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Executive Summary: 

Formålet med denne afhandling, er at belyse, hvordan SAS kan optimere deres forretningsmodel, så de 

fremadrettet kan generere indtjening, optimere kapitalstrukturen, og likviditeten.. Dette med henblik på at 

være konkurrence dygtige på både kort og lang sigt. Vi har først og fremmest udarbejdet en strategisk analyse, 

opdelt i 2, henholdsvis ekstern og intern analyse. Dernæst har vi forholdt os til kapitalstrukturen i selskabet, 

søgt efter løsningsmodeller for at optimere kapitalstrukturen, samt benchmarket med konkurrerende 

selskaber, herunder både LCC selskaber og HCC selskaber. Analysen af selve opgaven, er udført på grundlag af 

både strategisk tilgang, og via finansielle modeller.  

Den globale økonomiske krise, har gjort luftfartsindustrien som helhed særdeles sårbare, og det er om end, 

blevet en endnu mere udfordrende branche, primært drevet af LCC selskaberne, der synes at vinde flere og 

flere markedsandele, og endda tjene penge, til trods for meget lave priser. 

Konsekvenserne er store for flyselskaberne som helhed, og en direkte afmatning i efterspørgslen efter 

lufttransport er også tilfældet. I særdeleshed blandt forretningsrejsende, har der været større udbud end 

efterspørgsel, dette især også grundet den teknologiske udvikling, som kan bidrage med videokonferencer via 

en computer.  

Derfor er fritidsrejsende blevet det segment, som mange selskaber har fokus på nu, da de synes at få større en 

større andel af omsætning hos alle selskaber.  

Konkurrencen forventes at blive intensiveret yderligere de næste mange år, dette grundet at flere LCC 

selskaber er kommet på markedet, og har formået at føre en strategi, hvor deres set-up ligger omkring deres 

omkostningsstruktur. Dette besværliggør yderligere SAS´ muligheder for at tjene penge, da de stadig har meget 

høje omkostninger. Her i særdeleshed til både lønninger og flybrændstof, da flyflåden ikke er af nyeste 

karakter, og derfor bruger væsentligt mere brændstof, end de selskaber der køber eller leaser de nyeste fly. 

For at kunne tjene penge, har SAS indset, at omkostningsniveauet skal ned. SAS lancerede derfor i 2011 

strategien 4Excellence, som skulle sænke enhedsomkostningerne årligt med 3,5 % frem til 2015. Dette igennem 

fortsatte omkostningseffektiviseringer, men også et stærkt fokus på produktivitetsforbedringer, hvor indførslen 

af kvalitets – og effektiviseringsprogrammet Lean skulle være en vigtig del. De 4 valuedrivere i strategien var 

henholdsvis Commercial Excellence (harmoniseret og stærkt produkttilbud), Sales Excellence(effektiv 
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salgsmodel og belønning af loyalitet), Operational Excellence(høj kvalitet og produktivitet) og People 

Excellence(fuld udnyttelse af ledernes og medarbejdernes potentiale).  

Ovenstående strategi har været så vellykket, at SAS ultimo 2012 offentliggjorde efterfølgende, 4Excellence 

New Generation. En strategi der skulle sætte yderligere boost i omkostningsreducering, herunder hvad angår 

fly samt personaleomkostninger. SAS har på nuværende tidspunkt fået optimeret en stor del i forretningen, 

herunder nye overenskomster til kabinepersonale og pilotpersonale, der blandt andet har reduceret 

pensionsforpligtelserne markant. 

SAS har været nødt til nytænkning samt omkostningsminimering. Dette grundet den økonomiske afmatning 

som tidligere nævnt, der har fået mange kunder til at ændre præferencer, til de billige pladser hos 

lavprisselskaberne. Udover dette, er der 2 andre faktorer der har vist sig at påvirke SAS negativt. 

Analysen i opgaven har vist sig, at det at være statsejede, kan give bilaterale interesser i selskabet. Staterne har 

typisk et ønske om at bevare arbejdspladser, mens de private investorer vil se en positiv bundlinje, og dermed 

afkast til ejerne. 

Korte ruter synes også at have et lavere afkast end langdistanceruter, så her har SAS også sat yderligere tiltag i 

værk, for at kunne værre en større spiller på disse langdistanceflyvninger. 

SAS er jf. sine årsrapporter godt i gang med en turnaround i selskabet, og fokus er lige nu på øgede indtægter, 

og omkostningsreducering, hvilket også i årsrapporten for 2012 har vist sig som positive tegn. 

De finansielle markeder, har tillid til at SAS er godt på vej til igen at være en lønsom virksomhed, og 

aktiekurserne har siden ultimo 2012 steget markant. 

Til trods for ovenstående, er det dog vigtigt også at tage højde for risiko elementerne i flyindustrien.  Vi har 

konkluderet i vores strategiske analyse, at nye potentielle flyafgifter, stigende forhandlingsstyrke hos 

kunderne, udbuddet af flysæder, risikoen for naturkatastrofer, valutakursændringer, ændring i tildeling af slots, 

stigende brændstofpriser som følge af stigende oliepriser, samt en større konjunkturfølsomhed, hvilket giver 

LCC selskaberne fordele i form af prisen. 
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1. INDLEDENDE AFSNIT 

1.1 Indledning:  

Luftfartsbranchen har i mange år været reguleret politisk og mange luftfartsselskaber har været helt eller 

delvist eget af stater. Det bevirkede at konkurrence i branchen var minimal og i nogle tilfælde var der monopol 

lignende tilstande. For at ændre dette har EU liberaliseret luftfartbranchen gennem 80´erne og 90´erne. Det 

første tiltag var i 1987 og kaldes ”december-1987-pakken”. Pakken liberaliserede takstsystem og gjorde det 

nemmere for nye selskaber at etablere sig. Efterfølgende har der været 2 yderligere tiltag som har gjort 

adgangen til luftfartsbranchen lettere tilgængelig og reduceret staternes mulighed for at regulere branchen.  

Liberaliseringen af luftfartsbranchen har blandt andet betydet at flere flyselskaber er gået konkurs og at flere 

selskaber er blevet helt eller delvist privatiseret. Samtidig er der kommet en ny type lavpris selskaber som kun 

fokuserer på lavpris og har et lavt serviceniveau her kan nævnes selskaberne som Ryanair, Easyjet etc. 

Lavprisselskaberne flyver oftest fra billigere lufthavne og har ikke det samme rutenetværk som for eksempel 

SAS og Lufthansa. Lavprisselskaberne har gennem 00´erne formået at erobre markedsandele fra ruteselskaber, 

hvilket har haft indvirkning på at flere ruteselskaber er gået konkurs. 

SAS er også blevet påvirket af liberaliseringerne og den øgede konkurrence fra lavprisselskaberne, hvilke har 

gjort at SAS gennem 00´erne har været præget at flere gange med kraftige nedskæringer. Senest i slutningen af 

2012, hvor situation var så højdramatisk og skæbnesvanger at ledelsen meldte ud at hvis kabinepersonalet og 

piloterne ikke accepterede en kraftig lønnedgang, så ville selskabet gå konkurs. Krisen blev afværget og SAS gik 

ikke konkurs.  

Vi mener dog det er blevet tydeligere at SAS nu tvunget til at tage deres forretningsmodel op til revision, dels 

for at overleve, dels for at kunne bevare deres position som nordens største flyselskab.  

SAS kritiske situation med faldende overskud og talrige nedskæringer, gør det relevant for os at undersøge om 

der er områder, hvor SAS kan optimere deres virksomhed, hvilket vil være fokus i denne opgave. 
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1.2 Problemidentifikation 

Den kritiske situation SAS befinder sig i, såvel finansielt, likviditetsmæssigt og konkurrencemæssigt kan skyldes 

flere faktorer og forhold. Her kan nævnes forhold som skiftende ledelse, indflydelsesrige fagforeninger og 

stigende konkurrence fra lavpriseselskaber og substituerende produkter. 

Vores tilgang til problemløsningen i opgaven, er at der er udarbejdet talrige værdiansættelser som analyserer 

om SAS værdi er over eller undervurderet. Dette giver nødvendigvis ikke et indblik i om der er områder eller 

tiltag som SAS kan ændre på, og som vil forbedre deres kritiske situation. Vi har derfor valgt at lave en analyse 

af SAS som netop skal undersøge, hvad der er den optimale kapitalstruktur i SAS, med henblik på at rette fokus 

på nye handlemuligheder for SAS.  

Denne tilgang er valgt fordi vi mener at mange virksomheder og økonomer i 00´erne har haft øget fokus på 

kapitalstruktur og det menes at virksomheder muligvis kan opnå et forbedret resultat igennem dette fokus.       

1.3 Problemformulering 

På baggrund af overstående indledning og problemidentifikation har vi udarbejdet følgende 

problemformulering.  

Hvordan kan SAS optimere deres forretningsmodel, så de fremadrettet kan generere indtjening, optimere 

kapitalstrukturen og likviditeten, med henblik på at være konkurrencedygtige på både kort og lang sigt? 

Med henblik på at kunne besvare problemformuleringen har vi udarbejdet nedenstående underspørgsmål. 

Underspørgsmål: 

1. Hvilke interne og eksterne forhold har betydning for SAS fremtidige muligheder for indtjening? 

2. Hvordan er konkurrenceintensiteten i branchen, og hvor er SAS placeret? 

3. Hvilke styrker og svagheder har SAS i den nuværende situation selskabet befinder sig i, og hvordan kan 

SAS udnytte muligheder og undgå trusler? 

4. Har den danske, norske og svenske stat, samme eller forskellig interesse i SAS? 

5. Hvordan kunne en optimal kapitalstruktur se ud hos SAS, hvis de skal være konkurrencedygtige? 

6. Hvordan kan SAS bearbejde sin kapitalstruktur for fremtidigt salg? 
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1.4 Afgrænsning: 

Vi fokuserer hovedsaligt på SAS i projektet, der inddrages 4 andre selskaber (Easyjet, Lufthansa, British Airways 

og Norwegian). De 4 selskaber er valgt ud fra kriteriet kundesegmenter. Der er netop valgt 4 selskaber fordi de 

udgør et repræsentativt udsnit af flybranchen.   

Vi har valgt at undersøge selskaberne i perioden 2010-2012, i alt 3 årsrapporter. 
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2. METODE OG OPBYGNING 

2.1 Projekt opbygning 

Indledende afsnit og metode 

Indledning,  

Problemidentifikation og problemformulering 

Afgrænsning 

Struktur og teori, 
Empiri og kildekritik 

 
 

Beskrivelse af SAS 
Historisk baggrund 

Vision, mission og værdier  
 
 

Del 1: Strategisk analyse: 
Omverden: 

PESTEL 
Branche analyse 

Porters Five Forces 
Porters generiske strategier 

Intern: 
VRIO 

Ansoffs vækstmatrice 
Opsamling: 

SWOT  
 
 

Del 2: Økonomisk analyse 
Benchmarkering af nøgletal i luftfartsbranchen 

Managerial balance sheet 
Kapitalstruktur 

Scenarie 
 
 

Del 6: Konklusion  
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Vi har benyttet os af deduktiv metode, da undersøgelser og analyser overvejende er foretaget med et teoretisk 

afsæt. Vi har foretaget desk-research med henblik på at indhente viden om SAS. 

 

Projektet er delt i to hovedanalyser: 

Del 1: Strategisk analyse 

Herunder besvares underspørgsmål 1-4 

Del 2: Økonomisk analyse 

Herunder besvares underspørgsmål 5-6 

 

Efter besvarelse af del 1 og 2 konkluderes der på projektets problemformulering. 

  

Teorierne vil i begrænset omfang blive gennemgået i de afsnit, hvor de anvendes, såfremt det er relevant. Der 

forudsættes derfor et vist kendskab til fagområdet økonomi og regnskab på HD niveau. 

2.1.1 Del 1: Strategisk analyse 

Den strategiske analyse er opdelt i to, en ekstern- og intern analyse. 

 

Ekstern analyse 

I den eksterne analyse fokuseres på de forhold som virksomheden påvirkes af fra omverden og som den ikke 

direkte kan påvirke.  Først anvendes PESTEL, derefter Porters Five Forces og afslutningsvist Porters generiske 

strategier. 

 

PESTEL indeholder faktorerne politik, økonomi, samfund, teknologi miljø og lovgivning. 

Denne analyse er på samfundsniveau. PESTEL analysen er valgt, da det er vigtigt at få belyst SAS eksterne 

omgivelser, og disses betydning for virksomheden. De eksterne omgivelser i luftfartindustrien, har enorm 

betydning for alle, og derfor kan PESTEL analysen være med til at belyse og understøtte hvilke faktorer der er 

relevante.  

 

Porters five forces indeholder faktorerne indgangsbarrierer, købers styrke, konkurrence fra substituerende 

produkter, leverandør styrke og konkurrence fra rivaler. Porters Five Forces er valgt, som analyseværktøj, til 

vurdering af SAS´ position, og attraktiviteten i den luftfartsindustrien, hvori SAS agerer. Porters Five Forces vil 

give os mulighed for at analyserer konkurrencesituationen i branchen. 
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Porters generiske strategier: Porters Generiske Strategier er valgt ud fra den betragtning, at vi mener, det kan 

hjælpe os til at få belyst, om SAS har en meget klar strategi, eller om det er et selskab, der grundet stort pres 

fra lavprisselskaberne, mere er ”stuck in the middle”. Vi ønsker her at få belyst, om SAS på nuværende 

tidspunkt forsøger at differentiere sig fra sine lavpriskonkurrenter, eller der konkurreres på pris. 

 

Intern analyse 

Her fokuseres på forhold som ressourcer, kompetencer og aktiviteter som er værdiskabende for virksomheden.  

Der anvendes VRIO og Ansoffs vækstmatrice. 

 

VRIO: VRIO analysen er valgt ud fra det perspektiv, at analysere SAS´ nuværende interne ressourcer. Det vigtige 

for SAS´ ledelse, og udfordringen, ligger naturligvis i, at der skal sammensættes et mix af ressourcer, der er 

bedre end konkurrentens. 

 

Ansoffs vækstmatrice: Da vi har ønsket at få belyst, hvilke vækststrategier ledelsen kan følge, med henblik på 

de opstillede vækstmål, har vi fundet det relevant at udarbejde Ansoffs vækstmatrice, for at kunne hvilke 

strategiske vækstmuligheder, og risici, virksomheden har ud fra produkt- og markedskombinationer, herunder 

ledelsens muligheder for at lancere nye produkter, og bevæge sig ind på nye markeder. Dette igen lidt i 

sammenhæng med at få belyst, om SAS på nuværende tidspunkt har en klar differentiering- eller 

omkostningslederstrategi.  

 

Del 1, den strategiske analyse, afsluttes med en delkonklusion gennem opsamling af ovenstående i en SWOT 

model og der konkluderes på underspørgsmål 1-4. 
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2.1.2 Del 2: Økonomisk analyse 

Den økonomske analyse er fokuseret omkring indtjening og kapitalstruktur. 

Vi indleder med at analysere nøgletal fra luftfartbranchen. Efterfølgende udarbejdes et managerial balance 

sheet og på baggrund af dette udarbejdes og analyseres working kapital requirement. 

Vi undersøger efterfølgende teorien omkring den optimale kapitalstruktur og beregner omkostninger for 

kapital. 

Overstående tal beregnes for SAS og benchmarkes med Norwegian, Easyjet, Lufthansa og British Airways, hvor 

det er muligt. 

Del 2, den økonomiske analyse, afsluttes i delkonklusion i form af to scenarier, hvor af det førstes scenarie er 

ud fra en ongoing virksomheden og det andet er ved et salg af SAS. Dette er også konklusionen på 

underspørgsmål 5-6. 

 

2.2 Empiri: 

Projektets empiri udgøres af skriftligt materiale i form af 

 Årsrapporter fra 2008-2012 (SAS, Easyjet, Lufthansa, British Airways og Norwegian) 

 Udvalgt avisartikler Berlingske Business, Børsen, Euroinvestor etc. 

 Selskabsmeddelelser (SAS) 

Disse data er offentligt tilgængelige, investorer og analytikere har adgang til og anvender ligeledes disse i deres 

analyser. 

Vi har brugt SAS, inklusiv konkurrenternes hjemmesider til at finde relevant information for opgaven, herunder 

om produkter, markedet og luftfartindustrien som helhed. 

I forbindelse med den strategiske analyse, har vi benyttet vores eget kendskab til industrien samt markedet, de 

ovenstående informationer fra diverse hjemmesider, samt anvendt teoretiske modeller fra vores lærebøger 

Der er også benyttet primære data i form af litteratur fra fagene erhvervsøkonomi, strategi og 

erhvervsøkonomisk metode.  
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2.3 Kildekritik 

Generelt foretrækkes primære kilder i denne type opgave, idet de betragtes som værende mest troværdige. 

Derfor har vi forsøgt i videst mulig omfang at indhente primære kilder. I det tilfælde, hvor et selskab i høj grad 

skriver om sig selv, er vi dog opmærksomme på at de kan have interesse i at fremstå bedst muligt. Omvendt 

har de også en interesse i fremstå som troværdige. 
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2.4 Peergroup 

Low cost carrier (LCC) 

Easyjet 

Easyjet startede i marts 1995 og er grundlagt af Sir Stelios Haji-Loannou. Udgangspunkt for Stelios og Easyjet 

var at tilbyde discount priser på flyrejser. Deres base var Luton Air port i England og de startede med kun at 

flyve i England. Allerede i 1996 kunne de udvide at deres ruter og begyndte at flyve til Holland, Frankrig og 

Spanien. I 2000 bliver Easyjet noteret på Londons børs marked. I 2000 hvor Easyjet har været på markedet i 5 

år er deres omsætning 1341 pund. Easyjet er siden vokset markant og har nu baser over 20 steder i Europa og 

deres omsætning for 2012 er 3.854 pund 

Easyjets forretningskoncept er flyrejser til lavpris og henvender sig både til privat- og businesskunder.  

Norwegian 

Norwegian etableres i 1993 i samarbejde Braathens S.A.F.E. Deres udgangspunkt var deres base er i Norge og 

de startede med at flyve på den Norske vestkyst. I 2003 børsnoteres Norwegian i Norge.  

I 2004 indgår de et samarbejde med Finnair og daværende Sterling om at flyve i Europa. I 2007 opkøbes 

Flynordic af Finnair og dette styrker Norwegians position yderlig i Norden og på det Europæiske marked. 

Norwegian forretningskoncept er flyrejser til lavpris til primært privatkunder. 

