
  



 
 

Executive summary 

The purpose of this project is to shed light on the opening of a Norwegian Air Shuttle base operating 

domestic flights in Brazil. The focus of the research question is to answer how much of a future market 

share Norwegian can acquire in the period of 2020-2025 and how the management team can plan the 

establishment of a domestic base. This is done through a comprehensive analysis of Brazils macro 

environment covering; Politics, Institutions, Economy and the surrounding world which illustrates how the 

dynamics between these elements will evolve. Furthermore, the meso-micro environment is analyzed 

through the market and competition situation for domestic flights. Finally, a project plan based on internal 

information is composed to reduce unexpected challenges. 

The Brazilian macro environment is analyzed through the ‘Politics, Institutions and Economy model’ (PIE-

model) by Niels Mygind ‘07. Additionally, the meso and micro environment is analyzed using ‘THE TAKE 

OFF-model’ an entry analysis for the low-cost carriers on new markets by author’s creation ‘19. The model 

is developed by using elements from ‘Porters Five Forces’, ‘The Marketing Mix’, studies and research 

reports relevant to aviation. The approach for the project plan is done by utilizing the ‘Masterplan’ by 

Kristian Sørensen ’17. 

The literature used has origins from different sources such as specialized literature, scientific journals and 

publications, databases and news media to create a broad perspective within the project. 

The results of this report will help the management team of Norwegian decide whether to start operating 

in Brazil and if the establishment of a base will strengthen their vision and goals. 

The findings of the analysis show that Brazil has emerged from the recession caused by the corruption 

scandal ‘Operation Car Wash’. Despite signs of improvement in the economy Brazil still faces issues with 

the future pension reform. The aviation industry is limited by law No. 7.565/86 for domestic flights within 

Brazil which only allows up to 20% foreign investments. However, MP 863/18 is scheduled for voting in 

2019 and will bring amendments for up to 100% foreign investments. The domestic low-cost carriers GOL, 

AZUL and AVIANCA Brazil has been protected from foreign entries by the law. The analysis has shown that 

Norwegian will be able to offer a better perceived product at a lower price than the existing domestic low-

cost carriers. The composed project plan show that Norwegian will mainly work within the scope of 

encounters met in earlier base establishments. 

 

This project concludes that Norwegian will be able to compete in a thriving and expanding market. Their 

market share in 2020 will be 0,65% in ASK and 0,66% in RPK. By the end of the analysis period in 2025 it will 

be 2,27% in ASK and 2,18% in RPK. Furthermore, the composed project plan secures Norwegian the 

possibility of a swift entry to the Brazilian domestic flight market. 
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1.0 Indledning 

Konkurrencesituationen for civil luftfart har ændret sig markant igennem de sidste 25 år. Udvidelsen af 

Open Skies Agreement (OSA) blandt andet mellem EU og USA (Calleja, Byerly, & et al., 2007) har været en 

vigtig del for at effektivisere flytransporten af passagerer. OSA bygger hovedsageligt på fri 

markedskonkurrence, hvor markedet bestemmer prisen. Udvidelsen har åbnet op for højere konkurrence 

mellem flyselskaberne og det har betydet en øget jagt på markedsandelene. Med OSA og en øget 

konkurrence, har flyselskaberne måtte tænke i nye baner. Afledt deraf har flyselskaberne måtte flytte 

produktionen af civil luftfart udenfor nationale grænser, for at kunne opretholde en stærk 

markedsposition. Endvidere har udvidelsen af OSA medført internationale udfordringer for 

luftfartsselskaberne, der tidligere kun har opereret med nationale baser på et stærkt monopolistisk præget 

marked. Luftfartsbranchen er i en forandring, som ikke er set tidligere og størstedelen af selskaberne 

balancerer mellem overlevelse eller konkurs (Žiemelis, 2018). 

Norwegian Air Shuttle ASA (Norwegian) opererer i dag med baser på fire kontinenter, hvor Sydamerika 

senest er blevet tilføjet porteføljen med en base i Argentina. Primo april 2019 blev den første 

transatlantiske flyvning mellem London Gatwick lufthavn og Rio de Janeiro Galeão lufthavn iværksat. Det er 

vigtigt for Norwegian at have en effektiv handlingsplan, der mindsker udfordringer som er forbundet med 

opstart af en ny base. En effektiv handlingsplan af en baseetablering for indenrigsflyvninger i Brasilien kan 

være med til at sikre Norwegian øget markedsandele og dermed forstærke deres internationale 

konkurrencesituation i luftfartsbranchen. 

1.1 Motivation for valg af opgave 

Motivationen bag valg af opgave er interessen for luftfartsbranchen og udviklingen af denne. Den markante 

udvikling, specielt igennem de seneste 50 år, gør at luftfartsbranchen er et interessant caseområde at 

analysere. Norwegians vision ”At give alle mulighed for at flyve1” er en stor kontrast til året 1970, hvor 

luftfartsbranchen totalt set transporterede 310 mio. passagerer. I år 2017 var tallet steget til næsten 4 mia. 

passager (The World Bank, 2019). International Air Transport Association (IATA) forventer en næsten 

fordobling af transporterede fra år 2016-2036 til 7,8 mia. passagerer (IATA, 2017). Derfor er det interessant 

at analysere, hvordan Norwegian kan være en del af den forventede udvikling. Norwegian har fulgt teorien 

om internationaliseringsprocessen af Johanson og Vahlne (Johanson & Vahlne, 2009). Norwegian startede i 

Norge og har i dag etablerede baser i Europa, Asien, Nordamerika og Sydamerika. Som nævnt tidligere 

startede Norwegian primo april år 2019 med transatlantiske flyvninger til Brasilien. Vi finder det 

                                                           
1Figur 1 - Norwegians Vision, Mål, Prioriteringer og Værdier anno 2019 
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interessant, om markedet for indenrigsflyvninger i Brasilien kan være en del af udvidelsen i deres 

internationaliseringsproces. 

Med vores valg af analyseområde i Brasilien, der er en del af BRIK-landene, er det både en økonomisk og 

politisk tidsaktuelt case at analysere, baseret på undervisningsforløbet og fokuspunkter lært gennem HD-

International Business (IB) 2. del på Copenhagen Business School (CBS). Valgfaget International 

Projektledelse på HD-IB var det fag, der samlede teorien, hvorved der kunne udføres et praktisk forløb. 

Derfor har det været en motiverende faktor og naturligt valg, at inkorporere International Projektledelse i 

det afsluttende projekt. Det giver os muligheden for at kunne tilgå analysearbejdet med en praktisk tilgang 

og udarbejde en håndgribelig handlingsplan af baseetablering for indenrigsflyvninger i Brasilien. 

1.2 Valg af empirisk objekt i opgaven 

I følgende afsnit diskuteres valg af empirisk objekt med udgangspunkt i Vanessa Sonne-Ragans bog Anvendt 

videnskabsteori (Ragans, 2012). 

Vores valg af det empiriske objekt er Norwegians baseetablering i Brasilien og analysen vil tage 

udgangspunkt i dette. Objektet er valgt ud af følgende overvejelser: Makroforholdene i Brasilien, 

mesoforholdene angående markeds- og konkurrencesituationen i Brasilien og mikroforholdene for et 

potentielt kundegrundlag for indenrigsflyvninger i Brasilien. Endvidere har genstandsfeltet omhandlende en 

effektiv projektering af baseetablering i Brasilien været med til at danne det empiriske objekt. Med valget 

af det empiriske objekt vil vi kunne undersøge, hvorvidt Norwegian bør starte indenrigsflyvninger i 

Brasilien. Vores viden angående det empiriske objekt er inden opstart af projektet begrænset. Derfor er det 

interessant at få belyst genstandsfeltet for at kunne danne et overblik over det empiriske objekt. Grundet 

den fysiske afstand til det empiriske objekt vil de primære udfordringer i forståelsen af markedsforholdene 

og kulturen i Brasilien ligge i analysearbejdet. Norwegian har ikke ønsket et samarbejde i forbindelse med 

vores afsluttende projekt, hvorfor vi selvstændigt har stået for at vælge det empiriske objekt. Det har 

samtidigt givet os muligheden for at udarbejde det afsluttende projekt under frie rammer. 

1.3 Virksomhedsbeskrivelse 

Norwegian blev etableret i år 1993, hvor virksomheden opererede med propeldrevet fly, der foretog 

indenrigsflyvninger i Norge. Flyvningerne blev foretaget i samarbejde med Braathens S.A.F.E. (Norwegian, 

2019).  I år 2001 godkendte det norske konkurrencetilsyn salget af Braathens S.A.F.E. til Scandinavian 

Airlines System (SAS) (Ritzau/NTB, 2001). Salget medførte, at SAS stoppede samarbejdet med Norwegian 

(Berlingske, 2006). Norwegian startede herefter selvstændigt med indenrigsflyvninger i Norge med flytypen 

Boeing 737-300 (Norwegian, 2019). I år 2003 fløj Norwegian deres første udenrigsflyvninger til Portugal og 

Spanien (Norwegian, 2003). Graden af internationaliseringen blev øget i år 2006, hvor Norwegians første 
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base uden for Norge blev etableret i Warszawa, Polen (Norwegian, 2019). Norwegians første flyordre blev 

gennemført i år 2007 med en bestilling af 42 stk. Boeing 737-800 (Kristiansen, 2007). Senere samme år 

lanceres Bank Norwegian og fordelsprogrammet Norwegian Reward (Norwegian, 2019). I år 2011 bestilte 

Norwegian deres første langdistance fly til at flyve transkontinentale ruter med start i år 2013 (Norwegian, 

2019). Norwegian underskrev i år 2012 den største kontrakt i europæisk luftfartshistorie på 222 fly og 

yderligere 150 fly i option med Boeing og Airbus til en anslået værdi på 127 mia. NOK (Ritzau Finans, 2012). 

Internationaliseringsprocessen har været med til at styrke virksomhedens markedsposition, hvilket 

manifesteres ved, at Norwegian i år 2018 for sjette år i træk kåres som ”Best Low-Cost in Europe” og for 

tredje år i træk kåres som ”World’s Best Low-Cost Long-Haul Airline” af Skytrax (Norwegian, 2019).  

Norwegian ønsker at efterkomme følgende vision, mål, prioriteringer og værdier, som ses i Figur 1 – 

Norwegians Vision, 

Mål, Prioriteringer 

og Værdier anno 

2019: 

I dag er 

Norwegian, med 160 fly og 11.000 ansatte, det femtestørste lavprisselskab i verdenen og selskabet 

transporterede i år 2018 37,34 millioner passager fra A til B (Norwegian, 2019). Norwegians historiske 

udvikling viser et selskab, der har formået at vokse med et hastigt tempo og samtidig har styrket deres 

markedsposition. For at fremhæve udviklingen selskabet har gennemgået fra år 2014 til år 2018, er tabel 1 - 

information omhandlende Norwegian udarbejdet. 

 

Figur 1 - Norwegians Vision, Mål, Prioriteringer og Værdier anno 2019 (Norwegian, 2019) 
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Tabel 1 – Information omhandlende Norwegian illustrerer væksten Norwegian har gennemgået de seneste 

fem år. Antallet af passagerer har haft en stigning på 55% gennem bl.a. en udvidet flyflåde, der har betydet 

en stigning i ASK2. Norwegian har forbedret load factoren3 i takt med en stigende RPK4, hvilket er en 

indikator på en forbedret salgsstrategi. Dog er CASK5 større end RASK6 igennem hele perioden, hvilket er et 

udtryk for, at Norwegian taber penge på flybillettens pris. Dette giver et udslag i yielden7, som har været 

faldende igennem perioden. 

En af ændringerne luftfartsbranchen har gennemgået, er netop, at indtjeningsmulighederne ikke 

udelukkende er baseret på basisprisen af flybilletten. Indtjeningsmulighederne bestemmes i dag af, 

hvorledes Norwegian formår at foretage mersalg ved at tilbyde ekstra services og tillægsydelser. 

                                                           
2 Bilag 12.1 - ASK - Antal sæder i hele flyflåden x distance fløjet. 
3 Bilag 12.1 - Load factor - Den procentvise belægning af flyets sæder til rådighed. 
4 Bilag 12.1 - RPK - Antal betalende passagerer x distance fløjet. 
5 Bilag 12.1 - CASK – Omkostninger pr. fløjet km. pr. sæde. 
6 Bilag 12.1 - RASK - Indtægt pr. fløjet km. pr. sæde. 
7 Bilag 12.1 - YIELD - Indtægt pr. fløjet km. pr. passager. 

Tabel 1 - Information omhandlende Norwegian 
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Omsætningen fra år 2014 til år 2017 er steget med 58%, mens EBIT har vist store udsving i perioden. Det 

rapporterede underskud i år 2018 skyldtes primært fortsatte problemer med 787-Dreamliner, der gav en 

meromkostning på omkring 2 mia. NOK, samt en fejlslagen strategi på fuel hedging der gav en 

meromkostning på omkring 2 mia. NOK (Løken, 2019, s. 00:50 til 01:20 min.). Fremtiden for Norwegian 

tager udgangspunkt i et strategisk tiltag kaldt ”FOCUS2019”. Tiltaget omfatter en omkostningsreduktion på 

2-3 mia. NOK pr. år. Dette forventes at blive opnået ved: 

• Effektivisering af rutenetværket (Løken, 2019, s. 06:40 til 07:00 min.) 

• Øget salg af ekstra services, tillægsydelser og flybilletter (Løken, 2019, s. 07:55 til 08:25 min. ) 

• Effektivisering af organisationen (Løken, 2019, s. 08:25 til 09:00 min.) 

Mens 90-95% af besparelserne vil kunne overføres fra år til år, vil de resterende 5-10% være 

engangsbesparelser (Løken, 2019, s. 03:25-03:45 min.). Med følgende citat, 

 

”The target is to be profitable in 2019 and we have a chance of doing it” 

(Løken, 2019, s. 10:10 til 10:12 min.), 

 

forventer Chief Financial Officer (CFO) Geir Karlsen, at Norwegian med ”FOCUS2019” vender underskuddet 

til et positivt resultat allerede i indeværende regnskabsår år (Løken, 2019). 

1.4 Produktbeskrivelse 

Norwegians forretningsmodel er primært baseret på business-to-consumer (B2C) markedet ved, at det 

primære produkt er transport af passagerer fra punkt A til B. Hertil er der tillægsydelser som opgradering af 

billetten, der inkluderer indtjekning af bagage, sædevalg, fast-track, måltider, lounge, ændringer og 

refundering af billetten og endvidere en opgradering til Premium klassen. Der er mulighed for at købe 

tillægsydelserne enkeltvis. Norwegian tilbyder endvidere muligheden for at tilkøbe ekstra services som 

specialbagage, SMS-service og priority boarding, afbestillingsforsikring og at donere til UNICEF. (Norwegian, 

2019). I år 2015 udgjorde tillægsydelserne og ekstra services 12,5% af de samlede indtægter (Mikalsen, 

2015). Omfanget af tillægsydelserne illustreres i figur 2 – Illustration af Norwegians produktområde. 
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Med tiden har Norwegian udvidet deres forretningsmodel fra at være en single-sided platform til at være 

en multi-sided platform (Bogers, 2019). Norwegian har opnået den multi-sided platform ved at fungere som 

bindeleddet mellem biludlejning og hotelreservationer i forbindelse med køb af flybilletter. Med 

oprettelsen af datterselskabet Norwegian Reward i år 2007 (Norwegian, 2019) etablerede Norwegian sig på 

markedet for bonusprogrammer i luftfartsbrancen og skabte dermed højere switching costs (Bogers, 2018). 

I forlængelse med Norwegian Reward blev Bank Norwegian tilføjet til forretningsmodellen. Med Bank 

Norwegian har kunderne mulighed for at optjene CashPoints, der udelukkende kan benyttes til Norwegians 

produkter, ekstra services og tillægsydelser. Dermed skabte Norwegian endnu højere switching costs for 

deres kunder. 

  

Figur 2 - Illustration af Norwegians produktområde 
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2.0 Baggrund 

2.1 Problemidentifikation 

Som tidligere beskrevet i afsnit 1.0 Indledning er konkurrencen inden for luftfartsbranchen med udvidelsen 

af OSA tiltaget igennem de seneste 25 år. Norwegian befinder sig derfor i et stærkt konkurrencepræget 

marked. I Norwegians opstartsfase var konkurrencen hovedsageligt mellem de statsstøttede 

nationalselskaber og lavprisselskaberne i det aktuelle land. Norwegians strategi blev herefter market 

seeking (Dunning, 2000), da hjemmemarkedet begyndte at blive mættet og konkurrencen intensiverede. 

Norwegian begyndte at søge over landegrænserne ved at oprette baser uden for de fysiske og psykiske 

nærmarkeder og dermed flytte produktionen til udlandet. Hermed startede Norwegian at konkurrere på et 

internationalt niveau. Ved internationaliseringsprocessen har Norwegian mulighed for at skabe 

stordriftsfordele, for derigennem at opnå en omkostningsreduktion, der kan styrke deres nuværende 

position på markedet. Norwegian har oprettet baser i blandt andet Buenos Aires, Bangkok og de Franske 

Antiller i Caribien de seneste år. Med åbningen af vinter baser i Caribien i år 2015 (Krog, 2015), startede 

Norwegian med at optimere produktionen fra flyene og besætningen i vinterhalvåret. Med en etablering af 

en base i Brasilien vil Norwegian have mulighed for at optimere produktionen yderligere. 

Mellem Norge og Brasilien er der store fysiske og forventede psykiske afstande. Disse kulturforskelle kan 

byde på udfordringer i forbindelse med Norwegians baseetablering i Brasilien. Norwegian har tidligere 

oprettet baser med store psykiske og fysiske afstande som fx i Thailand. Derfor opstår spørgsmålet om 

hvorvidt markedet i Brasilien skaber udfordringer Norwegian ikke har haft erfaring med. Som en del af 

BRIK-landene og emerging markets er Brasilien et attraktivt land, der byder på både udfordringer og 

muligheder ved at foretage en Foreign Direct Investment (FDI) i landet. Det er vigtigt for Norwegian at 

oprette en ny base på det tidspunkt, hvor Brasilien rammer den udvikling, man forventer af emerging 

markets (Bloomberg News, 2018). Derved vil de have et stærkt udgangspunkt for at styrke deres 

markedsposition for den fremtidige konkurrence. 

I år 2018 blev Jair Bolsonaro valgt til Brasiliens præsident med tiltrædelse 1. januar i år 2019. Jair Bolsonaro 

er kendt for at have kontroversielle politiske holdninger og udtalelser, men samtidigt har han stor 

opbakning i Brasilien. Store dele af befolkningen anser valget til at være det vigtigste, siden Brasilien 

indførte demokrati for 30 år siden. Samtidigt medførte valget en politisk drejning fra en venstre- til en 

højreorienteret regering. (Meredith, 2018). 

Ifølge Jair Bolsonaros udtalelse i Davos, 
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”We will reduce the tax burden, simplify tax rules and make life easier 

for those who want to produce, do business, invest and create jobs”, 

(Bendeich, 2019) 

 

åbnes der op for, at Brasilien kan blive et interessant marked for udenlandske investorer at investere i 

(Bendeich, 2019). Allerede i år 2018 skete der en ændring i den brasilianske regerings holdning til 

ejerskabsforhold af nationale flyselskaber. Ændringen omfattede, at udenlandske investorer vil have 

mulighed for at eje 100% af brasilianske flyselskaber mod tidligere 20% (Uribe & Wiziack, 2018). 

Jair Bolsonaros parti, Partido Social Liberal (PSL), har som et af mærkesagerne i deres politiske program at 

bekæmpe korruption i alle former og på alle niveauer i Brasilien (Partido Social Liberal (PSL), 2019). 

Ifølge tabel 2 – Fly i drift i år 2015 og 

estimeret fly i drift i år 2035 udarbejdet på 

baggrund af rapporten ”Current Market 

Outlook 2016-2035” fra Boeing, vil antallet af 

passagerfly i drift på verdensplan fordoble sig 

fra år 2016 til år 2035 (Boeing, 2015). 

Billede 1 – Pilotbehov i årene 2018-2037 og 

den forventede stigning i antal af fly, vil 

medføre et stigende pilotbehov (Boeing, 

2019). I år 2017-2018 oplevede 

luftfartsbranchen konsekvenserne af et 

øget pilotbehov. Blandt andet måtte 

Horizon Air aflyse mere end 300 afgange 

og Ryanair var nødsaget til at aflyse mere 

end 2.000 afgange i vinterhalvåret (The 

Statistics Portal, 2019). En base i Brasilien 

vil evt. kunne afhjælpe Norwegian med at være et attraktivt selskab for brasilianske piloter at være ansat i. 

Med omkostningsreduceringsprogrammet ”FOCUS2019” har Norwegian valgt at foretage nedskæringer ved 

at lukke seks baser i Spanien, Italien og USA (Christensen, 2019). Endvidere har ledelsen valgt at reducere 

ruteprogrammet. Geir Karlson kommenterer om årsregnskabet, at ”FOCUS2019” vil omhandle en styrkelse 

og optimering af det eksisterende rutenetværk (Løken, 2019, s. 06:20 til 07:45 min.). På baggrund af Geir 

Karlsons udtalelse antages det, at der ikke oprettes nye baser og ruter før tidligst i år 2020. 

Billede 1 – Pilotbehov i årene 2018-2037 (Boeing, 2019) 

Tabel 2 - Fly i drift i år 2015 og estimeret fly i drift i år 2035 
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2.2 Problemformulering 

 

Hvor stor en markedsandel vil Norwegian kunne forvente at opnå for indenrigsflyvninger i Brasilien fra år 

2020 til år 2025 og hvorledes kan en handlingsplan for initiering af en baseoprettelse planlægges? 

 

2.2.1 Undersøgelsesspørgsmål 1 

Hvorledes forventes Brasiliens makro forhold at udvikle sig fra år 2020 frem mod år 2025 og hvorledes 

påvirker dynamikken mellem elementerne Norwegian? 

2.2.2 Undersøgelsesspørgsmål 2 

Hvorledes er markeds- og konkurrencesituationen for indenrigsflyvninger i Brasilien? 

2.2.3 Undersøgelsesspørgsmål 3 

Hvorledes skal handlingsplanen for baseoprettelse planlægges og forberedes for, at den kan mindske 

uforudsete udfordringer? 

2.3 Afgrænsning 

I følgende afsnit belyses hvilke afgrænsninger, der vil være for de enkelte undersøgelsesspørgsmål. Da 

Norwegian ikke har ønsket et samarbejde i det afsluttende projekt, skaber dette nogle naturlige 

afgrænsninger ved, at der ikke kan skaffes interne data fra virksomheden. Denne afgrænsning er 

gentagende for alle tre undersøgelsesspørgsmål. 

2.3.1 Afgrænsning for undersøgelsesspørgsmål 1 

Niels Myginds arbejde med Politics Institutions Economy model (PIE-modellen) (Mygind, 2007) dækker over 

et meget bredt felt for at analysere et givent lands dynamik. Derfor afgrænses der i feltet, således at det 

analyserede vil have en fokuseret tilknytning til Norwegians eventuelle fremtidige baseetablering for 

indenrigsflyvninger i Brasilien. 

2.3.2 Afgrænsning for undersøgelsesspørgsmål 2 

For at tilpasse THE TAKE OFF-model til det afsluttende projekt er der blevet afgrænset for, således at de 

mest relevante elementer i analysen baseret på tidligere studier medtages. Ligeledes er der elementer, der 

vil være mindre relevante i dele af analysen. Leverandørsiden i Porters Five Forces (P5F) (Porter M. E., 1980) 

er meget begrænset inden for luftfartsbranchen og vanskeligt at anskaffe informationer om og derfor 

afgrænses der fra denne. Yderligere afgrænses der for Promotion fra Marketing Mikset. Analysen af 

markedet for indenrigsflyvninger afgrænses i opstartsfasen til at omfatte lufthavnene i Brasiliens tre største 

byer São Paulo Guarulhos lufthavn, Rio de Janeiro Galeão lufthavn og Brasília lufthavn. Årsagen til denne 

afgrænsning er at analysen skal have mere dybde end bredde. 
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2.3.3 Afgrænsning for undersøgelsesspørgsmål 3 

Kristian Sørensens Masterplan, der er illustreret i figur 3 – Masterplan for projektimplementering efter 

Sørensen ’17, fra bogen International 

Projektledelse, er meget bred og derfor 

afgrænses der fra dele af Masterplanen 

(Sørensen, 2017). Den Logiske Ramme 

Analyse (Logical Framework Analysis – 

LFA-Matrix) afgrænses til at omhandle 

de punkter, der har en direkte relation 

til spørgsmålet om markedsandele i 

problemformuleringen. Grundet 

Norwegians manglende samarbejde, 

afgrænses der i risikoprocessen for 

kapitalbudgettering og kvantitativ analyse og der afgrænses i planlægningsprocessen for udarbejdelse af 

kumulative spread-sheets. Til sidst afgrænses der for at analysere de kontrakter Norwegian indgår i 

forbindelse med en baseoprettelse. Kontrakterne indeholder fortrolige oplysninger og kan ikke tilgås uden 

samarbejdet. En analyse af disse vil lede til en stor andel af antagelser og resultatet vil ikke være retvisende 

for projektets endelige konklusion.  

Figur 3 - Masterplan for projektimplementering efter 
Sørensen ' 17 (Sørensen, 2017) 
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3.0 Metode 

3.1 Undersøgelsestilgang til opgaven 

Det afsluttende projekt er blevet skrevet som et casestudie omhandlende en virksomhed og et marked. 

Undersøgelsesspørgsmålene er blevet besvaret ved at analysere de foregående år. Dette omhandler data 

fra de seneste fem til syv år, men enkelte dele af analysen indeholder data, der strækker sig længere 

tilbage. Samtidigt er aktualiteten i projektet blevet besvaret ved at data, er indsamlet sideløbende med 

udarbejdelsen af projektet. Dette danner grundlaget for analysens undersøgelsesspørgsmål og har hjulpet 

med besvarelsen af problemformuleringen. 

3.2 Struktur 

I følgende afsnit beskrives strukturen i tilgangen til projektet ved hjælp af figur 4 – Strukturen i det 

afsluttende projekt. Strukturen er delt op i 4 faser for at danne et overblik over projektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1 indeholder de elementer, der har dannet rammerne for opgaven. Først blev der skabt et overblik 

ved afsnit 1.0 Indledning for opgaven. Her vil læseren få et indblik i den valgte virksomhed, produktet, 

markedssituationen og det empiriske objekt. Herefter bevæger fase 1 sig over i Problemidentificering, hvor 

Figur 4 - Strukturen i det afsluttende projekt 
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problemområdet for virksomheden blev beskrevet nærmere. Med afsæt i Problemidentificeringen, blev der 

udarbejdet en Problemformulering. Fase 1 blev fulgt op af Teori- og Modelvalg baseret på den foregående 

problemformulering og der blev truffet valg for hvilken Metode- og Designvalg, der skulle benyttes. 

I fase 2 blev Dataindsamling, -behandling, -analyse og -fortolkning påbegyndt baseret på elementerne fra 

fase 1. Fase 2 er opdelt efter de tre undersøgelsesspørgsmål, hvor delkonklusionen i 

undersøgelsesspørgsmålet leder videre til næste undersøgelsesspørgsmål. Da dele af de indsamlede data 

ikke var tilstrækkelige til opsummeringen og en delkonklusion, var det muligt at fortsætte 

dataindsamlingen, -analysen, -fortolkningen og behandlingen, indtil der var opnået et tilfredsstillende 

resultat. Såfremt de tiltænkte data til undersøgelsesspørgsmålene ikke var mulige at fremskaffe, så forelå 

valget at gå tilbage til fase 1 for at genoverveje Teori- og Modelvalg. Herefter blev det det aktuelle 

undersøgelsesspørgsmål i fase 2 påbegyndt på nyt. 

I fase 3, Opsummering og Konklusion, findes den endelige konklusion på det afsluttende projekts 

analysearbejde. 

Projektet blev afsluttet i fase 4 ved en Perspektivering med et tilbageblik på projektets helhed. 

