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2 Problemformulering 

Siden 2008 har SAS mistet 90 %1 af sin markedsværdi og har ikke formået at lave overskud2. I den samme 

periode har Norwegian formået at fordoble3 sin markedsværdi og leverer gentagne overskud4.  

Grundet den markante nedtur for SAS har der været svigtende tiltro til, at SAS har en fremtid5, og i bedste 

fald forventes det i offentligheden, at SAS skal trimmes med henblik på et salg6. 

Der er formentligt mange faktorer, der har påvirket luftfartsbranchen igennem årene, og Norwegian og SAS 

opererer under forskellige betingelser, men har størstedelen af deres indtjeningsgrundlag i det samme 

marked, Skandinavien. De er hinandens største konkurrenter7 i Skandinavien, og det er derfor interessant 

med en komparativ analyse af de to virksomheder for at få klarlagt forskellene.  

Det er et problem, at SAS indtjeningsmæssigt klarerer sig markant dårligere end Norwegian, hvorfor en 

komparativ analyse kan belyse forskellene, og samtidigt give anledning til en konklusion om SAS og 

Norwegians fremtidige strategiske overvejelser. 

Følgende spørgsmål vil jeg forsøge at belyse som et led i den komparative analyse: 

  

- Hvordan afspejles Norwegian og SAS strategier i deres forretningsmodel? 

- Hvilke rammebetingelser har Norwegian og SAS for at drive luftfartsvirksomhed? 

- Hvordan er den generelle konkurrencesituation i luftfartsbranchen i Europa? 

- Hvordan er Norwegian og SAS positioneret i forhold til deres nærmeste konkurrenter i Europa? 

- Hvordan adskiller Norwegian og SAS sig operationelt? 

- Hvad betyder Norwegians og SAS kapitalstruktur for deres konkurrence i Skandinavien? 

- Hvordan påvirkes de to selskabers værdiskabende evne, ved ændringer i BNP? 

- Hvilke strategiske overvejelser bør SAS & Norwegian gør sig for at kunne konkurrerer i fremtidens 

luftfartsbranche? 

  

                                                           
1
 http://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-copenhagen/sas-ab/464549 

2
 SAS annual report 2008-2012 

3
 http://www.euroinvestor.dk/boerser/oslo-stock-exchange/norwegian-air-shuttle/432011 

4
 Norwegian annual report 2008-2012 

5
 http://m.epn.dk/brancher/transport/luft/article4907532.ece 

6
 http://politiken.dk/erhverv/ECE1810846/nyhedsanalyse-spareplan-skal-trimme-sas-til-salg/ 

7
 http://www.business.dk/transport/sas-klar-til-ny-tvekamp-om-nordisk-luftrum?page=1#comments 

http://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-copenhagen/sas-ab/464549
http://www.euroinvestor.dk/boerser/oslo-stock-exchange/norwegian-air-shuttle/432011
http://m.epn.dk/brancher/transport/luft/article4907532.ece
http://politiken.dk/erhverv/ECE1810846/nyhedsanalyse-spareplan-skal-trimme-sas-til-salg/
http://www.business.dk/transport/sas-klar-til-ny-tvekamp-om-nordisk-luftrum?page=1#comments
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Sammenligning af strategi 

Internationale konkurrence parametre 

Branche analyse 

Benchmark analyse 

Interne virksomhedsforhold 

Sammenligning af ikke finansielle 
værdidrivere 

Oversættelse af ikke finansielle 
værdidrivere til finansielle værdidrivere 

Regnskabsanalyse 

Kapital budgettering 

Kapitalstruktur analyse 

Hvilke strategiske overvejelser skal SAS & 
Norwegian gør sig, for at overleve i markedet? 

3 Metode 

Opbygningen af opgaven vil være med udgangspunkt i den metodiske tilgang illustreret i figur 1. 

Tabel 1: Metodisk tilgang 

       

  

- Porters konkurrencestrategier 

- Anshoffs vækststrategier 

- PESTEL analyse 

- Porters Five Forces 

- Benchmark analyse  
   af 6 konkurrenter 

- Analyse af ikke finansielle 
  værdidrivere 

- WACC-analyse 

Modeller Metodisk tilgang 
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4 Afgrænsning 

Da begge selskaber opererer med base i samme markeder, vil den danske selskabsskat blive benyttet. Der 

tages derfor ikke hensyn til selskabernes effektive skattesats. 

Af hensyn til sammenligningen analyseres de to selskaber ud fra det europæiske marked. Analysen af SAS & 

Norwegian som konkurrenter vil være med udgangspunkt i det Skandinaviske marked. 

Der fokuseres kun på et samlet SAS i analysen, dette til trods for SAS fortsatte opdeling i flere under 

selskaber. 4XNG strategien ligger op til et samlet SAS, hvor de største under selskaber som Widerøe og 

Groundhandling frasælges, hvorfor en individuel analyse vil være retrospektiv. 
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5 Strategianalyse 

SAS og Norwegian konkurrerer begge på det skandinaviske marked og er hinandens største konkurrenter. 

Virksomhedernes strategiske fokus fremgår af Tabel 2. 

Tabel 2: Strategisk overblik, SAS & Norwegian 

Strategi SAS Norwegian 

Konkurrencestrategi Differenciering: 
- Star Alliance 
- Eurobonus 
- Lounge for privatrejsende 
- Skræddersyet løsning for 

forretningsrejsende 
Omkostningsleder: 

- Billig kerneydelse for 
privatrejsende 

- Effektivisering af organisation 
- Opgradering af flåde 
- Outsourcing 

Omkostningsleder: 
- Billig kerneydelse 
- Høj grad af effektivitet 
- Tilkøb af ekstra service 
- Høj grad af outsourcing 

Differenciering: 
- WiFi på alle flyvninger 

Vækststrategi Markedspenetrering: 
- Billig kerneydelse for 

privatrejsende 
- Effektivisering af organisation 

Produktudvikling: 
- Tilkøb af ekstra service for 

privatrejsende 

Markedspentrering: 
- Billig kerneydelse for alle 

rejsende 
- Omkostningseffektiv 

organisation 
Markedsudvikling: 

- Hyppige afgange for 
forretningsrejsende 

- Attraktive rejsemål for 
privatrejsende 

Kilde: egen tilvirkning 

I de efterfølgende 2 afsnit vil overvejelserne bag SAS og Norwegians strategier blive klarlagt ud fra Porters 

konkurrencestrategier8 og Anshoffs vækststrategier9. 

5.1 SAS strategi 

SAS har en klart formuleret vision ”To be valued for excellence by all stakeholders”10. Visionen kan ikke stå 

alene, da ’excellence’ kan være svært at kvantificere. SAS har derfor formuleret en mission ”We provide 

best value for time and money to Nordic travelers whatever the purpose of their journey”11. Det må her 

                                                           
8
 Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2011, S. 105 

9
 Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2011, S. 111 

10
 SAS annual report 2012, S. 5 

11
 SAS annual report 2012, S. 5 
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være underforstået, at aktionærerne samt de ansatte vil blive belønnet såfremt kunderne oplever, at de får 

”value for money”.  

SAS største bedrifter igennem tiden er Star Alliance samt 4 Excellence Next Generation(4NXG). Star Alliance 

var banebrydende indenfor luftfart, da det blev grundlagt. Netværket gav SAS markante 

konkurrencemæssige fordele, som udmøntede sig i endnu bedre service for de rejsende. Star Alliance 

består i dag af 27 flyselskaber12 og har til formål at give kunderne et større og mere effektivt rejsenetværk. 

Det har også en væsentlig servicefunktion, hvor de rejsende vil opleve flere afgange, fælles check-in 

system, lounges og mulighed for at bruge bonuspoint på tværs af medlems-selskaberne13. 

Strategien 4XNG blev oprindeligt lanceret som 4 Excellence i 201114. Formålet var at styrke den langsigtede 

konkurrencemæssige- og økonomiske situation for selskabet. Successen fra 4 Excellence blev videreudviklet 

til 4XNG. 4XNG blev lanceret i efteråret 2012 med primært fokus på personaleomkostninger, frasalg af 

Widerøe, ejendomme, SAS ground handling samt flyvedligehold.  

Det overordnede fokus i strategien samt målsætningen for 2015 er det samme som i 4 Excellence og er 

illustreret i Figur 1. 

                                                           
12

 http://www.staralliance.com/en/about/member_airlines/ 
13

 http://www.staralliance.com/en/services/ 
14

 SAS annual report 2012, S. 2 

http://www.staralliance.com/en/about/member_airlines/
http://www.staralliance.com/en/services/
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Figur 1: illustration af 4 Excellence & 4NXG 

 

Kilde: egen tilvirkning 

For at kunne oversætte SAS excellences til en konkret konkurrencestrategi skal disse uddybes. I det 

følgende afsnit vil der være en kort udredning af SAS praktiske tilgang til sin strategi. 

Commercial excellence: 

 SAS anerkender sin afhængighed af de forretningsrejsende, der udgør 50 % af omsætningen. SAS 

ønsker at fastholde sin position som den førende rejsearrangør for dette segment i Skandinavien. 

Det fremgår at strategien, at SAS forventer at opnå succes igennem en udbygning af rutenetværket, 

partnerskaber og Star Alliance. SAS mener at kunne tilbyde de forretningsrejsende et produkt, de 

ikke kan få hos andre konkurrenter i Skandinavien15.  

 SAS ønsker at øge satsningen på privatrejsende og forventer at vinde markedsdele. Det fremgår af 

SAS strategi, at man vil konkurrere på priser og give ekstra fordele for rejsende, der benytter SAS 

gentagne gange16. 

                                                           
15

 SAS annual report 2011, S. 13 
16

 SAS annual report 2011, S. 13 
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 En del af SAS strategi er et øget salg af ekstra services. SAS fokus er særligt på tilkøb af 

loungeservice og sædeopgraderinger. SAS forventer derved at kunne servicere den privatrejsende, 

som ønsker en endnu bedre rejseoplevelse17. 

Sales Exellence: 

 SAS vil opnå at være den foretrukne rejsearrangør for virksomheder. Dette vil selskabet opnå 

igennem skræddersyede løsninger, hvor loyaliteten overfor SAS opbygges18.  

 Konceptet Eurobonus skal gøres mere attraktivt, uagtet hvor ofte der rejses. Konceptet skal derfor i 

endnu højere grad markedsføres overfor de privatrejsende19. 

Operational Excellence: 

 SAS vil opnå lavere enhedsomkostninger ved at skifte ud i flåden og forsimple den. SAS forventer at 

kunne nedbringe CO2 med 20 % og enhedsomkostninger med 3-5 % om året. Besparelserne i 

enhedsomkostninger forventes hovedsageligt at komme fra brændstofbesparelser20. 

 Videreudviklingen af strategien til 4NXG har til formål at gøre SAS mere rentabel. SAS forsøger at 

nedbringe enhedsomkostningerne, afhængigheden af finansieret likviditet samt forøge 

egenkapitalen. Fælles for alle tre elementer er, at de gør SAS til en mere effektiv organisation, som 

er mindre omkostningstung21. Særligt outsourcing og frasalg skal nedbringe 

enhedsomkostningerne. 

People Excellence: 

 På trods at det tvetydige navn, er denne excellence rettet mod selve organisationen. SAS ønsker at 

opnå høj medarbejdertilfredshed igennem medarbejderudvikling og udvikling af talenter. 

Grundtanken er at give den enkelte medarbejder motivation til at yde en ekstra indsats, igennem 

muligheden for avancement i organisationen22. 

Det ses, at SAS igennem skræddersyede løsninger til henholdsvis privat og forretningsrejsende forsøger at 

skabe en differentieringsstrategi. Hovedelementerne for forretningsrejsende er service og skræddersyede 

løsninger, med eksempelvis fast-track check-in, for virksomheder.  Eurobonus, lave priser og tilkøb af 

                                                           
17

 SAS annual report 2011, S. 15 
18

 SAS annual report 2011, S. 17 
19

 SAS annual report 2011, S. 17 
20

 SAS annual report 2011, S. 18 
21

 SAS annual report 2012, S. 5 
22

 SAS annual report 2011, S. 20 
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Simplicity 

•Det skal være enkelt at 
booke en rejse, og det skal 
være nemt og effektivt at 
gennemføre rejsen. En flad 
organisationsstruktur sørger 
for at Norwegian altid kan 
tilpasse sig markedet og 
undgå stilstand. 

Directness 

•Norwegian bestræber sig på 
at være ærlige i alt hvad vi 
foretager os’ og når vi 
kommunikere. 
Gennemsigtighed og en 
direkte tilgang til kunderne, 
leverer det bedste produkt 
og den bedste 
kundeoplevelse.  

Relevance 

•For at sikre en rentabel 
forretning, fokusere vi på 
udviklingen af strategiske 
egenskaber, der gør os i 
stand til at fastholde lave 
omkostninger og høj 
effektivitet. Vi gør brug af 
den seneste teknologi, og 
forsøger hele tiden af 
forbedre kundeoplevelsen og 
virksomhedens generelle 
effektivitet. 

eksempelvis lounge skal tiltrække privatrejsende. SAS ønsker derfor at supplere differentieringsstrategien 

med at være omkostningsleder for de privatrejsende. Det ses, at SAS ønsker, at det strategiske netværk 

Star Alliance skal have en nøglerolle i forhold til begge ben af strategien. 

Vækststrategisk satser SAS fortrinsvist på de privatrejsende, hvor SAS igennem besparelser forsøger at 

sænke omkostningsniveauet og derved vokse igennem markedspenetrering. Dertil ønsker SAS at udvikle 

produktet for de privatrejsende, så der kan tilkøbes mere service, hvis det ønskes. Der er intet i SAS 

strategi, der antyder ønske om opkøb, hvorfor organisk vækst må forventes. 

På baggrund af analysen af SAS strategi kan det konkluderes, at SAS har en forholdsvist kompleks 

konkurrence- og vækststrategi, der blander flere elementer. Dette antyder også, at SAS er en virksomhed, 

der undergår en strategisk udvikling. 

5.2 Norwegian strategi 

Norwegians vision er formuleret således ”Everyone should afford to fly”23, hvilket umiddelbart stemmer 

overens med Norwegians position som Skadinaviens største lavprisflyselskab. Norwegians mission er at 

”blive den foretrukne leverandør af flyrejser på de valgte markeder samt at skabe enestående rentabilitet 

og udbytte til aktionærerne.”24. Dette vil Norwegian opnå i gennem sine kerneværdier. Norwegians 

kerneværdier fremgår af Tabel 3.   

Tabel 3: Illustration af Norwegians konkurrencemæssige kerneværdier 

Kilde: Egen tilvirkning 

                                                           
23

 http://annualreport.norwegian.no/2011/this_is_norwegian 
24

 http://www.norwegian.com/dk/om-norwegian/fakta/drift-og-markedsudvikling/ 

http://annualreport.norwegian.no/2011/this_is_norwegian
http://www.norwegian.com/dk/om-norwegian/fakta/drift-og-markedsudvikling/
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Der kan udledes flere interessante konkurrencestrategiske elementer af Norwegians kerneværdier.  

Simplicity: 

 Det fremgår tydeligt at denne kerneværdi, at Norwegian ønsker at sætte rejsen, som er 

kerneydelsen, i centrum. Norwegian ønsker, at kunden skal tilbydes kerneproduktet nemt og billigt.  

 Norwegian ønsker også at opnå en omstillingsparat organisation, der understøtter tilbuddet til 

kunden. Den flade organisation opnås fortrinsvist igennem brugen af underleverandører, hvorfor 

Norwegian kan fokuserer på kerneforretningen. Norwegian giver samtidig indtryk af, at 

forretningen derfor ikke kan påvirkes af udefrakommende faktorer. 

Directness: 

 Transparenselementet i værdien kan referere til flere elementer. Det må antages, at Norwegian 

ønsker at henlede opmærksomheden til sit slogan, ”frihed til at vælge”25. Norwegian ønsker, at 

kunden ved, hvad kerneydelsen består af, og hvad der er tilkøbsservices. 

 Ærlighed i kommunikationen er et udtryk for Norwegians måde at skabe den nævnte transparens i 

produkterne. Norwegian ønsker at levere kerneydelsen, hvor kunden inden rejsens påbegyndelse 

ved, hvad der kan forventes af kerneydelsen. 

Relevance: 

 Norwegian ønsker med sin sidste kerneværdi at fastholde en lav omkostningsstruktur og opnå stor 

effektivitet i sin organisation. Denne værdi peger mod Norwegians interne forhold og opfordre de 

ansatte til at tage værdierne til sig. Værdien er tilsigtet interne forhold, men understøtter i høj grad 

de andre kerneværdier. Uden fokus på omkostninger og effektivitet vil det ikke være muligt at 

tilbyde den billige kerneydelse. 

 Denne værdi fokuserer også på kundeoplevelsen. Norwegian ønsker at udnytte den seneste 

tilgængelige teknologi med henblik på en forbedret kundeoplevelse. Norwegians tilbud om gratis 

Wifi på flyvninger er et eksempel her på. 

Norwegians konkurrencestrategi kan derved opsummeres til en omkostningslederstrategi med elementer 

af differentiering og et ønske om en ressourcebaseretstrategi. Omkostningslederstrategien er givet ud fra 

et fokus på lave priser og omkostninger. Differentieringselementet er et mindre element i Norwegians 

strategiske overvejelser, hvor Norwegian har differentieret sig med WiFi på alle flyvninger. Der gives indtryk 
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Operationelle prioriteter 
Tiltrække kunder og stimulere 

markeder i gennem 
konkurrencedygtige priser, og  
rejse oplevelser af høj kvalitet. 

Dette opnåes igennem lave 
driftsomkostninger, 

operationel excellence, samt 
hjælpsom og venlig service . 

Tilbyde et omfattende 
rutenetværk, hyppige afgange 

på destinationer for 
forretningsrejsende, og et 

attraktivt udvalg af 
destinationer for 
privatrejsende. 

Udnytte vores stærke brand og 
effektive distrubutions kanaler 

for at opnå endnu højere 
indtægter på vores 

supplerende services. 

af, at Norwegian ønsker at opnå en ressourcebaseret strategi. Norwegian ønsker, at forretningen ikke skal 

kunne påvirkes af udefrakommende faktorer og mener selv at opnå dette igennem brugen af 

underleverandører, som er lette at skifte ud. Der kan argumenteres for, at denne påstand er 

selvmodsigende, da Norwegians afhængighed kan gøre dem letpåvirkelige af udefrakommende forhold. 

Norwegian har ikke i sine kerneværdier svaret på, hvordan eller hvornår uafhængigheden vil opnås, hvorfor 

det minder mere om ønsketænkning end en realistisk strategi.  

Vækststrategien hos Norwegian er udtrykt igennem ”operational priorities”.   

Tabel 4: Norwegians operationelle prioriteter 

Kilde: egen tilvirkning, med inspiration fra Norwegians online annual report 2011 

Det fremgår af Tabel 4 at Norwegian ønsker at vokse igennem lave priser og gode kundeoplevelser. 

Norwegian mener ikke, at prisen er den eneste afgørende faktor i forhold til kundens valg af rejse udbyder. 

Norwegian forsøger derfor i sin flade omkostningsstruktur at leverer en konkurrencedygtig service.  

Det ses også, at Norwegian ikke udelukkende satser på den privatrejsende. Norwegian ønsker at have et 

tilbud til de forretningsrejsende. Tilbuddet er fortsat kerneydelsen, når det gælder væksten, og er 

fortrinsvist hyppige afgange. 

Indirekte gør Norwegian opmærksom på, at der ikke forventes, at væksten i overskuddet kommer fra 

kerneydelsen. Norwegian forventer, at det er tilkøbsmulighederne ved rejsen, hvor selskabet kan øge 

indtjeningen. Som tidligere nævnt harmonerer denne tilgang med Norwegians slogan. 

Det kan udledes, at Norwegian satser på vækst igennem markedspenetrering, hvor der forventes succes 

igennem et lavt omkostningsniveau og billige kerneydelser. Dette skal tiltrække flere rejsende og derved 

skabe vækst i eksisterende markeder. Norwegian oplyser indirekte, at der ønskes en markedsudvikling i 
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vækststrategien. For at kunne servicere de forretningsrejsende, hvor de laver forretninger, og de 

privatrejsende med destinationer de finder attraktive, må Norwegian udvide til nye markeder.  

Det er denne vækststrategi, der har gjort Norwegian til Skandinaviens andenstørste flyselskab26. 

5.3 Strategiske forskelle 

I analysen af selskabernes strategiske tilgange til flybranchen ses der en række forskelle og ligheder. I Tabel 

5 sidestilles SAS og Norwegians strategiske tilgang til luftfart. 

Tabel 5: Strategiske forskelle, SAS & Norwegian 

 SAS Norwegian Forskel 

Omkostnings-leder - Billig kernydelse for 
privatrejsende 

- Effektivisering af organisation 
- Opgradering af flåde 
- Mere outsourcing 

- Billig kerneydelse 
 

- Høj grad af effektivitet 
- Tilkøb af ekstra service 
- Høj grad af outsourcing 

- Lille 
 

- Lille 
- Stor 
- middel 

Differentiering - Star Alliance 
- Eurobonus 
- Lounge for privatrejsende 
- Skræddersyet løsning for 

forretningsrejsende 

- Gratis WiFi på alle 
flyninger 

- Stor 

Markeds-
penetrering 

- Billig kerneydelse for 
privatrejsende 

- Effektivisering af organisation 

- Billig kerneydelse for alle 
rejsende 

- Omkostningseffektiv 
organisation 

- Middel 
 

- lille 

Markedsudvikling  - Hyppige afgange for 
forreningsrejsende 

- Attraktive rejsemål for 
privatrejsende 

- Stor 

Produktudvikling - Tilkøb af ekstra service for 
privatrejsende 

 - middel 

Kilde: egen tilvirkning 

Det ses, at Norwegian udbyder et koncept for både forretningsrejsende og privatrejsende, hvor prisen er i 

fokus. SAS satser på to koncepter, hvor privatrejsende skal vindes i priskonkurrencen, og de 

forretningsrejsende særligt skal vindes igennem skræddersyede løsninger understøttet af Eurobonus og 

Star Alliance.  
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Strategisk ønsker SAS at nedbringe enhedsomkostningerne for at kunne konkurrere med Norwegian om de 

privatrejsende. Hvor Norwegian har platformen til at kunne tilbyde billige rejser, arbejder SAS sig hen imod 

denne organisation igennem 4NXG. 

Norwegians strategi ligger aktivt op til køb af kerneydelsen med mulighed for tilkøb, tilkøb som SAS anser 

som en del af kerneydelsen. Tilkøbene består eksempelvis i bagage, drikkevarer og sædereservation. SAS 

udvikler også tilkøb for privatrejsende, der ønsker mere af deres rejse. Ydelserne har en anden karakter end 

Norwegians, hvor eksempelvis lounge og fast-track check-in indgår. Ydelserne har karakter af et ekstra 

niveau af luksus og overgår hvad der forventes af en standard rejse. 

