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1.1 Indledning 

SAS er det største luftfartsselskab i Skandinavien. SAS stammer fra 1946 og var oprindeligt 

et konsortium af tre nationale luftfartsselskaber fra Danmark, Norge og Sverige. I 2001 blev 

SAS omskabt til et stort aktieselskab, hvor den statslige ejerandel blev reduceret til 50%, delt 

i forholdet 2:2:3 mellem landene, hvor Danmark og Norge ejer 14,2% og Sverige ejer 21,3% 

af aktierne1. I 2016 besluttede den svenske og norske regering gradvist at afvikle deres 

ejerskab i SAS, og samtidig solgte de 5,8% af aktierne, som førte til at den statslige ejerandel 

blev reduceret til 43%. SAS’ bestyrelsesformand Fritz Schur skjulte ikke den gang, at der 

kunne være tale om en begyndelse til en fuldstændig privatisering af SAS2. 

Den danske regering har aldrig haft et ønske om at afvikle deres ejerskab i SAS. Dette skyldes 

at den danske stat har en stor interesse i at bevare SAS’ tilknytning til Københavns Lufthavn, 

da denne har en stor økonomisk og politisk betydning for Danmark. Dette betyder dog ikke, at 

SAS ikke vil kunne være et emne for nogen kapitalfonde eller andre større luftfartsselskaber, 

som ønsker at opnå en større position på det skandinaviske marked. 

Den planlagte afvikling af resten af den svenske og norske ejerandel i SAS, samt 

spekulationer omkring en mulig ændring af den danske stats beslutning vedrørende deres 

ejerskab, gør SAS’ aktier til et meget aktuelt opkøbsemne. 

SAS’ aktier kan være en god investering, hvis SAS’ markedsværdi afspejler den rigtige værdi 

af selskabet, eller hvis denne ligger under. Hvis aktierne til gengæld er overvurderet af 

markedet foran et allerede forventet opkøb, kan det give den danske stat et ekstra incitament 

til at sælge sine aktier i SAS. I denne anledning er det interessant at nærstudere, hvor SAS’ 

markedsværdi ligger i forhold til den rigtige værdi af selskabet.  

 

1.2 Problemformulering 

Formålet med projektet er at foretage en teoretisk vurdering af værdien af SAS-aktien og 

sammenligne denne med den nuværende markedsværdi, for herved at kunne konkludere om 

SAS’ aktie er rigtig prissat, eller om den er overvurderet eller undervurderet. 

Til besvarelsen af ovenstående vil der foretages følgende: 

• Identificering af de ikke-finansielle værdidrivere der påvirker SAS’ fremtidige 

værdiskabelse. Dette gøres ved brug af de eksterne strategiske analyser på markeds- og 

                                                           
1 https://www.sasgroup.net/en/history-milestones/ 
2 https://www.check-in.dk/regering-ingen-planer-sas-aktiesalg/ 
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brancheniveau, samt interne analyser af SAS. 

• Identificering af SAS’ finansielle værdidrivere. Dette gøres ved brug af 

regnskabsanalysen af SAS’ regnskaber for de sidste 5 år. 

• På baggrund af ovenstående informationer foretages en relevant forecast over den 

fremtidige rentabilitet og eventuelle værditilvækst af SAS, ved brug af budgetterings- 

og værdiansættelsesmetode. 

 

1.3 Afgrænsning 

I projektet bruges skæringsdatoen den 30. januar 2018, hvor aktien på SAS AB i Stockholms 

NASDAQ OMXS var på SEK 18,873. 

 

Figur 1 – Kursudvikling i SEK 

 

Kilde: Euroinvestor.dk + egen tilvirkning 

 

Alt data og information som er brugt i projektet, er baseret på offentligt tilgængeligt 

materiale. SAS Group offentliggjorde deres regnskab for 2016/2017 den 30. januar 2018, og 

der vil i projektet ikke blive indsamlet data efter denne dato. Der vil heller ikke blive foretaget 

ændringer i forbindelse med nye informationer og data, i det sidste forløb af skriveperioden. 

I den strategiske analyse vil koncentrationen være omkring passagertransport, da SAS siden 

2013 har foretaget en ændring i deres prioriteter fra ”at blive værdsat for ekspertise af alle 

interessenter” til ”fokus på hyppigt rejsende”. Som det fremgår af deres årsrapport for 

                                                           
3 http://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-stockholm/sas-ab/69271/historik 
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2016/2017, er SAS fokuseret på folk, der ofte rejser til og fra Skandinavien, hvorfor det i 

projektet er Skandinavien, der vil blive brugt som SAS’ hovedmarked4.  

I brancheanalysen sammenholdes med følgende specifikke lavprisflyselskaber: Norwegian5 

og Ryanair6. For at definere konkurrenterne er det valgt at bruge kapacitet som måleenhed, da 

denne definition selv anvendes af SAS7. Der vil vi ikke foretage strategiske analyser på disse 

flyselskaber, men begrænse os til at se på overordnede resultater. 

Som udgangspunkt vil regnskabsanalysen indeholde data fra samtlige forretningsområder, da 

det ikke er muligt at opdele disse grundet detaljegraden i de offentlige regnskabsdata. I de 

historiske analyser vil vi kigge på regnskabsdata fra 2012 til 2017 (offentliggjort 30.01.2018).  

Betaværdien for SAS vil blive hentet fra Reuters8 og Financial Times9, da vores egen 

beregning ikke vil tilføre mere værdi til analyserne. 

 

1.4 Metode 

I det følgende afsnit vil projektets struktur blive anskueliggjort og beskrevet. Herefter 

diskuteres den anvendte litteratur og de relevante kilder. Afsnittet afsluttes med en 

præsentation af relevante modeller og teknikker, som en fundamentalanalyse af SAS vil blive 

bygget op ud fra. 

1.4.2 Opgavestruktur 

Projektet er opbygget efter strukturen illustreret i figur 3 nedenfor. Projektet er inddelt i 3 

afsnit, hvor afsnit 1 består af indledning, problemformulering samt metode- og 

teoriovervejelser. Afsnit 2 vil være projektets rygsøjle, og vil bestå af en strategisk analyse, en 

regnskabsanalyse, og afsluttende budgettering og værdiansættelse. Senere i projektet vil der 

blive foretaget en diskussion af hvert afsnit i strukturen, i forhold til de modelvalg som er 

foretaget under hvert afsnit. Som opfølgning på projektets indhold og resultater, vil det sidste 

afsnit indeholde konklusion af projektets resultat og perspektivering.  

 

 

                                                           
4 SAS årsrapport 2016/2017, s. 12 
5 https://www.norwegian.com/dk/om-os/oplev-os/ - EU’s bedste lavprisflyselskab 
6 https://www.ryanair.com/dk/da/nyttige-oplysninger/om-os/om-os 
7 SAS årsrapport 2016/2017, s.11 
8 https://www.reuters.com/finance/stocks/overview/SAS.ST 
9 https://markets.ft.com/data/equities/tearsheet/historical?s=SAS:STO 
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Figur 2 – Projekt struktur 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

1.4.2.1 Metode – Strategisk analyse 

Den strategiske analyse er det første skridt i virksomhedsværdiansættelsen, da analysen 

identificerer de ikke-finansielle drivere, som kan påvirke værdien af virksomheden.  

Analysen vil tage udgangspunkt i en PESTEL-analyse for at analysere de makroøkonomiske 

forhold10. Der vil her blive fremanalyseret hvorledes den omverden SAS befinder sig i er, og 

hvordan denne kan påvirke luftfartsbranchen. For at vurdere SAS’ fremtidige evner for 

værdiskabelse, er det nødvendigt at analysere attraktiviteten i luftfartsbranchen gennem 

Porters Five Forces11. Der vil ydermere foretages en analyse af SAS’ ressourcer og 

kompetencer, for derefter at blive vurderet gennem VRIN12 modellen. Til sidst vil 

ovenstående analyser samles i en SWOT13 analyse, som har til formål at vurdere SAS’ 

svagheder, styrker, samt muligheder og trusler. 

1.4.2.2 Metode – Regnskabsanalyse 

Der vil blive foretaget en analyse af regnskabskvaliteten og en efterfølgende reformulering af 

regnskabet, hvor de primære metoder er taget fra Stephan H. Penman (2013), Ole Sørensen 

(2012) samt SAS’ årsrapporter for 2012-2017. Formålet med analysen af regnskabskvaliteten 

er, at fjerne støjen i de finansielle opgørelser for at skabe et godt og mere præcist billede af 

SAS’ værdi-skabende evne, som opgøres på grund af drift- og finansieringsaktiviteter i SAS. 

Derefter vil der på baggrund af de reformulerede regnskaber blive foretaget analyse af 

nøgletal ved brug af den udvidede Dupont Pyramide, med hensyn til at se SAS’ historiske 

resultater i en given periode.  

                                                           
10 PESTEL: Politiske, økonomiske, sociokulturelle, teknologiske, miljø- og lovmæssige forhold 
11 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, Ole Sørensen, Gjellerup, 4. udgave 2012 s. 68 
12 VRIN – værdi, sjældenhed, uforlignelighed samt ikke-substituerbar 
13 SWOT – styrker, svagheder, muligheder og trusler 
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1.4.2.3 Metode – Budgettering 

På baggrund af den strategiske analyse og regnskabsanalysen foretages en budgettering på 

SAS’ regnskab for en given periode. Dette er for at se udviklingen i budgetteringen og 

dermed vurdere, hvorledes SAS’ fremtidige indtjening vil være. Dette vil blive gjort ifølge 

metoden, som er beskrevet i ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”14. 

1.4.2.4 Metode – Værdiansættelse 

Ved brug af DCF-modellen foretages en værdiansættelse af SAS, på baggrund af de 

oplysninger som bliver afledt af budgetteringen. Her vil der besvares om aktieværdien på SAS 

er realistisk eller ej ved den valgte metode. Afslutningsvist vil der foretages en 

følsomhedsanalyse for at se, hvor følsom aktiekursen er når WACC, salgsvækstrate og 

brændstofomkostninger ændres. 

 

1.5 Litteratur og kilder 

I projektet vil der kun blive brugt offentligt tilgængelige data og materialer, hvor valideringen 

vil foretages løbende, især hvad angår den strategiske analyse, samt data indhentet fra SAS’ 

hjemmeside. Disse data kan have tendens til at være biased, men det vurderes at de, grundet 

SAS’ offentlige profil og status som børsnoteret virksomhed, vil være retvisende og opfylde 

lovgivningen.  

Ved alt brug af materiale fra bøger, internet sider, rapporter mm. vil validiteten blive vurderet 

individuelt. 

 

1.6 Modeller 

For at kunne besvare problemformuleringen inddrages en række strategiske og økonomiske 

analysemodeller, som vil finde anvendelse til at analysere datagrundlaget. Det er nødvendigt 

at forholde sig kritisk til de modeller, som bruges gennem opgaven, da brug af flere modeller 

vil give et meget forenklet syn på virkeligheden.  

1.6.1 PESTEL  

Modellen har til formål at identificere de makroøkonomiske faktorer, som påvirker industrien. 