Med denne strukturering af projektet ønskes arbejdsprocessen inddelt således, at der er fire konkrete faser 

at tilgå. Samtidigt har strukturens dynamik i fase 2 været med til, at der er opstået læring igennem den 

hermeneutiske spiral (Andersen, 2014). 

Projektets analyse er blevet struktureret i niveauer for at skabe en sammenhæng i analysearbejdet. Således 

at dele af undersøgelsesspørgsmål 1 indgår i 

undersøgelsesspørgsmål 2 og 3, og dele af 

undersøgelsesspørgsmål 2 indgår i 

undersøgelsesspørgsmål 3. Analysen i projektet har 

bevæget sig fra makro niveau, videre til meso/mikro 

niveau for at afslutte med det interne niveau for 

Norwegian. Dette illustreres i figur 5 – Niveauopdeling 

af projektets analyse. 

3.3 Metodevalg for undersøgelsesspørgsmål 1 

Metodevalget i undersøgelsesspørgsmål 1 bygger på deduktion gennem PIE-modellen (Mygind, 2007). 

Dataene er i stor udstrækning fundet gennem databasesøgning til de elementer af PIE-modellen, som egner 

sig til dette. Disse data er blevet inddelt i bilagene efter Niels Myginds vækstmodels opsætning (Mygind, 

2016) , da dette er med til at strukturere dataene og danne et overblik over dem. Dette gør det enklere at 

metodetriangulere dataene og derved skabe større validitet ved de indsamlede data. Disse data er 

sekundære kvantitative data, men da nogle af elementerne i PIE-modellen ikke kan analyseres ud fra dette, 

Figur 5 - Niveauopdeling af projektets analyse 
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så er der også indsamlet kvalitative data. PIE-modellen er udarbejdet, så den bygger på et dynamisk 

bagudrettet forløbsstudie. 

3.4 Metodevalg for undersøgelsesspørgsmål 2 

Metodevalget i undersøgelsesspørgsmål 2 bygger på en abduktiv tilgang til projektet. De teoretiske 

værktøjer P5F og Marketing Mikset er brudt ned og genopbygget via en model af egen tilvirkning THE TAKE 

OFF-model. Data til opbygningen af modellen er indsamlet ved tidligere videnskabelige artikler og 

undersøgelsesstudier, for at kunne vægte de enkelte elementer. Resultaterne fra artiklerne og studierne er 

blevet valideret igennem metodetriangulering og har primært vist et sammenfaldende resultat. 

Dataindsamlingen til analysebehovet i THE TAKE OFF-model har både bestået af kvalitative og kvantitative 

sekundært data, der har underbygget modellens hovedformål: 

 

“An entry analysis model for low-cost carriers on new markets8” 

 

Igennem THE TAKE OFF-model har analysen givet et svar på, hvorledes markeds-og konkurrencesituationen 

vil se ud for Norwegians baseetablering i Brasilien. 

3.5 Metodevalg for undersøgelsesspørgsmål 3 

Metodevalget for undersøgelsesspørgsmål 3 har taget udgangspunkt i Kristian Sørensens masterplan for 

international projektledelse (Sørensen, 2017). Dataene indsamlet er blevet analyseret ved hjælp af 

modellerne i masterplanen. Dele af modellerne i masterplanen deler empirigrundlag med 

undersøgelsesspørgsmål 1 og 2 og derfor er nogle dataene genanvendes i undersøgelsesspørgsmål 3. De 

tilføjede data har i høj grad været kvalitative sekundære data, da aktualitet er vigtig i besvarelsen af 

undersøgelsesspørgsmålet. Endvidere er en del af dataene blevet anskaffet af et af projektets medlemmer, 

igennem 12 års anciennitet i Norwegian.  Masterplanen er udarbejdet efter et dynamisk bagudrettet 

forløbsstudie. 

 

4.0 Teori- og Modelvalg 

I følgende afsnit er projektet blevet opdelt, for at belyse hvilken teori og modelvalg, information- og 

litteratursøgning og kildekritik, der ligger til grund for hvert af de tre undersøgelsesspørgsmål. 

                                                           
8 Figur 10 – THE TAKE OFF model 
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4.1 Teori- og modelvalg for undersøgelsesspørgsmål 1 

Til besvarelsen af undersøgelsesspørgsmål 1, ”Hvorledes forventes Brasiliens makro forhold at udvikle sig 

fra år 2020 frem mod år 2025 og hvorledes påvirker dynamikken mellem elementerne Norwegian?”, tager 

projektet udgangspunkt i Politics Institutions Economy model (PIE-modellen) udarbejdet af Niels Mygind 

(Mygind, 2007). 

PIE-modellen er valgt, da den viser den dynamik, der er imellem politik, institutioner og økonomi, som 

illustreret i figur 6 – Illustration af dynamikken mellem PIE og PESTLE. Endvidere belyser modellen de 

påvirkninger omverdenen har på det aktuelle land og 

den branche projektet tager udgangspunkt i. På 

baggrund af dynamikken mellem de forskellige 

elementer i PIE-modellen, så har analysen illustreret 

de vekselvirkninger, der kan opstå.  

Niels Mygind har ikke udarbejdet PIE-modellen på det 

teoretiske grundlag af PEST eller PESTLE (Aguilar, 

1967), hvilket han beskriver i følgende citat: 

 

”The theoretical foundation is not in the PEST or PESTLE models since they are just checklists of keywords 

without clear definitions and no precision of their interaction and dynamic development” 

(Mygind, 2007). 

 

Specielt interessant er underkategorien Politik, der har ændret sig med et skift fra at have været venstre- til 

at blive højreorienteret, da Jair Bolsonaro tiltrådte embedet som Brasiliens præsident 1. januar i år 2019 

(Londoño, 2019). PIE-modellen er også valgt ud fra underkategorien Økonomi, da Brasilien er et af BRIK-

landene og derfor er der en forventet udvikling til økonomien og hvad den kan tilføre landet. Yderligere er 

PIE-modellen valgt ud fra underkategorien Institutioner, da Brasilien er et ungt demokrati (Central 

Intelligence Agency, 2019). Hermed er institutionerne ved at gennemgå en proces, der betyder at 

institutionerne bliver mere inkluderende end ekskluderende, som beskrevet af Acemoglu og Robinson i 

”Why Nations Fail” (Acemoglu & Robinson, 2012). Underkategorien Institutioner indeholder uformelle 

institutioner omhandlende kultur. Dette er en styrke i PIE-modellen fremfor PESTLE. Dette er en væsentlig 

del af analysen, grundet den store psykiske afstand der er mellem Norge og Brasilien. Underkategorien, 

Omverdenen i PIE-modellen, giver dynamik til de tre andre underkategorier og kan have en indvirkning på 

hvorledes Brasilien udvikler sig. 

Figur 6. Illustration af dynamikforskellen mellem PIE og PESTLE 
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PIE-modellen har belyst en vekselvirkning mellem de forskellige faktorer i Brasilien og de påvirkninger 

omverdenen tilføjer. Dette har dannet et grundlag for besvarelsen af undersøgelsesspørgsmål 1 og ledt 

videre til meso/mikroniveauet i projektets undersøgelsesspørgsmål 2. 

4.1.1 Information- og litteratursøgning for undersøgelsesspørgsmål 1 

Store dele af dataene til undersøgelsesspørgsmål 1 er sekundære kvantitative data, der er blevet fundet 

gennem databaser fra store organisationer og institutioner: 

• The Economist Intelligence Unit 

• The World Bank 

• Organization for Economic Co-Operation and Development 

• World Economic Forum 

• Den Internationale Valutafond 

• Transparencey International 

• The World Factbook – Central Intelligence Agency 

Der er indsamlet data på tværs af disse organisationer og grunden til dette er, at det ikke var muligt at 

fremskaffe de ønskede data eller perioder fra enkelte af disse. De elementer i PIE-modellen, som ikke er 

baseret på kvantitative data, er hentet gennem kilder, der er mere kvalitative end de overstående. Her er 

det nyhedskilder, som er blevet benyttet og disse har i størst mulig udstrækning været internationale 

anerkendte nyhedsmedier. Men også de lokale brasilianske nyhedsmedier Folha De S.Paulo og The Rio 

Times er blevet benyttet i indsamlingen af data for at skabe et komplet billede af makroforholdene i 

Brasilien. 

4.1.2 Kildekritik for undersøgelsesspørgsmål 1 

De kvantitative data fra de store organisationer og institutioner besidder en høj validitet og reliabilitet. På 

trods af at enkelte data er udarbejdet på forskellige grundlag, bemærkes der en sammenhæng i udviklingen 

i dataene på tværs af kilderne. De kvalitative data fra de store internationale nyhedsmedier har en høj 

validitet og reliabilitet. Den brasilianske presse har ikke helt så høj reliabilitet, som først forventet. Gennem 

analysen i PIE-modellen er det blevet belyst, at pressen i Brasilien kun er delvis fri og at den benyttes af 

politikere til at fremme deres egne interesser (Freedom House, 2017). Informationerne indhentet fra 

Norwegians hjemmeside, kræver en kritisk tilgang, da de selv er ansvarlig for indholdet. 

4.2 Teori- og modelvalg for undersøgelsesspørgsmål 2 

Til besvarelse af undersøgelsesspørgsmål 2, ”Hvorledes er markeds- og konkurrencesituationen for 

indenrigsflyvninger i Brasilien?”, er der blevet udarbejdet en model af egen tilvirkning, der har skabt et 

overblik over konkurrencesituationen for indenrigsflyvninger i Brasilien. THE TAKE OFF-model er blevet 
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udarbejdet, for at skabe et værktøj, der er mere specifik og tidsaktuelt ift. luftfartsbranchen. Modellen 

tager udgangspunkt i allerede kendte teorier og modeller. 

En af de grundlæggende modeller, der har været med til at udvikle den selvudarbejdede model, er 

McCarthy originale Marketing Mix bestående af De 4 P’er: Produkt, Pris, Sted (Place) og Marketing 

(Promotion) (McCarthy, 1975). Denne er blevet udvidet med modellen De 7 P’er, således at 

Håndgribelighed (Physical evidence), Mennesker (People) og Processen (Process) er blevet medtaget 

(Booms & Bitner, 1981). Norwegian er en servicevirksomhed og derfor er det 8. P Udførelse (Performance) 

blevet inddraget (Kotler & Keller, 2016). For at tilføje branchesituationen til den selvstændig udarbejdet 

model, så er dele af Michael E. Porters P5F i artiklen ”How Competitive Forces Shape Strategy” fra Harvard 

Business Review ’79 og senere beskrevet i bogen ”Competitive Strategy” (Porter M. E., 1980) blevet 

anvendt. P5F skaber en dybere indsigt i branchen udover, hvad de 8 P’er kan tilbyde. Således at Potentielle 

indtrængere og Substituerende produkter i transportbranchen kan inddrages i analysen. Yderligere er P5Fs 

element Kunder medtaget, da den økonomiske udvikling har indflydelse på kundernes efterspørgsel af 

forskellige transportformer og mængden af denne. Dette har været med til at belyse transportbranchens 

fremtidige efterspørgsel og udvikling og dette vil være med til at bestemme Norwegians markedsandele. 

Ønsket med en egen tilvirket model til analyse af markeds- og konkurrencesituationen for 

indenrigsflyvninger i Brasilien var at skabe et analyseværktøj, der specifikt kunne belyse problematikken i 

undersøgelsesspørgsmål 2. 

4.2.1 Information- og litteratursøgning for undersøgelsesspørgsmål 2 

Litteraturen for THE TAKE OFF-model bygger på P5F fra Michael E. Porters ”Competitive Strategy” fra år 

1980 (Porter M. E., 1980) og Marketing Mikset med de otte P’er (McCarthy, 1975) (Booms & Bitner, 1981) 

(Kotler & Keller, 2016). Endvidere er der indsamlet data igennem International Civil Aviation Organization 

(ICAO), for at danne rammerne for det analyserede område. Vægtningen i modellen er baseret på tidligere 

udarbejdet studier fra Cranfield University og National Taiwan Ocean University. For at underbygge disse 

studier benyttes ReserchNows undersøgelse for U.S. Travel Association fra år 2014. 

Efter udarbejdelsen af THE TAKE OFF-model er information og litteratursøgningen til analysearbejdet i 

modellen indsamlet ved databasekilder, statistikker, årsrapporter, nationale institutioner samt dagsaktuelle 

nyhedsmedier. Heriblandt er der søgt information fra blandt andet Skytrax, de udvalgte flyselskabers 

årsrapporter og hjemmesider, Brasiliens nationale luftfartsmyndighed Agència National De Aviação Civil 

(ANAC-BRA) og information fra lufthavnene i Rio de Janeiro, São Paulo og Brasilia. 

4.2.2 Kildekritik for undersøgelsesspørgsmål 2 

Studierne anvendt fra National Taiwan Ocean University er udarbejdet med stor gennemskuelighed, hvor 

man præcist ved, hvorledes undersøgelsen er udført. Studiet havde dog få respondenter, hvilket kan 
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betyde en svag reliabilitet. ResearchNows undersøgelse er baseret på et højt antal respondenter, men her 

er gennemskueligheden i undersøgelsen ikke offentligt tilgængeligt. På tværs af undersøgelserne var 

resultaterne i større grad identiske. Information indhentet fra flyselskabernes egne hjemmesider er 

udarbejdet af flyselskaberne selv og derfor må man forholde sig kritisk til disse informationer. 

Der er generelt indhentet data fra kilder med høj reliabilitet og validitet. Ved tvivl til reliabiliteten og 

validiteten er kilderne blevet metodetrianguleret for at højne troværdigheden. 

 4.3 Teori- og modelvalg for undersøgelsesspørgsmål 3 

Til besvarelse af undersøgelsesspørgsmål 3, ”Hvorledes 

skal handlingsplanen for baseoprettelse planlægges og 

forberedes, for at den kan mindske uforudsete 

udfordringer?”, vil udgangspunktet være en udarbejdelse 

af Kristian Sørensens masterplan fra bogen International 

Projektledelse (Sørensen, 2017). Dette illustreres i figur 7 

– Masterplanens 4 faser. Fase 1 er 

Konceptudviklingsfasen, fase 2 er Risikoprocessen, fase 3 er Planlægningsprocessen og afslutningsvis er fase 

4 Organisation og Strukturanalysen. 

Endvidere vil opbygningen af analysearbejdet følge Norwegians forretningsudvikling i den Strategiske 

Ledelsescyklus (SLC) (Kaplan & Norton, 1996). Grunden til valget af masterplanen og SLC som grundlag for 

analysearbejdet, er at de sammen danner et overblik og en retning for hvorledes en eventuel fremtidig 

masterplan skal udarbejdes. 

Analysen vil følge en kronologisk rækkefølge i planlægningen af projektet startende med hvorledes 

projektet forankres i Norwegian (Sørensen, 2018).  Herefter følger Interessentanalysen, der indeholder 

Mitchells model for interessentkarakteristika (Mitchell, Agle, & Wood, 1997) og modeller af Kristian 

Sørensen (Sørensen, 2017), for at belyse de forskellige aktører og deres påvirkning i 

konceptudviklingsfasen. Med oprettelse af en base i Brasilien, er der en vis forventning til, at der vil opstå 

en kulturkløft og derfor vil en analyse af dette være med til at mindske uforudsete forhindringer. Teorien 

fra Geert Hofstedes kulturdimensioner (Hofstede Insights, 2019) anvendes til dette formål. For at få 

kulturindvirkningen inddraget i risikoprocessen anvendes egen udviklet model baseret på Kösters 

kulturkløftanalyse (Sørensen, 2017) sammenholdt med Hofstedes kulturdimensioner. Efterfølgende vil den 

Logiske Ramme Analyse blive udarbejdet, på baggrund af Interessentanalysen (Sørensen, 2017). LFA-

Matrixen belyser en del af projektets masterplan og samtidigt kan matrixen anvendes senere i projektet. 

Herefter udarbejdes der arbejdspakker (Sørensen, 2017) for at strukturere projektets indsatsområder. 

Figur7 - Masterplanens 4 faser (Sørensen, 2017) 
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Analysen bevæger sig over i fase 2 Risikoprocessen og her anvendes den viden, der er tilegnet igennem fase 

1 til at udarbejde et risikoregister. Dette vil blive indledt med en Risk Breakdown Structure (RBS) (Sørensen, 

2017), for at skabe en oversigt over risiciene. Med afslutning af konceptudviklingsfasen og risikoprocessen 

påbegyndes fase 3, hvor der udarbejdes et netværksdiagram (Sørensen, 2017). Dette for at projektet har en 

konkret tidsplan for baseoprettelsen i Brasilien. Med udarbejdelsen af netværksdiagrammet følger fase 4 

Organisation og Strukturanalyse, der har til formål at belyse hvorledes organisationen i projektet skal 

struktureres. Dette er blevet udarbejdet gennem en projektstrukturanalyse (Sørensen, 2017). Projektet er 

blevet afsluttet med valg af indtrængningsform for Norwegian på det brasilianske marked for 

indenrigsflyvninger. 

Med udgangspunkt i Kristian Sørensens tilgang til planlægning i international projektledelse, har analysen 

givet svar på hvorledes uforudsete udfordringer kan mindskes i undersøgelsesspørgsmål 3. Det har hjulpet 

med at finde frem til, hvor stor en markedsandel Norwegian kan forvente at opnå for indenrigsflyvninger i 

Brasilien. 

4.3.1 Information- og litteratursøgning for undersøgelsesspørgsmål 3 

Relevant litteratur er primært søgt fra henvisninger i Kristian Sørensens International Projektledelse 

(Sørensen, 2017), da projektet tager udgangspunkt i litteraturens masterplan. Som beskrevet, i afsnit 3.5 

Metodevalg for undersøgelsesspørgsmål 3, tager undersøgelsesspørgsmålet udgangspunkt fra de to 

foregående. Informationssøgningen har derfor sammenhørighed med afsnit 4.1.1 og 4.2.1 Information- og 

litteratursøgning for undersøgelsesspørgsmål 1 og 2. For at opnå aktualitet i projektet er der blevet 

indsamlet data igennem diverse nyhedskilder. Afslutningsvis er information af Norwegians interne forhold 

tilegnet af en projektdeltagers kendskab til selskabet. 

4.3.2 Kildekritik for undersøgelsesspørgsmål 3 

Dele af de tilegnede data vil ikke kunne være specifikke og nøjagtige som de data, der ville kunne tilegnes 

ved et samarbejde med Norwegian og afdelingen, der står for udvikling af nye markeder. Derfor vil 

projektudarbejdelsen ikke følge Norwegians nutidige tilgang men en tilgang, som er vurderet ud fra 

tidligere historiske data fra Norwegians baseetableringer. Hofstedes kulturdimensioner er udarbejdet 

mellem år 1967 og år 1973 inden for virksomheden IBM. Virksomhedskulturerne fra dengang til i dag har 

ændret sig og ligeledes findes der en forskel mellem en IT-virksomhed og et flyselskab (Hofstede Insights, 

2019). 
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5.0 Makroanalyse af Brasilien  

PIE-modellen er valgt for at beskrive Brasilien og markedet hvor Norwegian kan være interesseret i at 

oprette en base. Modellen vil belyse landets udvikling fra år 2020 til år 2025 og hvilke vekselvirkninger der 

kan opstå imellem de forskellige elementer. 

5.1 Politik 

Jair Bolsonaro, der kommer fra en tidligere militærbaggrund som officer (Wallenfeldt, 2018) og er medlem 

af det det højreorienterede parti PSL, blev i år 2018 valgt som Brasiliens nye præsident. Han repræsenterer 

PSL, som er Brasiliens næststørste parti (51 sæder) i lower house. Men grundet det store antal af partier så 

udgør PSL’s repræsentanter kun 10% af det samlede antal. Det største parti i lower house er Partido dos 

Trabalhadores (PT) (Workers' Party) (54 sæder), der er støttet af Central Única dos Trabalhadores (CUT), 

som er den største fagforening i Brasilien (Novais, 2012). Med Jair Bolsonaros tiltrædelse den 1. januar år 

2019 følger der fire år i embedet. Dette betyder, at der senest skal udskrives valg i år 2022 med tiltrædelse 

1. januar år 2023, som er midt i den valgte analyseperiode. Der blev vedtaget en ændring i grundloven i år 

1997 (Britannica, 2018), der betyder at præsidenten har mulighed for at blive valgt til to konsekutive 

perioder. Siden denne ændring blev indført, er de efterfølgende præsidenter blevet genvalgt til embedet 

efter første periode. Jair Bolsonaro har haft præsidentembedet i ca. et halvt år, hvorfor det på nuværende 

tidspunkt ikke er muligt at forudsige, om han bliver genvalgt i midten af analyseperioden. 

Kongressen i Brasilien består af et lower og upper 

house (senatet). Der er repræsentanter fra 30 

forskellige partier i lower house som ses i figur 8 – 

Fordeling af partier i lower house. Upper house består 

af repræsentanter fra 21 partier (The Economist 

Intelligence Unit, 2019). 

Jair Bolsonaro og PSL gik til valg på, et mere frit 

marked i Brasilien og på at afskaffe love der tilgodeser politikernes egne interesser. I Brasilien har 

politikernes egne interesser betydet en lang tradition for korruption. Jair Bolsonaro oprettede efter 

tiltrædelsen som præsident to nye ministerier. Det første ministerium var ministeriet for økonomi, der 

bliver ledet af Paulo Guedes, der er fortaler for en fri markedsøkonomi og som var Jair Bolsonaros tidligere 

økonomiske rådgiver. Det andet ministerium, der blev oprettet, var ministeriet for retfærdighed og 

offentlig sikkerhed. Her blev den føderale dommer Sérgio Moro udnævnt som minister (The Economist 

Intelligence Unit, 2019). Sérgio Moro var hovedanklager i den igangværende sag ”Operation Car Wash”, der 

angiveligt er den største korruptionsskandale i verdenshistorien (Watts, 2017). 

Figur 8– Fordeling af partier i lower house (Sojo, 2019) 
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Som et led i privatiseringen i Brasilien har pensionen og hvorledes denne skal tilrettelægges fremadrettet 

været et omdiskuteret emne. Jair Bolsonaro og PSL ønsker at privatisere pensionsordningen, da den 

nuværende offentlige pensionsordning har været en stor udgift i statsregnskabet (Reuters, 2019). Her er 

udfordringen for Jair Bolsonaro og PSL, at de har brug for minimum 60% af stemmerne for at gennemføre 

en forfatningsmæssig ændring, der skal til for at få gennemført deres pensionsreform. De 

venstreorienterede partier, heriblandt PT, er modstandere af privatiseringen af pensionsordningen. Derfor 

har Jair Bolsonaro og PSL brug for stemmer på tværs af partierne. 

Ifølge verdensbanken er den politiske stabilitet og regeringens effektivitet i Brasilien i år 2017 på det værste 

niveau siden år 1996. Dette kan have været medvirkende til regeringsskiftet fra en venstreorienteret til en 

højreorienteret regering primo år 2019 (Kaufmann et. al, 2010). 

Man har i Brasilien ved grundloven ytringsfrihed, men på trods af dette tildeles landet 47 ud af 100 point af 

NGO’en Freedom House og derved rangeres pressen som delvis frit. Dette afspejler sig i Brasiliens politik 

ved blandt andet at: 

 

“Many private media outlets are owned by politically connected actors 

who use them to promote their own interests” 

(Freedom House, 2017). 

 

Der har været en negativ udvikling af pressefriheden i Brasilien fra år 2002 til år 2017. I år 2002 var Brasilien 

kun to procentpoint fra at være rangeret som et land med fri presse. Den negative udvikling har betydet, at 

Brasilien nu er nærmere på at være et land, hvor pressen ikke er fri og kontrolleres fra anden side. 

Den politiske situation i Brasilien har taget en drejning, blandt andet på grund af den utilfredshed der 

afspejler sig fra befolkningen til de tidligere valgte politikere og de konsekvenser som deres politiske 

beslutninger har medført. Derfor er det interessant at følge udviklingen i Brasilien med landets historik 

omhandlende korruption, faldende pressefrihed og et korrigeret statsbudget ved en ny pensionsreform og 

hvordan det kan vendes til bedre tider. Dynamikken mellem de forskellige delelementer i PIE-modellen vil 

slutteligt have en indvirkning på den fremtidige politiske udvikling og Norwegians eventuelle 

baseetablering. 

5.1.1 Sociale grupper 

I Brasilien er det obligatorisk at stemme til valg for alle personer mellem 18 og 70 år, men stemmeretten er 

allerede gældende fra 16-årsalderen. Dette afspejles ved, at der er en gennemsnitlig valgdeltagelse på ca. 

80% (Electionguide, 2019). Ligeledes ses dette ved, at der er 30 forskellige partier i lower house, som 

repræsentere et bredt spektrum af forskellige sociale grupper. 
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Med recessionen i årene 2015-2016 fulgte en nedgang i de forskellige arbejdssektorer. Industrien blev 

hårdest ramt og gennemgik en negativ udvikling fra år 2014 til år 2017. Ligeledes var der negativ udvikling i 

serviceindustriren i årene 2015-2016 og landbruget oplevede en negativ udvikling i år 2016. Der forventes 

en stigning i alle sektorer på ca. 2,5% de kommende år9. Arbejdssektorerne i Brasilien fordeles på følgende 

måde i år 2017 (Central Intelligence Agency, 2019): 

• Landbrugssektoren – 6,6% 

• Industrisektoren – 20,7% 

• Servicesektoren – 72,7% 

Industrisektoren og servicesektoren blev hårdest ramt af recessionen i årene 2015-2016. Med 93,4% af 

arbejdsstyrken i Brasilien, vil dette påvirke dynamikken mellem delelementerne og dermed påvirke det 

politiske billede. 

De sociale grupper i Brasilien er forskellige 

ligesom i andre lande. En af de store forskelle 

findes i indkomstfordelingen, hvor 

indkomstgruppen af de 10% fattigste har 1,2% 

af den samlede indkomst. Hvorimod de 10% 

rigeste, har 40,4% af den samlede indkomst. 

Denne store forskel kan ligeledes aflæses i 

Gini-koefficient indekset ifølge billede 2 – 

Gini-koefficient i år 2015, hvor Brasilien har en 

score på 0,51 og er en af de laveste scores på verdensplan. Dette er kun overgået af andre central- og 

sydamerikanske lande, samt enkelte afrikanske lande. Udviklingen i Gini-koefficienten i Brasilien har 

gennem de seneste 30 år oplevet en fremgang, hvor scoren, da den var højst, var på 0,63 (Knoema, 2015). 

Fagforeningerne er en anden vigtigt social gruppe, der har en påvirkning på det politiske spil i Brasilien. I 

Brasilien er det største politiske parti PT og dette er støttet af fagforeningen CUT. Generelt set har 

fagforeningerne oplevet en tilbagegang, hvor der i år 2017 var registreret det laveste antal medlemmer 

siden år 2012 (Agencia IBGE de Noticias, 2018). Medlemmerne i Brasiliens fagforeninger udgør ca. 10% af 

de stemmeberettigede, hvilket er det samme procenttal, som PT besidder i lower house. 

Den forventede levealder i Brasilien er 74,3 år i år 2018 og fordeler sig på følgende måde (Central 

Intelligence Agency, 2019): 

• 0-14 år – 21,89% (ca. 46 mio.)  

• 15-64 år – 69,5% (ca. 145 mio.) 

                                                           
9 Bilag 12.2.1 - Udvalgte nøgletal fra The Economist Intelligence Unit 

Billede 2 – Gini-koefficient i år 2015 (Knoema, 2017) 
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• 65 og derover – 8,61% (ca. 18 mio.) 

Ifølge en rapport fra Organisation for Economic Co-operation (OECD) OECD Policy Memo (OECD, 2017), vil 

antallet af personer ældre end 65 år stige til mere end det tredobbelte i år 2050, hvor de vil udgøre 38% af 

den samlede befolkning. Derudover betyder en revideret pensionsreform, at denne sociale gruppe har stor 

indflydelse på de fremtidige politiske valg. 

