM kan hurtigt blive en realitet. Ryanair har i  marts 2015
truet med, at de vil påbegynde flyvninger på TA fra europæiske byer til USA. Ryanair har desuden fået den
godkendelse der skal til  for at fortsætte med planerne. Prisen for en enkelt billet skulle starte fra 10 £.109

Hvorvidt denne pris overhovedet er realistisk, og om de vil være en reel trussel for NAS må tiden vise.

Game Theory
Game Theory spiller en central rolle for flyselskaberne, da stigende priser på olie og en næsten nul vækst i
billetpriserne betyder, at alternativer skal afsøges for at øge omsætningen. Der er mange træk konkurren-
terne kan tage for at have en komparativ fordel på indtjeningen. Disse træk kan være stigende gebyr for at
”hive”  flere  penge ud af  kunden.  Iht.  Business  Insider  er  gebyr  steget  så  meget,  at  det  er  til  irritation for
kunden. Omfanget svarer til 4,2 % af industriens omsætning. Gebyrer omfatter typisk bagage, ændring af
reservation og ekstra benplads.110

109 Connect News – Ryanair given approval to go ahead with plan for transatlantic airline – March 17, 2015
110 Business Insider - Those Terrible Bag Fees Are Keeping The Airline Industry Afloat – Dec. 12, 2013
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Modtræk, der bliver taget for at tiltrække kunder, kan også være tilbud om ekstra services som puder og
tæpper, hvor der stadig kan forekomme betaling hos visse LPS´er, som JetBlue og US Airways i USA.111 An-
dre modtræk fra  konkurrenterne kan være tilbud om ekstra  services  som et  gratis  måltid  eller  fri  bar  og
snacks til de rejsende. Kunden er generelt meget bevidst om indholdet af produktet, der betales for, og om
værdien lever op til forventningerne.

Hvilke overvejelser konkurrenterne har til modtræk, vil som udgangspunkt nok være minimalt i et presset
marked. Et muligt modtræk fra konkurrenterne kan være investeringer i  nye fly, som vil  give dem samme
lave  driftsomkostninger  på  fly  som  NAS.  Modtrækket  for  NAS  vil  være  en  vedvarende  modernisering  af
flyflåden, hvor de vil kunne tilbyde seneste teknologi til kunderne og et reduceret omkostningsniveau i fuel,
og derigennem opnå vedvarende konkurrencedygtige priser til kunden. Her kommer der også nogle fordele
for NAS, som leaser en del af deres fly.

KONKLUSION PÅ OMKOSTNINGSLEDERSTRATEGI

Erfaringsgrundlaget ved at operere som ULCC på TA er stadig nyt, derfor vil det være svært at sige, hvilke
strategiske valg FSC vil tage ift. den nytilkomne konkurrence. FSC vil som udgangspunkt prøve at tvinge
ULCC ud af markedet ved at sænke priserne over kortere tid. Men i et marked der i forvejen er præget af
lave marginer  og omkostningstunge selskaber,  vil  det  være svært  at  sænke prisen yderligere,  i  hvert  fald
over længere tid. Et eksempel er lønninger til piloterne i FSC, som ligger markant over lønningerne i ULCC
(hvis der ses bort fra startlønninger).112 Hvilken konkurrencestrategi et FSC skulle vælge for at vælte NAS ud
over kanten, er svært at få øje på, men også om der findes en strategi som ikke bryder med det brand et
FSC står for. Her ses også på samfundets opfattelse af et FSC kontra ULCC, hvor b.la. SAS ikke fik succes med
Snowflake.

Som udgangspunkt kan der godt argumenteres for, at NAS med stor sandsynlighed vil have en stærk positi-
on i et marked, hvor kunden efterspørger billige produkter, til et acceptabelt serviceniveau. NAS´ erfaring,
kombineret med et stærkt brand, vil stå stærkt i konkurrencen i et marked, der ikke dækkes af omkost-
ningsledere, men af kapitaltunge selskaber. NAS kan tilbyde absolut konkurrencedygtige priser til høj kvali-
tet, som ligger markant under konkurrenterne. De har et produkt, der giver de fleste mulighed for at rejse,
og et produkt der efterspørges bredt i samfundet.

Game Theory vil fortsat spille en central rolle for NAS for at forudse konkurrenternes modtræk. Det er som i
et hvert andet spil svært at forudse modtrækket, men velovervejede kontinuerlige investeringer i nye fly vil
være med til at sænke de faste omkostninger på fuel og kunne bidrage til konkurrencedygtige priser. Det vil
samtidig  være svært  for  konkurrenterne at  lave tilsvarende hurtige modtræk,  da det  ville  kræve massive
investeringer. Dog kan der spekuleres i andre modtræk, som puder, tæpper og andet ”luksus”, men som for
kunden også kan betyde ekstra eller skjulte gebyr. Som udgangspunkt vil det være svært, som flyselskab at

111 New York Times - JetBlue Starts Selling Blankets and Pillows – August 5, 2008
112 Berlingske Business - Pilotformand: Så meget tjener danske SAS-piloter
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lave de store ændringer uden, at det vil have en negativ konsekvens for marginerne, eller vil blive fordy-
rende for kunden. Sidstnævnte vil resultere i tab af kunder med et yderligere pres på marginerne.

Markeder som Europa og USA er præget af lav til meget lav indtjening, derfor vil succesen ligge hos de fly-
selskaber som tør søge ny udfordringer i  blue oceans. NAS ved at Ryanair står klar til  at indtage en del af
markedet. Men det kan vise sig at være til fordel for NAS, at der kommer endnu en ULCC ind på markedet,
da det kan være med til at styrke positioneringen for LPS’erne som derfor ikke vil stå alene i kampen. Selv
om de er rivaler, kan de muligvis også drage fordele af hinandens styrker i et nyt marked.

6.2 UDVIKLING AF VÆKSTSSTRATEGI
NAS  arbejder  i  et  marked  med  en  høj  grad  af  rivalisering.  Der  er  mange  konkurrenter  i  kampen  om  de
samme kunder. Branchen er præget af konjunkturudsving, og dem som formår at tilpasse sig et dynamisk
marked vil være dem der overlever.113 NAS’ nuværende markedsandele er steget i alle lufthavne, men væk-
sten i 2013 er størst i de lufthavne, hvorfra langdistanceruter afgår til Asien og Nord Amerika.

Figur 48: markedsandele pr. lufthavn

Kilde: NAS årsregnskab 2013, operations and Market Developments

Flere  ruter  øger  kompleksiteten  i  organisationen,  og  det  er  derfor  oplagt  at  kigge  nærmere  på  om  NAS’
sammensætning af kompetencer og ressourcer skal ændres for at tilpasse en ny organisering.  I forhold til
at væksten hovedsageligt er kommet fra langdistanceflyvningerne i 2013, er det også relevant at se på,
hvad der skal til for at flyve disse ruter i sammenligning med de kortere ruter.

At flyve som ULCC på langdistanceruter er blevet muligt, som følge af den teknologiske udvikling i fly, som
medfører et lavere fuel forbrug. Liberalisering af de interkontinentale aftaler og udvidede muligheder for
indtjening fra tillægsydelser og fragt, er også faktorer som har influeret. Som påvist i PESTEL, er indtjenin-
gen i luftfartsbranchen direkte påvirket af fuel priserne og efterspørgselsniveauet.  På langdistanceruterne

113 NAS hjemmeside, film: Norwegian goes global to stay competitive
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er denne følsomhed større, da der flyves med større fly over længere afstande. Fuel vil dermed udgøre en
større andel af driftsomkostningerne og et øget behov for højere LF til at dække omkostningerne. Generelt
bruges 2/3 af driftsomkostningerne på fuel, personale og lufthavnsafgifter på langdistance ruterne,114 så
der er gode muligheder for vækst, hvis NAS formår at holde nævnte omkostninger nede. I et marked med
lave oliepriser er der mulighed for at udnytte forskellen til ekstra indtjening til reinvestering i udvidelse af
rutenet og hyppighed eller til at nedsætte billetpriserne for at øge efterspørgslen. Løn til personale vil også
have større indflydelse på omkostningsniveauet, når der flyves længere, da der skal betales tillæg for over-
tid, indlogering på hoteller etc.

Valg af lufthavn spiller en central rolle, da større langdistancefly kan være en udfordring pladsmæssigt for
sekundære lufthavne. Til gengæld er risikoen for priskrig øget i de primære lufthavne, som har en stor kon-
centration af trafik, men som også er repræsenteret af flere store flyselskaber, ligesom der er begrænsnin-
ger på antallet af slots115, som kan hindre ønsket om vækst.

I forhold til komfort under rejsen, så vil passagernes forventninger til service på langdistanceflyvningerne
være større. Faktorer som komfort i form af sæde, mad og drikke samt personalets serviceniveau vil være
øget, når der skal tilbringes længere tid i  luften. Som diskuteret i  værdikæden, så har NAS et problem ift.
deres kunder, ved aflysninger og forsinkelser, hvor information, forplejning og logi har været kritisabelt. De
fleste passagerer har dog vænnet sig til at skulle betale ekstra for bagage og forplejning når der flyves med
et lavprisselskab. I forhold til komfort er NAS langt fremme ved brug af DL.

NAS’ strategi er at tilbyde lave priser gennem omkostningsminimering og brug af den nyeste teknologi, men
det kræver stor volumen for at være rentabelt. De er derfor gået fra at være et skandinavisk flyselskab til
en global spiller. Denne forvandling har krævet en ændring i organisationen, hvor fokus fremadrettet i end-
nu højere grad, skal være på fleksibilitet og forandringsparathed116

Vi har tidligere identificeret deres succesområder i fig. 45 og i forhold til vækststrategien for TA fremhæves
særligt 3 punkter. 1; deres infrastruktur, 2; homogen flåde og 3; omkostningsstrukturen. Infrastrukturen
med baser i centrale europæiske byer giver mulighed for non-stop flyvninger over TA fra områder med
potentiale for en høj volumen. Den homogene flåde giver besparelser ift. brændstofforbrug, håndtering i
lufthavne og træning. NAS har en af de yngste flåder, som bruger den nyeste teknologi og samtidig giver
god komfort for passagererne. Omkostningsstrukturen dels som omkostningsleder, men især konstruktio-
nen med datterselskaber, så lokale lønforhold kan tilbydes på de enkelte baser giver en konkurrencemæs-
sig fordel. Det lave omkostningsniveau kan bruges til at stimulere volumen i nye markeder ved lave billet-
priser.  Det  tiltrækker  kunderne,  at  de  kan  flyve  til  en  billigere  pris  end  med  andre  selskaber,  og  for  NAS
giver det en fordel at kunden på egen hånd oplever deres serviceydelse.117

114 Journal of Air Transport Management; The economic viability of long-haul low cost operations: Evidence from the
transatlantic market by M. De Poret, J.F. O’Connell og D. Warnock-smith
115 Landings- og afgangsrettigheder på bestemte tidspunkter
116 NAS årsrapport 2013, CEO remarks
117 NAS årsrapport 2013, CEO remarks
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Hvis vi går tilbage til SWOT (fig. 43) vil det bedste mix for en fremtidig strategi være i sammenfald mellem
styrker og muligheder. Vi ser en udvikling i markedet mod mere autonome forbrugere, som selv håndterer
check-in, bag drop m.v.118 og en stigende brug af internettet, hvilket matcher NAS’ styrker på stærkt brand,
høj grad af markedsføring via internettet og self-service check in.  Dette område vil derfor være oplagt, som
fokus i nær fremtid, hvor omkostningerne kan reduceres ved at udnytte teknologien til check-in, lettilgæn-
gelig information om rejsen og destinationen via en app.

En yderligere deregulering af EU-US OSA vil give muligheder for NAS til yderligere udvidelser i TA. Deres
styrker på dette område vil være deres omkostningsstruktur og rutenetværk med non-stop afgange mellem
deres baser,119 høj punktlighed samt den homogene flåde. I forhold til den fremtidige vækststrategi spiller
omkostningsstrukturen en væsentlig rolle, herunder en fortsat høj LF, så sædekapaciteten udnyttes fuldt
ud. NAS´ position, som omkostningsleder skal fastholdes for at sikre en fortsat høj markedsandel samt
vækst  på  nye  ruter.   Som  eneste  ULCC  på  TA  skal  positionen,  som  first  movers,  udnyttes  ved  yderligere
markedspenetrering. Dynamikken ved ekspansion skal dog også ses i et øget fokus på lukning af ikke ren-
table ruter. En åbning af luftrummet i USA for europæiske flyselskaber kunne give et interessant vækstom-
råde på indenrigsruter.

I mikset mellem svagheder og styrker skal det vurderes om investeringer i udvikling af de interne forhold vil
give et forventet udbytte, som er større end omkostningen ved investeringen. NAS har problemer med
manglende kundeservice ved forsinkelser og nedbrud af DL, hvilket yderligere forstærkes ved manglende
udbetaling af kompensation. Man kan sige, at den interne investering skal være i en bedre kundeservice,
som kan styrke deres brand yderligere. I en ULCC er der fokus på omkostningerne ikke service, så den eks-
tra omkostning skal give en tilsvarende eller større omsætning for at være økonomisk fornuftig ligesom den
skal implementeres på et niveau, som matcher den grundliggende forretningsmodel.