Dette er en bred men enkel model, som er brugt meget inden for ekstern analyse. Modellen 

anvendes ikke til at belyse samtlige forhold, da det vil resultere i en række informationer, 

                                                           
14 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, Ole Sørensen, Gjellerup, 4. udgave 2012 kap. 8 
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hvoraf flere ikke vil være nyttige i analysen af værdien af virksomheden. PESTEL modellen 

benyttes kun til at fremhæve de vigtigste aspekter i analysen, som ventes at kunne påvirke 

virksomheden i fremtiden. I forlængelsen til analysen vil resultaterne blive samlet i en matrix, 

som viser sandsynligheden og effektgraden af enhver begivenhed. PESTEL modellen kan 

kritiseres for ikke at tage højde for alle de eksterne faktorer, der påvirker en virksomhed, for 

at være subjektivt og statisk. Analysens resultat afhænger i en høj grad af hvilke 

informationer der er tilgængelige, kvaliteten af disse, og hvordan informationen bliver 

opfattet, hvilket har den konsekvens, at der er en stor risiko for at resultatet bliver biased. 

Ydermere ændrer virkeligheden sig konstant, og det resulterer i at analysen hurtigt kan blive 

forældet og irrelevant. 

1.6.2 Porter Five Forces 

Modellen anvendes til at analysere selve industrien med henblik på, at identificere 

konkurrenceniveau og attraktivitet i branchen. Modellen er opbygget omkring fem faktorer, 

som påvirker profitabiliteten i branchen. Det er generelt graden af rivaliseringen mellem 

eksisterende konkurrenter, tilgængeligheden af substituer, letheden for adgangen af nye 

virksomheder, samt leverandørernes og kundernes forhandlingsstyrker, der bestemmer 

branchens gennemsnitlige overskudspotentiale.  

Modellen har været en brugt metode til brancheanalyse siden 1979. Den kan dog kritiseres for 

at give et statisk billede af konkurrencesituationen, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, da de 

fleste brancher er underlagt kontinuerlige forandringer. Modellen kan også kritiseres for ikke 

at tage højde for komplementære produkter og industrier, hvilket kan have en vis betydning 

for virksomhedens konkurrencesituation. 

1.6.3 VRIN  

VRIN er en model, som med hjælp af fire nøglekriterier (værdi, sjældenhed, uforlignelighed 

samt ikke-substituerbar) har til formål at identificere en virksomheds kernekompetencer, som 

giver virksomheden en vedvarende konkurrencefordel15.  Modellen kritiseres for at være alt 

for statisk, og kriterierne i modellen er hverken nødvendige eller tilstrækkelige for at opnå 

vedvarende konkurrencemæssige fordele16. 

                                                           
15 Barney & Hesterly 2010 In Strategic Management and Competitive Advantage s. 68 
16 https://mpra.ub.uni-muenchen.de/21442/2/The_RBV-A_Review_of_Critiques_pre-pub_ver 
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1.6.4 Porters værdikæde   

Portes værdikæde er en værdikædeanalyse, der er udviklet af Porter, som har til formål at 

afdække hvordan ressourcer og funktioner skaber konkurrencemæssige fordele, og dermed 

værdi for virksomheden. Det er en stor konkurrencemæssig fordel for en virksomhed, hvis 

den har interne færdigheder og processer, som er vanskelige at beskrive samt efterligne. 

Ulempen ved modellen er, at den giver et statisk billede af de eksisterende ressourcer internt i 

virksomheden, og den tager dermed ikke højde for de fremtidige muligheder, som kunne 

forbedre virksomhedens kernekompetencer. Det kan også nævnes, at det kan være svært at få 

adgang til de interne informationer, som analysen kræver. 

1.6.5 SWOT  

SWOT er en model, hvor konklusioner fra de foregående analyser opsummeres og opstilles i 

en virksomheds styrker, svagheder, muligheder og trusler. Dette gør det muligt at få et 

overordnet overblik over virksomhedens position på et givent tidspunkt, samt identificere de 

enkelte faktorer som har størst betydning for virksomhedens fremtid. Det kan dog nævnes, at 

informationssøgning for udførelse af en SWOT analyse er meget tids- og 

informationskrævende, og en stor mængde af information kan gøre det svært at identificere og 

ibrugtage den information, som har den rette kvalitet og vigtighed for virksomheden. 

1.6.6 Dupont model 

Den udvidede DuPont-model anvendes til regnskabsanalysen, da modellen vurderes at give en 

naturlig systematik i analysen, samt giver et overskueligt billede af hvad der driver 

rentabiliteten. Til gengæld kan modellen i visse tilfælde ikke tage højde for uforudsete 

begivenheder som regnskabsændringer. Dette kan føre til at nøgletallene bliver 

usammenlignelige.  

1.6.7 Budgettering  

Budgettering er bindeleddet mellem fundamentalanalysen og værdiansættelsen17, og derved er 

budgettering afhængig af informationsgrundlaget fra den strategiske analyse samt 

regnskabsanalysen. Metoden er beskrevet i ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en 

praktisk tilgang”, Ole Sørensen, 2012, og i Financial Statement Analysis and Security 

Valuation, Stephen H. Penman, 2013. Beslutninger og antagelser, som ligger til baggrund for 

budgettering, bliver beskrevet løbende i processen.  

                                                           
17 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, Ole Sørensen, 2012 s. 266 
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1.6.8 Værdiansættelse 

Der findes en række modeller til brug for værdiansættelse af virksomheder. Blandt de mest 

udbredte kan nævnes DCF-modellen, Residualindkomstmodellen og Dividendemodellen. Alle 

er nutidsværdimodeller, som har hver deres fordele og ulemper, hvorfor det i forbindelse med 

modelvalget er vigtigt at vurdere eksisterende data.  

I værdiansættelsen af SAS har vi valgt at anvende DCF-modellen. DCF er en forkortelse for 

”Discounted Cash Flow”, en diskonteret pengestrøm. DCF-modellen er en indkomstbaseret 

værdiansættelsesmodel, hvor værdien af en virksomhed opgøres som den tilbagediskonterede 

værdi af de forventede fremtidige frie pengestrømme. Der er to versioner af DCF-modellen, 

en direkte og en indirekte version. Med den direkte metode værdisættes egenkapitalen direkte, 

og med den indirekte metode værdisætter man hele virksomheden og fratrækker 

fremmedkapital, for at komme frem til egenkapitalen. I projektet har vi valgt at anvende den 

indirekte metode, fordi vi vil fokusere på driftsaktiviteten som værdiskabende aktivitet, da vi 

forudsætter, at SAS skaber værdi fra sin drift og ikke via sine finansielle transaktioner.  

DCF-modellen er baseret på to perioder: budgetperioden og terminalperioden. Ulempen med 

modellen er, at en stor del af den beregnede værdi kommer fra terminalperioden, som bare er 

et skøn, og derfor har en høj usikkerhedsgrad. Desuden kræver modellen et indgående 

kendskab til virksomheden. 

Fordelen med modellen er, at dividendepolitik eller valget af kapitalstrukturpolitik ikke spiller 

nogen rolle. Om balanceposterne måles til dagsværdi eller historiske priser, spiller også en 

mindre rolle18. 

1.6.9 Sammenlignende metode  

Metoden er en simpel værdiansættelsesmetode, hvor værdiansættelsen af en virksomhed sker 

med anvendelsen af multiple fra sammenlignelige virksomheder. Metoden er meget simpel, 

og den er billig at gennemføre, da den kræver meget lidt information, dog under antagelsen af, 

at markedet er efficient, men som i praksis ikke altid er sådan. Metoden kan også kritiseres for 

at være misvisende, da der ikke findes fuldstændig sammenlignelige virksomheder med 

identiske karakteristika i samme branche19. 

 

                                                           
18 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, Ole Sørensen, 2012 s. 41 
19 Financial Statement Analysis and Security Valuation 2013, s.76 
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2.1 Virksomhedsbeskrivelse 

Formålet med afsnittet er at skabe et grundlæggende kendskab til virksomheden, herunder 

bidrage til en bedre forståelse af analyserne i de efterfølgende afsnit. Afsnittet indledes med 

en beskrivelse af den historiske udvikling, hvorefter SAS’ forretningsområder belyses. 

Herefter beskrives de, af koncernledelsen fastlagte, strategiske forhold.  

2.1.1 Virksomhedshistorie 

SAS, Scandinavian Airlines System, er det nationale luftfartsselskab for Danmark, Norge og 

Sverige. Det blev dannet i 1946 gennem en fusion af de tre landes luftfartsselskaber, Det 

Danske Luftfartsselskab A/S (DDL), Det Norske Luftfartsselskap A/S (DNL) og Svensk 

Interkontinental Lufttrafik AB (SILA)20. 

Oprindeligt samarbejdede SAS kun om interkontinentale ruter21, og allerede første år fløj SAS 

interkontinentalt fra Stockholm til New York22. I 1948 blev samarbejdet udvidet til at dække 

europæiske ruter. I 1954 indviede SAS verdens første rute over Nordpolen, fra København til 

Los Angeles. I 1959 køber SAS sit første jetfly, og i 1960 åbner SAS sit første hotel. I 1965 

bliver SAS det første luftfartsselskab til at introducere et elektronisk reservationssystem. I 

1971 indsatte selskabet sin første Boeing 74723. 

I 1997 blev SAS en medstifter af Star Alliance, som er et netværk af flyselskaber24. 

I 2001 blev SAS omskabt til ét stort aktieselskab, SAS AB, hvor den svenske stat ejer 21,4% 

og den danske og norske hver 14,3%, mens de resterende 50% ejes af private aktionærer. 

Samme år køber SAS det kriseramte norske flyselskab Braathens.  

I 2002 lancerede SAS’ ledelse en massiv spareplan, hvor der skulle spares 14 mia. SEK, 

blandt andet ved at fyre 6000 ansatte25. I 2005 opdeles SAS i tre nationale datterselskaber 

samt en international virksomhed, alle samlet under SAS Group. I 2008 fører finanskrisen til 

en reorganisering, hvor alle selskaberne igen integreres i én enhed - SAS Konsortiet. SAS 

Group ejer desuden en andel på 37,5 % af Air Greenland26. 

I 2007 har SAS fortsat store økonomiske udfordringer, og derfor lancerer SAS´ ledelse en ny 

spareplan, som skal spare selskabet for 2,8 mia. SEK, ved at frasælge en række 

                                                           
20 http://denstoredanske.dk/Bil,_båd,_fly_m.m./Luftfart/Flyproducenter_og_flyselskaber/SAS 
21 http://denstoredanske.dk/Bil,_båd,_fly_m.m./Luftfart/Flyproducenter_og_flyselskaber/SAS 
22 https://www.sasgroup.net/en/history-milestones/ 
23 https://www.information.dk/telegram/2012/11/sas-historie-gennem-mere-65-aar 
24 http://denstoredanske.dk/Bil,_båd,_fly_m.m./Luftfart/Flyproducenter_og_flyselskaber/SAS 
25 https://www.information.dk/telegram/2012/11/sas-historie-gennem-mere-65-aar 
26 http://denstoredanske.dk/Bil,_båd,_fly_m.m./Luftfart/Flyproducenter_og_flyselskaber/SAS 

http://denstoredanske.dk/Erhverv%2c_karriere_og_ledelse/Erhvervsliv/Erhvervsvirksomheder/Braathens
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datterselskaber27. SAS Groups hotelvirksomhed, Rezidor Hotel Group, blev frasolgt i 2007, 

året efter hotelgruppens børsnotering28. I 2008 frasælger SAS deres ejerandel i airBaltic og 

størstedelen af Spanair. Ved Spanairs konkurs i 2012 havde SAS stadig 10,9 % af aktierne, 

som er blevet tabt. I 2009 sælger koncernen sin ejerandel af British Midland29.  