Det ses af SAS strategi, at ledelsen ønsker at konsoliderer forretningen, hvor Norwegian har et strategisk 

ønske om vækst. Derfor øger Norwegian udbuddet af ruter, hvor SAS i højere grad satser på ændring i 

udbuddet og forøger netværket igennem Star Alliance. 

Det kan konkluderes, at SAS fastholder elementer af en gammel differentieringsstrategi, men ændre en del 

af strategien, så den kan imødegå konkurrencen fra Norwegian. 

6 Generelt om luftfartsbranchen 

For at den senere interne analyse af ressourcer samt kompetencer skal være meningsgivende, skal den ses i 

forhold til de markeder, hvor de to selskaber opererer. Derfor indledes afsnittet med denne korte 

introduktion til markedet, som de opereres på. Som tidligere nævnt opererer begge selskaber fortrinsvist i 

Skandinavien. SAS er markedsleder med en markedsandel på 27 % tæt efterfulgt af Norwegian med en 

markedsandel på 22 %27. Det Skandinaviske flymarked har gode vilkår grundet de geografiske afstande og 

den topografiske sammensætning, hvilket gør rejser med andre transportmidler besværlige28. 

Den historiske vækst i branchen har ligget på 6-7 %29, hvilket antyder, at det er en branche, der historisk er 

vokset solidt. Til trods for den solide vækst har indtjeningsgrundlaget været svagt, hvilket ses af den 

historiske ROIC for branchen på 6 %30. Det forventes, at det Skandinaviske flymarked vil vokse med ca. 6 % i 

201331. Op i mod 70 % af denne vækst vil i 2013 og de efterfølgende 5-10 år hovedsageligt komme fra ikke 
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 SAS annual report 2012, S. 17 
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 SAS annual report 2012, S. 16 
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 Koller, T. et al (2010): Measuring and Managing the Value of Companies, side 83, exhibit 5.1 
30

 Koller, T. et al (2010): Measuring and Managing the Value of Companies, side 74, exhibit 4.6 
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europæiske lande, og i omegnen af 20 % vil komme fra asiatiske lande32. Sammenlignes branchen med alle 

andre brancher ses det, at luftfartsbranchen er en af de brancher, der har sværest ved at skabe værdi. 

7  PESTEL analyse 

PESTEL analysen benyttes til at beskrive omverdenen i luftfartsbranchen. I analysen vil de politiske, 

økonomiske, sociokulturelle, teknologiske og lovgivningsmæssige faktorer blive beskrevet, og afslutningsvis 

opstilles de omverdensfaktorer, som markant adskiller de to virksomheder. 

PESTEL analysen fremgår af Tabel 6, og en uddybende forklaring af selve analysen og pointerne følger i 

afsnittet herefter. 

Tabel 6: Signifikante forskelle ved SAS og Norwegian 

PESTEL Faktorer Signifikans 
SAS 

Signifikans 
Norwegian 

Politik • Fokus på sikkerhedsforanstaltninger 
• Lufthavnens indflydelse 

• FAB 

• Middel 
• Høj 
• Høj 

• Middel 
• Lav 

• Middel 

Økonomi • Konjunktur ændringer 
• Olieprisen 

• Hedging 

• Høj 
• Høj 
• Høj 

• Middel 
• Høj 
• Høj 

Sociokulturel • Ændringer i kundesegmentet • Høj • Lav 

Teknologi • Internettet • Høj • Høj 

Miljø • CO2 kvoter • Høj • Lav 

Lovgivning • Fokus på karteller 
• Overordnet indblanding fra myndigheder 
• Medarbejder vilkår 

• Høj 
• Høj 
• Høj 

• Middel 
• Lav 

• Middel 

Kilde: Egen tilvirkning 

7.1.1 Politiske og lovgivningsmæssige faktorer 

 Fokus på sikkerhedsforanstaltninger: Sikkerhedsmæssigt er kravene til luftfartsbranchen steget 

markant de seneste 10 år. Terrorhandlingen den 11. september 2001 har haft vidtrækkende 
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konsekvenser for hele branchen, hvor øgede krav om sikkerhed har medført armeret døre til 

cockpittet, forbud mod at medbringe væske i flyet og omfattende screening af passagerer ved 

sikkerhedstjek. Ved flyvninger til USA skal flyselskaberne sørge for passagerdataleverancer til de 

amerikanske myndigheder. Alle disse elementer er med til at gøre branchen mere 

omkostningstung, da det er branchen, der betaler alle omkostningerne uden støtte fra 

myndighederne33. Brancheorganisationen AEA argumenterer også for, at foranstaltningerne gør 

rejseprocessen mere langsommelig, og dermed gør rejsealternativer mere interessante for den 

rejsende. Et andet argument fra AEA, er at screeningsprocessen ved sikkerhedstjekket efterhånden 

er så omfattende, at det for mange passagerer er en så grænseoverskridende oplevelse, at flyrejsen 

fravælges34. IATA forventer at væskeforbuddet er afskaffet i 201435. 

 Lufthavnens indflydelse: udgiften til obligatoriske lufthavnsgebyrer, passagerafgift samt udgifter til 

lufthavnstrafikkontrol er svære for branchen at påvirke. Ofte har de store lufthavne 

monopollignende markedsforhold, hvorfor EU i 2008 forsøgte at regulere dette gennem øget 

prisgennemsigtighed samt regulering af beregningsmetoder for 69 af Europas største lufthavne36. 

Der er en tendens til, at obligatoriske gebyrer til lufthavnen stiger på trods af tiltagene fra EU37. 

Selve passagerafgiften er en skat til staten, som findes i langt de fleste medlemslande i EU. Irland 

har valgt at afskaffe passager afgiften38.  Det danske Skatteministerium lavede i 2005 en analyse af 

fordelene ved en afskaffelse af passagerafgiften. Analysen resulterede i en forventet stigning i 

luftfartstrafikken på 2-4 % og vurderede samtidig, at gevinsten ved afskaffelsen ville være flere 

direkte rejser til og fra de danske lufthavne39. 

 Functional Airspace block(FAB): FAB er et forsøg på at skabe ”Single Europen Sky”, hvor 

grundtanken er at inddele luftrummet i luftruter fremfor landegrænser. Initiativet blev igangsat af 

EU i 200440 og har til hensigt at øge flysikkerheden, mindske udledning af CO2 og reducerer 

omkostningerne i forbindelse med lufttrafikadministration med 50 %, eller 5 milliarder EUR41. 
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 http://politiken.dk/turengaartil/rejsenyt/flyoglufthavne/ECE1915937/lufthavnes-omstridte-vaeskeforbud-er-snart-
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 http://www.hmrc.gov.uk/air-passenger-duty/apd-update-ni.htm 
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 http://www.skm.dk/skatteomraadet/publikationer/udgivelser/3966/ 
40

 http://www.eurocontrol.int/articles/single-european-sky-timeline 
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 http://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2012-12-04-01.aspx 
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Desværre er medlemslandene langsomme og ikke beslutningsdygtige, når det gælder nedlæggelse 

af nationale navigationscentre. Branchen forventer en fuldstændig indfasning fra år 202042. 

7.1.2 Økonomiske faktorer 

 Konjunkturændringer: Branchen er særpræget følsom overfor konjunkturændringer, hvilket jeg har 

illustreret i Figur 2.  

Figur 2: Vækst i passagerkilometer i Europa og BNP for Skandinavien 

 

Kilde: egen tilvirkning med data fra Eurostat og IATA Economic Outlook 2012 

Det ses, at udviklingen I passagerkilometer (RPK) er volatil, men følger konjunkturerne med enkelte 

undtagelser, og korrelationen kan derfor ikke afvises. Overordnet set kan det derfor konkluderes, at 

luftfartindustrien i høj grad er styret af konjunkturerne, og derfor i ringe grad kan kontrollere 

branchens nuværende situation.  

Denne antagelse kan, alt andet lige, henføres på det skandinaviske marked, hvor konjunkturerne 

har samme indflydelse på luftfarten. 

                                                           
42

 http://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2010-12-03-01.aspx 

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

-10,00%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

RPK BNP 

Danmark

Finland

Sverige

Norge

EU RPK

http://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2010-12-03-01.aspx


Side 19 af 97 
 

Figur 3: Konjunktur udvikling i % for Finland, Norge, Sverige og Danmark siden 2003, og 
overskudsgrad for branchen i % 

 

Kilde: Egen tilvirkning med data fra Eurostat og IATA industry outlook dec 2012 

Som det ses i Figur 3, oplever de skandinaviske markeder i 2008 og 2009 det største fald i BNP de 

seneste 12 år. Det ses også, at BNP i Danmark, Sverige og Finland falder fra 2010 og frem, hvor BNP 

ved udgangen af 2012 er 0-1 %. Norge var en undtagelse med et BNP på 3 %. Det kan derfor 

konkluderes at væksten var tæt på nul i Skandinavien, hvorfor det også må forventes at 

luftfartsbranchens indtjening i Skandinavien fortsat vil være under markant pres grundet 

konjunkturerne. Som forventet ses det, at overskudgraden i branchen styrkes i de år hvor der 

opleves positiv BNP, og falder i årene med negativ eller faldende BNP. 

 Olieprisen: 

Ifølge IATA er olieprisen den største omkostning for branchen, og samtidig er olieprisen en af de få 

omkostninger, som flyselskaberne kun i begrænset omfang kan kontrollere43. Det vil være 

interessant at få et overblik over branchens evne til at tjene penge uagtet udfald i olieprisen. I Figur 

4 ses prisudviklingen på flybrændstof samt udviklingen i den globale overskudsgrad for branchen. 
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Figur 4: Udviklingen i branchens profit margin & flybrændstof 

   

Kilde: Egen tilvirkning med data fra IATA industry outlook dec 2012 og data fra Index Mundi 
Commodities 
 
Det ses af grafen, at der er en vis sammenhæng mellem udviklingen i olieprisen og branchens evne 

til at tjene penge. Særligt ses der et spring i prisen i 2008, som bragte branchens indtjening i knæ. 

Der ses også et spring i indtjeningen i 2009, hvor olieprisen falder markant. Tendensen bliver 

formentligt forstyrret af den finansielle krise, men alligevel synes der at være en sammenhæng. Det 

kan betyde to ting. Enten formår branchen ikke at hedge sig ordentligt, eller også er konkurrencen 

så hård, at selskaberne ikke kan få kunderne til at betale den øgede udgift. 

 Hedging: 

I luftfartsbranchen er der en række risici, der skal tages højde for i driften. De fleste selskaber 

opererer i flere egne af verden. Ligeledes er kundemassen spredt i verden, hvorfor virksomhederne 

i større eller mindre omfang skal håndtere flere forskellige valutaer. Særligt US dollars er en vigtig 

valuta, da olie handles i denne valuta. Det vil derfor altid være i branchens interesse at hedge sig 

mod kursudsving og udsving i olieprisen. 

7.1.3 Miljømæssige- og sociokulturelle faktorer 

 Ændring i kundesegmentet: Efter finanskrisen har fordelingen mellem forretningsrejsende og 

privatrejsende ændret sig. Som det ses af figur 10, har branchen oplevet et stort fald efter 2007 og 

finanskrisens indtog. Grafen giver indtryk af, at niveauet for forretningsrejsende har fundet et nyt 

lejde, som er på ca. 8 %, hvor niveauet har ligget stabilt de seneste 3-4 år.  
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Figur 5: Premium passagerer i % af totale sæder 

 

Kilde: IATA Premium Traffic Monitor Dec 2012 

Det kan læses Figur 5, at faldet i forretningsrejsende starter medio 2008, hvorfor faldet muligvis 

kan henledes til finanskrisen. Med det meget stabile niveau af forretningsrejsende siden ultimo 

2009 er det dog muligt, at dette er det nye normale, hvor der er flere ferierejsende og færre 

forretningsrejsende. Det må også forventes, at virksomhederne i Europa, i et forsøg på at 

omkostningsminimere, har fravalgt businessclass til fordel for almindelige og billigere flysæder. 

7.1.4 Teknologiske faktorer 

 Internettet: 

Internettet har gjort det lettere og mere fleksibelt at bestille flybilletter. Det har givet 

flyselskaberne direkte adgang til deres kunder, hvor kunderne kan fravælge rejsebureauerne. 

Internettet hjælper i stort omfang kunderne med at finde den billigste rejse, ikke mindst igennem 

de søgemaskiner der findes på internettet44, der eksempelvis sortere rejserne efter pris. Internettet 

gør prisgennemsigtigheden høj indenfor flybranchen, hvorfor det også har vist sig, at forbrugerne 

er blevet tiltagende prisfølsomme45. Denne prisfølsomhed har skabt et marked for 

lavprisselskaberne. Selvom denne pris gennemsigtighed er negativ for selskaberne, har internettet 

også medført en række positive elementer for selskaberne. Det er muligt for den rejsende at 
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foretage check-in inden ankomsten til lufthavnen, hvilket sparer flyselskaberne for store 

administrative omkostninger, og sparer den rejsende for rejsetid. 

7.1.5 Miljø 

 CO2 kvoter:  

Luftfartsbranchen bliver betragtet som en stor synder i forhold til CO2 udledning. Det estimeres, at 

branchen står for 2-3 % af verdens udledning af CO2. Det er ikke kun CO2, som skal tages i 

betragtning, når branchens samlede forurening skal opgøres. Forskning publiceret i 2009 estimerer, 

at branchen står for 4,9 % af verdens samlede klimaforandringer46. Da det forventes at branchen vil 

vokse yderligere frem mod 2020, kan det forventes, at branchens andel og ansvar i forhold til 

klimaforandringerne vil stige. Den europæiske forbruger går op i miljøet, og det vil formentlig være 

et stigende konkurrenceparameter i fremtidens flybranche47. EU har i 2012 indført CO2kvoter for 

flybranchen i Europa, der har til hensigt at give branchen en økonomisk interesse i at nedbringe 

udledningen af CO2. I 2012 måtte industrien maksimalt udlede 212 mio. tons O2, hvilket er faldet 

til 209 mio. tons CO2 i 2013. Der åbnet op for, at industrien kan handle med karbon i Europa, så der 

kan tilkøbes yderligere CO2, hvis et selskab skulle få behovet48. Det forventes, at denne ordning 

kommer til at koste den europæiske luftfartsbranche 7 mio. euro i 202049. Loven skal også gælde 

selskaber udenfor Europa, der flyver i europæisk luftrum. EU har dog valgt at ”frede” de 

ikkeeuropæiske selskaber i 2013 i et forsøg på at lade branche- organisationen for industrien finde 

en løsning. 

7.1.6 Lovgivning 

 Fokus på karteller: i jagten på at øge rentabiliteten i luftfartsbranchen har flere selskaber forsøgt at 

danne karteller eller drevet kartel-lignende forretning. I 2001 blev SAS & Maersk Air idømt bøder 

for deres involvering i markedsdeling på konkurrenceforvridende vilkår50.  SAS-Cargo blev i 2010 

idømt en bøde på 70.1 mio. for prisaftaler med 11 andre selskaber51. Dette har afledt yderligere 

retssager i de enkelte medlemsstater, som ikke er afsluttet endnu. Den stigende konkurrence på 

markedet bevirker, at flere selskaber er tilbøjelige til at gå til grænsen for, hvad der er lovligt i 

forsøget på at gøre forretningen mere rentabel. Fokusset vil i fremtiden fortsat være på branchen, 

især indenfor områder, hvor pris konkurrencen udebliver.  
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 Atmospheric Environment, Aviation and global climate change in 21st century, 2009 
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 http://www.livescience.com/4695-survey-europeans-green-americans.html 
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 http://www.reuters.com/article/2012/11/12/eu-airlines-ets-idUSL5E8MCAAY20121112 
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 http://www.euractiv.com/transport/airline-co2-trade-lift-costs-far-news-502995 
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 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-01-1009_da.htm 
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 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1487_en.htm 
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 Overordnet indblanding fra myndigheder: Det vil altid være i et givent lands interesse at have 

attraktive lufthavne, med mange aktive flyselskaber og afledt mange attraktive ruter til og fra 

landet. Derfor ses det også, at især lavpris flyselskaberne benytter mindre attraktive lufthavne, 

hvor det er muligt at forhandle med de lokale myndigheder samt lufthavnen om yderst attraktive 

lufthavnsgebyrer52. Dette skaber en skævvridning i et givent lands ønske om at skabe store 

attraktive lufthavne, når lokale myndigheder sideløbende forsøger at tiltrække selskaber til andre 

dele af landet. Det sender også blandede signaler til branchen, da gennemsigtigheden i disse aftaler 

kan være svært gennemskuelig. Samtidig ses det også, at stater tilfører selskaber midler53, dels 

fordi nogle stater har ejerandele i branchen, og dels fordi store dele af en given nation kan være 

økonomisk afhængige af flyselskaber i form af pensionsopsapringer og jobs. Et statsejet 

luftfartsselskab risikerer at skulle operere ikke-attraktive ruter, som isoleret set er 

underskudsgivende. Statsejede selskaber ses også at modtage statsstøtte, som giver en 

konkurrencemæssig fordel.  

 Medarbejdervilkår: I luftfartsbranchen kæmper de ansatte i stort omfang for at fastholde sine 

tidligere tilkæmpede rettigheder og vilkår. Særligt i de Skandinaviske lande har fagforeningerne 

opfordret de ansatte i luftfartsbranchen til at kæmpe for sine rettigheder. De ansatte benytter sig 

af strejker, når de skal gøre opmærksom på forringelser af deres vilkår54. Omkostningerne ved disse 

lovlige strejker er omfattende. En strejke på 4 dage i Sverige beløb sig til 65-80 mio. kr. for SAS55. 
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http://www.academia.edu/1085382/Competitive_Strategies_to_Attract_Low_Cost_Airlines_-
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 http://www.reuters.com/article/2012/11/30/uk-eu-aviation-idUSLNE8AT01T20121130 
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 http://www.standby.dk/bf3282f7e6d898681e3d3aa886285717a947ac02/ 
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7.2 Rammebetingelser for SAS & Norwegian 

Tabel 7: Markante forskelle i rammebetingelserne påvirkning af SAS og Norwegian  

Faktorer Indflydelse på SAS Indflydelse på Norwegian 

FAB Høj Middel 

Konjunkturændringer Høj Middel 

Ændringer i kundesegmentet Høj Lav 

CO2 kvoter Høj Lav 

Fokus på karteller Høj Middel 

Overordnet indblanding fra myndigheder Høj Lav 

Medarbejder vilkår Høj Lav 
Kilde: egen tilvirkning 

Det kan konkluderes, at SAS og Norwegian har mange udfordringer, der relaterer sig til rammebetingelser 

som er ens. De 7 faktorer der vurderes forskellige vil i det følgende blive uddybet med fokus på hvordan 

faktorerne påvirker de to selskaber. 

7.2.1 FAB 

Denne faktor vurderes som havende lav indflydelse på selskabernes indbyrdes konkurrence, da Norwegians 

vækststrategi vil øge behovet og udbyttet af ’Functional airspace blocks’ i lige så høj grad som SAS. Det er 

særligt udenfor Skandinavien, at de fraværende FAB’ er et problem. 

7.2.2 Konjunkturændringer 

SAS tobenede strategi med fokus på henholdsvis privatrejsende og forretningsrejsende må, alt andet lige, 

give SAS en konkurrencemæssig ulempe i tilfælde af lavkonjunktur. Det må forventes, at forretnings- og 

privatrejsende bliver mere bevidste om prisen på ydelsen, og derfor vil vælge det billigste alternativ. 

Norwegians strategi med fokus på en billig kerneydelse vurderes derfor at være bedre tilpasset en 

prisfølsom lavkonjunktur. Det er også tænkeligt at privatrejsende vil fravælge flyrejsen og ferierer lokalt, 

hvorfor Norwegian også er sårbare overfor konjunkturændringer. 

7.2.3 Ændringer i kundesegmentet 

Ændringerne i kundesegmentet for luftfartsbranchen favoriserer Norwegians strategi. Færre 

forretningsrejsende og flere privatrejsende der fokuserer på kerneydelsen. SAS vil derimod blive udfordret 

af en ændring i kundesegmentet, da en stor del af indtjeningsgrundlaget mindskes. Denne faktor vurderes 

derfor som havende stor indflydelse på selskabernes indbyrdes konkurrence. 



Side 25 af 97 
 

7.2.4 CO2 kvoter 

CO2kvoterne bliver en større udfordring for SAS end for Norwegian, af to årsager: SAS har en ældre flyflåde 

som forbruger mere brændstof, og dermed udleder mere CO2, desuden har SAS en større tilstedeværelse 

udenfor europæisk luftrum, hvor ikke-europæiske konkurrenter ikke påligges samme EU-skat for udledning 

af CO2. Sidstnævnte vil udlignes relativt hurtigt de to selskaber imellem grundet Norwegians vækststrategi.  

7.2.5 Fokus på karteller 

Myndighedernes fokus på karteldannelse vurderes som havende lav indflydelse på selskabernes indbyrdes 

konkurrence, da Norwegian nærmer sig samme størrelse som SAS, og har derfor kapaciteten til og 

interessen i de konkurrencefordele, et kartel kan medføre. Dog vurderes det, at SAS’ natur som et 

netværksselskab, gør selskabet mere sårbar overfor anklager om kartelaftaler. Historien viser også, at SAS 

har været involveret i flere aftaler, hvorfor myndighederne alt andet lige vil være mere observante overfor 

SAS. 

7.2.6 Overordnet indblanding fra myndigheder 

Den europæiske union får større og større indflydelse på national lovgivning, og europæiske 

konkurrenceforhold. Det vurderes derfor, at fordelen for SAS som statsejet begrænser sig til en bedre 

kreditvurdering, end hvad der ellers kan forventes at et selskab i en tilsvarende situation. Sandsynligheden 

for direkte ulovlig statsstøtte vurderes lille, da Europa-kommissionen løbende vurderer dette56. 

Interesseorganisationen for lavprisselskaberne anser den indirekte forbedrede kreditkvalitet som ulovlig 

statsstøtte, hvorfor SAS formentligt skal undersøges alligevel57.  

7.2.7 Medarbejdervilkår 

Indbyrdes vurderes medarbejdervilkårene som havende en begrænset indflydelse, da Norwegian og SAS 

arbejdskraft kommer fra samme lande. Det vurderes som en mindre ulempe for SAS, da de ansattes vilkår 

løbende er blevet forringet, hvorfor SAS oplever strejker som Norwegian undgår. Medarbejdervilkårene hos 

Norwegian illustrerer et relativt ungt flyselskab, som er målrettet, effektivt og omkostningsstyret.  