Fordelingen af etniske grupper i Brasilien fordeles på følgende måde (Central Intelligence Agency, 2019) 

(World Atlas, 2017): 

• Brancos (Hvide brasilianere) – 47,7% 

• Pardo (En blanding af europæere, urbefolkning og afrikansk afstamning) – 43,1% 

• Pretos (Afrikansk-brasiliansk) – 7,6% 

• Amarelos (Asiatisk-brasiliansk) – 1,1% 

• Indigena (Brasiliansk urbefolkning) – 0,4 % 

Med en næsten ligelig fordeling af både Brancos og Pardo i befolkningen, så kan der forventes en ligelig 

opbakning til medlemmerne af de politiske partier, som tidligere set i Mali og Indien ifølge prof. Thad 

Dunning fra Berkeley University.  I hans Latinamerikanske studier fra efteråret år 2012 afkræftes 

raceinddelte demokrati i Brasilien (Spencer, 2013). Dunnings studier bekræftede, at politikere med større 

indkomst, havde større sandsynlighed for at blive valgt ind i kongressen, end politikere med lav indkomst. 

Derved har etnicitet i de sociale grupper ingen indflydelse på dynamikken mellem de sociale grupper og 

politik. 

Dynamikken mellem de sociale grupper og delelementerne i PIE-modellen, kan blive påvirket af mange 

faktorer. De ovenstående sociale grupper er valgt, da disse kan have en påvirkning på samspillet mellem 

dem og politik. Samtidigt er det blevet bevist, at mens der i andre lande er et sammenhæng mellem de 

etniske sociale grupper og politik, så opstår denne vekselvirkning ikke i Brasilien, da der ikke udøves 

racepolitik. 

5.2 Institutioner 

Institutionerne fastsætter spillereglerne for politik og økonomi. Det har været med til at sætte gang i 

økonomien for Brasilien i starten af 1990’erne (Mygind, 2017, s. 02:07 til 02:30 min.). Efter militærregimet 

stemte Brasilianerne i år 1993 for et styre med republik og præsidentstyre (Nakaguma, 2013). Jair 

Bolsonaros første internationale fremtræden, efter hans tiltrædelse som præsident, var til World Economic 

Forum i Davos. Her annoncerede han, at i hans præsidentperiode ville Brasilien opnå at være i top-50 i 

World Banks ”Ease of doing business” (Ruptly, 2019, s. 04:45 til 05:10 min.). I seneste udgave af ”Ease of 

doing business” fra år 2019 er Brasilien rangeret som nr. 109 af 190 lande (The World Bank Group, 2019). 
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5.2.1 Politiske institutioner 

For at få et overblik over de politiske institutioner vil der i følgende afsnit blive beskrevet tredelingen af 

Brasiliens magtinstanser, som er den udøvende magt, den lovgivende magt og den dømmende magt. 

Den udøvende magt er præsidenten, der bliver valgt for en fireårig periode ved et folkeligt flertal og 

han/hun har mulighed for at blive genvalgt én gang. Præsidentens ansvarsområde indbefatter blandt andet 

at tildele og fratage ministerposter, udnævne højesteretsdommere og at udvælge præsident og direktører 

for nationalbanken. Han/hun påbegynder endvidere lovgivningsmæssige procedurer. Præsidenten kan blive 

fjernet fra præsidentembedet ved en rigsretssag gennem den føderale højesteret eller ved et flertal i 

senatet grundet kriminelle handlinger. 

Den lovgivende magt er repræsentanternes hus, som er valgt af et proportionelt system i hver enkelt stat, 

territorier og føderale distrikter. Hvert af territorierne har fire repræsentanter. En tredjedel af de valgte 

repræsentanter udskiftes hvert fjerde år og de resterende to tredjedele skiftes to år efter i samme 

frekvens. Den lovgivende magt har autorisation til at indlede juridiske retsforfølgelse af den siddende 

præsident, vicepræsident og ministrene. Repræsentanterne kan blive fjernet fra deres stilling ved 

misvedligeholdelse, ved ikke at møde op til en tredjedel af de ordinære kongresmøder, ved suspendering af 

politiske rettigheder eller ved en uafviselig straffedom. 

Den dømmende magt er repræsenterede ved den føderale højesteret, som består af 11 

højesteretsdommere, der er valgt af den siddende præsident og godkendt af et flertal i senatet. Den 

dømmende magts ansvarsområde er at værne om grundloven og behandle opstået uenigheder. På den ene 

side står internationale stater og udenlandske organisationer. På den anden side står Brasilien eller dets 

underopdelte områder ved en stat, et føderalt distrikt eller et territorium. Højesteretsdommerne kan 

fratræde deres stilling ved en opsigelse eller ved at nå pensionsalderen (70 år for højesteretsdommere). 

Yderligere kan højesteretsdommere blive fjernet fra stillingen ved en rigsretssag pga. ulovlig 

embedsførelse. 

Offentlighedens tillid til politikerne har i årene fra 2011 til 2016 været negative. Efter korruptionsskandalen 

”Operation Car Wash” og recessionen i årene 2015-2016 blev Brasilien, ifølge World Economic Forums 

(WEF) analyse, rangeret som det land i verden, hvor befolkningen har mindst tiltro til landets politikere10.  

Dette afspejles i befolkningens opfattelse af gennemsigtigheden i regeringspolitikken. Her har der været en 

stor ændring i WEF’s The Competitiveness Report fra årene 2011-2016. Brasilien er gået fra en placering 

som nr. 91 ud af 144 lande i år 2011 til en placering som nr. 127 ud af 137 lande i år 2016. 

Ytrings- og religionsfriheden er indskrevet i den brasilianske grundlov og befolkningen har mulighed for at 

ytre deres holdning til politik uden at frygte at blive overvåget eller få repressalier imod sig. På trods af 

                                                           
10 Bilag 12.2.4 - Udvalgte nøgletal fra World Economic Forum 
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dette har der opstået hændelser hvor journalister og andre personer, der har ytret deres mening om 

korruption og kriminalitet, er blevet truet, udøvet vold mod og i enkelte tilfælde dræbt (Freedom House, 

2019). 

I dag ses Brasilien som et land, hvor store dele af styret er decentraliseret, efter at have været et stærkt 

centralstyret land ved det tidligere militærstyre. I grundloven fra 1891 er sundheds- og 

undervisningssektoren vedtaget til at være decentraliseret, da ansvaret er hos staterne og kommunerne 

(Pierce, 2013). Der gik mere end 100 år, før denne lov blev ført ud i praksis igennem befolkningens valg til 

en ny styreform i år 1993. Beslutningen om at åbne op for det frie marked i Brasilien har en centraliseret 

rolle i regeringspolitikken. Decentralisering har derfor ingen betydning for, hvorvidt markedet bliver åbnet 

op for Norwegian og andre udenlandske investorer i flybranchen. I december år 2018 blev lovforslaget MP 

863/18 forslået (Lovells, 2018) og dette omhandler retten til at give udenlandske investorer ret til at eje 

100% af et brasiliansk flyselskab, hvor denne ret tidligere var 20% (Uribe & Wiziack, 2018). Dette åbner op 

for, at Norwegian kan oprette et brasiliansk Air Operator Certificate (AOC)11. Det forventes, at der stemmes 

om lovforslaget i det indeværende år. 

5.2.2 Håndhævelse af loven 

Det er vigtigt, at håndhævelsen af loven er retfærdigt og ens for alle i samfundet. Dette opnås igennem 

institutioner, som sætter spillereglerne for dette. Der er forskellige indikatorer, der kan analyseres på og 

dermed give et indblik i, om institutioner er opbygget, så de fremmer håndhævelsen af loven. 

Nogle af de væsentlige indikatorer er ejendomsrettighederne samt beskyttelse af intellektuel ejendomsret. 

I Brasilien er ejendomsrettighederne blevet forværret i årene fra 2011-2016, hvor landet tidligere rangeret 

blandt den tredjedel af de analyserede lande, der var bedst til at beskytte ejendomsrettighederne. I år 2016 

gennemgik Brasilien en tilbagegang, hvor de befinder sig i midten af de analyserede lande. Yderligere ses 

det, at beskyttelsen af den intellektuelle ejendomsret befinder sig stabilt midt i rangering af de analyserede 

lande og med en svagt forbedret placering fra tidligere år12. 

For at beskytte håndhævelsen af loven er det vigtigt med retlig uafhængighed af den dømmende magt. Der 

har været en svækkelse af den retlige uafhængighed op til recessionen, der opstod i årene 2015-2016, hvor 

Brasilien rangerede iblandt tredjedelen af de dårligste analyserede lande. Herefter forbedrede den retlige 

uafhængighed sig til at være bedre end i år 2011, hvor Brasiliens rangering hører til blandt den bedre 

halvdel af de analyserede lande. 

Den lovgivningsmæssige kvalitet kan blandt andet være et udtryk for, hvordan Brasiliens love forholder sig 

til de inkluderende institutioner. Siden år 2000 og frem til slutningen af recessionen i år 2016 er den 
                                                           
11 Forkortelser 11.0 – Air Operator Certificate (AOC) er et certifikat udstedt af nationale 
luftfartsmyndigheder, der giver lov til at flyve kommercielt.  
12 Bilag 12.2.4 - Udvalgte nøgletal fra World Economic Forum 
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lovmæssige kvalitet forværret fra en score på 65 point til en score på 47 point. I år 2017, som er det sidste 

analyserede år, er der en stigning på scoren til 51 point13. Sammenlignes resultaterne med de resterende 

latinamerikanske og caribiske lande, så havde Brasilien en bedre lovgivningsmæssig kvalitet i år 2000. 

Herefter fulgte scoren gennemsnittet frem til optakten af recessionen i år 2014, hvor scoren falder til at 

ligge under de latinamerikanske og caribiske lande (The World Bank Group, 2019). 

Som tidligere nævnt er korruption i Brasilien et problem. Siden slutningen af recessionen vurderes 

korruption af WEF til at være en af de tre største udfordringer, der er forbundet med at drive forretning i 

Brasilien14. Udviklingen af korruption analyseres årligt af Transparency Internationals (TI) i Corruption 

Perceptions Index (CPI). Her kan det aflæses, at korruption har været et stigende problem i landet. I årene 

2013-2018 er rangeringen af Brasiliens korruptionsniveau i CPI forværret fra nr. 69 til nr. 10515. Endvidere 

nævner TI, at et svagt demokrati og en forhøjelse af populismen vanskeliggør bekæmpelsen af korruption 

(Transparency International, 2019). I år 2009 rapporterede 11,7% af virksomhederne i Brasilien ifølge The 

World Bank Group (WB) om minimum én bestikkelseshændelse (The World Bank Group, 2019). Dette tal vil 

formodentligt være højere end angivet, da det må antages, at ikke alle hændelser om korruption bliver 

anmeldt. Organiseret kriminalitet indbefatter begreberne korruption og hvidvaskning af penge. Her 

placerer Brasilien sig blandt de værste analyserede lande i WEF’s The Global Competitiveness Report. 

Denne placering forværres svagt fra år 2011 til år 201616. 

Et studie fra år 2010 af The Federation of Industries of São Paulo State (FIESP) har fundet frem til, at den 

gennemsnitlige årlige omkostning grundet korruption for Brasilien, er mellem 1,38% og 2,30% af landets 

bruttonationalprodukt (BNP). Dette udgør et beløb mellem $32 mia. og $53,1 mia. i år 2013. For at sætte 

det i perspektiv, svarer det til at kunne finansiere følgende i Brasilien (Anderson, 2013): 

• 15,5 mio. børn kunne påbegynde det første skoleår. 

•  Anskaffelse af 227.000 flere sengepladser til de offentlige hospitaler. 

• Der kunne kloakeres til 23,3 mio. husstande, som svarer til ca. 36% af alle husstandene i år 2013 

(Statista, 2019). 

Ovenstående analyse tydeliggør, hvor omfangsrigt korruption er og hvor meget det fylder i Brasilien. 

Udviklingen i korruptionen har forværret sig siden ”Operation Car Wash” der muligvis er den største 

korruptionsskandale i verdenshistorien. 

                                                           
13 Bilag 12.2.2 – Udvalgte nøgletal fra The World Bank  
14 Bilag 12.2.4 - Udvalgte nøgletal fra World Economic Forum 
15 Bilag 12.2.5 – Udvalgte nøgletal fra diverse databaser, organisationer etc. 
16 Bilag 12.2.4 - Udvalgte nøgletal fra World Economic Forum 
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5.2.3 Økonomiske institutioner 

De økonomiske institutioner er med til at skabe ensartet spilleregler for alle virksomheder på markedet. 

Som tidligere nævnt i afsnit 5.2.1 Politiske institutioner er det i øjeblikket ikke muligt for udenlandske 

investorer at investere mere end 20% i brasilianske luftfartsselskaber. Derved kan de udenlandske 

investorer ikke oprette et brasiliansk AOC og er derfor holdt tilbage af et ”red tape”. Men med lovforslaget 

om at åbne op for 100% ejerskab for udenlandske investorer, er der lagt op til at skabe ensartet spilleregler 

for nationale og internationale virksomheder. Dette betyder, at den økonomiske institution omhandlende 

luftfart går fra at være en ekskluderende institution til at blive en inkluderende institution. 

Da luftfartsbranchen har været præget af monopol, er det vigtigt at analysere hvorledes Brasiliens regering 

forholder sig til monopol. Op til recessionen skete der en forværring af forholdene omhandlende monopol. 

Brasilien gik fra en placering som nr. 32 i effektiviteten af anti-monopol politik i år 2011, til en placering 

som nr. 73 i årene 2014-2015. I slutningen af recessionen forbedres effektiviteten af anti-monopol igen til 

en placering som nr. 55. Med lovforslaget om at inkludere udenlandske investorer i luftfartsbranchen, 

understreger det netop denne forbedring af anti-monopol. 

De økonomiske institutioner, der bestemmer regler og regulativer for FDI i Brasilien, er blevet strammet op 

fra år 2011 til år 2013, således at det var vanskeligere for udenlandske virksomheder og investorer at 

investere i landet. Efter denne opstramning fulgte recessionen, hvilket betød at udenlandske ejerskab faldt 

igennem perioden fra år 2011 til år 201617. Selvom udenlandske ejerskab faldt i denne periode, så var 

forbedringen af regler og regulativer fra år 2014 til fordel for FDI, hvilket ses ved en stigning på 32% fra år 

2014 til år 201618. 

Et af de største udfordringer for at drive virksomhed i Brasilien er skattesystemet. I år 2011 til år 2013 var 

det hvorledes skatten blev reguleret, som udgjorde det største problem for virksomhederne. Fra år 2014 

skiftede det til, at skatteniveauet blev den største udfordring ved at drive virksomhed i landet 19. 

Skatteregulering er gået fra at være den mest problematiske faktor for virksomheder i år 2011 og i år 2013, 

til at være rangeret som nr. syv af problematiske faktorer i at drive virksomhed i år 2016 ifølge WEF. 

Yderligere er den generelle infrastruktur en af udfordringerne ved at drive virksomhed i Brasilien. Den 

rangerer blandt top tre af problematiske faktorer, men forsvandt fra topplaceringen efter år 2014. Ses der 

udelukkende på infrastrukturen for luftfart, er der sket en forbedring på området. I år 2011 opnåede 

Brasilien en score på 3,0, hvilket placerede landet som nr. 134 ud af 144 af de analyserede lande. I år 2016 

var denne score steget til 3,9 og placeringen var hermed forbedret til nr. 95 ud af 137 lande20. 

                                                           
17 Bilag 12.2.4 - Udvalgte nøgletal fra World Economic Forum 
18 Bilag 12.2.2 - Udvalgte nøgletal fra The World Bank 
19 Bilag 12.2.4 - Udvalgte nøgletal fra World Economic Forum 
20 Bilag 12.2.4 - Udvalgte nøgletal fra World Economic Forum 
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5.2.4 Uformelle institutioner 

De uformelle institutioner er som ordet indikerer uformelle og derfor vanskelige at analysere specifikt i 

forhold til PIE-modellen uden at det bliver for bredt, som Niels Mygind beskriver medfølgende citat: 

 

”The informal institutions are even more difficult to classify than the formal. 

The unwritten rules are transferred from one generation to the next by socialization, 

and for foreigners it may be impossible or take many years to learn these rules.” 

(Mygind, 2007). 

 

Derfor er der valgt at flytte afsnittet om kultur i uformelle institutioner til afsnit 7.0 Internanalyse af 

projektering for en baseetablering i Brasilien, hvor det analyserede område kan specificeres mere konkret 

ved hjælp af Hofstedes kulturdimensioner. 

5.3 Økonomi 

Økonomielementet i PIE-modellen er en vigtig indikator for, hvilken udvikling Brasilien er på vej mod. 

Samtidigt er økonomien ofte et afledt resultat af de politiske og institutionelle tiltag, der er blevet 

gennemført. 

For at skabe et overblik over økonomien vil BNP samt nøgletal indledningsvist blive analyseret. Brasilien er 

et BRIK-land og dermed en ”emerging economy”, dvs. at de er et land, der opfattes som ikke for rigt, ikke 

for fattigt og ikke lukket for fremmedkapital. Eller som beskrevet af Antoine van Agtmael fra International 

Finance Corporation (IFC) i 1981: 

 

”A set of promising stock markets, lifted from obscurity, 

thereby attracting the investment they needed to thrive.” 

(The Economist, 2017). 

 

Figur 9 – BNP i mia. $ og BNP pr. indbygger i tusind $, viser at udviklingen i BNP steg kraftigt i årene 2000-

2010, hvor den mere end tredoblede fra $655 mia. til $2209 mia. ifølge WB21. Efterfølgende svingede BNP 

med 10% frem til år 2014, hvor Brasilien blev ramt af recessionen og BNP faldt til $1773 mia. i år 2015 og 

$1796 mia. i år 201622. Der forventes en stigning i Brasiliens BNP frem mod år 2020, hvor den estimeres til 

at være ca. $1958 mia.23. Faldet i BNP under recessionen afspejles ligeledes i BNP pr. indbygger, hvor 

                                                           
21 Bilag 12.2.2 - Udvalgte nøgletal fra The World Bank 
22 Bilag 12.2.4 - Udvalgte nøgletal fra World Economic Forum 
23 Bilag 12.2.1 - Udvalgte nøgletal fra The Economist Intelligence Unit 
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beløbet i år 2014 var $16.300 og faldt til 

$15.300 i år 2016. Det forventes at BNP pr. 

indbygger vil stabiliseres og stige til $17.100 

frem mod år 202024. 

I år 2014 udgjorde inflationen 6,33%, hvilket 

var et tilfredsstillende niveau ift. år 1990 

hvor inflationen udgjorde 2700%25. I årene 

2015-2016 hvor recessionen ramte 

Brasilien, steg inflationen til henholdsvis 

9,03% og 8,74%. Herefter faldt inflationen 

og fremover forventes den at ligge på et fornuftigt niveau på omkring 3.5%-4,3%. Inflationen påvirkede 

markedet omkring recessionen ved, at investeringerne faldt i perioden til et negativt tocifret procentbeløb. 

Med det efterfølgende fornuftige inflationsniveau, steg investeringerne til et positivt niveau 26 . 

Innovationen blev ligeledes svækket igennem perioden27 ifølge WEF. Med det ovenstående ses det, at der 

har været en usikkerhed i markedet under recessionen. Men usikkerheden er sidenhen mindsket hvilket 

fører til stigninger i både investeringer og innovation. 

Pensionsreformen er akilleshælen og er det store spørgsmål i den nutidige brasilianske politik. 

Pensionsreformen vil være afgørende for, hvorledes Brasiliens fremtidige økonomi vil udvikle sig. Specielt 

det generøse system for social sikring er en stor udgift for økonomien. Grundlovens regler dikterer, at det 

er muligt for kvinder at gå på pension fra de er 53 år og mænd fra de er 56 år. Pensionisterne er 

berettigede til en pensionsudbetaling på op til 70% af den tidligere indkomst (Organisation for Economic 

Co-operation and Development, 2017). Dette udgjorde en tredjedel af alle offentlige udgifter i år 2016 og 

ledte til et rekordstort offentligt underskud (Darlington, 2018). Udviklingen af det offentlige underskud i 

procent af BNP lå stabilt på omkring 3% i årene op til recessionen, hvorefter underskuddet voksede til 7,8% 

i år 2015 og 7,2% i år 201628. 

Den brasilianske Real har i forhold til den amerikanske dollar svækket sig gennem de seneste fem år. 

Realen har næsten halveret sin værdi og hårdest gik det udover den i årene 2017-2018, hvor kursen faldt 

fra 2,35 BRL pr. USD til 3,33 BRL pr. USD. Ifølge OECD forventes Realen at falde til 3,49 BRL pr. USD i år 

                                                           
24 Bilag 12.2.1 - Udvalgte nøgletal fra The Economist Intelligence Unit 
25 Bilag 12.2.2 - Udvalgte nøgletal fra The World Bank 
26 Bilag 12.2.3 - Udvalgte nøgletal fra Organisation for Economic Co-Operation and Development 
27 Bilag 12.2.4 - Udvalgte nøgletal fra World Economic Forum 
28 Bilag 12.2.3 - Udvalgte nøgletal fra Organisation for Economic Co-Operation and Development 

Figur 4 - BNP i mia. $ og BNP pr. indbygger i tusind $ 
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201929. Realen er dog kommet godt fra start i år 2019 og har forbedret sig i forhold til år 2018 med 3,8% 

ifølge marketwatch.com (Tappe, 2019).  Det brasilianske marked og stabiliseringen af Realen er afhængigt 

af, hvorledes en revurderet pensionsreform udformes og om den bliver gennemført. 

Den indgående FDI i Brasilien har siden år 2011 og frem til recessionen i år 2015 halveret sig og hen mod 

slutningen af recessionen i år 2016 begyndte den at stige igen. Dette kan være en indikator på, at 

udenlandske investorer begyndte at se et potentiale i Brasiliens fremtidige økonomi. Den udadgående 

brasilianske FDI har igennem samme periode været svingende og senest været negativt igennem 

recessionen. De totale FDI-bevægelser har ca. halveret sig fra år 2011 frem til recessionen. I år 2017 

begyndte den totale FDI igen at stige30. 

Arbejdsstyrkens deltagelse fra år 2007 frem til år 2013 har været svagt stigende med ca. 0,2% hvert år og 

udgjorde i år 2013 68,9% af de 15-65-årige. I samme periode steg den årlige befolkningstilvækst med ca. 

1,0%. Yderligere ses det, at befolkningsgruppen under 15 år falder og at gruppen over 65 år stiger. Dette 

underbygger det tidligere udsagn i afsnit 5.1.1 Sociale grupper om, at befolkningsgruppen over 65 år vil 

stige fremadrettet31. Under recessionen steg arbejdsløsheden til næsten det dobbelte og var 12% i år 2016. 

Til trods for at økonomien herefter forbedrede sig, var antallet af arbejdsløse fortsat på et stabilt højt 

niveau. Ifølge The Economist Intelligence Unit (EIU) forventes arbejdsløsheden at falde til 10,0% i år 202032. 

Arbejdsstyrkens produktivitet udtrykt i procent har været stigende fra år 2011 til år 2017, men gennemgik 

en negativ vækst i recessionsårene33. Sammenlignes Brasiliens arbejdsstyrkes produktivitet med USA, så er 

arbejdsstyrkens produktivitet i USA 6,1 gange højere ifølge OECD (Barbosa Filho, 2017). Derfor er der 

potentiale for en øget produktivitet af arbejdsstyrken i Brasilien i de fremtidige år. Arbejdsstyrkens kvalitet 

har forbedret sig uddannelsesmæssigt igennem årene. Ser man tilbage til år 2000, blev der optaget 151% af 

en årgang på primære uddannelser, hvilket tyder på at mange, der ikke har gået i skole, kom ind i 

uddannelsessystemet. I årene 2010 og 2017 falder dette tal til henholdsvis 133% og 114% og nærmer sig 

dermed 100%34. De sekundære uddannelses optagelse ligger i perioden år 2011 til år 2016 omkring 100%. I 

samme periode stiger procentsatsen af optagelser på de tertiære uddannelser fra 26% i år 2011 op til 

henholdsvis 60% og 51% i år 2015 og år 2016. Denne kraftige stigning, set sammen med forhøjelsen af 

arbejdsløsheden som tidligere beskrevet i afsnittet, kan indikere, at den brasilianske befolkning valgte at 

søge ind på de tertiære uddannelser, i stedet for at søge et arbejde. Det brasilianske uddannelsessystem 

                                                           
29 Bilag 12.2.3 - Udvalgte nøgletal fra Organisation for Economic Co-Operation and Development 
30 Bilag 12.2.3 - Udvalgte nøgletal fra Organisation for Economic Co-Operation and Development 
31 Bilag 12.2.3 - Udvalgte nøgletal fra Organisation for Economic Co-Operation and Development 
32 Bilag 12.2.1 - Udvalgte nøgletal fra The Economist Intelligence Unit 
33 Bilag 12.2.5 - Udvalgte nøgletal fra diverse databaser, organisationer etc. 
34 Bilag 12.2.2 - Udvalgte nøgletal fra The World Bank 
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formåede at højne kvaliteten på uddannelserne i denne periode til trods for mere end en fordobling af 

optagelseskvotienten på de tertiære uddannelser35. 

Den brasilianske økonomi blev under recessionen påvirket således, at flere forskellige makroøkonomiske 

faktorer oplevede en negativ udvikling igennem de to til tre år recessionen varede i. En af de positive 

udviklinger recessionen førte med sig, findes i kvaliteten på arbejdsstyrken, da denne faktor oplevede en 

stigning. Ser man isoleret set på økonomielementet i PIE-modellen, kan en øget kvalitet i arbejdsstyrken 

være med til at skabe vækst og en forbedret økonomi for Brasilien. 

5.3.1 Ressourcer 

I juli år 2018 var befolkningstallet i Brasilien estimeret til 208,8 mio. (Central Intelligence Agency, 2019), 

dette har været stigende med omkring 0,5%-1,0% igennem de seneste fem år36. 

Virksomhedsstrukturen i Brasilien er baseret på små og mellemstore virksomheder. Brasilien er det OECD-

land med flest virksomheder i størrelsen 10-19 ansatte og rangeres som nr. 2 som det land med 

virksomheder i størrelsen 20-49 ansatte, kun overgået af USA (Organisation for Economic Co-operation and 

Development, 2017). 

Det teknologiske niveau i Brasilien har på nogen områder fulgt udviklingen og på andre områder er der sket 

leapfrogging. Dette bliver tydeligt i antallet af mobilt bredbånd abonnementer pr. 100 indbygger, der går 

fra 20,9 i år 2011 til 89,5 i år 2016. I samme periode er der en mindre stigning af bredbånd abonnementer 

pr. 100 indbygger, der stiger fra 8,6 til 13,0. Internet båndbredde kb./sek. pr. bruger stiger ligeledes fra 29,0 

til 66,2 i perioden, hvilket kan være et udtryk for, at Brasilien udvikler deres teknologiske infrastruktur. Ses 

der på den samlede teknologiske udvikling på en score fra 1-7, hvor 1,0 er det dårligste og 7,0 er det 

bedste, så er Brasilien gået fra en score på 3,4 til 3,2 ifølge WEF37. Et andet udtryk for det teknologiske 

niveau kan bedømmes ud fra hvor mange patenter, der ansøges om årligt. I år 2016 faldt Brasiliens 

placering fra 10. plads til en 11. plads, da antallet af ansøgte patenter faldt med 7,3% fra år 2015. Dette kan 

skyldes recessionen hvor virksomhedernes teknologiske udvikling sættes i bero (World Intellectual Property 

Organization, 2017). 

I Brasilien er 32,9% af landet afsat til landbrug. Heraf udgør den dyrkbare del ca. 9% og resten er 

græsarealer. Skovarealet udgør 61,9% og de resterende 5,2% er afsat til andet (Central Intelligence Agency, 

2019). Brasiliens top fem af råvarer er soja, jernmalm, ætanol, sukkerrør og kylling (Pines, 2016). 