I 2012 lanceres en ny spareplan til 5,3 mia. SEK, og året efter sælger SAS 80% af ejerandelen 

i flyselskabet Widerøe30. De resterende 20% af Widerøe blev solgt i 201631. 

I 2013 formår SAS, for første gang siden 2007, at skabe et overskud på 433 mio. SEK før 

skat32. Året efter køber SAS det konkursramte flyselskab Cimber A/S 33, som SAS sælger igen 

i 2017. Samme år opretter SAS et datterselskab, SAS Irland, med det formål at åbne to nye 

baser i England og Spanien34. 

2.1.2 Ejerskab 

Der er tre grupper af aktionærer, der ejer SAS aktier. Den største gruppe er den danske, 

svenske og norske stat, som i dag står for 43% af SAS-aktierne, fordelt med 14,2% til den 

danske stat, 17,1% til den svenske stat samt 11,4% til den norske stat. Den anden gruppe 

består af institutionelle investorer, som ejer 30-35% af selskabet, og den sidste gruppe er de 

private aktionærer, som står for 25-30% af aktierne 35.  

Den 31. oktober 2017 udgjorde aktiebeholdningen i Skandinavien omkring 81%, fordelt 

således:  Sverige 40%, Danmark 28% og Norge 13%. Af den resterende aktiebeholdning uden 

for Skandinavien, i alt 19%, var antallet af aktiebeholdning uden for EEA lande omkring 7%, 

hvoraf størstedelen var registreret i USA36.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 https://www.information.dk/telegram/2012/11/sas-historie-gennem-mere-65-aar 
28 http://denstoredanske.dk/Bil,_båd,_fly_m.m./Luftfart/Flyproducenter_og_flyselskaber/SAS 
29 http://denstoredanske.dk/Bil,_båd,_fly_m.m./Luftfart/Flyproducenter_og_flyselskaber/SAS 
30 https://www.sasgroup.net/en/history-milestones/ 
31 https://www.check-in.dk/sas-gik-glip-millioner-ved-wideroee-salg/ 
32 https://www.business.dk/transport/sas-koeber-cimber 
33 SAS årsrapport 2016/2017, s. 6 
34 SAS årsrapport 2016/2017, s. 6 
35 SAS årsrapport 2016/2017, s. 32 
36 SAS årsrapport 2016/2017, s. 32 
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Figur 3 – SAS´ ejerskab 

 

Kilde: SAS Group 

 

2.1.3 Virksomhedsstrategi 

SAS’ strategi er fortsat at fokusere på de hyppigt rejsende i Skandinavien37. For at styrke 

konkurrenceevnen og at imødekomme udviklingen i branchen arbejder SAS med tre 

strategiske prioritetsområder: at vinde Skandinaviens hyppige rejsende, at skabe en effektiv 

driftsplatform og at sikre de rigtige kompetencer38.  

 

For at fremme effektivisering har SAS solgt Cimber A/S samt 11 fly til Irske CityJet39. 

Samtidig har SAS indgået en leasingaftale med CityJet om at lade dem servicere dele af de 

regionale ruter i 6 år, for at opnå en mere fleksibel indretning af driften på ruterne40. SAS’ 

ledelse har også besluttet sig for at udflage en del af flydriften til England og Spanien41, 

hvilket åbner op for at ansætte medarbejdere på andre vilkår, end de vilkår, der gælder i 

Skandinavien.  

Denne omkostningsreducering er en del af SAS’ strategiplan In-Shape42, som er afledt af den 

indførte strategi i 2011 ”4XNG”, hvor effektiviseringsforbedringen alene i årene 2013-2017, 

har været omkring 5 mia. SEK43.  Den nye strategiplan indebærer yderligere besparelser, 

således at udbyttet fordobles til tre mia. SEK i perioden fra 2017 til 202044. 

                                                           
37 http://www.businesstravellerdenmark.com/newselement.cfm?nID=116238 
38 SAS årsrapport 2016/2017, s. 12 
39 SAS årsrapport 2016/2017, s. 4 
40 SAS årsrapport 2016/2017, s. 4 
41 SAS årsrapport 2016/2017, s. 23 
42 https://www.check-in.dk/sas-klar-ny-strategiplan/ 
43 SAS årsrapport 2016/2017, s. 21 
44 https://www.check-in.dk/sas-fordobler-besparelsesprogram/ 
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2.1.4 Produktionsmodel 

SAS’ primære aktivitet er passagerflyvning. Ud over dette udfører SAS ground handling 

services og teknisk servicering af fly.  

Størstedelen af alle flyvninger udfører SAS selv, men de kortere regionale ruter flyves af 

andre flyselskaber, som SAS har indgået en leasing aftale med (Wet lease). Wet lease-aftaler 

øger omkostningsbesparelser og fleksibilitet45. 

SAS udfører kun ground handling services i sine primære lufthavne i København, Oslo og 

Stockholm, mens det i alle andre lufthavne udføres af SAS’ underleverandører. Ligesom Wet 

lease- aftaler fører dette til omkostningseffektivisering og fleksibilitet46. 

SAS fortager både servicering af sine egne fly, og fly fra andre flyselskaber, mens større 

reparationer udliciteres til underleverandører47. 

2.1.5 SAS i dag 

SAS er Skandinaviens førende flyselskab, som tilbyder mere end 817 flyvninger dagligt. 

Årligt rejser mere end 30 millioner passagerer med SAS mellem 123 destinationer i Europa, 

USA og Asien48. SAS råder i dag over 158 fly49og beskæftiger 10.324 fuldtidsansatte50. 

Koncernen omsætter for 42,65 mia. SEK på årsbasis51, og har samlede aktiver for 32,55 mia. 

SEK, hvoraf 7,9 mia. SEK er fly52. 

2.1.6 Aktiekursen 

Aktiekursen har været svingende over de seneste 5 år. Den 30. januar 2018 var aktiekursen på 

18,87 SEK53. Herunder ses udvikling i aktiekursen over de seneste 5 år54. 

 

 

 

 

                                                           
45 SAS årsrapport 2016/2017, s. 21 
46 SAS årsrapport 2016/2017, s. 21 
47 SAS årsrapport 2016/2017, s. 21 
48 SAS årsrapport 2016/2017, s. 1 
49 SAS årsrapport 2016/2017, s. 8  
50 SAS årsrapport 2016/2017, s. 3 
51 SAS årsrapport 2016/2017, s. 63 
52 SAS årsrapport 2016/2017, s. 64 
53 http://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-stockholm/sas-ab/69271/historik 
54 http://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-stockholm/sas-ab/69271/historik 
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Figur 4 – Kursudvikling i SEK 

 

Kilde: Euroinvestor.dk + egen tilvirkning 

 

2.2 Strategisk analyse 

Som led i en fundamentalanalyse er det vigtigt at få afdækket ikke-finansielle value-drivere, 

som har en indflydelse på SAS’ værdiskabelse. I SAS’ omverden og branche vil der 

forekomme potentielle muligheder og trusler, som vil have indvirkning på værdiansættelsen 

af SAS. Desuden vil der i den strategiske analyse blive afdækket interne faktorer og 

kompetencer, som SAS besidder. Den strategiske analyse vil blive opsamlet i et SWOT - 

framework, hvor SAS’ styrker og svagheder, samt muligheder og trusler vil blive vist. 

2.2.1 Ekstern analyse 

Den eksterne analyse er en analyse af SAS’ nuværende situation, der har til formål at 

afdække, hvilke muligheder og trusler SAS er eksponeret for. Til at identificere de 

makrofaktorer som påvirker SAS, og som SAS ikke selv kan påvirke direkte, bliver der brugt 

PESTEL modellen. For at se hvordan SAS’ omverden bliver påvirket på brancheniveau, vil 

der blive brugt modellen Porters Five Forces.  

2.2.1.1 PESTEL analyse 

Der er flere potentielle faktorer i SAS’ omverden, som kan have indflydelse på SAS’ 

nuværende og fremtidige position. En PESTEL analyse bør betragtes som en slags tjekliste en 

virksomhed kan gennemgå for at få overblik over de eksterne faktorer, der påvirker deres 

branche – i SAS’ tilfælde luftfartsbranchen. Den verden SAS driver forretning i, er komplekst 

og dynamisk, og ved at danne sig overblik over de faktorer der påvirker den, er det nemmere 
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at vurdere, hvorledes SAS’ forretning kan udvikle sig i fremtiden. I analysen vil vi begrænse 

os til af afdække de nøglefaktorer, hvori ændringer vurderes at have størst indflydelse på 

SAS’ fremtidige værdiskabende evne. 

2.2.1.1.1 Politiske og lovmæssige forhold 

De politiske og lovmæssige faktorer er tæt forbundet, og derfor vil disse blive analyseret 

samlet. Det politiske og lovgivningsmæssige forhold har altid spillet en stor rolle for 

flyindustrien. SAS’ fremtidige indtjening er i høj grad påvirket af politiske tiltag i 

Skandinavien og Europa. Det er luftfartslovgivninger og reguleringer inden for miljø, 

sikkerhed, konkurrence, arbejdsforhold, takst- og afgiftspolitik mm. 

• SES-initiativet 

SES, Single European Sky, er et initiativ, som har til formål at reducere opsplitningen 

af det europæiske luftrum55, og derved øge dets kapacitet samt effektiviteten af 

lufttrafikstyring og luftfartstjenester. SES-initiativet blev iværksat som reaktion på de 

forsinkelser, som opstod som følge af flynavigation, og som toppede i Europa i 

slutningen af 1990'erne, og gennemføres løbende. Til trods for de fremskridt, der er 

gjort i løbet af de sidste 10 år, er den fulde integration af det europæiske luftrum stadig 

langt fra fuldført. SES-initiativet, der under alle omstændigheder ikke forventes 

afsluttet før 2030-2035, står over for vanskeligheder og modstand, ikke mindst på 

grund af dets kolossale størrelse. Kommissionen foreslog i juni 2013 et nyt sæt 

bestemmelser for at tage hånd om spørgsmålet om effektivitet og præstation og for at 

forbedre den nuværende institutionelle struktur, som langt fra er optimal. Disse forslag 

drøftes stadig, da der ikke er opnået konsensus i Rådet. Eftersom de overordnede 

målsætninger for SES stadig ikke er opfyldt, opfordrer Parlamentet nu Kommissionen 

til at skifte fra en bottom-up til en top-down tilgang. Formålet er at besejre den 

resterende modstand og fremskynde gennemførelsen af initiativet56. Initiativet anses 

for at have en stor betydning for branchen, da dette bidrager til et mere efficient, 

mindre omkostningsfyldt og mindre forurenet luftfartsystem i Europa.  

• Europa-kommissionens luftfartsstrategi 

Europa-Kommissionen, ofte forkortet EU-Kommissionen, er den udøvende gren 

af Den Europæiske Union, som ansvarlig for at fremlægge lovforslag, implementere 

beslutninger, opretholde EU-traktater og administrere den daglige drift af EU57. Den 8. 

                                                           
55 Se bilag 2 
56 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/da/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.4.8.html 
57 https://da.wikipedia.org/wiki/Europa-Kommissionen 
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juni 2017 fremlagde EU-kommissionen en ny strategi for luftfartsektoren i Europa. 

Med luftfartsstrategien for Europa blev der fastlagt en række politiske 

foranstaltninger, der skal gennemføres i de kommende år. Formålet med strategien er 

at sikre konkurrencen inden for luftfart, at fremme udenlandske investeringer i EU-

luftfartsselskaber, forbedre luftfartsforbindelser og forbedre luftrummets effektivitet58. 