8 Benchmark analyse 

Benchmark analysen foretages ud fra Michael Porters fem parametre, der har indflydelse på 

konkurrencesituationen i et givent marked. De fem parametre er potentielle indtrængere i branchen, 

kundernes forhandlingsstyrke, leverandørernes forhandlingsstyrke, substituerende produkter og 

rivalisering i branchen mellem eksisterende virksomheder. Benchmark analysen fremgår af Tabel 8. 
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 http://www.standby.dk/eu-undersoger-tre-flyselskaber-for-ulovlig-statsstotte/ 
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Tabel 8: Opsummering af Porters Five Forces 

Porters Five Forces Faktorer Trussel 
SAS 

Trussel 
Norwegian 

Potentielle 
indtrængere i 
branchen 

• Lave adgangsbarrierer 
• Høje exit barriere 
• Lave overskudsgrader 
• Staters interesser 

• Lav • Lav 

Kundernes 
forhandlingsstyrke 

• Rejsebureauer 
• Privatkunder 
• Forretningsrejsende 

• Lav • Lav 

Leverandørernes 
forhandlingsstyrke 

• Lufthavne 
• Ansatte 
• Flyproducenter 
• Underleverandører 

• Middel • Høj 

Substituerende 
produkter 

• Alternative transportformer 
• Video konferencer 

• Lav • Lav 

Rivalisering i branchen • Lavprisselskaber 
• Netværksselskaber 
• Luksus 

• Høj • Middel 

Kilde: Egen tilvirkning 

Som det ses, er der flere ligheder mellem de to selskaber, end der er forskelle. I det efterfølgende vil 

redegørelsen for hver af faktorerne fremgå. 

8.1 Potentielle indtrængere i branchen 

Det er forholdsvist let at komme ind på markedet for flydrift. Dette understøttes af mobiliteten ved 

aktiverne i markedet. Reguleringen af flyet knytter sig til selve flyet og ikke direkte til operatøren58. Det kan 

derimod blive mere besværligt, hvis et ny-startet flyselskab ønsker at flyve interkontinentalt, da forskellig 

lovgivning og regler kan stille særligt høje krav til driftsselskabet59. Den største faktor, der afholder 

selskaber fra at indtræde i branchen, er formentligt exit-barriererne. Det er særligt store irreversible 

engangsomkostninger ’sunk-costs’, der gør markedets konkurrence ufuldkommen. Grundet aktivernes 

mobilitet, burde det være et marked, der tilpasser sig hurtigt. Det ses, at der som regel kun er behov for at 

skære i aktivmassen, hvis der er overkapacitet i markedet. Denne situation vil alt andet lige omfatte hele 

branchen, som hovedsageligt påvirkes af konjunkturændringer. Det ses derfor, at ændringer i aktivmassen 
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 IATA Economics Briefing Januar 2012, S. 8 
59

 IATA Economics Briefing Januar 2012, S. 9 
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er meget besværlig, når behovet opstår. Yderligere er flyene oftest produceret til et bestemt formål hos det 

enkelte selskab, hvorfor en konkurrent ikke nødvendigvis kan udnytte flyet optimalt60.  

Staternes interesse i at fastholde flyselskaber i et specifikt land eller en region er også medvirkende til at 

holde nye selskaber fra at forsøge at etablere sig. Det må forventes, at selskaber ejet af en eller flere stater 

kan have en fordel i investors optik. 

Som tidligere påvist må det også forventes, at de meget lave overskudsgrader i branchen ikke gør det 

synderligt interessant for nye selskaber at konkurrerer i luftfartsbranchen. 

8.2 Kundernes forhandlingsstyrke 

Kunderne kan inddeles i 3 segmenter, som er rejsebureauer, privatrejsende og forretningsrejsende. 

Rejsebureauerne er formentligt de eneste kunder i branchen med reel forhandlingsstyrke. Rejsebureauerne 

står for cirka 60 % af alle rejser solgt i branchen, hvilket giver dem en markant position i forhold til 

flyselskaberne61. Deres styrke bliver dog mindsket i takt, med at flyselskaberne går direkte til kunderne via 

internettet samtidig med, at man forsøger at skræddersy løsninger til kunderne ud fra tidligere 

rejseinformationer. Rejsebureauerne har også egne flyselskaber, som de kan benytte, hvorfor man 

fravælger brugen af de etablerede flyselskaber på nogle ruter62. 

Privatrejsende oplever en stor transparens i priserne på markedet, hvor internettet er med til at give 

kunderne frit valg imellem selskaberne. De privatrejsende er dog i stort omfang pristagere og har 

begrænset indflydelse på priserne i markedet. Transparensen i markedet har gjort det muligt for 

privatrejsende at opnå den billigste afgang uagtet, hvor der rejses til. Kravene fra disse kunder begrænser 

sig som regel til at være den billigst mulige afgang. 

De forretningsrejsende har som regel krav til kvaliteten på rejsen. Her tænkes der særligt på komfort, 

service om bord på flyet samt lounges i lufthavnen. Det må også forventes, at dette segment sætter særligt 

stor pris på rutetilgængelighed samt punktlighed. De krav, der stilles, forsøger flyselskaberne at tilgodese, 

da dette segment giver branchens bedste indtjening per sæde. Kravene begrænser de forretningsrejsendes 

udvalg, da det kræver et vist udbud af ruter og samarbejdspartnere at kunne leve op til. Selvom de stiller 

krav, har de ringe forhandlingskraft, hvor prisudsving som regel dikteres af en intensiv konkurrence i 

markedet. 
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 IATA explaining over-capacity in the airline industry januar 2012, S. 2 
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Samlet set vurderes forhandlingsstyrken blandt kunderne som lav og faldende, i takt med at 

rejsebureauernes indflydelse falmer. 

8.3 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

I luftfartsbranchen er der en omfattende leverandørkæde, hvorfor kun de mest markante nævnes i denne 

analyse. De største og mest betydelige leverandører er de ansatte, underleverandører, flyproducenterne 

samt lufthavnene. De ansatte levere kompetencer, viden og uundværlig arbejdskraft, hvor lufthavnene 

sørger for driftsbasen samt de forhøjede sikkerhedskrav. Flyproducenterne står selvsagt for levering af fly 

til branchen, og underleverandørerne står for nødvendig vedligehold, kundesupport og bagagehåndtering.  

Årsagen til at de ansatte medtages som leverandører i denne analyse, er hovedsageligt, fordi de må 

betragtes som værende uddannede til det pågældende selskaber, de arbejder i. Er den ansatte beskæftiget 

i et lavprisselskaber, er den ansatte formentlig særligt fokuseret på mersalg samt effektivitet, hvorimod en 

ansat i et flyselskab, der fokusere på service, har en anderledes profil. De ansattes største 

forhandlingsstyrke er deres mulighed for at strejke. Omkostningerne ved strejker er omfattende for et 

flyselskab, hvorfor SAS i 2007 eksempelvis mistede 90 mio. kr. på tre dages strejke63, ikke medregnet 

image-tabet. Det må derfor vurderes, at de ansattes forhandlingsstyrke er forholdsvis stor. 

Flyproducenterne kan i forhold til kommerciel ”mainstream”-luftfart defineres som to selskaber, Airbus og 

Boeing. Da de mere eller minde er de eneste leverandører på markedet, skaber dette duopol en 

forventning om konkurrenceforvridning. Konkurrencen er intens de to selskaber imellem, og måden hvorpå 

ordre vindes, gør karteldannelse og prisaftaler mindre sandsynlige. Selskaberne sætter som regel sine 

ordrer i udbud, hvor flyproducenterne får mulighed for at byde på en ordre. Yderligere opererer 

producenterne i et marked med meget svingende efterspørgsel, hvorfor disse skal udnyttes de år med høj 

omsætningshastighed til at indhente flest mulige ordrer. Dette er illustreret i Figur 6.  
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 http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php/id-6791496:strejke-dr%C3%A6ner-saskasse-for-90-mio.html 
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Side 29 af 97 
 

Figur 6: Samlet ordrer hos Boeing og Airbus siden 2003 

Kilde: Egen tilvirkning med data fra Boeing & Airbus 

Det formodes derfor, at flyselskaberne har lige så stor forhandlingsstyrke som flyselskaberne. 

Lufthavnene forekommer som den stærkeste leverandør, da der sjældent er oplagte alternativer til en 

given lufthavn. Bestemte lufthavne har geografisk særligt interessante placeringer i forhold til metropoler 

og turistattraktioner, hvilket giver dem et incitament til at presse priserne64. Denne situation giver indtryk 

af monopolistiske tilstande, hvor lufthavnene selv fastsætter priserne, uden flyselskaberne har nogen 

egentlig indflydelse. Der er eksempler på, at der er gensidig afhængighed mellem lufthavn og flyselskab, 

som eksempelvis Københavns lufthavn der i 2010 åbnede CPH GO, som er en særlig terminal for 

lavprisselskaber. Det vurderes derfor, at lufthavnens forhandlingsstyrke afhænger af, hvilket flyselskab der 

forhandles med. 

Underleverandørernes forhandlingsstyrke varierer meget afhængigt, af hvilket selskab det leverer til. 

Lavprisselskaberne er ofte meget afhængige af underleverandører, da størstedelen af de kapitaltunge 

supportfunktioner er outsourcet. Det ses, at lavprisselskaber outsourcer groundhandling, vedligehold af fly 

og kundesupport. Dermed er der ikke meget andet end selve flyrejsen, som flyselskabet kan påvirke 

direkte. Det skaber en stor afhængighed af underleverandørerne. Det ses oftere, at netværksselskaberne 
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selv sørger for disse funktioner. Der ses en trend i retning af større outsourcing for at undgå omkostninger 

ved baseetablering og lokal juridisk rådgivning65. 

8.4 Substituerende produkter 

I luftfartsbranchen findes der endnu ikke direkte substituerende produkter, som kan erstatte flyet. De 

substituerende produkter kan i bedste fald leverer et produkt, der transporterer den rejsende fra A til B 

langsommere. De reelle alternativer er tog, bil og skib. Dette betyder også, at der reelt ikke er et alternativ 

til langdistanceflyvninger, idet de alternative transportmuligheder betyder, at rejsen vil tage flere dage. På 

kortere distancer er det muligt for tog og bil at konkurrere, særligt ved rejser til udkantsområder uden 

lufthavne. Senest har den danske regering varslet, at den vil bruge 27,5 mil. kr. på hurtigere togforbindelser 

mellem landsdelene66. 

Telefon- og særligt videokonferencer er formentligt en af de største konkurrenter som substituerende 

produkter for luftfartsbranchen på nuværende tidspunkt.  IATA mener, at udviklingen indenfor 

internetforbindelser har gjort videokonferencer til et brugbart alternativ til almindelige flyrejser. I en tid 

hvor virksomheder skal finde besparelser, skæres der i rejsebudgetterne og erstatter personlige møder 

med videokonferencer67. Der kan dog spekuleres i, at videokonferencer er et supplementerne- mere end et 

substituerende produkt. Argumentationen bag denne refleksion er behovet for, at vi er til stede flere steder 

i verden på engang i takt med, at virksomhederne bliver globaliseret. Dog hælder jeg mig op af IATA’s 

anskuelse i denne analyse.  

8.5 Rivalisering virksomhederne imellem 

Der er flere indikatorer på rivaliseringen i branchen, hvor af de lave overskudsgrader formentligt er den 

mest åbenlyse. Norwegian og SAS forekommer muligvis store i Skandinavisk sammenhæng, men tages hele 

det europæiske marked med i betragtningen, er der nogle markante spillere, som får de to selskaber til at 

fremstå små. I Figur 7 ses der et udsnit af de europæiske selskaber, som konkurrer med Norwegian og SAS. 
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 IATA,  Ground Handling – Hole in the Ground (2010) 
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 Pressemeddelelse Transportministeriet “27,5 mia. Kr. til en hurtigere og mere miljøvenlig jernbane i Danmark” 
67

 http://www.iata.org/pressroom/speeches/pages/2009-06-08-01.aspx 
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Figur 7: Markedsandel af totale passagerer i EU i 2011 

 

Kilde: Egen tilvirkning, med data fra årsrapporter samt passagerdata fra Eurostat 

Det fremgår af Figur 7, at SAS har cirka 2,8 % og Norwegian 1,9 % af det samlede antal rejsende i Europa, 

hvor selskaber som Lufthansa med 12,2 %, Air France med 9,2 % og Ryanair med 8,7 % er nogle af den 

europæiske luftfartsbranches største selskaber. Figuren giver ikke et entydigt billede af, at det er bedre at 

drive et netværksselskab eller lavprisselskab, da den udelukkede er et udtryk for markedsandele. Størrelsen 

på konkurrenten er muligvis det, der har gjort, at SAS og Norwegians fokus hovedsageligt har været på 

Skandinavien, hvor de store konkurrenter opererer i begrænset omfang.  

Lavprisselskaberne benytter sig ofte af lufthavne med mindre attraktive placeringer for at holde 

omkostningerne til lufthavnen nede. Det betyder blandt andet et mindre attraktivt udvalg af shopping, 

lounges og videre transportmuligheder. Signaturen for lavprisselskaberne, er at man forsøger at bryde 

rejsen op i enkelt dele for derved at give den rejsende mulighed for selv at vælge, hvilke serviceelementer 

der ønskes. Typisk vil serviceelementerne der kan til vælges være sædereservation, bagage, mad og fast-

track. Hvis der til vælges services på lige fod med de billetter, som netværksselskaberne uddyber som 

standard, er prisen typisk også på niveau med netværksselskaberne. Lavprisselskabernes 

forretningsgrundlag antager, at de rejsende får mere service end de egentligt ønsker, hvorfor kunderne 

tiltrækkes grundet muligheden for fravalg af services. Som det fremgår af Figur 8, vokser lavprisselskaberne 

markant. 
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Figur 8: Vækst i EU og i udvalgte lavprisselskaber, i antal passagerer 

 

Kilde: Egen tilvirkning, med data fra årsrapporter og Eurostat    

Det ses af Figur 8, at lavprisselskaberne er vokset markant i forhold til væksten i det gennemsnitlige antal 

rejsende i EU. Vækstraterne hos lavprisselskaberne er også over gennemsnittet, når de sammenlignes med 

selskaberne fra Figur 7. Denne vækst vidner om den tidligere nævnte prisfølsomme forbruger, som ønsker 

billigst mulige rejser. Lavpristerminalen i Københavns lufthavn er en mulighed for lavprisselskabernes 

tilstedeværelse i en primær lufthavn. Udover Easyjet er lavprisselskaberne ikke begyndt at flyve til de 

primære lufthavne, hvorfor de ikke truer netværksselskaberne direkte68. 

Netværksselskaberne driver typisk sine aktiviteter igennem lufthavne, der har en størrelse som berettiger 

dem til at være ’hubs’. Hubs er lufthavne som har en størrelse, som betyder, de kan håndtere stor trafik, og 

dermed tiltrækker mange forskellige flyselskaber og mange ruter. Hubs som følge af rutenetværket og 

geografisk placering er et sted, hvor luftfartsselskaberne kan forbinde deres ruter og sende passagerer ud i 

hele verden. I de fleste andre brancher ses det, at de store selskaber opkøber de små profitable 

virksomheder for at opnå synergieffekter. Det er sjældent muligt i luftfartsbranchen, hvor landes regeringer 

forhindrer dette for at undgå monopollignende tilstande69. Netværksselskaberne har derfor indgået 

alliancer og sammenslutninger for alligevel at opnå et verdensdækkende rutenetværk. SAS og Lufthansa er 

en del af Star Alliance, Air France er en del af Sky Team og Finnair opererer i One World. 

Netværksselskaberne konkurrerer derfor ikke direkte med hinanden, men oftest igennem deres 

                                                           
68

 http://cphtraveller.dk/baggrund/kobenhavns-lufthavn-pa-jagt-efter-nye-ruter-i-orkensandet 
69

 IATA Economics Briefing januar 2012 
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sammenslutninger. Det ses også, at disse selskaber indgår joint ventures med selskaber, der har en stærk 

tilstedeværelse i regioner, hvor der ønskes ruteforbindelser. SAS indgik i 2012 en joint venture med 

Singapore Airlines for at opnå bedre forbindelser i Nordeuropa, det sydøstlige Asien, Australien og New 

Zealand70.  

Hvor lavprisselskaberne har oplevet markant vækst siden 2008, viser Figur 9 et andet billede for 

netværksselskaberne. 

Figur 9: Vækst i EU og i udvalgte netværksselskaber, i antal passagerer 

 

Kilde: Egen tilvirkning, med data fra årsrapporter og Eurostat    

Det ses, at det udelukkende er Lufthansa, der har formået at vokse i passagerantal hvert år siden 2008. 

Med lav vækst i det generelle europæiske passagerindeks må det konkluderes, at lavprisselskaberne har 

erobret markante markedsandele siden 2008. 

Luksus er en faktor, som ikke spiller en stor rolle i den europæiske luftfartsbranche på nuværende 

tidspunkt. Årsagen hertil er kundernes skarpe fokus på pris. Det forventes, at priserne for de privatrejsende 

når samme niveau hos netværksselskaberne som hos lavprisselskaberne, hvorfor det herefter særligt vil 

være differentiering, der kommer til at have den afgørende indflydelse. Hjulpet på vej af et skifte i 

konjunkturerne, forventes luksustilkøb at have en væsentlig indflydelse på markedet fremadrettet. 

Overordnet set vurderes rivaliseringen i branchen som værende høj, særligt grundet lavprisselskabernes 

aggressive fremfærd, som tilsyneladende fremkommer på baggrund af kundernes ønske om valgfrihed af 

services. Netværksselskaberne konkurrerer også internt men i begrænset omfang via sammenslutningerne. 

                                                           
70

 SAS annual report 2012, S. 14 
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Tabel 9: Faktorernes forskellige påvirkning af SAS og Norwegian 

Faktorer Signifikans for indbyrdes 
konkurrence 

Leverandørernes forhandlingsstyrke Høj 

Rivalisering i branchen Høj 
Kilde: egen tilvirkning 

8.6 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Denne faktor vurderes som havende en stor indflydelse på SAS og Norwegians indbyrdes konkurrence. 

Hovedårsagen er selskabernes forskellige tilgang til outsourcing og brugen heraf. Norwegians strategi 

tilsigter outsourcing i alle tilfælde, hvor det kan lade sige gøre. Denne løsningsmodel er mindre kapitaltung 

og sparer virksomheden for direkte løn og lønforhandling med de outsourcede funktioner. Det forventes, at 

strategien vil blive en udfordring i Norwegians vækststrategi, hvor behovet for nye baser vil være 

tiltagende. Særligt de oversøiske destinationer kan vise sig at kræve opbygning af baser, med habile 

underleverandører. Denne del af Norwegians strategi vurderes også som den mest risikable, hvor andre 

sammenslutninger kan gå sammen om at udkonkurrerer Norwegian på et nyt marked. SAS er delvist i 

samme situation, hvor strategien går i retning af mere outsourcing. Det må forventes, at SAS benytter sig af 

sine partnere i det strategiske netværk Star Alliance, hvorfor SAS er bedre rustet. 

8.7 Rivalisering i branchen 

Det ses, at Norwegian vokser mere, end det gennemsnitlige passagerantal gør. Det kan derfor konkluderes 

at Norwegian i Skandinavien, vokser på bekostning af SAS. Det ses også, at væksten i SAS ikke stiger i takt 

med den generelle vækst i markedet. Sammenlignet med netværksselskaberne formår SAS ikke at fastholde 

sin position. SAS taber markedsandele, hvor Norwegian vinder dem, hvilket udstiller SAS’ udfordringer. 

Dette illustrerer også nødvendigheden af SAS’ strategiske fokusskift i forhold til de privatrejsende. 
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8.7.1 Muligheder & trusler 

I Tabel 10 ses en opsamling af omverdens-analysen for SAS og Norwegian inddelt i muligheder og trusler. 

Tabel 10: Muligheder & trusler for SAS & Norwegian 

Muligheder & trusler Mulighed SAS Trussel SAS Mulighed Norwegian Trussel Norwegian 
Potentielt 
konjunktur skifte 

 Potentielt flere 
forretningsrejsend
e ved konjunktur 
skifte  

 Potentiel øget 
interesse for 
luksus  

  Flere privat 
rejsende ved 
konjunktur skifte  

 

Stigning i olieprisen   General udvikling i 
flybrændstof 
priser  

  Norwegians 
ineffektive brændstof 
forbrug, kan gøre 
brøndstofpriser til en 
udfordring  

Stigning i dollarkurs   Valuta udvikling   Valuta udvikling 

Færre 
forretningsrejsende 

  Færre på 
businessclass og 
færre forretnings-
rejsende  

 80 % af fremtidens 
vækst er 
privatrejsende  

 

CO2 kvoter   Meget brændstof 
tung flåde  

  Norwegians 
ineffektive brændstof 
forbrug, kan gøre 
brøndstofpriser til en 
udfordring  

Video konferencer   General udvikling 
af substituerende 
produkter, som 
eks. video 
konferencer  

  General udvikling af 
substituerende 
produkter, som eks. 
video konferencer  

Underleverandører  Mulige 
effektiviseringer 
igennem 
outsourcing af 
kapitaltunge 
enheder  

 Potentiel 
svækkelse af 
organisationen 
ved outsourcing  

  Ingen 
samarbejdspartnere i 
branchen, hvilket 
skaber stor 
afhængighed af 
underleverandører 

 Kilde: egen tilvirkning 

Det ses, at den største forskel for SAS og Norwegian er de færre forretningsrejsende, som hidtil har været 

størstedelen af SAS indtjeningsgrundlag. Underleverandørerne er på nuværende tidspunkt en trussel for 

Norwegian, som har udnyttet denne mulighed maksimalt. SAS’ strategi har retning mod eksponeringen 

overfor underleverandørerne, hvorfor det både er en mulighed og en trussel. 
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9 Branche analyse 

SAS og Norwegian har en del konkurrenter, særligt udenfor Skandinavien.  Det er derfor oplagt at 

sammenligne selskabernes performance med de nærmeste konkurrenter i branchen, hvilket kan give et 

bedre indblik i situationen. De selskaber, der benyttes i denne sammenhæng, er de samme som tidligere, 

hvilket vurderes repræsentativt for både netværksselskaber samt lavprisselskaber. Denne tilgang sikre også 

et indblik i lavprisselskaberne i forhold til Norwegian og SAS i forhold til netværksselskaberne. 

9.1 Passagertal analyse 

I luftfartsbranchen opereres der med en række nøgletal, der måler luftfartsselskabernes præstationer. 