Ses der samlet set på infrastrukturen i Brasilien, så er denne svækket igennem perioden fra år 2011 til år 

2016 og er gået fra en score på 3,4 til 3,2. Isoleres dette til infrastrukturen for transportsektorerne som vej, 

                                                           
35 Bilag 12.2.4 - Udvalgte nøgletal fra World Economic Forum 
36 Bilag 12.2.1 - Udvalgte nøgletal fra The Economist Intelligence Unit og Bilag 12.2.3 - Udvalgte nøgletal fra 
Organisation for Economic Co-Operation and Development 
37 Bilag 12.2.4 - Udvalgte nøgletal fra World Economic Forum 
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jernbane og luftfart så har samtlige kategorier forbedret sig i denne periode. Specielt stor forbedring er 

sket i infrastrukturen for luftfart, hvor scoren er gået fra 3,0 til 3,9. Forbedringen i luftfartsinfrastrukturen 

kan ligeledes ses i antal flysæder pr. km. pr. uge i mia., hvor antallet er stigende frem til recessionen. 

Tidligere blev en del af infrastrukturens udvikling analyseret på antallet af fastnet telefonlinjer pr. 100 

indbyggere. Med den teknologiske udvikling er der sket et paradigmeskift, hvor infrastrukturens udvikling i 

stedet udtrykkes i antallet af mobile abonnementer pr. 100 indbyggere. Her ses der en generel stigning, der 

toppede i år 2014 med 139 abonnementer pr. 100 indbyggere38. 

Brasilien har en voksende befolkningsgruppe og med dette følger en øget kvalitet af arbejdsstyrken 

igennem et forbedret uddannelsessystem. Infrastrukturen for transportsektorerne oplevede ligeledes en 

forbedring på trods af en samlet svækket infrastruktur. Samtidigt sker der en modernisering i den 

teknologiske udvikling, hvor en større andel af befolkningsgruppen benytter mobile abonnementer fremfor 

fastnettelefoner. Dette er et udtryk for at Brasilien er et land i fremgang. 

5.4 Omverdenen 

5.4.1 Politik i omverdenen 

Den økonomiske og humanitære krise i Venezuela har medført en flygtningestrøm på 3,4 mio. mennesker, 

hvoraf de 2,7 mio. er flygtet til de latinamerikanske lande, pga. den ustabile politiske situation. Brasilien har 

frem til februar år 2019 modtaget 96.000 af disse ifølge de Forenede Nationer (FN) (UN News, 2019). Efter 

Jair Bolsonaros tiltrædelse som præsident, meddelte han allerede den 9. januar, at regeringen ikke længere 

ønskede at være en del af FN’s aftale om migration, der omfatter 160 nationer. Dette kan betyde, at der vil 

blive ført en hårdere linje ift. immigrationen i Brasilien (Londoño, 2019). Ifølge EIU er der størst 

sandsynlighed for, at parlamentsmedlemmerne vil overtage regeringsmagten i Venezuela og at Nicolás 

Maduro enten vil blive sendt i eksil eller fængsel. Dog vil der gå noget tid, før den nye regering kan skabe 

stabilitet i landet igen (The Economist Intelligence Unit, 2019). 

5.4.2 Institutioner i omverdenen 

Brasilien var en af grundlæggerne, der var med til at starte frihandelsaftalen MERCOSUR i år 1991 

(MERCOSUR, 2019), der indbefatter 12 sydamerikanske lande. Venezuela er for tiden blevet suspenderet 

fra aftalen. I år 2016 blev der genoptaget forhandlinger mellem MERCOSUR og EU med henblik på at skabe 

en mere transparent handel og investeringspolitik (European Commision, 2018). Forhandlingerne mellem 

MERCOSUR og EU nåede i år 2019 ind i deres 37. forhandlingsrunde. 

                                                           
38 Bilag 12.2.4 - Udvalgte nøgletal fra World Economic Forum 
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5.4.3 Økonomi i omverdenen 

Brasiliens største samhandelspartnere er Kina og USA, som tilsammen står for 34,2% eksport og 36,9% 

import i år 2017 (The Economist Intelligence Unit, 2019). Handelskrigen har betydet at USA indtil videre har 

tillagt en told for i alt 250 mia. USD på kinesiske produkter. Kina har påført amerikanske varer told for en 

værdi op til 110 mia. USD (Wing & Koty, 2019). Den 10. maj år 2019 vedtog Trump-administrationen at 

hæve tolden fra 10% til 25% på kinesiske produkter til en værdi af 200 mia. USD. Kina har givet udtryk for, 

at de vil påføre USA nye toldsatser (Iyengar, 2019). Indtil videre har handelskrigen betydet en positiv 

udvikling for dele af Brasiliens økonomi, fx er prisen på soja steget til 2,83 USD, fremfor den tidligere pris på 

0,60 USD. Eksporten af soja er i perioden fra januar frem til september steget med 22% ift. samme periode 

året forinden. Dermed udgør eksporten af soja til Kna næsten 80% af Brasiliens samlede eksport af soja 

(Spring & Polansek, 2018). På lang sigt vil handelskrigen mellem de to største økonomier højst sandsynligt 

betyde et fald i råvarepriserne ifølge præsidenten for ”Brazilian Exporters Association” Jose Augusto de 

Castro (Alves L. , 2018). Dette vil påvirke Brasiliens største eksport gruppe, der netop består af 

råvarehandel og som udgør 46,4% af den samlede eksport (The Economist Intelligence Unit, 2019).  
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5.5 PIE-model af Brasilien 

 

Figur 10 - PIE-model af Brasilien efter original af Mygind (Mygind, 2007) 



Side 38 af 124 
 

5.6 Delkonklusion for undersøgelsesspørgsmål 1 

Igennem analysen, der er illustreret ved figur 10 – PIE-model af Brasilien efter original af Mygind, er der 

fundet flere elementer, som kan have en direkte eller indirekte vekselvirkning imellem sig. Disse kan 

igennem deres dynamiske påvirkninger af hinanden have indflydelse på Norwegians planer om en 

baseetablering for indenrigsflyvninger i Brasilien. Der er specielt tre faktorer, der har været fremtrædende 

og gennemgående igennem analysen og som har haft og fortsat vil sætte sit præg på Brasiliens 

makroforhold: 

• Recessionen 

• ”Operation Car Wash” 

• Pensionsreformen 

Med tiltrædelsen af Jair Bolsonaro fulgte to nye ministerier. Et ministerium for økonomi og et ministerium 

for retfærdighed og offentlig sikkerhed. 

Jair Bolsonaros plan med ministeriet for økonomi er at bringe en ændring ind i institutionerne således, at 

Brasilien kommer i top-50 for ”Ease of doing business”. Dette skal gennemføres gennem en forenklet 

skattepolitik for virksomhederne, større privatisering af markedet og afskaffelse af monopol. Disse 

institutionelle ændringer vil påvirke delelementet økonomi og der forventes en positiv udvikling i Brasiliens 

økonomi. Med det økonomiske opsving følger en tillid til institutionerne blandt befolkningen. Dynamikken 

og resultaterne af vekselvirkningerne igennem det ovenstående vil påvirke Norwegians baseoprettelse 

positivt ved, at det sammenlagt gør det enklere for Norwegian at etablere en base i Brasilien. 

Jair Bolsonaro ønsker med ministeriet for retfærdighed og offentlig sikkerhed at øge befolkningens tillid til 

institutionerne efter ”Operation Car Wash”. En afledt effekt af dette vil skabe en vekselvirkning, der skal 

være med til at genoprette tillid til politikerne. En institutionel ændring, der har til hensigt at bekæmpe 

korruption, vil føre til, at virksomhederne enklere kan drive forretning i Brasilien. Dette vil forbedre 

Brasiliens placering i ”Ease of doing business” og vil have en positiv påvirkning af delelementet økonomi 

igennem et økonomisk opsving. Dette vil påvirke Norwegian på flere områder. Først vil sandsynligheden for 

at møde korruption mindskes og dernæst vil Norwegian kunne drage nytte af det forventede økonomiske 

opsving. 

Med en eventuel forestående handelsaftale mellem MERCOSUR og EU så vil disse institutioner i 

omverdenen påvirke alle delelementerne i PIE-modellen. Dette vil have en positiv effekt for handlen 

mellem Brasilien og EU, der vil skabe en forøget international og national flytrafik. Handelsaftalen vil være 

med til at forbedre Brasiliens økonomi gennem en stigende handel og dette vil påvirke Norwegians 

forretning i en positiv retning. 
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Afstemning om den forestående pensionsreform kan påvirke planerne for en baseetablering for Norwegian 

i både en positiv og negativ retning. Vedtages en ny pensionsreform vil det påvirke delelementet 

institutioner ved at dele af grundloven skal omskrives. Med denne ændring følger en større tillid til 

politikerne blandt udenlandske investorer og påvirker delelementet økonomi i en positiv retning. 

Bibeholdes den nuværende pensionsreform vil det vanskeliggøre at vedtage ændringer for politikere og 

intuitioner, der kan påvirke delelementet økonomi positivt. Dette betyder, at pensionsreformen kan have 

både en positiv og negativ effekt for Norwegians planer for en baseetablering i Brasilien. 

Med en svækkelse af den brasilianske Real ift. den amerikanske dollar så kan dette påvirke delelementet 

politik negativt. Størstedelen af Norwegians forretning bliver handlet i USD, så dette kan påvirke 

Norwegians indtjening i Brasilien negativt. 

Formår Brasiliens regering at indføre ændringer i institutionerne, som kan påvirke økonomien positivt, så vil 

dette skabe et grundlag for, at Norwegian kan oprette en base med succes. Vedtagelse af en ny 

pensionsreform og en afklaring af ”Operation Car Wash”, vil styrke dette grundlag igennem forbedring af 

økonomien og en øget tillid blandt befolkningen. 

 

6.0 Konkurrence- og markedsanalyse af indenrigsflyvninger i Brasilien 

For at skabe et overblik over konkurrence- og markedsforholdene for indenrigsflyvninger i Brasilien ville det 

være oplagt at benytte de 8 P’er og Porter’s five forces (P5F). Modellerne er udviklet som standardmodeller 

til analysearbejde, derfor må disse tilpasses luftfartsbranchen, da vægtningen af elementerne fra 

analyserne adskiller sig mellem de forskellige brancher. Michael E. Porter beskriver dette med følgende 

citat i bogen Competitive Strategy fra år 1980: 

 

“This chapter has identified a large number of factors that can potentially have an impact on industry 

competition. Not all of them will be important in any one industry. Rather the framework can be used to 

identify what are the crucial structural features determining the nature of competition in a particular 

industry.” (Porter M. , 1980). 

 

Samtidig er der også forskelle inden for luftfartsbranchen, hvor den mest markante er forskellen mellem 

luftfartsselskaber med fuld service og lavprisselskaberne. Definitionen af et lavprisselskab er vanskelig at 

sætte i specifikke rammer og definitionen er fremlagt på forskellige måder. Den generelle opfattelse ifølge 

ICAO er at forretningsmodellen og de services som lavprisselskaberne har og tilbyder er, med visse 

variationer (International Civil Aviation Organization, 2009): 

• Flyvninger fra A til B 
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• Flyver hovedsageligt short-haul39 

• Effektiv udnyttelse af flyene – lidt tid på jorden/meget tid i luften 

• Simpel prisstruktur 

• En klasse på flyene og intet er inkluderet 

• En flytype i flyflåden 

• Benytter mindre lufthavne for at undgå trængsel 

Den britiske civile luftfartsmyndighed (Civil Aviation Authority (CAA)) definerer et lavprisselskab som et ”no 

frills 40 ” selskab, der ikke er tilkoblet et internationalt bookingsystem (International Civil Aviation 

Organization, 2009). ICAO har udviklet følgende definition af et lavprisselskab: 

 

”An air carrier that has relatively low-cost structure in comparison with other comparable carriers and 

offers low fares and rates. Such an airline may be independent, the division or subsidiary of a major network 

airline or, in some instances, the ex-charter arm of an airline group.” 

(International Civil Aviation Organization, 2009). 

 

Ifølge ICAO så er der i dag tre aktive lavprisselskaber i Brasilien. Disse er Gol Linheas Aereas (GOL), Azul 

Linheas Aereas Brazileiras (AZUL) og Avianca Brazil (AVIANCA Brazil), det sidstnævnte er et datterselskab til 

AVIANCA (International Civil Aviation Organization, 2017). Disse tre selskaber, sammen med LATAM 

Airlines (LATAM), stod i januar måned i år 2019 for 99,7% af indenrigstrafikken i Brasilien (Agência 

Nacional De Aviacao Civil, 2019). 

Derved er det luftfartsbranchen, som danner de første rammer for hvorledes THE TAKE OFF-model skal 

tilrettelægges. Efterfølgende er det lavprisselskabernes passagerer, der afgør hvilke elementer, der 

medtages og hvordan de vægtes i den endelige model. 

De forskellige P’er i Marketing Mikset må vægtes forskelligt, på samme måde som P5F skal vægtes ifølge 

Michael E. Porter. Marketing Mikset er gennem tiden blevet videreudviklet fra de originale 4 P’er til 7 P’er 

og senest har der været flere bud på et ottende P. Endvidere har luftfartsbranchen bevist, at der kan 

tilkomme et niende P ved Punktlighed, som er et vigtig P i Marketing Mikset. 

Samtidig har analysen i undersøgelsesspørgsmål 1 afdækket endnu et punkt, som er vigtigt at medtage i en 

konkurrence- og markedsanalyse. Michael E. Porter beskriver dette under ”Threat of Entry” og belyser det 

under ”Government Policy” (Porter M. , 1980). Den igangværende liberalisering af luftfartbranchen løfter 

                                                           
39 Short-haul flyvning – En flyvning på under 3 timer 
40 No frills – Et ”no frills” produkt eller service er enkel og besidder intet ekstra eller unødvendige detaljer 
(Cambridge Dictionary, 2019)   
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Brasilien nærmere et niveau, som andre lande har opnået gennem OSA som tidligere nævnt i afsnit 5.2.1 

Politiske Institutioner. Det er i dag for udenlandske investorer kun tilladt at eje 20% af et brasiliansk 

flyselskab (Uribe & Wiziack, 2018). Derved bliver dette en betydelig forhindring for udenlandske 

investorer og kræver derfor sit eget punkt i modellen. 

Den endelige model for en konkurrence- og markedsanalyse for lavprisselskaber vil bygge på tre områder: 

1. Punkter fra P5F vil medtages ud fra de områder, der har størst indflydelse på lavprisselskabernes 

konkurrence i Brasilien. 

2. Punkter fra Marketing Mikset vil blive medtaget, ud fra hvad passagererne vægter tungest, når de 

køber en flybillet. Vægtningen sker på baggrund af en rapport udarbejdet af prof. Lin og Huang fra 

National Taiwan Ocean University41 (Lin & Huang, 2015) og ved en undersøgelse udarbejdet af 

ResearchNow for U.S. Travel Association42 (Shankman, 2014). 

3. Øvrige punkter vil blive medtaget ud fra vægtning igennem analysearbejdet af projektet. 

Dette er en model, som er tilpasset dette projekt og den vil i fremtidigt arbejde kunne udvides og redigeres, 

alt efter hvad nye undersøgelser bringer frem af resultater og efter hvorledes branchen for lavprisselskaber 

udvikler sig. 

6.1 THE TAKE OFF-model 

Punkterne i figur 11 – THE TAKE-OFF model vægter ikke efter den rækkefølge, de er opsat i og nogle 

punkter kan vægte tungere end andre. Samtidig kan 

de forskellige punkter vægte lidt forskelligt fra land 

til land. Et studie udarbejdet af O’Connell og 

Williams fra Cranfield University konkluderer dog 

at: 

 

“It would seem that the success of Air Asia in 

Malaysia, which was based on the Ryanair model 

and which in turn was modelled on Southwest in the 

US, can be successfully replicated in any part of the 

world as passengers’ opinions and expectations 

appear consistent.” 

(O'Connell & Williams, 2005). 

 
                                                           
41 Bilag 12.3.1 – Kort sammendrag af undersøgelse fra ResearchNow udført for U.S. Travel Association 
42 Bilag 12.3.2 - Kort sammendrag af rapport fra artikel i ScienceDirect 

Figur 11 - THE TAKE-OFF 
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Specielt den sidste del af citatet i studiet, omhandlende passagerernes meninger og forventninger, viser sig 

at være konstant på verdensbasis og derfor vil modellen vægte punkterne ensartet. 

6.1.1 Threat of New Entry 

Hvis markedet for indenrigsflyvninger i Brasilien åbnes op gennem ændringen i lov nr. 7.565/86, 

omhandlende ejerandel af et brasiliansk luftfartsselskab, så vil det åbne op for truslen fra andre 

udenlandske luftfartsselskaber og investorer (Lovells, 2018). Samtidig betyder det, at ejerandelen i GOL og 

AZUL kan skifte. I dag ejer Delta Airlines 10% af GOL og United Continental Holdings ejer 8% af AZUL (Law, 

2019). Med to kapitalstærke selskaber i ryggen, kan GOL og AZUL hente yderligere kapital, der kan give 

stordriftsfordele. Samtidig betyder det, at det kan være vanskeligt for mindre kapitalstærke selskaber at 

etablere sig på det brasilianske marked. Kapitalkravet for at starte et flyselskab op kan være med til at 

skabe en barriere for nye indtrængere. I år 2019 var gennemsnitslisteprisen for en Boeing 737-800 $106,1 

mio. (statista, 2019). 

Switching costs for LATAM, GOL og AZUL er ganske forskellige. Det skal dog bemærkes, at 

forretningsmodellerne på de førnævnte flyselskaber er forskellige. LATAM, som er et fuld service selskab, 

havde et switching cost blandt deres passagerer på 5% til AZUL og 21% til GOL af billetprisen. Mens AZUL’s 

passagerer ikke accepterer stigninger i billetprisen og skifter til GOL ved en stigning i billetprisen (Lucchesi, 

Nodari, Larranaga, & Senna, 2015). 

Liberaliseringen af luftfartsbranchen i Brasilien er ikke forbeholdt luftfartsselskaberne. Landets lufthavne 

gennemgår ligeledes en privatisering over de næste tre år, hvor de skal udbydes på auktioner. Dette 

omhandler de mindre lufthavne og inkluderer dermed ikke lufthavnene i de største byer (Alves L. , 2019). 

Denne privatisering kan åbne op for konkurrencen imellem lufthavnene og derved mindske barrieren for 

nye indtrængere. 

6.1.2 Hinders 

Som nævnt tidligere er den største udfordring for Norwegian lov nr. 7.565/86, der forhindrer selskabets 

baseetablering for indenrigsflyvninger i Brasilien. Den tidligere præsident Michel Temer udstedte den 13. 

december år 2018 en foreløbig foranstaltning (MP 863/18), der løb 120 dage og betød, at udenlandske 

investorer kunne eje op til 100% af brasilianske luftfartsselskaber. I disse 120 dage var der mulighed for at 

ændre teksten og indholdet af lovforslaget. Godkendelsen af ændringen i lov nr. 7.565/86 forventes der at 

blive stemt om i løbet af år 2019 (Lovells, 2018). 

I afsnit 5.2.3 Økonomiske institutioner blev det vurderet, at de største problemer ved at drive en forretning 

i Brasilien er skatten, både niveauetog hvorledes den bliver reguleret. Reguleringen er allerede forbedret 

og udsigterne til en forbedring i skatteniveauet ser positivt ud efter Jair Bolsonaros tale i Davos om at 

reducere skattepresset og forenkle skattereglerne i Brasilien. 
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Det har ikke været muligt at fremskaffe data inden for luftfartsbranchen, der specifikt omhandler 

korruption. Der findes data på korruption i fremstillingen af fly, som ikke har relevans for det afsluttende 

projekt. Derfor benyttes der generelle data for lande gennem Transparency Index. Her rangeres Brasilien 

som nr. 105 ud af 180 lande (Transparency International, 2019). Brasilien er inde i en periode, hvor der er 

meget fokus på korruption pga. den igangværende retssag ”Operation Car Wash”. 

6.1.3 Experience of the Companies 

For at få en beskrivelse af hvorledes passagererne vurderer de forskellige flyselskaber, benyttes Skytrax’s 

undersøgelse fra år 2018. Denne omfatter besvarelser fra 20,36 mio. spørgeskemaer gennem en periode på 

10 måneder. Undersøgelsen er finansieret udelukkende af Skytrax og alle flyselskaber kan deltage 

omkostningsfrit (Skytrax, 2018). Undersøgelsen er kommet frem til at alle luftfartsselskaber, der ligger i 

top-10, er fuld service selskaber. I kategorien for verdens bedste lavprisselskab er Norwegian rangeret som 

nr. 2 i verden, mens ingen af de brasilianske lavprisselskaber er at finde i top-20. Norwegian og deres tre 

største konkurrenter 

for 

indenrigsflyvninger i 

det brasilianske 

marked opstilles i 

tabel 3 – Stytrax’s 

priser og placeringer 

af udvalgte 

flyselskaber med 

hvilken placering de 

har opnået blandt de 100 bedste flyselskaber i verden og hvilke priser de har vundet i forbindelse med 

undersøgelsen. 

Tabel 3 – Stytrax’s priser og placeringer af udvalgte flyselskaber viser, at GOL ikke repræsenteret i 

undersøgelsen og det kan skyldes, at de ikke valgte at deltage i de foregående år. GOL udmærker sig dog 

som det tredjebedste lavprisselskab i Sydamerika i år 2018, hvilket er en indikation for, at de har været en 

del af Skytrax’s undersøgelse i år 2018. Samtidig er AZUL ikke længere at finde i kategorien for 

lavprisselskaber, hvor de tidligere har haft en placering som nr. 8 i år 2017 og nr. 10 i år 2016. Norwegian 

havde i samme periode en placering som henholdsvis nr. 2 og nr. 3 (Zhang, 2017). AZUL er flyttet til 

kategorien ”World’s Best Regional Airlines” og her placerer de sig som nummer 6 på verdensbasis i år 2018 

(Skytrax, 2018). Norwegian er det eneste selskab, som har vundet en kategori, der er på verdensbasis. 

Ellers fordeler priserne sig mest kontinentalt. Nogle af kategorierne vægter tungere end andre og det er fx 

Tabel 3 – Skytrax’s priser og placeringer af udvalgte flyselskaber (Skytrax, 2018) 
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World’s Best Low-Cost Long Haul Airline, Best Low-Cost Airline in Europe, Best Regional Airline in South 

America og Best Airline in South America. Dette er alle kategorier, som er forskellige og illustrerer hvor 

bred sammenligningen bliver. Derfor er luftfartsselskabernes samlede placering i ”World’s Best Airline” et 

godt udgangspunkt for sammenligning af passagernes opfattelse af selskaberne. Norwegians placering, 

gennem de seneste fem analyserede år, har været omkring placeringen som nr. 30. AZUL og AVIANCA ligger 

med en placering omkring nr. 50 i samme periode. Skytrax’s undersøgelse viser, at Norwegians samlede 

produkt opfattes som et bedre produkt end hvad de andre analyserede selskaber tilbyder. 

6.1.4 The Price 

Lavprisselskaberne er et klassisk eksempel på 

en omkostningsleder i Porters generiske 

strategier (Porter M. , 1980), der er illustreret i 

figur 12 – Norwegians placering i Porters 

generiske strategier. Derfor er ”The Price” et 

vigtigt element i modellen. Det bekræftes i 

undersøgelsen udført af ResearchNow for U.S. 

Travel Association ved at prisen på flybilletten 

er det vigtigste parameter for amerikanerne ved 

valg af flyselskab. 91% af amerikanerne 

rangerer prisen som vigtigt eller meget vigtigt43. 

I Asien rangeres prisen som nummer 2 på listen, over hvad flypassagerer opfatter som vigtig, når de 

bestiller en flybillet ifølge prof. Lin og Huang fra National Taiwan Ocean University. Dette er kun overgået af 

hensynet til flysikkerheden og kan skyldes, at Asien de seneste år har haft flere fatale flyulykker44. 

Af de analyserede rapporter er der ingen data, der direkte omhandler prisen, da denne er konstant 

skiftende. Det er derfor vanskeligt at indhente data, der er retvisende for pris. Analysen omhandlende pris 

vil derfor tage udgangspunkt i de data, som er tilgængelige. Da lavprisselskaberne er bygget op om 

”lowcost modellen”, så er oversættelsen til det danske ”lavprisselskab” misvisende mht. pris og 

omkostninger. Det er afgørende for lavprisselskaberne at kunne holde et lavt omkostningsniveau for at 

kunne tilbyde en lav pris. 

                                                           
43 12.3.1 Kort sammendrag af undersøgelse fra ResearchNow udført for U.S. Travel Association 
44 12.3.2 Kort sammendrag af rapport fra artikel i ScienceDirect 

Figur 12 - Norwegians placering i Porters generiske strategier 
(Porter M. , 1980) 
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Ifølge tabel 4 – RASK/CASK i ”The Price” har 

Norwegian igennem de seneste fem år ikke 

haft overskud på deres flybilletter, da RASK 

gennemgående har været højere end CASK. 

Det modsatte gør sig gældende for de 

brasilianske lavprisselskaber, der har haft en 

større RASK end CASK igennem perioden. 

GOL, som er det selskab, der på papiret mest 

minder om Norwegian, har ligeledes en CASK, 

der er nærmest Norwegians. AZUL’s flyflåde 

består hovedsageligt af en flytype, der er lidt mindre og dette kan være grunden til at deres CASK er en del 

højere. AVIANCAs CASK er fordelt på hele deres netværk og derfor kommer fuld servicen fra AVIANCAs 

andre selskaber til at spille ind på udregningen og er grunden til at CASK’en er højest her. Som illustreret i 

figur 13 – CASK udvikling i årene 2014-2017 for Norwegian, GOL, AZUL og AVIANCA, så vil Norwegian kunne 

etablere sig på det 

brasilianske marked 

med den laveste 

CASK og de vil kunne 

opnå en RASK, der er 

større end deres 

CASK. Men samtidig 

vil Norwegians RASK 

være lavere end GOL’s CASK. Dette set ift. de konkurrenter Norwegian har på dele af deres nuværende 

markeder, hvor bl.a. Wizzair og Ryanair opererer med en CASK, der ligger en tredjedel under Norwegians 

nuværende CASK (Karlsen, 2019). 

De tre største omkostningsposter for et flyselskab er brændstof, vedligeholdelse og arbejdskraft. I år 2013 

udgjorde disse tre poster 63,9% af de samlede omkostninger for flyselskaberne i Brasilien (Alves & 

Caetano, 2016). Prisen på brændstof for de forskellige selskaber er ens, så længe de ikke foretager fuel 

hedging af deres brændstof. Norwegian havde i 2018 en ekstra omkostning til brændstof på ca. NOK 2 mia., 

som beskrevet i afsnit 1.3 Virksomhedsbeskrivelse. Samtidigt sænkes brændstofforbruget ved nyere og 

mere effektive flymotorer. 

Tabel 4 - RASK/CASK i "The Price" 

Figur 13 - CASK udvikling i årene 2014-2017 for Norwegian, GOL, AZUL og AVIANCA 
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Omkostningerne til vedligeholdelsen kan ofte reduceres ved at opretholde en nyere flyflåde, men samtidig 

kan det også give bagslag som senest set med den nye Boeing 737-MAX. Gennemsnitsalderen på flyflåden 

for de fire analyserede selskaber er følgende (Planespotters.net, 2019). 

• Norwegian – 4,5 år 

• GOL – 9,7 år 

• AZUL – 6,1 år 

• AVIANCA – 6,8 år 

Det sidste område af omkostningsposterne er arbejdskraft og her finder Alves og Caetano fra Federal 

University of Goiás (UFG) i deres studie følgende: 

 

”The third largest operation cost expenses is labor, constituting one of the areas most affected by the need 

for cost reduction, as airline companies possess more control over this variable.” 

(Alves & Caetano, 2016). 