Strategien bidrager til at øge den europæiske luftfarts konkurrenceevne og minimere 

omkostninger, som vil påvirke industrien positivt fremadrettet.  

• Regeringens nye luftfartsstrategi  

I juli 2017 har regeringen fremlagt den nye luftfartsstrategi for Danmark59. For at øge 

Danmarks nationale og internationale tilgængelighed til gavn for den økonomiske 

vækst, beskæftigelsen, turismen og sammenhængskraften mellem landsdelene, kom 

regeringen med 38 tiltag, som er fordelt på fem fokusområder. Det første fokusområde 

handler om at øge passagerkapaciteten og formindske rejsetiden, og dette indeholder 

følgende tiltag: udbygning af infrastruktur til lufthavne (vej- og jernbaneforbindelser), 

udbygning af Københavns Lufthavn, kortere ventetid i sikkerhedskontrollen samt 

tilpassede rammer for indenrigsflytrafikken. Det andet fokusområde handler om at 

sikre ensartede EU-regler for ansatte i luftfartsbranchen, for at understøtte en fair 

konkurrence mellem luftfartsselskaberne, og for at sikre et tilfredsstillende 

arbejdsforhold for ansatte i den europæiske luftfartssektor. Det tredje fokusområde 

handler om at sætte takster og afgifter ned. Regeringen vil derfor indføre en 

ligeværdig og transparent reguleringsmodel, som fastlægger rammerne for 

forhandlingen mellem Københavns Lufthavn og luftfartsselskaberne vedr. takst-, 

service- og kapacitetsniveau. I den forbindelse vil regeringen søge for, at en større del 

af Københavns Lufthavns kommercielle indtjening bliver brugt direkte til at dække 

omkostninger ved luftfartstrafikken. Regeringen vil desuden reducere taksten pr. 

lokalt afgående passager i forhold til transferpassager. Regeringen vil også søge for, at 

effektiviseringer i Naviair resulterer i en lavere afgift for luftfartsselskaberne. 

Regeringen fortsætter med at sætte safety-bidraget ned, således at passagervæksten i 

Danmark kommer luftfartsselskaberne til gavn. Det fjerde fokusområde handler om 

Danmarks luftfartsaftaler med lande uden for Europa, som regeringen vil genforhandle 

og modernisere. Formålet er at mindske begrænsninger for den fri luftfartstrafik og 

dermed sikre så̊ liberale luftfartsaftaler som muligt. Desuden handler dette 

                                                           
58 Europaudvalget 2017 
59 https://www.trm.dk/da/publikationer/2017/regeringens-luftfartsstrategi 
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fokusområde også om at fjerne unødige nationale særregler for de mindre lufthavne i 

Danmark, og effektivisere afviklingen af trafikken i det danske luftrum. Det sidste 

fokusområde handler om markedsføring, hvor indenrigsflytrafikken bliver behandlet 

som den øvrige kollektive trafik, og vist på rejseplanen.dk, samt myndighedsstøtte af 

ruteudviklingsprogrammet Global Connected, ruteudviklingsprogrammet 

Vestdanmark Connected samt myndighedsstøtte af ruteudviklingen i hele Danmark. 

Alle disse tiltag kommer til at påvirke SAS’ fremtidige indtjeningsevne meget positivt, 

og det er SAS meget tilfreds med og bakker op60. 

• Brancheorganisationer og foreninger 

Der findes flere organisationer og foreninger inden for luftfartbranchen, som har stor 

politisk indflydelse på det område. Blandt de mest kendte er IATA, ELFAA, AEA, 

IAG, ERAA, ISAO og EASA.  

IATA, The International Air Transport Association, er en handelsorganisation for 

verdens luftfartsselskaber. IATA blev grundlagt i 1945 og består i dag af 278 

flyselskaber, der repræsenterer 117 lande. IATA understøtter flybranchen og hjælper 

med at formulere industripolitik og standarder. SAS er medlem af IATA61. 

ELFAA, The European Low Fares Airline Association, var en organisation, der blev 

oprettet i 2004 for at repræsentere lavprisselskaber. Den blev opløst i 2016, da de store 

medlemmer skiftede til den nyoprettede organisation Airlines for Europe62. 

AEA, The Association of European Airlines, var en handelsorganisation, der samlede 

22 store luftfartsselskaber og var den europæiske luftfartindustris stemme i mere end 

60 år. Den blev også opløst i 2016 63. 

IAG, Airlines for Europa, blev oprettet i januar 2016 af Europas fem største 

luftfartsselskaber: IAG, Air France-KLM, EasyJet, Lufthansa og Ryanair. Det er første 

gang et flyselskabs foreningsorganisation samler fuldservice- og lavprisflyselskaber. 

IAG blev oprettet som reaktion på ineffektiviteten af den tidligere store europæiske 

luftfartsselskabs-forenings organisation AEA 64. 

International Civil Aviation Organisation, forkortet ICAO, er en organisation under 

de Forenede Nationer, som arbejder med at skabe ensartede standarder for 

lovgivningen omkring civil luftfart i medlemslandene65. 

                                                           
60 https://www.check-in.dk/sas-strategierne-kommer-flyve/ 
61 http://www.iata.org/Pages/default.aspx 
62 https://en.wikipedia.org/wiki/European_Low_Fares_Airline_Association 
63 https://en.wikipedia.org/wiki/Association_of_European_Airlines 
64 https://a4e.eu 
65 https://da.wikipedia.org/wiki/International_Civil_Aviation_Organisation 
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Indenfor den Europæiske Union søger et europæisk organ, European Aviation Safety 

Agency, forkortet EASA, at standardisere lovgivningen omkring luftfart indenfor EU-

medlemslandene. I Danmark forvaltes information og anbefalinger fra ICAO og 

EASA af Trafikstyrelsen, som er en styrelse under Transportministeriet66.  

ERAA, The European Regions Airline Association, er den største handelsorganisation, 

der repræsenterer europæiske regionale flyselskaber. ERAA blev grundlagt i 1980 og 

repræsenterer i dag 138 lufthavne og 52 flyselskaber inklusive SAS, som blev medlem 

af ERAA i 201767. I marts 2007 protesterede ERAA mod anvendelsen af EU-

Kommissionens regel om at øge luftfartsselskabernes ansvar for forsinkede eller 

aflyste flyvninger. I maj 2008 advarede ERAA, da EU-Kommissionen tillod 

luftfartsselskaber at handle med slots, da det kan forringe luftfartsselskabernes 

primære fokus på servicering af passagererne. I februar 2013 offentliggjorde ERAA 

sammen med International Air Transport Association et forslag til styrkelse af 

lovgivningsgrundlaget for det fælles europæiske luftrum. I juli 2013, da EU-

Kommissionen opfordrede til at alt statsstøtte til lufthavne skulle afsluttes inden for 10 

år, kritiserede ERAA forslaget og hævdede at denne beslutning ville have en negativ 

indvirkning på udviklingen af regionale flyselskaber og lufthavne. I 2014 forpligtede 

ERAA sig til at stoppe samarbejdet omkring EU' emissionshandelssystem indtil der 

kunne opnås enighed med andre internationale myndigheder68.  

• Svensk luftfartsafgift 

Norge indførte en national luftfartsafgift i 2016, og i september 2017 foreslog den 

svenske stat, at der ville blive indført en lignende afgift i Sverige. SAS mente at det 

var forkert at indføre national luftfartsbeskatning, der ikke er baseret på emissionernes 

omfang, og hvor de indtægter der genereres ikke bruges til miljøforbedringer. Disse 

typer af luftfart forværrer forudsætningerne for at investere i ny teknologi og 

biobrændstof, som begge bidrager til klimaforbedringer69. På trods af stor omtale om 

afgiftens negative konsekvenser for Sverige og dets manglende miljøpåvirkning, 

indføres afgiften den 1. april 2018. Afgiften forventes at have en negativ indflydelse 

på rentabiliteten70. 

• Arbejdsmarkedskonflikter  
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Historisk set har luftfartsindustrien været hårdt ramt af arbejdsmarkedskonflikter. I 

forbindelse med forhandlinger om nye kollektive overenskomster sendte 

pilotforeningerne i Norge piloterne i strejke. Dette resulterede i en række annullerede 

flyvninger i midten af september 2017. Samme år var SAS også påvirket af ulovlige 

arbejdsstop i København. SAS og andre flyselskaber blev flere gange påvirket af små 

lokale arbejdskonflikter i andre lande. Omkostninger ved disse strejker er omfattende. 

I 2017 blev de nye treårige kollektive aftaler indgået med alle 

kabinebesætningsforeninger, alle pilotforeninger og med alt ground service personale. 

Dette formindsker risikoen for strejker i Skandinavien og gør det muligt for SAS og 

fagforeningerne at arbejde sammen om at øge omkostningseffektiviteten. Fokus her er 

at tilpasse produktionen i henhold til behovet for øget fleksibilitet, i forhold til 

sæsonudsvinget i kundernes efterspørgsel71. 

• Brexit 

Den 29. marts 2017 meddelte Storbritannien, at den ville forlade EU i henhold til 

Lissabontraktatens artikel 50. Det betyder at der vil blive forhandlet nye handelsaftaler 

mellem EU og UK, også i lufttrafik. Den nuværende lufttrafikaftale i EU blev oprettet 

i 1992 og har været afgørende for øget mobilitet og tilgængelighed for erhvervslivet 

og borgerne i EU. Storbritannien er et vigtigt marked for SAS, og det er afgørende for 

hele luftfartsindustrien, at en ny aftale med de samme betingelser som den nuværende 

er på plads inden udgangen af marts 201972.  

Hvis aftalen ikke nås, vil dette lamme flytrafikken i Europa og have skadelige 

virkninger for mange europæiske luftfartsselskaber og påvirke regionens samfund 

negativt73. 

2.2.1.1.2 Økonomiske forhold 

• BNP-vækst 

Øget velstand og økonomisk vækst bidrager til øget efterspørgsel efter flyrejser og 

rejserelaterede tjenester. Historisk set stiger flytrafikken mere end BNP, men falder 

også mere end BNP i forbindelse med recession. Luftfartsmarkedet vokser med ca. 5% 

om året, og er fordoblet globalt omkring hvert 15. år, hvilket er mere end BNP-

væksten. Dette skyldes øget velstand, økonomisk vækst, attraktiv prisfastsættelse og 

teknologisk udvikling, som har fremmet øget effektivitet. SAS’ primære aktiviteter er 
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lokaliseret i Skandinavien, og omkring 70% af indtægterne stammer fra passagerer fra 

Skandinavien. Intet enkeltland tegner sig for mere end 30% af SAS' 

passagerindtægter, hvilket begrænser SAS’ eksponering til de enkelte lande. 

Efterspørgslen i Skandinavien er afgørende for SAS. I de seneste år har de 

skandinaviske økonomier været mere stabile i forhold til resten af Europa, hvilket har 

bidraget til en positiv udvikling i efterspørgslen. Ifølge OECD forventes det reale BNP 

at stige i 2017 med godt 2% i Danmark og Norge og 3% i Sverige. Det skandinaviske 

marked er vokset omkring 4% om året i løbet af 2000'erne, på trods af forekomsten af 

flere negative eksterne begivenheder, såsom askesky og terror. Øget efterspørgsel 

kræver at SAS øger kapaciteten til at imødekomme kundernes efterspørgsel efter flere 

flyrejser, men samtidig øger fleksibiliteten i produktionen, for at gøre det muligt at 

reducere kapaciteten i tilfælde af recessioner. SAS’ eksponering for begivenheder på 

de enkelte markeder, kan delvis nedsættes via fleksibiliteten i selskabets flyflåde ved 

brug af mindre fly74. 