Præstationen af disse nøgletal hænger nøje sammen med luftfartsselskabernes evne til at skabe 

omsætning. Derfor er det interessant at analysere nøgletallene nærmere for at opnå en forståelse af 

henholdsvis Norwegian og SAS i forhold til konkurrenterne i Europa. Nøgletallene omfatter ”available seat 

km” (ASK), ”passenger load factor” (PLF), ”revenue passenger km” (RPK) og ”omsætning pr. passager 

kilometer” (yield). 

9.1.1 Available seat kilometers 

ASK giver et indblik i kapaciteten af flysæder, et givent selskab besidder. Indirekte giver dette nøgletal et 

bedre indtryk af størrelsen på et givent flyselskab end andre målestokke, der findes i regnskabet. I Figur 10 

ses et overblik over kapaciteten blandt SAS’ og Norwegians nærmeste konkurrenter. 

Figur 10: Available seat kilometers, ASK pr. selskab 

 

Kilde: egen tilvirkning, med data fra selskabernes årsrapporter 
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Som det ses, besidder Lufthansa og Air France suverænt den største kapacitet, i den europæiske 

luftfartsbranche. Det ses, at Norwegian er mindst efterfulgt af Finnair og SAS. Dette har været tendensen i 

hele den observerede periode. Kapaciteten fortæller intet om, hvorvidt selskabet formår at udnytte denne, 

og hvorvidt der formåes at tjene penge. Derfor er det relevant at se nærmere på udnyttelsen af 

kapaciteten, PLF. 

9.1.2 Passenger load factor  

Nøgletallet udtrykker hvorvidt et givent selskab formår at udnytte den kapacitet selskabet besidder. 

Omkring 65 % af et luftfartselskabs omkostninger er direkte relateret til flyet og er dermed uafhængig af 

antallet af passagerer ombord på flyet. Derfor vil en høj PLF medføre, at allokeringen af disse omkostninger 

vil blive spredt på flere passagerer, hvilket vil resultere i et lavere omkostningsniveau pr. passager og 

dermed mulighed for lavere billetpriser71. Det er derfor vigtigt for et luftfartselskab at operere med en høj 

PLF. I perioden 2008-2012 ligger den gennemsnitlige load factor på 77-80 % med meget små udsving fra år 

til år72. I Figur 11 ses selskabernes afvigelse fra den gennemsnitlige load factor i EU.  

Figur 11: netværk & lavprisselskabernes load factor i forhold til gennemsnittet i den europæiske 
luftfartsbranche 

Kilde: egen tilvirkning, med data fra selskabernes årsrapporter samt IATA outlook 2012 

                                                           
71

 Wells, A, 1999:215 
72

 IATA Outlook 2012 
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Det ses tydeligt af Figur 11, at lavprisselskaberne formår at udnytte deres kapacitet bedre end 

gennemsnittet og markant bedre end netværksselskaberne. Det fremgår også, at netværksselskabernes PLF 

er mere volatil end netværksselskabernes. Særligt fra 2009 og frem er der store udsving i 

lavprisselskabernes PLF. Netværksselskabet Air France er det eneste, der har formået at flyve med en PLF 

over gennemsnittet konsekvent siden finanskrisen i 2008. Tendensen er nedadgående for 

lavprisselskaberne og svagt opadgående for netværksselskaberne, hvorfor en konvergens selskabstyperne 

imellem ikke er utænkelig i fremtiden. 

Norwegians PLF svinger en del omkring gennemsnittet for den europæiske branche, men ligger forholdsvist 

langt fra konkurrenterne Easyjet og Ryanair. SAS ligger stabilt 3-5 % under gennemsnittet for branchen 

uden en åbenlys tendens mod bedring. Set over hele perioden er SAS det selskab, der flyver med lavest PLF. 

9.1.3 Revenue pr. seat kilometre 

RPK er et mål for passagertrafikkens salgsvolume og beregnes som summen af betalende passagerer 

multipliceret med antal fløjne kilometer. Som det følgende vil fremgå, er det givet, at            , 

hvorfor RPK kan betegnes som den overordnede udvikling i betalende kunder i passagertrafikken. RPK kan 

udtrykkes som et mål for, hvor effektive et givent selskabs flyvninger er, hvor en positiv udvikling i RPK er 

fordelagtig.  

Figur 12: afvigelsen fra den europæiske gennemsnitlige RPK, for udvalgte selskaber, samt 
tendensen for lavprisselskaber og netværksselskaber 

Kilde: egen tilvirkning, med data fra selskabernes årsrapporter samt IATA outlook 2012 
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I Figur 12 ses udviklingen i RPK som en afvigelse fra gennemsnittet for Europa. Det fremgår tydeligt, at 

lavprisselskaberne er bedst til at skabe omsætning på baggrund af mængden af rejsende, både i forhold til 

gennemsnittet og netværksselskaberne. Det ses også, at Norwegian er markant bedre end de nærmeste 

konkurrenter indenfor lavprisluftfart. SAS udmærker sig ved at klare sig dårligere end gennemsnittet i hele 

den observerede periode. 

Det interessante ved Figur 12, er tendensen for RPK for henholdsvis lavprisselskaberne og 

netværksselskaberne. Der er en klar tendens mod en konvergering af stigningen i RPK for 

lavprisselskaberne og netværksselskaberne, hvor den falder for lavprisselskaberne og stiger for 

netværksselskaberne. 

En høj RPK er ikke nødvendigvis et udtryk for, hvorvidt et givent selskab formår at tjene penge på sine 

kunder. I teorien kan et flyselskab sælge sine billetter for 1 kr. stykket, og derved udnytte sin kapacitet, og 

opnå en høj RPK. Det er derfor interessant at analysere på yield. 

9.1.4 Yield 

Yield giver et indblik i, hvorvidt et flyselskab formår at tjene penge på de billetter, der sælges, eller om 

billetterne foræres væk for at skabe en høj RPK.  

Figur 13: Omsætning pr. fløjet passagerkilometer 

Kilde: egen tilvirkning, med data fra årsrappoter 
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Det ses af Figur 13, at fællesnævneren for lavprisselskaberne er lav indtjening pr. flysæde. Der kan ikke 

konkluderes en trend i opad- eller nedadgående retning for hverken lavprisselskaberne eller 

netværksselskaberne. Udviklingen er stabil for begge typer af selskaber. 

SAS skiller sig særligt ud med en markant højere omsætning pr. passagerkilometer end både netværks- og 

lavprisselskaberne. Tendensen falder i tråd med SAS’ historiske fokus på de forretningsrejsende, hvorfor 

den nedadgående trend for SAS også reflekterer et marked med færre forretningsrejsende end tidligere. 

9.2 Enhedsomkostninger 

Enhedsomkostningerne i et luftfartselskab kan inddeles i 3 elementer løn, brændstof og afgifter. 

Administrationen af disse tre elementer er vigtige, når der skal konkurreres i Europa. Elementerne vil blive 

kortlagt i det følgende afsnit. 

9.2.1 Omsætning pr. lønkrone 

Som nævnt har SAS skåret markant i sine lønomkostninger, for at forbedre indtjeningen og dermed ROIC. 

Det fremgår af Norwegians årsrapport, at Norwegian i samme periode har haft stigende lønomkostninger. I 

samme periode stiger Norwegians omsætning, hvor SAS falder. Det er derfor interessant at få et indblik i 

hvor meget omsætning der bliver skabt pr. lønkrone. Af Tabel 11 fremgår udviklingen for de to selskabers 

omsætning pr. investeret lønkrone. 

Tabel 11: Omsætning pr. investeret lønkrone for SAS & NAS 

Omsætning pr. 
lønkrone 

2008 2009 2010 2011 2012 Gennemsnit 

SAS 3,00 2,50 2,96 3,16 3,11 2,94 

Norwegian 5,79 5,61 5,49 5,73 6,22 5,77 

Kilde: egen tilvirkning 

Det ses, at Norwegian formår at skabe næsten dobbelt så meget omsætning pr. investeret lønkrone. 

Selvom Norwegian øger lønomkostningerne i perioden, formår selskabet at forbedre dette nøgletal 

løbende, hvorfor nye investeringer i arbejdskraft i høj grad betaler sig. Der er ikke en umiddelbar klar 

tendens for SAS, men nøgletallet er mere eller mindre stabilt for perioden 2008-2012. Denne forskel var 

forventelig i et vist omfang, idet Norwegian er et lavprisflyselskab, der jævnfør den strategiske analyse, har 

et meget begrænset fokus på service og alt andet lige må have færre ansatte pr. indtjent krone. 

Det er derfor interessant at se nærmere på branchetendensen indenfor hhv. netværks- og lavprisselskaber. 

Udviklingen i benchmark selskaberne ses af Figur 14. 



Side 41 af 97 
 

Figur 14: Omsætning pr. lønkrone 

Kilde: egen tilvirkning, med data fra årsrapporter 

Det fremgår af Figur 14, at netværksselskaberne opererer med et væsentligt lavere gennemsnit i forhold til 

branchen generelt. Det ses også, at det er lavprisselskaberne, der trækker gennemsnittet op, hvor særligt 

Air Berlin, Ryanair og Easyjet formår at omsætte investering i lønkroner til omsætning. Det ses at 

netværksselskaberne følges ad indtil 2012, hvor Finnair formår at øge omsætningen pr. lønkrone markant. 

Særligt at bemærke om Norwegian og SAS er, at de begge klarer sig dårligst indenfor deres respektive 

selskabstype. Der kan være andre faktorer, der forstyrrer dette billede. Der er regionale forskelle, som kan 

være medvirkende til at gøre nøgletallet markant bedre for ikkeskandinaviske selskaber. Derfor er et indblik 

i lønudviklingen nødvendig for Skandinavien og resten af Europa. Resten af Europa er i denne 

sammenhæng repræsenteret af Tyskland, England, Irland og Frankrig. 
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Figur 15: Månedsløn Skandinavien, og resten af Europa, i EUR 

 

Kilde: egen tilvirkning, med data fra International Labour Organization (ILO) (ILO Global Wage Database 
2012) 

Det fremgår af Figur 15, at Norwegian og SAS har en konkurrencemæssig ulempe i forhold til deres 

europæiske konkurrenter. Lønningerne har siden 2007 været stigende i Skandinavien, hvor de har været 

stabile i resten af Europa.  

Det kan konkluderes, at SAS er konkurrencedygtig på omsætning pr. lønkrone, da SAS jævnfør Figur 14 

ligger marginalt efter de andre netværksselskaber. Dette skal sammenholdes med væsentligt højere 

lønninger i Skandinavien i forhold til Europa generelt, hvorfor det må antages, at anvendelsen af 

menneskelige ressourcer i SAS er mere effektiv end andre netværksselskaber. Norwegian har en markant 

udfordring i forhold til sine nærmeste konkurrenter i Europa. Det ses af Figur 14 at Norwegian ikke formår 

at udnytte de menneskelige ressourcer i samme omfang som andre lavprisselskaber. Norwegian er 

forventeligt bedre til at skabe omsætning på baggrund af sine ansatte som tidligere nævnt.  

9.2.2 Flybrændstof 

Det kan være svært at foretage en direkte sammenligning imellem de enkelte luftfartsselskabers 

omkostninger til brændstof. Særligt hedging politikken kan have en stor indflydelse. Dette betyder, at nogle 

selskaber betaler mindre, hvis de har ført en aggressiv hedgingpolitik i en periode med stigende 

brændstofpriser, mens andre må betale prisen for ikke at have været ligeså aggressiv. Høje 

brændstofomkostninger for et enkelt selskab kan være ensbetydende med, at selskabet har en ældre flåde 

og dermed et højere brændstofforbrug. Det vil derfor være interessant at sammenligne de to 

hovedfaktorer i forhold til selskabernes brændstofforbrug. Den ene faktor er brændstof i forhold til RPK, 

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

 3.000

 3.500

 4.000

 4.500

 5.000

2007 2008 2009 2010 2011

Skandinavien

Resten af Europa

Linear (Skandinavien)



Side 43 af 97 
 

den anden er brændstof i forhold til passageromsætning. Hensigten med disse to analyser er et indblik i 

forbruget i forhold til kapaciteten og forbruget i forhold til den faktiske indtjening. 

Figur 16: antal passager kilometer, pr. EUR brugt på brændstof 

Kilde: egen tilvirkning, med data fra årsrapporter 

Det ses af Figur 16, at lavprisselskaberne formår at få flest kilometer ud af deres brændstof. Der ses en 

trend i retning af færre kilometer pr. EUR på brændstof, hvor lavprisselskaberne ser ud til at falde hurtigere 

end netværksselskaberne. Norwegian udmærker sig ved et særligt ineffektivt forbrug af brændstof i forhold 

til mængden af passagerkilometer. Hvor effektivt brændstoffet udnyttes er dog mindre interessant, da det 

er selskabernes evne til at tjene penge på baggrund af de rejste kilometer, som definerer selskabets 

”succes” på den lange bane.  
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Figur 17: Brændstof i % af passageromsætning 

 

Kilde: egnen tilvirkning, med data fra årsrapporter 

Det ses i Figur 17 at netværksselskaberne ligger mere stabilt i forhold til lavprisselskaberne, men bortset fra 

dette, fylder udgiften til brændstof det samme. Easyjet, der formåede en meget høj brændstofeffektivitet, 

formår ikke at omsætte dette til omsætning, hvorfor det må antages, at Easyjet sælger biletter for at 

forbedre load factor. Det kan derfor konkluderes, at udviklingen i brændstof priserne, påvirker branchen 

ens på tværs af selskabstype. 

9.2.3 Afgifter 

Som beskrevet i benchmark analysen har selskaberne i branchen begrænset indflydelse på regulatoriske 

afgifter og lufthavnsafgifter. Afgifter har en andel på 15 % af de samlede enhedsomkostninger, og da det 

ikke vurderes, at selskaberne kan forhandle disse, forventes dette at blive det langsigtede niveau.  

9.3 SAS & Norwegian sammenligning 

I Tabel 12 fremgår forskellene og lighederne for SAS & Norwegian, hvorefter en kort analyse vil belyse de 

forskelle, der ikke tidligere er belyst. 
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Tabel 12: sammenligning af SAS og Norwegian i forhold til nærmeste konkurrenter 

Position i forhold til konkurrenter SAS Norwegian 

Available seat km Svag Svag 

Passenger load factor Svag Neutral 

Revenue passenger km Svag Stærk 

Yield Stærk Svag 

Løn Svag Neutral 

Brændstof Neutral Neutral 

Afgifter Neutral Neutral 
Kilde: egen tilvirkning 

9.3.1 RPK  

Det ses, at Norwegian forstår at sælge sin kapacitet i langt højere grad end SAS. Dette var forventet taget 

SAS’ ejerforhold i betragtning. De ikke attraktive ruter, som SAS servicerer, er en umiddelbar belastning for 

selskabet. 

9.3.2 Yield 

Yield viser overraskende, at SAS på trods af den dårlige RPK formår at tjene det dobbelte pr. 

passagerkilometer i forhold til Norwegian. Det må derfor antages, at SAS historiske fokus på de 

forretningsrejsende betaler sig. Fastholdelsen af ikke attraktive ruter kan derfor betragtes, som en service 

der betaler sig overfor de forretningsrejsende og dermed en højere yield.  

9.3.3 Løn 

Som illustreret i Figur 15 har SAS & Norwegian en udfordring i forhold til deres europæiske konkurrenter. 

Norwegian står dog markant stærkere end SAS. Det må antages, at Norwegian har formået at forhandle 

bedre vilkår med sine ansatte fra starten. Norwegians strategi tilsiger også et minimum antal ansatte pr. 

rejsende, hvorfor det forventes, at SAS også i fremtiden vil være mindre konkurrencedygtig på lønninger i 

forhold til Norwegian. 

10 Værdikæde analyse 

Hensigten med analysen af de interne og de eksterne forhold er at belyse hvilke elementer, der er 

værdiskabende i SAS og Norwegian. Analysen af de eksterne forhold har i høj grad belyst, at det kræver en 
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omstillingsparat organisation for at kunne konkurrerer effektivt i luftfartsbranchen. Den interne analyse af 

de værdiskabende aktiviteter foretages med Porters værdikædeanalyse, og de vedvarende 

konkurrencemæssige fordele forsøges belyst med VRIO. 

Der er fem elementer i Porters værdikædeanalyse, indgående logistik, produktion, udgående logistik, 

eftersalg, marketing og salg. Udover de fem hovedelementer er der også fire støtteaktiviteter betegnet som 

virksomhedens infrastruktur, menneskelige ressourcer & HR management, produkt- og teknologiudvikling 

samt indkøb/forsyninger. Det er dog ikke alle elementerne, der vurderes relevante i forhold til 

luftfartsbranchen. De elementer, der lægges vægt på i forhold til den interne analyse af SAS og Norwegian, 

er produktion, marketing & salg, produktion samt produkt- og teknologiudvikling. De resterende elementer 

vurderes mindre relevante eller delvist belyst i den eksterne analyse. I Tabel 13 ses et samlet overblik over 

værdikædeanalysen samt vurderingen af den konkurrencemæssige indflydelse. 

Tabel 13: værdikæde- og ressourceanalyse SAS & Norwegian 

Aktiviteter og 
ressourcer 

Værdi-
fuld? 

Sjælden? Dyr at 
imitere? 

Konkurrencemæssig implikation 

Produktion: 
Serviceniveau 

 

 Ja 

 

 Nej 

 

 Delvist 

 

 Midlertidig konkurrencemæssig fordel 

Marketing og salg: 
Image 
Sammenslutninger 
Loyalitetsprogrammer 

 

 Ja 

 Ja 

 Ja 

 

 Ja 

 Nej 

 Nej 

 

 Ja 

 Nej 

 Nej 

 

 Vedvarende konkurrencemæssig fordel 

 Konkurrenceparitet 

 Konkurrenceparitet 

Virksomhedens 
infrastruktur: 
Effektivitet 
Flyflåden 
Yield 
Kreditværdighed 

 
 

 Ja 

 Ja 

 ja 

 Ja 

 
 

 Nej 

 Delvist 

 
 

 Nej 

 Nej 

 
 

 Konkurrenceparitet 

 Midlertidig konkurrencemæssig fordel 

Produkt- og 
teknologiudvikling 
Innovation 

 
 

 Ja 

 
 

 Ja 

 
 

 Delvist 

 
 

 Vedvarende konkurrencemæssig fordel 

Kilde: Egen tilvirkning – Konkurrenceparitet er et udtryk for at der hverken er fordele eller ulemper ved den 

pågældende ressource 

I det følgende afsnit vil den bagvedliggende analyse og argumentation blive belyst. 
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10.1 Produktion: 

 Serviceniveau: SAS blev for tredje år i træk udnævnt som Europas mest punktlige flyselskab af det 

uafhængige Flightstats73. For hele 2012 opnåede SAS en punktlighed på 89,1 %74, hvor Norwegian 

opnåede en punktlighed på sine afgange på 84,9 %75. Norwegian og SAS har to forskellige 

udgangspunkter for deres services. SAS fokuserer på at servicerer sine rejsende bedst muligt, hvor 

bagage, børnerabat, sædereservation, kaffe & te samt avis er en naturlig del af rejsen76. Norwegian 

satser derimod på en billig kerneydelse, hvor alt skal tilkøbes. Norwegian har dog ændret lidt ved 

sin billetstrategi, hvor selskabet i dag går målrettet efter at tilbyde gratis Wi-Fi på alle deres 

flyvninger77. Lavkonjunkturen, Europa gennemgår, gør Norwegians billetmodel mere attraktiv end 

SAS. SAS’ model er dog let at imitere, hvorimod det at gå væk fra modellen kan koste imagetab.  

10.2 Marketing & salg: 

 Image: SAS har et meget stærkt brand, som er opbygget igennem 60 år, hvor selskabet har været 

med til at sætte standarden for service, sikkerhed og miljøpolitik. Norwegian er derimod en relativ 

ny virksomhed i den skandinaviske forbrugers bevidsthed, hvor lave priser er strategien. Strategien 

afspejles derfor også i Norwegians image. SAS er unikt positioneret i det skandinaviske flymarked, 

hvor kunderne ved, hvad de får, og denne type brands er sjældne i branchen. 

 Sammenslutninger: Som tidligere nævnt indgår SAS i Star Alliance, hvilket giver kunderne adgang til 

et overvældende netværk. Det kan ikke betragtes som en enestående kvalitet, da de fleste 

netværksselskaber indgår i denne type samarbejder. Norwegian indgår ikke i nogle 

sammenslutninger, og Finnair droppede samarbejdet med Norwegian i 201178. Den manglende 

deltagelse i en sammenslutning betyder, at Norwegian er nødsaget til at have aftaler med samtlige 

lufthavne de vil rejse til og fra. 

 Loyalitetsprogrammer: Både SAS og Norwegian tilbyder loyalitetsprogrammer. SAS har Eurobonus, 

og Norwegian har Norwegian Reward. Eurobonus kan bruges på rejser, opgraderinger, 

hotelovernatninger og billeje, hvorfor Eurobonus må betegnes som værende meget alsidigt. 

Eurobonuspoint kan også overføres til venner eller bekendte, hvis den rejsende ikke selv kan 

benytte dem. Norwegians cashpoints kan benyttes på rejser og opgradering og er personlige. 

Norwegians loyalitetsprogram er derfor mere begrænset. Pointene optjenes i begge 
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 SAS annual report 2012, S. 2 
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 SAS annual report 2012, S. 20 
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 Norwegian kvartalsrapporter 2012 
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 SAS annual report 2012, S. 12 
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 http://www.norwegian.com/dk/Nyttig-pa-reisen/Rejseservice/wifi/ 
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 http://www.tic.travel/news/06072011/finnair-dropper-norwegian-alliance 

http://www.norwegian.com/dk/Nyttig-pa-reisen/Rejseservice/wifi/
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bonusprogrammer, ved rejseaktivitet, dog med mulighed for at optjene point ved 

hotelovernatninger igennem SAS. Begge programmer falder i tråd med selskabernes respektive 

profiler, men kan ikke betragtes som en sjældenhed, da de fleste selskaber i branchen har 

bonusprogrammer. 

10.3 Virksomhedens infrastruktur: 

 Effektivitet: SAS har med 4NXG taget et vigtigt skridt hen imod en mere fleksibel forretning med 

fokus på effektivitet og mere likviditetsmæssig frihed i gennem outsourcing og frasalg. Senest har 

SAS oprettet en joint venture med Swissport International med henblik på salg af SAS Ground 

Handling79. Af Figur 18 ses det, at Ground Handling i SAS ikke umiddelbart er en indbringende 

forretning, når lønninger sammenholdes med omsætning. Dertil kommer kapitalbindingen, som 

ikke medtages. Det forventes, at SAS har en række synergier, ved ejerskabet som er svære at 

opgøre værdien af. Det kan konkluderes at værdien af SAS Ground Handling, ud fra 

lønfremskrivningsprincippet, ikke umiddelbart har den store driftsmæssige værdi.  