Styrker skal bruges til at eliminere truslerne. Truslen fra nye udbydere og den intense rivalisering står i di-
rekte sammenhæng med omkostningsstruktur, høj punktlighed, høj LF og stærkt brand. Det vil være oplagt,
at eliminere nuværende og potentielle konkurrenter ved fortsat at tilbyde lave priser på basis af de lave
omkostninger. Det vil  gøre det svært at indtræde eller fortsætte på markedet som f.eks. FSC. I  forhold til
andre LCC eller ULCC skal NAS udnytte deres position som first movers på TA. De har allerede høj punktlig-
hed, som ligger over de amerikanske selskaber120 Den høje LF viser endvidere, at passagerne ønsker billige-
re priser og på trods af vanskeligheder med DL stadig vælger NAS. Ved at opbygge deres gode navn og ry på
TA, vil der være potentiale for yderligere ruter og dermed større markedsandele.

En anden trussel er de stærke fagforeninger, som NAS med en fremtrædende ledelse vil kunne imødegå og
indlede forhandlinger med, eller som vi så under strejken i marts stå stærkt på, at det er den udvikling, der
skal til for at flyselskaber i europæiske og skandinaviske lande fortsat kan klare sig i et globalt marked.

118 Journal of Air Transport Management; Scenarios for the aviation industry: A Delphi-based analysis for 2025 by
Marco Linz
119 NAS årsrapport, CEO remarks
120 Forbes Business, These are the World´s most punctual airlines and very few of them are American, Niall McCarthy,
12. januar 2015
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Ulempen ved den sidste mulighed er den ukendte effekt på deres image. Hvis kunderne vælger et andet
flyselskab kan det i sidste ende koste NAS’ eksistens. Kundernes fokus på billigste pris, gør at vi kun forud-
ser en kortsigtet påvirkning af image.

De trusler, som samtidig rammer et svagt område hos NAS skal forsøges undgået ved at minimere svaghe-
den og undvige truslen. Offentlige subsidier til konkurrenter er ikke et direkte problem på TA, men den
store protektionisme af amerikanske selskaber kan blive det. En stor del af flyordrerne for DL bliver finan-
sieret ved eksportlån i den statslige amerikanske Export-Import kredit, som NAS er afhængig af. I 2015 har
den amerikanske pilotforening ALPA og flyselskaberne Delta og Hawaiian forsøgt at få stoppet denne ord-
ning, da de mener, den er til  ulempe for de amerikanske konkurrenter til  NAS121.  På længere sigte kan de
søge finansiering andet sted, men med dårlige resultater for 2014 samt lav likviditet kan det blive svært.

Øgede sikkerhedsomkostninger er en trussel og hvis vi kigger på flysikkerhed alene, har de gentagne ned-
brud med DL medført, at flyene en overgang var grounded. Det gælder i første omgang om at få passage-
rerne sikkert  frem,  så  NAS har  øget  samarbejdet  med Boeing,  så  de har  flere  teknikere og reservedele  til
rådighed for hurtig udbedring af fejl.122

Det naturlige vækstmål for NAS er at øge passagerantallet. Hvis vi kigger på Ansoff’s vækstmatrice viser
modellen ved 4  dimensioner,  de mulige veje  som NAS kan gå for  at  styrke deres  position i  markedet.  De
historiske begivenheder placeret i vækstmatricen kan ses i bilag 11.9 og vil give et overblik over de strategi-
er NAS har benyttet for at opnå deres nuværende markedsposition. Vækstmulighederne for NAS er: 1 erob-
re større markedsandele i sit eksisterende marked; 2 udvide markedet ved at åbne ruter til nye destinatio-
ner; 3 produktudvikling og 4 tilbyde et helt nyt produkt i et nyt marked.

Figur 49: Ansoff’s vækstmatrice – strategiske muligheder
Eksisterende service Nye services

Eksisterende markeder
Markedspenetrering:
Øge hyppighed på eksisterende
ruter

Produktudvikling:
Tilbyde flere tillægsydelser

Nye markeder Markedsudvikling:
Udvide rutenetværk på TAM

Diversifikation:

Kilde: Egen, Ansoff´s vækstmatrice – Exploring Strategy, NAS årsrapport 2013, CEO remarks

Markedspenetrering: Strategien er karakteriseret ved, at eksisterende kunder køber mere af den samme
serviceydelse. Det vil være forholdsvis enkelt at øge hyppigheden på de eksisterende ruter på TAM, NAS
har kapaciteten i form af nye fly som leveres i fremtiden og den høje LF indikerer, at passagererne kan flyt-
tes fra de traditionelle flyselskaber til ULCC.

121 Dagbladet.no, artikel: Konkurrenter vil strupe Norwegians statsfinansiering fra 10. februar 2015, Halldor Hustadnes
122 NAS årsrapport 2013, CEO remarks
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Markedsudvikling: NAS er startet med en rute ad gangen før de har udvidet med flere ruter på TAM.
I 2013 årsrapporten fortæller Bjørn Kjos under CEO remarks, at der er underskud på TA selv efter regulering
for omkostningerne til DL nedbrud. Underskuddet er ifølge Kjos forventet, da volumen de flyver med, er for
lille til at generere overskud. På længere sigt skal TA samlet set give overskud, da det ellers ikke er rentabelt
i længden at tilbyde disse ruter. Derfor mener vi også, at NAS skal ekspandere på markedet med flere ruter
også til destinationer, hvor de ikke flyver i dag. Det kan både være fra destinationer i Europa, hvor der i dag
ikke er direkte flyvninger til NY, LAX, FLL, men også til nye amerikanske byer.  NAS skal udnytte deres unikke
position som ULCC og blive en stærk konkurrent med store markedsandele på TAM. Det kan diskuteres om
udvidelse af rutenettet hører under markedspenetrering, da det stadig er på TA, men da USA er stor og
destinationerne ligger langt fra hinanden med hvert deres opland, ser vi det som markedsudvikling.

Produktudvikling: NAS har hele tiden fokus på at tilbyde nye serviceydelser til passagererne, som øger de-
res tilknytning til selskabet. I fremtiden skal de fortsætte denne udvikling og i den forbindelse tage højde
for udviklingen i passagernes præferencer. F.eks. skal der gives yderligere mulighed for selv at sammensæt-
te sin rejse og at udføre det meste selv, som de autonome forbrugere vil efterspørge.

Diversifikation: NAS er forholdsvis ny spiller på TA, og de skal etablere en solid position, før de overvejer at
bevæge sig ind i denne strategi. De er udfordret af deres økonomi og likviditet, hvilket der skal være styr på
før  yderligere tiltag,  som vil  koste  forholdsvis  meget.  De kan dog tilbyde deres  eksisterende ydelser  som
Norwegian Reward og Call, da det kan øge kundeloyaliteten.

INTEGRATION

NAS kan opnå vækst gennem opkøb af konkurrenter og på den måde øge sine markedsandele og skabe
kontrol over markedet (horisontal integration). TAM er præget af 3 store alliancer, som sidder på 87 % af
markedet,123 så muligheden for opkøb er ikke så stor, da ruterne formentlig vil blive opslugt af alliancerne
inden opkøb er muligt. Indenfor de næste 5 år ser vi ikke vertikal integration, ved opkøb af et tidligere led i
værdikæden f.eks. en leverandør for at sikre levering internt, som en mulighed.

KONKLUSION PÅ VÆKSTSTRATEGI

På TA ser vi vækstpotentiale ved markedsudvikling via nye ruter enten på indenrigs- eller udenrigstrafik på
destinationer, som NAS endnu ikke servicerer. Øget hyppighed på eksisterende destinationer via markeds-
penetrering er en nem måde at øge sin markedsandel, ligesom yderligere indtjening enkelt kan opnås via
produktudvikling af tillægsydelser. Organisationsændringen i 2013 har rustet NAS til yderligere udvidelser,
og vi mener derfor ikke, at der skal ændres på andre faktorer, hvis markedet udvides med flere langdistan-
ce ruter.

123 NAS årsrapport 2013, CEO remarks
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NAS skal i fremtiden have konstant fokus på omkostningerne indenfor løn og arbejdsvilkår for at bibeholde
deres omkostningslederskab og konkurrenceevne. Flytningen af piloterne til datterselskaber med lokale
betingelser (lavere lønninger) er afgørende for NAS´ strategi om fortsat vækst.124 Fokus på LF er også nød-
vendigt  med  de  øgede  investeringer  i  DL,  og  den  større  kapacitet  skærper  behovet.  Derudover  skal  NAS
fortsætte med ruteudvikling, men også være klar til hurtig afvikling af ikke rentable ruter. Fortsat fokus på
jet fuel priser og muligheden for alternativer, eller en kombination af brændselstyper er nødvendig for at
opnå yderligere reduktion i omkostningerne på TA.

Med et stort underskud i 2014 kan en anbefaling være at stabilisere sig økonomisk og i markedet før yderli-
gere ekspansion, men som beskrevet under økonomien, så er underskuddet baseret på Bjørn Kjos vision
om at blive en stor international spiller. Det koster at udvide, men i første kvartal 2015 med lave oliepriser
ses en øget indtjening på satsninger fra året før.125

7. ANBEFALINGER TIL VIRKSOMHEDEN

Som led i vores anbefalinger til NAS tager vi udgangspunkt i de indsatsområder vi finder mest relevante for
NAS at have fokus på. Af figur 50, fremgår områderne i punktform, men vil i det efterfølgende blive uddy-
bet nærmere.

Figur 50: Indsatsområder for NAS

Øge positionering overfor konkur-
renterne

Omkostnings fokus
og overlevelse TA

Strategisk fokus

Stærkt brand
Styrkelse af visionen
24 timers fortrydelsesret
Styrke forretningssegmentet
Øge online bookings
Bonusprogrammer
Lounges

Øge likviditet
Øge online bookings
Minimere risiko for overekspande-
ring
Jet-fuel priser /hedging
Lønforhold

Kort sigt På lang sigt

Strategiske muligheder

Brug biofuel (Blanding 10 %)
Udnyt lave oliepriser
Mindre long-haul fly
Hyppigere flyvninger
Elliminer gebyr (ej billetter)
Indgå strategiske alliancer

Biofuel (100 %)
Mindre lufthavne
Alliancer
Synergi mellem enheder

Kilde: Egen

Hvis NAS skal opnå positionering på TA ift. konkurrenterne, anbefales nedennævnte områder. Punkterne
virker brede, men er vigtige for at styrke NAS.

124 Fyens.dk, Analytiker: Der er meget på spil for Norwegian af Ritzau 9. marts 2015
125 Berlingske Business: Pengene fosser ud af Norwegian af Mads Kolby fra 12. februar 2015
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ØGE POSITIONERING OVERFOR KONKURRENTERNE

Brand & vision; NAS´ brand spiller en central rolle, da opfattelsen af NAS i befolkningen er karakteriseret
ved lav pris og høj service. Styrkelsen af NAS´ brand skal sikres igennem deres høje punktlighed som skal
formidles aktivt til kunden for opnåelse af den fulde effekt. Styrkelsen af visionen er essentielt for at tyde-
liggøre overfor kunden, at NAS´ nedfældet ønsker også efterleves i praksis. Der skal være en tydelig synergi
imellem visionen og projektionen udadtil i markedet. Hvis NAS formår at leve op til alle punkter i visionen,
vil det styrke en i forvejen stærk brand, og give mulighed for ”erobring” af en bedre målgruppe af kunder.

Forretningssegmentet, lounges, bonus & 24 timers fortrydelsesret; forretningsrejsende er en mulig target
group på det TAM. NAS vil have komparative fordele ift. konkurrenterne, da seneste teknologi i kombinati-
on med god service tilbydes til konkurrencedygtige priser. Dog skal fokus rettes mod de strategiske mulig-
heder, lounges og bonusprogrammer. Lounges er vigtige for at kunne tilbyde forretningssegmentet optima-
le arbejdsbetingelser. Øget opmærksomhed omkring bonusprogrammer er  vigtig  for  gøre  rejsende  op-
mærksomme på de bonusordninger der tilbydes igennem NAS og deres associerede selskaber. Fortrydel-
sesretten efter bestilling bør sættes op fra 4 til 24 timer. Dette vil ligestille NAS med deres nærmeste kon-
kurrenter og give nogle komparative fordele, da samme service tilbydes til lavere pris.

Vi ser ovennævnte områder som en værdiforøgelse for NAS da det kan bidrage til øget gennemstrømning af
kunder, men også bidrage til en stærk kundeopfattelse.