• Brændstofpriser 

Brændstofudgift er den største enkelt-udgiftspost, som udgjorde 17% af SAS’ samlede 

driftsomkostninger (inklusive leasingydelser, af- og nedskrivninger) i 2016/17 

regnskabsåret, hvilket gør SAS sårbar over for brændstofpriser. SAS har en 

risikopolitik som indebærer, at risiko i begrænset omfang formindskes med, at der 

konsekvent hedges mellem 40-80% af det forventede brændstofforbrug for de næste 

12 måneder. For det næste år har SAS sikret 43% af det forventede brændstofforbrug. 

Prisen på brændstof var i gennemsnit 22% højere sidste år i forhold til året før. Den 

højere brændstofpris betød, at brændstofomkostningerne steg med 3,7%75. Yderligere 

stigning af brændstofpriser kan have store negative konsekvenser for SAS. 

• Valutakursændringer 

SAS er udsat for valutakursændringer, der påvirker størrelsen af kommercielle 

indtægter og omkostninger, og dermed SAS’ driftsindtægter. SAS er en international 

virksomhed med kunder fra forskellige lande, og SAS’ fly og brændstof er prissat i 

USD, hvilket udsætter SAS betydeligt for prisændringer i flere valutaer. Nedenfor i 

figur 9 vises effekten af valutakursændringer på SAS’ nettoindtjening. Sikring mod 

udsving i valutakurser sker hovedsageligt gennem valutaterminskontrakter76. 
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Figur 5 – Effekten af valutakursændringer på nettoindtjening 

 

Kilde: SAS årsrapport 2016/2017 

 

Renteændringer 

Luftfartsindustrien er kapitalintensiv, og SAS har på balancedagen 8.575 mio. kr. i 

rentebærende passiver, hvilket udsætter selskabet for renteændringer77. 

2.2.1.1.3 Sociale og kulturelle forhold 

• Fokus på sikkerhed  

Øget fokus på sikkerhed giver luftfartsbranchen ekstra omkostninger. I løbet af de 

sidste mange år blev flysikkerheden betydeligt forbedret, og ligger i dag på et meget 

højt niveau. Sikkerhedsindsatsen har traditionelt været baseret på flittig undersøgelse 

og analyse af hændelser og ulykker for at sikre at disse hændelser ikke gentages. 

Moderne sikkerhedsstyringssystemer måler sikkerhed og analyserer tendenser til at 

identificere sikkerhedsspørgsmål før de opstår i form af en hændelse eller et uheld. 

SAS har et fuldt implementeret Safety Management System (SMS), som er et lovkrav. 

I 2017 implementerede SAS et nyt værktøj til overvågning af sikkerhedsniveauer. 

Dette værktøj har forbedret kapaciteten til at identificere tendenser og korrelationer. I 

forhold til wet-leasing operatører kræver SAS, at de skal være IOSA-certificerede og 

have en europæisk trafiklicens, og i øvrigt skal deres sikkerhedsniveau svare til SAS’ 

eget sikkerhedsniveau78. Udover flyulykker er der også andre faktorer, som spiller ind, 

når der sættes fokus på sikkerhed. Luftfartsselskaber påvirkes af ekstraordinære 

begivenheder rundt om i verden, som f.eks. naturkatastrofer, terrorangreb, konflikter 

og epidemier. For at skærpe sikkerheden stiller luftfartsmyndighederne løbende 

yderligere krav, hvilket medfører ekstra omkostninger for luftfartsbranchen.  
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• Ændringer i kundesegment og kundeadfærd 

En klar tendens i 2000'erne er væksten i fritidsrejsende, der overstiger 

forretningsrejsende. Fritidsrejserne har siden 2010 haft en årlig vækst på 6-8%, hvilket 

medfører øget efterspørgsel efter billigere flyrejser79. Desuden er der stigende 

efterspørgsel efter interkontinentale ruter. Dette er drevet af øget velstand samt at 

rejser og nye oplevelser prioriteres. En anden tendens er øget rejseaktivitet blandt den 

aldrende befolkning, dette kræver etablering af centrale principper fra industrien for at 

lette rejsen hos ældre passagerer og bevægelseshæmmede. En stadig mere aktiv 

aldrende befolkning og ændrede holdninger til handicap vil sandsynligvis resultere i et 

større behov for, at industrien støtter passagerer med særlige krav, f.eks. på grund af 

alder, medicinsk behov eller handicap80.  

2.2.1.1.4 Teknologiske forhold 

• Alternative brændstoffer  

Alternative brændstoffer og vedvarende energikilder såsom bioenergi eller 

brændselsceller kan erstatte traditionelle brændstoffer, mens fremskridt i energilagring 

vil favorisere væksten af vedvarende energi på globalt plan. Der er utallige potentielle 

kilder til biobrændstof-råmaterialer - lige fra planteafgrøder og skovrester til 

kommunalt affald - og det er nemt at se, hvorfor bæredygtige brændstoffer betragtes 

som en af branchens bedste indsatser for en miljøvenlig fremtid. Problemet er at 

biobrændstof er dyrt at producere, men hvis det kan masseproduceres, vil det blive 

billigere. Mange interessenter er tilbageholdende med at investere indtil de ser bevis 

for kommerciel levedygtighed. Mange ledere ser en langsigtet fordel ved at bevæge 

sig mod brugen af alternative brændstoffer, men høje tekniske skifteomkostninger og 

historisk lave råoliepriser dæmper incitamentet for et skift til alternative brændstoffer. 

Hvis flyselskaberne investerer smart, kan miljøbeskyttelse også gå hånd i hånd med 

socioøkonomisk udvikling. Med flyselskaber, der allerede er solgt på ideen om 

bæredygtige brændstoffer, er det nu op til regeringerne rundt om i verden at stimulere 

sektorens vækst gennem politiske instrumenter81. 

I 16/17 regnskabsåret har SAS anvendt 100 tons biobrændstof på fly fra Oslo og 

Bergen. Desuden bestræber SAS sig på at tilbyde sine kunder muligheden for at flyve 

med signifikant lavere CO2-emissioner, ved at vælge at opgradere brændstof til 
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biobrændstof82. 

• Brændstofbesparende fly.  

Teknologisk udvikling bidrager til, at luftfartsselskaber kan øge produktiviteten og 

effektivisere operationerne, samt udvikle nye tjenester. SAS følger den teknologiske 

udvikling og investerer i modernisering af sin flyflåde for at øge produktiviteten og 

forbedre kundernes tilbud. I løbet af det sidste år har SAS investeret i 12 nye Airbus 

A320neos, som har omkring 18% lavere brændstofforbrug pr. passagersæde 

sammenlignet med tidligere flyversioner83. 

2.2.1.1.5 Miljømæssige forhold 

• Miljø 

Flymotorer udsender støj, partikler og gasser, der bidrager til klimaændringer og 

global opvarmning. På trods af nye motorer, som er mere brændstofeffektive og 

mindre forurenende, bidrager den hurtige vækst i flytrafik til en stigning i den samlede 

forurening. Luftfartens miljøpåvirkning kan reduceres ved at reducere i antal flyrejser. 

Myndigheder kan begrænse efterspørgslen efter flyrejser gennem øgede priser i stedet 

for udvidet lufthavnskapacitet. I forhold til fritidsrejsende kan der skabes forandringer 

ved at øge socialt pres og påvirke personlige valg ved at udstille flyrejser mindre 

attraktive og ved at sætte et spørgsmålstegn om rejsens berettigelse. Forretningsrejser, 

som er betalt af arbejdsgivere, er ofte understøttet af programmer for hyppigt rejsende. 

Disse programmer motiverer hyppigt rejsende kunder til at tage forretningsrejser eller 

bruge et luftfartsselskabssponsoreret kreditkort til at betale ens husholdningsudgifter 

og personlige eller forretningsmæssige regninger. Dette vil give mulighed for at 

optjene points, hvilket senere kan indløse en fri personlig rejse, som rejsende ikke skal 

betale noget ekstra for. Således etableres en interessekonflikt, hvorved en 

forretningsrejse, der i virkeligheden ikke er nødvendig, kan blive taget. Hyppigheden 

af hyppigt rejsende kunder fører i mange tilfælde til personlige rejser der ikke ville 

blive taget, hvis en flybillet skulle betales med personlige midler. En undersøgelse har 

vist, at intet flyselskab grundet den høje konkurrence ensidigt vil kunne afslutte sine 

hyppigt rejsende- programmer, og den eneste mulighed at gøre det er at gøre det 

globalt. Der er fortsat dynamisk vækst i hyppigt rejsende kunder, men samtidig er der 

en øget bekymring over luftfartens klimapåvirkninger. Selvregulering, ekstern 
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regulering, sociale normer, teknologi og fysiske ressourcer vil fortsat medvirke til 

balancen.  

Den globale luftfartsindustri er samlet omkring målet om at reducere CO2-udslippet 

med 50% i 2050 i forhold til 2005. Dette mål vil blive realiseret gennem fortsat 

teknologisk udvikling med fokus på fly og kontrol af lufttrafik. Derudover kræves der 

masseproduktion af vedvarende brændstof. SAS’ ambition er at overskride dette mål. 

Prioriteten for SAS er en langsigtet reduktion af drivhusgasemissioner, og på kort sigt 

sørger SAS for at reducere CO2-emissionerne med 20% pr. passagerkilometer i 2020 i 

forhold til 2010. Sidste år var reduktionen 12,1%, hvor reduktionen i det foregående år 

har været omkring 2,7%84. 

2.2.1.1.6 Sammenfatning af PESTEL 

SES initiativet vil have en positiv effekt for luftfartsbranchen, da det vil kunne nedbringe 

omkostninger og afgifter.  

Den nye luftfartsstrategi fra EU-Kommissionen har til formål at formindske omkostninger for 

luftfartsbranchen og sikre konkurrencen. Dette kan medføre, at konkurrencen i Europa stiger 

endnu mere, da der vil være flere flyselskaber, som ønsker at være aktive på det europæiske 

marked. 

Regeringens nye luftfartsstrategi vil påvirke branchen og dermed SAS positivt ved lavere 

omkostninger og afgifter, samt myndighedsstøtte til ruteudviklingsprogrammer. 

Der er flere brancheorganisationer og foreninger inden for luftfartsbranchen med hver deres 

politiske indflydelse på det område. Fælles for dem alle er, at de repræsenterer flyselskaber og 

arbejder på at få indført ensartede standarder og lovgivning, som vil kunne nedbringe 

omkostninger og afgifter for flyselskaberne. 

Indførelsen af svensk luftfartsafgift vil have negative konsekvenser for branchen, da den vil 

medføre øgede omkostninger. 

Arbejdsmarkedskonflikter er en stor trussel for luftfartsbranchen. For SAS er truslen ikke så 

stor, da de i 2017 indgik nye treårige kollektive aftaler med personalets fagforeninger. 

Aftalerne giver mulighed for at øge omkostningseffektiviteten for SAS. 
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På grund af Brexit bortfalder den nuværende lufttrafikaftale med Storbritannien ved udgangen 

af marts 2019, og det er ikke klart hvornår og med hvilke betingelser den nye aftale vil træde i 

kraft. Ændringen i betingelserne kan medføre øgede omkostninger for luftfartsbranchen. 