Figur 18: Estimeret udvikling i lønomkostninger til SAS Ground Handling i forhold til 
omsætningen for Ground Handling 

 

Kilde: egen tilvirkning, med data fra SAS årsrapporter 2006-2012. Fremskrivning af løn foretaget 

som andel af samlet lønomkostninger. 
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Flybranchen oplever store sæsonudsving i likviditeten, hvorfor et stort og billigt 

likviditetsberedskab80 er vigtigt. Norwegian har en mere strømlinet organisation, og har derfor ikke 

et behov for at ændre sin organisation. Norwegian vokser igennem et mantra om lav 

omkostningsstruktur og profitabel vækst81. Den effektive organisation kendetegner i højere grad 

lavprisselskaberne end netværksselskaberne og kan derfor ikke betragtes som sjælden.  

 Yield: i et konkurrenceintensivt marked som flybranchen er det vigtigt, at der tjenes penge på de 

billetter, der sælges. De variable omkostninger nedbringes for hver passager om bord, og dermed 

øges indtjeningen. SAS har siden 2008 fløjet med en gennemsnits load factor på 73,9 % og 

Norwegian med en load factor på 78,4 %82. Bruges selskaberne fra Figur 7 som benchmark for load 

factor, er gennemsnittet på 79,2 % for perioden 2008-201283. Det er værdifuldt med en høj load 

factor, men kræver god styring af flåden, før dette kan opnås.  

 Flyflåden: SAS’ flåde er aldrende, hvor udskiftningen har været langsommelig. SAS har 9 forskellige 

flytyper, som benyttes i driften. Flådens alsidighed giver mulighed for at sætte fly ind, hvor det er 

nødvendigt, og ændre i fly- og rutesammensætningen afhængigt af efterspørgslen. 

Gennemsnitalderen på flåden er 12,6 år84 og med en afskrivningsperiode på 20 år85, er den samlede 

flåde aldrende, og nogle flytyper forældede. SAS er i gang med en fornyelse af flåden og har bestilt 

26 nye fly, som leveres frem mod 201486. Norwegian har derimod 2 flytyper, og flåden har en 

gennemsnitsalder på 4,9 år87. Det betyder, at Norwegians flåde burde være betydeligt mere 

brændstof effektiv, men mindre fleksibel88. Norwegian har også bestilt yderligere 27 fly frem mod 

2014 og har i alt 276 flyordre89. Det vil være kapitaltungt at skulle efterligne Norwegians flåde 

fornyelse.  

 Kreditværdighed: Da branchen er kapitaltung, vurderes en god kreditvurdering at være afgørende 

for flyselskaberne. Kreditværdigheden afgør prisen på driftskreditter samt lånerenten på 

nyindkøbte fly. SAS har en vurdering på Caa1 hos Moody’s og CCC+ ved Standard & Poor’s90. 

Kreditvurderingen for SAS må antages at være et større problem, da sandsynligheden for konkurs 
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med de før nævnte kreditvurderinger estimeres til cirka 60 %91. Norwegian har ikke en kredit rating, 

hvorfor der i bilag 8 kan ses en estimering. Ud fra min estimering og reformulering burde 

Norwegian have en kredit rating tilsvarende SAS.    

 

10.4 Produkt- og teknologiudvikling:    

 Innovation: SAS har historisk været et af de mest innovative flyselskaber i verden. SAS var det første 

selskab der introducerede underholdning på flyet, sovesæder, lounges, finger scannings check-in og 

flydrift med omtanke for miljøet92. SAS har ikke markeret sig med innovative tiltag i nyere tid, men 

indgår i en del forskningsprojekter på branche- og EU-niveau indenfor flysikkerhed og 

medarbejderudmattelse93. Norwegians største innovative tiltag er gratis Wi-Fi for alle rejsende ombord 

på sine fly. Det er dog et element i deres forretningsstrategi at tilbyde innovative løsninger, hvorfor det 

må forventes, at der kommer yderligere tiltag i fremtiden. Innovation må betragtes som en stor fordel i 

en konkurrenceintensiv branche, hvor forbrugerefterspurgte tiltag kan skabe en first-mover effekt. 

Denne first-mover effekt kan give en fordel, når kunderne skal vælge flyselskaber. Det må antages, at 

selskaber med historisk stort kendskab til branchen, en vis størrelse og en effektiv R&D afdeling er dem, 

der klarer sig bedst.  
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 Koller, T. et al (2010): Measuring and Managing the Value of Companies, side 499 
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 SAS annual report 2012, S. 19 
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10.5 Værdikæde sammenligning 

I Tabel 14 sammenlignes SAS og Norwegians værdikæder, og i det efterfølgende afsnit fremhæves de mest 

markante forskelle. 

Tabel 14: Sammenligning af SAS & Norwegians værdikæder 

Værdikæde sammenligning Fordel for SAS Fordel for Norwegian 

Produktion: 
 Serviceniveau 

 
 Delvist 

 
 Delvist 

Marketing og salg: 
 Image 

 Sammenslutninger 
 Loyalitetsprogrammer 

 
 Ja 

 Ja 

 Ja 

 
 Delvist 
 Nej 
 Delvist 

Virksomhedens infrastruktur: 
 Effektivitet 
 Flyflåden 

 Yield 

 Kreditværdighed 

 
 Delvist 
 Nej 
 Ja 

 Nej 

 
 Ja 

 Ja 

 Nej 
 Nej 

Produkt- og teknologiudvikling 

 Innovation 

 
 Ja 

 
 Delvist 

Kilde: egen tilvirkning 

10.5.1 Marketing og salg 

SAS differentierer sig via sit image i forhold til Norwegian. SAS’ deltagelse i et netværk kan vise sig at være 

en større force på længere sigt, særligt når Norwegian fortsætter sin globale ekspansion, hvor Norwegian 

vil blive hæmmet af den manglende understøttelse af et netværk. Hvorfor det også må forventes at 

Norwegian vil blive mere kapitaltung over tid. 

10.5.2 Virksomhedsinfrastruktur 

SAS har en potentiel stor besparelse i deres enhedsomkostninger ved en fornyelse af flåden. Som belyst i 

brancheanalysen, vil en forbedret brændstofeffektivitet kombineret med en yield betyde en markant 

sænkning af enhedsomkostningerne for SAS. Jævnfør Figur 17 benytter Norwegian sine lavere 

enhedsomkostninger på billigere billetter til kunderne. I Figur 19 sammenholdes SAS og Norwegians 

enhedsomkostninger, for at give et indtryk af hvor effektiv Norwegian faktisk er i forhold til SAS. 
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Figur 19: enhedsomkostninger (løn, brændstof, afgifter) i forhold til omsætning 

 

Kilde: egen tilvirkning, med data fra SAS & Norwegians årsrapporter 2008-2012 

Det ses, at SAS historisk har ligget markant over Norwegian, men at det i løbet af 2010 er lykkedes at bringe 

niveauet ned på niveau med Norwegian på disse tre væsentlige enhedsomkostninger. Det kan derfor 

konkluderes, at SAS og Norwegian er meget ens, hvad angår enhedsomkostninger, på trods af forskelle i 

flyflåde og strategi. 

10.5.3 Produkt- og teknologiudvikling 

SAS’ 4NXG lægger ikke op til ændringer indenfor innovation, hvorfor det må antages, at SAS fortsætter med 

at udvikle branchen og komme med nye tiltag. Det forventes, at størstedelen af de innovative tiltag for 

Norwegian vil være med fokus på enhedsomkostningerne, for at kunne fastholde 

omkostningslederstrategien. Det forventes derfor ikke, at Norwegian vil være innovative i den traditionelle 

”first mover” forstand.  
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10.6 Styrker og svagheder 

I Tabel 15 ses et overblik over Norwegian og SAS styrker & svagheder. 

Tabel 15: Styrker & svagheder 

Styrker & Svagheder Styrke SAS Svaghed SAS Styrke Norwegian Svaghed Norwegian 
Innovation Vækst igennem nye tiltag    Har kun i begrænset 

omfang markeret sig 
med nye tiltag  

Image Vækst igennem 
historiske relationer   Tiltrækker prisfølsomme 

kunder igennem image   

Service Stærke samlede tilbud og 
pålidelighed   Begrænset tilbud der 

fokuserer på 
kerneydelsen  

Outsourcing  Kapitaltung grundet 
begrænset outsourcing  

Lav kapitalbinding grundet 
outsourcing  

Lønomkostninger  Lønomkostninger over 
branche gennemsnittet  Lønomkostninger over 

branche gennemsnittet 
Kreditværdighed  Dyr finansiering 

grundet Credit rating   Dyr finansiering 
grundet Credit rating  

Flåde & alsidighed Effektiv udnyttelse af 
flåde   Lavt CO2 forbrug grundet 

flåde alder   

Yield Højere yield end 
gennemsnittet    Ringe indtjening på 

solgte sæder  

Sammenslutninger Mulighed for 
effektiviseringer igennem 
samarbejdspartnere  

  Ingen 
samarbejdspartnere 

Ejerskab  Indirekte tvunget til at 
flyve ikkeprofitable 
ruter 

  

Færre forretnings-
rejsende  Særligt følsom overfor 

segmentændringer 
Kerne segment 
privatrejsende  

Strategi Fortsat effektiviserings-
muligheder i 4NXG   Høj PLF   

Loyalitetsprogram Stor værdi for den 
rejsende ved at benytte 
SAS gentagne gange  

 Værdi for den rejsende 
ved at benytte Norwegian 
gentagne gange  

 

Kilde: egen tilvirkning 
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11 SWOT 

Af Tabel 16 fremgår argumentationen for SWOT opsummeret. 

Tabel 16: SWOT opsummeret med argumentation i forhold til finansielle værdidrivere 

S- styrker, W- svagheder, O- muligheder, T- trusler 

Styrker SAS Styrker Norwegian Svagheder SAS Svagheder Norwegian 

 Vækst igennem nye tiltag (2.2) 

 Vækst igennem historiske relationer 
(2.2) 

 Stærke samlede tilbud og pålidelighed 
(2.2) 

 Effektiv udnyttelse af flåde (5.3) 

 Højere yield end gennemsnittet (3.2) 

 Mulighed for effektiviseringer igennem 
samarbejdspartnere (4.3) 

 Fortsat effektiviseringsmuligheder i 
4NXG (3.3) 

 Stor værdi for den rejsende ved at 
benytte SAS gentagne gange (2.2) 

 Tiltrækker prisfølsomme 
kunder igennem image (3.3) 

 Lavt CO2 forbrug grundet 
flåde alder (3.1/5.3) 

 Værdi for den rejsende ved at 
benytte Norwegian gentagne 
gange (2.2) 

 Høj PLF (2.2) 

 Kapitaltung grundet begrænset 
outsourcing (4.2) 

 Lønomkostningerne (3.4) 

 Dyr finansiering grundet Credit rating 
(5.1) 

 Indirekte tvunget til at flyve ikkeprofitable 
ruter (2.1) 

 Har kun i begrænset omfang markeret sig 
med nye tiltag (2.2) 

 Begrænset tilbud der fokuserer på 
kerneydelsen (2.2) 

 Lønomkostninger (3.4) 

 Dyr finansiering grundet Credit rating (5.1) 

 Ringe indtjening på solgte sæder (3.2) 

Muligheder SAS Muligheder Norwegian Trusler SAS Trusler Norwegian 

 Potentielt flere forretningsrejsende ved 
konjunktur skifte (2.1) 

 Mulige effektiviseringer igennem 
outsourcing af kapitaltunge enheder 
(4.2) 

 Potentiel øget interesse for luksus (2.2) 

 Forbedret kreditværdighed som følge af 
4NXG (5.1) 

 Flere rejsende ved konjunktur 
skifte (2.1) 

 80 % af fremtidens vækst er 
privatrejsende (3.3) 

 Potentiel svækkelse af organisationen og 
yield ved outsourcing (3.2) 

 Udviklingen i flybrændstof priser (5.3) 

 Færre på businessclass og færre 
forretningsrejsende (3.2/4.1) 

 Meget brændstoftung flåde (5.3) 

 Generel udvikling af substituerende 
produkter, som eks. videokonferencer 
(2.1) 

 Ingen samarbejdspartnere i branchen, hvilket 
skaber stor afhængighed af 
underleverandører (3.2/4.2) 

 Norwegians ineffektive brændstofforbrug, 
kan gøre brøndstofpriser til en udfordring 
(5.3) 

 Stigende konkurrence i takt med vækst (3.3) 

 General udvikling af substituerende 
produkter som eks. videokonferencer (2.1) 

Kilde: egen tilvirkning
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12 Sammenhængen med finansielle værdidrivere 

Af Tabel 17 fremgår sammenhængen mellem de ikke-finansielle- og finansielle værdidrivere. Hensigten 

med tabellen er at give et overblik over de ikke-finansielle værdidriveres indflydelse i den efterfølgende 

rentabilitetsanalyse. 

Tabel 17: Sammenhæng mellem ikke finansielle- og finansielle værdidrivere, samt 
sammenligning af SAS & Norwegian 

Finansielle 
værdidrivere 

Ikke finansielle værdidrivere Fordel for 
SAS 

Fordel for 
Norwegian 

Konkurrencefordelsperiode 1.1. Adgangsbarriere 

1.2. Exit barriere 
 Nej 

 Delvist 

 Nej 

 Delvist 

Salgets vækstrate 2.1. Konjunktur skifte  
2.2. Differentieringsstrategi – image, service 

& PLF 

 Ja 

 Ja 

 Delvist 

 Delvist 

Overskudsgrad 3.1. CO2 kvoter 
3.2. Yield  
3.3. Omkostningslederstrategi – kerneydelse 

3.4. Lønomkostninger 

 Nej 

 Ja 

 Delvist 

 Nej 

 Ja 

 Nej 

 Ja 

 Nej 

Kerne netto driftsaktiver 4.1. Færre forretningsrejsende 

4.2. Outsourcing 

4.3. Flåde – udskiftning og nye ordre 

 Delvist 

 Nej 

 Delvist 

 Ja 

 Ja 

 Ja 

Kapitalomkostninger 5.1. Rentestigning 

5.2. Outsourcing 

5.3. Stigning i oliepris 

 Nej 

 Delvist 

 Nej 

 Nej 

 Ja 

 Nej 

Kilde: egen tilvirkning, sammenhæng med SWOT fremgår af afsnit tal, som kan sammenholdes med Tabel 

16 

12.1 Udvikling i makroøkonomiske forhold 

Udviklingen i de grundliggende makroøkonomiske drivere for SAS & Norwegian er nødvendige at belyse for 

at give en forståelse for sammenhængen mellem den strategiske analyse, de finansielle værdidrivere, samt 

den senere budgettering. De to væsentligste parametre, der påvirker selskaberne, er BNP samt prisen på 

olie. 

12.1.1 BNP 

Ud fra den tidligere analyse kan det konkluderes, at salgets vækstrate hænger nøje sammen med 

udviklingen i BNP, hvorfor BNP bliver en af de væsentligste parametre, når fremtiden for selskabernes 

vækst skal defineres. Samtidig forventes det, at en stigning i BNP vil påvirke salgets vækstrate kraftigere i 
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SAS end Norwegian. Årsagen hertil skal findes i SAS’ image samt de strategiske tiltag om øget tilkøb af 

luksus. Norwegians fokus ligger fortsat på en billig kerneydelse, hvorfor en øget BNP ikke vil bidrage 

forholdsmæssigt lige så meget til salget som i SAS. Norwegian er derimod bedre stillet, skulle BNP falde, 

hvor de rejsende bliver mere prisfølsomme. Et fald i BNP kan flytte yderligere passagerer fra SAS til 

Norwegian, hvorfor Norwegian vil drage nytte af situationen og SAS lide nød. 

Aktuelt forventes BNP at stige med 1 % næste år og 2 % årene efter. 

12.1.2 Oliepris 

Som tidligere påvist er dette parameter den største udgift i enhedsomkostningerne. Parameteret er derfor 

af afgørende betydning for overskudsgraden i selskaberne. Der kan argumenteres for, at udviklingen 

påvirker Norwegian forholdsmæssigt mere end SAS, da analysen har påvist, at Norwegian bruger mere 

brændstof pr. kilometer. Der forventes dog ikke en mærkbar udvikling i olieprisen. Hovedårsagen til denne 

forventning er den globalt øgede udnyttelse af skifergas fremfor olie. Det forventes derfor at en eventuel 

fremgang i verdensøkonomien, ikke umiddelbart vil øge efterspørgsel på olie grundet det billigere 

alternativ, skifergas. 

13 Regnskabsanalyse 

Regnskabsanalysen i følgende afsnit har i samspil med den strategiske analyse til hensigt at belyse de 

væsentligste forskelle og ligheder mellem Norwegian og SAS. Med denne viden er det muligt at kortlægge i 

hvilken retning, de strategiske overvejelser skal lægges, for at begge selskaber skal have en fremtid i 

luftfartsbranchen. 

13.1 Reformulering af balancen 

Før Norwegian og SAS kan sammenlignes retmæssigt, bør nogle elementer i årsrapporterne strømlines. 

Yderligere foretages en traditionel reformulering, hvor balancen opdeles i driftsaktiviteter og 

finansieringsaktiviteter. Driftsaktiviteterne er et udtryk for de poster, der knytter sig til driften, hvor 

finansieringsaktiviteterne er et udtryk for den finansielle del af forretningen og kendestegnes ved, at de er 

rentebærende. Der er dog særlige forhold i denne opdeling, hvorfor det efterfølgende afsnit vil klarlægge 

disse. Da intentionen er at gøre balancerne sammenlignelige, vil de følgende argumenter gøre sig gældende 

for begge selskaber. 

Leasing 

Leasing er en af de poster i et luftfartsselskabsregnskab, som kan være svære at estimere korrekt. SAS og 

Norwegian har begge opgjort sin leasing, som operationel og derfor som en omkostning i 
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resultatopgørelserne. Der kan dog argumenteres for, at dette er misvisende, da selskaberne har den fulde 

råderet over flyene i leasingperioden, som oftest udgør størstedelen af flyets levetid. Derfor klassificeres 

den operationelle leasing som finansiel leasing, hvormed et mere korrekt billede af balancen fremkommer. 

Under den reformulerede balance for SAS indregnes den beregnede værdi af flyene under posterne 

’Aircraft’ og ’Other loans’. Med hensyn til den reformulerede resultatopgørelse fjernes posten ’Leasing 

costs for aircraft’ fra ’Operating income’, hvorimod de beregnede afskrivninger og renteydelser posteres 

under hhv. ’Depreciation and impairment’ og ’Financial expenses’. For Norwegian er værdien af flyene 

indregnet i ’Borrowings’ og ’Aircraft, parts and installations on leased aircraft’. I den reformulerede 

resultatopgørelse er renteydelser på fly samt nedskrivninger fjernet fra ’Operating profit’, og henført til 

hhv. ’Net financial items’ og ’Depreciation and amortization’. 

Udskudt skat  

Da udskudt skat oftest opstår fra forskelle i beregninger af driftsoverskud i den skattepligtige indkomst og 

det officielle regnskabsmæssige overskud, er disse poster driftsaktiver eller driftsforpligtelser.  

Den reformulerede balance fremgår af bilag 5. 

13.2 Reformulering af resultatopgørelse 

Ved reformulering af resultatopgørelsen benyttes samme tilgang som reformulering af balancen. Denne har 

til hensigt at dele driften op i de værdiskabende aktiviteter, der knytter sig til driften og de aktiviteter, der 

knytter sig til finansieringsaktiviteter. Når disse skal klassificeres, er der flere særlige elementer at være 

opmærksom på. De mest markante klarlægges i det følgende. 

Finansielle indtægter og finansielle omkostninger 

’Net financial items’ indeholder udover rente ind- og udgifter også kursreguleringer. Dette gør sig gældende 

for både SAS og Norwegian. Det må antages, at disse kursreguleringer er relateret til valuta i forbindelse 

med køb og salg af ydelser. Dog vurderes det som en aktiv strategisk beslutning at have denne eksponering, 

hvorfor posten forbliver tilknyttet den finansielle drift. Dette underbygges også af kommentarer i begge 

årsregnskaber, om selskabernes hedging strategier. 

Allokering af skatteomkostninger  

Den beregnede skatteomkostning skal allokeres ud på både overskuddet fra drifts- og finansielle aktiver for 

at kunne udregne disse efter skat. Skatteallokeringen medregner skatteskjoldet ved at fratrække finansielle 

omkostninger i skatteregnskabet. Foruden at allokere dette skatteskjold under de finansielle aktiver 

allokeres dette til driftsoverskuddet, da skatten på driftsoverskuddet ville være højere uden skatteskjoldet.  
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Ved beregning af skatten er der taget udgangspunkt i den danske selskabsskat på 25 %, som fastholdes for 

begge selskaber. Dette gøres for at holde driften sammenlignelig, hvor det ikke er forventeligt at skatten 

gør forskellen på succes i luftfartsbranchen. 

Den reformulerede resultatopgørelse fremgår af bilag 6. 

14 Rentabilitetsanalyse 

Rentabilitetsanalysen har til formål at analysere de finansielle værdidrivere for både Norwegian og SAS. 

Denne analyse har yderligere til formål, at belyse, hvor SAS og Norwegian markant adskiller sig fra 

hinanden. Analysen af udviklingen i egenkapitalforrentningen ’ROE’ tager udgangspunkt i afkastet på 

henholdsvis driftsaktiviteter og finansieringsaktiviteter. Driftsaktiviteterne tager udgangspunkt i afkastet på 

den investerede kapital ’ROIC’, som er et resultat af overskudsgraden ’PM’ og aktivernes 

omsætningshastighed ’ATO’.  

14.1 Afkastet på egenkapitalen 

Egenkapitalforrentningen ’ROE’ måler profitabiliteten på baggrund af netto overskuddet generet ved hjælp 

af aktionærernes investerede kapital. For begge selskaber er netto overskuddet defineret som ’Net 

earnings’ og aktionærernes investerede kapital som ’Total equity’. ROE kan illustreres ud fra følgende 

formel: 

     
            

            
 

Egenkapitalen er taget som et gennemsnit af de foregående år for at give et retvisende billede af 

udviklingen i egenkapitalen samt netto overskuddet heraf, og derved ’ROE’. Afkastet på egenkapitalen ses i 

Tabel 18. 