High cost carrier (HCC) 

Lufthansa 

Lufthansa blevet etableret i den 6. januar 1926 og startede som Deutsche Luft Hansa AG. Efter anden 

verdenskrig blev selskabet omdøbt til Deutsche Lufthansa aktiengelsschaft. I 1997 solgte den tysk stat sin andel 

i selskab og selskabet blev fuldt privatiseret. Lufthansa er i dag et stort selvskab og beskæftigede i 2012 

116.957 medarbejdere og havde en omsætning på 30,315 euro. 

Lufthansas forretningskoncept er flyrejser til privat- og businesskunder. 

British Airways (IAG Group)  

I 1971 blev British Airways Board etableret for at styre 4 flyselskaber BOAC, BEA, Canbiran Airways og 

Northeast Airways. I 1974 blev disse selskaber fusioneret og British Airways blev til som et statsselskab. I 1987 

blev selskabet privatiseret og selskabet blev børsnoteret på Londons børs. 

 I 2010 fusionerede Iberia Airways og British Airways og blev senere til International Airlines Group. 

British Airways forretningskoncept er flyrejser til privat- og businesskunder. 
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3. VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE 

I dette afsnit gennemgås SAS historie og deres vision, mission og værdigrundlag. Dette vil give et indblik i 

virksomheden oprindelse og hvilke mål den fremover gerne vil opnå.  

3.1 Historisk baggrund 

12De 3 nationale flyselskaber i Norge, Sverige og Danmark fusionerede i 1946 og dannede SAS.  

Fusionen skulle være fundet sted allerede i 1930´erne, men grundet 2. verdenskrig, blev fusionen i første 

omgang ikke til noget. 

3Da 2. verdenskrig sluttede i 1945 genoptog selskaberne forhandlingerne, og 1. August 1946 blev selskaber 

enige om at danne et konsortium, som skulle danne rammen om at skabe et fælles nordisk flyselskab. 

På daværende tidspunkt havde den svenske stat en ejerandel på 3/7, og den danske og norske stat hver især 

2/7. Etableringen af dette konsortium blev d. 17. september 1946 markeret med en 25 timers flyvning fra 

Stockholm til New York via København. Flybranchen har siden udviklet sig, teknologien i særdeleshed, og i dag 

tager en flyvning fra Stockholm til New York ca. 8 timer. 

Hovedformålet med konsortiet var flyvninger mellem USA og Skandinavien, og SAS startede således op med 

flyvninger til Nord- og Sydamerika, men fandt dog ud af med det samme, at ruterne var særdeles dyre i drift. I 

starten var der således kun 2 afgange om måneden til Sydamerika, pga. flyet skulle mellemlande intet mindre 

end 6 gange undervejs på turen over Atlanten. 

Da konsortiet blev stiftet var der en betydelig vækst, både hvad angår antallet af passagerer og antal 

destinationer. I 1950´erne var SAS verdens 12. største flyselskab, dette på trods af, at det primært kun var det 

skandinaviske marked som de opererede i.  

I de følgende år, blev der blandt andet indgået aftale med Thai Airways, om et joint venture. På trods af at det 

var en særdeles rentabel investering valgte SAS at sælge deres andel i 1977. 

I 1961, efter en fejlslagen investering i det mexicanske flyselskab, Gamesa, blev det først gang nødvendigt at 

reducere antallet af organisationens ansatte.  2600 ansatte, svarende til 18 % af medarbejderstyrken blev fyret. 

De følgende år, blev rutenettet løbende udbygget. Flere destinationer blev etableret, og en decideret 

segmentopdeling, af fritidsrejsende og forretningsrejsende, blev skabt. 

                                                           
1
 http://www.sas.dk/1946?vst=true 

2
 http://www.information.dk/telegram/317456 
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Flyflåden blev løbende udskiftet, og SAS forsøgte allerede dengang, at udvikle fly, med henblik på at de skulle 

blive blev mere rentable og lønsomme. Særligt i forhold til reduktion af brændstofforbrug, og større 

kabinefaktor.  

4I 1970´erne kom lavkonjunkturen, hvilket også kunne mærkes i flyindustrien. SAS begyndte at sælge ud af 

flyflåden, for at få tilstrækkelig likviditet til at klare sig igennem krisen. Dette var dog ikke en langtidsholdbar 

løsning, og i 1978 påvirkede krisen SAS i så høj grad, at SAS igen foretog en fyringsrunde, og fyrede 1300 

ansatte.  

SAS var tvunget til at tænke i nye baner i de efterfølgende år. Der skulle nytænkning og andre tiltag til, for at 

kunne fastholde sine loyale kunder i årene fremover. Det primære fokus i disse år, var forretningsrejsende, da 

SAS så et stort og uforløst potentiale til at nå, og fastholde denne målgruppe. 

SAS begyndte efter kriseårene, at kunne se en betydelig bedring, af de tiltag der var gjort. SAS havde således 

fået optimeret forretningen, med samme medarbejderstab kunne de betjene en langt større kundemasse end 

tidligere. 

I 1983 blev SAS udnævnt til ”Airline of the year”, og i 1985 havde selskabet for første gang, et overskud på 

mere end 1mia. SEK. Det gode resultat, resulterede i flere opkøb, i forskellige strategiske områder, som ikke 

nødvendigvis var flyindustrien. SAS købte sig ind i hotelkæden Intercontinental Hotels, og samtidig blev SAS 

medejer af det amerikanske flyselskab Continental Airlines. I 1993 fik SAS et underskud på 1,1 mia. SEK, dette 

blev startskuddet til endnu en fyringsrunde. For ikke at gå konkurs skulle der spares 3 mia. SEK, og der blev 

afskediget ca. 3.000 medarbejdere.  

Hovedvalutaen i svenske kroner, var grundet store fald, kombineret med stigende renter og faldende 

ejendomspriser også en medvirkende faktor til, at der skulle findes yderligere besparelser, for at SAS kunne 

overleve. 

Som tiden gik, blev lønsomhed en endnu mere vigtig parameter, og begyndelsen for strategiske alliancer. Star 

Alliance blev etableret i 1997 de 4 medlemmer af alliancen var, SAS, Lufthansa, United Airlines og Thai Airways. 

Ideen med alliancen var, at selskaberne sammen kunne skabe væsentlig bedre check-in systemer, samt adgang 

til forskellige lounges i lufthavne og dermed klare bedre.  

Efter Star Alliance etablering i 1997 og frem til 2001, leverede SAS gode resultater. De havde en lønsom 

forretningsmodel, og ansatte flere medarbejdere, i en hastigt voksende SAS koncern. 11. september 2001, 

rammes New York af terrorhandlingen mod World Trade Center, og hele flybranchen bliver lammet. Alle 

                                                           
4
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flyvninger til og fra USA indstilles i en kort periode. I samme periode idømmer EU, SAS en betydelig bøde på 

400 mio. SEK, som følge af kartelaftale med Maersk Air. Ydermere kolliderer et SAS fly i Malpensa lufthavnen i 

Milano, hvor 188 mennesker mister livet. Disse hændelser bevirker, at SAS endnu engang befinder sig i en 

krise. De er nødt til at afskedige medarbejdere, og optimere driften yderligere. Omkostningerne blev fra 2001 

til 2004 kraftigt reduceret. Dette var strengt nødvendigt, for at undgå en konkurs. Differentiering fra 

konkurrenterne, og omkostningsfokus var en nødvendighed for at kunne begå sig i markedet. SAS begyndte at 

anvende teknologiens nye muligheder, dette i form af elektroniske billetter, og check-in via internettet. Disse 

løsninger, gav mulighed for yderligere besparelser.   

SAS ønskede at afhænde datterselskaberne Spanair, Air Greenland, og British Midland, for at koncentrere sig 

om sin kerneforretning. Dog bevirkede recessionen i 2008 at de ønskede frasalg ikke kunne foretages. 

I 2008 efter et regnskab, med 4,4 Mia SEK i underskud, introducerede SAS ”Core SAS 2009”.  

Core SAS 2009 fokus var kerneforretningen, og andre ikke overskudsgivende forretningsområder skulle 

frasælges. Dette gjaldt forretningsområder der ikke komplementerer SAS, og som SAS ingen fordel så i at 

beholde. I 2009 foretog SAS en aktieemission, omkostningsbesparelser skulle effektueres. Flyflåden skulle 

reduceres, og fokus var udskiftning til mere brændstofbesparende fly, som bedre kunne konkurrere i markedet 

med SAS´ største konkurrenter, som havde større fokus på Co2 udslip, og som benyttede mindre brændstof pr. 

passager. I 2011 lagde ledelsen og bestyrelsen strategien 4Excellence, en efterfølger af Core SAS. Dette skulle 

bevirke at SAS skulle sænke sit omkostningsniveau, for at kunne være en rentabel forretning. 

Efter meget hurtigt at have indfriet mange af målene, inklusiv ny overenskomst med kabine- og pilotpersonale, 

offentliggjorde bestyrelsen i SAS Group den 12. November 2012, en yderligere spareplan, 4 Excellence Next 

Generation. Planen havde til formål at øge selskabets indtjening markant, og sikre selskabets langsigtede 

finansielle beredskab, med fuld virkning fra regnskabsåret 2013/2014. Dette i form af besparelser på 2,6 MIA 

SEK, dette i form af outsourcing, effektiviseringer og frasalg. Administrationen flyttes til Sverige, og 

medarbejderstaben skulle reduceres fra 15.000 til 9.000 ansatte. Desuden nye og færre løntrin, hvilket skulle 

reducere grundlønnen med op til 15 %. 

I dag opererer SAS mange steder i verden, i og med at de har egne flyruter til 136 destinationer i 

Europa, Asien og USA. 38 nye ruter blev lanceret i 2012, 1.111 daglige afgange, og der blev transporteret ca. 

26mio passagerer.  

Derudover har SAS sammen med partnerne i Star Alliance ca. 21.900 daglige afgange til 194 lande i hele 

verden, hvor der årligt transporteres 670mio passagerer.  
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3.2 Vision, Mission, Strategi og Værdigrundlag  

Vision: ”At blive værdsat for ekspertise, af alle interessenter”  

SAS har valgt en vision der skal være langtidsholdbar, en vision der ikke er til at tage fejl af, men samtidig ikke 

er lige inden for rækkevidde. Strategien 4Excellence blev introduceret for at hjælpe SAS på vej mod visionen, og 

hjælpe med at fuldføre missionen. 

4Excellence indeholder: Commercial excellence, Sales Excellence, Operational Excellence og People Excellence. 

Hvert kerneområde bygger på følgende: 

 

Commercial Excellence 

SAS skal her finde de tillægsydelser, som kunderne gerne vil betale ekstra for. SAS skal være kundernes 

naturlige valg for de nordiske rejsende, både hvad angår forretningsrejsende og fritidsrejsende. Da det 

fremadrettede segment, SAS ønsker at satse på, er fritidsrejsende, kunne tiltag her være udvidelse af 

forskellige attraktive destinationer, herunder både destinationer og frekvenser – under frekvenser menes 

flyvetider, både antal, og tidspunkt på dagen. Desuden konkurrencedygtige priser, hvor der konkurreres i 

særdeleshed med Norwegian på det skandinaviske marked, og stor fokus på ancillary revenue, som er de 

supplerende indtægter ved hver billet. Dette kunne også betegnes som mersalg ved hver billet. 

 

Sales Excellence  

Sales excellence bygger videre på, at der skal oparbejdes en form for loyalitet blandt SAS´ kunder, samt de 

virksomheder der samarbejdes med. SAS fokuserer på at den pris, en billet sælges til, skal indeholde 

tilstrækkelig meget merværdi for kunden, så der indarbejdes loyalitet. For at kunne tilbyde en 

konkurrencedygtig pris, skal omkostningerne sænkes markant. Og således er omkostningseffektivitet også en 

væsentlig faktor her. 

 

Operational Excellence  

SAS skal her sikre sig, at de hver gang leverer absolut højeste kvalitet, set i forhold til den merværdi som salget 

skaber. Herunder er også tiltænkt effektivisering af omkostninger, da SAS på kort og lang sigt, for at bibeholde 

sine markedsandele, både i norden og verden, skal kunne konkurrere med lavprisselskaberne, herunder særligt 

Norwegian, der synes at føre en ekstrem offensiv strategi, og hvert år øger deres markedsandele, samt 

overskud markant. 
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People Excellence  

I SAS´ årsrapport 2012 fremgår det, at SAS går meget højt op i, at deres medarbejdere uddannes internt i SAS. 

People excellence skal være med til at realisere SAS medarbejdernes fulde potentiale, igennem stærk ledelse, 

og fokus på udvikling af den enkelte medarbejder. Herunder både i forhold til medarbejdernes ønsker, og 

virksomhedens fremtidige behov. 

Mission: ”Vi leverer den bedste værdi for tid og penge, til nordiske rejsende, uanset formålet med deres rejse”  

Værdigrundlag: ”Service og enkelthed” 
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4. DEL 1: STRATEGISK ANALYSE 

Ved udarbejdelse af en strategisk analyse, er det vigtigt at vide hvilke forhold i selskabet og dets 

omverden, der har indvirkning på selskabets strategiske beslutninger, den finansielle præstation og dermed 

merværdien for investorer og aktionærer. Det gælder både forhold selskabet selv direkte kan påvirke, men 

også de forhold selskabet enten ikke kan påvirke eller kun kan påvirke indirekte. En strategisk analyse af 

omverdenen er vigtig, for at kunne analysere, hvilke faktorer der kan påvirke selskabet i såvel positiv som 

negativ retning.  

 

4.1 PESTEL  

567PESTEL er en analyse af SAS’ makro omverden. Denne analyse vil ud fra 6 faktorer vurdere, hvilket makro 

forhold som kan påvirke SAS. 

4.1.1 Politiske faktorer 

8I SAS årsrapport 2012 er det anført, at de vigtigste politiske faktorer er ændringer i skatter eller afgifter og 

gebyrer rettet mod flyindustrien.  

SAS, og flyindustrien som helhed, ser det som et problem, at skatter og afgifter til staten vedvarende er 

tiltagende gennem årene. I 2008 udgjorde afgifter til staten i gennemsnit 17,5 % af billetprisen, mens tallet i 

2011 var vokset til 20,5 %. I 2012 steg enhedsomkostningerne for luftfartsafgifterne med 1,1 % i forhold til 

2011. Stigningen i afgifterne bevirker, at indtjeningsgrundlaget pr. flybillet bliver mindre og mindre for 

selskaberne. Det er i særdeleshed i Norge, at afgifter i flyindustrien er meget høje. Den største afgift ligger 

indenfor flypladsafgiften, men det hænger også sammen med at SAS er sikret nogle rigtig gode Slots, grundet 

SAS´ størrelse, og at de løbende opfylder kriterierne for at kunne beholde de bedste gates og tidspunkter i 

mange lufthavne. 

 

Flybrændstof er meget forurenende, og det bliver blandt andet derfor jævnligt taget op til debat, om der skal 

pålægges afgifter på brændstoffet til passagerflyvninger. På nuværende tidspunkt er der ikke nogle nye kendte 

afgifter i støbeskeen, men debatten foregår løbende og luftfartbranchen er meget opmærksom på dette.    

                                                           
5
 Økonomisk styring og virksomhedsanalyse 

6
 Finance for executives 

7
 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – Jens O. Elling & Ole Sørensen 

 
8
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Afgiften på brændstoffet pålægges grundet den store forurening. SAS er dog forgangsmand for, at fremtidige 

fly og brændstof skal være væsentligt mere CO2 besparende, set i forhold til i dag. SAS har således i 2012 

mindsket CO2 udslippet per passagerkilometer fra 121 gram til 118 gram i perioden januar til oktober 2012, 

sammenlignet med samme periode 2011. Denne nedgang kan godt virke meget lille, men når det tages i 

betragtning af hvor mange passagerkilometer der dagligt, månedligt og årligt flyves, - så er det en ganske stor 

miljøbesparelse. Pålægges der afgift yderligere også på brændstof, vil der være endnu en faktor for, at en 

rentabel forretning bliver sværere og sværere for selskaberne. Hvis det endog kunne indføres i Danmark, vil 

konkurrenceevnen mod europæiske luftfartselskaber blive yderligere svækket. 

 

4.1.2 Økonomiske faktorer 

9Generelle makroøkonomiske forhold  

1011Den makroøkonomiske prognose for verdensøkonomien jf. OECD er ikke positiv. Der er et stadigt lavt 

niveau i væksten i de fleste udviklede økonomier bortset fra Europa, som har en mild recession, og der er 

generelt stor arbejdsløshed i de udviklede lande. Lande med vækstøkonomier har en aftagende vækst og de 

bliver påvirket af den manglende efterspørgsel fra udviklede lande.  

Der er derfor stort fokus på omkostningsmassen, her set ud fra flyflåden og de forskellige overenskomstaftaler 

på personalesiden. Den finansielle krise i Europa påvirkede efterspørgslen og yielden negativt, men SAS 

eksponering mod de skandinaviske markeder gjorde, at nedgangen var begrænset. 

Gennem 4Excellence New Generation øger SAS fleksibiliteten i omkostningsmassen, for bedre at ruste sig mod 

ændringer i efterspørgslen fremadrettet. 

 

75 % af passagerindtægterne hos SAS er fra Skandinavien, hvorfor det naturligvis er disse lande der vil have 

primært fokus.12 

                                                           
9
 SAS årsrapport 2012 

10
 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/oecd-economic-outlook-volume-2012-issue-

2_eco_outlook-v2012-2-en 
11

 Jf. www.Oecd.org 
12

 Side 17 i SAS årsrapport 2012 
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Med den planlagte strategi 4Excellence forventes der yderligere reduceringer af SAS´ medarbejderstab i 

Danmark. Med udgangen af oktober 2012 hvor regnskabet blev aflagt, var 36 % af medarbejderstaben ansat i 

Danmark, og efter gennemførelsen af 4Exellence planen, skal medarbejderstaben være reduceret til 31 %. Set 

med danske øjne er dette selvfølgelig ikke særlig attraktivt, særligt i forhold til den nuværende situation med 

arbejdsløshed i Danmark.13 

 

 

Som det fremgår af tabellen, er arbejdsløsheden i Danmark steget fra 6,0 % i 2009 til 7,6 i 2011. 

Dette skyldes som bekendt den økonomiske afmatning der har været i hele verden, og som i Danmark har 

været skyld i at mange har mistet deres arbejde. Deraf har mange virksomheder valgt at flytte produktionsjob 

til udlandet, som følge af lavere lønninger hvilket giver muligheder for at reducere omkostningsmassen 

betragteligt. Den offentlige sektor er slanket, og vil blive slanket yderligere, i bestræbelserne på at finde 

besparelser. 

Set i forhold til Sverige og Norge, som har haft en arbejdsløshed i 2011 på henholdsvis 7,5 % og 3,3 %, viser det 

at Norge er kommet rimeligt igennem krisen, og der har ikke været en så mærkbar ændring her, som i Danmark 

og Sverige.  