 

Med en gennemsnitsårsløn i Norge på $75.990 og på $8.600 i Brasilien er der stor forskel på lønniveauet de 

to lande imellem (Worlddata, 2017). En del af Norwegians forretningsmodel er baseret på at allokere 

arbejdskraft fra flere kontinenter rundt i organisationen. Gennemsnitslønnen er derfor udregnet på dette 

grundlag og i år 2017 beløb det sig til $73.279  (Norwegian Air Shuttle ASA, 2017). GOL der på papiret 

minder mest om Norwegian, havde en gennemsnitsløn i år 2018 

på $34.239 (Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. , 2018). Til trods 

for den store forskel i lønniveauet, formåede Norwegian fortsat at 

have en lavere CASK end GOL. En af grundene til, at Norwegian 

havde lavere CASK, kan findes i antal ansatte i koncernerne pr. fly, 

som det fremgår af figur 14 – Antal koncernansatte pr. fly. 

Samtidig fremgår det af tabellen, at AZUL har et lavere antal ansatte pr. fly. Grunden til dette kan findes i 

sammensætningen af AZUL’s flyflåde, der består af mindre fly og kræver derfor en mindre besætning. 

Med udgangspunkt i ”The Price” vil Norwegian have optimale muligheder for at kunne tilbyde 

konkurrencedygtige priser på det brasilianske marked for indenrigsflyvninger. Norwegians CASK er lavere 

end konkurrenternes CASK. Med Norwegians yngre og mere moderne flyflåde, vil virksomheden stå stærkt 

ved en eventuel baseoprettelse i Brasilien. 

Figur 14 - Antal koncernansatte pr. fly 
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6.1.5 All Customers 

Som det femte største land i verden med et indbyggertal på 208 mio.45 og det tredje største marked for 

indenrigsflyvninger i verden (Associação Brasileira das Empresas Aéreas - (ABEAR), 2013), udmærker 

Brasilien sig som et marked, der kan være attraktivt for Norwegian. Endvidere er der i landet store forskelle 

i indkomstfordelingen46. Da Brasilien er et BRIK-land, er der store forventninger til udviklingen i økonomien. 

Hvis Brasilien kan overkomme de udfordringer, som blev belyst i undersøgelsesspørgsmål 1, forventes der 

en økonomisk fremgang. 

Ifølge WEF var der fremgang i antal flysæder pr. km pr. uge frem til recessionen, hvorefter det tilbudte 

antal flysæder faldt47. Fra år 2017 til år 2018 steg RPK og ASK for indenrigsmarkedet i Brasilien med 

henholdsvis 4,4% og 4,6% ifølge Agència National De Aviação Civil (ANAC-BRA) (Agència National De 

Aviação Civil , 2018). Historisk set har RPK næsten fordoblet sig over de seneste ti år og ASK er steget med 

lige under 50%48. Dette betyder, at de brasilianske flyselskaber har fået bedre kontrol over, hvor 

efterspørgslen findes 

på det brasilianske 

indenrigsmarked. 

Sammenholdes dette 

med udviklingen i 

købekraftspariteten 

(KKP), ses der en 

sammenhæng imellem 

de tre variabler, som 

illustreret i figur 15 – 

RPK/ASK udvikling i 

billioner / KKP udvikling i Brasilien i $1.000. Luftfartsbranchen reducerede udbuddet af flysæder op til 

recessionen, mens KKP forsatte den positive udvikling. 

                                                           
45 12.2.1 Udvalgte nøgletal fra The Economist Intelligence Unit 

46 12.2.2 Udvalgte nøgletal fra The World Bank 
47 12.2.4 Udvalgte nøgletal fra World Economic Forum 
48 12.5 RPK og ASK for det brasiliansk marked for indenrigsflyvninger 

Figur 15 - RPK/ASK udvikling i billioner / KKP udvikling i Brasilien i $1.000 
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Udviklingen i indkomstfordelingen i Brasilien blev mellem år 2003 og år 2014 forbedret. I år 2003 levede 

41,7% af befolkningen under fattigdomsgrænsen (5,5$ KKP i år 2011). I år 2014 var tallet faldet til 17,9%. 

Efter recessionen i år 2017 steg dette til 21% og i år 2018 forventes en reducering i antallet af personer der 

lever under fattigdomsgrænsen (The World Bank, 2019). Udviklingen i indkomstfordelingen og i Gini-

koefficient indekset som belyst i afsnit 5.1.1 Sociale grupper stemmer overens med KKP i figur 15 - RPK/ASK 

udvikling i billioner / KKP i Brasilien i $1.000. Med en fremtidig positiv udvikling i indkomstfordelingen, et 

mindre antal der lever under fattigdomsgrænsen samt en positiv udvikling i Brasiliens økonomi, vil dette 

kunne skabe et større fremtidigt kundegrundlag for Norwegian og de brasilianske flyselskaber. 

6.1.6 Key Competitors 

Tabel 5 – GOL firmaprofil viser, at GOL er Brasiliens største flyselskab på indenrigsmarkedet, hvor fuld 

service selskabet LATAM placeres som næststørst (Agència National De Aviação Civil , 2018). GOL har fem 

baser i Brasilien og besidder den lavprisselskab karakteristika, at de kun opererer en flytype. GOL er 

Tabel 5 - GOL firmaprofil (GOL, 2019) 
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selskabet, der har flest fællestræk med Norwegian og de kan blive den direkte konkurrent. GOL mærkede 

recession ved en nedgang i antal passagerer og et kraftigt udsving i EBIT. GOL har formået at sænke CASK i 

USD og holde den stabil i Real. GOL’s RASK og yield har været stærkere stigende end deres CASK og dette 

kommer til udtryk i deres EBIT, som har været stigende siden recessionen. 

 

Gennem tabel 6 – AZUL firmaprofil ses det, at AZUL startede deres forretningsmodel i år 2008 med 

flyvninger, der var baseret på regionale short-haul fly. AZUL flyver til mere end 100 forskellige byer i 

Brasilien med mindre fly og dette er grunden til en større ugentlige frekvens end GOL. Senere udvidede 

AZUL deres flyflåde til også at omfatte Airbus 320 og 330 således, at transatlantiske ruter blev tilføjet i 

deres rutenetværk (AZUL, 2019). 

Tabel 6 - AZUL firmaprofil (AZUL, 2019) 
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AZUL er et relativt ungt selskab og deres årsregnskaber begyndte først at medtage luftfartsnøgletal fra år 

2016. Regnskabstallene viser, at AZUL kom igennem recessionen med et godt resultat og har formået at 

øge deres load factor og yield. Yderligere har AZUL øget deres kapacitet betragteligt, hvilket afspejles i en 

stigning på 50% i omsætningen igennem de seneste fem år. 

 

Ved tabel 7 – AVIANCA firmaprofil ses det, at AVIANCA Brazil er et datterselskab til AVIANCA, som har 

hovedsæde i Bogotá, Colombia og er det næstældste flyselskab i verden. AVIANCA Brazil er ifølge ICAO et 

lavprisselskab, mens hovedselskabet er et fuld service flyselskab (International Civil Aviation Organization, 

2017). 

Nøgletallene er for AVIANCAs organisations totale drift og derfor er nøgletallene for luftfartbranchen 

højere end ved GOL og AZUL. AVIANCA har haft stigende kapacitet og load factor, men har ikke formået at 

Tabel 7 - AVIANCA firmaprofil (Avianca Holdings S.A., 2019) (Star Alliance, 2018) 



Side 51 af 124 
 

ændre forholdet mellem RASK og CASK. Resultatet af dette har været en faldende yield, og dette fald kan 

være grunden til at yielden ikke er at finde i deres årsrapporter. 

AVIANCA Brazil er i skrivende stund under konkursbeskyttelse og har været det siden december år 2018, 

hvorfor selskabets fremtid er usikker. Senest har AVIANCA Brazil solgt 70 slot tider og 30 fly til AZUL for 

$105 mio. (Zacks Equity Research, 2019). 

De konkurrerende brasilianske lavprisselskaber har profiler, som er meget forskellige. GOL har en flytype i 

deres flyflåde og rutenettet bestemmes derefter. Dette ses på deres valg af baser, der er placeret i de fem 

største byer i Brasilien. AZUL har en flyflåde, som består af fly i forskellige størrelser og derfor er rutenettet 

bredt og indbefatter alt fra korte indenrigsflyvninger til transatlantiske flyvninger. Dette afspejles i AZUL’s 

CASK, som er 37% højere end GOL’s. AVIANCA Brazil er nærmere et hybridt lavprisselskab, på trods af at 

ICAO har specificeret det som et lavprisselskab. De vil gerne tilbyde priser, som kan konkurrere med GOL’s 

priser, men selskabets CASK tillader ikke dette, hvilket kan være grunden til, at AVIANCA Brazil er under 

konkursbeskyttelse. 

GOL er den største konkurrent til Norwegians opstart af indenrigsflyvninger i Brasilien. Norwegian har 

tidligere i deres internationaliseringsproces startet med ruter mellem de største byer i det aktuelle land. I 

Brasilien vil Norwegians ruter være koncentreret i byer, hvor GOL har baser. GOL tilbyder i dag ikke 

transatlantiske flyvninger og derfor kan Norwegian have en konkurrencefordel på dette område. GOL’s 

forretningsmodel minder om Norwegians inden de fløj transatlantiske ruter. Dette betyder, at GOL’s 

forretningsmodel ikke er lige så bred som Norwegians nuværende model. GOL’s primære salg er 

koncentreret omkring flyrejsen fra A til B, hvor Norwegians produktportefølje er meget mere omfattende 

som beskrevet i figur 2 – Illustration af Norwegians produktområde. 

6.1.7 Extras 

Med introduktionen af lavprisselskaberne ændres måden, hvorpå kunderne bestilte flybilletter på. Desuden 

betød salget af flybilletter på internettet, at selskaberne havde nye muligheder for at kunne tilrettelægge 

deres forretningsmodel på. Muligheden for at søge billetter på internettet via søgemaskiner har betydet, at 

flypassagererne kan sammenligne billetpriserne mellem de enkelte selskaber med enkelte klik. Dog får man 

kun den isolerede pris for flyrejsen frem ved søgemaskinerne. Dette er det næstvigtigste kriterium for 

flypassagererne, hvorimod den totale pris er det vigtigste kriterium. Ved undersøgelsen af ResearchNow fra 

tabel 22 - Kriterier for køb af flybillet49  ses det, at begge kriterier sammenlagt ender på 91%. Analyseres der 

videre på hvorledes flypassagererne søger og køber deres flybilletter, er markedet stærkt præget af 

søgemaskiner. Kayak.com, tripadvisor.com og expedia.com stod i år 2017 for 56% af markedet. 

SouthWest.com er det første flyselskab på listen med 0,6% af markedet (Linehan, 2017). Sammenholdes 

                                                           
49 Bilag 12.3.2 - Kort sammendrag af rapport fra artikel i ScienceDirect  
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dette med undersøgelsen fra ResearchNow, betyder det, at passagererne hovedsageligt bruger 

søgemaskinerne til at søge blandt de forskellige selskaber. Derefter vurderer kunderne de ekstra 

omkostninger, der tillægges flybilletten. 

AZUL, GOL og AVIANCA Brazils forretningsmodel har fortsat ikke bevæget sig helt væk fra 

fuldservicekonceptet, som Norwegians model har gjort med hensyn til ekstra tilkøb. Dette illustreres af 

tabel 8 – Ekstra tilvalg til flyrejsen. Loyalitetsprogrammer spiller en stor rolle hos de brasilianske 

lavprisselskaber, hvor mange ekstra services 

kun kan opnås derigennem. De brasilianske 

selskaber inkluderer drikkevarer og delvis 

forplejning i flybillettens pris. Tabellen 

illustrer kun, hvad der skal betales ekstra 

for og ikke prisforskellene mellem de ekstra 

tilvalg. Derved bliver det vanskeligere for 

passagererne at gennemskue den totale 

pris for flybilletten på tværs af selskaberne. 

Dette bekræftes af ResearchNows 

undersøgelse, hvor ca. halvdelen af 

flypassagererne har givet udtryk for, at det 

kan være vanskeligt at gennemskue den 

totale flybillets pris (Shankman, 2014). 

Ingen af de brasilianske luftfartsselskaber tilbyder i dag wi-fi ombord på deres flyvninger (Keshen, 2017). 

Norwegian var det første selskab, der tilbød gratis wi-fi på europæiske ruter i år 2011 (Norwegian, 2019). 

Inmarsat aviations undersøgelse fra år 2017, blandt 9.000 flyrejsende viser, at wi-fi er det tredje vigtigste 

kriterium i valg af flyselskab efter pris og ruteplan. Samtidigt mener 60% af flypassagererne, at wi-fi er en 

nødvendighed frem for en luksus på flyrejsen og 61% anser wi-fi vigtigere end inflight entertainment 

(Inmarsat Aviation, 2018). Med wi-fi ombord vil Norwegian være det eneste selskab, der tilbyder wi-fi på 

indenrigsmarkedet i Brasilien og vil dermed have en konkurrencefordel, når flypassagererne skal vælge 

flyselskab. 

6.1.8 Other Ways of Transportation 

At komme fra punkt A til B, kan gøres ved flere forskellige transportformer. Lavprisselskaberne har formået 

at kombinere en lav pris med en hurtig transportform. De største konkurrenter til lavprisselskaberne er 

andre transportformer som bus, tog og senest samkørselsordning gennem deleøkonomi. 

Samkørselsordningen medtager private bilister passagerer mod betaling. Togforbindelser er næsten ikke 

Tabel 8 - Ekstra tilkøb til flyrejsen 
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eksisterende i Brasilien og det er kun i og omkring de store byer, at det er muligt at rejse med tog. Mellem 

São Paulo og Rio de Janeiro, som er den største og tredje største by på den sydlige halvkugle 

(TouristMaker, ****), er der ingen jernbaneforbindelse til trods for en distance på 433 km mellem byerne. 

Distancen og rejsetiden mellem de valgte destinationer fordeler sig som vist i tabel 9 – Distance og rejsetid i 

Brasilien. 

Der kan 

aflæses i 

tabellen, 

at der er 

stor 

forskel i rejsetid især til og fra Brasília. Her er der mellem fire til seks daglige busafgange. 

Gennemsnitsprisen er 191 USD mellem Brasília og Rio de Janeiro og 235 USD mellem Brasília og São Paulo. 

Prissætningen er delt op i to klasser. Prisen på en billet til økonomi klasse er mellem 69 USD og 96 USD og 

prisen på en billet til første klasse er mellem 247 USD og 303 USD. Imellem São Paulo og Rio de Janeiro er 

der dagligt ca. 75 busafgange og gennemsnitsprisen er 93 USD. Her er priserne mere sammenhængende i 

de forskellige klasser. Således er prisen omkring 31 USD for en billet til økonomi klasse og prisen er omkring 

257 USD for en billet til første klasse. 

Gennemsnitsprisen for en flyrejse mellem Brasília og São Paulo eller Rio de Janeiro er henholdsvis på 394 

USD og 424 USD. Mellem São Paulo og Rio de Janeiro er gennemsnitsprisen 247 USD. Gennemsnitspriserne 

er beregnet på baggrund af en stikprøve af udbudte priser den 3. april omhandlende tre forskellige dage 

med det totale n på 978 afgange fra to søgemaskinerne (virail, 2019) (Alternative Airlines, 2019). 

Prisen på en flyrejse er næsten det dobbelte af, hvad prisen er på en busbillet. Strækningen mellem São 

Paulo og Rio de Janeiro er næsten tre gange dyrere med fly end med bus. Dette kan skyldes, at der er større 

konkurrence mellem busselskaberne på denne rute. 

Sammenholdes priserne, med de priser Norwegian tilbyder på de samme dage på stækninger af samme 

længde, (Oslo til Tromsø, Bodø og Bergen/Stavanger/Tronhjem), er gennemsnitspriserne 209 USD, 179 USD 

og 171 USD. Norwegians priser for indenrigsflyvningerne i Norge, ligger væsentligt tættere på de 

brasilianske busoperatørernes priser, end priserne tilbudt af de brasilianske luftfartsselskaber for 

indenrigsflyvninger. Samtidig er lufthavnsafgifterne og diverse skatter ved køb af en flybillet dobbelt og tre 

gange så høj i Norge sammenlignet med ruter af samme længde i Brasilien (Norwegian, 2019) (GOL, 2019). 

Samkørselsordningerne i Brasilien er et marked i vækst. BlaBlaCar, et fransk selskab for delebiler, 

rapporterede i december år 2018, om at de havde en brugerbase på 3 mio. registrerede brugere. I en 

artikel fra Forbes nævnes netop ruten mellem São Paulo og Rio de Janeiro, som en af de ruter, der opereres 

Tabel 9 - Distance og rejsetid i Brasilien (Globefeed.com, 2019) (virail, 2019) (Flighttime-Calculator, 2019) 
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af BlaBlaCar (Mari, 2019). Der er mange selskaber, som ønsker at tage del i dette marked, blandt andet 

CarPoolWorld, som i dag har 680.000 registrerede brugere (CarPoolWorld, 2019). Dette er et de 

substituerende produkter der i fremadrettet, kan være et konkurrerende produkt ift. flyrejserne på de 

korte ruter. 

6.1.9 Flight Safety 

Flysikkerhed var det vigtigste kriterium for flypassagererne i rapporten fra ScienceDirect50, mens den ikke 

fremtræder i andre undersøgelser. Med de to seneste fatale flystyrt af flytypen Boeing 737-MAX er der i 

resten af verden en stigende opmærksomhed på flysikkerheden. GOL og Norwegian har i dag henholdsvis 

seks og 18 Boeing 737-MAX. GOL har et link på deres hovedhjemmeside omhandlende, at de ikke flyver 

med deres 737-MAX, mens man hos Norwegian skal søge på deres hjemmeside for at finde information om 

deres 737-MAX fly (GOL, 2019) (Norwegian, 2019). I en sådan situation er det vigtigt, at flyselskaberne 

melder tydeligt ud, at de prioriterer sikkerheden højt, så kunderne bevarer tiltroen til dem. At kunderne er 

opmærksomme på flysikkerheden, kommer til udtryk gennem Kayaks seneste tilføjelse til deres 

søgemaskine, hvor de har mulighed for at fravælge specifikke flytyper (Isidore, 2019). 

Historisk set har to af de analyserede flyselskaber haft fatale flyulykker. I år 2006 omkom 156 personer på 

GOL’s flight 1907 grundet en fejl hos lufttrafikkontrollen og en fejl i transponderen51 på det mødende fly 

(Croft, 2008). AVIANCA har gennem deres drift siden år 1919 haft 32 flyulykker, som sammenlagt har 

kostet 961 mennesker livet. Seneste fatale ulykke var i år 1990 med flight 52 fra Bogotá til New York, hvor 

73 personer mistede livet. Styrtet skyldtes, at flyet løb tør for brændstof og at der ikke blev meldt en 

brændstofsnødsituation af piloterne (Flight Safety Foundation, 2019). Norwegian og AZUL har ikke haft 

fatale ulykker eller episoder. 

Norwegian står stærkt med en god sikkerhedshistorik sammen med AZUL ift. AVIANCA og GOL. 

6.1.10 Flight Timetable 

I dag har Norwegian en rute fra London Gatwick til Rio de Janeiro Galeão lufthavn. En baseplacering i Rio de 

Janeiro Galeão lufthavn vil kunne udbygge Norwegians samlede rutenet. Basen vil fungere som et bindeled 

mellem indenrigsflyvningerne og transatlantiske flyvninger til Brasilien. 

Når Norwegian tidligere har åbnet nye baser med henblik på indenrigsflyvninger, har opstartsstrategien 

været at flyve mellem de største byer i landet. Dette er tidligere set i Norge, med flyvninger mellem Oslo, 

Bergen og Trondheim og i Sverige med flyvninger mellem Stockholm, Göteborg og Malmø (ved 

København). Med baseetableringen i Brasilien, vil Norwegians opstart tage udgangspunkt i Rio de Janeiro, 

São Paulo, og Brasília. 

                                                           
50 Bilag 12.3.2 Kort sammendrag af rapport fra artikel i ScienceDirect 
51 Transponder – Oplyser lufttrafikkontrollen om flyets identitet, retning, højde m.m. 
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Totalt set var der i april måned i år 2019 en frekvens på 401 flyvninger pr. uge mellem Rio de Janeiro 

Galeão lufthavn, São Paulo Guarulhos lufthavn, og Brasília lufthavn. 

Figur 16 – Antal afgange pr. uge fordelt efter rute og tidsinterval illustrerer, at flyvningerne mellem São 

Paulo Guarulhos lufthavn 

og Brasília lufthavn har den 

højeste frekvens på 209 

flyvninger. Derefter følger 

flyvninger mellem Rio de 

Janeiro Galeão lufthavn og 

São Paulo Guarulhos 

lufthavn med 132 ugentlige 

afgange og ankomster. De 

resterende 60 flyvninger 

fortages mellem Rio de 

Janeiro Galeão lufthavn og 

Brasília lufthavn. De fleste 

flyvninger foretages i 

morgen- og aftenintervallet og udgør 64,5% af alle flyvningerne. Antallet af flyvninger pr. ugedag ligger 

mellem 57 og 62, dog har lørdag en lavere frekvens med 49 flyvninger. Dette kan skyldes, at lørdag er den 

store rejsedag for ferierejsende. Ferierejsende skal på længere flyvninger og dermed har falder frekvensen 

af afgange og ankomster. 

AVIANCA Brazil havde i år 2018 en markedsandel på 13,4% for indenrigsflyvninger52. AVIANCA Brazil er 

fortsat under pres, da São Paulo Guarulhos lufthavn den 12. april år 2019 meddelte, at de ikke vil modtage 

fly fra selskabet pga. likviditetsproblemer (Ying, 2019). Ved en eventuelt konkurs af AVIANCA Brazil vil der 

opstå en mulighed for at Norwegian kan overtage vigtige slottider. 

Rio de Janeiros Galeão lufthavn har ikke opnået maksimalt kapacitet og der kan være mulighed for at få 

tildelt attraktive slottider. Den 9. april år 2019 i tidsrummet 06.00-24.00 havde Galeão lufthavn 191 take-

offs/landinger på én landingsbane, hvilket giver en frekvens på ca. 5 minutter og 30 sekunder mellem hvert 

take-off/landing. Rekorden på flest take-offs/landinger indenfor 24 timer blev sat i Mumbai den 24. 

november år 2017, hvor de opnåede 969 take-offs/landinger (Morris, 2017). Dette giver en frekvens på lige 

under 1 minut og 30 sekunder. 

                                                           
52 Bilag - 12.5 RPK og ASK for det brasilianske marked for indenrigsflyvninger 

Figur 16 - Antal afgange pr. uge fordelt efter rute og tidsinterval 
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Flyvninger mellem de tre største byer i Brasilien viser, at trafikken hovedsageligt foregår morgen og 

eftermiddag/aften. Dette betyder, at Norwegian skal satse på korte flyvninger i disse tidsrum og længere 

flyvninger midt på dagen. Samtidig skal dette tilpasses den transatlantiske rute fra London Gatwick 

lufthavn, der har sin ankomst om aftenen og afgang tidlig nat. Analysen har vist, at der vil være visse 

valgmuligheder i slottiderne og at AVIANCA Brazil eventuelle konkurs kan betyde et endnu bredere udvalg 

af slottider. 

6.2 Delkonklusion for undersøgelsesspørgsmål 2 

Brasilien har et indbyggertal på 208 mio. og er verdens tredje største marked for indenrigsflyvninger. Dette 

gør Brasilien til et potentielt marked for Norwegian. 

THE TAKE OFF-model har vist, at den største forhindring for Norwegians opstart af indenrigsflyvninger i 

Brasilien, er ændringen af lov nr. 7.565/86. Hvis denne lovændring bliver gennemført, åbnes der op for, at 

udenlandske investorer kan konkurrere på det brasilianske marked og konkurrencen kan blive intensiveret. 

Undersøgelsesspørgsmål 2 har belyst lavprisselskabernes switching costs i Brasilien. Analysen viser, at der 

ikke er særligt høje switching costs forbundet med køb af flybilletter. Resultatet af undersøgelsesspørgsmål 

2 er nået frem til, at passagerernes loyalitet er betinget af flybillettens pris og forventningerne til de 

services flyselskabet kan tilbyde. Skytrax’s årlige undersøgelse fra år 2018 har placeret Norwegian højere 

end de konkurrerende selskaber GOL, AZUL og AVIANCA. Med en højere rangering i Skytrax’s årlige 

undersøgelse, har Norwegian et godt udgangspunkt for at overtage markedsandele fra konkurrenterne, når 

de samtidigt kan tilbyde billigere flybilletter og gratis wi-fi ombord. Hermed har Norwegian en oplagt 

mulighed for at skabe højere switching costs på markedet for indenrigsflyvninger i Brasilien. 

Norwegians største konkurrenter besidder alle forskellige karakteristika i deres forretningsmodel. GOL er 

den konkurrent, hvis forretningsmodel minder mest om den forretningsmodel Norwegian havde for fem år 

siden. AZUL flyver mindre fly mellem flere destinationer. AVIANCA Brazil er defineret som et lavprisselskab, 

men analysen placerer dem som et hybrid selskab, der har udfordringer med at finde deres strategiske mål 

og fordele. Hvis AVIANCA Brazil går konkurs, vil det skabe en mulighed for Norwegian. 

Andre alternative transportformer i Brasilien til luftfart omfatter busruter og samkørselsordninger med 

private. Analysen har belyst, at Norwegian prismæssigt kan konkurrere med Brasiliens busruter. Et af 

analysens andre resultater har vist, at flysikkerheden er en vigtig faktor. Af de fire analyserede selskaber 

har Norwegian og AZUL ikke haft fatale ulykker og derfor vil de blive opfattet som selskaber med høj 

flysikkerhed. Yderligere er det gennem analysen blevet vurderet, at en base beliggende i Rio de Janeiro 

Galeão lufthavn vil være en oplagt indgangsvinkel for indenrigsflyvninger i Brasilien. Dette grundet 

Norwegians transatlantiske rute mellem London Gatwick lufthavn og Rio de Janeiro Galeão lufthavn. 
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Norwegian vil møde en konkurrencesituation, hvor de vil stå som en stærk udfordrer til konkurrenterne, 

som indtil videre har været beskyttet gennem politiske restriktioner. 

Med udsigterne til et økonomisk opsving og en mere ligelig indkomstfordeling, forventes segmentet for 

indenrigsflyvninger i Brasilien at øge, hvilket er et godt udgangspunkt for Norwegians baseetablering. 

 

7.0 Intern analyse af projekteringen for en baseetablering i Brasilien 

Igennem undersøgelsesspørgsmål 1 og 2 er Brasilien og markedet for indenrigsflyvninger blevet vurderet til 

at være et attraktivt marked for Norwegian. Der er visse nutidige forhindringer, der begrænser ejerskab i 

den brasilianske luftfartsbranche. Men med den forestående afstemning i år 2019 åbnes der op for 

muligheden for, at Norwegian kan etablere et selskab for indenrigsflyvninger i landet. Hvis AVIANCA Brazil 

bliver erklæret konkurs som beskrevet i afsnit 6.1.6 Key Competitors, kan dette sammen med en ophævelse 

af den beskyttende lov nr. 7.565/86 skabe et incitament for at oprette et selskab på brasiliansk grund. Det 

er tidligere set, at Norwegian har formået at reagere hurtigt på muligheder i andre markeder. Den 29. 

oktober år 2008 meddelte Københavns Lufthavn, at Sterling Airlines A/S havde indgivet en 

konkursbegæring og at alle afgange og ankomster var aflyst (Copenhagen Airports CPH, 2008). Samme dag, 

som Sterling Airlines gik konkurs, frigav Norwegian kl. 09.00 en pressemeddelelse om, at de ville etablere 

en base i København med to fly (Norwegian, 2008). Med en udarbejdet projektplan for hvorledes en 

projektering af en baseoprettelse skal foregå, står Norwegian stærkere til at reagere på eventuelle 

ændringer, der kan ske inden for den brasilianske luftfartsbranche. Tidshorisonten for projektet vil tidligst 

være fra år 2020 og ved en lovændring af lov nr. 7.565/86. Projektet vil have sin afslutning ved første 

flyafgang fra den nyoprettede base. 