OMKOSTNINGSFOKUS

Likviditet, fuel, løn & online bookings; fokus på likviditeten er vigtig for at vise interessenterne, at NAS er i
stand til at skabe nok omsætning og overskud efter massive investeringer i nye fly. Forøgelsen af likvidite-
ten skal også ses som et værn mod økonomisk trængte tider og udsving i valutaer, hvor der ikke er aftalt en
fiksering af renten. Jet fuel udgør ca. 1/3 del af NAS´ omkostninger, derfor skal der være løbende fokus på
omkostningerne hertil. Det tilstræbes at hedging gøres ud fra en betragtning om geopolitiske problemstil-
linger og med omtanke for antal kvartaler der hedges over, for at skabe dynamik for nye tiltag. Løn spiller
en central rolle på TA, hvis der skal opnås konkurrencemæssige fordele ved lavere priser. Dog anbefales det
at afslutte aftalen med det asiatiske kabinepersonale og ansætte personale fra de syd europæiske baser.
Dette ville bidrage til en accept af EU-arbejdslovgivning og harmonisering af arbejdsvilkårene, men stadig
bidrage positivt til en reduktion af personaleomkostningerne. Derved tilsikres en accept af aftalen i USA og
eliminering af den stående risiko der er i dag med godkendelsen af asiatisk personale som bunder i løn-
dumping. Online bookings skal øges fra de nuværende 80 % til højest mulige target. Den øgede brug af e-
handel i EU skal udnyttes og være med til at øge hitraten igennem forbrugerens ønske om mere autonomi.
Dette vil reducere omkostninger på personale og vil kunne medvirke til en positiv effekt på indtjeningen
eller til dækning af de faste omkostninger på TA som forudsættes højere end på de kontinentale ruter.
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PÅ KORT SIGT

Biofuel bruges i dag og benyttes i et blandingsforhold. Det er videnskabeligt bevidst at denne blanding øger
rækkevidde og minimerer CO2 udledningen. Den længere rækkevidde vil kunne bidrage til en ekstra reduk-
tion af fuel omkostningerne kombineret med en ny flåde. Desuden vil det give en positiv reduktion i CO2

kvoterne som NAS er pålagt.

PÅ LANG SIGT

Alliancer & biofuel; alliancer med andre LPS´er vurderes som muligt, hvis en vedvarende position skal fast-
holdes. Desuden vil det kunne skabe muligheder for omkostningsminimering, typisk omkring ground hand-
ling og udbygning af faciliteter til minimering af turn around tider for fly. Samarbejdet vil kunne bidrage til
et ”miljø” der kun varetager interessen for alliancens LPS´er. Biofuel kan bidrage positivt til bundlinjen, da
det giver større rækkevidde og derved bidrager positivt til  omkostningerne. Dog ses brugen af 100 % bio-
fuel først som en mulighed der ligger mere end 5 år frem i tiden.

8. REFLEKSION

Med udgangspunkt i forrige afsnit omkring anbefalinger til virksomheden gennemgås her samme områder
ift. realisme, implementering og udviklingsretning ift. NAS´ egen strategiudvikling.

ØGE POSITIONERING OVERFOR KONKURRENTERNE

Det er generelt vores opfattelse, at NAS har stort fokus på at øge markedsandele igennem ekspansion i
destinationer og ruter, ikke mindst køb af nye fly for at sikre passageren en bedre rejseoplevelse.

Samtidig er deres brandværdi i fokus igennem PR b.la. med en undskyldning for strejken i marts 2015 og de
dertil ekstra omkostninger kunderne fik ved højere billetpriser og eventuelle tab til følge. Bjørn Kjos er med
sin fremtrædende figur i medierne en frontfigur for eksponeringen af NAS. Det ville være forholdsvis enkelt
at øge opmærksomheden på punktlighed, et område NAS selv kunne have en interesse i da det allerede
vises på deres hjemmeside. En forhindring kan være, hvis kunderne sympatiserer med fagforeningernes
ønske om boykot af NAS pga. overenskomstforhandlingerne (se under omkostningsfokus).

Et bredere fokus på forretningsrejsende ses som en realistisk mulighed, da de nuværende destinationer
NAS flyver til allerede er attraktive ruter for forretningsrejsende. Med planlagte udvidelser til USA kan også
forventes hyppigere afgange over TA – dog kan der være forhindringer i form af at kapacitetsbegrænsnin-
ger i lufthavne. Dog planlægges massive udbygninger af arealer for bedre kapacitet, men hvor hurtigt det
sker og hvilken indflydelse det vil have på ledige slots er stadig usikkert.  Ift. om servicepakken skal indbe-
fatte 24 timers fortrydelsesret, gebyr for ekstra services og forskel i forplejning eller lignende vil formentlig
skulle baseres på en vurdering af, hvad de forretningsdrivende reelt efterspørger. En spørgeskemaundersø-
gelse hos de rejsende kunne give klarhed for den fremtidige strategi på dette område. NAS har i dag ikke
udelukket de forretningsrejsende, men betragter dem på lige vilkår med de ferierejsende. Hvis spørgeske-
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maundersøgelsen viser at NAS ved få tilvalg kan flyve på samme vilkår som i dag, vil det ikke kræve væsent-
lige ændringer til operationaliseringen for at servicer denne målgruppe.

OMKOSTNINGSFOKUS

En del af strategien bag det at være omkostningsleder er, at have de laveste omkostninger i markedet. For
NAS er en del af den strategi, at udlægge deres ressourcer (alt kabinepersonale) til underselskaber, hvor de
kan lejes til driften under lokale forhold og lavere løn. På TA flyves i dag med asiatisk personale for at holde
omkostningerne nede, men hvis fremtiden ikke tillader dette, kan det skabe problemer for den valgte stra-
tegi  om  at  være  en  global  spiller.  Til  gengæld  kan  deres  position  blive  styrket  endnu  mere  på  den  korte
bane, hvis det bliver bredt accepteret at bruge modellen. Det må dog også forventes at konkurrenterne
indenfor en årrække får ændret deres organisationsstruktur på samme vis.

Likviditeten er hårdt presset af de massive investeringer i  nye fly, ligesom gælden er steget merkant. Det
kan give bekymringer om hvorvidt NAS reelt økonomisk kan følge med i deres egen ekspansion eller om de
kommer til at lide likviditetsdøden. Forskellig finansiering af deres fly kan være medvirkende til at de holder
skindet på næsen, men bankerne i USA er blevet pålagt ikke at indgå finansielle leasingaftaler med uden-
landske firmaer, så den mulighed skal fremadrettet afdækkes andre steder. Måske man er nød til at ned-
sætte hastigheden på oprettelse af nye ruter i fremtiden og sikre at alle eksisterende destinationer er ren-
table eller afvikles. Et alternativ kunne være at indgå strategiske alliancer med andre, så den store omkost-
ning ikke ligger  alene på NAS.  F.eks.  vil  de ikke skulle  fylde alle  fly  op,  men blot  et  mindre antal  pladser.
Hyppigheden til destinationerne og dermed fleksibiliteten i ombooking ville også blive større uden en eks-
tra omkostning via et samarbejde.

NAS har været blandt de første på flere tekniske løsninger og det skal de fortsat være for at minimere om-
kostninger til booking, check-in og øvrige serviceydelser i lufthavnen. En yderligere ting de skal arbejde med
er informationer til kunderne ved aflysninger. I dag har man et informationssystem, som kan tilgås via
smartphone/tablets lige meget hvor man er. Denne skal de sørge for at servicere yderligere, således at
kunderne også oplever, at den reelt giver informationer løbende og om, hvordan man skal forholde sig,
herunder ventetidsforventninger m.v.

9. KONKLUSION

Ved løsningen af opgaven er vi nået frem til  at NAS følger en omkostningsleder strategi,  som også er im-
plementeret, som deres globale strategi. En strategi,  der står fint i  tråd med NAS´ indtagelse af TA. Dette
har naturligvis givet anledning til nogle iagttagelser, som bør tages med i NAS´ overvejelser.

Ved konsolideringen i de enkelte analyseafsnit kom følgende fokus områder. Aktiekursen har ligget på et
højt niveau, hvilke afspejler tiltro til NAS. Væksten har over en 4 års periode været over de andre selskaber
i peergruppen, men niveaumæssigt er der lidt vej.  Ses der på profitabilitet i  gennemsnit ligger NAS på en
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flot 2. plads kun overgået af BA. Likviditeten er mindre positiv, hvilke begrundes i de massive investeringer i
fly og ruter i 2014, som også gav en lav soliditetsgrad og negativt cash flow.

Liberaliseringen af flypassagermarkedet igennem EU-US OSA et vigtig skridt for mere fri konkurrence på US-
markedet som kan resultere i nye vækstmuligheder på længere sigt. Videre blev det klart at der er en tæt
korrelation mellem BNP og efterspørgslen, altså at efterspørgslen følger den økonomiske udvikling. I lav-
konjunkturer ses en ændret adfærd hos de erhvervsdrivende der søger væk fra FSC henimod ULCC.

Fokus på BNP og efterspørgslen er vigtig ved intentioner om investering og ekspansion. E-handel udviser en
stærk fremgang i EU-landene som bør penetreres mere for at udnytte forbrugerens ændrede adfærd, der
om muligt kan bidrage til en reduktion i omkostningerne til personale igennem øget on-line bookings.  Fly-
selskabernes inklusion i EU-ETS vil have positive effekter på CO2 udledningen, men vil også være til last for
de selskaber, der er mest CO2 tunge. Dog kan der være fremtidige synergier ved brug af biofuel der kan give
fremskyndet målopfyldelse i CO2 målene til fordel for andre selskaber.

Udsving i prisen på fuel vil være en væsentlig faktor da den udgøre 1/3 del af cost basen. Udsving i USD og
EUR vil ligeledes have stor indvirkning på resultatet, hvis NOK er påvirket negativt. Chok som naturkatastro-
fer,  voldsomt vejr  og  geopolitik  uro vil  være forstyrrende for  flyindustrien som vil  resultere i  geografiske
forstyrrelser, der hæmmer vækst og handel. Ydermere fagforeningernes magt i EU og Skandinavien sam-
menholdt med en intens rivalisering vil resultere i en lavere profit for selskaberne.

Det bliver klart at NAS har en effektiv og konkurrencedygtig struktur. LF viser, at NAS har en høj belægning
på sine fly, men samtidig også en fortsat positiv stigning i LF. Dog skal LF øges for at reducere den negative
indtjening på RASK. CASK udviser det laveste niveau i peer gruppen, som udtryk for konkurrencedygtighe-
den for  NAS.  I  forlængelse  heraf  er  det  klart,  at  NAS står  med et  stærkt  brand,  genkendelige fly,  effektiv
salgs- og distributionskanaler samt en innovativ tilgang til udvikling. Dette kombineret med en høj punktlig-
hed giver en stærk positionering i markedet.

Der blev observeret 3 områder, som gav NAS en vedvarende konkurrencemæssig fordel; brand, fleksibel og
dynamisk organisation samt teknologisk innovativ. De andre områder gav en midlertidig til længere fordel,
da de var lettere at imitere for konkurrenterne eller ikke sjældne. Truslen fra potentielle udbydere på TA og
rivalisering i branchen anses som høj i fremtiden, og købernes forhandlingsstyrke anses for mellem. Truslen
fra substituerende services anses ligeledes at være lav i fremtiden, da skibsfart anses som eneste substitut.
Går vi videre og ser på muligheder, vil der være et uafdækket behov for billigere billetpriser, der betragtes
som Blue Ocean, da et uudnyttet potentiale for positionering kan afgøres her.

For at NAS kan forblive solvent og bibeholde det stærke brand er der nogle klare områder, der skal være i
fokus. Visionen skal udvise bedre synergi til omverden, så det fremstår klart overfor modtager at tanker
også effektueres til handling. Ligeledes fokus på likviditet, nye ruter og kapacitet så disse følger en naturlig
modning for dækning af omkostningerne på jet fuel og løn. Også forbrugermålinger skal tages seriøst, da de
virksomheder der er indifferente vil komme til at bøde for dette. Hitraten på online salg skal øges for even-
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tuel reduktion i personale, ligesom efterslag skal opprioriteres da fastholdelsen af kunden bliver afgjort her.
Ydermere er det vigtig at følge konkurrenterne nøje, især sammenlignelige selskaber der afventer NAS´
succes på TA, herunder Ryan Air.

Dog har vi betænkninger om, hvorvidt NAS økonomisk kan følge med i egen ekspansion eller om deres fi-
nansierings- og likviditetsudfordringer sætter dem i stå. Investeringen i nye fly presser likviditeten hårdt og
giver enorm gæld, samtidig med at strategien kræver udvidelse af rutenet. Strategiske alliancer vil kunne
overvejes for at lette presset, da alliancer fremstår stærkere i nutidens flyindustri.
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11. BILAG

11.1 FORKORTELSER
ASK: Available Seat Kilometers
BA: British Airways
BCG: Boston Consulting Group
BNP: Bruttonationalprodukt
BTS: Bureau of Transportation Statistics
CASK: Cost per available seat kilometers
DL: Dreamliner
EU ETS: EU Emissions Trading System
EU-US OAS: EU-US Open Skies Agreement
FL: Florida Intl. Airport
IATA: International Air Transport Association
ILFC: International Lease Finance Corporation
JFK: John F. Kennedy Intl. Airport
LAX: Los Angeles Intl. Airport
LF: Load factor
LPS: Lavprisselskab
NAS: Norwegian Air Shuttle ASA
NY: New York
OSA: Open Skies Agreement
P5F: Porters 5 Forces
PF: Problemformulering
RASK: Revenue per available seat kilometers
SC: Security Check
TA: Transatlanten
TAM: Det transatlantiske marked
ULCC: Ultra Low Cost Carrier/lavprisflyselskab

http://www.rita.dot.gov/bts/home
http://www.eia.gov/
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11.2 INTERVIEWGUIDE
Til brug for interviewet havde vi udarbejdet nedenstående interview guide med vores spørgsmål. Guiden
skulle ikke følges slavisk, men støtte os i at få belyst områderne. Der var oprindeligt god plads til svar under
hvert spørgsmål, men det er fjernet i bilagene af hensyn til begrænset plads.