I udviklingen i BNP, har Sverige vist højere vækst, sammenlignet med Danmark og Norge. Sverige har her 

formået at have økonomisk vækst i landet, til trods for økonomisk afmatning i de andre skandinaviske lande. 

                                                           
13
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Privatforbruget i Danmark har været på et højt niveau, set i forhold til Sverige og Norge, og den danske 

regering har formået at føre en politik, der har kunnet sætte gang i økonomien. 

 

 

Danmark 

 
Actuals Forecast, ej offentliggjort 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Forbruger prisindeks 1,3 2,3 2,8 2,1 2,4 

Udvikling i BNP -5,2 1,7 1,1 0,7 1,4 

Arbejdsløshed 6,0 7,5 7,6 7,0 7,4 

Privatforbrug 8,9 9,1 9,1 9,0 9,1 

 

Sverige 

 

Actuals Forecast, ej offentliggjort 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Forbruger prisindeks  -0,5 1,2 3,0 1,2 1,8 

Udvikling i BNP -5,1 5,4 4,1 1,3 2,3 

Arbejdsløshed 8,3 8,4 7,5 8,1 8,0 

Privatforbrug 6,3 6,4 6,4 6,4 6,4 

 

Norge 

 

Actuals Forecast, ej offentliggjort 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Forbruger prisindeks  2,2 2,4 1,3 2,0 1,9 

Udvikling i BNP -1,7 0,3 1,5 2,0 2,7 

Arbejdsløshed 3,2 3,6 3,3 3,4 3,4 

Privatforbrug 5,4 5,3 5,2 5,3 5,3 

Egen tilvirkning 
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Udviklingen i Danmarks BNP er på et lavt niveau, sammenlignet med Norge og Sverige. Det forventes at falde i 

2012, med potentialet til at stige i 2013.  

Privatforbruget forventes at være stagnerende, dette og set i lyset af, at udviklingen fra 2009 til 2011 har været 

på samme niveau. Set i forhold til Sverige og Norge, er privatforbruget i Danmark en del højere. 

Den globale økonomi, er stadig af afmattende karakter, og der ses på nuværende tidspunkt ikke den store 

fremgang. Den danske økonomi, og arbejdsløsheden, påvirkes naturligvis også ud fra udsigten til globale 

forbedringer af økonomien, og da vi stadig befinder os i krisetid, med fyringer, og udlicitering af jobs, vil 

forbrugerprisindekset afspejles af dette. Dette grundet at forbrugerprisindekset er en økonomisk indikator, der 

anvendes til at måle ændringer i de priser, som husholdningerne betaler for varer og tjenester.14 

Arbejdsløsheden i Sverige forventes at stige 0,6 procentpoint i 2012, for derefter at falde i 2013. I Norge har 

arbejdsløsheden fra 2009 til 2011 været meget lav set i forhold til den økonomiske krise, og den forventes at 

være stagnerende i 2012 og 2013. 

Udviklingen i BNP i Sverige, steg markant fra 2009 til 2010 fra -5,1 til 5,4. Fra 2010 til 2011 faldt den så til 4,1, 

den forventes at falde markant i 2012, for derefter at begynde at stige igen. Norge er til gengæld i 2009 startet 

ud med -1,7 for derefter alle følgende år, at stige. I 2012 og 2013, siger forecast henholdsvis 2,0 og 2,7.  

Fællesnævneren for alle, er den manglende globale vækst, og dermed påvirkes efterspørgslen. Inflationen i 

Danmark, Norge og Sverige, forventes at forblive på nuværende niveau, uden de store ændringer fremadrettet. 

 

Sammenfatningen på de makroøkonomiske forhold, er at der stadig er krise i verden, herunder også i 

Skandinavien. SAS skal altså derfor ikke forvente de store økonomiske stigninger de næste år, så en 4Excellence 

strategi, med omkostningsreducering virker som det helt rigtige.  

På den måde, vil SAS kunne forberede sig bedre til fremtiden, og måske endda via øget omkostningsfokus, 

kunne reducere sine sidste par års kraftige underskud, til en mere balancering i økonomien fremadrettet. 

 

Luftfart – en konjunkturfølsom branche  

15Luftfartsindustrien er konjunkturfølsom, og derfor skal der generel økonomisk vækst til, for at 

industrien kan udvikle sig, og blive en mere attraktiv forretning fremover. Der er finansiel krise over det meste 

af verdenen, hvilket både påvirker privates efterspørgsel af flyrejser samt forretningsrejsendes efterspørgsel, 

da både private og virksomheder er særdeles omkostningsbevidste i disse krisetider. 

                                                           
14

 http://ec.europa.eu/economy_finance/focuson/inflation/glossary_da.htm 
15
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SAS er meget omkostningstung. Omkostninger som personaleomkostninger, flybrændstof og luftfartsafgifter, 

udgjorde i 2012 ca. 66 % af de samlede omkostninger. 

Dertil skal nævnes, at selv om et fly kun er halvt fyldt med passagerer, koster det stort set det samme at sende i 

luften, hvilket betyder at lavkonjunkturer, og formindskede efterspørgsler vil være katastrofalt for hele 

luftfartindustrien som helhed. Omkostninger ved at drive luftfartvirksomhed er meget faste, så hvis indtægten 

på en flyvning er halveret, skal der stadig bruges næsten de samme omkostninger på brændstof, hvilket i 2012 

udgjorde ca. 23 % af SAS samlede omkostninger. 

For at imødegå konjunkturændringer er SAS fokus i 2013 at minimere de faste omkostninger til personalet, 

herunder lønninger, samt pensioner. Dette ved aktiv dialog med de involverede parter, gennem kollektive 

overenskomster, som den der blev lavet i 2012. Der er desuden fokus på mere driftsøkonomiske fly, der bruger 

mindre brændstof per flyvning og har mindre udslip af CO2. 

SAS har bestilt 30 nye ”Airbus A320 Family fly”. De er billigere at servicere, og bruger 10-15 % mindre 

brændstof end de fly SAS har i flåden på nuværende tidspunkt. Enhedsomkostningerne er i 2012 regnskabet 

desuden faldet med 4 %, og SAS havde som opstillet mål i 4XNG at enhedsomkostningerne skulle falde med 3-

5 % per år, hvilket må siges i 2012 at være indfriet. 

De nye kollektive overenskomster der blev indgået i 2012, er ved at blive implementeret. I 2013 regnskabet 

forventes en positiv effekt af denne på 1,5 Mia SEK.  

 

Valutakurser  

16En betydelig del af indtægter, udgifter, tilgodehavender og forpligtelser er i andre valuta end SEK, hvilket 

skaber vekselkurseffekter i regnskabet. I 2012 udgjorde nettoeffekten af kursreguleringer en udgift på 897 

MSEK, mens effekten i 2011 var en indtægt på 1.929 MSEK. Den Svenske krone er blevet stærkere igennem 

2012, hvilket vil sige, at SAS taber på indtægterne i fremmed valuta og vinder på omkostningerne i fremmed 

valuta. 

Grundet at SAS opgør sit regnskab i svenske kroner, og langt størstedelen af indtægter og udgifter ikke opgøres 

i SEK, er SAS meget udsat for betydelige påvirkning i valutakurser. 

 

SAS sørger for afdækning af fremmed valuta. 40-80 % af over- og underskudsvaluta afdækkes på rullende 12 

måneder. Den samlede forskel mellem 2012 og 2011 fra valutakurs udsving udgjorde 911MSEK. 
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Brændstofpriser  

17Flybrændstof er essentielt i flyindustrien. Uden brændstof kan flyselskaberne naturligvis ikke eksistere. SAS 

har igennem flere år, og gør stadig, en stor indsats for at finde alternativer til det traditionelle flybrændstof, 

men der er endnu ikke fundet en bæredygtig løsning, men der forskes stadig i det. 

Ca. 23 % af omkostningerne i SAS bliver brugt på flybrændstof, og sammenlignet med 2011 hvor omkostningen 

var 20,2 % er den steget en smule. Dette ses jo også i Danmark, hvor brændstofpriserne i 2012 steg, hvilket må 

betragtes som det samme for luftfartindustrien. Den gennemsnitlige flybrændstofpris i USD, blev i 2012 øget 

med 2 %. SAS enhedsomkostninger i SEK på brændstof steg dog med 13 %, hvilket skyldtes en lavere hedging i 

2011 end i 2012. SAS havde altså i 2011 regnskabet hedget mindre til 2012, end de i 2012 regnskabet har 

hedget til 2013 forventeligt forbrug. 

Grundet den store andel af de samlede omkostninger brugt på flybrændstof (næsten ¼-del) – har det store 

indvirkninger på resultatet, hvis priserne på flybrændstoffet stiger eller falder i pris. 

SAS har en politik om at hedge flybrændstof op til 18 måneder før forventet forbrug. Ved regnskabsaflæggelsen 

af 2012 regnskabet er der hedget mellem 40-80 % af det forventede forbrug i 2013. 

Grundet hedging er omkostningerne til brændstoffet mere kontrolleret, og ikke så påvirkeligt af dagsprisen på 

flybrændstoffet. 

 

4.1.3 Sociale faktorer  

Ændringer i forbrugsvaner, livsstil, mode trends mv. blandt forbrugerne, er en faktor SAS er nødt til at gøre sig 

bekendt med. Her spiller konjunkturen også ind, da det i nogle perioder er mere moderne og trendy at rejse, 

end i andre.  

Rejser er en prioritet i mange familier, der bliver vægtet meget højt, også højere end mange andre 

forbrugsvaner. Fællesskabet med venner og familie, og muligheden for at komme væk fra hverdagens samme 

mønster, kunne være en årsag for dette. 

Ifølge The International Air Transport Association18, (kaldet IATA), vil der ske en stor positiv udvikling i antallet 

af passagerer. Dette dog primært de fritidsrejsende, da forretningsrejsende forventes at gøre større brug af 

teknologien, i form af videokonferencer. Trods global økonomisk afmatning, rapporterede flyselskaber om en 
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stigning i både passager og godsmængder verden over. Desuden forventes en yderligere stigning i indtjeningen 

i 2013. 

På globalt plan regner IATA med, at antallet af passagerer vil stige med knap 50 % fra 2010 til 2020. I stigningen 

regner IATA med, at 77 % kommer fra fritidsrejsende, og de resterende 23 % fra forretningsrejsende. Her skal 

det bemærkes, at der er tale om globale tal, og der kan forekomme regionale forskelle.  Fritidsrejser forventes 

at stige markant, og til et højere niveau, end set før finanskrisen, dette skyldes at det forventes at forbrugeren 

under finanskrisen har sparet op, og nu ønsker at bruge af de opsparede midler. 

Trods global økonomisk afmatning, rapporterede flyselskaberne en stigning i både passager- og godsmængder 

over de seneste 3 måneder, i 2013, i forhold til for et år siden. Og 12 måneders prognosen giver forhåbninger 

til en markant forbedring for begge markeder. 

 

For luftfartindustrien er det vigtigt, at de nuværende professioner, herunder piloter, stewardesser mv. bliver 

bevaret, så der fremadrettet også er kvalificeret personale at ansætte. 

SAS gør meget ud af, at personalet skal uddannes internt, så medarbejderne kan formes til de potentielle 

stillinger der skal besættes og ønskes besat i fremtiden, både til glæde for den enkelte medarbejder og 

virksomheden.  

 

4.1.4 Teknologiske faktorer  

Udviklingen i teknologien går hurtigere og hurtigere, og luftbranchen har på nogle punkter haft det svært, og 

kan komme til at lide yderligere i de kommende mange år. Videokonferencer anvendes i mange virksomheder, 

og der ses en nedgang i antallet af forretningsrejsende, da det nu blot koster en internetforbindelse, kamera og 

pc, at holde sit møde. Forretningsfolk rejser stadig, men nogle fysiske møder er blevet afløst af 

mailkorrespondance og videokonferencer. 

Fremadrettet forventes en større andel af de rejsende derfor at være fritidsrejsende, og det er dette segment, 

SAS satser på i årene fremover.19 IATA forventer at der i 2020 vil være 31 % forretningsrejsende, mod ca. 35 % i 

dag. SAS ønsker med sin strategi 4Excellence, at udvide strategien, til i større grad at have stort fokus på de 

fritidsrejsende. 
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En udvikling som flyselskaberne også følger tæt, er brændstofforbruget på nye typer fly. De nyeste typer af fly 

bruger 10-15 % mindre brændstof end de ældre fly der er i luften i dag. 

SAS har bestilt 30 nye fly til levering fra anden halvdel af 2016 og frem til 2019, med option på yderligere 11 fly. 

Derudover har SAS leaset 25 nye fly, som skulle være mere brændstof besparende end den eksisterende 

flyflåde. 

SAS har stadig en stor flyflåde, bestående af ældre fly (10-12år i gennemsnit), hvilket gør, at konkurrencen på 

pris med konkurrenterne er svær, da brændstofforbruget hos mange konkurrenter er mindre, da de har en 

anderledes sammensætning af flyflåde, med mere brændstof besparende fly. Et eksempel er Norwegian, en af 

SAS største konkurrenter i Norden. Norwegian har markant nyere fly, flere penge til yderligere køb af fly, og har 

bestilt 220 nye fly til levering i 2016 og de sidste i 2020. Norwegian har desuden, bestilt en Boeing 787-8 

Dreamliner, der bruger 16 % mindre brændstof end Airbus A330-200, som er den type fly, SAS har en del af i 

flåden. Det er en nødvendighed for SAS at finde andre besparelser i organisationen for at konkurrere på disse 

parametre. 

 

4.1.5 Miljømæssige faktorer  

20Det er hovedsagelig nye skatter og afgifter på brændstof, som kan påvirke i indtjeningsmulighederne hos SAS. 

Der bliver løbende drøftet i Danmark, Norge og Sverige, hvorvidt der skal indføres yderligere afgifter i 

forbindelse med miljøet, da flybrændstof er meget forurenende. 

Hvert år grundet vejrmæssige faktorer er der aflysninger af fly. Dette bliver i SAS betragtet som 

tilbagevendende omkostninger, som forekommer hvert år. Askeskyen fra 2010 er et eksempel på, hvor stor 

effekt en uforudsigelig situation kan koste flyindustrien. SAS opgjorde i sit 2010 regnskab, et tab på ca. 700 

MSEK grundet askeskyen. Flytrafikken var lammet, og selskaberne kunne blot se til, indtil de igen kunne fragte 

passagerer. Denne hændelse, er dog også hvad flybranchen betragter som ekstreme klimaforhold. Det er 

derfor usandsynligt at der hvert år vil forekomme lignende situationer, men risikoen er naturligvis til stede.  

Flyselskaberne budgetterer ofte i sine indtægter med disse tilbagevendende omkostninger. Dette er for 

allerede på forhånd at have givet et estimat om, hvor meget de forventer i tab, som følge af historiske tal. SAS 

arbejder på løbende at være bedre til at omstille sig til disse uforudsigelige hændelser. 
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4.1.6 Lovmæssige omstændigheder  

Bredden af SAS koncernens aktiviteter, og de store udfordringer der venter fremadrettet, gør at retssager og 

voldgifter vil opstå løbende, hvad enten SAS er sagsøger eller sagsøgt. 

SAS koncernen overvåger løbende hvordan ændringer i regler og politikker, kan påvirke SAS interne rutiner og 

aktiviteter. SAS har en ”Code of conduct”, der er rettet mod koncernens medarbejdere, dette er for at sikre at 

de ikke agerer i strid med gældende lovgivning. 

I 2012 var SAS involveret i to juridiske tvister. 

Som en konsekvens af EU-kommissionens beslutning i november 2010 i en større luftfragtundersøgelse, blev 

SAS og andre luftfartselskaber pålagt bøder af EU-kommissionen. 

SAS var involveret i et antal forskellige civile retssager i Europa(England, Holland og Norge), og de bestred deres 

ansvar i de involverede sager. 

Yderligere sager fra fragtkunder kan ikke udelukkes, og det er selvfølgelig noget der løbende fokuseres på, dog 

har SAS valgt i koncernen, ikke at hensætte til disse poster i regnskabet fremover, hvilket kan komme som en 

overraskelse. 

 

21Desuden var SAS i 1993 involveret i, at 33 SAS piloter, tidligere ansatte i Liniefly som sluttede sig til SAS i 

forbindelse med overtagelsen af Liniefly i 1993. 

Sagsøgerne hævdede, at beskæftigelsen var diskriminerende, og brød loven om fri bevægelighed for 

arbejdstagere i EU. SAS bestrider kravet i sin helhed, der overvejes risikoen for tab af sagen, og det er en sag 

der stadig løbende holdes øje med internt. 

Ovenstående sager viser hvor meget fagforeninger og deres virke, betyder for SAS. 

Historisk set, har der ofte været konflikter, også konflikter mellem flypersonale og ledelsen, hvilket blandt 

andet har givet sig til udtryk i strejker, som har kostet SAS millioner i tabt indtjening og retssager. 

22I23 slutningen af 2012, blev der indgået nye overenskomster med både pilotforeningerne og fagforeningerne 

vedr. kabinepersonalet. Der skulle inden disse overenskomster, via den nye strategi 4Excellence, spares 1 

milliard SEK over 2 år, hvilket SAS og de 35 faglige organisationer blev enige om, via kollektive overenskomster. 

Dermed undgik SAS at gå konkurs, og SAS står i dag, finansielt langt bedre rustet til fremtiden.  

                                                           
21

 http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/250163/sas-piloter_kraever_500_mio_svenske_kr.html 
22

 
http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/247791/nye_overenskomster_giver_sas_besparelse_paa_13_mia.html 
 
23

 http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2012/11/19/165434.htm 

http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/247791/nye_overenskomster_giver_sas_besparelse_paa_13_mia.html


29 
 

SAS vurdering af finansiel- og markedsrisikoer 

 

 

 

SAS årsrapport 2012 side 23 og 25 

  



30 
 

4.1.7 Sammenfatning PESTEL 

Af Pestel analysen fremgår det, at SAS er delvist ejet, af henholdsvis den Danske, Norske og Svenske stat, 

hvilket i sin omfang kan betyde at der kan være tale om bilaterale interesser, da de enkelte stater ikke 

nødvendigvis ønsker samme perspektiv med SAS. 

Luftfartbranchen er yderst påvirket af verdensøkonomien, her gælder også væksten i BNP, og udviklingen i 

oliepriserne, herunder kommer naturligvis også udviklingen i brændstofpriserne til flyindustrien. 