7.1 Forankring af en brasiliansk baseetablering i Norwegians ledelsescyklus 

Projektet i Brasilien skal forankres i Norwegians SLC således, at det ikke bryder med virksomhedens 

målsætning. Denne forankring har Norwegian tidligere opnået gennem projekter for baseetableringer i 

diverse lande og disse er illustreret i tabel 1 – Information omhandlende Norwegian. Norwegian har 

gennem deres tidligere baseetableringer opnået feedback og læring. Figur 17 – Forankring af en brasiliansk 

baseetablering i Norwegians ledelsescyklus (Sørensen, 2017) viser hvorledes projektet kan forankres i 

Norwegians SLC og hjælpe dem i deres internationaliseringsproces (Sørensen, 2017). 
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7.2 Konceptudviklingsfasen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konceptudviklingsfasen er den første fase af de fire faser i masterplanen for implementering af et 

internationalt projekt. En grundig analyse af interessenterne, kulturkløften, arbejdspakker mm. vil danne 

grundlag for det videre arbejde med projektet.  

Figur 17 – Forankring af en brasiliansk baseetablering i 
Norwegians ledelsescyklus (Sørensen, 2017) 

Figur 18 - Interessenter i projektet omhandlende en baseetablering i Brasilien (Norwegian, 2019) 
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7.2.1 Interessent Matrix 

I et eventuelt forestående projekt omhandlende en baseoprettelse for indenrigsflyvninger i Brasilien vil der 

være både interne og eksterne interessenter. I figur 18 – Interessenter i projektet omhandlende en 

baseetablering i Brasilien beskrives interessenterne og deres primære påvirkning på projektet, hvor 

projektlederen står i midten og skal afbalancere de interne og eksterne interessenters interesser. 

For at få en klassificering af 

interessenterne og deres 

indflydelse på projektet, 

anvendes Mitchells 

interessentkarakteristika model 

(Mitchell, Agle, & Wood, 1997). 

Tabel 10 – Klassificering af 

interessenter via. Mitchells 

model for 

interessentkarakteristika 

illustrerer, at enkelte 

interessenter er vigtigere end andre gennem deres magt, legitimitet og uopsættelighed. 

Den første definitive interessenttype er den øverste ledelse i Norwegian, som besidder alle tre 

interesseegenskaber i Mitchells 

model ved, at de har den endelige 

kontrol over projektet. Derefter følger 

myndighederne i Brasilien, der med 

det aktuelle lovforslag MP 863/18 

ligeledes besidder alle tre 

interesseegenskaber. Til sidst vil 

projektets ledere og teammedlemmer 

også være en definitiv interessetype, 

da de står for både udarbejdelse og 

eksekveringen af projektet. 

Herefter vil de forskellige 

interessenter kategoriseres i en matrix, som skal afklare om der er potentiale for et samarbejde eller om de 

har en mulighed for at true projektet. Figur 19 – Kortlægning af interessenter for om de er mulige 

samarbejdspartnere eller om de kan true projektet viser, at de definitive interessenter i Mitchells model har 

Tabel 10 - Klassificering interessenter efter Mitchells model for 
interessentkarakteristika (Mitchell, Agle, & Wood, 1997) 

Figur 19 - Kortlægning af interessenter for om de er mulige 
samarbejdspartnere eller om de kan true projektet (Sørensen, 2017) 
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et højt potentiale for samarbejde, men kan samtidig også udgøre en trussel for projektet. De marginale 

interessenter, eller efter Mitchells definition sovende, kan flytte sig til at blive understøttende eller 

modproduktive interessenter. 

Projektet vil herefter følge masterplanen og fortsætte med en kulturkløftanalyse. 

7.2.2 Kulturkløftanalyse 

Kultur er et vidt begreb, som kan defineres på alternative måder og samtidig kan det være udefinerbart. Da 

det afsluttende projekts fokusområde omhandler en specifik branche, vil der være ligheder i den 

professionelle/funktionelle kultur. Den nationale kultur bruger den individuelle adfærd mellem Brasilien og 

Norge og her er der forskelle. 

Norwegian har igennem deres tidligere baseoprettelser vist, at de besidder en virksomhedskultur, der 

understøtter internationale projekter. For at finde forskellene i kulturkløften imellem Norge og Brasilien 

benyttes Hofstedes studier for at få en dybere indsigt. 

I figur 20 – Hofstedes kulturdimensioner for Norge og Brasilien ses det, at den største kulturforskel findes i 

maskuliniteten, hvor 

Brasilien har en score på 49 

point og Norge har en score 

på 8 point. Brasilien ligger 

dermed centralt i 

pointscoren hvilket 

betyder, at scoren hverken 

er direkte maskulin eller 

feminin. Norge er derimod 

det næstmest feminine land 

i verden. Karakteristika af 

en effektiv leder, i en 

feminin kulturdimension, er en støttende leder og afgørelser træffes igennem en fælles involvering. 

Den næststørste forskel findes i magtdistancen, hvor både Norge og Brasilien er 19 point fra den 

gennemsnitlige score på 50. Brasilien scorer højest i magtdistance hvilket betyder, at der er hierarki og 

accepterer uligheden i befolkningen. Lederen står for det fulde ansvar i virksomheden. I Norge arbejder 

man selvstændigt, hvor lederen har en mere vejledende rolle og kulturen tillader, at lederen kan spørge 

sine underordnede om råd. 

I individualismen scorer Brasilien 38 point, hvilket er et udtryk for, at brasilianerne opfatter sig selv som en 

del af en gruppe. Dette kommer til udtryk i arbejdsmiljøet, hvor der ofte ansættes familiemedlemmer til 

Figur 20 - Hofstedes kulturdimensioner for Norge og Brasilien (Hofstede Insights, 2017) 
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nye stillinger. Med en score på 69 point er det modsatte gældende i Norge, hvilket også kan være et udtryk 

for at de ikke støtter nepotisme. Samtidigt opfatter nordmændene arbejdslivet som et mere selvstændigt 

forhold. 

Brasilien har en score på 76 point i undgå usikkerhed og er det punkt, der har den højeste score på tværs af 

alle dimensionerne. Derfor har brasilianerne et stærkt behov for et retssystem med regler for at kunne 

trives. Dog opfatter den enkelte brasilianer ikke, at dette gælder ham/hende. Norge scorer præcist 50 point 

hvilket betyder, at de er afbalanceret ift. at skulle undgå usikkerhed. 

Langtidsorienteringen og overbærenhed er tilnærmelsesvis identiske på scoren mellem de to analyserede 

lande og derfor forventes der ingen uoverensstemmelser imellem nationaliteterne og deres kulturforskelle. 

For at skabe en struktureret tilgang til Hofstedes undersøgelser af kulturdimensionerne mellem Brasilien og 

Norge, benyttes Kösters kulturkløftanalyse som inspiration til egen udarbejdet model, hvor der er tilføjet en 

ekstra række til den oprindelige model. Her sammenholdes de kulturforskelle Norwegian tidligere har stået 

over for ved oprettelse af baser. Kösters lighed/hierarki sammenholdes med Hofstedes magtdistance, 

risikovillighed/risikominimering sammenholdes med undgå usikkerhed og individ/grupper sammenholdes 

med 

individualisme. 

Herudover er det 

relevant at 

inddrage 

maskulinitet i 

analysen, da det 

er den faktor 

hvor diversiteten 

mellem Brasilien 

og Norge er 

størst. 

Det fremgår af 

figur 21 – 

Oversigt over 

område for kulturdimensioner hvor Norwegian tidligere har oprettet baser, at hvis Norwegian ønsker at 

fortsætte etableringen af en base for indenrigsflyvninger i Brasilien, vil kulturkløften mellem Norge og 

Brasilien være inden for den afstand, som Norwegian tidligere har arbejdet med. Kulturkløften mellem 

lighed og hierarki er den største, som Norwegian hidtil har mødt. Eftersom Norwegian har erfaring fra 

Figur 21 - Oversigt over område for kulturdimensioner hvor Norwegian tidligere har oprettet baser 
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baseetableringen i Thailand, så besidder de en del viden og erfaring de kan benytte i forbindelse med 

projektet i Brasilien. 

På trods af de store kulturforskelle mellem Norge og Brasilien, har Norwegian tidligere overkommet 

udfordringerne med store kulturforskelle. Samtidigt vil professionskløften være med til at skabe en bro 

mellem de nationale kulturforskelle. 

7.2.3 Logisk Ramme Analyse  

Den Logiske Ramme Analyse benyttes for at tilgå projektets operationalisering og give en struktureret 

tilgang til projektet. I et projekt af dette omfang vil der være mange overvejelser, der skal struktureres ift. 

hvorledes projektets mål opnås igennem delresultater. I tabel 11 – Logisk Ramme Analyse af projektet for 

en baseetablering i Brasilien illustrerer LFA-matrixen hvordan en arbejdspakke, som en del af 

baseetableringen i Brasilien kan struktureres. 

Formålet med baseetableringen er at skabe en indgangsvinkel for Norwegian på det brasilianske marked 

for indenrigsflyvninger. Dette opnås ved at sætte et mål om at skabe en solid arbejdsstyrke og en 

Tabel 11 - Logisk Ramme Analyse for en baseetablering i Brasilien (Sørensen, 2017) 
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hjemmebase53 for denne. Endvidere skal målet opnås igennem resultater og aktiviteter. Målet, resultaterne 

og aktiviteterne er valgt for at kunne bidrage til besvarelsen af problemformuleringen. 

I tilgangen til projektet skal der indledningsvist findes frem til hvilke ruter, der skal flyves. Efterfølgende 

bestemmes antal fly, således at flyflåden tilpasses det planlagte rutenet. Ud fra størrelsen af flyflåden skal 

behovet for ansatte bestemmes, hvor der samtidigt tages højde for flyvetidsbegrænsninger og den 

nationale ferielovgivning. Disse tiltag vil være med til at skabe resultater således, at målsætningen i LFA-

matrixen opnås. Projektet fortsætter herefter med en oversigt over arbejdspakkerne og sammenhængen 

mellem disse. På baggrund af interessentmatrixen, kulturkløftanalysen og LFA-matrixen er der udarbejdet 

en diversitets-/kompleksitetsvurdering i bilag 12.6 – Diversitets-/Kompleksitetsvurdering. Det er med til at 

danne en bedre forståelse for projektet og dets videre arbejde med arbejdspakkerne og risikoregistret. 

7.2.4 Arbejdspakker 

Arbejdspakkerne er med til at strukturere projektet således, at de kan tilgås enkeltvis. På denne måde kan 

der bestemmes et start- og afslutningstidspunkt for de enkelte arbejdspakker. Afslutningen af de enkelte 

arbejdspakker bestemmer, om projektet i sin helhed kan fortsættes og ligeledes om andre arbejdspakker 

kan påbegyndes. 

I den forbindelse vil arbejdspakkerne blive tildelt forskellige deadlines, der vil have en effekt på hvorledes 

netværksdiagrammet bliver opdelt. Samtidigt vil arbejdspakkerne være med til at angive hvilken tidslinje, 

der skal overholdes igennem projektet i netværksdiagrammet. 

Figur 22 – Arbejdspakkeoversigt for projektet for etablering af en indenrigsbase i Brasilien er udarbejdet på 

grundlag af bilag 12.7 – Projektets arbejdspakker og indsatserklæringer. Her er projektindsatserklæringer 

inddraget i bilaget. Herefter gennemgås de vigtigste arbejdspakker, der er kendetegnet ved at have en 

milepæl tilknyttet, samt arbejdspakken der har en direkte relation til LFA-matrix i afsnit 7.2.3 Logisk Ramme 

Analyse. 
                                                           
53 Hjemmebase – En base, hvor de ansatte har et fast tilhørsforhold og hvor fly er stationerede. 

Figur 22 - Arbejdspakkeoversigt for projektet for en etablering af en indenrigsbase i Brasilien (Sørensen, 2017) 
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Første milepæl er tildelt arbejdspakken 1.1, der omhandler godkendelsen af et brasiliansk AOC. 

Gennemførelsen af denne arbejdspakke afhænger af en ændring i lov nr. 7.565/86. Projektets videre forløb 

kan kun igangsættes ved en afslutning af arbejdspakke 1.1. 

Næste milepæl er tildelt arbejdspakke 2.8, der har til formål at analysere de foreløbige solgte billetter. 

Denne arbejdspakke bestemmer, om projektet skal stoppes, videreføres eller udvides og om arbejdspakke 

3.1, 3.2 og 3.4 skal tilføjes. Arbejdspakke 2.8 er med til at skabe rammerne for, hvorledes arbejdspakke 3.3 

skal koordineres. 

Den sidste milepæl findes efter projektets gennemførelse, hvor Norwegian foretager den første 

indenrigsflyvning i Brasilien. 

Arbejdspakke 2.2 har en direkte kobling til LFA-matrixen i afsnit 7.2.3 Logisk Ramme Analyse og vil være 

med til at besvare det afsluttende projekts problemformulering. Dette gøres ved en analyse af det 

brasilianske marked for indenrigsflyvninger. 

Med færdigudarbejdelsen af arbejdspakkerne afsluttes herved konceptudviklingsfasen og projekteringen af 

indenrigsflyvninger i Brasilien bevæger sig herefter over i risikoprocessen. 

7.3 Risikoprocessen 

Med oprettelsen af en base for indenrigsflyvninger i Brasilien følger visse risici. Risikoprocessen er med til at 

kortlægge hvilke risici, der kan opstå og derved kan projektet være klar til at modstå disse udfordringer. Jo 

mere arbejde der kan lægges i forberedelsen af projektet, jo mindre uforudsete udfordringer vil opstå.  Det 

vil ikke være muligt at kortlægge alle risici forbundet med projektet og der vil opstå udfordringer, der må 

løses løbende.  

7.3.1 Udvidet Risiko Register og Forandringsledelse 

Det Udvidet Risiko Register indledes ved en udarbejdelse af risikopakker gennem Risk Breakdown Structure 

(RBS) (Sørensen, 2017). Risikopakkerne illustreres i figur 23 - Risici i projektet belyst gennem Risk 

Breakdown Struckture og er opdelt i tre niveauer. 
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RBS indledes med opdelingen af de 

eksterne og interne faktorer i niveau 1. 

Herefter bevæger den eksterne 

inddeling sig over i niveau 2, hvor der 

skelnes mellem makro og meso/mikro 

forhold. I niveau 3 specificeres de 

direkte risici, der er forbundet med 

projektet. Risiciene i niveau 3 er afledt 

af undersøgelsesspørgsmål 1 og 2. 

Yderligere har de seneste hændelser 

med Boeing 737-MAX flyene betydet, at 

denne flytype har fået pålagt et 

flyveforbud. Globalt set er der 47 

selskaber, der ejer denne flytype 

(LeBlanc, 2019) og heriblandt Norwegian. 

Projektet, vil ud fra resultatet af RBS, kunne udvikle et udvidet risikoregister over de fundne risici. 

Risikoregistret udvides med elementer fra Graves’ sandsynlighed- og konsekvensmatrix54, der opstiller 

risiciene efter farvekoderne rød, gul og grøn. Dette er illustreret i venstre kolonne af tabel 12 – Udvidet 

risikoregistre for projektet – Baseetablering i Brasilien (Sørensen, 2017). 

  

                                                           
54 Bilag 11.9 Responsmuligheder efter Graves ’00 

Figur 23 - Risici i projektet belyst gennem Risk 
Breakdown Struckture (Sørensen, 2017) 
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Det første punkt, i tabel 12 – Udvidet risikoregistre for projektet – Baseetablering i Brasilien, omhandler en 

ændring i lov nr. 7.565/86. Til trods for at konsekvensen er alarmerende, betyder en sandsynlighed på 20-

40%, at risikoen rangeres som gul. Sandsynligheden for at loven ikke vedtages er ikke stor, hvilket antages 

på baggrund af afsnit 2.1 Problemidentifikation. I afsnittet beskrives det, at Jair Bolsonaro til WEFs årlige 

møde i Davos, udtrykte et ønske om at byde udenlandske investorer velkommen til Brasilien. Efter de 

første 100 dage har Jair Bolsonaros embede den 11. april år 2019 oplyst, at 6/7 af de opsatte mål er blevet 

vedtaget eller delvist vedtaget. Dette er et udtryk for, at regeringen sætter handling bag deres ord 

(Fernandes & Uribe, 2019). Ifølge Graves model55, vil Norwegian kunne tilrettelægge en modplan såfremt 

loven ikke bliver vedtaget. I dette konkrete tilfælde kan det gøres via lobbyarbejde. 

                                                           
55 Bilag 12.8 Responsmuligheder efter Graves ’00 

Tabel 12 - Udvidet risikoregistre for projektet - Baseetablering i Brasilien 
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Det fjerde og niende punkt, i tabel 12 – Udvidet risikoregistre for projektet – Baseetablering i Brasilien, 

omhandler problemet med Boeing 737-MAX flyene. Dette er både en ekstern og intern risiko for projektet. 

Den eksterne risiko findes ved, at der ikke kan flyves med denne flytype, før Boeing får løst problemet med 

737-MAXs Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS). Den interne risiko findes ved, at 

Norwegians forretningsplan indeholder en strategisk udvidelse af flyflåden gennem en bestilling af 100 stk. 

Boeing 737-MAX (Boeing, 2012). Sandsynligheden for at problemet opstår er lille, da projektets start er i år 

2020. USA’s transportminister Elaine L. Chao, udtalte den 10. april, at Boeing nærmer sig en løsning af 

problemet (Thrush, 2019). Dette bekræftes af Federal Aviation Administrations (FAA) pressemeddelelse 

den 19. april år 2019.  Her meddeler FAA, at de starter de afsluttende undersøgelser af MCAS-systemet den 

29. april år 2019 og at tidshorisonten estimeres til at være 90 dage (Federal Aviation Administration, 2019). 

Det syvende punkt, i tabel 12 – Udvidet risikoregistre for projektet – Baseetablering i Brasilien, tager stilling 

til risikoen, som konkurrenterne udgør for projektet. Dette punkt omhandler prissætningen af billetterne 

og hvorledes konkurrenterne vil forholde sig til denne ændring, da prisen er det vigtigste kriterium for valg 

af flyselskab som beskrevet i afsnit 6.1.4 The Price. Risikoen for denne hændelse rangeres som rød, hvilket 

betyder, at Norwegian skal forsøge at mindske sandsynligheden og konsekvensen af risikoen. 

FOCUS2019 er det tiende punkt i tabel 12 – Udvidet risikoregistre for projektet – Baseetablering i Brasilien. 

Med udfordringerne skabt af Boeing 737-MAX flyene, så bliver FOCUS2019 vanskeligere at gennemføre. 

Norwegian har ikke planer om at ekspandere i det indeværende år grundet FOCUS2019, men de ønsker at 

styrke deres eksisterende position. Bliver FOCUS2019 ikke gennemført tilfredsstillende, må Norwegian 

fortsat styrke deres position på deres nuværende markeder i år 2020. Der er stor sandsynlighed for, at 

FOUS2019 realiseres, da MCAS-problemet forventes løst i indeværende år. Yderligere viste Norwegian en 

god opstart på FOCUS2019 (Løken, 2019). 

Det er vigtigt for Norwegian at finde de rette projektledere således, at de kan være forberedt på de 

udfordringer projektet kan medføre gennem de forskellige interessenter, kulturer og risici. Projektlederne 

skal kunne forholde sig til diversitet og være villige til at acceptere forandringsledelse. Det lokale 

projektteam vil være bestående af to personer, som udgør basechefen for piloter og basechefen for 

kabineansatte. Derfor skal de have selvindsigt og vide hvornår en forandring, der kan forbedre projektet, 

kræves af dem. For at finde de rette projektledere er arbejdspakke 2.1 oprettet i afsnit 7.2.4 – 

Arbejdspakker.  

Hermed afsluttes risikoprocessen og projektet fortsætter i tredje fase af masterplanen med 

planlægningsprocessen. 
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7.4 Planlægningsprocessen 

Planlægningsprocessen bygger videre på konceptudviklingsfasen og risikoprocessen ved at tilføje elementet 

tid til projektet. Tilføjelsen af tid giver en struktur og en tidshorisont for en påbegyndelse og afslutning af 

de forskellige arbejdspakker. Således kan det være med til at belyse, hvorvidt enkelte arbejdspakker kræver 

ekstra ressourcer eller fokus for at overholde den specifikke tidsramme, samt den totale planlagte 

tidshorisont for projektet. Yderligere er der i planlægningsfasen indlagt slæk for de forskellige 

arbejdspakker i tilfælde af, at der opstår uforudsete hændelser. Dermed opnår projektet en mulig 

forlænget tidshorisont for at kunne fuldende projektet. 

7.4.1 Netværksdiagrammer 

Tidligere erfaringer fra Norwegians seneste 

baseetablering i Argentina viser, at der 

indledningsvist blev oprettet et selskab. Herefter 

blev der ansøgt om tilladelse til at flyve bestemte 

ruter, inden der afslutningsvis blev ansøgt om et 

argentinsk AOC. Fra rutetilladelserne blev 

godkendt af Administración Nacional de Aviación 

Civil (ANAC-ARG) i Argentina til godkendelsen af 

AOC’et blev gennemført, gik der yderligere tre 

måneder (Diaz, 2017), (Luehrs, 2017). Projektets 

netværksdiagram vil have sin start efter, at 

tilladelsen til at flyve indenrigs i Brasilien er blevet 

godkendt af ANAC-BRA. Projektets varighed for 

baseetableringen i Brasilien estimeres til at have 

samme tidsramme som i Argentina, der havde 

opstart ultimo oktober/medio december år 2017 

og varede til juni år 2018 (Diaz, 2017). Figur 24 - 

Netværksdiagram af projektet - Baseetablering for 

indenrigsflyvninger i Brasilien er udarbejdet på 

baggrund af arbejdspakkerne i afsnit 7.2.4 – 

Arbejdspakker. 

Projektets tidshorisont estimeres til at være 26 

uger, hvor der er indlagt et slæk på to uger. Grunden til det korte slæk skal findes i, at der er indsat 

projektstødpuder fra uge 23 til uge 26. Projektstødpuderne er tilsat træning af personel og til at finde 

Figur 24 - Netværksdiagram fat projektet - Baseetablering for 
indenrigsflyvninger i Brasilien (Sørensen, 2017) 
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leverandører (Sørensen, 2017). Milepælene i netværksdiagrammet har samme placering som i 

arbejdspakkerne. De udgør godkendelse af et brasiliansk AOC, revurdering af rutenettet og første flyafgang. 

Revurderingen lægger op til en forlængelse af projektet til uge 31, hvor der skal ansættes og trænes 

yderligere personale samt, at der skal indgås yderligere kontrakter med lufthavnene og leverandørerne. 

Den største tidsramme er afsat til godkendelsen af et brasiliansk AOC, da den argentinske baseetablering 

viste, at behandlingstiden for godkendelse af et AOC tog 13 uger. I uge 13 til uge 15 udarbejdes en endelig 

analyse af rutenettet for indenrigsflyvninger i Brasilien. Projektet kan efterfølgende fortsætte med 

ansættelser af basepersonale, oprettelser af kontrakter med lufthavne og leverandører og påbegynde 

billetsalget. I uge 21 til uge 23, seks uger efter starten af billetsalget, revurderes rutenettet på baggrund af 

antal solgte billetter. Her afgøres det, hvorledes projektets videre forløb skal udvikle sig. Fra uge 23 til uge 

26 tilrettelægges de sidste praktiske detaljer, der skal være med til at afslutte projektet og føre til første 

flyafgang. 

For at se netværksdiagrammets tidshorisont i en Gantt chart (Sørensen, 2017), henvises der til bilag 12.9 - 

Det Ressourceladede Gantt chart. 

Planlægningsfasen afsluttes med netværksdiagrammet og projektet fortsætter det videre forløb i afsnit 7.5 

Organisation og strukturanalyse. 

7.5 Organisation og strukturanalyse 

Med de udarbejdede projektindsatserklæringer, arbejdspakker og et netværksdiagram skal projektet 

strukturers således, at organisationen for projektet fastlægges og ansvaret fordeles. Dette gøres ved at 

skabe en oversigt af projektstrukturen, der vil lede til en ansvarsfordelingsmatrix. Til sidst afgøres det, 

hvorledes indtrængningsformen skal planlægges for, at projektets resultat ender ud i en baseoprettelse, 

der har mulighed for yderligere vækst. 

7.5.1 Projektstruktur og Ansvarsfordelingsmatrix 

På baggrund af arbejdspakkerne og netværksdiagrammet indledes projektet med at have en ren funktionel 

projektstruktur fra uge 0 til 15. Herefter tildeles projektet to basechefer, som befinder sig lokalt i Brasilien 

og derved ændres projektstrukturen sig til at være en matrix-orienteret projektstruktur. De funktionelle 

områder, der er baseret på hovedkontoret i Norge, vil fortsat stå for en stor del af projektarbejdet. Men 

igennem projektets forløb vil basecheferne træde mere i karakter og vil få tildelt et større ansvarsområde 

for projektet. Efter projektets afslutning vil funktionerne fra hovedkontoret være aftagende og fungerer 

mere som en støttende funktion til basecheferne. 

For at få et overblik over hvorledes ansvaret flytter sig i projektet, henvises der til bilag 12.10 – 

Ansvarsfordelingsmatrix. 
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7.5.2 Indtrængningsformer  

Norwegian skal tage stilling til, hvilken international indtrængningsform de ønsker at benytte sig af, når der 

skal oprettes en base for indenrigsflyvninger i Brasilien. Tabel 13 – Indtrængningsformer for flyselskaber 

udarbejdet efter Sørensens model ’00 viser hvilken indtrængningsform Norwegian har benyttet ved 

baseoprettelser siden år 2006. Grunden til, at valget har været fuldt ejet datterselskab, findes i, at 

Norwegians initialinvesteringer er lavere end mange andre brancher. Norwegians produktionsapparat 

(flyene) er mobilt og kan relokeres uden de store omkostninger. Dermed undgår Norwegian en stor del af 

det, som vægter negativt i 

indtrængningsformen fuldt 

ejet datterselskab. De 

positive aspekter fra 

indtrængningsformen 

opnås fortsat ved fuld 

kontrol og mindre 

spredningsrisiko (Sørensen, 2017). 

Med fastlæggelsen af hvorledes projektstrukturen skal udformes og hvilken indtrængningsform Norwegian 

skal benytte i forbindelse med baseetablering for indenrigsflyvninger i Brasilien, afsluttes hermed analysen 

for organisation og struktur. 

Herved afsluttes ligeledes projekteringen og der er planlagt en masterplan for projektet angående en 

baseoprettelse for indenrigsflyvninger i Brasilien. Masterplanen har sammen med de to foregående 

undersøgelsesspørgsmål ledt til arbejdspakke 2.2, der vil belyse rutenettet for projektets indledende år. 

Herefter vil dataindsamlingen fra undersøgelsesspørgsmål 1 og 2 samt yderligere dataindsamling danne 

grundlag for en forventet markedsandel frem til år 2025. 

7.6 Arbejdspakke 2.2  

Analysen af arbejdspakke 2.2 vil starte ud med en undersøgelse af Norwegians flyvninger på det 

argentinske indenrigsmarked. I Norwegians internationaliseringsproces er den argentinske base i Buenos 

Aires den seneste oprettede base og den base, der ligger nærmest Brasilien. De psykiske og fysiske 

afstande er korte mellem Argentina og Brasilien (Hofstede Insights, 2019) og derfor giver det grundlag for 

en analyse af rutenet, antal fly og antal ansatte i en forestående baseoprettelse i Brasilien. 

I forbindelse med projektet er der fastsat en tidshorisont på fem år. Jo nærmere projektet kommer år 2025, 

jo flere afgørende og ukendte faktorer vil indtræffe, der kan have betydning for projektet. Tilgangen til 

analysen er valgt ud fra at etablere sig på det brasilianske marked for indenrigsflyvninger med en forsigtig 

Tabel 13 - Indtrængningsform for flyselskaber 
udarbejdet efter Sørensens model '00 (Sørensen, 2017) 
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og iterativ etablering. Hvis etableringen viser sig at være succesfuld, vil der være mulighed for at 

ekspandere mere aggressivt igennem projektets forløb. 