Interviewer: Michael Kongsted og Pia Dam Olsen

Interviewperson: Johan Bisgaard Larsen, Head of Marketing and Communications, Denmark,
Germany and Spain at Norwegian Air Shuttle ASA

Dato for interview:

Præsentation og information:
Hvem er intervieweren

Michael Kongsted & Pia Dam Olsen. Vi læser HD® på CBS og er i gang med vores afsluttende
projekt i faget strategi. Vi har valgt at skrive om Norwegian afgrænset til den Transatlantiske
rute, da vi finder det interessant at undersøge om en  LCC (ULCC) har en fremtid på langdi-
stance ruter.

Hvad er formålet med interviewet/undersøgelsen
Formålet med interviewet er at indsamle primære data til at underbygge vores opgave samt
få belyst områder om de interne forhold, som er svært tilgængelige.

Hvor lang tid tager interviewet
Ca. 1 time

Hvordan vil svarene blive anvendt
Interviewguiden og besvarelsen vil blive indarbejdet i opgaven, som bilag. Ligeledes kan dele
af materialet blive brugt som kilde for at underbygge analyser og konklusioner.

Datasikkerhed (bliver interviewet optaget på bånd, hvordan bliver data opbevaret, fremstilles inter-
viewpersonen anonymt i den færdige datapræsentation)

Interviewet vil blive optaget på mobiltelefon. Optagelsen vil blive brugt som støtte til vores
hukommelse og indgå i vores projektarbejde. Opgaven kan, hvis det ønskes, gøres fortrolig
og vil dermed kun komme til vores vejleders og censors kendskab, men ikke blive offentlig-
gjort.
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Præsentation af interviewperson
Vil du præsentere dig selv og fortælle om dit arbejde hos Norwegian i hovedtræk.

Branchen

Spørgsmål 1: Hvis vi skal forstå flybranchen, hvad er så det vigtigste?

Spørgsmål 2: Hvordan konkurrerer man i branchen i øjeblikket?

Spørgsmål 3: Hvad tror du, bliver de 3 mest afgørende faktorer for de overordnede erhvervsbe-
tingelser for branchen i fremtiden?

Spørgsmål 4: Hvad er det vigtigste man skal kunne, hvis man skal være et succesfuldt flyselskab
de næste 5 år?

Historie

Spørgsmål 5: Hvad er de 3 vigtigste begivenheder i Norwegians historie?

Strategi

Spørgsmål 6: Hvad er de centrale momenter i Norwegian’s strategi?

Spørgsmål 7: Hvilke særlige kompetencer har Nowegian?

Spørgsmål 8: Hvad er de vigtigste konkurrenceparametre for Norwegian?

Spørgsmål 9: Hvem ser I som de største konkurrenter?

Spørgsmål 10: Hvordan arbejder I med strategier i virksomheden?

Spørgsmål 11: Hvordan tænker du, at Norwegian skal konkurrere i fremtiden?

Uddybende: Hvordan tager NAS højde for det?

Transatlanten

Spørgsmål 12: Ser I markedet på en anderledes måde end de store spillere?

Spørgsmål 13: Er det anderledes at flyve langdistance end kortdistance?

Hvis ja, hvad kræver det?

Spørgsmål 14: Kan I overføre jeres ekspertise fra kortdistance til langdistancemarkedet?

Afslutning:

Opsummer hovedpointer
Er der noget relevant, som interviewpersonen ikke har fået sagt?
Tak for bidrag
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11.3 ORGANISATIONSDIAGRAM OG EJERFORHOLD

Kilde: www.norwegian.com/en/about-norwegian/our-company/organization

http://www.norwegian.com/en/about-norwegian/our-company/organization
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11.4 AIRLINE BUSINESS MODELS
I dag er inddelingen i forretningsmodellerne følgende; Premium Full Service Carrier (PFSC) som primært er
de gamle som SAS, Lufthansa etc. Full Service Carrier (FSC) som er airberlin. Hybrid Low Cost Carrier (HLCC)
som er Virgin og jetBlue. Low Cost Carrier (LCC) som er GOL og Ultra Low Cost Carrier (ULCC) hvor NAS hø-
rer til. NAS betragtes også som en no-fills carrier, hvilke betyder at ikke-essentielle produkter og services
f.eks. (gratis drikkevarer og chips) er fjernet for at holde prisen nede. I figur 5 forneden ses inddelingen i de
forskellige forretningsmodeller. I en ULCC betales der som udgangspunkt for alle services og produkter
udover selve kerneproduktet.

11.5 AKTIE- OG VALUTAKURS
NAS blev  børsnoteret  i  2003 på Oslo  Børs  til  en værdi  af  NOK 34 pr.  aktie.  Branchen er  meget  cyklisk  og
aktiekursen hænger tæt sammen med forandringer i samfundet, så som konjunkturudsving og ændringer i
olieprisen. Fra 2011 og frem til i dag har kursen været stigende og olieprisen har været på et konstant lavt
niveau. I 2013 stiger aktiekursen i juni til 296,4, hvilket falder sammen med deres sats på langdistanceru-
terne. Det ses ligeledes, at kursen falder medio juli 2013, hvor de første problemer med DL opstår. Strejken
i marts 2015 har ligeledes medført et fald.

Moderselskab
Norwegian Air Shuttle ASA

Hovedsæde i Oslo
Baser: Europa, USA og Asien

Airline Group

Norwegian Air Norway AS (100%)
Ruter: Skandinavien

Airline Group

Under etablering

Ressource group

Norwegian Air International Ltd.
(100%)

Base: Dublin

Airline Group

Under etablering

Ressource group

Sverige (100%)

Under etablering

Ressource group

Finland (100%)

Under etablering

Ressource group

Danmark (100%)

Under etablering

Ressource group

Singapore (100%)

Under etablering

Ressource group

Arctic Aviation Asset Ltd.
Base; Dublin

Moder for et antal datterselskaber

Asset group

Norwegian Brand Ltd.
Dublin

Brand og marketing

Norwegian Finans Holding ASA
Ejer 20% af aktierne i Bank

Norwegian AS

Loyalitetsprogram og bank

Norwegian Cargo AS
65%
Oslo

Fragt virksomhed

Norwegian Holidays AS

Pakkeløsninger
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Børskurs NAS

Kilde: euroinvestor.dk

11.6 PESTEL, DETALJER

ECONOMIC

Jet fuel priser
Effekten af de lave priser rammer de mest udsatte steder i olieindustrien, hvor der er investeret og optaget
enorme lån for at hente olie op fra fjernt beliggende steder som Antarktis og Nordsøen. Men de lande hvor
regimet er afhængig af høje oliepriser for at kunne betale udenlandske entreprenører for at hente olien op
vil ubetinget blive hårdest ramt. Effekten af de lave priser og de efterfølgende konsekvenser er svære at
pege på, da der også er meget politisk på spil, set i lyset af Ruslands invadering af Ukraine, og Iran der prø-
ver at opretholde Assad regimet i Syrien.126

Olieprisen er fastsat ud fra aktuelle udbud og efterspørgsel. Dvs. at efterspørgslen hænger meget sammen
med den globale økonomiske aktivitet. I vinterperioderne i det nordlige kan der være store efterspørgsel
efter opvarmning, hvor det modsatte gør sig gældende i varme perioder i syden, hvor der bruges mere air-
condition til nedkøling. Desuden vil andre grunde også influerer på prisen på råolie såsom geopolitiske ud-
fordringer og vejret.127

126 The Economist, Why the oil price is falling, Dec. 8th. 2014
127 The Economist, Why the oil price is falling, Dec. 8th. 2014

Omregningskurs ved 1 af lokal valuta kurs pr. 31/12-13
EUR

NOK/SEK 0,11
GBP 1,28
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Ser vi på prisfaldet i råolieprisen i 2014 er der flere faktorer der har indflydelse.  Efterspørgslen er lav grun-
det en lav økonomisk aktivitet, men også forbedringen i vores teknologi giver bedre ydeevne og mindre
forbrug af olie. Desuden har den stigende trend ved at gå over til andre typer af fuel også betydning. Positi-
ve geopolitiske tiltag kan være i  oliemarkedets interesse, men også at USA er blevet verdens største olie-
producerende land og dermed importerer langt mindre olie end tidligere, er med til at skabe en ophobning
af olielagre. Den forøgede aktivitet i oliproduktionen i Libyen, Angola og Irak har medvirket til en oliproduk-
tion på 31 millioner tønder pr. dag, hvilket var højeste niveau i 2014.128 Ydermere var Saudi Arabien og de-
res Gulf allierede også med til at holde priserne nede.129

Flyindustrien har altid sikret sig imod stigende oliepriser ved at binde prisen over en periode, også kaldet
”hedging”. I henhold til NAS er der også her gjort tiltag for at beskytte marginerne mod udsving i prisen på
jet fuel. Derfor er der på baggrund af det forventede fuel forbrug også fortaget ”hedging” for at minimere
risiciene. Dette er b.la. gjort ved at inkorporere kontrakter, hvor USD er blevet låst over en periode.130

Det seneste fald i  prisen på olie kan godt blive det bedste år for flyindustrien i  et halvt årti.  Men det stor
fald i oliemarkedet kan hurtigt inddele flyselskaberne i vindere og tabere, hvilket skyldes at nogle forudså
de kommende prisfald og vil have mulighed for at genforhandle sig til lukrative priser. Hvorimod dem som
forventede prisstigninger i markedet kommer til at betale dyrt.131

SOCIAL

Unge og ældre
Ses der på forbrugerne i alderen 50 + udgøre de ca. 2/3 del af det samlede forbrug på nettet i 2013. Forde-
lingen på de 50–64 årige står for 41 % af forbruget på nettet, og de 64 årige med en andel på 21 % af for-
bruget. Det er primært den større købekraft hos den ældre gruppe der bruges på dyre varer som rejser. De
yngre forbrugere under 25 år står for en langt mindre andel af købekraften, da denne gruppe kun udgør 5
% af forbruget i 2013.132 Af nedenstående figur fremgår fordelingen på 3 år. Som det fremgår af figuren har
der været en tilbagegang i andelen af forbruget hos de unge fra 2012, hvor det modsatte forholder sig for
de ældre med en lille fremgang.

128 Bloomberg Business, Oil prices Fall, and the Global Economy Wins
129 The Economist, Why the oil price is falling, Dec. 8th. 2014
130 Norwegian Air Shuttle ASA, Annual Report 2013, s. 7
131 The Economist, Gambles that haven´t paid off
132 FDIH, Dansk E-Handel analyse, årsrapport 2013 LIGHT
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Andel af forbruget /købekraft

Kilde: Egen & FDIH

Forbrugeren og nedkonjunktur
Ved globale nedkonjunkturer sker en helt naturlig afmatning i samfundet grundet manglende forbrugertillid
til fremtiden. Også diskuteret i afsnittet (Economic) om sammenhæng mellem BNP og salg af flysæder. Det-
te  kommer til  udtryk  i  et  naturligt  fald  i  afsætningen af  flybilletter  som ikke kun sker  hos  privatrejsende,
men også i høj grad hos forretningsrejsende. Ved nedkonjunkturer følger en strammere politik i virksomhe-
derne der naturligt giver mere prisfølsomme forretningskunder og forsigtig adfærd. Denne adfærd ligger
meget op ad den som man ser på det private forbrugermarked, hvor priselasticiteten er høj. Et amerikansk
studie på baggrund af Southwest Airlines og de gamle amerikanske flyselskaber viser en sammenhæng mel-
lem økonomisk krise og valg af flyselskab. Studiet viser at der er tendens til,  at forretningsrejsende bliver
mere prisbevidste i perioder med nedkonjunkturer og globale kriser. Der ses et skift imod lavprisselskaber-
ne, hvilket tyder på at disse selskaber spiller en mere central rolle end tidligere. Dog siger undersøgelsen
ikke noget om de underliggende faktorer.133

Om der findes lignende analyser for det TAM skal ikke kunne siges. Dog giver analysen en indikation om, at
i perioder med økonomisk afmatning eller krise, hvor efterspørgslen ændre sig, vil forretningskundeseg-
mentet udvise et skift i adfærd fra FSC over mod ULCC og LCC.

TECHONOLOGICIAL

Mindre langdistance fly
I dag satses der på store fly der kan medtage et stort antal passagerer over en lang distance med et mini-
malt fuel forbrug. Dog er der forventninger om en større udbredelse af mindre langdistance fly i 2025 der
vil appellere til de forretningsrejsende.134 Der kan derfor forventes en højere frekvens af flyvninger over TA
i fremtiden. Forøgelsen i frekvensen af mindre langdistancefly er blot en antagelse ud fra ovennævnte, men
at der er en forventning hos de forretnings- og ferierejsende at kunne vælge bredt blandt afgange grundet
kortere ophold på destinationerne.