SAS står desuden overfor større omlægninger af sin flyflåde, dette mhp. yderligere sænkning af 

omkostningerne til flybrændstof, da de nye typer af fly er væsentligt mere driftseffektive, for dermed øge sin 

konkurrenceposition blandt LCC selskaberne. Ovenstående medfører dog også større anlægsinvesteringer, men 

det faldende brændstofforbrug forventes at have langt større indvirkning på den fremadrettede 

driftseffektivitet i selskabet.  

Der er ingen af de lovmæssige omstændigheder eller politiske faktorer, der på nuværende tidspunkt vil kunne 

bidrage til at SAS kan få forbedret økonomien, tværtimod. Flere miljøafgifter er på tale, dette grundet den 

meget store forurening som brændstoffet forårsager. Den finansielle krise generelt i hele verden, er stadig 

yderst påvirket fra de makroøkonomiske forhold, og specielt den teknologiske udvikling, synes at have sin 

indvirkning på de forretningsrejsende, der nu og fremadrettet i langt større grad, kan benytte sig af flere 

videokonferencer. 

Teknologien har generelt været i høj udvikling, nye og mere drift optimerende fly er under udvikling, de første 

fly er allerede bestilt af de konkurrerende selskaber. SAS er derfor nødt til at få nedbragt deres 

omkostningsstruktur på en anden måde, da det tvivles på at de har kapital nok, til bestilling af samme 

mængder nye fly på nuværende tidspunkt. 

IATA vurderer en stejl vækst i passagerantallet over de næste 10-15 år, og med de sociale faktorer, der 

samtidig viser, at ønsket om at komme ud at rejse bestemt er til stede, er det en gylden mulighed for SAS at få 

flere loyale kunder, herunder i særdeleshed segmentet fritidsrejsende, som der vil konkurreres skarpt på, de 

næste år. 
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4.2 Porters Five Forces24 

Portes five forces er en model som viser, hvordan en virksomhed er positioneret i forhold til branchen og hvor 

attraktiv branchen er.  Dette gør den indenfor fem faktor som indgangsbarrierer, leverandørens 

forhandlingsstyrke, kundens forhandlingsstyrke, substituerende produkter og konkurrence fra rivaler. 

4.2.1 Indgangsbarrierer. 

I luftfartsbranchen er der 2 primære adgangsbarrierer til branchen. Den ene er adgang til slots, det vil sige at 

kunne lande og lette fra lufthavnen og den anden er adgang til fly. 

Adgang til slots 

I forhold til slots er det en knap faktor indenfor luftfartbranchen. Hver lufthavn har et antal slots, hvor fly kan 

lande og lette. For at kunne være konkurrencedygtig kræves det at flyselskabet kan opnå et vist antal afgange 

til og fra lufthavnen. De populærere lufthavne har oftest allokeret deres slots til eksisterende flyselskaber og 

derved kan nye flyselskaber ikke få adgang til disse. En af årsagerne hertil er at slots tildeles efter princippet 

”grandfather right”. Det vil sige at et flyselskab har et vist antal slots og bruger de 80 % af disse, så har de 

automatisk disse den efterfølgende sæson. Dette bevirker at etablerede selskaber kan holde nye konkurrenter 

ude af et marked. Når et selskab går konkurs så skal 50 % at de frie slots tildeles nye selskaber som vil etablere 

sig på marked. Ovenstående bevirker at flyselskaberne ikke bare kan vælge at etablere ruter fra en hvilken som 

helst lufthavn som det ønsker og at der ofte kan være store udfordringer med at få adgang til disse. 

 

Adgang til fly  

Flyselskaber kan få adgang til fly på 2 måder, enten ved at købe fly eller ved at lease fly. Et nyt Boeing 737-800 

kostede ca. 426 mio. kr. at købe i 2011. For at kunne have en flåde at fly som for eksempel SAS på 80 fly, vil det 

kræve en investering på 34 mia. kroner. Flyselskabet behøver ikke at starte ud med at købe 80 fly, men 

eksemplet viser at det kræver store investeringer for at kunne etablere sig i luftfartsbranchen.  En anden 

mulighed er at lease et fly, dette er også forbundet med store omkostninger, da flyselskabet skal leje flyet en 

forudbestemt periode. Denne investering er mindre omkostningstung end at købe, men stadig en forholdsvis 

stor investering. 

 Indgangsbarriererne i luftfartbranchen er således store. Det skyldes både det økonomiske i at flyselskaber skal 

foretage store investeringer, men også det faktum at der er en knap faktor i slots som er afgørende for om det 

er muligt at få adgang til de attraktive ruter og lufthavne. 
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4.2.2 købers forhandlingsstyrke  

Flybranchen kan opdele kunderne i 2 grupper, private kunder og business kunderne.  

Ved privat kunde forstås en person som flyver i forbindelse med sin private tilværelse som for eksempel ferie, 

familie besøg etc.  

Det som kendetegner en privatkunde er at de typisk har større fokus på pris end andre parameter som 

ankomsttidspunkt eller serviceniveau.  Da privatkunder oftest flyver i forbindelse med ferie og ikke har behov 

for at ankomme til destination til et fastlagt tidspunkt, så vil denne kundegruppe være tilbøjelig til at flyve på 

skæve tidspunkter. Dette gør at denne kundegruppe vil shoppe mellem de forskellige selskaber og finde de 

hvor prisen er billigst. Privatkunden vil nødvendigvis ikke have det samme fokus på serviceniveauet og derfor 

vil lavprisselskaber være en attraktiv mulighed, grundet den billige pris for at flyve.  

Forhandlingstyrken hos privatkunden er stor, ikke fordi privatkunden kan presse prisen, men fordi udbuddet er 

stort og det er let at skifte flyselskab. Samtidig har teknologien med prissøgemaskiner som Momondo etc. også 

gjort at det er umiddelbart let og hurtigt at få et overblik over afgange og priser.  

Ved en businesskunde forstås en person som flyver i forbindelse med sit arbejde og som for eksempel skal til 

møde i udlandet.  

Den typiske businesskundes fokus vil oftest være af/ankomst tidspunkter og serviceniveau. Businesskunden har 

ofte behov for at være på bestemt steder på fastlagte tidspunkter og de vil ofte være aflønnet i forbindelse 

med rejser. Dette bevirker større fokus på længden af rejsetid og af/ankomst tider og ikke kun pris.  En 

businesskunde vil oftest også forvente et højere serviceniveau end privatkunden. Siden 2007 hvor finanskrisen 

startede, har flybranchen set en tendens til at firmaer ikke er villige til at betale for den øgede service. Dette 

har bevirket at SAS har fjernet sin business class og erstattet den med ”SAS go” og ”SAS plus”. Dette skyldes 

formodentligt at lavprisselskaber har ændret deres forretningskoncept mod de mere traditionelle selskaber og 

tilbyder nu WIFI om bord på flyene. Samtidig med at businesskunder må udvise en mere omkostningsbevist 

tilgang grundet finanskrisen.  

Forhandlingstyrken hos businesskunden vil være moderat. Grunden til dette er at selv om businesskunden har 

fået samme muligheder som privatkunden, og har rykket sig nærmere denne type, har denne stadig et behov 

for at skulle være et bestemt sted på et fastlagt tidspunkt.  
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4.2.3 Konkurrence fra substituerende produkter.  

Substituerende produkter vil oftest være bil, offentlig transport (Bus og tog) og færger.    

Baggrunden for en analyse af substituerende produkter vil tage udgangspunkt i de to kunde typer privat og 

business kunden som blev gennemgået i ”købers forhandlingsstyrke”.  

Der skelnes mellem indenrigs, I EU og udenfor EU. Dette er udefra betragtningen kort, mellemlang og lang. 

Ses på substituerende produkter i forhold til indenrigsrejser, vil der i forhold til privat- og businesskunden, 

være omkostningsmæssige og tidsmæssige ulemper ved at vælge lufttransport. Som det er, på nuværende 

tidspunkt, kan kunderne flyve fra København, Aalborg, Billund og nogle mindre lufthavne. Når kunden kommer 

frem skal denne transporteres videre til endelig destination. Kunderne er også begrænset af, at der kun flyves 

på bestemte tider af dagen. Dette vil ofte give en længere transporttid og større omkostninger ved at flyve. 

Dog skal det bemærkes at hvis bopælen er tæt på en lufthavn og mødet foregår i nærheden af ankomst 

lufthavnen, så kan der for business kunden være en fordel at flyve. 

Analyserer vi på rejser i EU (mellemlang distance), så vil det for businesskunden være en klar fordel at vælge at 

flyve, da der her vil være tale om en væsentlig tidsbesparelse i forhold til andre transport former. For 

privatkunden vil der stadig være en sammenligning mellem tid, pris og behov. Skal der bruges en bil ved 

ankomst til destination eller vil privatkunden køre og spare omkostninger på flytransporten, men have en øget 

transport tid.  

Betragtes rejser udenfor EU (lange distancer), så er der fordele for både business- og privatkunden at benytte 

flytransport.   

I forhold til substituerende produkter så vil bil, offentlig transport (Bus og tog) og færger at være at betragte. 

Dog vil det som analysen viser, være meget forskelligt om de altid skal betragtes som et reelt substituerende 

produkt, hvis der tages højde for tid og pris som parameter. 
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4.2.4 Leverandørens forhandlingsstyrke  

Vurderes leverandørenes forhandlingsstyrke i forhold til luftfartsbranchen, så er der tre væsentlige leverandør 

som skal vurderes.  

Flyleverandører 

Flyleverandører er kendetegnet ved at der findes 2 store leverandører på markedet. 2526Boing og Airbus som er 

de 2 største på markedet. Det skaber et umiddelbart duopol på markedet og sætter leverandørerne i en god 

position overfor flyselskaberne. Dog er der sket et skred i denne dominans og for eksempel Ryanair har bestilt 

272 fly hos en kinesisk producent. Ydermere vurderer Steven Udvar-Hazy grundlægger af verdens største 

flyleasingfirma, at Boeing og Airbus er i gang med at kannibalisere deres marked, da de producerer modeller 

som Boeing og Airbus allerede har på markedet.  Det skal ses i lyset af at det koster 10 mia. USD at udvikle nye 

fly og det samlede markeder for fly er 80 mia. USD året27. 

Vi vurderer at Boeing og Airbus har en meget stærk position overfor flyselskaberne. På sigt vil den øgede 

konkurrence fra blandet andet Kina og den tiltagende konkurrence mellem Boing og Airbus betyde at 

flyselskaberne får flere muligheder og derved kommer til at stå bedre. 

 

Brændstofleverandører 

Leverandører af flybrændstoffet, der oftest leveres via lufthavne og kan varierer i pris. Prisen på flybrændstof 

fastsættes ud fra oliepriserne og derved vil udsving i disse have afgørende betydning for prisen. SAS står svagt i 

forhold til sin brændstofleverandør i forhold til prisen på flybrændstof, da der kan forekomme meget store 

udsving i olieprisen. Dette kan udlignes ved at foretages hedging, hvilket betyder at flyselskaberne foretager en 

risikoafdækning af brændstofforbruget, som betyder at flyselskaberne forud køber brændstof til en fastsat pris. 

Fordelen her er, at ses der en opadgående trendkurve på olieprisen er der mange penge at spare jo mere men 

hedger, hvorimod en nedadgående trendkurve er omvendt. 

Dog koster det også et forholdsvis stort Fee, jo mere der hedges, da flyselskaber får det forud betalte 

brændstof til en særdeles favorabel pris.  
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Lufthavne som leverandører 

Den sidste leverandør er lufthavnen og tildelingen af blandet andet slot. Vil SAS for eksempel flyve på en 

bestemt rute til for eksempelvis Københavnslufthavn, så må SAS betale det som lufthavnen forlanger, da der 

ikke er noget alternativ.  

Således må det konstateres at lufthavnens forhandlingsstyrke er stor.  

4.2.5 Konkurrence fra rivaler 

Konkurrenceintensiteten i luftfartsbranchen kan opdeles som ved kundernes forhandlingsstyrke med 

Indenrigsrejser, rejser i EU og rejser udenfor EU.  

Denne analyse vil tage udgangspunkt i en rapport udarbejdet af Cowi for SAS i 2003-200428.  

Indenrigsrejser er ikke præget af en markant konkurrenceintensitet mellem flyselskaber. Dette skyldes at det 

forholdsvis lille kundesegment som findes indenrigs, ikke er grundlag nok til at flere selskaber kan have en 

rentabel drift af diverse flyruter. Dog vil der, som nævnt i substituerende produkter, være en stor 

konkurrenceintensitet mellem disse trafikformer. 

Vurderer vi intensiteten i EU og udenfor EU, så vil konkurrenceintensiteten stige indenfor EU og yderligere 

udenfor EU.   

 Siden udgivelsen af rapporten fra Cowi er konkurrencen fra lavprisselskaberne taget til og selskaber som 

Norwegian og Easyjet har erobret en markant andel af markedet. Dette gør sig gældende både på 

indenrigsruterne, i EU og uden for EU.  

Vores vurdering er at konkurrenceintensiteten er stigende på markeder både indenrigs, i og uden for EU og at 

den stigende intensitet vil gælde både deres private kunder og i særdeleshed deres businesskunder. 
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4.2.6 Sammenfatning Porters Five Forces 

Luftfartsindustrien i Skandinavien, er som helhed karakteriseret ved stor leverandørstyrke. Der er tendens til 

duopol på dette marked, kun bestående af Airbus og Boeing som eneste store flyproducenter, hvilket gør 

leverandørernes forhandlingsstyrke meget stærk. 

Indgangsbarriererne i flybranchen er høje, men stadig muligt og dermed interessant for nye finansielt stærke 

investorer at komme ind på markedet. Der er store finansielle investeringer involveret i at komme ind på 

markedet, hvilket kan virke afskrækkende på mange potentielle investorer, men afkastet ved den rigtige 

vækststrategi, kombineret med en fokuseret omkostningsstruktur, gør at afkastet kan være højt. Dette ses 

eksempelvis hos Norwegian, der med stor vækst, har formået at gøre sig til en ledende spiller i 

luftfartindustrien. 

Behovet for hurtige internationale rejser betyder, at andre former for transport ikke længere udgør en trussel 

for luftfartindustrien. Derimod kan den teknologiske udvikling være en trussel i form af videokonferencer, som 

bliver mere udbredt, og dermed gør flyrejsen overflødig i visse tilfælde. 
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4.3 Porters Generiske Strategier: 

2930SAS succes er afhængig af, om de ud fra Porters 4 generiske strategier (da de har en bred målgruppe er der 

således kun 2 alternativer), er i stand til at vælge den rigtige strategi. Ifølge Michael Porter kan virksomheden 

kun opnå succes, hvis den følger én af de 4 strategier. 

Det vigtigste budskab i modellen er at det ikke er muligt at vælge det hele på én gang, der må foretages et valg, 

ellers bliver virksomheden ”stuck in the middle”. 

 

Da vi koncentrerer os om det skandinaviske marked, har SAS som ovenover skrevet en meget stor andel af 

totalmarkedet i Skandinavien. Dette leder til henholdsvis Differentieringsstrategien eller 

omkostningslederstrategien. 

 

Udgangspunktet for SAS grundet den meget hårde konkurrence fra især Norwegian er, at de faktisk er ”stuck in 

the middle”. 

SAS ønsker at differentiere sig fra sine konkurrenter gennem image, teknologi, egenskaber, kundeservice og 

forhandlernet (Star Alliance), disse tiltag skulle gerne reducere prisfølsomheden. Grundet Norwegians stærke 

konkurrenceparameter på prisen, er SAS nødt til at agere i et svært marked, og samtidig sænke priserne til 

stort set Norwegian niveau, trods at deres omkostningsniveau ikke berettiger til det.  

Samtidig prøver SAS at benytte sig af omkostningslederstrategien, for at kunne forfølge Norwegian. Dette i 

form af, at der løbende satses på omkostningsreduktioner, i form af lønninger til personale og udgiften til 

brændstof. Dog er omkostningerne til disse to poster, stadig væsentligt højere end lavpriskonkurrenterne, og 

før disse sænkes til samme niveau, kan denne strategi ikke følges endnu. 

 

I relation til differentieringsstrategien, bør der være fokus på specielt to områder: 

 

1. Omkostningsniveauet 

Selvom den forretningsmæssige fordel skal skabes gennem udvikling af produktfeatures, er der 

grænser for hvor stor pris markedet kan bære 
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2. Produktet 

SAS skal tages stilling til, om det overhovedet er muligt at differentiere sig i det omfang, det er 

nødvendigt. 

SAS har på nuværende tidspunkt et rigtig stærkt brand, men globalisering og E-business, har skabt, og 

bliver ved med, at rykke kundeadfærden, der meget vel kan betyde, at det bliver svært for SAS at 

opretholde dette Brandniveau. Samtidig har Norwegian vist sig som en større og større spiller på 

markedet, der år efter år, med meget lave priser, formår at holde omkostningerne tilstrækkeligt nede, 

til at kunne skabe store overskud. 

 

Når vi kun forholder os til segmentet forretningsrejsende, kan der også argumenteres for, at SAS benytter sig af 

strategien ”Omkostningsfokus”, da de her betjener en lille andel af totalmarkedet. 

Lige præcis mod business kunder, benyttes både omkostningsfokus, da SAS ønsker at bibeholde den lave pris 

(også med Fast Track), men samtidig differentieringsstrategien, da der tilbydes flere services end de andre 

selskaber. 

 

Da SAS introducerede Core SAS, var det med et ønske om en kundeorienteret kultur, for derigennem at skabe 

relationer til kunderne, som kunne resultere i højere kundetilfredshed og højere genkøbsgrad. 

Dette har, også grundet deres store punktlighed, vist sig at være et succesparameter, som de kan bygge videre 

på, men før de får sænket personale- og brændstofomkostningerne markant, er omkostningslederstrategien 

ikke en mulighed og det er derfor differentieringsstrategien SAS opererer efter. 

 

4.4 Ansoffs vækstmatrix  

3132Vækstparametre er vigtigt for alle virksomheder, lokalt som globalt. Det samme er naturligvis tilfældet for 

Skandinaviens største flyselskab, SAS. For at opretholde markedsandele, og tage yderligere markedsandele fra 

konkurrenterne, er det vigtigt at have en klar og fokuseret vækststrategi for fremtiden, taget konkurrenter og 

markedet som helhed i betragtning. 
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Det er vigtigt for alle virksomheder at være i vækst. SAS er Skandinaviens største flyselskab, og de er derfor 

nødt til at være konstant innovative, for at kunne opretholde den vækst der skal til, for at kunne holde de 

største konkurrenter bag sig. 

 

4.4.1 Markedspenetrering  

Den billigste og mest enkelte form for vækst er gennem markedspenetrering. Ved markedspenetrering har 

virksomheden allerede produkterne og er allerede inde på markedet.  