Der forventes en positiv udvikling i BNP, og dette kan påvirke luftfartsbranchen meget 

positivt, idet branchen er meget konjunkturfølsom. Dog kan den høje konjunktur medføre en 

stigning i oliepriserne, og dermed øgede omkostninger for luftfartsbranchen. Desuden kan den 

høje konjunktur medføre en rentestigning, og dette vil kunne påvirke luftfartsbranchen 

negativt, da den generelt er kapitalintensiv.  

I forhold til valutakursændringer er SAS mest udsat for en stigning i kursen USD mod SEK, 

da hovedparten af SAS’ udgifter afregnes i USD. 

De øgede sikkerhedskrav til luftfartsbranchen medfører øgede omkostninger, men i øjeblikket 

er der ingen tegn på, at omkostningerne vil stige yderligere.  

Større vækst i fritidsrejserne i forhold til forretningsrejserne, og dermed forhøjet 

prisfølsomhed blandt rejsende, er en trussel for branchen da dette øger presset på 

omkostningsbesparelser. 

Den teknologiske udvikling i form af brændstofbesparende fly har en stor positiv effekt, da 

dette minimerer brændstofudgifterne, som er en meget høj udgiftspost i luftfartsbranchen. 

Udviklingen i de alternative brændstoffer kan føre til, at disse på langt sigt vil kunne erstatte 

de traditionelle råoliebaserede brændstoffer og gøre branchen mere effektiv, miljøvenlig og 

uafhængig af råoliepriserne. 

Fokus på miljø er en trussel for branchen, da de højere krav kræver investeringer i teknologisk 

udvikling, hvilket vil betyde større omkostninger. Hvis myndighederne vælger at indføre 

restriktioner med det formål at begrænse flytrafikken, kan det have konsekvenser for branchen 

i form af faldende omsætning.  

I forlængelse af ovenstående opstilles alle faktorer i en tabel med hver deres 

sandsynlighedsgrad, samt mulig indvirkning på SAS’ fremtidige værdiskabende evne. 
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Tabel 1-Faktor impact 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Nogle faktorer anses både at have en høj sandsynlighed for at de opstår, men også en høj 

positiv eller negativ impact, hvilket vurderes at have en høj signifikansgrad. Senere i projektet 

under budgettering og værdiansættelse vil der tages hensyn til disse faktorer. 

2.2.1.2 Porters Five Forces 

Formålet med denne analyse er at undersøge konkurrenceintensiteten i luftfartsbranchen ud 

fra de fem områder nedenfor. Vurderinger på disse fem områder vil ske med en 3-trinsskala: 

lav-mellem-høj. Nedenfor er der en kort beskrivelse af situationer som viser, hvordan de 

enkelte områder påvirkes af et højt niveau. 

✓ Truslen fra nye potentielle indtrængere vurderes mellem. Det er let for nye 

indtrængere at træde ind på markedet og overtage markedsandele samt nye kunder fra 

de eksisterende deltagere, mens det tager lang tid før et nyt flyselskab er på samme 

konkurrencemæssige niveau som de store flyselskaber. 

✓ Leverandørens forhandlingsstyrke vurderes på et højt niveau, da leverandøren er 

uafhængig af branchen og dette gør det umuligt at substituere, eller hvor 

skifteomkostningerne er høje. 

✓ Købernes forhandlingsstyrke vurderes at være på et højt niveau, da kunderne let kan 

skifte leverandør pga. høj prisfølsomhed, hvor produkterne ikke er differentierede. 

✓ Truslen fra substituerende produkter er høj, når der findes substituerende produkter 

med den samme karakteristika og lavere priser, hvor skifteomkostningerne er lave. 

✓ Rivalisering mellem eksisterende virksomheder vurderes at være på et højt niveau, da 
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branchen er præget af mange nye deltagere, faste omkostninger, begrænset mulighed 

for produktdifferentiering samt høje udgangsbarrierer. 

2.2.1.2.1 Truslen fra nye potentielle indtrængere 

Siden 1970 har tilgangen af nye indtrængere i luftfartsbranchen været stor, med et gennemsnit 

på mere end 30 nye hvert år jf. rapport fra IATA85. Dette kan man se i nedenstående figur 3, 

hvor der på trods af negativ markedsvækst har været et positivt antal af nye indtrængere. 

 

Figur 6- Udvikling i tilgangen af nye indtrængere 

 

  Kilde: IATA – Vision 2050 

Det er niveauet på adgangsbarrierer i branchen, der er afgørende for, hvor stor truslen er fra 

nye indtrængere. Jo flere indtrængere i branchen, jo mindre indtjening for de resterende 

virksomheder, hvilket vil betyde at brancher med lavere adgangsbarrierer har lavere 

fortjeneste. Udviklingen i tilgangen af nye indtrængere gør det relevant at se på netop disse 

adgangsbarrierer. IT-systemer og den generelle brug af internettet har gjort det nemt for 

rejsebureauer at hente de relevante data angående flybilletter og priser fra flyselskaber.  

Slots adgang: Der findes et begrænset antal af slots, som flyselskaberne er afhængige af at 

have adgang til. Slots er en tilladelse til at benytte lufthavnsinfrastruktur til at gennemføre 

start og landinger samt terminalfaciliteter.  Ved maksimal udnyttelse af disse slots vil 

adgangen for de nye indtrængere være begrænset. Forslag fra Rådet fra Den Europæiske 

Union fra den 29. oktober 2012, har gjort det nemmere for flyselskaber at handle med slots i 

                                                           
85 IATA (International Air Transport Association) – Vision 2050 
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EU’s lufthavne, og derfor har sådan en markedsbaseret løsning givet større gennemsigtighed. 

Disse nye regler har gjort adgangsbarriererne i branchen for nye indtrængere relativ lave, idet 

en start og landing kan handles livligt flere gange86. Ud over det skal det dog nævnes, at de 

attraktive tidspunkter kan være problematiske at skaffe, så derfor vil flyselskaberne vælge at 

tilkøbe slots, der er mindre attraktive. En anden problemstilling kan være lufthavnenes 

kapacitetsudfordringer i forbindelse med udnyttelse af slots, og dette kan begrænse nye 

indtrængeres adgang til de gode slots.  

Kapitalindskydning: Det er måske ikke nødvendigt for flyselskaber at investere i de nye fly i 

opstartsfasen, som kræver finansiering udefra, og dette kan være en stor udfordring for de nye 

indtrængere. Som alternativ er det billigere at lease et fly, for så er der ingen kapitalbindinger. 

Det vil betyde at leasing af fly vil gøre det lettere at udtræde. På den anden side er der dog 

store omkostninger som er forbundet med leasing, da der ofte leases over en længere periode. 

 Øvrige faktorer: Øget vækst i branchen gør konkurrencen mere intens. Her får nye 

indtrængere muligheden for at erobre nye kunder87, men uden at gå direkte i krig med allerede 

eksisterende flyselskaber. Dette kan blandt andet gøres ved at differentiere sig i forhold til 

allerede eksisterende selskaber, som eksempel ved at tilbyde en lav pris eller et unikt produkt. 

Da de selskaber, der allerede er etableret, har fokus på disse parametre, vil det derfor være 

vanskeligt for nye indtrængere at etablere sig i branchen. På trods af dette er det lykkedes for 

nogle selskaber at etablere sig alligevel og presse konkurrencen yderligere. Årsagen til det er 

lavprisselskaberne, som generelt har den yngste flyflåde og it-udvikling i dag, som gør 

adgangen til kunder nemmere end det har været tidligere. 

Ud fra ovenstående vurderes det, at truslen fra nye indtrængere kategoriseres som mellem. 

Det skal dog nævnes at truslen fra de eksisterende flyselskaber stadig er høj, da de allerede 

ejer fly som kan bruges til de nye ruter i Skandinavien. 

2.2.1.2.2 Leverandørens forhandlingsstyrke 

Arbejdskraft: Medarbejdere i flybranchen er en af de største leverandører, som flyselskaberne 

er særdeles afhængig af. Det er f.eks. piloter, stewardesser samt teknikere. Det er netop disse 

tre grupper som er flyselskabets ansigt udadtil, og som ikke uden omkostninger kan udskiftes 

eller erstattes. Disse grupper er organiseret i forskellige fagforeninger, som repræsenterer dem 

og giver dem en stor forhandlingsstyrke. Som eksempel på det kan nævnes konflikter ved 

                                                           
86 https://www.check-in.dk/sas-er-positiv-overfor-fri-handel-med-slots 
87 Finans.dk/SAS i hård kamp om passagererne 
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indgåelse af nye overenskomster hos nogle konkurrerende flyselskaber i årene 2015-2017, 

som endte med at flyselskaber som SAS88, Norwegian89 og Ryanair90 blev udsat for strejke. 

Da flyselskaberne ikke kan gennemføre deres flyvninger uden deres medarbejdere, gør det 

medarbejderne til yderst vigtige ressourcer hos flyselskaberne, idet flyaflysninger skaber altid 

et dårligt ry hos kunderne. Her vurderes det, at de forskellige medarbejdergrupper har en høj 

forhandlingskraft over for branchen. 

Flyleverandører:  Det er det amerikanske Boeing og europæiske Airbus, der er mest 

dominerende i flybranchen, da udvalget af flyleverandører er meget begrænset91. Airbus og 

Boeing dominerer mest for store fly på længere ruter, men der er også andre leverandører som 

leverer mellemstore fly på kortere afstande, herunder Bombardier, COMAC eller Embraer. 

Leverandørskift er forbundet med skifteomkostninger, idet der ved etablering af nye fly er 

mange forskellige procedurer og informationer, som medarbejdere skal trænes i. 

Flyselskaberne er meget interesseret i gode produkter, som leverandørerne udbyder. 

Leverandørernes produktudvikling kan give flyselskaberne økonomiske samt 

konkurrencemæssige fordele, og dette kan i nogle tilfælde forstærke flyleverandørernes 

forhandlingsstyrke.  

Ud fra ovenstående argumenter må det siges, at flyproducenternes forhandlingsstyrke er høj 

over for branchen. 

Lufthavne: Som udgangspunkt er flyselskaberne afhængige af lufthavne for at kunne operere 

og dermed eksistere som virksomhed. Modsat kan lufthavnene heller ikke eksistere uden 

flyselskaber, og dette kan resultere i samarbejde mellem lufthavnen og et givent flyselskab. 

Nogle destinationer har ikke flere lufthavne, og dette er årsagen til, at der er tale om lokale 

monopoler i forhold til andre regionale lufthavne. Hvis lufthavnen er placeret midt i byen, i 

forhold til en mindre lufthavn beliggende uden for byen besidder den en høj 

forhandlingsstyrke sammenlignet med de mindre lufthavne. Minimering af denne 

forhandlingsstyrke sker ved offentlig regulering eller konkurrenceregler. Som et eksempel på 

det kan nævnes regeringens nye luftstrategi for 2017 i Danmark, som skal bruge overskuddet 

fra lufthavnsforretninger og restauranter på at finansiere lavere billetpriser92. Efterfølgende 

udmelding fra Københavns Lufthavn angående reducering af taksterne til en række regionale 

                                                           
88 http://borsen.dk/nyheder/generelt/artikel/1/351977/sas-medarbejdere_genoptager_arbejdet 
89 https://www.dr.dk/nyheder/penge/luftfartsekspert-om-konflikt-strejkende-piloter-og-norwegian 
90 http://nyheder.tv2.dk/udland/2018-01-30-ryanair-indgar-historisk-aftale-med-fagforening 
91 https://www.iata.org/vision-2050, s. 23 
92 https://politiken.dk/rejser/art6020512/SAS-chef-Ny-strategi 
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lufthavne med 35 pct. er blevet modtaget af flyselskaber med stor glæde, da lavere 

omkostninger giver flyselskaberne flere ruter og flere afgange på de eksisterende ruter93.  