133 The journal of Air Transport Management, The business passenger niche, Kassens-Noor og Neal
134 Journal of Air Transport Management 22 (2012) 28-35, M. Linz

0

10

20

30

40

50

2011 2012 2013

Unge under 25 år

Børnefamilier 25 - 50 år

Peroner mellem 50 og 64 år



Side 98 af 131

Flymotorer
Næste generation af flymotorer vil være unik med seneste generation af fanblade i kulfiber, der skulle være
med til at give større, lettere og mere fuel venlige motorer. De ny motorer vil først blive lanceret i 2020 når
de nye Boeing 777X fly bliver sat i service.135

De største lydgener fra fly kommer fra to dele af motoren; fra bladene forrest og fra udstødningen bagerst
på motoren. Motorkraften opnås ved indsugning af luft ved bladene og derved at skabe fremdrift for flyet.
På mere moderne fly er luftgennemstrømningen mindre end tidligere, hvilket skaber mindre støj. Dette
skyldes primært at ”by-pass ratio” dvs. den luft der passerer uden om motoren er steget støt over de sidste
30 år grundet den teknologiske udvikling.136

KONKLUSION

I gennemgangen af Political and Legal gav følgende område prioriteringen Lav; (Subsidier).
Om subsidier er konkurrenceforvridende, gav analysen et klart syn på, at SAS vil fremstår i en mere lukrativ
situation end NAS der ikke selv er statsligt finansieret. Holdingen i EU er at der en klar accept af ”fænome-
net”. Det centrale i spørgsmålet er, om det er konkurrenceforvridende! Interessen for statslig finansiering
beror ikke på reel solvens eller bæredygtighed hos den enkelte virksomhed, men mere i en ”samfundsmæs-
sig interesse”. Regeringer vil som udgangspunkt have ”uanede” finansieringsmidler til disposition, og vil
finansierer ud fra en politisk holdning og ikke i en bæredygtig interesse. Subsidier anses derfor at være en
underminering af de frie markedskræfter der ikke forbliver ”fair play”. Spørgsmålet om en holdningsæn-
dring er nok mere i  hænderne på flyselskaberne for at overbevise EU om lovgivning på området. SCler til
stor økonomisk belastning for flyselskaberne, ikke mindst belastende for de rejsende. Omkostningerne
burde være et regeringsanliggende på lige fod med politi og beredskab der er indarbejdet i de lokale finans-
love. En fjernelse af omkostningerne ville desuden også afhjælpe en industri der i forvejen er hårdt presset
på bundlinjen. Spørgsmålet er så om det i  fremtiden ville give udfordringer for NAS ´s marginer, hvis om-
kostningen lægges over på staten, og FSC derigennem vil sænke priserne yderligere i markedet!

I gennemgangen af Economic gav følgende områder prioriteringen høj; BNP og jet fuel priser.
Pris- og valutaændringer i USD eller EUR har store indflydelse på de omkostninger der er bundet i aktivite-
terne. Konsekvensen kan være øget omkostninger til lån og kapital. Samtidig vigtigheden i at følge valuta-
markederne nøje og gøre tiltag til ændringer i investeringer på baggrund af konjunkturudsving som kan
have indflydelse på de fremtidige pengestrømme.

I gennemgangen af Social gav følgende områder prioriteringen høj; E-handel og nedkonjunkturer.
Hos de 50 – 64 årige ser man den største fremgang i køb af rejser, da denne gruppe har størst købekraft.
Antagelsen for fremtiden vil være en stigende trend da begge parter (hvis samlevende) er på arbejdsmar-
kedet i modsætning til tidligere generationer, og derfor muligvis vil have større købekraft. Hvorimod hos de
helt unge under 25 ses en tilbagegang i køb af rejser der muligvis kan forklares i, at det er svært at få øko-

135 General Electric GE
136 SET Squared Partnership, Universities of Bath, Bristol, Exeter, Southampton and Surrey, Reducing aircraft noice
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nomien til at hænge sammen, hvilket også kan forklares i større arbejdsløshed og senere afslutning af stu-
dier end hidtil.

I gennemgangen af Technological gav følgende område prioriteringen høj; Internettet.
Self check-in er revolutioneret i de seneste år og har givet passageren mere handlefrihed ved udskrivning af
bagageslip og bordingpas, og levering af bagage ved bagdrop. Dette har bidraget til store besparelser for
lavprisselskaberne i form af reduktion i personale. Marked er blivende da kunderne vil være endnu mere
autonome i deres gøren og ønsket om ukomplicerede rejser i fremtiden. Mindre langdistancefly i fremtiden
vil  bidrage til  øget frekvens af flyvninger over TA. Hvis forventningerne holder stik, vil  det være oplagt for
lavprisselskaberne at følge denne strategi, da forretnings- og privatkundesegmentet med ønske om kortere
ophold vil kunne tilbydes hyppigere flyvninger, og derved blive mindre fastlåst af et snævert ruteprogram.
Udviklingen i flymotorer i femtiden vil bidrage til reduktionen i støj og CO2 udledning. En mangel på reduk-
tionen i støj vil på den lange bane være en samfundsmæssig omkostning grundet de mange psykiske som
fysiske følgevirkninger dette vil indebære.

11.7 BEREGNINGER ØKONOMI & PERFORMANCE
Omsætning pr flyselskab (MEUR)

2011 2012 2013 2014
NAS 1.159 1.414 1.714 2.149
SAS 4.555 4.666 4.640 4.181
Finnair 2.258 2.449 2.400 2.285
BA 12.783 13.859 14.619 15.000

Resultat før renter og skat (operating income eller EBIT) i MEUR
2011 2012 2013 2014

NAS 46 44 107 -155
SAS 71 -38 286 17
Finnair -88 36 8 -72
BA 663 298 906 1.248

Aktiver
2011 2012 2013 2014

NAS 990 1.310 1.704 N/A
SAS 4.310 4.043 2.949 3.226
Finnair 2.357 2.242 2.118 1.885
BA 14.552 15.151 15.259 17.185
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Flights (British Airways Plc - Fort Lauderdale, FL: Fort Lauderdale-Hollywood International
(Origin Airport)
Year Month DOMESTIC INTERNATIONAL TOTAL

2004 4 1 1
2004 10 1 1
2004 TOTAL 2 0 2
2005 5 1 1
2005 TOTAL 1 0 1
2009 6 1 1
2009 TOTAL 1 0 1

SOURCE: Bureau of Transportation Statistics T-100 Segment data.

Load Factor (British Airways Plc - Miami, FL: Miami International
(Origin Airport)
Year Month DOMESTIC INTERNATIONAL TOTAL

2010 1 89.72 89.72
2010 2 87.67 87.67
2010 3 82.86 91.78 91.77
2010 4 90.13 90.13
2010 5 81.58 81.58
2010 6 88.90 88.90
2010 7 85.67 85.67
2010 8 94.31 94.31
2010 9 89.20 89.20
2010 10 87.50 87.50
2010 11 89.28 89.28
2010 12 84.33 84.33
2010 TOTAL 82.86 88.31 88.31

Cash flow fra operations
2011 2012 2013 2014 Gns. 4 år

NAS 74,14 222,42 261,69 38,06 139,56
SAS -53,02 281,82 113,08 120,56 115,61
Finnair 50,80 154,70 142,40 24,20 93,03
BA 1070,08 915,20 1319,68 1756,16 1265,28

Cash flow fra investeringer
2011 2012 2013 2014 Gns. 4 år

NAS -240,90 -304,15 -234,19 -550,00 -259,75
SAS -224,51 -285,45 -206,47 -232,43 -237,22
Finnair -36,80 -54,20 -19,30 14,40 -23,98
BA -1057,28 -874,24 -1738,24 -2533,12 -1550,72
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2011 1 89.79 89.79
2011 2 85.35 85.35
2011 3 94.09 94.09
2011 4 88.76 88.76
2011 5 91.63 91.63
2011 6 87.51 87.51
2011 7 75.36 89.87 89.86
2011 8 94.65 94.65
2011 9 88.31 88.31
2011 10 88.84 88.84
2011 11 91.16 91.16
2011 12 83.37 83.37
2011 TOTAL 75.36 89.48 89.48
2012 1 92.46 92.46
2012 2 87.36 87.36
2012 3 93.29 93.29
2012 4 94.27 94.27
2012 5 90.58 90.58
2012 6 91.30 91.30
2012 7 87.56 87.56
2012 8 94.97 94.97
2012 9 86.17 86.17
2012 10 82.47 82.47
2012 11 94.28 94.28
2012 12 85.07 85.07
2012 TOTAL 89.89 89.89
2013 1 90.92 90.92
2013 2 90.00 90.00
2013 3 94.43 94.43
2013 4 96.54 96.54
2013 5 93.38 93.38
2013 6 92.19 92.19
2013 7 87.67 87.67
2013 8 94.02 94.02
2013 9 91.16 91.16
2013 10 87.05 87.05
2013 11 91.72 91.72
2013 12 84.11 84.11
2013 TOTAL 91.04 91.04
2014 1 90.96 90.96
2014 2 87.56 87.56
2014 3 91.11 91.11
2014 4 94.54 94.54
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2014 5 91.76 91.76
2014 6 89.12 89.12
2014 7 87.75 87.75
2014 8 99.12 91.20 91.20
2014 TOTAL 99.12 90.51 90.51

SOURCE: Bureau of Transportation Statistics T-100 Segment data.

Flights (British Airways Plc - New York, NY: John F. Kennedy Interna-
tional (Origin Airport)
Year Month DOMESTIC INTERNATIONAL TOTAL

2010 1 206 206
2010 2 198 198
2010 3 231 231
2010 4 178 178
2010 5 223 223
2010 6 227 227
2010 7 234 234
2010 8 1 208 209
2010 9 227 227
2010 10 231 231
2010 11 217 217
2010 12 212 212
2010 TOTAL 1 2,592 2,593
2011 1 240 240
2011 2 226 226
2011 3 251 251
2011 4 248 248
2011 5 265 265
2011 6 258 258
2011 7 262 262
2011 8 232 232
2011 9 258 258
2011 10 263 263
2011 11 243 243
2011 12 243 243
2011 TOTAL 0 2,989 2,989
2012 1 232 232
2012 2 236 236
2012 3 255 255
2012 4 252 252
2012 5 290 290
2012 6 257 257
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2012 7 286 286
2012 8 257 257
2012 9 280 280
2012 10 261 261
2012 11 236 236
2012 12 236 236
2012 TOTAL 0 3,078 3,078
2013 1 241 241
2013 2 212 212
2013 3 244 244
2013 4 238 238
2013 5 294 294
2013 6 281 281
2013 7 278 278
2013 8 255 255
2013 9 284 284
2013 10 297 297
2013 11 267 267
2013 12 264 264
2013 TOTAL 0 3,155 3,155
2014 1 261 261
2014 2 244 244
2014 3 283 283
2014 4 315 315
2014 5 320 320
2014 6 312 312
2014 7 303 303
2014 8 299 299
2014 TOTAL 0 2,337 2,337

SOURCE: Bureau of Transportation Statistics T-100 Segment

Load Factor (British Airways Plc - New York, NY: John F. Kennedy
International (Origin Airport)
Year Month DOMESTIC INTERNATIONAL TOTAL

2010 1 75.97 75.97
2010 2 74.20 74.20
2010 3 76.50 76.50
2010 4 79.53 79.53
2010 5 74.02 74.02
2010 6 78.67 78.67
2010 7 77.87 77.87
2010 8 75.22 82.20 82.20
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2010 9 86.99 86.99
2010 10 80.95 80.95
2010 11 77.86 77.86
2010 12 79.82 79.82
2010 TOTAL 75.22 78.85 78.85
2011 1 67.43 67.43
2011 2 64.44 64.44
2011 3 68.12 68.12
2011 4 80.51 80.51
2011 5 83.32 83.32
2011 6 85.43 85.43
2011 7 79.63 79.63
2011 8 87.71 87.71
2011 9 87.35 87.35
2011 10 81.22 81.22
2011 11 78.67 78.67
2011 12 82.74 82.74
2011 TOTAL 79.23 79.23
2012 1 68.49 68.49
2012 2 60.34 60.34
2012 3 68.22 68.22
2012 4 84.98 84.98
2012 5 77.66 77.66
2012 6 90.62 90.62
2012 7 75.25 75.25
2012 8 86.38 86.38
2012 9 82.85 82.85
2012 10 75.20 75.20
2012 11 79.04 79.04
2012 12 83.13 83.13
2012 TOTAL 77.95 77.95
2013 1 70.41 70.41
2013 2 66.49 66.49
2013 3 77.59 77.59
2013 4 85.42 85.42
2013 5 88.33 88.33
2013 6 92.10 92.10
2013 7 75.48 75.48
2013 8 87.16 87.16
2013 9 90.37 90.37
2013 10 82.77 82.77
2013 11 78.85 78.85
2013 12 86.22 86.22
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2013 TOTAL 82.47 82.47
2014 1 72.19 72.19
2014 2 66.06 66.06
2014 3 69.05 69.05
2014 4 78.21 78.21
2014 5 85.54 85.54
2014 6 89.98 89.98
2014 7 73.70 73.70
2014 8 83.94 83.94
2014 TOTAL 78.14 78.14

SOURCE: Bureau of Transportation Statistics T-100 Segment data.