Her handler det om at markedsandelen skal øges, og dermed skal forbruget hos de eksisterende kunder også 

øges. SAS satser fremadrettet på fritidsrejsende, da de forretningsrejsende har fået flere muligheder i den 

teknologiske udvikling, blandt andet i form af videokonferencer. 

 

Den vigtigste vækstparameter for SAS som koncern, er en blanding af markedspenetrering, produktudvikling, 

og markedsudvikling. SAS ønsker med det nuværende produktudbud, at lave markedspenetrering, for at 

forfølge 4Excellencestrategien om yderligere markedsandele. 

Der er for tiden, stort fokus på nedbringelse af omkostningerne i SAS, og via dette, vil også tilstræbes en højere 

indtjening pr. solgt produkt. Ved implementering af 4Excellence strategien, ønsker SAS at reducere 

omkostningerne markant, og de opstillede mål i strategien, er meget tæt på at blive opnået. 

Fremadrettet fokus er derfor også yderligere reducering i omkostninger, samt betydelige effektiviseringer 

overalt i koncernen. Under dette gælder også udflytning af jobs, fra Danmark til Sverige, samt yderligere 

nedbringelse af antallet af ansatte. 

 

4.4.2 Produktudvikling  

SAS har valgt, at profitabilitet på det enkelte produkt, skal komme før produktudvikling. 

SAS vil derfor forsøge at udvide sine nuværende markedsandele, ved hjælp af det eksisterende produkt. Dog 

har SAS i form af ekstra tilkøbsydelser til de enkelte produkter, valgt meget sporadisk at forsøge sig i 

produktudvikling. 

Dette i ligeså høj grad, for at forfølge konkurrenterne, da det i høj grad, for alle i luftfartsindustrien, er 

tilkøbsydelserne der tjenes markant flere penge på, i forhold til flybilletterne, hvor størstedelen af priserne 

udgør afgifter og skatter. 
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4.4.3 Markedsudvikling  

SAS udvider årligt sine flyruter, for at ramme en så bred målgruppe som absolut muligt. 

Fremadrettet er der stort fokus på fritidsrejsende, der jvf., IATA er den målgruppe, hvor der forventes markant 

størst vækst, og i den forbindelse udvider SAS løbende antallet af destinationer. 

Desuden ønsker SAS også via nuværende produktudbud, at foretage markedsudvikling. 

4.4.4 Diversifikation  

Den sidste mulighed for at skabe vækst ifølge Ansoffs vækstmatrix er gennem diversifikation. Med denne 

metode søger virksomheden nyt marked og nye produkter. 

Denne vækststrategi synes ikke at være en mulighed for SAS. SAS har i forvejen mange udfordringer med at 

hæve indtjeningen, og blive en rentabel virksomhed, og et direkte nyt fokusområde, hvor SAS ikke er gældende 

i forvejen synes udenfor rækkevidde. 
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4.5 SAS Ressourceanalyse 

333435I det følgende afsnit, vil vi analysere hvilke ressourcer SAS besidder, samt om disse ressourcer kan 

betegnes som en styrke eller svaghed. Dels ud fra det interne synspunkt, dels i forhold til konkurrenterne. 

 For at identificere SAS kernekompetencer, udarbejdes en ressourceanalyse, ved hjælp af VRIO analysen:  

 Value: Kan ressourcen skabe oplevet markedsværdi hos kunden?  

 Rareness: Er ressourcen sjælden? Hvilke andre konkurrenter råder også over ressourcen? 

 Imitiability: Er ressourcen svær at efterligne? Kan andre virksomheder anskaffe ressourcen? 

 Organization: Er ressourcen udnyttet i virksomheden? 

En ressource eller kompetence, kan være materiel, finansiel eller menneskelig. Herunder tages udgangspunkt 

indenfor viden og læring, og den generelle organisation. 

Ressourcer og kompetencer kan vurderes ud fra følgende kriterier: 

 Hvor stor værdi, repræsenterer kompetencen eller ressourcen på markedet? 

 Hvor unik er kompetencen eller ressourcen? 

 Hvor nemt og tilgængeligt er det at erstatte kompetencen eller ressourcen? 

En ressource betegnes som alt der kan defineres som en styrke eller svaghed i virksomheden. Der findes tre 

former for ressourcer: håndgribelige, uhåndgribelige og organisatoriske ressourcer. 

En global virksomhed som SAS, har mange forskellige ressourcer og kompetencer internt i virksomheden. Hele 

virksomheden er bygget op omkring, at uddanne eget personale, så de tilegner sig den viden, som der er behov 

for brug på nuværende tidspunkt, og som det forventes at være brug for i fremtiden.  
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4.5.1 Hångribelige ressourcer:  

De håndgribelige ressourcer, er de ressourcer, der giver SAS en merværdi, dette kunne også være en merværdi 

i forhold til konkurrenterne. 

Som håndgribelige ressourcer kan nævnes: Flyflåden, medarbejderne og den fremadrettede teknologiske 

udvikling. 

Flyflåde 

36SAS har i 2012, en flyflåde bestående af 204 fly, fordelt på 10 forskellige typer af fly. 

Gennemsnitsalderen på flyene er 13,1 år, hvilket er højt i forhold til konkurrenterne. I kombination med det 

årlige brændstofforbrug, der ligger væsentligt højere end konkurrenterne, men som her skal ses i relation til 

flyenes alder. Sammenlignet med SAS største konkurrent på det Skandinaviske marked, Norwegian, er flyene af 

væsentlig ældre karakter, og SAS har ikke samme form for kapital, som Norwegian har, til indkøb af nye, mere 

driftseffektive fly. 

Norwegians flyflåde er 5,7 år gammel, og for at holde omkostningerne nede til drift, består flyflåden på 

nuværende tidspunkt kun af 2 typer fly. Dette bliver dog til 3 typer fly, når den nye Boeing Dreamliner kommer 

i luften i 2013. 

Ud af den samlede flyflåde er 53 % af flyene leasede, hvilket øger fleksibiliteten hos SAS, og der er mere 

sikkerhed omkring de kendte omkostninger til driften for disse fly. De fly der er ejet af SAS selv, kan 

merudgiften ved reparationer meget hurtigt blive høj. Ved leasede fly, har SAS mulighed for i højere grad, at 

tilpasse kapaciteten til efterspørgslen. Det generelle for flybranchen, er dog, at mange selskaber leaser deres 

fly, netop også for at kende den eksakte udgift til flyflåden. 

SAS har mange forskellige typer fly, hvilket skyldes at ledelsen i SAS, ser dette som væsentligt mere fleksibelt, 

da kapaciteten her kan tilpasses i forhold til efterspørgslen på de enkelte afgange. Når dette sammenholdes 

med load factoren, som er et vigtigt nøgletal i flybranchen, burde dette give en højere load factor, da det 

skyldes i disse tilfælde at der er færre tomme sæder ved hver afgang. Dette afspejles desværre ikke i 

årsrapporterne. SAS load factor i 2012 var 76 %, og sammenlignes dette med Norwegian der har et konstant 

niveau på 78-80 %, selvom dette lyder som en lille forskel, kan det betyde mange millioner årligt på bundlinjen. 
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Desuden må det forventes, at der også følger flere omkostninger med, i at have mange forskellige typer fly, da 

forhandlingsmulighederne overfor leverandørerne også kan være svækket af den grund. 

14 % af flyflåden, består af McDonnell Douglas MD-80- og 90 Serien, nogle fly der er særdeles 

brændstofforbrugende, og dermed ej driftseffektive. Brændstofforbruget er ca. 30 % højere på disse, end på 

moderne fly, og da der samtidig er tale om fly der er 23 år gamle, må vedligeholdelsesomkostningerne antages 

at være væsentligt højere end på de nye og moderne fly. 

Flytypen udleder samtidig ca. 23 % mere CO2 end andre flytyper, og derfor er de rent miljømæssigt heller ikke 

optimale. 

SAS flyflåde vurderes ikke at være en sjælden ressource, da den hverken er yngre eller mere strømlinet, 

sammenlignet med konkurrenternes flyflåder. Der er derfor ingen konkurrencemæssig fordele for SAS i at have 

denne flyflåde, men nærmere en nødvendighed for at kunne fortsætte sin flydrift. Jvf. årsrapporten, har SAS 

planer om at reducere antallet af typer i flyflåden kraftigt, helt ned til fire flytyper, hvilket forventes at give en 

trecifret millionbesparelse årligt. Dette kombineret med flere leasede fly, og en del lejede fly, gør at 

fleksibiliteten øges betragteligt. SAS arbejder derfor hårdt og målrettet på at gøre sin ressource mere 

værdifuld, og komme op på konkurrenternes niveau, men for at vurdere det eksakte resultat af ovenstående 

tiltag, vil det kræve en større og mere omfattende analyse. 

Teknologi 

Innovative løsninger, er blandt forcerne hos SAS. SAS var en af de første til at introducere ”self-service check 

in”, trådløst internet og IP telefoni i alle deres lounges. For forretningskunderne, som grundet udviklingen i 

videokonferencer bliver færre, og dermed sværere at fastholde, er introduceret ”fast track”, hvor der er 

mulighed for at komme hurtigere gennem sikkerhedskontrollen og ud til gaten. 

Der investeres generelt store summer i nye løsninger inden for IT, tilpasses kundernes behov, samt ønsket om 

på mange områder at være ”first mover” i branchen. 

Det er værdifuldt for SAS at være innovative på området, dels for at forbedre oplevelsen hos sine kunder. 

Samtidig via IT-teknologien at kunne nedbringe sine omkostninger i forbindelse med passagerhåndtering 

yderligere. Konkurrenterne kan imidlertid ofte let kopiere de løsninger eller tiltag SAS har udformet, og som 

har krævet mange ressourcer for at udvikle. Den innovative IT ressource vurderes at give SAS en 

konkurrencemæssig fordel, i det tidsrum, hvor konkurrenterne endnu ikke har samme løsning. 
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4.5.2 Uhåndgribelige ressourcer 

De mere uhåndgribelige ressourcer, er ressourcer uden en egentlig fysisk tilstedeværelse, men som stadig 

skaber værdi for virksomheden SAS. 

De væsentligste uhåndgribelige ressourcer, synes at være: Brandet SAS, tildeling af slots, og medlemsskabet af 

Star Alliance. 

Brandet SAS 

 Brandet for en given virksomhed, er oparbejdet goodwill som virksomheden har i forbrugernes opfattelse. 

Denne goodwill oparbejdes løbende over en årrække, og kan ”stige eller falde i værdi” i forbrugernes 

bevidsthed. Da SAS er en gammel, velrenommeret virksomhed, med et rigtig godt brand, oparbejdet over et 

stort årti, har SAS i mange år, været skandinavernes sikre og foretrukne valg for flyrejser. I 1990´erne, var SAS 

plaget af strejker og andre kriser, hvilket må formodes at have haft negativ indflydelse på forbrugernes 

opfattelse af SAS. I 1998 ændrede SAS sit logo, uniformer og design, at kunne udtrykke et mere moderne 

udtryk i forbrugernes bevidsthed. 

SAS har således både haft op og nedture, kartelsager, store driftsunderskud, ledelseskriser og mange strejker 

blandt medarbejder, er blot nogle af de momenter der har været med til at skade brandet SAS. Til trods for 

tidligere års store kriser har SAS formået at bibeholde sit brand i forbrugernes bevidsthed. SAS har desuden 

meget høj fokus på såvel kvalitet som sikkerhed, dette kunne også ses i 2007, hvor der var problemer med 

Dash flyene, som over en relativ kort periode blev afskaffet. SAS brand som helhed, vurderes til at have en 

vedvarende konkurrencemæssig fordel, som bidrager med stor økonomisk værdi, og står stærkt i forbrugernes 

bevidsthed. 

Tildeling af slots 

37EU- kommissionen udarbejdede i 1993 en forordning 95/93, som omhandlede tildeling af slots i lufthavne i 

Europa. Tildeling af slots blev indført grundet stor stigning i passagertilvæksten, som betød, at efterspørgslen 

var større, end lufthavnene på daværende tidspunkt kunne efterkomme. EU ønskede ikke at udøve 

forskelsbehandling, og ville derfor lave et regelsæt der kunne tilgodese alle på den mest effektive måde. 

Tildeling af slots betyder i sin helhed, at flyselskaber beholder retten til at beholde en given start- og 

landingstilladelse, så længe det kan dokumenteres, at den bliver brugt i mindst 80 % af tiden. Hvis tilladelsen 

ikke har været benyttet i mindst 80 % af tiden, skal selskabet ansøge på ny, hvorefter der kan opstå 
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konkurrence med andre flyselskaber, der ønsker lige netop disse slots. Airport Coordination Denmark, står for 

tildeling af disse slots i Danmark, og tilsvarende organisationer i Skandinavien og resten af Europa der står for 

det, i de enkelte respektive lande. De slots SAS har på nuværende tidspunkt, er meget værdifulde for SAS. Disse 

gør at SAS kan operere på særdeles gunstige tidspunkter på dagen, hvilket betyder at fastholdelse af de 

forretningsrejsende der ønsker at rejse ud og hjem samme dag, har mulighed for det. Netop her kan de gode 

slots være med til at holde den teknologiske udvikling, med videokonferencer som den helt store konkurrent. 

Samtidig er forretningsrejsende et vigtigt segment, da de er villige til at betale en højere pris, for at flyve på de 

attraktive tidspunkter på dagen, så de slipper for en overnatning, men kan være på kontoret igen dagen efter. 

Ressourcen er sjælden, da hver lufthavn kun har nogle givne antal slots de kan fordele mellem flyselskaberne. 

Derfor vurderes ressourcen at give konkurrencemæssige fordele for SAS. I Københavnslufthavn, er der kommet 

en ny lavpristerminal, ”CPH GO”. Denne er med til at give lavprisselskaberne større mulighed for at flyve på 

samme tidspunkter som SAS, og udvidelsen af Slots, er naturligvis med til at øge konkurrenceniveauet overfor 

SAS, hvilket er ganske ugunstigt. Der er dog mange regler for benyttelse af denne terminal, og foreløbig er det 

kun Easyjet der har valgt at benytte terminalen. Passagerer skal her selv transportere og checke bagagen ind, 

så serviceniveauet overfor kunderne er formindsket betragteligt. 

De såkaldte ”Grandfather Rights” betragtes som en værdifuld ressource for SAS, og kan give 

konkurrencemæssige fordele. Nye lavpristerminaler øger dog den allerede intense konkurrence og giver 

samtidig lavprisselskaberne en gylden mulighed for at få flere og bedre slots, hvilket presser SAS maksimalt, og 

mindsker værdien mere og mere af deres nuværende tildelinger af slots.  

Medlemskab af Star Alliance 

38Siden opstarten i 1997, har SAS været medlem af Star Alliance. Nøgleordene for dette medlemskab har været 

bedre kapacitetsudnyttelse, samt at mindske den intense konkurrence der huserer i flyindustrien. Det har 

samtidig gjort det mere bekvemt for SAS passagerer at rejse til mange destinationer med mindre ventetid. 

Dette er en yderst værdifuld ressource for SAS, men ikke sjælden, da langt de fleste luftfartselskaber indgår i en 

eller anden form for større alliance med andre. 

Tilbage i 1997, var medlemsskabet en konkurrencemæssig fordel, da det var få af de store udbydere der var 

medlem af en egentlig alliance, hvilket stort set alle er i dag. I dag må det nærmere betragtes som en 

nødvendighed at indgå i en større alliance, for at kunne klare sig i dagens marked. 
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Dette fokuseres der også på hos Michael Porter som er citeret for følgende: 

”Alliances are a tool for extending or reinforcing competitive advantage, but rarely a sustainable means for 

creating it”39 

4.5.3 Organisatoriske ressourcer 

Den sidste kategori, er de menneskelige ressourcer der er internt i SAS, og vi vil her komme ind på 

medarbejderne og ejer strukturen som de vigtigste faktorer. 

Medarbejderne 

En væsentlig ressource for SAS, i bestræbelserne på at yde en markant bedre service end konkurrenterne, er de 

medarbejderne, hvor der investeres både tid, ressourcer og penge i at uddanne internt. SAS vægter meget højt, 

at medarbejderne uddannes internt, for at kunne være up-to-date med alle de forretningsgange, der nu måtte 

være relevante, og måske have en konkurrencemæssig fordel. Den interne uddannelse af medarbejderne, giver 

også en fleksibilitet, i og med at der her er mulighed for at uddanne de medarbejdere der måtte være relevant 

for det fremtidige behov i koncernen.  

Der er i 2012 indgået nye overenskomster med kabinepersonale, og pilotpersonale, alene i 2013 forventes 

dette at forbedre resultatet med 1,5 Mia SEK. 

Pensionsforpligtelsen overfor medarbejderne, som også er en del af 4Excellence planen, der er iværksat, 

betyder at pensionsforpligtelserne til medarbejderne er faldet fra 33,5 Mia SEK til 14 Mia SEK. 

Det vurderes at personalet i SAS er en væsentlig ressource i SAS, som også efter de nye kollektive aftaler, kun 

er steget i værdi for SAS, og dermed blevet endnu mere værdifuld.  

Ejer struktur 

SAS er som tidligere beskrevet i opgaven, delvist ejet af den Danske, Norske og Svenske stat, foruden en del 

andre private investorer med mindre aktieposter end de tre førstnævnte. 

Grundet den meget store medarbejderstab, fra forskellige lande, er medarbejderne grupperet i mange 

forskellige fagforeninger, hvilket også gjorde forhandlingerne om nye overenskomster med de forskellige 

fagforeninger til henholdsvis kabinepersonale og piloter en del mere langstrakte, grundet de mange forskellige 

synspunkter der skulle tages højde for. Det høje antal fagforeninger, besværliggøre ledelsens 

forhandlingsmuligheder, da der er mange parter der skal opnå enighed. 
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En af problematikkerne ved disse statsejede selskaber, er de nationale hensyn der skal tages, herunder krav til 

hvilken nationalitet medarbejderne skal have når der skal bemandes fly, samt hvor ruter og lufthavne skal 

lægges. Muligheden for at tilfredsstille de enkelte parter, og politiske ønsker fra alle 3 stater, skal forsøges at 

gøres mulig. Som det er nævnt tidligere i opgaven, kan ejerskabet fra 3 forskellige stater, gøre at der vil være 

modsat rettede interesser i selskabet. Private investorer vil have et ønske om profitmaksimering, mens 

staterne også har et mål om at skabe arbejdspladser, og dermed have en mulighed for at bevare afgange, 

selvom de ikke måtte være profitable.  