Tabel 18: Udviklingen i ROE 

Udvikling i ROE 2009 2010 2011 2012 

SAS -11,19 % -1,19 % 10,97 % 10,58 % 

Norwegian 2,00% -22,05 % -28,62% -16,76 % 

Kilde: egen tilvirkning 

Det ses, at ROE er negativ for begge selskaber. Dermed er der ingen af selskaberne der formår at forrente 

egenkapitalen positivt. Der ses en konsekvent positiv trend for SAS siden 2009, hvor Norwegian først har 
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formået at vende den negative trend i 2012. Det ses umiddelbart jf. reformuleringen, at begge selskabers 

negative egenkapitalforrentning skyldes negativt netto overskud. Norwegian formår at forbedre denne i 

2012 grundet en stigning i egenkapitalen og et mindre netto underskud. SAS’ egenkapital falder, men 

underskuddet mindskes hurtigere, hvorfor ’ROE’ forbedres gradvist. 

Før der kan konkluderes noget meningsfyldt på baggrund af dette, skal ROE dekomponeres yderligere, og 

delelementerne analyseres. 

14.2 Finansiel gearing 

Finansiel gearing måler forholdet mellem de to finansieringskilder af driftsaktiviteterne – netto finansielle 

forpligtelser og egenkapital. Den finansielle gearings indvirkning på ROE defineres ud fra følgende formel: 

                (        )  

Hvor      er afkastet på den investerede kapital,       er den finansielle gearing og benævnes SPREAD, 

hvor     er låneomkostningerne efter skat.  

På baggrund af den reformulerede balance og resultatopgørelse fremkommer nøgletallene som definerer 

   . Dekomponeringen fremgår af Tabel 19. 

Tabel 19: Dekomponering af ROE 

Nøgletal for ROE Beregning 2009 2010 2011 2012 

SAS - ROIC        -7,07 % -5,04 % -0,76 % -2,11 % 

SAS - Spread          -13,00 % -11,74 % -7,51 % -9,98 % 

SAS - NBC                

    
  5,93 % 6,70 % 6,76 % 7,87 % 

SAS - FGEAR     

        3,60 2,33 1,95 2,20 

NAS - ROIC        8,15 % 2,69 % 3,03 % 2,18 % 

NAS - Spread          -1,78 % -7,86 % -7,72 % -4,07 % 

NAS - NBC                

    
  9,93 % 10,55 % 10,75 % 6,25 % 

NAS - FGEAR     

        
3,46 3,15 4,10 4,65 

Kilde: Egen tilvirkning 

Det fremgår af Tabel 19, at SAS konsekvent har en negativ ROIC, hvilket er et udtryk for, at SAS ikke formår 

at skabe værdi på den investerede kapital. Det ses, at ROIC forbedres over årene, hvilket kan tilskrives et 
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faldende underskud. Det negative SPREAD er et udtryk for, at SAS ikke formår at skabe værdi på baggrund 

af deres finansieringsaktiviteter. Det er derfor i SAS’ interesse at nedbringe de eksterne finansieringskilder. 

Dette understøttes af SAS strategi, 4NXG, om nedbringelse af afhængigheden af ekstern finansiering til 

driften. Selvom SAS aktivt har nedbragt sin gæld de seneste år, viser det sig ikke i omkostningerne til 

lånene. 

Norwegian formår at skabe et positivt afkast på sin investerede kapital. Afkastet er forholdsvist lille og har 

siden 2009 været faldende. Årsagen til den faldende ROIC skal findes i både en faldende overskudsgrad 

samt et konsekvent fald i aktivernes omsætningshastighed. Det fremgår, at Norwegian ikke skaber værdi på 

baggrund af sine finansieringsaktiviteter, hvorfor nedbringelsen af disse ville forbedre nøgletallene. Det 

negative SPREAD for Norwegian kan tilskrives investeringer i nye fly og de tilhørende leasingforpligtelser. 

14.3 Afkastningsgrad 

Den driftsmæssige indvirkning på ROIC afhænger af selskabernes evne til at skabe værdi på den investerede 

kapital. De definerende elementer i dekomponeringen af ROIC er overskudsgraden benævnt som PM og 

aktivernes omsætningshastighed benævnt ATO. PM definerer, hvor meget værdi en omsat krone skaber i 

driften. ATO er et udtryk for, hvor meget omsætning en investeret krone skaber. Dekomponeringen 

fremgår af Tabel 20. 

Tabel 20: Dekomponering af ROIC 

Nøgletal for ROE Beregning 2009 2010 2011 2012 

SAS - ROIC 
PM * ATO -7,07 % -5,04 % -0,76 % -2,11 % 

SAS - PM      

         -6,77 % -5,27 % -0,73 % -1,86 % 

SAS - ATO        

  
  1,04 0,96 1,04 1,13 

NAS - ROIC PM * IC 8,15 % 2,69 % 3,03 % 2,18 % 

NAS - PM      

       
  6,21 % 2,25 % 2,74 % 2,09 % 

NAS - ATO        

  
  1,31  1,19  1,10  1,04  

Kilde: egen tilvirkning 

Som tidligere nævnt formår SAS ikke at skabe et afkast på sin investerede kapital. Den forbedres over 

årene, men er endnu ikke positiv. I dekomponeringen ses det at aktivernes omsætningshastighed kun har 

mindre udsving, og derfor ikke kan forklare den forbedrede ROIC. Overskudsgraden stiger konsekvent frem 
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til 2011, hvor den i 2012 falder. Der er derfor interessant at se på de underliggende værdidrivere i 

overskudsgraden. Det ses, at NOPAT stiger frem mod 2011 og falder i 2012. Stigningerne skyldes 

hovedsageligt et fald i lønomkostningerne, hvor faldet i 2012 kan tilskrives et markant fald i omsætningen, 

som ikke modsvares i driftsomkostningerne. Det kan derfor konkluderes, at SAS fortrinsvist har forbedret 

afkastet på sin investerede kapital igennem besparelser på lønningerne.  

Det ses, at Norwegians ROIC er positiv, men har været faldende siden 2009. Den faldende overskudsgrad 

skyldes fortrinsvist afskrivninger og øget udgifter til flybrændstof. Faldet i omsætningshastigheden skyldes 

en større stigning i den investerede kapital set i forhold til omsætningen. Det er fortrinsvist investeringer i 

fly, der er skyld i den markant øgede investeret kapital. Det kan derfor konkluderes, at Norwegian ikke i 

samme omfang som tidligere formår at skabe omsætning på baggrund af sin øgede investering i fly. 

Generelt set afhænger ROIC af den branche, et selskab befinder sig i, snarere end størrelsen på selskabet. 

For luftfartsbranchen har ROIC empirisk set i perioden 1965-2007 gennemsnitligt været 5,8 %94, hvilket 

sammenlignet med andre brancher er lavt95. I dette perspektiv forekommer Norwegians og SAS’ ROIC lave i 

forhold til branchen. 

Det er nærliggende at forklare SAS’ negative PM, og ROIC med finanskrisens indtog. I den strategiske 

analyse viste konjunkturudsving sig som en solid forklarende variabel i forhold til overskudsgraden i 

branchen. Dog formår Norwegian at skabe overskud igennem perioden, hvorfor det må antages, at SAS 

fortsat har strukturelle problemer i driften, og det ikke kan forventes at SAS’ PM bliver markant forbedret 

af et konjunkturskifte. 

Det ses, at ATO for de to selskaber er meget forskellig. Historisk kan det konkluderes, at Norwegians ROIC 

er blevet defineret i højere grad af ATO end af PM. Denne karakteristik er et udtryk for en virksomhed, der 

vokser, hvor PM i høj grad bliver omsat til ny vækst, hvorfor afskrivningerne er stigende. Det ser dog ud til, 

at Norwegian ikke formår at hæve omsætningen i takt med stigningen i den investerede kapital. 

15 WACC estimering 

Et af de elementer, hvor det er forventeligt, at Norwegian og SAS skiller sig markant ud, er i deres 

kapitalstruktur og effektiviteten af denne. Afsnittet har til formål at skabe et indblik i aktionærernes og 

kreditorernes afkastkrav. Formålet med dette indblik i afkastkravene, er et overblik over de to selskabers 
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 Koller, T. et al (2010): Measuring and Managing the Value of Companies, side 74 
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kapitalomkostning. Dette benyttes til at fastslå om selskaberne har den samme kapital omkostning. 

Slutteligt vil afsnittet lave en analyse af konsekvenserne ved de respektive kapitalomkostninger. 

For at belyse kapitalomkostningerne skal WACC udregnes. Som nævnt kræver det en fastsættelse af 

afkastkravet til egenkapitalen samt fremmedkapitalen.  

Udtrykket for WACC: 

)1(··· cFKFKEKEK tRwRwWACC   

15.1.1 Aktionærernes afkastkrav: 

Udtrykket for aktionærernes afkastkrav kan bestemmes med CAPM formlen: 

))((·)( fMifi RRERRE  
 

CAPM er en relativ prisfastsættelsesmodel, som viser sammenhængen mellem den forventede 

risikopræmie og den systematiske risiko96. Hvilket indikerer at ejernes forventede afkast er afhængig af 

aktiens systematiske risiko, og at variationen af egenkapitalens beta er årsagen til forskel i ejernes afkast 

for diverse selskaber.  

Den risikofri rente og markedsrisikopræmie antages faste for SAS og Norwegian, såvel som for andre 

selskaber. Ligeledes antages det, at den estimerede beta vil være konstant over tid for de to selskaber.  

Før afkastkravet kan estimeres skal den risikofrie rente, beta og risikopræmien fastslås. 

15.1.1.1 Estimering af risikofrie rente 

Der er forskellige muligheder, når den risikofrie rente skal estimeres. Det virker oplagt at benytte 

selskabernes egen risikofrie rente 2,13 %97. Forudsætningerne bag denne risikofrie rente er dog ikke 

gennemskuelige. Den teoretisk korrekte tilgang er at benytte en nul-kupon obligation. Men da denne 

opgave har til hensigt at skabe et realistisk billede af de to virksomheder, benyttes en approksimation.  

Da hensigten med den risikofrie rente er, at denne skal være risikofri, vil en oplagt approksimation være en 

statsobligation, da disse har en kredit rating hos Fitch, Standard & Poor’s og Moody’s på AAA98. SKAT 

anbefaler99 at bruge en 10-årig statsobligations effektive rente, som var på 1,61 % i januar 2013100. 
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Danmark vurderes at være i en særlig situation med ekstraordinære lave renter grundet økonomisk uro i 

euroområdet. Danmark vurderes som havende en åben økonomi, hvorfor det ikke er forventeligt at den 

risikofri rente for Danmark kan sidestilles med risikoforventningen når der investeres i et luftfartsselskab. 

Inflationen i euroområdet i januar 2013 er på 1,8 %101, hvorfor den risikofri rente på 1,61 % også vurderes 

at være for lav i denne sammenhæng. Der benyttes derfor en 10-årig obligation fra den Europæiske Central 

Bank med en effektiv rente på 2,39 % i januar 2013. Denne tilgodeser et mindre merafkast udover 

inflationen for euro området, hvor de to selskaber opererer. 

15.1.1.2 Estimering af β 

Der er mange forskellige måder at estimerer beta på. Det kan gøres ud fra den historiske udvikling i prisen 

på aktien, den kan estimeres ud fra en Fundametal Faktor analyse, og slutteligt kan den hentes fra en 

udbyder af finansiel data, som eksempelvis Bloomberg.  

Det vurderes, at en beregning af beta ud fra historiske data kun i begrænset omfang giver en indikation af 

konkurrencebilledet fremadrettet mellem Norwegian og SAS, hvorfor denne metode fravælges. Da 

elementerne i Bloombergs fremgangsmåde er svært tilgængelige, vurderes en Fundamental Faktor analyse 

som den bedste fremgangsmåde.  

Fundamental faktor analysen vil tage udgangspunkt i den omfattende strategiske analyse tidligere i 

opgaven. Den vil derfor ikke være udtømmende, men konkluderende på baggrund af den tidligere analyse. 

15.1.1.2.1 Fundamental faktor analyse 

Driftsmæssig risiko 

Den driftsmæssige risiko, som også kan betegnes som den ugearede Beta skal vurderes på baggrund af 3 

elementer. De 3 elementer indbefatter eksterne faktorer, strategisk placering i markedet og operationelle 

risici. 

 Eksterne faktorer: Som påvist tidligere er luftfartsbranchen særlig følsom overfor udefrakommende 

faktorer, hvor udsving i konjunktur og brændstofpriser afspejles direkte i overskudsgraden. SAS 

vurderes mere følsom overfore konjunkturudsving, da de med særligt fokus på forretningsrejsende vil 

opleve passagernedgang i businessclass, når virksomhederne sparer. Regulering fra myndighederne er 

også en markant faktor, særligt for SAS, som udover generel regulering, også reguleres af 

ejerne(staten). 

De eksterne faktorer vurderes derfor som neutrale for Norwegian og høje for SAS. 
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 Strategisk placering i markedet: Da branchen er konkurrenceintensiv, skal alle flyselskaber være klar til 

hurtig omstilling, og med undtagelse af Lufthansa lader det til, at alle netværksselskaberne lider i 

øjeblikket. Norwegian formår at skabe vækst og værdi, men har en høj eksponering overfor de 

privatrejsende, som er deres fokus og deres kundegrundlag. SAS har derimod både de 

forretningsrejsende og privatrejsende som kundesegment. Med en forventet vækst i branchen, hvor 80 

% er privatrejsende, kan Norwegians fokus vise sig at være værdifuldt, men risikabelt.  

Den strategiske placering vurderes derfor som Neutral for begge selskaber.  

 Operationelle risici: SAS har det stærkeste brand af de to virksomheder, hvorfor kunderne også rejser 

med SAS med en forventning om høj service og komfort. Hvorimod Norwegian er et lavprisselskab, som 

vil opleve endnu større konkurrence, når de vokser udenfor Europa, hvor der er mindre kendskab til 

Norwegian. Load faktoren er en udfordring for begge selskaber, dog er den størst for SAS, som har ruter 

,der ikke er attraktive, men som vedligeholdes af statslig og image hensyn. Det forventes derfor også at 

være svært for SAS at forbedre load factoren markant. Alderen på SAS’ flåde vurderes også som et 

stigende problem, da denne både fordyrer driften og giver kunderne en tvivlsom oplevelse i forhold til 

Norwegians nyere fly. 

De operationelle risici vurderes derfor som høje for SAS og neutrale for Norwegian.  

Samlet set vurderes Norwegian som havende neutral og SAS høj driftsmæssig risiko.  

Finansiel risiko: 

Den finansielle risiko består af to elementer. Finansiel gearing belyser, hvor meget finansiering 

virksomheden har, og finansieringen belyser, hvordan sammensætningen af finansieringen er foretaget. 

 Finansiel gearing: Både SAS og Norwegian har gearet sin forretning. Som det fremgår af 

reformuleringen har Norwegian gearet sin egenkapital 570 %, og SAS 290 %. I denne sammenhæng skal 

ejerne bag SAS fremhæves. Ejerne har i SAS’ tilfælde en særlig interesse i at holde selskabet i live, da 

der både er arbejdspladser, pensioner og infrastruktur på spil. Det kan på den baggrund konkluderes, at 

Norwegian har en høj og SAS en lav eksponering overfor sine finansielle forpligtelser. 

 Finansieringens sammensætning: Da størstedelen af begge selskabers gæld vedrører fly og 

leasingforpligtelser, som ikke fremgår direkte af regnskaberne, skal der tolkes på regnskaberne. Af 

Norwegians årsregnskab fremgår forpligtelserne på leasingforpligtelser som minimumsbetalinger, 

hvorfor det må forventes at størstedelen af denne er variabelt forrentet102. Den del af gælden, der er 

opgjort i regnskabet, er også variabelt forrentet eller med kort løbetid. Af den gæld, der fremgår af SAS’ 

                                                           
102

 Norwegian annual report 2011, S. 38 



Side 65 af 97 
 

regnskab, skal størstedelen refinansieres i 2015/16. SAS’ overordnede strategi er mere konservativ, 

hvor der foretrækkes derivater til at begrænse renterisikoen103. 

Samlet set vurderes Norwegian at have høj og SAS en neutral finansiel risiko. 

Ud fra fundamental faktor analysen vurderes Norwegian at ligge i intervallet 1,15 – 1,4 og SAS i intervallet 

0,8 - 1,15104. 

Ud fra fundamental faktor analyse fastlægges Norwegians beta på 1,15 og SAS på 0,95. 

15.1.1.3 Bloomberg 

Til efterprøvelse af fundamental faktor analysens gyldighed i forhold til den benyttede beta i markederne 

holdes resultatet op imod Bloomberg. Norwegians beta jævnfør Bloomberg er 1,158 og 0,88 for SAS. Begge 

udtræk fremgår af bilag 9.  

15.1.1.4 Markedets risikopræmie 

At fastslå markedsafkastet er tæt ved umuligt, hvis det skal leve op til definitionen om at indeholde 

samtlige aktiver. En oplagt mulighed kunne være OMXC20, da SAS og Norwegian operere i Danmark. SAS og 

Norwegian opererer i det meste af Europa, og vil i stigende grad blive udfordret af asiatiske spillere. En 

sammenligning med C20 vil formentligt give et misvisende billede af kravene stillet til en virksomhed, der 

operere i en exceptionelt konkurrenceintensiv branche. Derfor virker MSCI indekset oplagt som 

sammenligningsgrundlag. Som med alle disse sammenligninger er de dog baseret på historiske tal og kan 

derfor kun i begrænset omfang give et indblik i fremtiden. 

Grundet de nævnte problemstillinger tages der udgangspunkt i de globale forventninger til risikopræmien. I 

Europa, som er det marked hvor SAS og Norwegian er størst, er der overordnet set en samstemmende 

forventning om en risikopræmie på ca. 5,5 %.105   

15.1.1.5 Estimering af aktionærernes afkastkrav 

Al data er nu tilgængelig til estimering af aktionærernes afkastkrav. 
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Tabel 21: Estimering af aktionærernes afkastkrav 

 Risikofrie rente 
   

Beta 
  

Markedets risikopræmie 
  

Aktionærernes afkastkrav 
 ( ) 

SAS 2,39 % 0,95 % 5,5 % 7,62 % 

Norwegian 2,39 % 1,15 % 5,5 % 8,72 % 
Kilde: egen tilvirkning 

15.1.2 Fremmedkapitalens afkastkrav 

Fremmekapitalomkostninger før skat (rfk) afspejler, hvad det koster selskaberne at låne penge. Lånerenten 

bestemmes ud fra den risikofrie rente, et selskabsspecifikt risikotillæg og kan illustreres som vist i følgende 

formel. 

    (     )(   ) 

Hvor rf angiver den risikofrie rente, rs angiver det selskabsspecifikke risikotillæg og t angiver 

selskabsskatteprocenten. Denne eneste ukendte variabel er det selskabsspecifikke risikotillæg, hvilket 

typisk afhænger af risikoprofilen. Som tidligere beskrevet har SAS ratingen CCC+, og Norwegians rating er 

estimeret til CCC. Som tidligere beskrevet er dette en særligt problematisk rating, da andre selskaber og 

banker, der låner selskaberne penge, vil forlange en højere lånerente. Med denne rating vil rs typisk være 

515 basis point106. 

Tabel 22: Estimering af afkastkravet til fremmedkapitalen 

 Risikofrierente 
   

Risikotillæg 
   

Skat 
  

Fremmedkapitalensafkastkrav 
    

SAS 2,39 % 5,15 % 25 % 5,66 % 

Norwegian 2,39 % 5,15 % 25 % 5,66 % 

Kilde: egen tilvirkning 

15.1.3 Kapitalstruktur 

Kapitalstrukturen er et vigtigt element i fastsættelsen af WACC. Der er mange måder at gøre dette på, hvor 

gældsandelen i forhold til nuværende markedsværdi oftest er benyttet. Dog mener jeg, at reformuleringen, 

der har bragt leasingforpligtelserne op til overfladen, skaber et misvisende billede, hvis en brugbar 

kapitalstruktur skal fastsættes. 
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Jeg har derfor valgt at sammenholde NIBD med den investerde kapital, hvilket giver følgende historiske 

billede af selskabernes kapitalstruktur. 

Tabel 23: Estimering af kapitalstruktur 

Gældsandel 2008 2009 2010 2011 2012 Gennemsnit 

SAS 82,32 % 74,50 % 65,00 % 67,41 % 70,13 % 71,87 % 

Norwegian 83,00 % 72,70 % 78,16 % 82,07 % 58,03 % 74,79 % 

Kilde: egen tilvirkning 

Som det fremgår af Tabel 23 har begge selskaber mindsket sin gældsandel, Norwegian mere markant end 

SAS. Norwegian oplyser, at der aktivt forsøges at holde en stabil kapitalstruktur107. Grundet denne 

usikkerhed vælges gældsandelen for 2012 som ”target”-kapitalstrukturen for begge selskaber. ”Target”-

kapitalstrukturen er den kapitalstruktur, selskabet aktivt forsøger at opnå ved at holde balance i 

kapitalstrukturen. 

15.1.4 Estimering af WACC 

Alle nødvendige elementer for estimeringen af WACC for Norwegian og SAS er nu udregnet, hvorfor WACC 

kan beregnes. 

Tabel 24: Estimering af WACC 

                   WACC 

SAS 29,87 % 7,62 % 70,13 % 5,66 % 25 % 6,24 % 

Norwegian 17,52% 8,72 % 82,48 % 5,66 % 25 % 6,19 % 

Kilde: egen tilvirkning 

Procentsatsen anses som valid i forhold til at afspejle selskabernes gennemsnitlige kapitalomkostning. 

Beregningen af delelementerne i selskabernes kapitalomkostninger er enten med udgangspunkt i-, eller 

med verifikation af gennemsnit for flere år, hvilket giver en WACC estimeret på et stabilt grundlag. 

15.1.5 Sammenfatning af WACC estimering 

Som det fremgår af Tabel 24 er forskellen i de to selskabers WACC ikke markant.  Forskellen på de to 

selskaber kan opsummeres i afkastkravet til egenkapitalen samt kapitalstrukturen. Det ses, at afkastkravet 

                                                           
107

 Norwegian annual online report, 2011 



Side 68 af 97 
 

til Norwegian er højere, hvilket på trods af en lavere egenkapital andel betyder, at Norwegians WACC er 

0,05 % lavere end SAS.  

Det kan derfor konkluderes, at Norwegian trods sin høje gældssætning formår at holde 

kapitalomkostningerne lavere end SAS grundet forholdet imellem gæld og egenkapital. Forskellen er dog 

marginal, hvorfor kapitalstrukturen vurderes at have en begrænset indflydelse på de to selskabers 

indbyrdes konkurrence.  
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16 Forventet udvikling 

For at foretage en meningsfyldt analyse af selskabernes fremtid, fastsættes forventningerne med reference 

til den tidligere udarbejde SWOT. Forventningerne fremgår af Tabel 25 og Tabel 26. 