Flights (British Airways Plc - Los Angeles, CA: Los Angeles Interna-
tional (Origin Airport)
Year Month DOMESTIC INTERNATIONAL TOTAL

2010 1 1 67 68
2010 2 64 64
2010 3 90 90
2010 4 73 73
2010 5 93 93
2010 6 90 90
2010 7 90 90
2010 8 93 93
2010 9 90 90
2010 10 92 92
2010 11 59 59
2010 12 59 59
2010 TOTAL 1 960 961
2011 1 91 91
2011 2 74 74
2011 3 67 67
2011 4 90 90
2011 5 93 93
2011 6 90 90
2011 7 93 93
2011 8 93 93
2011 9 90 90
2011 10 1 91 92
2011 11 57 57
2011 12 62 62
2011 TOTAL 1 991 992
2012 1 63 63
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2012 2 56 56
2012 3 68 68
2012 4 90 90
2012 5 92 92
2012 6 90 90
2012 7 1 93 94
2012 8 93 93
2012 9 90 90
2012 10 89 89
2012 11 56 56
2012 12 1 56 57
2012 TOTAL 2 936 938
2013 1 60 60
2013 2 1 55 56
2013 3 1 63 64
2013 4 89 89
2013 5 93 93
2013 6 89 89
2013 7 93 93
2013 8 93 93
2013 9 90 90
2013 10 88 88
2013 11 58 58
2013 12 60 60
2013 TOTAL 2 931 933
2014 1 62 62
2014 2 56 56
2014 3 63 63
2014 4 60 60
2014 5 62 62
2014 6 60 60
2014 7 1 61 62
2014 8 62 62
2014 TOTAL 1 486 487

SOURCE: Bureau of Transportation Statistics T-100 Segment data.
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Load (British Airways Plc - Los Angeles, CA: Los Angeles Interna-
tional (Origin Airport)
Year Month DOMESTIC INTERNATIONAL TOTAL

2010 1 71.51 84.36 84.34
2010 2 76.76 76.76
2010 3 78.97 78.97
2010 4 86.52 86.52
2010 5 79.38 79.38
2010 6 84.77 84.77
2010 7 87.98 87.98
2010 8 91.58 91.58
2010 9 92.34 92.34
2010 10 82.69 82.69
2010 11 82.59 82.59
2010 12 74.70 74.70
2010 TOTAL 71.51 84.10 84.10
2011 1 69.63 69.63
2011 2 63.35 63.35
2011 3 86.71 86.71
2011 4 83.18 83.18
2011 5 90.63 90.63
2011 6 92.43 92.43
2011 7 89.32 89.32
2011 8 96.57 96.57
2011 9 93.37 93.37
2011 10 74.55 87.42 87.42
2011 11 89.84 89.84
2011 12 81.48 81.48
2011 TOTAL 74.55 85.65 85.65
2012 1 84.51 84.51
2012 2 79.91 79.91
2012 3 90.92 90.92
2012 4 90.08 90.08
2012 5 93.24 93.24
2012 6 94.86 94.86
2012 7 96.14 91.16 91.17
2012 8 96.21 96.21
2012 9 95.76 95.76
2012 10 89.67 89.67
2012 11 93.32 93.32
2012 12 95.65 85.66 85.67
2012 TOTAL 95.86 91.12 91.12
2013 1 86.63 86.63
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2013 2 80.60 82.19 82.19
2013 3 73.09 89.76 89.75
2013 4 90.73 90.73
2013 5 93.27 93.27
2013 6 96.87 96.87
2013 7 89.91 89.91
2013 8 95.42 95.42
2013 9 93.06 93.06
2013 10 87.46 87.46
2013 11 89.11 89.11
2013 12 83.04 83.04
2013 TOTAL 78.36 90.40 90.40
2014 1 81.56 81.56
2014 2 76.97 76.97
2014 3 86.82 86.82
2014 4 87.40 87.40
2014 5 93.52 93.52
2014 6 97.10 97.10
2014 7 72.49 89.08 89.00
2014 8 95.05 95.05
2014 TOTAL 72.49 89.11 89.10

SOURCE: Bureau of Transportation Statistics T-100 Segment data.



Side 109 af 131

Flights (Finnair Oy - Fort Lauderdale, FL: Fort Lauderdale-
Hollywood International (Origin Airport)
Year Month DOMESTIC INTERNATIONAL TOTAL

2008 12 5 5
2008 TOTAL 0 5 5
2009 1 4 4
2009 2 4 4
2009 3 4 4
2009 TOTAL 0 12 12

SOURCE: Bureau of Transportation Statistics T-100 Segment data.

Flights (Finnair Oy - New York, NY: John F. Kennedy International
(Origin Airport)
Year Month DOMESTIC INTERNATIONAL TOTAL

2010 1 27 27
2010 2 22 22
2010 3 27 27
2010 4 25 25
2010 5 31 31
2010 6 30 30
2010 7 31 31
2010 8 31 31
2010 9 30 30
2010 10 27 27
2010 11 25 25
2010 12 21 21
2010 TOTAL 0 327 327
2011 1 30 30
2011 2 26 26
2011 3 31 31
2011 4 30 30
2011 5 31 31
2011 6 30 30
2011 7 31 31
2011 8 29 29
2011 9 30 30
2011 10 31 31
2011 11 30 30
2011 12 27 27
2011 TOTAL 0 356 356
2012 1 27 27
2012 2 23 23
2012 3 28 28
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2012 4 29 29
2012 5 31 31
2012 6 30 30
2012 7 31 31
2012 8 31 31
2012 9 30 30
2012 10 29 29
2012 11 29 29
2012 12 28 28
2012 TOTAL 0 346 346
2013 1 28 28
2013 2 25 25
2013 3 31 31
2013 4 30 30
2013 5 31 31
2013 6 30 30
2013 7 31 31
2013 8 31 31
2013 9 30 30
2013 10 31 31
2013 11 30 30
2013 12 29 29
2013 TOTAL 0 357 357
2014 1 31 31
2014 2 28 28
2014 3 31 31
2014 4 30 30
2014 5 28 28
2014 6 30 30
2014 7 30 30
2014 8 31 31
2014 TOTAL 0 239 239

SOURCE: Bureau of Transportation Statistics T-100 Segment data.
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Load Factor (Finnair Oy - New York, NY: John F. Kennedy Interna-
tional (Origin Airport)
Year Month DOMESTIC INTERNATIONAL TOTAL

2010 1 80.99 80.99
2010 2 58.78 58.78
2010 3 84.53 84.53
2010 4 80.27 80.27
2010 5 86.68 86.68
2010 6 94.43 94.43
2010 7 87.81 87.81
2010 8 81.55 81.55
2010 9 66.99 66.99
2010 10 79.81 79.81
2010 11 74.80 74.80
2010 12 73.87 73.87
2010 TOTAL 80.12 80.12
2011 1 74.85 74.85
2011 2 65.13 65.13
2011 3 77.92 77.92
2011 4 84.59 84.59
2011 5 85.12 85.12
2011 6 93.00 93.00
2011 7 92.33 92.33
2011 8 82.67 82.67
2011 9 81.98 81.98
2011 10 76.17 76.17
2011 11 74.61 74.61
2011 12 76.08 76.08
2011 TOTAL 80.80 80.80
2012 1 81.45 81.45
2012 2 71.67 71.67
2012 3 82.60 82.60
2012 4 91.97 91.97
2012 5 94.34 94.34
2012 6 94.30 94.30
2012 7 92.16 92.16
2012 8 79.78 79.78
2012 9 73.83 73.83
2012 10 76.25 76.25
2012 11 83.83 83.83
2012 12 82.06 82.06
2012 TOTAL 84.12 84.12
2013 1 83.17 83.17
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2013 2 80.79 80.79
2013 3 88.58 88.58
2013 4 88.25 88.25
2013 5 89.98 89.98
2013 6 91.11 91.11
2013 7 91.05 91.05
2013 8 84.08 84.08
2013 9 86.70 86.70
2013 10 86.55 86.55
2013 11 79.94 79.94
2013 12 86.00 86.00
2013 TOTAL 86.57 86.57
2014 1 78.11 78.11
2014 2 76.91 76.91
2014 3 87.70 87.70
2014 4 87.87 87.87
2014 5 93.59 93.59
2014 6 94.78 94.78
2014 7 92.05 92.05
2014 8 88.75 88.75
2014 TOTAL 87.61 87.61

SOURCE: Bureau of Transportation Statistics T-100 Segment data.

Flights (Norwegian Air Shuttle ASA - Fort Lauderdale, FL: Fort
Lauderdale-Hollywood International (Origin Airport)
Year Month DOMESTIC INTERNATIONAL TOTAL

2013 11 2 2
2013 12 28 28
2013 TOTAL 0 30 30
2014 1 26 26
2014 2 24 24
2014 3 31 31
2014 4 30 30
2014 7 39 39
2014 TOTAL 0 150 150

SOURCE: Bureau of Transportation Statistics T-100 Segment data.
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Load Factor (Norwegian Air Shuttle ASA - Fort Lauderdale, FL:
Fort Lauderdale-Hollywood International (Origin Airport)
Year Month DOMESTIC INTERNATIONAL TOTAL

2013 11 41.87 41.87
2013 12 76.96 76.96
2013 TOTAL 74.36 74.36
2014 1 89.85 89.85
2014 2 83.73 83.73
2014 3 81.44 81.44
2014 4 80.62 80.62
2014 7 81.04 81.04
2014 TOTAL 83.00 83.00

SOURCE: Bureau of Transportation Statistics T-100 Segment data.

Flights (Norwegian Air Shuttle ASA - New York, NY: John F. Ken-
nedy International (Origin Airport)
Year Month DOMESTIC INTERNATIONAL TOTAL

2013 5 2 2
2013 6 19 19
2013 7 27 27
2013 8 26 26
2013 9 25 25
2013 10 27 27
2013 11 25 25
2013 12 30 30
2013 TOTAL 0 181 181
2014 1 34 34
2014 2 29 29
2014 3 39 39
2014 4 39 39
2014 7 68 68
2014 TOTAL 0 209 209

SOURCE: Bureau of Transportation Statistics T-100 Segment data.
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Load Factor (Norwegian Air Shuttle ASA - New York, NY: John F.
Kennedy International (Origin Airport)
Year Month DOMESTIC INTERNATIONAL TOTAL

2013 5 97.75 97.75
2013 6 86.10 86.10
2013 7 90.37 90.37
2013 8 86.55 86.55
2013 9 73.44 73.44
2013 10 87.88 87.88
2013 11 81.87 81.87
2013 12 77.23 77.23
2013 TOTAL 83.17 83.17
2014 1 79.44 79.44
2014 2 70.36 70.36
2014 3 82.56 82.56
2014 4 87.98 87.98
2014 7 87.52 87.52
2014 TOTAL 82.93 82.93

SOURCE: Bureau of Transportation Statistics T-100 Segment data.

Flights (Norwegian Air Shuttle ASA - Los Angeles, CA: Los Angeles
International (Origin Airport)
Year Month DOMESTIC INTERNATIONAL TOTAL

2014 3 18 18
2014 4 17 17
2014 7 39 39
2014 TOTAL 0 74 74

SOURCE: Bureau of Transportation Statistics T-100 Segment data.