Der er også fordele forbundet med at være et statsligt selskab. To gange har de nordiske stater tilføjet ekstra 

kapital i SAS, ressourcen kunne i SAS nuværende økonomiske situation godt anses som værende værdifuld og 

muligvis også en sjældenhed. Der har dog tidligere været negative kendetegn på statsejede selskaber. Nogle af 

disse er: økonomiske problemer, politisk indblanding, fagforeningerne har ofte stor indflydelse, for mange 

ansatte samt bureaukrati. Vi vurderer derfor at det at være et statsligt ejet selskab, kan være en 

konkurrencemæssig ulempe for SAS. 

4.5.4 Sammenfatning på ressourceanalyse 

I ovenstående analyse af SAS håndgribelige, uhåndgribelige og organisatoriske ressourcer, ses det, at tildeling 

af Slots, medlemsskabet i Star Alliance, og de internt uddannede medarbejdere, udgør kernen i SAS 

kompetencer og ressourcer. De konkurrencemæssige fordele, udgøres primært af de innovative IT løsninger, 

hvor SAS hidtil har været first mover, samt tildeling af slots, på de mest attraktive tider af døgnet. Flyflåden 

samt medlemsskabet af Star Alliance karakteriseres som elementer der på nuværende tidspunkt giver SAS 

konkurrencemæssige fordele, eller ulemper, i forhold til konkurrenterne. SAS nuværende ejer- og 

omkostningsstruktur, gør dem ude af stand til at konkurrere på prisen. Via den nye strategi 4Excellence, har 

SAS formået at sænke omkostningsniveauet markant, fået lavet nye kollektive overenskomster der har 

nedbragt personaleomkostningerne- og forpligtelserne markant. Samtidig er passagerindtægterne øget. Disse 

ovenstående tiltag, er en mulighed for fremadrettet at stå stærkere overfor LCC selskaberne, og måske 

fremadrettet også at kunne konkurrere på prisen. Det nuværende høje omkostningsniveau samt staternes 

mulige forskellige interesser i selskabet, konflikter også med almindelig shareholder value tankegang. 
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4.6 SWOT 

40I det foregående, er omverdenen, branchen og den interne situation er blevet analyseret. Dette vil nedenfor 

blive opsummeret i en SWOT analyse som vil vise styrker, svagheder, muligheder og trusler for SAS. 

Efterfølgende vil vi sammenligne vores SWOT analyse med 4Excellence Next Generation som er SAS 

forretningsfokus på den kort- og lang sigt. 

Styrker 

 Stort rutenet – mange destinationer 

 Stor markedsandel blandt forretningsrejsende 

 Ny aftale med diverse fagforeninger, for kabinepersonale og piloter 

 4Excellence strategien 

 Velfungerende bonusprogram – til glæde for medarbejdere og virksomheden 

 Har pt. gode slots i mange lufthavne, grunden den store udnyttelse 

 

Svagheder 

 Lav load factor, i forhold til konkurrenter 

 Højere enhedsomkostninger end konkurrenterne 

 Svært at nedbringe de højere enhedsomkostninger, grundet dårlig finansiel stilling, som også betyder 

sværere ved at anskaffe de nyeste fly. 

 Svag finansiel position (lav afkastningsgrad i forhold til konkurrenterne) 

 

Muligheder 

 Vækstmuligheder pga. voksende marked 

 Bredere sortiment end konkurrenter (både på service og pris) 

 Mulighed for strategiske alliancer, både med LCC(Low Cost Carriers) og HCC (High Cost Carriers) 

 

Trusler 

 Nye potentielle flyafgifter, - både lokalt samt globalt i samfundet 

 Stigende forhandlingsstyrke hos kunderne – grundet LCC selskaberne 

 Udbuddet af flysæder – kan resultere i dårligere loadfactor 
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 Naturkatastrofe, der vil påvirke flytrafikken, som for eksempel askeskyen gjorde 

 Valutakursændringer 

 Stigende brændstofpriser  

 Stor konju  

 Nye konkurrenter på markedet, specielt på langdistanceflyvningerne – også bestilling nye fly. Mange 

flyselskaber har bestilt det nye langdistancefly ” Airbus Dreamliner”, 

 Ændring i rejsemønster for fritids- og forretningsrejsende 

 Salgsnedgang hovedsagligt pga. LCC-selskaber – dumping priser: SAS har behov for højere priser 

grundet behov for at dække sine høje omkostninger. Ved lave priser bliver omkostningerne ikke 

dækket. 

 Konkurrence om forretningsrejsende 

 Ændring i tildeling af slots, hvis de opfyldte krav ikke udnyttes.  

 

Sammenligning mellem SWOT og 4Excellence Next Generation: 

Strategien 4 excellence blev lanceret i 2011, med målet i 2015 at opnå konkurrencemæssige fordele på 4 

kerneområder, - Commercial Excellence, Sales Excellence, Operational Excellence og People Excellence. Målet 

ved 4 excellence var at kunne få en besparelse på 5 MIA SEK inden 2015. 

I regnskabsåret, har strategien givet en besparelse på 1,8MIA SEK, hvilket betyder at SAS er godt på vej mod 

målet, og det synes at være realistisk.  

Fordi SAS er kommet så godt i gang med strategien, er der nu udarbejdet en efterfølger til 4Excellence 

strategien, nemlig 4Excellence Next Generation, i opgaven kaldet 4XNG. 

SAS ønsker med denne strategi, at videreføre mange af de tiltag der i første gang havde fokus på, herunder 

frasalg af alt ground handling virksomhed i Skandinavien, samt flytning af hele den administrative del i SAS, til 

Sverige. SAS vil i Norge og Danmark bevare lokale funktioner, men nedlæggelse af 800 administrative stillinger i 

Norge, Danmark og Sverige, skal reducere antallet af ledere markant. Herigennem, vil outsourcing, 

effektivisering og frasalg i sin helhed betyde, at SAS nedbringer antallet af ansatte fra nuværende ca. 15.000 til 

9.000. Der er allerede i SAS lavet nye lokalforhandlinger med kabinepersonale og piloter, hvilket også her har 

betydet markante besparelser i hele organisationen. Endelig vil SAS gøre sig mindre afhængig af bankkreditter, 
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ved at frasælge nogle aktiver, der ikke indgår som Core-Business, hvilket bevirker at datterselskabet Widerøe 

skal sælges. 

Ovenstående tiltag, flere af dem allerede godt i gang, skal bidrage til at SAS skal stå stærkere på markedet, og 

samtidig kunne få frigivet kapital til eventuelle køb af nye fly, der så igen vil bidrage til et væsentlig lavere 

brændstofforbrug, end det nuværende niveau. Dette vil igen føre til større konkurrencedygtighed blandt 

lavprisselskaberne.  
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5. DEL 2: ØKONOMISK ANALYSE 

Den økonomiske analyse fokuserer på SAS situation i forhold til kapitalstruktur og branchespecifikke nøgletal. 

Der vil i denne del af opgaven blive foretaget beregninger af branchespecifikke nøgletal og 

kapitalomkostninger. På baggrund af dette vil der blive opstillet i 2 scenarier, et hvor SAS fortsætter som en 

selvstændig virksomhed og et hvor de skal optimeres til et kommende salg.     

5.1 Nøgletalsanalyse 

I luftfartbranchen, opereres der med nogle helt specifikke nøgletal, til at måle kvantiteten i den transporterede 

mængde af passagerer, kapacitetsudnyttelsen, den såkaldte load factor, samt ikke mindst omsætningen i 

forhold til den leverede ydelse. 

Association of European Airlines (AEA), der er en sammenslutning af Europas største luftfartselskaber, er de 

luftfartselskaber, hvor ovenstående specifikke nøgletal, er bygget op omkring. Hovedparten af medlemmerne i 

AEA, er netværksselskaber, med stort fokus på det europæiske segment. 

Nøgletallene der vil blive analyseret i denne opgave er henholdsvis loadfactor, ASK(Average seat kilometers), 

RPK(revenue seat kilometers), og yield. 

Loadfactor 

Loadfactoren i luftfartindustrien, benyttes som nøgletal omkring kapacitetsudnyttelsen i flyet, og beregnes som 

RPK´s procentandel af ASK. Loadfactoren er et særdeles vigtigt ledelsesmæssigt værktøj, der gør det muligt at 

overvåge, hvor mange ledige sæder der er i flyet, og nøgletallet angiver desuden også evnen til at reagere i 

forhold til efterspørgslen. Dog tager Loadfactoren ikke højde for profitabiliteten, hvilket i praksis betyder, at 

sæder solgt til nedsat pris, også medregnes på lige fod med sæder solgt til fuld pris. 

 

Average seat kilometers (ASK) 

ASK udtrykker luftfartselskabets kapacitet ud fra en formel bestående af antal sæder i flyet, gange distancen 

der tilbagelægges. ASK er et nøgletal som virksomheden selv kan bestemme, og løbende bør justere og 

optimere, i forhold til efterspørgslen og konkurrencesituationen, dette naturligvis for at optimere driften 

optimalt.  
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Revenue seat kilometers (RPK) 

RPK fortæller om passagertrafikken, og beregnes som hver kilometer en betalende passager er fragtet fra A til 

B. Den samlede RPK for flyselskabet, at altså summen mellem antal passagerer per flyvning, og flyvningens 

længde i kilometer. 

 

Yield 

Yield i luftfartindustrien, beskriver omsætningen pr. planlagt fløjet passagerkilometer. Hvis et selskab formår at 

øge sin loadfactor via stærkt nedsatte priser, vil det sig til udtryk i en ændring i yielden. 

Formlen til beregning af yield, er i modsætning til de andre branchespecifikke nøgletal, påvirket af 

regnskabsinformationer, da ”Passageromsætning”er indeholdt i den direkte formel til udregning. 

Analyse 

 

Som det ses af udviklingen i henholdsvis ASK og RPK, følger de 2 nøgletal hinanden, hvilket betyder at 

kapacitetsudnyttelsen ikke er ændret væsentligt for nogle af selskaberne. 

For langt størstedelen af selskaberne ses det, at udviklingen i RPK er højere end udviklingen i ASK. Dette er en 

positiv udvikling, da den transporterede mængde er øget relativt til kapaciteten, hvilken igen betyder, at 

loadfactor er et nøgletal, der virkelig er i fokus for alle luftfartselskaber.  

Blandt SAS og konkurrenterne, er SAS den, der konstant ligger med lavest loadfactor. Loadfactoren var i 2012 

76,7 %, og sammenlignet med EasyJet, der havde en loadfactor på 88,7 %, naturligvis med det for øje, at 

indtjeningen pr. solgt flybillet også er mindre, grundet de hele tiden, meget lave udbudspriser. For at dække 
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omkostninger er Easyjet også omvendt nødt til at have mere fyldte fly, grundet den lavere pris. Norwegian, 

British Airways og Lufthansa, havde til sammenligning en loadfactor på henholdsvis 79 %, 78,8 % og 80,3 %.  

Set i forhold til året 2008, hvor loadfactoren lå på 72,3 %, har SAS dog bevist, at de er godt på rette vej, og har 

fået tilpasset omkostningsstrukturen så meget, at de nu også er begyndt at sænke deres priser til fordel for 

flere kunder ombord. 

I alle selskaberne, dog med undtagelse af SAS, er ASK steget. Dette er et udtryk for øget kapacitet og er altså 

samtidig direkte udtryk for, om selskaberne fører en rimelig aggressiv strategi, med henblik på at tiltrække flere 

kunder, - eller som et endnu bedre tilfælde, flere rentable flyruter. SAS har som eneste flyselskab ingen vækst i 

ASK, tværtimod, dette betyder at man hos SAS ikke har øget kapaciteten, men derimod med eksisterende fly 

har haft som mål at øge deres loadfactor. 

Omkostningsminimeringen har været højeste fokus i SAS, dette kombineret med nye og mere driftseffektive fly 

vil også nedsætte brændstofforbruget betragteligt. 

Loadfactoren, som er det nøgletal, der udtrykker forholdet mellem solgte og udbudte passagerkilometer, er 

stort set steget hos alle flyselskaber jv. årsrapporterne 2012, hvilket dog i visse tilfælde også kunne betyde, at 

uprofitable destinationer er lukket ned. 

Ved analyse af på RPK nøgletallet, kan det konstateres, at SAS er eneste flyselskab der har formået at 

formindske sin RPK frem til 2012. Grundet lavprisselskaberne, formodes det at SAS på flere destinationer har 

været nødt til at sænke deres udbudspriser markant, for at få øget deres loadfactor.  Indtjening pr. flysæde hos 

SAS har været faldende, og derfor ønskes der ikke en forøgelse af kapaciteten på nuværende tidspunkt. 
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5.2 Managerial balance sheet  

En virksomhed skal have likviditet for at fungere. Kan virksomheden ikke betale sine kreditorer og långivere er 

den teknisk konkurs. For at en virksomhed ikke skal havne i nævnte situation er det vigtig at have fokus på 

behovet og finansieringen af likviditet.  

En normal balance viser aktiver og passiver.  Aktiverne består af likvider, anlægsaktiver etc. Passiverne består 

af egenkapital og gældsforpligtelser. For ledelsen i en virksomhed er denne opbygning ikke den mest 

hensigtsmæssige i forhold til brugen i den daglige drift. Et eksempel på dette er udestående kreditorer som 

fremgår under passiverne. Denne post vil af den daglige ledelse blive betragtet som en del af driften41.   

Managerial balance sheet (MBS) er en omstrukturering af balancen:  

MBS er opbygget med den investerede kapital på den ene side:   

 Investerede kapital = likvider + driftskapital (WCR) + nettoanlægsaktiver 

Og tilgængelig kapital på den anden side: 

 Tilgængelig kapital = kort gæld + lang gæld + egenkapital. 

 

Likvider42 

Likvider består af kassebeholdning, typer af bankindskud og lignende. Virksomheder har likvider af to årsager. 

Den første årsag kan være ud fra forsigtighedsprincippet. Her menes at virksomheden har en forventning om et 

bestemt cash flow, hvilket ikke altid kan opnås. Det kunne for eksempel være kunder som ikke overholder 

forfaldstidspunktet på deres faktura eller mindre ukendte omkostninger som kræver likviditet.  

Den anden årsag til at have likvider, kan bunde i behovet for fremtidige udbytter, tilbagekøb af aktiver eller 

større investeringer. 

Anlægsaktiver43 

Netto anlægsaktiver er fysiske aktiver som bygninger, maskiner, biler, industrianlæg etc. Dette er aktiver som 

er med til at skabe virksomhedes omsætning og indtjening. 
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Working capital requirement44 

Netto anlægsaktiver generer i sig selv ikke omsætning, dette kræver en tilblivelse af et produkt eller en service. 

Ser vi på en produktionsfabrik vil virksomheden begynde med at købe råvarer, bearbejdet råvaren, sælge et 

produkt og virksomheden vil til sidst modtage likvider. Denne arbejdsproces kaldes en driftscyklus og det er 

denne proces, hvor behovet for WCR opstår. WCR er det likvid behov som en virksomhed har for at kunne 

fortsætte driftscyklussen og derved skabe omsætning for virksomheden fremadrettet.   

 

Egen tilvirkning med inspiration fra ”Finance for executive”  

 

Working capital requirement (WCR) 

= 

Operating asset – operating liabilities 

= 

(Accounts receivable + inventories + prepaid expenses) 

– (Accounts payable + accrued expenses) 

 

De fleste virksomheder vil have operating assets som er større end deres operating liabilities, hvilket vil betyde 

at de skal have finansieret deres driftscyklus. Nogle brancher og virksomheder vil kunne opleve det modsatte 

som for eksempel flybranchen. Dette skyldes at kunden betaler for produktet eller servicen før at de modtager 

denne. Dette betyder at en virksomhed kan ”spare” omkostninger, da de ikke skal ud at hente finasiering via 

egenkapital eller gæld.    
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5.2.1 Analyse af WCR for SAS og peergroup 

 

SAS 

4546En gennemgående analyse af SAS WCR, viser i årene 2010 – 2012 en positiv udvikling, hvilket kan hænge 

sammen med implementering af strategien 4Excellence. I årene er WCR steget fra -1 % til -4 %, hvilket skal ses 

som positivt, da det betyder, at forholdet mellem driftsaktiver og driftsmæssige forpligtelser har udviklet sig i 

positiv retning. For at forbedre kapitalen generelt, viser billedet således, at der har været stor fokus på færre 

udestående debitorer eller dårlige, herunder at der er flere kunder der betaler længe før de benytter rejsen, 

mindre varelagre, og færre forudbetalte omkostninger. Dernæst har SAS forsøgt at få længere 

betalingskreditter hos kreditorerne, samt færre forpligtelser i forbindelse med driftsmæssige aktivitet. Dette 

har selvfølgelig også været med til at styrke deres cashflow fra året 2011 til 2012, som ses af årsregnskabet. 

Cashflow fra den driftsmæssige aktiviteter, er i 2011 gået fra et minus på 482MSEK, til et plus i 2012 på 

2562MSEK. Dette har betydet muligheder for flere investeringer, hvilket også er blevet benyttet. Grundet den 
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meget store gæld i virksomheden, og de dårlige lånebetingelser, herunder renteniveauet på gælden, viser 

cashflowanalysen et SAS i en kritisk situation.  

 

Easyjet 

47Easyjet har formået at holde et højt niveau sammenlignet med konkurrenterne og branchen, når der ses på 

deres WCR48. De har formået at tilpasse omkostningerne i en sådan grad, at de står stærkt finansielt. Dette til 

trods for at der her er tale om et lavprisselskab hvor det må antages, at der styres med meget små marginaler. 

Dette stiller også større krav til at have en høj loadfactor på flyruterne, da flyet stort set koster det samme at 

sende i luften om der er 50 passagerer om bord eller 250 passagerer. Easyjet har igennem mange år formået at 

holde en konstant høj loadfactor, hvilket også giver positiv effekt her. 

Easyjet har formået at få sine kunder til at betale lang tid før afrejsen, og ligesom SAS har de haft konstant lave 

varelagre, og færre forudbetalte omkostninger. Kredittiderne hos leverandørerne har været på et konstant 

niveau, da der her må betragtes, at Easyjet Jf. Porters Five Forces, har stor forhandlingskraft blandt sine 

leverandører, samt færre forpligtelser i forbindelse med den driftmæssige aktivitet. 

Cashflow af den driftmæssige aktivitet er hos Easyjet forværret fra 2011 til 2012 fra et plus på 424M£ til 

261M£. Dette er dog primært grundet udbetaling af dividender, der i 2012 regnskabet beløb sig til 196M£.   