Tabel 25: Forventning til udviklingen i SAS 

Finansielle 
værdidrivere 

Forventninger Indvirkning på SAS 

Salgets 

vækstrate 
 Langsom forøgelse af BNP 

 Flere forretningsrejsende som konsekvens 
af BNP vækst 

 Øget ønske om tilkøb af luksus 

 Uændret interesse for Eurobonus 

 Fortsat betjening af ikke profitable ruter 

 Uændret indvirkning fra substituerende 
produkter 

 Flere privatrejsende grundet strategisk 
fokus på segmentet 

Omsætningsvækst øges med 1% første år 
og stiger herefter til 3 %, hovedsageligt 
drevet af BNP vækst, og den afledte 
effekt heraf. Yderligere forventes et øget 
tilkøb af ydelser samt et stigende antal 
forretningsrejsende at drive 
omsætningen. Årsagen til den lave 
omsætningsstigning er frasalg af 
forretningsområder. 

Overskudsgrad  Fastholdelse af Yield ift. konkurrenter 

 Nulvækst i lønomkostninger 

 Gevinst på kortsigt ved outsourcing af ikke 
profitable enheder 

 Fastholdes af andel af 
forretningsrejsende, på trods af segment 
ændringer 

Det forventes at indvirkningen af 
outsourcing afspejles med en 
overskudsgrad på 3 % på mellem lang 
sigt. Heri tages der hensyn til den 
generelle udvikling i segmenterne med 
færre forretningsrejsende. Yield 
forventes uændret i takt med øget udbud 
af luksustilkøb. 

Kerne netto 

driftsaktiver 
 Mindre kapitalbinding som følge af 

outsourcing 

 Øget samarbejde igennem Star Alliance og 
joint ventures 

Det forventes, at frasalg og outsourcing 
vil sænke aktiverne i SAS med ca. 5 % 
første år, hvorefter den daler til 1 % frem 
mod 2017. Den resterende besparelse 
benyttes til fornyelse af flåden.  

Kapital-

omkostninger 
 Som indirekte konsekvens af stigning i 

BNP forventes brændstofpriserne at stige 

 Der forventes en relativ langsom 
udskiftning i SAS’ flåde, hvorfor brændstof 
eksponeringen fortsat vil være stor 

 Forbedret Credit rating på lang sigt 

 Mindsket afhængighed af fremmedkapital 

Grundet øget brændstofpriser, 
udskiftning af flåden og indvirkning på 
Credit rating på mellem lang sigt, 
forventes der et fald i 
kapitalomkostningerne på 15 % første år 
og 20 % andet år, hvorefter besparelsen 
vil falde frem mod 2017. Som følge af 
faldet i aktiverne ventes en gældsandel 
på 65 %. 

Kilde: egen tilvirkning 
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Tabel 26: Forventning til udviklingen i Norwegian 

Finansielle 
værdidrivere 

Forventninger Indvirkning på Norwegian 

Salgets 

vækstrate 
 Generel tilgang af privatrejsende 

grundet konjunktur ændring, samt 
vækst strategi 

 Fastholdelse af høj PLF 

 Uændret indvirkning fra substituerende 
produkter 

 Øget konkurrence på samlet tilbud til 
privatrejsende 

Omsætningsvæksten forventes at vokse med 
uændret styrke på kort sigt 20 %. På den 
lange bane vil denne falde mærkbart grundet 
behovet for vækst i nye markeder, og det 
heraf følgende behov for etablering af baser 
samt forståelse af lokale forhold.  

Overskudsgrad  Uændret yield  

 Uændrede lønomkostninger ift. 
omsætning 

 Øget konkurrence som følge af vækst 
strategien 

 Uændret brændstof forbrug ift. 
omsætning 

Som følge af Norwegians 
omkostningslederstrategi, forventes det ikke 
at yield kan forbedres, på trods af en øget 
PLF. 
Samlet set forventes det at overskudsgraden i 
Norwegian vil være under pres, grundet den 
øgede konkurrence som følge af 
vækststrategien. Niveauet forventes at være 
3 %. 

Kerne netto 

driftsaktiver 
 Øges i takt med flådeforøgelsen 

 Forøgelse i takt med vækst på nye 
markeder 

Der forventes, uændret vækst rate for 
aktiverne på ca. 30 % de første 3 år, hvorefter 
væksten falder til 15 %. Hvilket medfører en 
omsætningshastighed for aktiverne i niveauet 
1. 

Kapital-

omkostninger 
 Som indirekte konsekvens af stigning i 

BNP, forventes brændstofpriserne at 
stige. 

 Grundet flådeforøgelsen forventes der 
større afhængighed af fremmedkapital, 
samt øget omkostninger hertil 

 Uændret Credit rating 

Det forventes af vægten af fremmedkapital 
vil stige, og dermed øge risikoen for konkurs, 
hvormed afkastkravet til egenkapitalen vil 
stige. 
Det forventes at kapitalomkostningerne stiger 
til 30 %, som følge af øget gældssætning i takt 
med omsætningsvæksten. Kapitalstrukturen 
vil bestå af 90 % gæld. 

Kilde: egen tilvirkning 

I det følgende afsnit vil nøgletallene for Norwegian og SAS blive holdt op imod hinanden for at give en 

indikation af den forventede udvikling imellem de to selskaber.
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Figur 20: Omsætningsudvikling for Norwegian og SAS 

Figur 23: Udvikling i investeret kapital for Norwegian og SAS Figur 21: Udvikling i rentebærende gæld for Norwegian og SAS 

Figur 22: Udvikling i ROIC for Norwegian og SAS 
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16.1 Vurdering af udvikling 

Det fremgår af figur 20-23 at Norwegian og SAS med deres nuværende strategiske planer vil konvergere på 

de væsentligste nøgletal i fremtiden.  

Særligt to elementer i figur 20-23 er påfaldende. Det ene er udviklingen i nøgletallene for SAS, som 

hovedsageligt udtrykker en virksomhed der konsolideres og samtidigt formår at fastholde sin 

markedsposition. Konsolideringen fremgår af faldet i investeret kapital og udviklingen i rentebærende 

gæld. Fastholdelse af markedspositionen ses af den marginale stigning i omsætningen og udviklingen i 

ROIC. Det andet element er udviklingen i Norwegian, som afspejler vækststrategien, hvor den investerede 

kapital samt gæld stiger markant. Omsætningen stiger ikke i samme takt, hvorfor ROIC falder. 

16.1.1 Værdiskabelse 

Særligt interessant for fremtidige investorer er værdiskabelsen i de to selskaber. Hvorfor udviklingen i 

værdiskabelsen for de to selskaber fremgår af Figur 24. 

Figur 24: Udvikling i Value added for Norwegian & SAS 

  

Kilde: egen tilvirkning 

Det ses, at værdiskabelsen forbedres i SAS og forværres i Norwegian. Forbedringen af SAS’ evne til at skabe 

værdi er et udtryk for den faldende investerede kapital og det forbedrede afkast herpå. Den lavere 

rentebærende gæld medfører et fald i den finansielle risiko, hvorfor SAS’ kreditvurdering forbedres, hvilket 

medfører et lavere afkastkrav til fremmed kapitalen på 4,15 %, hvormed WACC kan estimeres til 5,69 %. 
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Norwegian nedbryder i højere grad værdi som en konsekvens af stigende investeret kapital og det svagere 

afkast heraf. WACC er medvirkende til den forværrede værdiskabelse. Som konsekvens af den stigende 

gældssætning påvirkes den finansielle risiko mærkbart, hvilket afspejles i en højere beta på 1,3. Med 

justeret afkastkrav og beta stiger Norwegians WACC til 6,24 %. Beregningsmæssig tilgang fremgår af Tabel 

24. 

17 Ændrede forudsætninger 

I som det ses i figur 20-23, er der stor forskel på de to selskaber på den kort sigt. Det er derfor interessant 

at analysere på konsekvenserne ved en ændring af et af de vigtigste parametre for selskaberne. Med 

udgangspunkt i en simpel realoptions tilgang med brug af risiko neutrale sandsynligheder, vil det forsøges 

belyst, hvilken indflydelse to mulige scenarier har på value added for SAS og Norwegian. I dette scenarie 

gives der 65 % sandsynlighed for, at BNP vil stige med 3 % årligt og 40 % for, at BNP vil falde med 2 % årligt. 

Konsekvenserne for selskabernes vækst fremgår af bilag 10. Yderligere påvirkes WACC, hvilket kort uddybes 

i det efterfølgende. 

SAS WACC 

Som konsekvens af stigningen i BNP øges den generelle markedsrisikopræmie for aktionærerne med 0,5 % 

og den risikofrie rente med 1 %, hvorfor den samlede WACC bliver 5,69 % for SAS. I situationen, hvor BNP 

falder med 2 %, forventes afkastkravet til egenkapitalen at falde med 0,5 %, og den risikofrie falder med 

0,39 %. Yderligere forventes SAS kapitalstruktur at ændre sig grundet den svagere omsætningsvækst, 

hvorfor den vil består af 75 % fremmed kapital. Den ændrede kapitalstruktur medfører en stigning i beta til 

1. Dermed bliver WACC 5,65 %. 

Norwegians WACC 

Udviklingen i den risikofrie rente og afkastkravet til egenkapitalen modsvares af situationen for SAS. Beta 

forventes dog at blive påvirket kraftigt i situationen med recession grundet den store andel af fremmed 

kapital. Beta øges derfor med 0,1 til 1,25, hvorfor WACC kan fastsættes til 5,59 %.  

17.1  Fastsættelse af value added 

Ud fra ovenstående forventninger skal value added udregnes for de to selskaber igennem realoptions 

tilgangen, hvor de to mulige udfald vægtes som tidligere nævnt.  

    (               )  (                   ) 
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Figur 25: Værdi af EVA, som real option 

  

Kilde: egen tilvirkning 

Det ses af Figur 25, at udviklingen af EVA påvirkes i forhold til Figur 24. Begge selskaber destruerer mere 

værdi end det tidligere scenarie, hvorfor det kan konkluderes, at det negative scenarie påvirker begge 

selskaber mærkbart, hvor SAS påvirkes forholdsmæssigt hårdere end Norwegian. Dette understøttes også 

af den strategiske analyse, hvorfor det var forventeligt, at SAS ville være mere følsom overfor fald i BNP, 

men samtidig også vinder mere ved en eventuel stigning i BNP, grundet differentieringsstrategien. Samtidig 

ses der samme tendens som i Figur 24Error! Reference source not found., hvor selskaberne konvergerer 

over tid.  
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18 Strategiske overvejelser 

Ud fra den strategiske analyse samt budgettering, er de to selskabers fremtid kortlagt. Scenarieanalysen 

viser, hvor følsom budgetteringen er, og hvor usikker selskabernes fremtid er. Dog vurderes budgetteringen 

som det mest realistiske scenarie, hvorfor forslaget til selskabernes fremtidige strategiske fokus fremgår af 

Tabel 27. 

Tabel 27: Strategiske fokus til fremtidig drift af SAS & Norwegian 

Fremtidig strategi SAS Norwegian 

Konkurrencestrategi Differenciering: 
 Star Alliance 
 Eurobonus 
 Skræddersyet løsning for 

forretningsrejsende 
 Øget fokus på luksustilkøb for alle 

typer af rejsende 
Omkostningsleder: 
 Billig kerneydelse for 

privatrejsende 
 Effektivisering af organisation 
 Opgradering af flåde 

Omkostningsleder: 
 Billig kerneydelse 
 Høj grad af effektivitet 
 Tilkøb af standard service 
 Øget fokus på brændstof forbrug, og 

hedging heraf 
Differenciering: 
 Gratis WiFi på alle flyvninger 
 Øget fokus på tilkøb for rejsende, 

der kan forbedre yield 

Vækststrategi Markedspenetrering: 
 Billig kerneydelse for 

privatrejsende 
 Outsourcing af ikke 

værdiskabende aktiviteter 
 Star Alliance 
Produktudvikling: 
 Øget udbud af luksustilkøb 

Markedspentrering: 
 Billig kerneydelse for alle rejsende 
 Omkostningseffektiv organisation 
 Øget ejerskab af flåde 
 Samarbejde eller joint ventures med 

andre lavprisselskaber 
Markedsudvikling: 
 Hyppige afgange for 

forretningsrejsende 
 Attraktive rejsemål for privatrejsende 

Kilde: egen tilvirkning. Fremhævet med fed ses ændringer ift. Tabel 2 

I det følgende afsnit vil der blive foretaget en uddybelse, af det strategiske fokus fra Tabel 27.  

18.1 Konkurrencemæssige tiltag 

SAS: 

 Luksustilkøb skal prioriteres hos SAS. Hvor SAS ønsker at udbyde lounges for privatrejsende, vurderes 

det, at der skal være et større sortiment indenfor luksustilkøb i produktpaletten. Eksempler på tilkøb 

kunne være, mulighed for bad i lufthavn inden afrejse, lounge adgang, transport til og fra lufthavn, 

gourmet måltid om bord osv. Det forventes, at dette vil øge omsætningen og interessen fra de 

privatrejsende samt fastholde eller forhøje yield.  



Side 76 af 97 
 

Norwegian: 

 Øget brændstof fokus er nødvendigt for optimal udnyttelse heraf, eventuelt igennem en stærkere 

hedgingstrategi. Norwegian skal fortsat være effektive, men som påvist i analysen formår 

Norwegian ikke at udnytte sit brændstof synderligt effektivt.  

 Yield for Norwegians skal øges for at Norwegian, også på længere sigt, kan konkurrerer på lige fod 

med SAS. Norwegian bør derfor fokuserer på muligheden for yderligere tilkøb på rejserne, 

eventuelt igennem luksus. 

18.2 Vækst strategiske tiltag 

SAS: 

 Outsourcing som led i vækststrategien er allerede indirekte en del af strategien i dag, men blot 

specificeret som effektivisering af organisationen. Dog skal der i højere grad være fokus på at få 

frasolgt ikke værdiskabende aktiviteter og tage eventuelle tab i forsøget på at skabe en hurtig 

konsolidering af organisationen. 

 Star Alliance skal i højere grad udnyttes som led i vækststrategien. Netværket kan benyttes til at 

skabe en mindre kapitaltung organisation. Her skal der særligt fokuseres på at benytte 

netværksmedlemmernes baser og services på globalt niveau. Star Alliance vil derfor være et 

nøgleelement i en succesrig outsourcing strategi. 

 Luksus tilkøb vil også være indgangsvinklen til at få andel i væksten af privatrejsende. Det forventes 

at behovet for at skille sig ud fra de øvrige luftfartselskaber vil være vigtigere i fremtidens 

luftfartsbranche.  

Norwegian: 

 Samarbejde eller joint ventures vurderes som en nødvendighed, hvis Norwegian vækststrategi skal 

lykkedes. Norwegians aggressive investering i nye fly kan sætte deres PLF under pres, hvis ikke 

udvidelsen af nye destinationer sker i samme tempo, som flyene leveres. For at kunne etablere 

baser og destinationer i et passende tempo forventes samarbejde med markedets andre aktører at 

være en nødvendighed. 

 Øget ejerskab af flåde forventes at blive en nødvendighed. Leasing kan være et problem, når den 

generelle efterspørgsel på rejser øges, hvorfor Norwegian kan ende i en situation, hvor selskabet 

ikke kan servicerer sin egen vækst. 
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19 Konvergens? 

Opgavens fokus har kontinuerligt været forskellene de to selskaber i mellem. Overordnet set er SAS og 

Norwegian to meget forskellige steder i dag. Norwegian vokser hastigt, og SAS står stille, mens der arbejdes 

på en konsolideringsproces. De konklusioner, som analyserne har tilvejebragt undervejs, er to siddet, og 

fokus har fortrinsvist været på den nuværende situation. Den fremtid, som illustreres ud fra min analyse, 

vidner dog om en mulig konvergens og to selskaber, der i fremtiden vil komme til at ligne hinanden. Særligt 

figurerne 20-23 vidner om en uundgåelig konvergens. Årsagen til denne konvergens skal findes i to 

strategiske tilgange, som grundlæggende ikke kan stå alene. Det ses, at SAS har opbygget en god 

ressourcekæde, som understøtter hele forretningen. Denne model har dog medført en kapitaltung 

virksomhed, som har svært ved at lave hurtige omstillinger i et konkurrencepræget marked. Samtidig ses 

Norwegian som et forholdsvist ungt flyselskab, der er vokset markant de seneste 5 år, men fortrinsvist har 

gjort det på hjemme- eller nærmarkedet, og derfor ikke har oplevet konkurrencen i den globale 

luftfartsbranche endnu. Med de forventede vækstplaner vil Norwegian opleve den faktiske konkurrence og 

nødvendigheden af en række supportfunktioner, som selskabet ikke har kunnet lease sig til indtil videre. 

Dog kan flere led i Norwegians organisation blive sat under pres, hvilket kan betyde drift svigt på længere 

sigt. Her tænkes der særligt på Norwegians tilgang med leasing af fly, fremfor ejerskab. Det må forventes at 

et økonomisk opsving, vil indskrænke mulighederne for at lease fly, og kan betyde flymangel for 

Norwegian. 

Begge selskaber står derfor overfor en nødvendig forandringsproces, hvor Norwegian skal binde mere 

kapital for at sikre driftsstabilitet, og SAS skal frigøre kapital til opgradering og vækst. Selskaberne forventes 

også i fremtiden at være differentierbare grundet deres grundlæggende forskellige fokus på henholdsvis 

forretnings- og privatrejsende. Selskaberne vil derfor driftsmæssigt nærme sig hinanden med deres 

fortsatte særpræg i forhold til omkostningsleder og differentieringsstrategierne. 
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20 Konklusion 

De to selskabers valg af strategi afspejles tydeligt i deres respektive forretningsmodeller. Kendetegnet for 

SAS er differentiering, hvor igennem en højere yield opnås, hvorimod Norwegian har valgt 

omkostningsleder tilgangen, og derfor erobre markedsandele på bekostning af yield. 

Rammevilkårene for at konkurrerer i luftfartsbranchen har gennem en årrække været tiltagende svære, og 

tendensen syntes ikke at ændre sig til det positive. I det nuværende marked kan det konkluderes, at 

Norwegian har to markante fordele i forhold til SAS. Lavkonjunkturen som følge af finanskrisen har flyttet 

mange af de prisfølsomme rejsende fra SAS til lavprisselskaber som Norwegian. Yderligere tilgodeser de 

mere eller mindre permanente segmentændringer Norwegians forretningsmodel, hvor der endnu ikke 

tilbydes First- eller Businessclass, hvorfor de ikke bliver påvirket af at kunderne i stigende grad fravælger 

dette gode. 

Konkurrencesituationen i den europæiske luftfartsbranche er intens. Tendensen er tydelig, hvor 

netværksselskaberne, Lufthansa undtaget, er i gang med en omstilling, og lavprisselskaberne vinder 

markedsandele igennem omkostningslederstrategier, hvorfor de operere med lave yields.  

Norwegian og SAS står begge dårligt i forhold til sine europæiske konkurrenter. Særligt lønniveauet i 

Skandinavien er en stor udfordring. SAS har forsøgt at udligne forskellen igennem 4NXG, og Norwegian har 

forgæves forsøgt at få tilladelse til at benytte udenlandsk arbejdskraft på sine kommende transatlantiske 

ruter.  

Operationelt ses det, at Norwegian outsourcer store dele af sin forretning og kun selv administrerer de 

mest nødvendige funktioner i selskabet. SAS har historisk haft en organisation, der har kunnet betjene hele 

forretningen. Det er dog ikke alle funktioner, der er værdiskabende i SAS, hvorfor forretningen fremstår 

kapitaltung i forhold til Norwegian. 

Selskabernes respektive kapitalstruktur har på nuværende tidspunkt ikke en markant indflydelse på 

konkurrencen. Det er påvist at særligt β påvirkes forskelligt i de to selskaber, hvor Norwegian påvirkes 

negativt af sin høje gearing.  

Selskabernes værdiskabende evne var som forventet følsom overfor udviklingen i BNP. Yderligere var der 

god sammenhæng imellem selskabernes valg af strategi og udviklingen i Value Added. Grundet SAS’ 

differentieringsstrategi bliver selskabet ramt forholdsmæssigt hårdere af BNP-fald end BNP-stigninger, 

hvorfor SAS i realoptionsscenariet nedbryder mere værdi end Norwegian.  
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SAS skal afvikle og outsource hurtigere end tilfældet er i dag. For at opnå succes med outsourcing i et øget 

tempo bliver Star Alliance et nøgleelement til at skaffe baser og nødvendig servicering af disse. Samtidig 

skal udbuddet af luksustilkøb øges for at fastholde yield og tiltrække nye kunder. Norwegians to største 

fokusområder er at få øget yield og en forbedret brændstoføkonomi. Dette skal opnås igennem en 

effektivisering af brændstofforbruget eller en mere effektiv hedgingstrategi, samt øget udbud af 

luksustilkøb. Tilkøbene har også til hensigt at tiltrække nye kunder. Som resultat af Norwegians 

ekspansionsiver vil det være nødvendigt at øge ejerskabet af flåden og begynde af insource flere funktioner 

eller finde en eller flere samarbejdspartnere i branchen. 