Load (Norwegian Air Shuttle ASA - Los Angeles, CA: Los Angeles
International (Origin Airport)
Year Month DOMESTIC INTERNATIONAL TOTAL

2014 3 75.39 75.39
2014 4 88.58 88.58
2014 7 86.19 86.19
2014 TOTAL 84.16 84.16

SOURCE: Bureau of Transportation Statistics T-100 Segment data.
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Flights (Scandinavian Airlines Sys. - Newark, NJ: Newark Liberty
International (Origin Airport)
Year Month DOMESTIC INTERNATIONAL TOTAL

2010 1 48 48
2010 2 42 42
2010 3 48 48
2010 4 50 50
2010 5 62 62
2010 6 60 60
2010 7 62 62
2010 8 62 62
2010 9 60 60
2010 10 62 62
2010 11 56 56
2010 12 52 52
2010 TOTAL 0 664 664
2011 1 55 55
2011 2 48 48
2011 3 61 61
2011 4 85 85
2011 5 93 93
2011 6 90 90
2011 7 92 92
2011 8 86 86
2011 9 90 90
2011 10 90 90
2011 11 67 67
2011 12 64 64
2011 TOTAL 0 921 921
2012 1 70 70
2012 2 65 65
2012 3 74 74
2012 4 86 86
2012 5 93 93
2012 6 1 87 88
2012 7 91 91
2012 8 92 92
2012 9 90 90
2012 10 86 86
2012 11 69 69
2012 12 63 63
2012 TOTAL 1 966 967
2013 1 70 70
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2013 2 61 61
2013 3 71 71
2013 4 102 102
2013 5 105 105
2013 6 103 103
2013 7 109 109
2013 8 109 109
2013 9 101 101
2013 10 103 103
2013 11 78 78
2013 12 65 65
2013 TOTAL 0 1,077 1,077
2014 1 70 70
2014 2 63 63
2014 3 72 72
2014 4 109 109
2014 5 116 116
2014 6 109 109
2014 7 116 116
2014 8 114 114
2014 TOTAL 0 769 769

SOURCE: Bureau of Transportation Statistics T-100 Segment data.
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Load Factor SAS – Newark, NJ
Year Month DOMESTIC INTERNATIONAL TOTAL

2010 1 73.71 73.71
2010 2 62.74 62.74
2010 3 80.94 80.94
2010 4 84.65 84.65
2010 5 92.56 92.56
2010 6 91.70 91.70
2010 7 92.08 92.08
2010 8 87.62 87.62
2010 9 79.31 79.31
2010 10 84.09 84.09
2010 11 84.63 84.63
2010 12 81.33 81.33
2010 TOTAL 83.75 83.75
2011 1 64.35 64.35
2011 2 54.55 54.55
2011 3 71.21 71.21
2011 4 83.93 83.93
2011 5 88.23 88.23
2011 6 92.00 92.00
2011 7 89.54 89.54
2011 8 81.93 81.93
2011 9 84.58 84.58
2011 10 88.60 88.60
2011 11 86.17 86.17
2011 12 80.59 80.59
2011 TOTAL 82.43 82.43
2012 1 68.52 68.52
2012 2 57.53 57.53
2012 3 78.53 78.53
2012 4 89.31 89.31
2012 5 92.04 92.04
2012 6 95.83 92.57 92.57
2012 7 87.99 87.99
2012 8 86.65 86.65
2012 9 87.55 87.55
2012 10 92.51 92.51
2012 11 89.86 89.86
2012 12 86.61 86.61
2012 TOTAL 95.83 84.97 84.97
2013 1 77.10 77.10
2013 2 67.11 67.11
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2013 3 82.96 82.96
2013 4 84.00 84.00
2013 5 92.12 92.12
2013 6 92.11 92.11
2013 7 90.62 90.62
2013 8 92.19 92.19
2013 9 83.45 83.45
2013 10 86.54 86.54
2013 11 81.92 81.92
2013 12 85.87 85.87
2013 TOTAL 85.77 85.77
2014 1 76.57 76.57
2014 2 65.14 65.14
2014 3 84.44 84.44
2014 4 85.27 85.27
2014 5 89.36 89.36
2014 6 94.40 94.40
2014 7 91.71 91.71
2014 8 90.69 90.69
2014 TOTAL 86.48 86.48
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ASK

Norwegian Seats 242 Lufthavn År

Landinger
på 12
mdr. Distance*landing ASK

787-8
Kilometer
fløjet 6188

NY,John F.
Kennedy 2011 0 0 0

CPH-NY 2012 0 0 0
2013 272 1.683.136 407.318.912
2014 502 3.106.376 751.742.992

Kilometer
fløjet 9002 Los Angels 2011 0 0 0

2012 0 0 0
2013 0 0 0
2014 296 2.664.592 644.831.264

Kilometer
fløjet 7744 Florida 2011 0 0 0

2012 0 0 0
2013 180 1.393.920 337.328.640
2014 360 2.787.840 674.657.280

SAS Seats 245

A 340-300
Kilometer
fløjet 6188 Newark 2011 921 5.699.148 1.396.291.260

CPH-NY 2012 967 5.983.796 1.466.030.020
2013 1077 6.664.476 1.632.796.620
2014 1123 6.949.124 1.702.535.380

Kilometer
fløjet Los Angels 2011 0 0 0

2012 0 0 0
2013 0 0 0
2014 0 0 0

Kilometer
fløjet Florida 2011 0 0 0

2012 0 0 0
2013 0 0 0
2014 0 0 0

Finnair Seats 270

A 340-300
Kilometer
fløjet 6618

NY,John F.
Kennedy 2011 356 2.356.008 636.122.160

Helsinki-NY 2012 346 2.289.828 618.253.560
2013 357 2.362.626 637.909.020
2014 357 2.362.626 637.909.020

Kilometer 9432 Los Angels 2011 0 0 0
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fløjet

2012 0 0 0
2013 0 0 0
2014 0 0 0

Kilometer
fløjet 8213 Florida 2011 0 0 0

2012 0 0 0
2013 0 0 0
2014 0 0 0

British
Airways Seats 368 Lufthavn År

Boeing 777
Kilometer
fløjet 5570

NY,John F.
Kennedy 2011 2989 16.648.730 6.126.732.640

London-NY 2012 3078 17.144.460 6.309.161.280
2013 3155 17.573.350 6.466.992.800
2014 3494 19.461.580 7.161.861.440

Kilometer
fløjet 8756 Los Angels 2011 991 8.677.196 3.193.208.128

2012 938 8.213.128 3.022.431.104
2013 933 8.169.348 3.006.320.064
2014 729 6.383.124 2.348.989.632

Kilometer
fløjet 7063 Florida 2011 730 5.155.990 1.897.404.320

2012 1001 7.070.063 2.601.783.184
2013 855 6.038.865 2.222.302.320
2014 814 5.749.282 2.115.735.776

Norwegian SAS Finnair British Airways

JFK 2011 0 1396 636 6127
2012 0 1466 618 6309
2013 407 1633 638 6.467
2014 752 1704 638 7.162

LAX
2011 0 0 0 3.193
2012 0 0 0 3.022
2013 0 0 0 3.006
2014 645 0 0 2.349

FL 2011 0 0 0 1.897
2012 0 0 0 2.602
2013 337 0 0 2.222
2014 675 0 0 2.116
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ASK totaler
Norwegian SAS Finnair British Airways

2011 0                                 1.396 636 11.217
2012 0                                 1.466 618 11.933
2013 744                                 1.633 638 11.695
2014 2.072                                 1.704 638 11.627

RPK

On way Seats

Sæder
100 % opta-

get
Forventet %

iht. NAS
Antal betalen-
de passagerer Distance RPK

RPK
/1000
000

JFK 2012 0 242 - 6188                          - -

JFK 2013 272 242 65.824 78,2 51.474 6188      318.523.389 319

JFK 2014 502 242 121.484 78,4 95.243 6188      589.366.506 589

LAX 2012 0 242 - 9002                          - -

LAX 2013 0 242 - - 9002                          - -

LAX 2014 296 242 71.632 78,4 56.159 9002      505.547.711 506

FL 2012 0 242 - 7744                          - -

FL 2013 180 242 43.560 78,2 34.064 7744      263.790.996 264

FL 2014 360 242 87.120 78,4 68.302 7744      528.931.308 529

 SAS On way Seats

Sæder
100 % opta-

get
Forventet %

iht. SAS
Antal betalen-
de passagerer Distance RPK

RPK
/1000
000

NWK
2012 967 245 236.915 69,5 164.656 6188   1.018.890.864 1.019
NWK
2013 1077 245 263.865 69,3 182.858 6188   1.131.528.058 1.132
NWK
2014 1123 245 275.135 72,2 198.647 6188   1.229.230.544 1.229

LAX 2012 0 245 - 9002                          - -

LAX 2013 0 245 - - 9002                          - -

LAX 2014 0 245 - 63,6 - 9002                          - -
FL 2012 0 245 7744                          -
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- -

FL 2013 0 245 - 64,5 - 7744                          - -

FL 2014 0 245 - 63,6 - 7744                          - -

Finnair On way Seats
Sæder 100 %

optaget
Forventet %
iht. Finnair

Antal betalen-
de passagerer Distance RPK

RPK
/1000
000

JFK 2012 346 270 93.420 65,6 61.284 6618      405.574.335 406

JFK 2013 357 270 96.390 73,9 71.232 6618      471.414.766 471

JFK 2014 357 270 96.390 76 73.256 6618      484.810.855 485

LAX 2012 0 270 - 9432                          - -

LAX 2013 0 270 - 77,9 - 9432                          - -

LAX 2014 0 270 - 76 - 9432                          - -

FL 2012 0 270 - 8213                          - -

FL 2013 0 270 - 77,9 - 8213                          - -

FL 2014 0 270 - 76 - 8213                          - -

British
Airways On way Seats

Sæder 100 %
optaget

Forventet %
iht. BA

Antal betalen-
de passagerer Distance RPK

RPK
/1000
000

JFK 2012 3078 368 1.132.704 79,9 905.030 5570   5.041.019.863 5.041

JFK 2013 3155 368 1.161.040 81,3 943.926 5570   5.257.665.146 5.258

JFK 2014 3494 368 1.285.792 80,6 1.036.348 5570   5.772.460.321 5.772

LAX 2012 938 368 345.184 79,9 275.802 8756   2.414.922.452 2.415

LAX 2013 933 368 343.344 81,3 279.139 8756   2.444.138.212 2.444

LAX 2014 729 368 268.272 80,6 216.227 8756   1.893.285.643 1.893

FL 2012 1001 368 368.368 79,9 294.326 7063   2.078.824.764 2.079

FL 2013 855 368 314.640 81,3 255.802 7063   1.806.731.786 1.807

FL 2014 814 368 299.552 80,6 241.439 7063   1.705.283.035 1.705
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Mellemregning

Year Norwegian SAS Finnair British Airways

2012 0 1019 406 5041
2013 319 1132 471 5.258
2014 589 1229 485 5.772
2012 0 0 0 2.415
2013 0 0 0 2.444
2014 506 0 0 1.893
2012 0 0 0 2.079
2013 264 0 0 1.807
2014 529 0 0 1.705

RPK totaler

Norwegian SAS Finnair British Airways
2012 0                                 1.019 406 9.535
2013 583 1.132 471 9.509
2014 1.624 1.229 485 9.370

Load Factor i %

Norwegian SAS Finnair British Airways

2011 70,0% 69,8% 78,2%
2012 79,0% 69,5% 65,7% 79,9%
2013 78,4% 69,3% 73,8% 81,3%
2014 78,4% 72,1% 76,0% *80,6%

* Beregnet som gennemsnit da rapport 2014 ikke er offentliggjort
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CASK; RASK og Yield

2011 2012 2013 2014
ASK total 21.958 25.920 34.318 46.479
ASK US - - 744 2.072
ASK US ifht. ASK total - - 0,02 0,04

Total revenue 1.158,5 1.414,5 1.713,8 2.149,4
Total revenue US - - 37,2 95,8

Total operating cost 1.238,8 1.130,0 1.660,9 2.240,3
Total operating cost US - - 36,0 99,9

Total operating cost ex. Fuel 827,3 789,7 1.144,5 1.545,0
Total operating cost ex. Fuel US - - 24,8 68,9

NAS

2011 2012 2013 2014
ASK total 35.649 37.250 39.406 40.979
ASK US 1.396 1.466 1.633 1.704
ASK US ifht. ASK total 0,04 0,04 0,04 0,04

Total revenue 4.555,3 4.666,1 4.640,0 4.180,7
Total revenue US 178,38 183,6 192,3 173,8

Total operating cost 4.488,7 4.732,1 4.421,2 4.166,0
Total operating cost US 175,8 186,2 183,2 173,2

Total operating cost ex. Fuel 3.634,1 3.689,2 3.426,2 3.197,4
Total operating cost ex. Fuel US 142,3 145,2 142,0 133,0

SAS
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2011 2012 2013 2014
ASK total 29.345 30.366 31.162 30.889
ASK US 636 618 638 638
ASK US ifht. ASK total 0,02 0,02 0,02 0,02

Total revenue 2.257,7 2.449,4 2.400,3 2.284,5
Total revenue US 48,9 49,8 49,1 47,2

Total operating cost 2.359,6 2.458,6 2.407,2 2.339,2
Total operating cost US 51,1 50,0 49,3 48,3

Total operating cost ex. Fuel 1.804,4 1.788,3 1.717,3 1.678,8
Total operating cost ex. Fuel US 39,1 36,4 35,2 34,7

Finnair

2011 2012 2013 2014
ASK total 150.152 158.247 161.444 170.917
ASK US 11.217 11.933 11.695 11.627
ASK US ifht. ASK total 0,07 0,08 0,07 0,07

Total revenue 12.783,4 13.858,6 14.618,9 15.000,3
Total revenue US 955,0 1.045,0 1.059,0 1.020,4

Total operating cost 12.088,3 13.463,0 13.743,4 13.655,0
Total operating cost US 903,0 1.015,2 995,6 928,9

Total operating cost ex. Fuel 7.933,4 8.711,7 8.937,0 9.155,8
Total operating cost ex. Fuel US 592,7 656,9 647,4 622,8

British Airways
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Driftsomkostninger

NAS Omregningskurs 0,11 SAS Omregningskurs 0,11
EUR

million
2011 2012 2013 2014

EUR
million

2011 2012 2013 2014

 Payroll
expenses

202,0 227,5 272,6 353,0
Payroll
expenses

1.440,1 1.503,6 1.243,8 1.009,9

 Selling &
distributi
on
expenses

30,3 21,9 37,3 51,6

Selling &
distributi
on
expenses

258,3 258,8 268,8 245,1

 Aviation
fuel

411,5 340,3 516,4 695,3
Aviation
fuel

854,6 1.042,9 995,1 968,7

 Airport
charges

190,3 171,8 240,4 299,6
Airport
charges

444,6 459,4 456,9 435,8

 Handling
charges

118,5 108,0 147,3 204,0

Handling
&
catering
charges

278,5 279,3 289,3 270,5

 Technical
Maintena
nce
expenses

87,2 78,3 102,1 141,9

Technical
Maintena
nce
expenses

256,2 262,8 282,3 271,5

 Other
operating
expenses

53,1 48,6 145,2 209,5
Other
operating
expenses

519,3 565,9 506,2 571,9

 Aircraft
leases

113,6 91,3 141,3 203,0
Aircraft
leases

171,6 174,2 196,5 234,0

Depreciat
ion

32,3 42,4 58,3 82,3
Depreciat
ion

265,4 185,1 182,4 158,7

 Total
operating
costs

       1.238,8       1.130,0         1.660,9         2.240,3
Total
operating
costs

    4.488,7     4.732,1         4.421,2        4.166,0

 Total
before
other
losses/(ga
ins) ex
fuel

           827,3          789,7         1.144,5         1.545,0

Total
before
other
losses/(ga
ins) ex
fuel

    3.634,1     3.689,2         3.426,2        3.197,4
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11.8 STRATEGY CANVAS
Vurderingsskalaen går fra 1 til 5 stjerner for hver underkategori. Vi har udvalgt de kategorier, som vi vurde-
rede var vigtigst på langdistance flyvninger. De er oplistet i  den rækkefølge, som Skytrax vurderer vigtigst
for kunderne. Et andet vigtigt kriterie er punktlighed, som vi har fundet på flight stats. Til sidst er billetpriser
indregnet som en parameter, da det vurderes, at være kundernes første udvælgelse.