British Airways: 

49British Airways har generelt haft svært ved at matche de WCR tal, der er gennemgående for 

luftfartindustrien. I årene 2010 og 2011 har British Airways haft henholdsvis 14 % og 21 %, hvor det dog i 2012, 

er faldet til 2 %. Dette ligger stadig over det niveau der kan forventes af en sådan størrelse flyselskab, og det 

viser, at British Airways umiddelbart har haft en lavere loadfactor først og fremmest i forhold til 

lavprisselskaberne, men også i forhold til deres primære konkurrenter. En af de væsentlige faktorer for den 

forbedrede WCR hos British Airways, har været den forbedrede kredittid hos leverandørerne. Der er her sket 

en markant stigning, som har gjort at WCR efterhånden har fundet et fornuftigt niveau. Dette også kombineret 

med flere indbetalinger fra debitorer, som følge af en højere loadfactor. 
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Norwegian:  

Norwegian har ligesom Easyjet, med undtagelse af 2011, formået at bibeholde nogle stærke WCR tal, altså 

forholdet mellem driftsaktiverne og de driftsmæssige forpligtelser. 

Norwegian er vel det selskab i Europa, der på rekordtid, er vokset fra at være en lille spiller i Skandinavien, til at 

være en stor og seriøs konkurrent i det europæiske luftrum. Norwegian har foretaget mange store 

investeringer i flyflåden, for fra start af, at kunne lægge et passende omkostningsniveau, for i dag, at kunne 

positionere sig som et lavprisselskab. 

50Hos Norwegian har der over de sidste 3 år, været en konstant høj loadfactor på 80 %. Forudbetalingerne fra 

kunderne, varebeholdningerne, samt færre forudbetalte omkostninger, har været nøglen til succes, og til trods 

for den store markante vækst år for år, har Norwegian stadig formået at bibeholde de indeholdte faktorer på et 

fornuftigt niveau. Cashflowet fra de operative aktiviteter, altså driftsaktiviteterne, er steget markant fra 2011 til 

2012, fra henholdsvis 674 MNOK til 2.000 MNOK. Dette har ført til yderligere muligheder for investeringer i nye 

flytyper, hvilket Norwegian også har benyttet sig af. Der er således lagt 2.100 MNOK i forudbetalinger til nye 

fly. Når der investeres så kraftigt i nye fly, specielt fra lavprisselskaberne, skal det ses i relief med, at 

flybranchen konstant har fokus på yderligere nedbringelse af sine omkostninger. De nye flytyper viser sig ofte 

at være væsentligt mere drift optimerende, og brændstofforbruget ofte væsentligt lavere. De 2 første nye 

”Airbus Dreamlinere” er bestilt til levering i 2013. Airbus Dreamliner er tænkt som et langdistancefly, og alene 

over en distance på 14.000KM er der 15,5 % at hente i brændstofbesparelse, og 20 % i CO2 udslip. Da 

brændstofforbruget er en væsentligt faktor i alle regnskaber i luftfartindustrien, vil 15,5 % i besparelse have en 

væsentlig indflydelse, på igen at kunne sænke priserne på flybilletterne, hvilket vil give en højere loadfactor, 

hvilket så igen vil føre til flere indbetalinger/forudbetalinger fra debitorer, som vil give Norwegian bedre 

Working Capital Requirement. 

Lufthansa 

51Lufthansa er positioneret ligesom British Airways med et højere serviceniveau, hvilket giver udslag i et 

væsentligt højere omkostningsniveau. I årene 2010 til 2012, har tallene været henholdsvis 5 %, 2 % og -1 %. 

Lufthansa har således udviklet sig positivt, hvilket betyder, at de er i gang med omkostningsbesparelser, for at 

kunne forbedre den driftmæssige aktivitet. 
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Desuden er udeståender fra debitorer faldet, og Lufthansa har således formået at få flere kunder til at 

forudbetale, på et så tidligt tidspunkt som muligt, før end Lufthansa selv har haft omkostningen i forbindelse 

med rejsen. Sidst men ikke mindst har Lufthansa fået oparbejdet lidt længere kredittider hos leverandørerne. 

5.2.2 Sammenfatning WCR 

Analysen viser at WCR, altså den kapital der er nødvendig for at opretholde den driftsmæssige aktivitet, ligger 

på et væsentligt bedre niveau hos lavprisselskaberne end hos selskaber som SAS, Lufthansa og British Airways. 

Lavprisselskaberne har formået at sænke deres omkostningsniveau i en sådan grad, herunder 

personaleomkostninger, at der skal bruges væsentlig mindre kapital, for at driften kan fortsætte. 

Lavprisselskaberne har i høj grad lagt deres strategi ud fra omkostningsfokus, hvilket så er kommet kunderne til 

gode, i form af lavere flybilletter, hvilket så igen har resulteret i en højere loadfactor i flyene. Samtidig er det et 

klart ønske, at flyene skal udskiftes oftere, til mere moderne, brændstofbesparende og CO2 besparende 

flytyper, hvilket sænker omkostningen til flybenzin betragteligt. Senest med Norwegians tiltag, om bestilling af 

to nye ”Airbus Dreamliner” fly til levering i 2013, der benytter 15,5 % mindre brændstof end almindelige 

flytyper. WCR hænger sammen med lavere omkostningsniveau, billigere flybilletter og dermed højere 

loadfactor.  

5.3 Kapitalstruktur 

52En virksomheds kapitalstruktur finansierer de aktiver som selskabet bruger til sine aktiviteter. Disse aktiver 

kan finansieres med enten fremmedfinansiering, egenkapital eller en kombination af disse. 

 Egenkapital er den kapital, som enten ejeren eller ejerne stiller til rådighed for virksomheden som den 

kan bruge til drift eller investeringer. 53  

 Fremmedfinansiering er kapital som virksomheden får stillet til rådighed af långiver. 

Den centrale forskel mellem egenkapital og fremmedfinansiering, er indflydelse på virksomheden og krav om 

betaling. 

Egenkapital giver indflydelse på virksomhedens drift og investeringer. Betaling i form af udbytte eller 

tilbagekøb af aktier vil være afhængig af overskud og udbytte politik. 
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Fremmedfinansieringen giver ikke direkte indflydelse på virksomhedens drift. Betaling vil være aftalt via afdrag 

med bestemt rente og betalingstid. Långiveren har et krav på virksomheden som går før kravet på egenkapital.  

I konkurssituationer kan dette være væsentlig, da en långivers krav vil have første prioritet på at få indfriet et 

udestående. Restværdien i virksomheden, såfremt der er nogen, vil gå til aktionærerne.  Dette har også en 

væsentlig betydning i forhold til risikoen for aktionærerne. En aktionær vil have en større risiko ved sin 

investering end långiver og grundet den øgede risiko vil kravet om afkast også være højere.  

Omkostninger for egenkapital- og fremmedfinansieringen er i dette projekt opgjort som Weighted average cost 

of capital (WACC). Vi vil senere i opgaven beskrive mere detaljeret opbygningen af WACC og hvordan denne 

beregnes. 

5.3.1 Den optimale kapitalstruktur 

54Definition af den optimale kapitalstruktur har igennem årtier været til debat. Miller og Modigliani(MM), 

nobelprisvindere indenfor feltet kapitalstuktur, kom med deres første teori på området i 1953. Denne teori har 

dannet grundlag for videre udvikling af de efterfølgende kapitalstrukturer teorier og vi vil derfor tage vores 

udgangspunkt i denne. Vi vil ligeledes undersøge MM´s teori fra 1965,hvor i også selskabsskatten indgår. Til 

sidst vil vi undersøge "Trade of teorien", hvor både selskabsskatten og konkursomkostninger indgår. 

MM´s  teori 1963 uden skat og uden konkursomkostninger 

MM teori fra 1953 om kapitalstrukturen i en virksomhed, sagde at det var ligegyldigt hvordan kapitalstrukturen 

i en virksomhed blev opbygget, da det hverken gav virksomheden eller ejerne yderlig værdi. Ræsonnementet 

fra MM var, at det kun var cash flow fra virksomhedens aktiver, som ville skabe værdi for aktionærerne. Det at 

virksomheden omstrukturerede kapitalstrukturen, bevirkede ikke en stigning i virksomhedsværdien. Det er 

også populært også er kaldet ”pizza” eller ”kage” teorien, som beskriver at det er ligegyldigt hvordan, eller i 

hvor mange skiver, du skærer pizzaen/kagen, størrelsen vil forblive uændret.  De vigtigste grundlæggende 

forudsætninger for teorien var at der ikke var selskabsskat og at virksomheden ikke vil blive påvirket af 

konkursomkostninger. 

Nedenstående figur viser sammenhængen mellem fremmedfinansiering og egenkapitalfinansiering. 

Omkostninger ved fremmedfinansiering er konstant og det samme er WACC. Afkast kravet til egenkapitalen 

stiger jo større andel af kapitalomkostninger der bliver finansieret med fremmedfinansiering. Dette kunne 
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umiddelbart tyde på at aktionærer derved også får et større afkast. Da egenkapitalomkostninger stiger grundet 

en større andel af kapitalomkostninger, bliver fremmedfinansieringsandel også større og derved vil en større 

andel gå til fremmedfinansieringen. Dette betyder at selvom aktionærer får et større afkast, så modvirkes det 

af, at de bliver nød til at dele en større del af kapitalomkostninger med långiver og derved udlignes denne 

stigning.   

 

Egen tilvirkning med inspiration fra ”Finance for executive”  

55WACC uden selskabsskat kan derfor skrives som følgende: 

       
  

 

   
    

 

   
 

E= Egenkapital 

D= Fremmedfinansiering 

kE
L  Omkostninger egenkapital 

kD= Omkostninger fremmedfinansiering 

Ovenstående gennemgang har nogle meget restriktive forudsætninger, med forudsætningerne som ingen skat 

og konkursomkostninger som de væsentligste. Disse forhold er senere blevet bevist at havde en væsentlig 

betydning for kapitalstrukturen. MM udgav selv en revideret teori i 1958, da de havde indset at selskabsskat 

havde en vigtig betydning i forhold til kapitalstrukturer. 
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MM´s teori 1965 med skat og uden konkursomkostninger 

MM reviderede selv deres teori om kapitalstrukturer i 1958, de havde indset at selskabsskat havde en 

væsentlig betydning for hvordan en virksomhed skulle opbygge deres kapitalstruktur. Baggrunden for at 

selskabskat havde en betydning, var at skattelovgivningen favoriserer fremmedfinansiering af kapitalstrukturen 

frem for egenkapitalfinansiering. Dette skyldes at renterne for fremmedfinansiering er fradragsberettiget, 

hvilket tilbageholdt indtjening og egenkapitalfinansiering ikke er.  MM´s reviderede teori om kapitalstrukturer 

bevirkede at beregningen af WACC kom til at ud som følgende: 

56WACC med selskabsskat 

       
  

 

   
   (    )  

 

   
 

E= Egenkapital 

D= Fremmedfinansiering 

kE
L Omkostninger egenkapital  

kd (1-TC) =Omkostninger fremmedfinansiering efter skat 

 

Nedenstående figur viser sammenhængen mellem fremmedfinansiering og egenkapitalfinansiering med en 

skat på 50 %. Man skal bemærke at hvor WACC i den forrige teori forblev konstant, kan man nu se en faldende 

kurve, jo mere gæld virksomheden optager. Dette skyldes de lavere omkostninger ved fremmedfinansiering 

efter skat. Dette betyder ifølge MM´s teori fra 1965 at for at opnå den bedste kapitalstruktur ud fra tilgangen jo 

lavere WACC jo bedre kapitalstruktur, skal man finansiere sin kapital udelukkede med fremmedfinansiering. I 

den virkelige verden ser man ikke virksomheder der er finansieret udelukkede gennem fremmedfinansiering 

selvom det ud fra MM´s teori vil give det laveste WACC. Dette skyldes en sidste faktor, konkursomkostninger. 
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Egen tilvirkning med inspiration fra ”Finance for executive”  

 

Trade off teorien med skat og konkursomkostninger  

Konkursomkostninger opstår når virksomheden gennem sin fremmefinansiering når til et punkt, hvor yderlig 

belåning vil betyde en stigning i både fremmedfinansiering- og egenkapitalomkostningerne og derved en større 

WACC.  

 

 

Egen tilvirkning med inspiration fra ”Finance for executive”  
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Konkursomkostninger kan opdeles i 2: 

 Direkte omkostninger som opstår ved en konkurs: 

o Advokatomkostninger, konsulent udgifter etc. 

 

 Indirekte omkostninger, hvilket opstår i tilfælde at en virksomhed vurderes at være konkurs truet: 

o Virksomheden må afstå investeringsmuligheder grundet manglende finansiering 

o Værdifulde medarbejdere forlader virksomheden og derved forsvinder ressourcer 

o Virksomheden må reducere udvikling og innovation af produkter eller services 

o Kunder skifter eller fravælger virksomheden grundet manglede tiltro  

 

Nævnte er blot nogle af de konkursomkostninger en virksomhed kan opleve.   

Ud fra gennemgangen af MM´s teori og konkursomkostninger kan vi nu konkludere at den optimale 

kapitalstuktur er når skatteskjoldets fordel og konkursomkostningers ulemper udligner hinanden. 

Andre faktorer angående kapitalstruktur 

Agent omkostninger: 

Agentomkostninger kan opstå mellem ledelsen og aktionærer grundet forskellige dagsordener. Aktionærernes 

dagsorden er at virksomheden skal stige i værdi og de forventer et afkast på deres investeringer. Ledelsen kan 

have andre dagsordener, såfremt at de ikke står til at få noget ud af at virksomheden stiger i værdi.  Det kan for 

eksempel være at de køber fly til brug i virksomheden eller andre luksus goder som forsøder deres hverdag, 

men ikke skaber værdi.     

 

Nuværende ejere vil bevare kontrollen over virksomheden 

En anden faktor for at optage gæld er, at de nuværende aktionærer kan bevare kontrollen over virksomheden.  

Hvis der udstedes nye aktier skal aktionærer investere flere penge i virksomheden for at bevarer samme 

kontrol og det er de måske ikke interesseret i 

. 

Asymmetrisk information 

Asymmetrisk information opstår når ledelsen og udefrakommende investorer ikke har samme information. 

Ledelsen i en virksomhed vil have insider viden om hvad virksomheden vil foretage sig i fremtiden opkøb etc.  
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Fordelen ved at optage gæld er at det ikke vil påvirke aktie priserne. Ved aktieemissioner opfatter investorer 

ofte, at grunden til at virksomheden vælger det er at de vurderer at aktien er overvurderet og dette kan skyldes 

asymmetrisk information. 

 

Agent omkostninger ved gældssætning. 

Agentomkostninger ved gæld, kan opstå når der opstår en konflikt mellem aktionærerne og långiver. Dette kan 

ske i tilfælde af, at man har optaget gæld til et projekt, hvor långiver har stillet krav om governance. Disse 

governance kan være, at der kun må betales en bestemt andel i dividende, evt. øget krav til efterfølgende 

fremmedfinansiering i form af højere renter. Jo større gæld en virksomhed har, jo mere restriktive governance 

vil den opleve.   

 

Dividende politik 

For meget gæld kan også betyde at det ikke er muligt at holde en fast dividende politik. Dette skyldes at 

fremmefinansiering har fortrinsret til betalinger. Er markedet forvent med fast dividende betalinger, kan det 

betyde et fald i aktiekurserne, såfremt der er perioder hvor det ikke er økonomisk muligt at udbetale 

dividende. Så afvejningen er at den værdi som virksomheden opnår, skal være højere end den tabte 

skattefordel som virksomheden mister grundet manglende gæld 

 

Finansiel fleksibilitet 

Hvis virksomhedens kapital består af en meget stor andel af gæld, så kan det være hæmmende i forhold til nye 

investeringer, da det ikke er muligt at opnå finansiering enten til fornuftige vilkår eller indenfor en kort 

tidshorisont. 

 

5.3.2 Kapitalomkostninger 

Da vi har konkluderet at en virksomheds optimale kapitalstruktur, er hvor skatteskjoldet og 

konkursomkostninger udligner hinanden og dette samtidigt er hvor WACC er mindst, vil vi nu gennemgå og 

beregne WACC.  

WACC er sammensat af to dele, omkostningerne til långiver, kaldet fremmedfinansiering, og omkostninger til 

aktionærer, kaldet egenkapitalomkostning. Långiver og aktionærer har ikke samme forventninger til deres 

investering. Dette skyldes den risiko der er forbundet med at stille kapital til rådighed. Aktionærerne løber en 

større risiko end långiver, da långiver er sikret betaling via fastlagte rente og afdragsbetalinger. Aktionærerne 
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derimod er ikke berettiget til at få udbetalt dividende, da dette er forbundet med om virksomheden har 

overskud og virksomhedens dividende politik.       

I følgende afsnit vil vi beskrive hvordan omkostningerne for først fremmedfinansiering beregnes og derefter 

egenkapital, til sidst vil vi beregne WACC for SAS, Easyjet osv.  

       
  

 

   
    

 

   
 

E= Egenkapital 

D= Fremmedfinansiering 

kE
L Omkostninger egenkapital 

kd = Omkostninger fremmedfinansiering efter skat 

 

Fremmedkapitalomkostninger 

Fremmedkapitalomkostninger er de omkostninger virksomheden skal afholde for at få kapital til rådighed fra 

långiver, hvilket kan være banker, pensionsselskaber osv. 

Fremmedfinansiering beregnes på følgende måde: 

KD = ( Rf  + RS  ) ( 1 – tc ) 

KD = Fremmedfinansieringens afkastkrav 

Rf = Risikofrie rente 

RS = Selskabsspecifikt risikotillæg 

tc = Selskabsskatteprocent 

Den risikofri rente er en investering, hvor der ikke er nogen risiko forbundet, hvilket i praksis ikke eksistere.  Da 

der altid er risiko ved enhver investering gælder det derfor om at vælge en type investering, hvor der er den 

mindst mulige risiko. Den investering er oftest et 10 årigt statsobligationslån57, hvilket vi også benytter i vores 

projekt. 

Det selskabsspecifikke risikotillæg er det tillæg som långiver kræver for at påtage risikoen ved udlån. Vi har 

valgt at se på virksomhedernes seneste udlån for at finde det selskabsspecifikke risikotillæg.  

Selskabsskatteprocenten er fundet for de enkelte virksomheder via børsen.dk.   
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Egenkapitalomkostning 

Egenkapitalomkostninger er de omkostninger virksomheden skal afholde for at få kapital til rådighed fra 

aktionærer. Omkostningen består af den risikofrie rente og en risikopræmie.  

Egenkapitalomkostninger beregnes på følgende måde: 

         (       )    

Hvor  

Ke = Ejernes afkastkrav 

Rf = Risikofri rente 

  = Beta (systematisk risiko) 

RM = Forventet afkast ved en investering i markedsporteføljen 

RM – RF = Markedsrisikopræmie 

Risiko fri rente er omtalt i afsnittet fremmedfinansiering. 