En anden faktor er flyselskabernes størrelse og deres markedsandel. Med en stor 

markedsandel vil et flyselskab i en given lufthavn have en stor forhandlingsstyrke, og dermed 

minimere lufthavnens forhandlingsstyrke. 

På baggrund af ovenstående argumenter vurderes lufthavnenes forhandlingsstyrke til at være 

mellem. Det skal dog bemærkes, at i nogle tilfælde kan de enkelte lufthavne være besiddende 

med en højere forhandlingsstyrke, alt efter hvilket flyselskab der er tale om. 

Brændstofleverandører: Brændstof er en vigtig ressource i flybranchen, hvor der er et bredt 

udvalg af leverandører. Da der er mange brændstofleverandører i luftfartsbranchen, gør dette 

deres forhandlingsstyrke mindre94. En eventuel differentiering kan øge muligheden for 

brændstofleverandører for at opnå en lidt større forhandlingsstyrke, og dermed præferencer 

hos flyselskaberne. Da brændstof er et homogent produkt, gør dette det besværligt at opnå 

denne differentiering. Et andet faktum er brændstofprisen, som er meget afhængig af 

oliepriser på det globale oliemarked. Det er OPEC der regulerer olieprisen, hvilket forringer 

brændstofleverandørernes forhandlingsstyrke yderligere. 

Selvom brændstofleverandørernes forhandlingsstyrke er lav, vurderes det samlet set, at 

forhandlingsstyrken mellem leverandører og luftfartbranchen er høj, eftersom de områder 

luftfartbranchen er afhængig af, har stor forhandlingsstyrke. 

2.2.1.2.3 Købernes forhandlingsstyrke 

Søgemaskiner: Det er en stor fordel for kunderne, hvor it-udviklingen i de relevante 

søgemaskiner har medført en højere gennemsigtighed i forhold til billetpriserne på internettet. 

Der kan blandt andet nævnes søgemaskiner som flybillet.dk, expedia.dk, momondo.dk mm., 

som ofte er baseret på sammenligning af priser på tværs af flyselskaberne. Den større 

gennemsigtighed giver kunderne muligheden for at planlægge deres rejse efter deres egne 

ønsker, uden at komme ind på de enkelte flyselskabers hjemmesider. Dette bevirker at 

kunderne stilles stærkere. 

Fritidsrejsende: Høj vækst i passagertal i Skandinavien og EU i det senere år har lagt enormt 

pres på flyselskaberne i forhold til billetpriserne. Både fritidsrejsende og forretningsrejsende 

har større tiltro til den økonomiske udvikling, og dette samt faldende priser på flybilletter øger 

                                                           
93 https://www.check-in.dk/minister-skelsaettende-aar-luftfarten-danmark 
94 https://www.airport-suppliers.com/suppliers/fuel-handling 
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deres rejselyst95. Billetprisen betyder meget for fritidsrejsende, da disse grupper er meget 

prisfølsomme. Når det ikke er muligt for dem at gennemskue hvornår det er billigst at købe en 

rejse, medfører dette, at kunderne køber flybilletter på søgningstidspunktet. Dette prisfokus 

giver fritidsrejsende en høj forhandlingsstyrke over for branchen. 

Forretningsrejsende: Modsat fritidsrejsende ligger forretningsrejsendes interesser mere i 

punktlighed og service, og kun i mindre grad i prisen. Der er flere flyselskaber, der har indført 

diverse bonusordninger, hvor flyselskaberne på den måde forsøger at øge 

skifteomkostningerne. Som eksempel kan nævnes EuroBonus-ordningen hos SAS, for at 

skabe en stærkere kundeloyalitet. Det er uden tvivl en stor fordel for flyselskaberne, idet der 

kan forhandles en fordelagtig pris, hvis man vælger at købe hos specifikke selskaber. Det er 

derfor kundernes forhandlingsstyrke er bestemt som høj. 

2.2.1.2.4 Truslen fra substituerende produkter 

Der findes flere forskellige transportmidler som vil være substituerende produkter. Det er ikke 

kun højhastighedstog, men også biler, traditionelle tog, skibe og busser96. Alle er potentielle 

substitutter for både passagerer og fragt. Jf. IATA er priserne for flytransport faldet intensivt 

de sidste mange år 97. I figur 4 nedenfor er der en illustration på udviklingen af prisen på 

flytransport og flyselskabernes enhedsomkostninger, som vurderes at være en fordel for 

branchen i forhold til substituerende produkter, idet det er blevet billigere at flyve. 

 

Figur 7 – Omkostninger ved flyrejser 

 

Kilde: IATA – Vision 2050 

                                                           
95 https://finans.dk/finans/erhverv 
96 Se bilag 1 
97 IATA – Vision 2050, s.8 
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Truslen fra substituerende produkter er overvejende ikke på det samme niveau, hvis man 

adskiller luftfartsbranchen i forskellige segmenter, såsom lang og kort geografisk afstand, 

eller forskellige kundegrupper, såsom fritidsrejsende og forretningsrejsende. I forhold til 

lange distancer er truslen ikke så stor, da substituerende produkter er realtidskrævende.  

Mængden af ventetiden og sikkerhedsforanstaltninger kan alene give større incitament til at 

finde alternativer, hvilket forstærker truslen især ved korte ruter. For eksempel kan man i 

dette tilfælde tage toget frem for fly, for at spare tid. Grundet politiske tiltag kan ventetiden 

inden for Europas grænser øges yderligere98, og dette kan være årsagen til, at fritidsrejsende 

beslutter sig for ikke at rejse, hvilket er den største trussel.  

Teknologiudviklingen vil i høj grad kunne forværre truslen hvad angår korte afstande, hvor 

højhastighedstog vil gå i direkte konkurrence med flyselskaberne. Andre alternativer til 

flyrejser, som kan øge truslen, kommer også fra udviklingen i elektronisk kommunikation. 

Denne trussel er lige nu lav, men i fremtiden kan den blive højere. 

Ændringer i sociokulturelle forhold vil også kunne have stor indflydelse på truslen fra 

substituerende produkter, da udviklingen i trends, forbrugsvaner og livsstil vil give en 

transportform fordele. I dag er det muligt at planlægge rejsen ud fra rejsetiden 99 samt 

transportformen i forhold til, hvor meget den pågældende rejse vil udlede forurening, hvis det 

skulle være en flyrejse100. 

Derfor vurderes truslen fra substituerende produkter ikke højt i luftfartsbranchen på 

nuværende tidspunkt. Det skal dog pointeres, at denne trussel i nogen grad er afhængig af 

kundernes præferencer, samt udviklingen inden for teknologien. Derfor kan truslen fra 

substituerende produkter i fremtiden stige. 

2.2.1.2.5 Rivalisering mellem eksisterende virksomheder i branchen 

Liberalisering af den europæiske luftfartsbranche har gjort konkurrencen intensiv og benhård. 

De adskillige faktorer, som er fundet relevante i forhold til konkurrenceintensiteten mellem 

eksisterende virksomheder, er beskrevet nedenfor. 

Konkurrenter på det skandinaviske marked: I figur 5 nedenfor er der vist en lokalisering af 

fordelingen af markedsandele, som viser konkurrenceintensiteten på det skandinaviske 

marked.  

                                                           
98 https://www.cph.dk/om-cph/presse/nyheder/2017/10/nye-eu-regler 
99 http://www.ecopassenger.org/bin/query.exe 
100 https://ekstrabladet.dk/ferie/tog-eller-fly 
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Figur 8 – Markedsandele på det skandinaviske marked 

 

Kilde: SAS’ årsrapport 2016/2017 

SAS’ markedsandel på det skandinaviske marked er 33%, Norwegian 24%, Ryanair 6%, og 

resten er spredt ud på en række mindre deltagere. De øvrige udbydere er med til at skabe en 

hård konkurrence, hvor det gælder om at differentiere sig fra de andre på markedet. 

Markedsvækst: Øget velstand, økonomisk vækst og teknologiudvikling har fremmet øget 

effektivitet, og disse faktorer har bidraget til at dreje luftfartsbranchen til en vækstsektor med 

en gennemsnittig årlig vækst på 5,8% de sidste 35 år. Ifølge Airbus’ prognoser vil den vækst 

fortsætte på ca. 5,2% indtil 2023 og ca. 4,2% mellem 2023 og 2033101. På det europæiske 

marked forventes der en årlig stigning i væksten på lidt over 3% frem til 2034. Dette kommer 

også til at kunne mærkes på det skandinaviske marked, og vil øge incitamentet hos 

flyselskaberne til at fokusere på de nye potentielle kunder.  

Flyselskaberne vil derfor øge deres omsætning, idet efterspørgsel forøges. En væsentlig stor 

del af denne vækst er øget vækst hos lavprisselskaberne, herunder Norwegian og Ryanair, 

hvor dette vil udfordre konkurrencen yderligere i luftfartsbranchen102. I figur 9 nedenfor er 

illustreret en udvikling i passagertal de sidste 10 år i Københavns Lufthavn, som yderligere 

bekræftes af ovenstående. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
101 SAS årsrapport 2014/2015, s. 8 
102 https://www.check-in.dk/seks-flyselskaber-vandt-markedsandele-cph 
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Figur 9 – Udvikling i passagertal i Københavns Lufthavn 

 

Kilde: Transport, -Bygnings- og Boligministeriet 

Af ovenstående figur ses tendensen til en stigende vækst, hvor lavprisselskabers 

markedsandel stiger i takt med væksten i passagertal. Figuren tager udgangspunkt i 

Københavns Lufthavn og er dermed ikke et samlet billede for Skandinavien, men det er et 

klart billede af den historiske markedsvækst, som også indikerer den fremtidige vækst.  

Ud fra ovenstående kan ses, at markedsvæksten er høj, og væksten forstærkes af, at 

flyselskaberne vil øge deres del i væksten og dermed intensivere konkurrencen. Det vurderes 

derfor, at niveauet for rivaliseringen mellem eksisterende flyselskaber i luftfartsbranchen er 

højt. 

Graden af differentiering: Det blev nævnt tidligere, at branchen er præget af 

prisdifferentiering ift. produktdifferentiering, som medfører en hård konkurrence. En af 

årsagerne til at kunderne skifter fra et flyselskab til et andet er, at produkterne ligner 

hinanden. Det skal dog nævnes at EU- Kommissionens luftfartstrategi og krav omkring 

sikkerhedsregler har gjort det sværere for flyselskaberne at differentiere sig. På den anden 

side er det meget nemt for konkurrenter at tilpasse sig nye ændringer inden for brand eller 

kvalitet. Selvom der er en forskel mellem netværksselskaber og lavprisselskaber, er 

differentiering imellem grupperne ikke markant. Truslen fra lavprisselskaberne har været så 

stor, at netværksselskaberne er begyndt at fokusere på lavere omkostningsstruktur, hvilket 

medfører, at deres produkter bliver mere sammenlignelige med lavprisselskaberne103. 

De områder, hvor flyselskaberne kan differentiere sig, er inden for de højere prisklasser, som 

primært er hos netværksselskaberne. Der kan nævnes loyalitetsprogrammer eller 

                                                           
103 https://www.check-in.dk/analytiker-besparelsesprogrammet 
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firmarabatordninger, som er et punkt, hvor flyselskaberne kan differentiere sig. Her giver et 

flyselskab en ydelse, som er anderledes og ikke er mulig for andre.  