Finnair BA Omregningskurs 1,28
EUR

million
2011 2012 2013 2014

EUR
million

2011 2012 2013 2014

Payroll
expenses

477,0 439,2 381,3 344,5
Payroll
expenses

2.755,8 3.001,6 3.055,4 3.100,2

Selling &
distributi
on
expenses

93,3 74,3 72,9 65,3

Selling &
distributi
on
expenses

558,1 596,5 561,9 574,7

Aviation
fuel

555,2 670,3 689,9 660,4
Aviation
fuel

4.154,9 4.751,4 4.806,4 4.499,2

Traffic
charges

211,6 226,0 222,3 230,9
Airport
charges

884,5 929,3 1.011,2 1.007,4

Ground
handling
and
catering
expenses

195,8 224,3 257,3 251,8
Handling
charges

1.346,6 1.552,6 1.715,2 1.767,7

Technical
Maintena
nce
expenses

122,3 165,2 125,8 119,4

Technical
Maintena
nce
expenses

695,0 800,0 823,0 784,6

Other
operating
expenses

503,9 380,7 459,5 453,8
Other
operating
expenses

725,8 784,6 737,3 755,2

Aircraft
leases

69,9 66,2 57,5 78,8
Aircraft
leases

93,4 125,4 108,8 102,4

Depreciat
ion and
impairme
nt

130,6 212,4 140,7 134,3
Depreciat
ion

874,2 921,6 924,2 1.063,7

Total
operating
costs

   2.359,6    2.458,6    2.407,2    2.339,2
Total
operating
costs

 12.088,3      13.463,0      13.743,4       13.655,0

Total
before
other
losses/(ga
ins) ex
fuel

   1.804,4    1.788,3    1.717,3    1.678,8

Total
before
other
losses/(ga
ins) ex
fuel

    7.933,4         8.711,7        8.937,0         9.155,8
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Overall  kategorien dækker over den samlede oplevelse af produkt- og serviceniveau for det enkelte flyse-
skab. Skalaen går fra 2 til 5 stjerner137. 2 stjerner gives til 23 selskaber, herunder Ryanair for et flyselskab
som leverer en dårlig servicekvalitet som er under branche standarden. 3 stjerner gives til flest selskaber
(123), herunder NAS, SAS, Air Asia, Delta Air Lines, Easyjet og Southwest Airlines for et flyselskab som leve-
rer en rimelig servicekvalitet ift. branchens gennemsnit. Kategorien kan dække over uens service i enten
lufthavn eller i kabinen, men et godt grundprodukt. 4 stjerner gives til 35 flyselskaber herunder BA og Fin-
nair for en god kvalitet i hele linjen. Denne ses som kvalitetsstemplet og må være det antal stjerner de fle-
ste legacy carriers ønsker at opnå. 5 stjerner gives til 8 selskaber herunder Qatar Airways for en høj og ens-
artet standard.

For NAS foreligger der ingen målinger på long haul vs. short haul, så der er det en overordnet performance
for hele selskabet, vi har brugt. For de øvrige flyselskaber er den billigste økonomiklasse på langdistance
ruterne valgt, som sammenligningsgrundlag. On-time performance viser punktligheden målt for hele 2014.
Skalaen omformes til et format, som passer med punktlighed, således at 5 stjerner svarer til 100 point og vi
dermed kan vise strategic canvas i en graf.

11.9 VÆRDIKÆDE

Support aktiviteter
Support aktiviteterne er aktiviteter der er med til at hjælpe primære aktiviteter i værdikæden, og spiller
også en central rolle for ”forretningen” og dens fremtid. Support aktiviteterne er; firma infrastruktur, HR,
teknologisk udvikling og procurement.

Firma infrastruktur
Firma infrastruktur er en vigtig support aktivitet der indebærer strategisk planlægning, ledelsesinformati-
onssystem og finansiel planlægning. NAS har i 2013 foretaget en restrukturering af organisationen for en
optimering og positionering for virksomhedens internationale vækst. Dette indebær to selvstændige enhe-
der med deres eget air operators certificate (AOC), ét i Norge og ét i EU. For at smidiggøre organisationen
yderligere er juridiske enheder etableret lokalt i udvalgte lande med rette ressourcer for at varetage speci-
fikke opgaver. Foruden dette etableres selvstændige virksomheder for aktiviteter indenfor kommerciel
flydrift.  De juriske enheder vil være suveræne i deres beslutninger og vil fungere autonomt af modersel-
skabet. Dette skulle være med til en effektivisering i driften på lokal plan.138

HR
HR er et vigtigt område for at kunne finde de rette personer til virksomheden der er dygtige, innovative og
fleksible nok til at indgå i en organisation der er meget dynamisk. Ydermere at motivere medarbejderne til
at yde deres bedste for at virksomheden vil forblive en succes. Det kan derfor diskuteres hvorvidt ansættel-
sen af asiatisk kabinepersonale på den Transatlantiske rute vil være i harmoni med den genelle opfattelse
af NAS kultur, og om dette skulle give anledning til interne problemer grundet løndumping og fravalg af
europæisk kabinepersonale. Det er vigtig for NAS´ s ledelse at se ansættelserne giver anledning til issues
der kan have en negativ indflydelse på virksomhedens interne og eksterne omdømme.

137 Skytrax – rating airlines, airline reviews
138 Årsrapport 2013, Norwegian Air Shuttle ASA, s. 2
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Teknologisk udvikling
Brugen af internettet vil blive endnu større i fremtiden end set til dato. Kunderne vil i højere grad være
aktivt deltagende i bedømmelsen af flyselskabernes præstationer via forbrugermålinger på nettet. Udvik-
lingen i teknologi i nye fly, interaktiv underholdning, telefoni, WIFI er vigtigt for at fastholde eksisterende
kunder og tiltrække nye. Kunderne vil i fremtiden blive endnu mere opsøgende og bevidst på deres præfe-
rencer.139 NAS markedsfører også ovennævnte services som en del af deres koncept for at tiltrække flere
kunder. Ydermere er NAS ´s udvikling indenfor on-line bestilling og self service et vigtigt konkurrencepara-
meter og har medvirket til en reducering af omkostningerne for selskabet.

Procurement
Ift. tidligere er procurement er blevet strategisk vigtigere i store selskaber og forventes at få endnu større
betydning i fremtiden. Desuden indtager den en nøgle position for virksomhedens performance og vil kun-
ne være med til at reducere cost basen over tid.140

Leasing af DL igennem International Lease Finance Corporation (ILFC) har været et vigtigt skridt for at redu-
cere omkostninger. Desuden et vigtigt skridt imod flyselskabets positionering i markedet og en styrkelse af
konkurrenceparametrene. Desuden vil DL give NAS en signifikant fordel på deres langdistance flyvninger.141

jet fuel indgår som en vigtig del af det at drive luftfart, derfor indgår omkostninger til jet fuel som en vedva-
rende proces for NAS. Prisen på jet fuel afhænger af prisen i markedet og er svær at forudse grundet de
store udsving i priserne på råolie. NAS er derfor nødsaget til at sikre sig imod store udsving ved at fastfryse
prisen ud fra det forventede forbrug af jet fuel over en periode. Ligeledes er valuta kontrakter indgået for
at låse kursen på USD imod udsving.142 Desuden tænkes der i alternativer som biofuel for at reducere om-
kostningerne på den lange bane.

139 SITA, Technological Trends and their Impact on the Airline Industry, 1. April 2009
140 BCG, The Importance of Procurement in a Global Environment, May 28, 2008
141 Norwegian has taken delivery of its frist 787 Dreamliner, Norwegian Press Release, June 28, 2013
142 Årsrapport 2013, Norwegian Air Shuttle ASA, s. 7
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11.10 VÆKSTSTRATEGI
NAS’ historiske udvikling vist i Ansoff’s vækstmatrice

Eksisterende service Nye services

Eksisterende markeder

Markedspenetrering:
1993 Flyvning på den norske
vestkyst i samarbejde med
Braathens

2002  SAS  opkøber  Braathens  og
NAS starter som lavprisselskab
som konkurrent til monopolet
2007 Køber FlyNordic fra Finnair
og styrker positionen i EU og
Norden

Produktudvikling:
2007-2011 køb af 737-800. Første
levering i 2009.
2010 Alle bestilte 737-800 leveres
fremadrettet med Dreamliner
interiør
2011 Først med WIFI på europæi-
ske ruter
2013  Først  med  filmudlejning  og
TV på europæiske ruter

Nye markeder

Markedsudvikling:
2004 Samarbejdsaftaler med
Finnair via FlyNordic om Stock-
holm/Oslo,  og  Sterling  om  13
europæiske ruter
2007 Etablerer base & dattersel-
skab  i  Polen.  2  fly  og  ruter  til  5
centrale europæiske byer.
2008 Base på Rygge etableres 14
ruter og 2 fly
2009 Etablerer sig i Danmark med
39 ruter og 9 fly
2011  Base  i  Finnland  åbnes  med
indenrigsflyvninger og 11 uden-
landske ruter

Diversifikation:
Relateret:
2013 Langdistanceruter til Bang-
kok og NY fra Oslo og Stockholm
starter med dreamlineren
Ikke relateret:
2007 Bank Norwegian og Norwe-
gian Reward etableres
2008 Call Norwegian oprettes

Kilde: Egen og NAS hjemmeside

Markedspenetrering: 1993-2002 at få eksisterende kunder til at benytte produktet. I den efterfølgende
periode ”stjæles” kunder fra konkurrenterne (f.eks. SAS) for at erobre deres markedsandel.  På samme vis,
har de formentlig også flyttet passagerer fra færger, bus, tog og bil pga. lave billetpriser, som har gjort flyv-
ning til substitut på kortere ruter.

Markedsudvikling: Startet på ét marked, og har skabt en bæredygtig strategi, som på sigt har gjort dem til
en stærk konkurrent med store markedsandele. Herefter har man udvidet sine markeder til de øvrige nor-
diske lande og etableret  baser  i  centrale  byer,  hvor  der  senere flyves  til  europæiske byer.  Det  har  været
enkelt at videreføre den eksisterende strategi på nye markeder med lignende kultur og forhold, som på
eksisterende marked. Udover at udvide geografisk har NAS også benyttet sig af samarbejder med Finnair og
Sterling for at nå målgrupper, som de ikke tidligere har serviceret.

Produktudvikling: NAS  har  haft  fokus  på  at  tilbyde  ny  og  bedre  service  igennem  perioden.  De  har  f.eks.
udvidet passagerkomforten ved DL, herunder udvidet benplads og on-board entertainment.
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Diversifikation: Med udvidelsen til langdistanceruter ændrer NAS strategien således at de henvender sig til
nye markeder med nye produkter. Basisproduktet er stadig transport fra A til B, men da flyves over længere
distancer kræves andre flytyper og planlægningsmæssigt er det mere kompliceret end at flyve på kort- og
mellemlange distancer. Norwegian Bank er et helt nyt forretningsområde end deres eget. Bankvirksomhed
og flyselskab er vidt forskellige. Synergieffekter udnyttes ved et sammenspil mellem to services, hvor kun-
den kan optjene point igennem brugen af kreditkort. Point der senere kan bruges valgfrit til bl.a. flybilletter.
På samme vis skabes synergieffekter ved oprettelsen af Norwegian Call, hvor der tilbydes gratis WIFI og
mulighed for check-in via internettet.

Integration
NAS har også opnået vækst igennem opkøb af konkurrenter for dermed at skabe kontrol over markedet.
Dette gøres f.eks. igennem opkøbet af FlyNordic og samarbejder (horisontal integration). Der ses ikke verti-
kal integration.

11.11 ANNONCE