Første afgang fra Buenos Aires var den 16. oktober år 2018 (Norwegian, 2018) og ca. et halvt år efter den 

20. april år 2019 havde Norwegian fire fly stationeret i Argentina (Flightradar24, 2019). Dette er i 

overensstemmelse med en analyse af ruterne fra Norwegians billetsalg56. Videre viser analysen medio maj 

år 201957, at antallet af fly reduceres til tre stationeret fly og at antallet igen bliver forøget til fire fly medio 

oktober år 201958. Dette beviser, som nævnt i afsnit 2.1 Problemidentifikation, at Norwegians flyflåde bliver 

relokeret i vinter- og sommerhalvåret og mellem den nordlige og sydlige halvkugle. 

Norwegian startede op med seks indenrigsruter i Argentina (Norwegian, 2018). Ruteprogrammet har stort 

set samme opbygning igennem sæsonen, hvor kun to ud af 22 afgange varierer fra dag til dag (Norwegian, 

2019). Analysen i afsnit 6.1.10 Flight Timetable omhandler de tre største byer i Brasilien og er 

udgangspunktet for ruteplanlægningen. 

Med udgangspunkt i billede 3 – Norwegians 

opstartsruteprogram i Brasiliens tre største byer illustreres 

det hvorledes den eventuelle opstart i Brasilien vil være 

koncentreret omkring Rio de Janeiro, São Paulo og Brasilia. 

Sammenlagt har de tre byer 20,2 mio. indbyggere, mod de 7,5 

mio. indbyggere Norwegians ruteplan havde ved opstarten i 

Argentina (Worldatlas, 2018). 

På baggrund af analysearbejdet i undersøgelsesspørgsmål 2 

og 3 er der udarbejdet en rutetabel for opstarten af basens 

indenrigsflyvninger i Brasilien. 

Rutetabellen er udarbejdet med hensyn til diverse faktorer, 

der kan have indflydelse på, om baseetableringen og 

rutenettet anses for at være en succes. 

  

                                                           
56 bilag 12.11.01 Rutenet for Norwegians indenrigsflyvninger i Argentina den 20/04/2019 
57 bilag 12.11.02 Rutenet for Norwegians indenrigsflyvninger i Argentina den 16/05/2019 
58 bilag 12.11.03 Rutenet for Norwegians indenrigsflyvninger i Argentina den 20/10/2019 

Billede 3 - Norwegians opstarts-
ruteprogram i Brasiliens tre største byer 
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Planlægningen af rutetabellen, som illustreret i tabel 14 - Norwegians opstartsruteprogram for 

indenrigsflyvninger i Brasilien, har 

taget udgangspunkt i Norwegians 

transatlantiske rute mellem London 

Gatwick lufthavn og Rio de Janeiro 

Galeão lufthavn, der har fire ugentlige 

afgange/ankomster. Her blev der 

taget højde for passagerer med 

connecting-flights kunne fortsætte 

rejsen samme dag for at undgå 

overnatninger. Herefter er flyvninger 

mellem de tre byer prioriteret, efter 

hvorledes populariteten forholder sig 

til figur 16 - Antal afgange pr. uge 

fordelt efter rute og tidsinterval. Her 

er der flest afgange i morgen- og 

aftentimerne. Dette er forsøgt opnået 

i ruteplanlægningen, men to 

planlagte fly sætter en begrænsning 

for dette. Med en eventuel fremtidig 

forøgelse af flyflåden på basen i Rio de Janeiro Galeão lufthavn, så vil der kunne justeres i den samlede 

ruteplanlægning. Den mest populære rute er mellem São Paulo Guarulhos lufthavn og Brasília lufthavn. Når 

et fly står parkeret natten over og besætningen overnatter i Brasilia, så kan den første afgang flyves derfra. 

En analyse af flyvninger fra Rio de Janeiro Galeão lufthavn viser, at blandt de 36 destinationer59 der flyves 

til, er São Paulo Guarulhos lufthavn og São Paulo Congonhas lufthavn de to mest populære ruter. Derfor 

opjusteres antallet af afgange til São Paulo Guarulhos lufthavn med 50% ift. fordelingen af figur 16 - Antal 

afgange pr. uge fordelt efter rute og tidsinterval. Turnaround60 tiderne er planlagt med et længere 

tidsinterval end i Argentina, hvilket ses fra bilag 12.11.1 til bilag 12.11.3. Årsagen til dette er, at Norwegian 

dermed har en fleksibilitet til at kunne flytte ankomst- og afgangstider, såfremt de ledige slottider ikke 

stemmer overens med planlægningen. Arbejdsfordelingen er delt op i fem blokke, hvoraf tre blokke er på 9 

timer 30 minutter, en blok er på 7 timer 40 minutter og den sidste blok er på 5 timer 45 minutter. Derved 

                                                           
59 Bilag 12.13 - Mest populære afgange og ankomster fra Rio de Janeiro Galeão lufthavn 
60 Turnaround – Tiden fra at der placeres to stopklodser ved forhjulet, til at klodserne fjernes igen.  

Tabel 14 - Norwegians opstartsruteprogram 
for indenrigsflyvninger i Brasilien 
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overholder de planlagte arbejdsblokke ANAC-BRA’s arbejdstidsbestemmelser fra år 201561 (Sampaio, 

2015). 

Endvidere er der, i tabel 15 – Oversigt over flyflådens størrelse i årene 

2020-2025, udarbejdet en oversigt over flyflåden. I år 2022 tilføjes to 

ekstra fly og i år 2024 tilføjes yderligere to fly i sommersæsonen. I 

vintersæsonerne reduceres dette til tre fly i år 2022 og fire fly i år 

2024. 

Ruteplanerne er udarbejdet på grundlag af de mest populære ruter ud 

fra Rio de Janeiro Galeão lufthavn og omfatter i år 2024 ni destinationer i alt. 

Personalebehovet er kalkuleret efter ruteplanlægningen i tabel 14 – Norwegians opstartsruteprogram for 

indenrigsflyvninger i Brasilien. Ruteplanerne for analyseperioden i årene 2020-2025 med både sommer og 

vinter ruteplanlægning illustreres i bilag i 12.12 – Ruteplanlægning sommer og vinter i årene 2020-2025. 

Endvidere er der taget højde for den brasilianske lovgivning for hviletidsbestemmelser i luftfartsbranchen62 

og for ferielovgivningen (Utsumi, 2014). Den maksimale flight time63 opnås før den maksimale duty time64. 

Dette opnås igennem en optimering af personalebehovet, hvor 61% og 67% af arbejdsdagen forgår i flight 

time perioden. Derved kan differencen mellem flight time og duty time skemalægges som standby65 tid. 

Skemalægningen af personale ud fra ruteplanen er tilrettelagt efter det absolutte minimum personale, der 

er behov for at opretholde de planlagte flyvninger. 

Som beskrevet i afsnit 2.1 Problemidentifikation og bevist ved bilag 12.11 Rutenet for basen i Argentina, så 

ændres produktionen på den sydlige halvkugle i vinter- og sommersæsonen og dette afspejler sig i 

sammensætningen af personalebehovet. Personalebehovet i sommersæsonen år 2022 vil kræve en 

forøgelse på 33 ansatte og i år 2024 vil kravet være 69 ekstra ansatte 66. Dette opnås igennem 

sæsonflytning af piloter og midlertidige ansættelser af kabineansatte henover sommersæsonen. 

Totalt set vil personalebehovet for Norwegian i opstartsfasen være minimum 70,5 ansatte. Dette øges til 

minimum 103,5 ansatte i år 2022 og øges yderligere til minimum 138,5 ansatte i år 202467. 

Med rute- og skemaplanlægningen af personalebehovet, som beskrevet i ovenstående, opnår Norwegian et 

tilfredsstillende antal af ansatte, som kan være standby igennem analyseperioden. Analysen af 
                                                           
61 Bilag 12.14 - Lovmæssige bestemmelser omhandlende luftfart og hviletid 
62 Bilag 12.14 - Lovmæssige bestemmelser omhandlende luftfart og hviletid. 
63 Flight time – Tiden fra stopklodserne fjernes fra forhjulet til de placeres ved forhjulet igen. Maksimalt 850 
timer årligt.  
64 Duty time – Indbefatter alt arbejdstid for det aktuelle selskab. Maksimalt 2112 timer årligt. 
65 Standby – En skemalagt vagt hvor den ansatte skal være klar til at træde til ved uforudsete hændelser 
såsom sygdom, forsinkelse, aflysninger etc. 
66 Bilag 12.12.2 – Ruteplanlægning vinter 2020-2025 
67 Bilag 12.12 – Ruteplanlægning sommer og vinter 2020-2025 

Tabel 15 - Oversigt over 
flyflådens størrelse i årene 

2020-2025 



Side 74 af 124 
 

personalebehovet har åbnet op for et foreløbigt grundlag for arbejdspakke 3.3, indtil arbejdspakke 2.8 er 

afsluttet. På trods af et totalt personalebehov på 207,5 ansatte så skal kapaciteten i crew-rummet baseres 

på antal blokke, der starter på samme tid. Frem til år 2024 overstiger dette tal ikke tre blokke og derfor skal 

crew-rummet kunne rumme minimum tre besætninger, der totalt set er 18 ansatte. Endvidere skal der 

tages højde for personale, der står standby i lufthavnen og kontorer for basecheferne. 

På baggrund af ruteplanlægningen68 og statistik af ASK og RPK for indenrigsflyvninger i Brasilien69 vil 

Norwegians fremtidige markedsandele blive analyseret. Brasiliens marked for indenrigsflyvninger har fra år 

2014 til år 2018 haft en gennemsnitligt årlig stigning i ASK på 0,4% og den gennemsnitlige årlige stigning i 

RPK har været 1,8%. Både i ASK og RPK har der været store ændringer i udviklingen. Fra år 2005 til år 2011 

var forøgelsen med tocifrede procentpoint. Fra år 2012 og frem til år 2018 har ændringerne været 

encifrede, hvor der i år 2016 var en negativ udvikling. Gennemsnitsstigningerne fra år 2014 til år 2018 viser, 

at de brasilianske indenrigsselskaber har øget deres load factor fra 74,5% til 77,1%, som er et udtryk for, at 

de har optimeret deres salg. Fortsætter udviklingen, vil load factoren for det brasilianske marked for 

indenrigsflyvninger i år 2025 være 88,0%. Denne stigning er tidligere set i Norwegian fra år 2009 til år 

201670 (Norwegian, 2010). 

I tabel 16 – Norwegians forventede markedsandele i ASK og RPK, viser tydeligt hvilke år, der indsættes 

ekstra fly i 

produktionen og 

hvorledes 

produktionen øges i 

sommersæsonen. 

Dette afspejler sig i 

den forventede 

markedsandel i ASK og RPK. Indledningsvist kan Norwegian opnå en markedsandel i RPK, som er større end 

ASK. Forskellen i markedsandelene ændrer sig midt i analyseperioden, da udvikling i RPK stiger ca. fire 

gange mere end ASK pr. år. På baggrund af analysen i undersøgelsesspørgsmål 2, kan Norwegian 

konkurrere på markedet for indenrigsflyvninger i Brasilien for derigennem at kunne opretholde deres load 

factor. I opstartsfasen kan Norwegian med en flyflåde bestående af to fly forvente at opnå en 

markedsandel på 0,65% i ASK og 0,66% i RPK. I år 2025 vil dette stige til 2,27% i ASK og 2,18% i RPK med 

seks fly i produktionen. 

                                                           
68 Bilag 12.12.2 – Ruteplanlægning vinter 2020-2025 
69 Bilag 12.5 - RPK og ASK for det brasilianske marked for indenrigsflyvninger 
70 Tabel 1 - Information omhandlende Norwegian 

Tabel 16 - Norwegians forventede markedsandele i ASK og RPK 
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7.7 Delkonklusion for undersøgelsesspørgsmål 3 

Med en færdigudarbejdet projektplan for en baseetablering i Brasilien står Norwegian klar til at kunne 

starte etableringen, såfremt lov 7.565/86 bliver ændret. Hvis AVIANCA Brazil ikke klarer sig igennem 

konkursbeskyttelsen, så vil dette åbne op for ledig kapacitet i markedet. 

Baseetableringen i Brasilien vil kunne forankres i Norwegians ledelsescyklus som tidligere set ved andre 

baseoprettelser. Interessenterne i projektet har samme karakteristika, som ved tidligere projekter, hvor 

kulturen adskiller sig på et punkt. I Brasilien vil Norwegian møde en magtdistance mellem kulturerne, som 

er den største difference, de hidtil har mødt i forbindelse med baseetableringer. Der er blevet oprettet en 

LFA-matrix for at skabe struktur i projektet, som er en del af forarbejdet til arbejdspakkerne. 

Arbejdspakkerne er med til at strukturere projektet endnu mere således, at ansvaret for de enkelte 

arbejdspakker kan uddelegeres. Igennem denne proces er arbejdspakke 2.2 blevet defineret og vil være 

med til at besvare det afsluttende projekts problemformulering. 

Norwegians projekt med etableringen af en base i Brasilien, betyder både fysiske og psykiske afstande, der 

kan skabe risici i projektet. Risikoregistret har afdækket en del af disse risici, hvor de fleste er 

overkommelige for Norwegian. Risikoregistret viser dog, at konkurrenterne med stor sandsynlighed vil 

komme med et modspil til Norwegians lavere prissætning. 

På baggrund af det tidligere udarbejdet analysearbejde kan projektets tidsramme bestemmes igennem et 

netværksdiagram, der strækker sig over 26 uger, hvilket vil være tidshorisonten for baseetableringen. 

Samtidigt vil netværksdiagrammet indeholde en løsning for, hvorledes planlægningen skal forløbe, hvis de 

fastsatte tidsfrister ikke overholdes. 

Med udarbejdelsen af konceptudviklingsfase, risikoproces og planlægningsfase indledes organisation og 

strukturanalysen, hvor projektstrukturen og indtrængningsformen bestemmes. Projektstrukturen ændrer 

sig igennem projektets forløb fra at være en rent funktionel struktur til, at blive et matrix-orienterede 

projektstruktur. Indtrængningsformen vil med stor sandsynlighed være som et fuldt ejet datterselskab.  

Hermed er masterplanen for en baseoprettelse for indenrigsflyvninger i Brasilien færdigudarbejdet og 

Norwegian kan på kort tid starte projektet op. Med den færdigudarbejdet projektplan vil Norwegian kunne 

være forberedt på ellers uforudsete udfordringer. 

Arbejdspakke 2.2 giver svar på hvorledes baseetableringen og de efterfølgende fem år kan udvikle sig ved 

en forsigtig og iterativ etablering på det brasilianske marked, hvor initial investeringen vil være reversible. 

Arbejdspakke 2.2 viser et rutenet, der indledes med flyvninger mellem de tre største byer og udvides hvert 

andet år med ekstra fly for at betjene de mest populære ruter ud fra Rio de Janeiro Galeão lufthavn. På 

baggrund af ruteplanlægningen giver arbejdspakke 2.2 svar på, hvor mange ansatte baseoprettelsen 

kræver for at opretholde flyvningerne i rutenettet. Afslutningsvis besvarer arbejdspakke 2.2, hvilke 
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markedsandele Norwegian kan forvente at opnå på det brasilianske marked for indenrigsflyvninger i 

tidsperioden i årene 2020-2025 ved en forsigtig og iterativ indtrængning. Arbejdspakke 2.2 har belyst, at 

Norwegian kan forvente at opnå en markedsandel i ASK på 2,3% og en markedsandel i RPK 2,2% i år 2025. 

Markedsandelene tager udgangspunkt i, at projektet startes op med to fly i år 2020, hvorefter der udvides 

til fire fly i sommeren år 2022 og afslutningsvist udvides der til seks fly i sommeren år 2024. 
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8.0 Konklusion 

Analysen har resulteret i en masterplan for etableringen af en base for indenrigsflyvninger i Brasilien fra år 

2020. Masterplanen indeholder en forsigtig og iterativ plan for etableringen, der muliggør at Norwegians 

ressourceengagement er reversibelt. På grundlag af analysens samlede resultater er Norwegians 

forventede markedsandele for indenrigsflyvninger i Brasilien kalkuleret. 

 

PIE-modellens analyse af Brasilien har identificeret fem afgørende nøglefaktorer, som vil have indflydelse 

på Norwegians baseetablering i Rio de Janeiro Galeão lufthavn og deres fem indledende år i Brasilien. 

 

• Ændring af lov nr. 7.565/86 ved MP 863/18 

• Vedtagelsen af en ny pensionsreform 

• Et regeringsskifte fra venstre- til højreorienteret regering 

• Forbedret forhold for at drive virksomhed i Brasilien 

• Bekæmpelse af korruption 

 

Dynamikken i PIE-modellen har vist, at der er en sammenhæng mellem de fem nøglefaktorer. En ændring i 

en af nøglefaktorerne vil lede til vekselvirkninger, der påvirker Norwegian gennem andre faktorer. Analysen 

har afdækket, at der forventes en positiv udvikling i Brasiliens makroforhold, der vil forbedre forholdene for 

Norwegians baseetablering og deres fremtidige markedsandele. 

 

Udarbejdelsen af THE TAKE OFF-model har givet projektet et værktøj, der specifikt kan analysere markeds- 

og konkurrenceforholdene for lavprisflyselskaberne. Resultatet af THE TAKE OFF-model har vist, at 

Norwegian kan forvente følgende af meso- og mikroforholdene for indenrigsflyvninger i Brasilien. 

 

• Norwegian vil være konkurrencedygtige på pris 

• Norwegians sikkerhedshistorik kan sidestilles eller er bedre end GOL’s, AZUL’s og AVIANCA’s 

• Norwegian vil kunne tilbyde et bedre opfattet samlet produkt 

• Norwegian kan forvente et stigende kundegrundlag fra år 2020 til år 2025 

 

Analysen af markeds- og konkurrenceforholdene gennem THE TAKE OFF-model har konkluderet, at 

indenrigsflyvninger i Brasilien vil være et attraktivt marked for Norwegian. 

 

Resultaterne, der er fundet igennem de to indledende analyser, muliggør udarbejdelsen af masterplanen. 
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Analysen har resulteret i en masterplan for hvorledes Norwegian kan initiere en baseetablering på det 

brasilianske marked for indenrigsflyvninger. Masterplanen er struktureret i 14 arbejdspakker og har en 

tidshorisont på 26 uger. Yderligere er projektets interessenter, risici og kulturforskelle identificeret i 

masterplanen. Baseret på masterplanens arbejdspakke 2.2 er der udarbejdet en plan over rutenettet.  På 

grundlag af denne plan er Norwegians forventede markedsandele ved en forsigtig og iterativ indtrængning 

blevet kalkuleret. I analysens tidshorisont fra år 2020 til år 2025 vil de forventede markedsandele fordele 

følgende: 

 

 Markedsandele for ASK (Available Seat Kilometres) 

 0,64 % i år 2021 

 1,43 % i år 2023 

 2,27 % i år 2025 

 Markedsandele for RPK (Revenue Passenger Kilometres) 

 0,65% i år 2021 

 1,41 % i år 2023 

 2,18 % i år 2025 

 

Med den udarbejdede masterplan kan Norwegian med kort varsel initiere en baseetablering i Rio de 

Janeiro Galeão lufthavn, der vil opnå markedsandele på 2,27% i ASK og på 2,18% i RPK i år 2025. 
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9.0 Perspektivering 

Gennem arbejdet med det afsluttende projekt har vi stødt på udfordringer. En af udfordringerne var at 

minimere usikkerhed i projektet gennem at inddrage for mange antagelser. Dette har krævet ekstra 

ressourcer i analysearbejdet for at danne grundlag, som det afsluttende projekt kunne udarbejdes på. 

 

En anden udfordring, vi mødte i opstarten af projektet, var at Norwegian ikke ønskede et samarbejde med 

os og udarbejdelsen af projektet. Hvis Norwegian havde ønsket et samarbejde, ville det have gjort projektet 

mere konkret og tidsaktuelt. Det manglende samarbejde har betydet, at vi måtte analysere Norwegians 

tidligere handlinger, for at skabe et grundlag for det videre arbejde med analysen. Dette har på den anden 

side betydet, at vi har været mere fritstillet til, hvorledes vi ønskede at tilrettelægge vores arbejde med 

opgaven. 

 

Den næste udfordring vi stødte på, var sproget i valg af markedet. De brasilianske luftfartsmyndigheder 

ANAC-BRA’s hjemmeside indeholder meget information, der har været vanskelig at navigere rundt i, da 

sproget hovedsageligt er portugisisk. En del af deres hjemmeside er på engelsk, men mængden af 

information på engelsk er meget begrænset. Yderligere var sproget en barriere ved anskaffelsen af aktuelle 

nationale data, da kun et fåtal af nyhedsmedierne i Brasilien er på engelsk. 

 

Igennem projektet er mange faktorer blevet analyseret, hvor der på enkelte fortsat mangler en afslutning 

og de vil først få en afklaring efter projektets aflevering. Den første afgørende faktor er en ændring af lov 

nr. 7.565/86 som vil afgøre om en baseetablering skal initieres. Yderligere vil vedtagelsen af en ny 

pensionsreform, gennemførelsen af FOCUS2019, afslutningen af ”Operation Car Wash” og løsningen på 

Boeing 737-MAXs MCAS problem være faktorer, der vil have en indflydelse på Norwegians endelige valg for 

initiering af en baseetablering. 

 

Jair Bolsonaro tiltrådte præsidentembedet den 1. januar 2019. Projektets analyseperiode har kun omfattet 

de første fem måneder af hans embedsperiode. Med en planlagt baseetablering primo/medio år 2020 vil 

der fortsat ske politiske ændringer. Med projektets tidshorisont, der strækker sig frem til år 2025, vil der 

ske et evt. præsidentskifte midt i analyseperioden. Dette kan have en indvirkning på projektets resultater. 

Specielt de forestående ændringer i ”Ease of doing business” og om hvorvidt Brasilien kan sænke deres 

korruptionsniveau. 
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THE TAKE OFF-model bygger på studier fra og omhandlende forskellige verdensdele, hvor hverken Brasilien 

eller Sydamerika har været repræsenteret. Derfor ville en egen udarbejdet spørgeskemaundersøgelse 

omhandlende luftfart udført i Brasilien, kunne have skabt en højere validitet i THE TAKE OFF-model. Videre 

vil det være interessant at se, om GOL, AZUL og AVIANCA Brazil vil tilpasse deres forretningsmodel, hvis der 

tillades 100% ejerskab fra udenlandske investorer. 

 

Kristians Sørensens masterplan for international projektledelse ligger til grund for undersøgelsesspørgsmål 

3 og masterplanen er fulgt stringent. Derfor kan vi have overset andre teorier og metoder at tilgå et 

internationalt projekt på. 

 

Afslutningsvist vil det være interessant at følge Norwegians videre forløb i Sydamerika fremover. Kan de 

anvendte teorier, modeller og værktøjer være med til at belyse andre potentielle markeder på kontinentet? 

Det vil være interessant at følge Norwegians ekspansionsplaner i Sydamerika og hvorvidt de formår at opnå 

den samme vækst, som de har haft i Europa de seneste 15 år?
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11.0 Forkortelser 

AGP – Malaga lufthavn 

ALC – Alicante lufthavn 

AMS - Amsterdam Schiphol lufthavn 

ANAC-ARG – Administración Nacional de Aviación 

Civil 

ANAC-BRA - Agència National De Aviação Civil 

AOC – Air Operator Certificate 

ARN – Stockholm Arlander lufthavn 

ASK – Available seat kilometer 

AVIANCA – Avianca Brazil 

AZUL – Azul Linheas Aereas Brazileiras 

B2C – Business-to-Consumer 

BCN – Barcelona El Prat lufthavn 

BGO - Bergen Flesland lufthavn 

BKK – Bangkok Suvarnabhumi lufthavn 

BNP - Bruttonationalprodukt 

BRIK – Brasilien, Rusland, Indien og Kina 

BSB – Brasília lufthavn 

CAA – Civil Aviation Authority 

CASK – Cost of available seat kilometer 

CBS – Copenhagen Business School 

CDG – Paris Charles de Gaulle 

CFO – Chief Financial officer 

CGH - São Paulo Congonhas lufthavn 

CPH – Københavns lufthavn 

CPI – Corruption Perceptions Index 

CUT – Central Única dos Trabalhadores 

DUB – Dublin lufthavn 

E - Økonomi 

EIU – The Economist Intelligence Unit 

EZE – Buenos Aires Ministro Pistarini lufthavn 

EU – Den Europæiske Union 

FAA - Federal Aviation Administration 

FDI – Foreign Direct Investment 

FIESP – The Federation of Industries of São Paulo 

State 

FLL – Fort Lauderdale Hollywood lufthavn 

FN – de Forenede Nationer 

FOR - Fortaleza Pinto Martins lufthavn 

GIG - Rio de Janeiro Galeão lufthavn 

GOL – Gol Linheas Aereas 

GRU - São Paulo Guarulhos lufthavn 

HEL – Helsinki Vantaa lufthavn 

I - Institutioner 

IATA - International Air Transport Association 

IB – HD International Business 

ICAO – International Civil Aviation Organization 

IFC - International Finance Corporation 

IGU - Foz do Iguaçu lufthavn 

IMF – Den Internationale Valutafond 

JFK – New York John. F. Kennedy lufthavn 

KKP - Købekraftspariteten 

LATAM – Latam Airlines 

LAX – Los Angeles lufthavn 

LFA – Logical Framework Analysis 

LGW – London Gatwick lufthavn 

MAD – Madrid Barajas lufthavn 

MCAS – Maneuvering Characteristics 

Augmentation System 

NOK – Norske kroner 

Norwegian – Norwegian Air Shuttle ASA 

OECD - Organization for Economic Co-operation 
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OSA – Open Skies Agreement 

OSL – Oslo Gardermoen lufthavn 

P - Politik 

P5F – Porter’s five forces 

PESTLE – Political, Economic, Social, 

Technological, Legal and Environmental 

PIE modellen – Political Institution Economy 

model 

PT –Patido dos Trabalhadores 

PSL –Partido Social Liberal 

PVD – Providence T. F. Green lufthavn 

RASK – Revenue per available seat kilometer 

RBS – RISK Breakdown Structure 

REC – Recife/Guararapes–Gilberto Freyre 

lufthavn 

RPK – Revenue passenger kilometers 

S.A.F.E – South America and Far East  

SAS - - Scandinavian Airlines System 

SLC – Strategisk ledelsescyklus 

SSA – Salvador Deputado Luís Eduardo Magalhães 

lufthavn 

SVG – Stavanger Sola lufthavn 

SWF – New York Steward lufthavn 

TI – Transparency International 

TRD – Trondhjem Værnes lufthavn 

USD – Amerikanske dollar 

VCP – Campinas Viracopos lufthavn 

WB – The World Bank Group 

WEF – World Economic Forum 
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12.0 Bilag 

12.1 Nøgletal for Luftfartsbranchen 

 

 
  

Figur 25 - Oversigt over nøgletal for luftfartsbranchen 
efter model af Laili Abdullah (Abdullah, 2017) 

Figur 26 - Nøgletal for luftfartsbranchen udarbejdet 
efter model af Laili Abdullha (Abdullah, 2017)  
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12.2 Udvalgte nøgletal for udbudssiden af vækstmodellen 

12.2.1 Udvalgte nøgletal fra The Economist Intelligence Unit 

Brasilien (EIU) 

Vækst indikatorer 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

BNP i mia. $ 2.455 1.800 1.796 2.053 1.865 1.874 1.958 

BNP-vækst i % 0,5% -3,5% -3,3% 1,1 1,2 2,5 2,4 

BNP pr. indbygger i 1.000$ 16,3 15,7 15,3 15,6 15,9 16,4 17,1 

Handelsbalancen i mia. $ -6,6 17,7 45,0 64,0 48,6 39,4 40,9 

Forbrugerpriser ændring i % 6,4 10,7 6,3 2,9 3,7 4,0 3,8 

Ændringer i landbruget af BNP i % 2,8 3,3 -5,2 12,5 2,0 207 2,7 

Ændringer i industrien af BNP i % -1,5 -5,8 -4,6 -0,5 2,0 2,5 2,6 

Ændringer i servicen af BNP i % 1,0 -2,7 -2,3 0,5 0,9 2,5 2,3 

L – Arbejdsmarkedets vækst 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Befolkning i millioner 203 205 206 208 209 211 212 