Beta er den systematiske risiko ved en aktie. Jo højere risiko for en aktie, jo højere beta værdi. Betaværdier kan 

beregnes på flere måder for eksempel common sense-metode. I vores projekt har vi fundet værdier på 

www.reuters.com.  

Nedenstående skema viser skalaen for Beta: 

 

Estimering af Beta 

β  0 Risikofri investering 

0 < β > 1 Investering med mindre risiko end markedsporteføljen 

β   1 Risiko med markedsporteføljen 

β >1 Investering med større risiko end markedsporteføljen 

 

Markedspræmien er et udtryk for det tillæg en investor forventer at få ved en investering sammenlignet med 

en risikofri investering. Vi har fundet vores renteniveau fra ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse” side 52.  
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5.3.3 Analyse af WACC. 
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SAS 

585960SAS WACC i 2012 er 8,32 %, hvilket i forhold til nummer 2 i vores peergroup er ca. 2 procentpoint større. 

Der er flere faktorer som skyldes denne høje WACC. Vi starter med at fokusere på egenkapital omkostningerne. 

Her kan det konstateres, at SAS også har de højeste omkostninger på 8,48 %. Det skyldes at SAS beta er 1,20, 

det er det højeste i vores peergroup. Dette betyder at SAS betragtes som den virksomhed med den største 

risiko. Dette er i tråd med at en konkurs blev undgået i slutningen af 2012 og derved betragtes SAS som en 

usikker investering. De 2 andre parametre, markedspræmie og den risikofrie rente er identiske for vores 

peergroup.  

Fokuseres på fremmedkapitalomkostningerne, så har SAS den højeste værdi 8,25 %. Dette skyldes at SAS 

selskabsspecifikke risikotillæg er på 8,0 % næsten dobbelt som så højt som nummer 2. Nogle af de lån SAS har 

optaget har en rente på 13,5 %, hvilket er langt højere en vores peergroup. 

Vurderer man egenkapital- og fremmefinansiering omkostninger, så er de næsten lige store, der er en forskel 

0,23 %. Ud fra teorien burde egenkapitalomkostningerne være væsentlige højere end fremmedfinansiering, da 

aktionærerne bærer en større risiko end långiver. Vi vurderer i SAS tilfælde at det er aktionærer som ikke har 

øget deres krav til afkast på grund af den høje risiko som de befinder sig i. Dette kan skyldes at ca. 50 % 

aktierne i SAS er ejet at den svenske, norske og danske stat og som konkluderet i den strategiske analyse, så er 

deres investering i SAS ikke kun begrundet i at tjene penge, men også i at bevare arbejdspladser. 

Benchmarking mellem LCC HCC. 

Sammenlignes WACC mellem grupperingerne LCC og HCC, så kan det konkluderes at LCC har de laveste WACC. 

Easyjet og Norwegian har henholdsvis 4,91 % og 4,37 %, hvilket er ca. procentpoint 0,2 % lavere end den 

nærmeste HCC som er British Airways.   

Fokuserer vi på egenkapitalomkostningerne, så er der klar en tendens som viser at afkastkravet til LCC er lavere 

end HCC. Dette afspejler sig også gennem lavere betaværdier.  

Fokuserer vi på fremmedfinansieringen, så har LCC også lavere omkostninger en HCC, hvilket hænger godt 

sammen med forventningen til egenkapitalomkostningerne. 
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5.3.4 Sammenfatning 

SAS har en væsentlig højere WACC end både LCC og HCC. Vi kan konstatere jvf. vores teori at afvejning mellem 

skatteskjoldet og konkursomkostningerne ikke er på sit optimale punkt. Vi mener at konkursomkostningerne 

langt overstiger de fordele som skatteskjoldet udgør. Dette understøttes også gennem sammenligning med 

vores peergroup, da SAS egenkapital- og fremmedfinansieringen har et væsentligt højere niveau. 

Vi mener de væsentligste faktorer som SAS oplever, er indirekte konkursomkostninger og det at nogle af ejerne 

vil sælge SAS. Dog, som tidligere skrevet er det naturligvis vigtigt for SAS, at få styr på deres 

omkostningsstruktur, hvilket vil give en mere effektiv drift, en lavere Beta, som igen ville resultere i en lavere 

WACC, og dermed en højere salgspris. 

Da aktionærer bærer en større risiko end långiver, burde egenkapitalomkostningerne være væsentlige højere 

end fremmedfinansiering. 

Vi vurderer som ovenstående skrevet, at det er aktionærerne, som ikke har øget deres krav til afkast, på grund 

af den høje risiko, som de befinder sig i, hvilket kunne skyldes, at ca. 50% af aktierne i SAS er ejet af den 

svenske, norske og danske stat. 
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5.4 Scenarier: 

SAS skal vælge hvordan deres strategi skal være, dette på baggrund af den nuværende finansielle situation i 

omverdenen, kombineret med øget konkurrence fra konkurrenterne. Vi vil nu gennemgå to mulige scenarier og 

komme med vores vurdering af hvordan SAS kan optimere med henblik på at deres kapitalstruktur bliver 

attraktiv dels i forhold til SAS som en ongoing virksomhed og dels ved et salg af SAS 

Det første scenarie forudsætter at SAS fortsætter som en selvstændig virksomhed. Såfremt SAS vælger denne 

strategi skal de have yderligere fokus på omkostningsreducering, hvilket de allerede har på nuværende 

tidspunkt gennem 4NGX. Samtidig skal frasalg af dele af SAS forretning, være med til at styrke det finansielle 

beredskab og likviditeten. 

Det andet scenarie er at SAS sælges, hvilket den svenske og norske stat har tilkendegivet interesse for. 

Udfordringen vil være at finde en køber som en interesseret i SAS. Selvom den svenske og norske stat vil sælge, 

så vil vi formode at der ved et salg vil være nogle krav fra staterne i forhold til bevarelse af antal ruter, 

personale og arbejdspladser.  Dette betyder en indskrænkning i den handle frihed som en køber vil kunne opnå 

og dette kan have en afskrækkende virkning på en køber.  

Scenarie 1 ”SAS som ongoing virksomhed” 

Dette scenarie tager udgangspunkt i gennemgangen af Trade off teorien, hvor vi har konkluderet, at den 

optimale kapitalstruktur er, når skatteskjoldets fordel og konkursomkostningers ulemper udligner hinanden. 

SAS´ WACC er i 2012 8,32 %, hvilket i forhold til de nærmeste konkurrenter, som minimum er 2 procentpoint 

højere. Der skal afdækkes faktorer som kan forbedre driften af SAS, dette vil bevirke et fald i deres WACC og 

komme nærmere på deres konkurrenters niveau. For at kunne forbedre WACC´en, skal der fokuseres på SAS´ 

kapitalstruktur, herunder egenkapitalomkostningerne, og fremmedkapitalomkostningerne. 

Egenkapitalomkostningerne viste i vores analyse, at de var 8,48 %, hvilket skyldes at SAS´ Beta er 1,20, det 

højeste i vores peergroup. Det betyder samtidig at SAS er at betragte som en usikker investering. 

Fremmedkapitalomkostningerne i SAS var i 2012 8,25 %, igen den højeste værdi. Dette var grundet af, at det 

selskabsspecifikke risikotillæg var 8,0 %, næsten dobbelt så højt som nummer 2, hvilket igen skyldes de høje 

renter på deres fremmedfinansiering, på enkelte lån helt op til 13,5 %. 

De høje konkursomkostninger skyldes blandt andet de høje pensionsforpligtelser. Dette er til trods for at de er 

markant reduceret, efter der er indgået nye overenskomster for henholdsvis kabine- og pilotpersonale. 
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Samtidig udgør fly – og personaleomkostninger en stor omkostningsbyrde for SAS, i bestræbelserne på at få en 

positiv drift. Vedrørende deres flyomkostninger, kan de vælge at skifte flyflåden ud, til nyere typer, med lavere 

brændstofforbrug. Dette vil resultere i færre driftsomkostninger, men højere leasing/gældsforpligtelser. De har 

samtidig muligheden for at hedge mere brændstof, end de gør på nuværende tidspunkt, dette skal kun ske 

såfremt man forventer at brændstof prisen stiger. Spørgsmålet er dog, om de har likviditet nok, til at hedge 

mere brændstof, da denne er en knapfaktor i SAS. 

Personaleomkostningerne er stadig en meget omkostningstung post, der udgør en større andel af SAS’ 

omkostninger end deres konkurrenter, dette til trods for nye overenskomster. SAS har behov for at forsøge at 

reducere deres personaleomkostninger yderligere for at bedre situationen.  

Det kan være formålstjenstligt at spørge , om de involverede  fagforeninger, har ”råd” til at lade deres 

medlemmer miste deres arbejde, ved en eventuel konkurs af SAS. Måske det bedre kan betale sig for 

fagforeningerne, at gå med til at reducere kabine- og pilotpersonale løn yderligere, mod at beholde arbejdet, 

og arbejdspladserne i Danmark, Norge og Sverige. Fagforeningerne skal ved en konkurs betale a-kasse til deres 

medlemmer og et nyt flyselskab vil nødvendigvis ikke organisere deres medarbejdere i en dansk, svensk eller 

norsk fagforening. Dette betyder at SAS mulighed for at reducere personaleomkostninger yderligere er stor, da 

de i en forhandlingssituation vil stå stærkt. Samtidig kan de store personaleomkostninger også tale for at en 

evt. køber hellere vil lade SAS gå konkurs, da de så kan opkøbe resterne og evt. undgå at ”hænge” på 

nuværende aftaler. Hvad med tab af slots?  

Ovenstående tiltag er ud fra forudsætningen at SAS forbliver et HCC selskab, men samtidig vil kunne 

konkurrere prismæssigt om de fritidsrejsende, hvis krav for at købe en rejse er en kombination af kvalitet og 

pris, hvor pris er den primære faktor.  

SAS fokus fremadrettet skal stadig være på forretningsrejsende, men grundet stigningen i potentielle 

privatkunder skal de øge deres fokus på privatkunderne.  
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 Scenarie 2 ” Salg af SAS”  

Et salg af SAS, kan ses fra både SAS som sælger, men også fra en købers synspunkt. De to udgangspunkter vil 

ikke være ens og vi vil derfor gennemgå begge. 

Set fra SAS som sælger 

SAS synspunkt, vil være en forbedring af kapitalstrukturen, hvilket vil give en bedre WACC, og derigennem også 

en højere pris til SAS. Det optimale punkt for SAS, for at få den maksimale pris, må være at få optimeret driften, 

så denne som minimum kan dække renteudgifterne i virksomheden.  

Forbedring af kapitalstrukturen er beskrevet i scenarie 1, der er ingen forskel, på hvorvidt SAS vil fortsætte sin 

drift selv, eller vil sælges.  

Set fra en købers perspektiv 

Hvis man ser det fra købers perspektiv, har vi antaget, at grunden til man vil købe SAS, vil være den betydelige 

kundemasse. Her købes der adgang til Skandinavien og en køber vil kunne tilføre en stor kundemasse til sin 

egen portefølje og derved få mulighed for at forbedre sine nøgletal. 

Frasalg af SAS´ ældre flyflåde vil højest sandsynligt være aktuelt for en potentiel køber, det er for ikke at gøre 

brug af ineffektive fly set i forhold til brændstofforbrug og miljøet.  

Udover dette, vil en potentiel køber også købe SAS´ slots samt rutenetværk, hvilket er unikt i flybranchen, og 

således en nem adgang til det Skandinaviske marked. Brand og infrastruktur, er en mindre faktor, hvis vi 

antager at en køber implementerer SAS i deres nuværende organisation, med købers navn. SAS som navn og 

virksomhed nedlægges fuldstændigt. 

Forhold som en køber skal være opmærksom på ved et opkøb kan være, at man samtidig ved et køb, overtager 

de forpligtelser der måtte være i SAS. Det være sig personaleaftaler, pensionsforpligtelser, flyflåde, 

leasingforpligtelser samt den generelle omkostningsstruktur der måtte være i selskabet. Disse omkostninger er 

på nuværende tidspunkt i SAS væsentligt større end deres konkurrenter.  

Køber skal også tage højde for den nuværende ejerstruktur. Den danske, norske og svenske stat, har alle 

interesser i at beholde så mange arbejdspladser som muligt. Dels ud fra medarbejdernes synspunkt, men 

samtidig for at kunne beholde nuværende skatteindtægter. Derfor vil en potentiel køber, blive stillede overfor 

krav fra de respektive stater.  

 Det en potentiel køber skal vurdere er, om den kundemasse den potentielle køber overtager fra SAS, har 

højere værdi end de forpligtelser som SAS har og de krav den danske, svenske og norske stat vil stille. Der kan 

være kunder fra SAS, der nu ønsker at benytte et andet selskab, og køberen derved mister noget af 

kundetilgangen.   
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6. KONKLUSION 

Vi har igennem projektets strategiske og økonomiske analyse, afdækket flere faktorer som påvirker SAS  

indtjening, kapitalstruktur og likviditet. På baggrund af problemformulering har vores udgangspunkt været at 

finde de faktorer som skal sikre SAS igen kan blive et konkurrencedygtigt flyselskab i fremtiden. 

Vi vil konkludere at en forbedring af SAS likviditet kan ske gennem 3 hovedpunkter. Det første er frasalg og 

outsourcing af dele af SAS.Dette vil skabe likviditet, dog på baggrund af at sælge overskudsgivende 

forretninger, hvilket kun vil sikre SAS på kort sigt.  

Det andet punkt er en forbedring af SAS WCR. WCR kan forbedres gennem længere kredittider hos 

leverandørerne, kortere betalingsfrist for debitorer og salg af SAS lagre af flymotorer.  

Det tredje punkt til forbedring af likviditet er ved at sælge deres fly og lease nogle nye.  Samtidig vil en 

ensretning af flytyper også have en positiv indvirkning, da dette vil føre til en omkostningsreduktion og mindre 

lager. 

En forbedring af SAS kapitalstruktur kan blandt andet ske gennem en forbedring af deres WACC, hvilket vi har 

vist i projektets andel del, den økonomiske analyse. SAS oplever at fordelene ved deres skatteskjold ikke 

modsvarer de konkursomkostninger som de oplever.  De høje konkursomkostninger afspejler sig i en højere 

WACC, dette gælder både for fremmed- og egenkapitalomkostninger. Vi mener her at den væsentligste faktor 

for SAS er at forbedre driften og ændre deres forretningsstrategi. For at forbedre driften skal SAS havde 

nedbragt deres flyomkostninger, hvilket er beskrevet under likviditetsforbedringer. SAS skal også have 

nedbragt deres personaleomkostninger, da de i forhold til deres konkurrenter har høje omkostninger. Selv med 

de nye overenskomster, har det vist sig, at personaleomkostningerne hos SAS, er en meget omkostningstung 

post  

SAS kan også opnå fordele  ved at  ændre deres store fokus på forretningskunder til også at fokusere mere på 

privatkunder. Konkurrenterne øger deres fokus på forretningskunder, hvilket er SAS primære kundegrundlag. 

Samtidig forventes det at markedet for privatkunder forventes at vokse med 80 % over det næste årti, 

hvorimod forretningskunder ikke forventes at vækste væsentligt. Dette understøtter vores konklusion, at SAS 

skal have et større kundefokus på privatkunder og derved sikre sig et bredere kundegrundlag. 

Bedre drift og en ny forretningsstrategi vil kunne genskabe SAS tillid til omverdenen og derigennem sikre færre 

kapitalomkostninger og derved et bedre grundlag for fremtiden. 

SAS har allerede adresseret flere af ovenstående problemstillinger gennem Core SAS, 4 Excellence Strategy og 4 

Excellence Strategy Next Generation (der forventes at være gennemført i 2015). Det bliver  interessant at se 

hvordan SAS klarer sig fremover.  
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7. PERSPEKTIVERING 

Det har under udarbejdelsen af projektet, været nødvendigt at afgrænse i forhold til projektets omfang. 

SAS´ finansielle situation, har været en medvirkende faktor til, at der de seneste år, er gennemført store 

omstruktureringer, herunder både strategisk samt finansielt. 

SAS har igennem ”Core SAS”, 4Excellence, og senest 4Excellence New Generation, fået implementeret en 

strategi, der ser ud til at have positiv effekt, dette i form af øgede indtægter, samt omkostningsminimering. 

4XNG lægger samtidig op til en forøgelse af ASK, idet SAS ønsker, at forretningskunderne kan flyve leisure i 

deres fritid, således at SAS kan bibeholde så mange kunder som muligt ”inhouse”. 

SAS har igennem en årrække underpræsteret i forhold til sine konkurrenter, hvilket de senere år kan tildeles 

udviklingen på de økonomiske markeder, samt konkurrencen på SAS primære marked – Skandinavien. Dette 

bundet af stor konkurrence fra Norwegian, der har formået at klare sig godt. 

4Excellence strategien, menes derfor af mange eksperter, at være sidste mulighed, for genopretning af SAS, 

som en toptrimmet virksomhed, der kunne forventes at modnes til et salg, da de respektive regeringer ikke 

ønsker at fortsætte som ejere. 

Dette lægger op til en mulig køber, Lufthansa, der tidligere har vist interesse for køb af SAS. Der vil her oplagt 

være flere synergier, mellem 2 selskaber i samme marked, herunder store besparelser i administrationen, 

konkurrencefordele og optimering af slotsanvendelsen i de to selskaber. 

Dog kan der argumenteres for, at den finansielle krise kan stå i vejen, samt risikoen for eventuel overkapacitet 

ved mange af de samme ruter på kort sigt. 

Som modargument, kan blandt andet nævnes at sammenlægning af begge selskabers ”grandfater rights”, 

kunne være en konkurrencemæssig fordel, i norden samt Europa. 

De statslige ejere, har stor interesse i at lade SAS fortsætte sin nuværende drift, med henblik på den optimering 

der forhåbentlig med succes er ved at blive implementeret. Der vurderes derfor ikke at være en risiko for 

konkurs, men snarere en tvunget privatisering som større sandsynlighed. 

Hvorvidt SAS fortsætter med at være delvist statsejet, er svært at spå om, men meget kunne tale for et salg af 

SAS, til en større spiller. Dette kunne også være til et selskab som Qatar Airlines eller Etihad Airlines, der blot 

ønsker at være en større magtfaktor i norden samt Europa.  

Før et potentielt salg skal kunne komme på tale, skal SAS have forbedret deres omkostningsstruktur markant, 

dette selvom det er et salg af hele virksomheden, SAS, eller blot et direkte køb af kundemassen samt de andre 

værdiskabende dele i selskabet. 
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