Som det ses af flere af analyserne og det fremtidige strategiske fokus synes en form for konvergens for SAS 

og Norwegian at være uundgåelig. SAS er i gang med en konsolidering, og Norwegian vil snart opleve, hvad 

det vil sige at være et stort flyselskab i en konkurrenceintensiv branche. Selskaberne vil i fremtiden beholde 

deres nuværende facader, men når der skrabes i overfladen, vil det være meget svært at se forskel på de to 

selskaber.     
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Shareholders' equity and liabilities, Msek - SAS 2008 2009 2010 2011 2012

Shareholders' equity

Share capital 1.645       6.168       6.612       6.612       6.612       

Other contributed capital 170          170          337          337          337          

reserves -718         279          627          309          17            

retained earnings 6.215       4.772       6.862       5.175       4.190       

Total shareholders' equity attributable to Parent Company owners 7.312       11.389     14.438     12.433     11.156     

Non-controlling interests -           -           

Total shareholders' equity 7.312       11.389     14.438     12.433     11.156     

Long-term liabilities

Subordinated loans 953          919          974          1.019       978          

Bond loans 2.212       -           1.503       2.809       2.763       

Other loans 10.535     6.809       6.866       6.179       5.260       

Deferred tax liability 2.988       2.832       2.303       2.154       1.013       

Other provisions 2.138       2.131       2.143       1.673       1.967       

Other liabilities 334          378          143          55            130          

Total long-term liabilities 19.160     13.069     13.932     13.889     12.111     

Current liabilities

Current portion of long-term loans 872          5.742       1.383       2.309       1.403       

Short-term loans 1.189       907          1.073       997          411          

Prepayments from customers 7              13            16            24            -           

Accounts payable 2.068       1.738       1.749       1.540       1.929       

Tax payable 110          27            22            18            32            

Unearned transportation revenue 3.299       3.227       3.598       3.453       4.292       

Current portion of other provisions 148          852          657          428          1.186       

Other liabilities 2.460       2.110       2.070       1.160       1.033       

Accrued expenses and prepaid income 4.274       3.264       2.755       2.934       3.201       

Liabilities attributable to assets held for sale 2.465       157          132          -           -           

Total current liabilities 16.892     18.037     13.455     12.863     13.487     

Total shareholders equity and liabilities 43.364     42.495     41.825     39.185     36.754     

22 Appendiks 

22.1 Bilag 1: officielle balancer, Passiver 
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Equity and liabilities - Norwegian 2008 2009 2010 2011 2012

Equity

Share capital 3.236           3.421            3.457             3.488             

Share premium 789.130       1.041.894     1.055.083      1.075.463      

Other paid-in equity 38.984         47.421          54.521           63.365           

Other reserves -7.633          -11.032         -7.944            -9.638            

Retained earnings 73.650         519.902        690.785         812.910         

Total equity 897.367       1.601.606     1.795.902      1.945.588      2.420.700,00     

non-current liabilities

Pension obligation 61.815         97.558          121.672         151.187         476.300,00        

Provision for periodic maintenance 114.090       70.336          94.961           81.865           

Deferred tax 9.695           17.806          89.483           134.646         

Borrowings 440.873       878.878        1.943.903      2.682.888      4.177.600,00     

Financial lease liability -               28.829          20.007           15.485           

Total non-current liabilities 626.473       1.093.407     2.270.026      3.066.071      4.653.900,00     

Short term liabilities

Short term part of borrowings 257.456       675.303        520.972         1.551.918      1.349.400,00     

Trade and other payables 694.832       746.549        1.063.436      1.230.935      1.755.900,00     

Air traffic settlement liabilities 598.162       792.713        954.232         1.208.326      1.739.800,00     

Derivative financial instruments 104.325       1.227            15.003           539                

Tax payable 267              111.158        976                488                

Total short term liabilities 1.655.042    2.326.950     2.554.619      3.992.206      4.845.100,00     

Total liabilities 2.281.515    3.420.357     4.824.645      7.058.277      9.499.000,00     

Total equity and liabilities 3.178.882    5.021.963     6.620.547      9.003.865      11.919.700,00   
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Balance sheet - SAS 2008 2009 2010 2011 2012

Fixed assets

Intangible assets 1.092       1.296       1.414       1.693       1.922       

Tangible fixed assets

Land and buildings 513          439          375          491          353          

Aircraft 11.037     13.087     12.652     11.866     11.220     

Spare engines and spare parts 1.185       1.299       1.393       1.367       1.349       

Workshop and aircraft servicing equipment 220          161          90            76            110          

Other equipment and vehicles 318          192          130          123          117          

Investment in progress 232          158          118          66            34            

Prepayments relating to intangible fixed assets 627          238          24            155          160          

Financial fixed assets

Equity in affiliated companies 622          358          294          317          325          

Other holdings of securities 5              234          23            23            23            

Pension funds, net 9.658       10.286     10.512     11.355     12.232     

Deferred tax asset 921          1.159       1.187       1.340       597          

Other long-term receivables 410          729          2.379       1.011       1.250       

Total fixed assets 26.840     29.636     30.591     29.883     29.692     

Current assets

Expendable spare parts and inventories 819          758          678          705          687          

Current receivables

Accounts receivable 1.851       1.581       1.277       1.275       1.311       

Receivables from affiliated companies 479          92            3              6              3              

Other receivables 2.661       4.780       2.901       2.574       1.399       

Prepaid expenses and accrued income 1.009       1.058       839          934          873          

Short-term investments 3.872       3.691       3.281       2.842       366          

Cash and bank balances 1.911       498          1.762       966          2.423       

Assets held for sale 3.921       401          493          -           -           

Total current assets 16.523     12.859     11.234     9.302       7.062       

Total assets 43.363     42.495     41.825     39.185     36.754     

22.2 Bilag 2: officielle balancer, Aktiver 

  

Balance Sheet - Norwegian 2008 2009 2010 2011 2012

Non-current assets

Intangible assets 198.074       190.543        210.293         236.216         242.100,00        

Deferred tax asset 59.759         157               270                2.069             

Aircraft, parts and installations on leased aircraft 523.676       974.892        2.092.136      3.869.159      4.770.900,00     

Equipment and fixtures 31.014         30.905          26.175           31.991           

Buildings 3.933           3.933            9.525             9.525             

Financial lease asset -               26.092          31.203           27.882           

Financial assets available for sale 5.628           7.236            2.689             2.689             

Investment in associate 44.743         47.943          62.272           82.091           

Prepayment boeing contract 705.165       1.410.992     2.002.600      2.126.954      4.000.000,00     

Other receivables 32.404         26.391          53.242           113.061         

Total non-current assets 1.604.396    2.719.084     4.490.405      6.501.637      9.013.000,00     

Current assets

Inventory 34.214         40.825          66.191           81.994           68.400,00          

Trade and other receivables 914.379       829.893        842.143         1.072.497      1.096.600,00     

Derivative financial instruments 18.360         23.688          43.395           242.790         10.800,00          

Cash and cash equivalents 607.536       1.408.475     1.178.416      1.104.946      1.730.900,00     

Total current assets 1.574.489    2.302.881     2.130.145      2.502.227      2.906.700,00     

Total assets 3.178.885    5.021.965     6.620.550      9.003.864      11.919.700,00   
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22.3 Bilag 3: officielle resultatopgørelser 

 

 

Income statement - SAS 2008 2009 2010 2011 2012

Revenue 52.870      44.918      41.070      41.412        42.717        

Pay roll expenses -17.632     -17.998     -13.894     -13.092       -13.638       

Other operating expenses -31.959     -25.912     -25.115     -23.741       -26.207       

Leasing costs for aircraft -2.282       -2.319       -1.815       -1.560         -1.608         

Depreciation and impairment -1.550       -1.845       -1.885       -2.413         -1.715         

Share of income of affiliated companies -147          -258          12             28               26               

Income from sale of shares in subsidiaries and 

affiliated companies -            429           -73            -              400             

Income from sale of aircraft and buildings 4               -97            -239          12               -252            

Operating income -696          -3.082       -1.939       646             -277            

Income from other securities holdings -            -            -263          -1.469         1                 

Financial revenue 660           304           174           224             87               

Financial expenses -933          -645          -1.041       -1.030         -1.203         

Income before tax -969          -3.423       -3.069       -1.629         -1.392         

Tax 4               803           851           -58              293             

Net income for the period -965          -2.620       -2.218       -1.687         -1.099         

Income from discontinued operations -5.395       -327          -            -              -              

Net income for the year -6.360       -2.947       -2.218       -1.687         -1.099         

Income Statement - Norwegian 2008 2009 2010 2011 2012

Revenues 6.226.413 7.309.189 8.406.339 10.528.720 12.859.000 

Other income -            -            191.328    3.471          -              

Total operating revemues and income 6.226.413 7.309.189 8.597.667 10.532.191 12.859.000 

Operational expenses 4.892.727 4.938.399 6.301.576 7.818.926   8.096.300   

Salaries and other personnel expenses 1.076.068 1.303.299 1.531.211 1.836.194   2.068.200   

Depreciation and amortization 129.611    148.882    186.707    293.950      385.200      

Other operating expenses 318.094    396.058    397.735    472.908      873.000      

Other losses/(gains) - net 147.768    -49.315     -29.732     -305.720     1.032.900   

Total operating expenses 6.564.268 6.737.323 8.387.497 10.116.258 12.455.600 

Operating profit -337.855   571.866    210.170    415.933      403.400      

Net financial items 351.966    47.974      26.600      -268.911     186.900      

Share of profit (loss) from associated company -8.733       3.200        6.328        19.518        32.800        

Profit (loss) before tax 5.378        623.040    243.098    166.540      623.100      

Income tax expense (income) 1.394        176.789    72.214      44.416        166.500      

Profit (loss) for the year 3.984        446.251    170.884    122.124      456.600      
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22.4 Bilag 4: Leasing forpligtelser 

 

 

MSEK - SAS 2008 2009 2010 2011 2012

Leasing costs for aircraft 2.282,00 2.319,00 1.815,00 1.560,00 1.608,00  

Interest for leasing 1,60% 1,55% 1,34% 1,54% 1,78%

Commitment 10 10 10 10 10

Value of aircraft 19.672    20.078    16.005    13.518    13.650     

Leasing commitment 2008 2009 2010 2011 2012

Debt start of year 19.672    20.078    16.005    13.518    13.650     

Payment 2.282      2.319      1.815      1.560      1.608       

Interest 315         311         214         208         243          

Repayment 1.967      2.008      1.601      1.352      1.365       

Acquisitions 2.373      -2.065     -887        1.484      1.498       

Leasing asset 2008 2009 2010 2011 2012

Debt start of year 19.672    20.078    16.005    13.518    13.650     

Acquisitions 2.373      -2.065     -887        1.484      1.498       

Depreciation 1.967      2.008      1.601      1.352      1.365       

Debt end of year 20.078    16.005    13.518    13.650    13.784     

NOK 1000 - Norwegian 2008 2009 2010 2011 2012

Leasing costs for aircraft 426.597     620.114     778.411     829.667     1.032.900   

Interest for leasing 5,40% 5,40% 5,40% 4,50% 4,5%

Commitment 10                10                10                10                10                 

Value of aircraft 2.770.110  4.026.714  5.054.617  5.721.841  7.123.448   

Leasing commitment 2008 2009 2010 2011 2012

Debt start of year 2.770.110  4.026.714  5.054.617  5.721.841  7.123.448   

Payment 426.597     620.114     778.411     829.667     1.032.900   

Interest 149.586     217.443     272.949     257.483     320.555       

Repayment 277.011     402.671     505.462     572.184     712.345       

Acquisitions 1.533.615  1.430.574  1.172.686  1.973.791  -1.221.423 

Leasing asset 2008 2009 2010 2011 2012

Debt start of year 2.770.110  4.026.714  5.054.617  5.721.841  7.123.448   

Acquisitions 1.533.615  1.430.574  1.172.686  1.973.791  -1.221.423 

Depreciation 277.011     402.671     505.462     572.184     712.345       

Debt end of year 4.026.714  5.054.617  5.721.841  7.123.448  5.189.680   
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Beregninger for leasing:  

 
Lejeomkostninger/ydelse: Lejeomkostningerne fremgår direkte af SAS’ resultatopgørelser for de respektive 

år.  

Gældsomkostninger ( ): Renten på gæld fremgår af noten ”other loans”, som renten på finansiel leasing. Da 

renten er varierende fra år til år anvendes renten for de respektive år, jf. de respektive årsrapporter. 

Levetid: Til estimering af levetid på flyene anvendes betingelserne i leasingkontrakterne, jf. SAS’ årsrapport 

2012, hvilke fremgår af noten ”leasing commitments”. Heraf fremgår det at løbetiden for leasing aftalerne 

er ti år.  

Værdi af fly: Da værdien af de lejede fly ikke fremgår af SAS’ årsopgørelser beregnes disse ved 

nedenstående formel, hvilken også udgør gælden primo.  

                (
                

   
 

       

) 108 

 

Rente: Renteomkostningerne beregnes som gældsomkostninger multipliceret med gælden primo.  

Afdrag: Afdraget på gælden er lig ydelsen fratrukket renterne.  

Tilkøb: Tilkøb beregnes som differencen mellem gælden ultimo og gælden primo fratrukket afdrag.  

Afskrivninger: Der antages lineære afskrivninger over flyenes løbetid.  

  

                                                           
108

 Koller, T. et al (2010): Measuring and Managing the Value of Companies, side 159 



Side 90 af 97 
 

22.5 Bilag 5: reformulerede balancer 

 

 

Reformuleret balance - SAS 2008 2009 2010 2011 2012

Core assets

Intangible assets 1.092       1.296       1.414       1.693       1.922       

Land and buildings 513          439          375          491          353          

Aircraft 30.709     33.165     28.657     25.384     24.870     

Other tangible assets 2.582       2.048       1.755       1.787       1.770       

Equity in affiliated companies 622          358          294          317          325          

Other holdings of securities 5              234          23            23            23            

Pension funds, net 9.658       10.286     10.512     11.355     12.232     

Deferred tax asset 921          1.159       1.187       1.340       597          

Other long-term receivables 410          729          2.379       1.011       1.250       

Expendable spare parts and inventories 819          758          678          705          687          

Accounts receivable 1.851       1.581       1.277       1.275       1.311       

Receivables from affiliated companies 479          92            3              6              3              

Other receivables 2.661       4.780       2.901       2.574       1.399       

Prepaid expenses and accrued income 1.009       1.058       839          934          873          

Cash and bank balances 1.911       498          1.762       966          2.423       

Assets held for sale 3.921       401          493          -           -           

59.163     58.882     54.549     49.861     50.038     

Operating liabilities

Deferred tax liability 2.988       2.832       2.303       2.154       1.013       

Prepayments from customers 7              13            16            24            -           

Accounts payable 2.068       1.738       1.749       1.540       1.929       

Tax payable 110          27            22            18            32            

Unearned transportation revenue 3.299       3.227       3.598       3.453       4.292       

Current portion of other provisions 148          852          657          428          1.186       

Other liabilities 2.460       2.110       2.070       1.160       1.033       

Accrued expenses and prepaid income 4.274       3.264       2.755       2.934       3.201       

Liabilities attributable to assets held for sale 2.465       157          132          -           -           

17.819     14.220     13.302     11.711     12.686     

Invested capital 41.344     44.662     41.247     38.150     37.352     

Total shareholders' equity attributable to Parent Company owners 7.312       11.389     14.438     12.433     11.156     

Net interest bearing debt

Subordinated loans 953          919          974          1.019       978          

Bond loans 2.212       -           1.503       2.809       2.763       

Other loans 30.207     26.887     22.871     19.697     18.910     

Other provisions 2.138       2.131       2.143       1.673       1.967       

Other liabilities 334          378          143          55            130          

Current portion of long-term loans 872          5.742       1.383       2.309       1.403       

Short-term loans 1.189       907          1.073       997          411          

Short-term investments 3.872       3.691       3.281       2.842       366          

Net interest bearing debt 34.033     33.273     26.809     25.717     26.196     

Net interest bearing debt (NIBD)+EQ 41.345     44.662     41.247     38.150     37.352     
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Reformuleret balance - Norwegian 2008 2009 2010 2011 2012

Core assets

Intangible assets 198.074           190.543           210.293             236.216             242.100             

Deferred tax asset 59.759             157                  270                    2.069                 -                     

Buildings 3.933               3.933               9.525                 9.525                 -                     

Aircraft, parts and installations on leased aircraft 4.789.646        5.001.606        7.146.753          9.591.000          11.894.348        

Equipment and fixtures 31.014             30.905             26.175               31.991               -                     

Financial lease asset -                  26.092             31.203               27.882               -                     

Prepayment boeing contract 705.165           1.410.992        2.002.600          2.126.954          4.000.000          

Investment in associate 44.743             47.943             62.272               82.091               -                     

Trade and other receivables 914.379           829.893           842.143             1.072.497          1.096.600          

Inventory 34.214             40.825             66.191               81.994               68.400               

Derivative financial instruments 18.360             23.688             43.395               242.790             10.800               

Total operating assets 6.799.287,00   7.606.577,29   10.440.819,88   13.505.009,38   17.312.248,28   

Deferred tax 9.695               17.806             89.483               134.646             -                     

Provision for periodic maintenance 114.090           70.336             94.961               81.865               -                     

Trade and other payables 694.832           746.549           1.063.436          1.230.935          1.755.900          

Air traffic settlement liabilities 598.162           792.713           954.232             1.208.326          1.739.800          

Tax payable 267                  111.158           976                    488                    -                     

Derivative financial instruments 104.325           1.227               15.003               539                    -                     

Total operating liabilities 1.521.371        1.739.789        2.218.091          2.656.799          3.495.700          

Invested capital 5.277.916        5.866.788        8.222.729          10.848.210        13.816.548        

Total equity 897.367           1.601.606        1.795.902          1.945.588          2.420.700          

Net interest bearing debt

Short term part of borrowings 257.456           675.303           520.972             1.551.918          1.349.400          

Borrowings 4.706.843        4.905.592        6.998.520          8.404.729          11.301.048        

Financial lease liability -                  28.829             20.007               15.485               -                     

Pension obligation 61.815             97.558             121.672             151.187             476.300             

Other receivables 32.404             26.391             53.242               113.061             -                     

Financial assets available for sale 5.628               7.236               2.689                 2.689                 -                     

Cash and cash equivalents 607.536           1.408.475        1.178.416          1.104.946          1.730.900          

Total net interest bearing debt 4.380.546        4.265.180        6.426.824          8.902.623          11.395.848        

Total NIBD+EQ 5.277.913        5.866.786        8.222.726          10.848.211        13.816.548        
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22.6 Bilag 6: Reformulerede resultatopgørelser 

 

  

Reformuleret Resultatopgørelse - SAS 2008 2009 2010 2011 2012

Operating income 3.136      1.082        1.761        4.619         3.046         

Tax on  operating activities 784         271           440           1.155         762            

Depreciation and impairment -3517 -3853 -3486 -3765 -3080

NOPAT -1.165     -3.041       -2.165       -301           -796           

NFE after tax -1916 -1995 -2012 -1775 -2043

Net earnings 751         -1.046       -153          1.474         1.247         

NFE beregnet

Financial revenue 660 304 174 224 87

Financial expenses -3.215     -2.964       -2.856       -2.590        -2.811        

NFE -2.555     -2.660       -2.682       -2.366        -2.724        

Tax -639        -665          -671          -592           -681           

NFE after tax -1.916     -1.995       -2.012       -1.775        -2.043        

Reformuleret Resultatopgørelse - Norwegian 2008 2009 2010 2011 2012

Operating profit 218.353  1.340.862 1.175.288 1.539.550  1.821.500  

Tax on  operating activities 54.588    335.216    293.822    384.888     455.375     

Depreciation and amortization -556.208 -551.553   -692.169   -866.134    -1.097.545 

NOPAT -392.443 454.093    189.297    288.528     268.580     

NFE after tax -55.973   -429.105   -563.858   -823.934    -634.500    

Net earnings -448.417 24.988      -374.561   -535.405    -365.920    

NFE beregnet

NFE -74.631   -572.140   -751.811   -1.098.578 -846.000    

Tax -18.658   -143.035   -187.953   -274.645    -211.500    

NFE after tax -55.973   -429.105   -563.858   -823.934    -634.500    
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22.7 Bilag 7: Budget forudsætninger 

 

  

Budget estimater - SAS 2013 2014 2015 2016 2017

Omsætning 1% 3% 3% 2% 1%

Aktivernes vækst -5% -4% -3% -2% -1%

Fremmed kapital andel 65% 65% 65% 65% 65%

PM 1% 2% 3% 3% 3%

NFE -15% -20% -10% -5% -3%

driftsomk af omsætning 90% 90% 90% 90% 90%

Stigning i oliepris 0% 0% 0% 0% 0%

Budget estimater - Norwegian 2013 2014 2015 2016 2017

Omsætning 20% 20% 20% 20% 20%

Aktivernes vækst 30% 30% 30% 15% 15%

Fremmed kapital andel 90% 90% 90% 90% 90%

PM 3% 3% 3% 3% 3%

NFE 30% 30% 30% 30% 30%

driftsomk af omsætning 80% 80% 80% 80% 80%

Stigning i oliepris 0% 0% 0% 0% 0%
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22.8 Bilag 8: Standard and Poor credit rating af Norwegian 
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Norwegian credit rating 2008 2009 2010 2011 2012

EBITA interest coverage 34,20 -27,32 -5,23 -5,92 -3,40

EBITDA interest coverage 21,08 -34,43 -9,88 -10,11 -6,64

Free operating cashflow/total debt -38,23% -33,71% -26,25% -23,69%

FFO/total debt -8,42% 10,65% 2,95% 3,24% 2,36%

Return on capital -27,43% -8,92% -15,84% -13,59% 0,00%

Operating income/revenue 3,51% 18,34% 13,67% 14,62% 14,17%

Long-term debt/capital 35,90% 38,56% 53,73% 59,43% 65,78%

Total debt/capital 76,27% 72,70% 78,16% 82,07% 82,48%

Norwegian credit rating AAA AA A BBB BB B CCC

EBITA interest coverage x

EBITDA interest coverage x

Free operating cashflow/total debt x

FFO/total debt x

Return on capital x

Operating income/revenue x

Long-term debt/capital x

Total debt/capital x
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22.9 Bilag 9: Beta, Bloomberg 

Norwegian: 

 

SAS: 
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22.10 Bilag 10: Forudsætninger for real option 

BNP stiger med 3 %: 

  

BNP falder med 2 %: 

   

Budget estimater - SAS BNP 3 % 2013 2014 2015 2016 2017

Omsætning 3% 3% 3% 3% 1%

Aktiver -5% -4% -4% -3% -1%

Driftsomk af omsætning 23% 22% 21% 21% 22%

Fremmed kapital andel 65% 65% 65% 65% 65%

PM 3% 3% 3% 3% 3%

NFE -15% -20% -15% -10% -5%

Stigning i oliepris 0% 0% 0% 0% 0%

Budget estimater - Norwegian BNP 3 % 2013 2014 2015 2016 2017

Omsætning 20% 20% 20% 20% 15%

Aktiver 30% 30% 30% 30% 20%

Driftsomk af omsætning 80% 80% 80% 80% 80%

Fremmed kapital andel 90% 90% 90% 90% 90%

PM 3% 3% 3% 3% 3%

NFE 30% 30% 30% 5% 1%

Stigning i oliepris 0% 0% 0% 0% 0%

Budget estimater - SAS BNP - 2% 2013 2014 2015 2016 2017

Omsætning -1% 1% 1% 1% -1%

Aktiver -5% -1% 0% 0% -1%

Driftsomk af omsætning 90% 90% 90% 90% 90%

Fremmed kapital andel 75% 75% 75% 75% 75%

PM 0% 1% 1% 0% 0%

NFE -5% -5% 0% 0% 0%

Stigning i oliepris 0% 0% 0% 0% 0%

Budget estimater - Norwegian BNP -2 % 2013 2014 2015 2016 2017

Omsætning 15% 15% 10% 5% 1%

Aktiver 30% 30% 30% 30% 20%

Driftsomk af omsætning 80% 80% 80% 80% 80%

Fremmed kapitalandel 90% 90% 90% 90% 90%

PM 2% 2% 1% 1% 1%

NFE 30% 30% 30% 5% 1%

Stigning i oliepris 0% 0% 0% 0% 0%