Befolkningsvækst i % - 1 % 0,5% 1 % 0,5% 1 % 0,5% 

Arbejdsløshed i % 6,5 9,0 12,0 11,8 12,2 11,4 10,0 

Q – Arbejdsstyrkens  - - - - - - - 

K – Investeringer - - - - - - - 

T-Teknologi - - - - - - - 

Ændring i offentlige invest. i % -4,2 -13,9 -12,1 -2,5 2,0 4,5 4,6 

R – Naturressourcer - - - - - - - 

TFP – Totalt Faktor Produktivitet - - - - - - - 

Tabel 17 - Nøgletal fra EIU (The Economist, 2019) 
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12.2.2 Udvalgte nøgletal fra The World Bank 

Brasilien (WB) 

Vækst indikatorer 1990 2000 2010 2017 2018 2019 2020 

BNP i mia. $ 462 655 2209 2256 - - - 

Årlig BNP-vækst i % -3,1 4,1 7,5 1,0 (1,2) (2,2) (2,4) 

Årlig inflation i % 2700 5,9 8,4 3,8 - - - 

Ændringer i landbruget af BNP i % 7 5 4 5 - - - 

Ændringer i industri af BNP i % 33 23 23 18 - - - 

L – Arbejdsmarkedets vækst 1990 2000 2010 2017 - - - 

Befolkning i millioner 149 175 197 209 - - - 

Befolkningstilvækst i % - 17% 13% 6% - - - 

Q – Arbejdsstyrkens kvalitet 1990 2000 2010 2017 - - - 

Optagelse på primære uddannelser i % - 151 133 114 - - - 

Optagelse på sekundære uddannelser i % - 110 95 102 - - - 

Internetbrugere i befolkningen i % 0 3 41 61 - - - 

Antal mobilabonnement pr. 100 indbyg. 0 13 100 113 - - - 

R – Naturressourcer 1990 2000 2010 2017 - - - 

CO2 udledning mt. pr. indbygger 1,4 1,9 2,1 2,6 - - - 

TFP – Totalt Faktor Produktivitet 1990 2000 2010 2017 - - - 

Opstart af en forretning i dage i snit - - 87 83 - - - 

Tilføjet  1990 2000 2010 2014 2015 2016 2017 

Andel af befolkningen under fattigdomsgrænsen 

efter nationale krav 
- 25 11 - - - 9 

Andel af befolkningen under fattigdomsgrænsen 

efter 1,90$ pr. dag 
22 12 5 - - - 3 

Andel af indkomst blandt de 20 laveste % 2,3 2,5 3,3 - - - 3,6 

Den lovgivningsmæssige kvalitet 

0 rangeres lavest og 100 rangeres højest  
- 65 55 51 48 47 51  

Tilført FDI i billioner 0,2 1,5 1,9 1,9 2,4 2,5 2,0 

Tabel 18 - Nøgletal fra WB (The World Bank, 2017) 
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12.2.3 Udvalgte nøgletal fra Organisation for Economic Co-Operation and Development 

Brasilien (OECD) 

Vækst indikatorer 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Indgående FDI i mia. $ 34,6 77,7 59,1 52,8 - - - 

Investering i % af BNP -4,2 -13,9 -10,4 -1,9 4,0 4,9 3,7 

Inflation i % 6,33 9,03 8,74 3,45 3,66 - 4,3 

L – Arbejdsmarkedets vækst 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Befolkning i millioner 190 192 194 193 198 200 201 

Andel af befolkning < 15 år i % 25,5 24,7 24,2 25,6 23,3 22,8 22,3 

Andel af befolkning > 65 år i % 7,3 7,7 7,9 6,8 8,3 8,6 8,9 

Arbejdsstyrkens deltagelse i % (15-64 år) 67,3 67,7 67,9 67,6 68,5 68,5 68,9 

Q – Arbejdsstyrkens kvalitet WEF score - - - - 2015 2015 2015 

Optagelse på videregående uddannelser i % - - - - - - 74,2 

Befolkning med tertiære uddannelser i % - - - - - - 16,7 

Omkostninger på uddannelse % af BNP - - - - - - 4,1 

PISA score læsning, matematik og videnskab - - - - 407 377 401 

T - Teknologi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tilgang til computer i hjemmet i % 34,9 42,6 45,8 48,7 50,5 47,9 41,5 

Tilgang til internet i % 27,1 35,8 39,6 43,3 49,6 49,2 49,3 

R – Naturressourcer 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 

Hvede produktion i mia. hektarer 2,2 2,5 2.2 2,1 2,2 2,3 2,2 

Majs produktion i mia. hektarer 15,3 15,4 17,0 16,5 16,6 16,9 17,0 

Ris produktion i mia. hektarer 2,4 2,3 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 

Soja produktion i mia. hektarer 30,3 33,3 34,7 36,3 36,6 37,0 37,3 

TFP – Totalt Faktor Produktivitet 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Forsættes på næste side 
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Tilføjet – Tiltro til det fremtidige marked 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Indeks for tiltro til det fremtidige marked 101 100 98 97 99 101 100 

Tilføjet – Offentligt underskud og valuta 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Offentligt underskud i % af BNP -3,0 -2,5 -2,3 -3,3 -5,9 -7,8 -7,2 

Valutakurs USD/BRL (antal BRL til 1 USD) 1,76 1,67 1,95 2,16 2,35 3,33 3,49 

Tilføjet - FDI 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Indgående FDI i mia. USD 97,4 82,0 59,1 63,8 49,5 52,8 67,6 

Udgående FDI i mia. USD 11,1 -8,4 -0,5 -3,2 -7,3 -5,1 18,4 

Tabel 19 - Nøgletal fra OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development, 2018) 
   



Side 106 af 124 
 

12.2.4 Udvalgte nøgletal fra World Economic Forum 

Brasilien (WEF) 

Vækst indikatorer 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

BNP i mia. $ 2493 2396 2243 2353 1773 1796 

BNP pr. indbygger i 1.000 $ 12,8 12,1 11,3 11,6 8,7 8,7 

BNP (PPP) i % af verdens BNP 2,91 2,83 2,79 3,02 2,81 2,62 

L – Arbejdsmarkedets vækst 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Befolkning i millioner 200 197 198 203 205 206 

Q – Arbejdsstyrkens kvalitet 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Optagelse på sekundære uddannelser i % 106 106 99 99 102 100 

Optagelse på tertiære uddannelser i % 26 26 - 46 60 51 

Kvalitet på uddannelse (score 1-7) 3,0 3,0 2,7 2,4 2,6 2,6 

Tiltro til professional ledelse (score 1-7) 4,9 4,8 4,6 4,4 4,5 4,6 

K – Investeringer 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Kvalitet af infrastruktur (score 1-7) 3,4 3,4 3,1 2,9 3,0 3,1 

Kvalitet af veje (score 1-7) 2,7 2,8 2,8 2,7 3,0 3,1 

Kvalitet af jernbane (score 1-7) 1,8 1,8 1,7 1,7 1,9 2,0 

Kvalitet af infrastruktur for luftfart (score 1-7) 

Kvalitet af infrastruktur for luftfart placering 

Totalt antal analyserede lande 

3,0 

134 

144 

3,3 

123 

148 

3,4 

113 

144 

3,8 

95 

140 

3,9 

95 

138 

3,9 

95 

137 

Tilgængeligt flysæde pr. km pr. uge i mia. 3,76 3,78 3,83 3,88 3,56 3,56 

Mobile abonnementer pr. 100 indbyggere 109 125 135 139 127 119 

Fastnet telefonlinjer pr. 100 indbyggere 19,7 22,3 22,3 21,8 21,4 20,4 

T - Teknologi 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Samlet innovation (score 1-7)   3,4 3,4 3,3 3,2 3,1 3,2 

Internetbrugere i befolkningen i % 45,0 49,8 51,6 57,6 59,1 59,7 

Internet båndbredde kb./sek. pr. bruger 29,0 25,1 42,9 43,0 43,6 66,2 

Bredbånd abonnement pr. 100 indbyg. 8,6 9,2 10,1 11,5 12,2 13,0 

Mobilbredbånd abonnement pr. 100 indbyg. 20,9 36,6 51,5 78,1 88,6 89,5 

Forsættes på næste side 
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Tilføjet – Indikator for institutionerne 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Offentlighedens tillid til politikerne placering 

Totalt antal af analyserede lande 

121 

144 

136 

148 

140 

144 

138 

140 

138 

138 

137 

137 

Gennemsigtighed i regeringspolitikken placering 

Totalt antal af analyserede lande 

91 

144 

112 

148 

128 

144 

129 

140 

130 

138 

127 

137 

Ejendomsrettighed placering 

Totalt antal af analyserede lande 

51 

144 

51 

148 

77 

144 

95 

140 

80 

138 

69 

137 

Beskyttelse af intellektuel ejendomsret placering 

Totalt antal af analyserede lande 

75 

144 

80 

148 

92 

144 

83 

140 

73 

138 

63 

137 

Retlig uafhængighed 

Totalt antal af analyserede lande 

71 

144 

65 

148 

76 

144 

92 

140 

79 

138 

59 

137 

Korruptionsplacering som problem i at drive forretning 

(placering 1 = største problem) 
7 6 6 3 2 3 

Organiseret kriminalitet placering 

Totalt antal analyserede lande 

122 

144 

126 

148 

119 

144 

121 

140 

120 

138 

121 

137 

Effektivitet af anti-monopol politik placering 

Totalt antal analyserede lande 

32 

144 

40 

148 

55 

144 

73 

140 

73 

138 

55 

137 

Udbredelse af udenlandske ejerskab placering 

Totalt antal analyserede lande 

82 

144 

84 

148 

91 

144 

91 

140 

91 

138 

95 

137 

Regler og regulativer for FDI placering 

Totalt antal analyserede lande 

76 

144 

97 

148 

114 

144 

108 

140 

104 

138 

107 

137 

Skatteregulering som problem i at drive forretning 

(placering 1 = største problem) 
1 2 1 - 3 7 

Skatteniveau som problem i at drive forretning 

(placering 1 = største problem) 
3 3 4 1 1 1 

Utilstrækkeligt udbud af infrastruktur som problem i at 

drive forretning (placering 1 = største problem) 
2 1 3 4 7 5 

Global konkurrenceevne (tilføjet) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Global konkurrenceevne indeks (0-140) 48 56 57  75 81 80 

Tabel 20 - Nøgletal fra World Economic Forum (World Economic Forum, 2012) (World Economic Forum, 2013) (World Economic Forum, 2014) 
(World Economic Forum, 2015) (World Economic Forum, 2016) (World Economic Forum, 2017) 
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12.2.5 Udvalgte nøgletal fra diverse databaser, organisationer etc. 

Brasilien 

Transparency International  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Korruptionsscore 0-100 43 42 43 38 40 37 35 

Korruptionsplacering på verdensplan 

Totalt antal af analyserede lande 

69 

174 

72 

175 

69 

174 

76 

167 

79 

176 

96 

180 

105 

180 

CEIC  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Arbejdsproduktivitet i % vækst 3,6 1,3 1,4 -0,9 -3,5 -1,0 1,9 

Knoema 2011-2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

BNP pr. indbygger baseret på PPP i tusind $ 15,1 15,5 16,1 16,4 16,4 15,8 15,6 

Knoema 2004-2010 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

BNP pr. indbygger baseret på PPP i tusind $ 10,5 11,1 11,7 12,6 13,4 13,3 14,3 

Tabel 21 - Udvalgte nøgletal fra diverse databaser, organisationer etc. (Transparency International, 2019) (CEIC-Data - Brazil, 
2018) (Knoema, 2017). 
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12.3 Udvalgte rapporter og undersøgelser for valg af flyselskab 

12.3.1 Kort sammendrag af undersøgelse fra ResearchNow udført for U.S. Travel Association 

Kriterier Meget 
vigtigt Vigtig Ikke 

vigtig Ligegyldigt 

Den total pris for flyrejsen 60% 31% 7% 1% 
Den isoleret pris for flybilletten 55% 36% 8% 1% 
Flytider - afgang/ankomst 49% 39% 9% 2% 
Den samlede flytiden 33% 42% 19% 5% 
Sandsynligheden for forsinkelse og aflysning 25% 46% 23% 5% 
Loyalitet til et specifikt flyselskab 19% 39% 30% 12% 
Lufthavns- og nationale afgifter 14% 39% 37% 9% 
Problemer ved sikkerhedskontrollen 13% 32% 40% 14% 
En specifik regeringsafgift på flybilletten 12% 32% 41% 12% 

Tabel 22 - Kriterier for køb af flybillet (Shankman, 2014) 
12.3.2 Kort sammendrag af rapport fra artikel i ScienceDirect 

Prioritering Kriterier for valg af flyselskab Vægtning 
1 Flysikkerhed 0,439 
2 Lav pris 0,415 
3 Indflydelse fra familie 0,356 
4 Flyselskabets image 0,356 
5 Flyselskabets ry 0,327 
6 Indflydelse fra venner og bekendte 0,322 
7 Booking af flybillet 0,265 
8 Ansatte ønsker at hjælpe ved opstået problemer 0,214 
9 Markedsføring 0,189 

10 Ansatte vil altid hjælpe ved opstået problemer 0,18 
11 Ansatte løser et opstået problem hurtigt 0,167 
12 Flytider – afgang/ankomst 0,162 
13 Flyselskabet er velkendt 0,16 
14 Effektiv ind-check 0,158 
15 Flyselskabets udvikling 0,157 
16 Indflydelse fra medierne 0,133 

Tabel 23 - Kriterier for køb af flybillet (Lin & Huang, 2015) 
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12.4 Marketing Mix for luftfartsbranchen og lavprisselskaber 

1. Product (Produkt) 

Hovedprodukt: 
• Flyrejse fra A til B ifølge figur 2 

Tillægsprodukter: 
• Bagage, sædevalg, fast-track, måltider, 

lounge, ændringer og refundering af 
billetten, opgradering til Premium klassen, 
specialbagage, SMS-service og priority 
boarding og afbestillingsforsikring etc. 

2. Price (Pris) 

• Konkurrenter 
• Kunder 
• Ny operatør på markedet 
• CASK 

3. Place (Sted) • Salg gennem egen internetside 
• Salg gennem salgsagenter 

4. Promotion (Marketing) 

• Direkte over internettet gennem banners 
og e-mail 

• Markedsføringskampanger 
• TV-reklamer 

5. People (Mennesker) 

”Frontoffice”: 
• Check-in personalet 
• Personalet for boarding 
• Kundeservice 
• Kabinepersonlet 
• Flykabinen 

”Backoffice”: 
• Hovedkontor 

6. Physical evidence (Håndgribelighed) • Bonusprogrammer 
• Kundekort 

7. Process (Processen) 

• Selvbooking gennem internettet. 
• Selv ind-check gennem automater og 

bagagedrop 
• Selv boarding på gaten 

8. Promotion (Udførelse) • Oplevelse af bestilling af billet 
• Oplevelse af flyrejsen og det tilhørende 

9. Punctuality (Punktlighed) (Tilføjet) • Overholdelse af planlagt tid 
Tabel 24 - Marketing Mix for luftfartsbranchen og lavprisselskaber 
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12.5 RPK og ASK for det brasilianske marked for indenrigsflyvninger 

Selskab 
Efterspørgsel (RPKx1000) Udbud af sæder (ASKx1000) 

2017 2018 Ændring % 2017 2018 Ændring % 

Gol 33.250.612 34.275.950 3,1% 41.463.868 42.427.773 2,3% 
Latam 29.943.897 30.594.787 2,2% 36.282.799 37.633.125 3,7% 
Azul 16.389.036 17.854.943 8,9% 20.415.036 22.102.336 8,3% 

Avianca 11.878.944 12.822.384 7,9% 13.938.181 15.185.077 8,9% 
Passaredo 351.881 284.013 -19,3% 564.268 459.720 -18,5% 

Map 66.193 71.466 8,0% 108.346 108.726 0,4% 
Total 33.561 32.333 -3,7% 39.919 36.991 -7,3% 

Abaeté 183  -100,0% 258  -100,0% 
Sideral 14 2.165 15917,5% 114 4.499 3829,8% 

Two  3.515   6.165  

Indústria 91.914.321 95.941.556 4,4% 112.812.790 117.964.411 4,6% 
Tabel 25 - RPK og ASK for det brasilianske marked for indenrigsflyvninger fordelt på selskaber (Agència National De Aviação Civil , 

2018) 
 

RPK/ASK 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

RPK i bio. 49,7 56,9 70,3 81,5 87,0 88,2 93,3 94,4 89,0 91,9 95,9 

RPK i % 8,7 14,4 23,6 15,9 6,9 1,4 5,8 1,1 (5,7) 3,2 4,4 

ASK i bio. 75,4 86,3 102,7 116,1 119,3 115,9 117,1 118,2 111,3 112,8 118,0 

ASK i % 11,7 14,5 19,0 13,0 2,8 (2,9) 1,0 1,0 (5,9) 1,4 4,6 

Tabel 26 - Historisk udvikling for RPK og ASK for det brasilianske marked for indenrigsflyvninger (Agència National De Aviação Civil , 
2018) 
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12.6 Diversitets-/Kompleksitetsvurdering 

Kriterier Lav Medium Høj 

Diversitet 

Antal nationale kulturer �   

Antal regionale subkulturer �   

Antal organisationskulturer  �  

Funktionelle kulturer  �  

Etniske baggrunde �   

Antal sprog �   

Kompetencer i et fællessprog   � 

Heterogenitet i uddannelsesbaggrunde  �  

Interessenters personlige træk  �  

Tidszoner �   

Valutaer �   

Jurisdiktioner  �  

Kompleksitet 

Spredning i geografisk placering   � 

Heterogenitet i interessentinteresser  �  

Intra- og inter-organisatoriske grænseflader �   

Asymmetrisk information  �  

Nyskabelser overfor erfaring �   

Samlet vurdering 8 7 2 

Tabel 27 - Diversitet/Kompleksitet tabel for projekt angående en baseetablering i Brasilien (Köster, 2010) 
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12.7 Projektets arbejdspakker og indsatserklæringer 

Arbejdspakke 1.1 bliver igangsat for at anskaffe et brasiliansk AOC. Arbejdet med denne pakke kan kun 

blive igangsat, hvis lov nr. 7.565/86 bliver ændret. Det resterende arbejde i projektet kan ikke påbegyndes 

før, at et brasiliansk AOC er anskaffet og derfor er den første milepæl placeret her. 

Arbejdspakken bliver varetaget af hovedkontoret i Norge og den tilknyttede funktion. 

 

Arbejdspakke 2.1 bliver igangsat efter at et brasiliansk AOC er anskaffet. Denne arbejdspakke handler om, 

at der skal findes basechefer for de to arbejdsgrupper, der vil være at finde på basen i fremtiden. Der skal 

ansættes en basechef for piloterne og en basechef for de kabineansatte. Basecheferne skal være 

stationeret på basen i Brasilien og i første omgang have ansvar for de lokale forbindelser med hensyn til 

oprettelsen af basen. Herefter vil deres ansvarsområde skifte til at omhandle de forskellige arbejdsgrupper 

på basen. Endvidere skal basecheferne besidde egenskaber som beskrevet i afslutningen af afsnit 7.3.1 – 

Udvidet Risiko Register og Forandringsledelse. 

Ansættelserne bestemmes af Norwegians HR-afdeling. Basecheferne findes som oftest internt, da det 

betyder, at de i forvejen har kendskab til selskabet og dets retningslinjer, og kendskab til arbejdskulturen. 

 

Arbejdspakke 2.2 bliver afgørende for mange af de efterfølgende pakker. Efter godkendelsen af rutenettet 

fra de brasilianske myndigheder påbegyndes analysen af det godkendte rutenet. Arbejdspakke 2.2 vil 

hovedsageligt koncentrere sig om opstartsfasen og udvidelser af rutenettet i år 2022 og i år 2024. Dog vil 

det løbende billetsalg være en stærk fremadrettet indikator og derfor kan det endelige rutenet først 

afgøres mere konkret efter projektets afslutning. Det udarbejdede rutenet afleder hvor mange fly, der skal 

stationeres på basen og dette afleder igen hvor mange piloter og kabineansatte, der skal ansættes. 

Samtidig åbner det op for, hvilke lufthavne der skal flyves til og fra og indgås kontrakter med. 

Udarbejdelsen af rutenettet vil blive udført af hovedkontoret i Norge og videre vil antal fly og antal ansatte 

også blive bestemt af denne gruppe. Dette skal kunne koordineres med resten af Norwegians flyflåde og 

fremtidige ekspansionsplaner. 

Denne arbejdspakke vil være med til at danne et grundlag for en besvarelse af det afsluttende projektets 

problemformulering. 

 

Arbejdspakke 2.3 medfører at billetsalget starter op. Dette vil skabe en indikator for, om der er interesse 

for de planlagte indenrigsflyvninger, der oprettes i Brasilien. Denne arbejdspakke leder videre til, at der kan 

arbejdes mere præcist med antallet af ansatte og fly, som ansættes og stationeres på basen fremadrettet. 

Billetsalget bestemmes af Norwegians salgsafdeling for at koordinere pris og efterspørgsel. 
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Arbejdspakke 2.4 bestemmer antallet af ansatte. 

Basecheferne skal i samarbejde med medarbejdere fra de aktuelle funktioner fra hovedkontoret finde de 

bedst egnede kandidater til ansættelse og basestationering. 

 

Arbejdspakke 2.5 påbegynder indgåendelsen af kontrakter med diverse lufthavne på baggrund af 

arbejdspakke 2.2. Det er personale fra hovedkontoret der har ansvaret for dette med støtte fra 

basecheferne. 

 

Arbejdspakke 2.6 påbegynder træningen af de ansatte. 

Træningen udføres af Norwegians træningsafdeling og omhandler hvorledes Norwegians operationelle 

arbejdsgange udføres efter firmaets standard. 

 

Arbejdspakke 2.7 indgår kontrakter med de mindre leverandører. Dette omhandler fueling, 

handlingsselskab og catering. Dette er ofte leverandører, som er globale og derfor allerede har kendskab til 

Norwegians arbejdsgange gennem deres afdelinger i andre lande. 

Det vil være de funktionelle afdelinger på hovedkontoret, som tidligere har indgået disse kontrakter der vil 

være ansvarlig for dette. 

 

Arbejdspakke 2.8 analyserer det afsluttede resultat fra arbejdspakke 2.3. Dette har til formål af bestemme 

om projektet skal forsætte, udvides eller stoppes. Samtidig vil denne arbejdspakke være med til at kaste et 

lys over, hvorledes fremtiden vil se ud for Norwegian på det brasilianske indenrigsmarked. Den vil skabe 

grundlag for, om der skal oprettes flere arbejdspakker såfremt basen skal udvides inden opstart. Med en så 

stor vigtighed i denne arbejdspakke, så indsættes der her en milepæl i projektet. 

De ansvarlige fra arbejdsgruppe 2.2 og 2.3 vil sammen være ansvarlige for denne arbejdspakke. 

 

Arbejdspakke 3.1 vil blive oprettet hvis arbejdspakke 2.8 danner grundlag for dette. Denne arbejdspakke 

kan sidestilles med arbejdspakke 2.4 og 2.6. 

 

Arbejdspakke 3.2 vil blive oprettet hvis arbejdspakke 2.8 danner grundlag for dette. Denne arbejdspakke 

kan sidestilles med arbejdspakke 2.5 og 2.7. 

 

Arbejdspakke 3.3 skal lokalisere et crew-rum på baggrund af arbejdspakkerne 2.2/2.8. Crew-rummet skal 

kunne rumme det antal, som er planlagt ansat gennem ruteplanen i arbejdspakke 2.2 og samtidig skal 
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arbejdspakke 2.8 være med til at danne en forudsigelse af, hvorledes basen vil udvikle sig over de næste 

fem år. 

Basecheferne vil være ansvarlige for dette. 

 

Arbejdspakke 3.4 sørger for at flyene skal hentes og stationeres på basen. 

Basechefen for piloterne har ansvaret for, at dette bliver udført. 

 

Arbejdspakke 3.5 vil fastsætte de sidste justeringer hos leverandørerne inden den første flyvning. Dette 

kan være tilpasning af boardingområdet, handlingsagenterne får den sidste oplæring omkring 

arbejdsrutiner og evt. en udarbejdelse af en menu. 

Basecheferne som er placeret i Brasilien, vil have ansvaret for dette, da de kan tilse, hvorledes det udvikler 

sig. 

 

Første flyvning det at den første flyvning kommer af sted uden for mange problemer er vigtig for, at det 

kan afgøres, at projektet har været vellykket og derfor er der tilføjet en milepæl til dette. 

Basecheferne vil have ansvaret for at sende det første fly af sted til planlagt afgangstid, da de er stationeret 

på basen og enklere kan møde og løse uforudsete problemer. 
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12.8 Responsmuligheder efter Graves ’00 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

# Risikobeskrivelse 
1 Lovforslag MP 863/18 ang. en lovændring af lov nr. 7.565/86 bliver ikke vedtaget. 
2 Udfordring med korruption i projektets varighed 
3 Udeblivelse af en ny pensionsreform 
4 Boeing 737-MAX flyenes flyveforbud opretholdes af de nationale luftfartsmyndigheder 
5 Den brasilianske befolkning accepterer ikke en udenlandsk operatør i brasiliansk luftfart 
6 Norwegians produkt lever ikke op til passagerenes forventninger 
7 Konkurrenters modspil til Norwegians etablering vil være billetter der er lavere prissat 
8 Vigtige slottider er og vil være i de brasilianske selskabers besiddelse 
9 Boeing 737-MAX flyenes flyveforbud påvirker baseetableringen 
10 FOCUS2019 bliver ikke gennemført tilfredsstillende 
11 Manglende kompetencer i projektet omhandlende en baseetablering i Brasilien 

Tabel 28 - Risikobeskrivelse af interessenterne efter Graves '00 (Sørensen, 2017) 

Figur 27 - Responsmuligheder efter Graves '00 (Sørensen, 2017) 
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12.9 Det Ressourceladede Gantt chart 

 

  

Figur 28 - Gantt chart for en baseetablering for indenrigsflyvninger i Brasilien2017 
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12.10 Ansvarsfordelingsmatrix 

  

Tabel 29 - Ansvarlighedsmatrix vedrørende en baseetablering i Brasilien (Sørensen, 2017) 
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12.11 Rutenet for basen i Argentina 

12.11.1 Rutenet for Norwegians indenrigsflyvninger i Argentina den 20/04/2019 

 

  

Tabel 30 - Rutenet for Norwegians indenrigsflyvninger i Argentina den 20/04/2019 
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12.11.2 Rutenet for Norwegians indenrigsflyvninger i Argentina den 16/05/2019 

  

Tabel 31 - Rutenet for Norwegians indenrigsflyvninger i Argentina den 16/04/2019 
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12.11.3 Rutenet for Norwegians indenrigsflyvninger i Argentina den 20/10/2019 

 
  

Tabel 32 - Rutenet for Norwegians indenrigsflyvninger i Argentina den 20/10/2019 
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12.12 Ruteplanlægning sommer og vinter i årene 2020-2025 

12.12.1 Ruteplanlægning sommer i årene 2020-2025 

  

Tabel 33 - Rutetabel sommer i årene 2020-2025 
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12.12.2 Ruteplanlægning vinter i årene 2020-2025 

 

  

Tabel 34 - Ruteplan vinter 2020-2025 



Side 124 af 124 
 

12.13 Mest populære afgange og ankomster fra Rio de Janeiro Galeão lufthavn 

12.14 Lovmæssige bestemmelser omhandlende luftfart og hviletid 

 

Tabel 35 - Mest populære afgange og ankomster fra Rio de Janeiro Galeão lufthavn 

Tabel 36 - Lovmæssige bestemmelser omhandlende luftfart og hviletid (Sampaio, 2015) 
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