Det vurderes derfor, at lav differentieringsgrad gør produkterne i branchen sammenlignelige, 

hvilket medfører en høj rivalisering. Selv om der er nogle loyalitetsprogrammer og 

firmarabatordninger, og disse let kan imiteres, vurderes det at disse har mindre effekt.  

Faste omkostninger: Der er en lang række omkostninger forbundet inden flyet er i luften. 

Selve flyet i sig selv er en stor investering med tilhørende renteomkostninger. Derudover er 

der piloter, stewardesser, rengøringsfolk osv. Udover disse personaleomkostninger er der også 

andre omkostninger forbundet med en serviceaftale med handlingsselskabet, som skal sørge 

for at få bagage om bord, tanke flyet, køre flyet til og fra blok mm. Endvidere er der 

omkostninger og gebyrer for at benytte lufthavnens faciliteter osv. Med andre ord betyder det, 

at uanset om der er tale om lavprisselskaber eller netværksselskaber, der fokuserer på service, 

er der høje omkostninger til en enkelt afgang. For at kunne konkurrere med andre flyselskaber 

vil et flyselskab som SAS være tvunget til at iværksætte nye tiltag104, der skal bringe 

omkostningerne ned, så konkurrenceevnen kan forbedres. 

Der har været store diskussioner i medierne om, at flyselskaberne har introduceret ”lidt for 

kreative tiltag” på det skandinaviske marked over de seneste år. Beskyldningerne har været 

omkring de lempeligste regler flyselskaberne ”shopper” efter, som blandt andet 

ansættelsesret. Det er specielt lavprisselskaberne Norwegian og Ryanair, som har været udsat 

for negativ omtale i medierne. På trods af den negative omtale har dette ikke været en 

forhindring i deres indtjening, og begge selskaber har oplevet et stigende antal af 

passagerer105. 

Ud fra ovenstående vurderes det, at intensiv konkurrence i branchen presser flyselskaberne til 

at være kreative. Dette kan man se ud fra SAS’ udmeldinger i forbindelse med oprettelse af 

nye baser og udflager i Irland106. SAS vil forsøge at reducere deres produktionsomkostninger, 

der nogenlunde vil matche omkostningerne hos Norwegian og Ryanair, som er SAS’ største 

konkurrenter på det skandinaviske marked.  

Høje udgangsbarrierer: Der er høje udgangsbarrierer i luftfartsbranchen, hvilket medfører at 

konkurrencen i branchen er intensiv på grund af antallet af deltagere, som ikke justeres 

                                                           
104 https://www.check-in.dk/sas-vil-lukke-omkostningsgabet-til-konkurrenterne/ 
105 https://www.check-in.dk/seks-flyselskaber-vandt-markedsandele-cph 
106 https://www.check-in.dk/sas-bekraefter-aabner-to-nye-baser-og-udflager-til-irland/ 
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optimalt. Dette er årsagen til at afkastniveauet i branchen er meget lavt107. Ifølge IATA 

forlader mindre end 1% af flyselskaberne gennemsnitligt branchen på et år.  

Justering af kapaciteten i branchen er også forbundet med store omkostninger, hvilket skyldes 

flere mekanismer. Dårlig økonomi vil tvinge selskaberne til at sælge eller stoppe leasing af 

fly, som vil give et stort kapitaltab. Dette vil give selskaberne incitament til at fortsætte med 

de ruter som de operer på, selvom det er omkostningsfyldt. Nedgradering af et større fly er 

også en dårlig ide, da man er nødt til at sælge fly og ikke antal af sæder. Sådan en 

nedgradering vil for et selskab betyde stigende omkostninger pr. sæde, hvor der ikke er tale 

om stordriftsfordele. 

Derfor vurderes det, at rivaliseringen mellem eksisterende konkurrenter er høj. 

2.2.1.2.6 Opsummering af Porters Five Forces 

I figur 7 nedenfor er der en opsummering på ovenstående analyse af Porters Five Forces. 

 

Figur 10 – Opsummering på PFF 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

I forbindelse med ovenstående analyse kan det vurderes, at luftfartsbranchen er præget af høj 

konkurrence. Dette betyder at der er tale om en branche, hvor rivaliseringen mellem 

konkurrenterne er enormt høj. Det skandinaviske marked besidder elementer af et ” delvist 

monopol”, hvor SAS dominerer på markedet.  Hertil kommer at markedet er fuldt af øvrige 

flyselskaber, hvor størstedelen er lavprisselskaber.  

Truslen fra nye potentielle indtrængere er ikke stor, da adgangsbarrieren er meget lav, hvilket 

betyder, at der er lavere fortjeneste i branchen. Det kræver også store investeringer i 

opstartsfasen, hvor alternativet som leasing af fly også er forbundet med høje omkostninger. 

                                                           
107 IATA – Vision 2050, s. 34 
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Grundet lufthavnenes kapacitetsudfordringer kan slots-adgangen for nye indtrængere være 

begrænset, især i forhold til de gode slots. 

Truslen fra leverandører blev vurderet at være høj, da alle har en høj forhandlingsstyrke over 

for branchen. Hvad angår arbejdskraften er det fagforeninger som står stærkt over for 

branchen. Grunden til at flyleverandører har en høj forhandlingsstyrke er store 

skifteomkostninger, hvor leverandørskift vil medføre forskellige procedurer og informationer, 

som flyselskabernes medarbejdere skal trænes i.   

Købernes forhandlingsstyrke er høj, da udviklingen i søgemaskiner har gjort branchen mere 

gennemskuelig for kunderne i forhold til billetpriser. Dette giver mulighed for, at kunderne 

kan planlægge deres rejse uden at komme ind på flyselskabernes hjemmeside og vælge den 

leverandør, som mest passer deres ønske. 

Truslen fra substituerende produkter vurderes mellem, da faldende billetpriser på flytransport 

har været en fordel for branchen i forhold til substituerende produkter, idet det er blevet 

billigere at flyve. Afhængig af geografisk afstand blev det vurderet, at alternative 

transportformer ikke er en stor trussel på nuværende tidspunkt. Alternativet til en flyrejse kan 

eventuelt være et Skype møde, hvor truslen ikke er høj, men som i fremtiden kan være højere. 

Rivalisering mellem eksisterende virksomheder blev vurderet høj, da en lav 

differentieringsgrad har gjort flyselskabernes produkter sammenlignelige, hvilket har medført 

en høj konkurrence i branchen. Da udsigten til væksten i branchen er positiv, kommer dette til 

at give flyselskaberne en forventning om større afkast, hvilket intensiverer konkurrencen. 

2.2.2 Interne analyser 

Formålet med dette afsnit er at identificere SAS’ interne styrker og svagheder, og de 

strategiske evner108, som bidrager til langsigtet overlevelse og konkurrencemæssige fordele. 

Her skal det analyseres hvorvidt SAS råder over ressourcer, der giver SAS unikke 

kompetencer og evner, som differentierer SAS fra andre selskaber i branchen. Der vil først 

blive analyseret de ressourcer, som giver SAS en kompetencemæssig fordel. Herefter vil der 

ved hjælp af VRIN modellen blive analyseret og fundet frem til de kernekompetencer, der 

giver en vedvarende kompetencemæssig fordel.  

                                                           
108 Johnson G., Whittington R., Scholes K., Angwin D., Regner P.: Exploring Strategy, 2014, s. 70 
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2.2.2.1 Analyse af ressourcer 

En virksomheds ressourcer vil typisk inddeles i fire områder: materielle anlægsressourcer, 

immaterielle ressourcer, de menneskelige ressourcer og finansielle ressourcer. Nedenfor vil de 

ressourcer, som vurderes at være relevante og betydningsfulde for SAS, blive analyseret. 

2.2.2.1.1 Materielle ressourcer 

Flyflåde: SAS’ samlede flybåde består pr. 31. oktober 2017 af 158 fly, fordelt på 5 forskellige 

flytyper, hvor to store flyproducenter er repræsenteret. Det er Airbus med 52 fly og Boeing 

med 73 fly. Ud fra de 158 fly er kun 43 ejede, mens resten er leasede fly109. Den 

gennemsnitlige alder af deres fly er på 10,4 år.  

I forhold til Norwegian, som er SAS’ nærmeste konkurrent, er SAS’ flyflåde væsentlig ældre, 

da Norwegian på nuværende tidspunkt har 150 fly fordelt mellem to flytyper, Airbus samt 

Boeing, med en gennemsnitlig alder på 3,6 år110. Alene det at Norwegian kun opererer med to 

flytyper gør, at der er mulighed for at styre deres omkostninger, da flere forskellige flytyper 

kræver flere omkostninger forbundet med læring og træning af personale.  SAS anerkender 

selv, at en strømlinet flybåde er en økonomisk fordel. Derfor har SAS forenklet sin flyflåde 

betydeligt i løbet af de sidste par år, og i dag har de kun tre flytyper under SAS’ ejede fly. 

Desuden har SAS indgået en aftale om levering af 33 wet-leasede fly af typer Airbus 320neo 

og Airbus A350, som skal leveres i 2017-2022. Denne investering kommer til at formindske 

flådealderen betydeligt i perioden. 

2.2.2.1.2 Immaterielle ressourcer  

Brand: James Dyson, som er kendt britisk opfinder og industriel designer og grundlægger af 

Dyson-selskabet, har tidligere udtalt: ” Brand is only important when two products are 

identical. It is not important if one of the products has better technology or a better design 

than the other”111.  

Et brand skal ikke bare defineres som et varemærke. Et brand for forbrugerne er en 

virksomheds personlighed. Dette udvikles over tid på mange måder, blandt andet gennem 

forskellige reklamer, temaer og artikler, hvor virksomhedens værdier og historier er tilknyttet.  

SAS’ brand står i dag stærkt, selvom SAS ligesom andre selskaber har haft op- og nedture 

gennem tiden. Et godt kendskab til SAS’ brand er SAS’ lange historie, som over tid har været 

                                                           
109 SAS årsrapport 2016/2017, s. 40 
110 https://www.norwegian.com/dk/om-os/vores-historie/vores-fly 
111 John Thomson, Jonathan M. Scott, Frank Marin, Strategic Management, Awareness and Change, 7th Edition, 

2014, s. 187 
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ensbetydende med høj sikkerhed, punktlighed samt kvalitet112. Stefan Hedelius, VP Brand & 

Marketing hos SAS, har tidligere udtalt: "Kernen i vores forretning er at tage hånd om dig. Vi 

stiler efter at gøre den samlede oplevelse så smidig og enkel som mulig – fra booking til 

behov ombord og kontakt efter rejsen. Undersøgelser viser, at vores kundefokuserede strategi 

adskiller os fra lavprisselskaberne, hvor der er mindre fokus på service"113 . 

En række uafhængige priser, som SAS har modtaget i løbet af 2017, siger også meget om 

hvor stærkt et brand SAS er. ”Bedste flyselskab i Europa”, ”Bedste indenlandske transport” 

samt ”Bedste internationale Airline” er nogle af dem114.  

SAS’ brand er en sjælden ressource, som er meget stærk og værdifuld. Det er en dyrebar og 

langvarig proces, at skabe sådan et brand. Derfor konkluderes det, at sådan et brand giver en 

konkurrencemæssig fordel. 

Medlemskab i Star Alliance: SAS har været medlem af Star Alliance siden stiftelsen i 1997, i 

samarbejde med 4 øvrige flyselskaber, Air Canada, Lufthansa, Thai Airways og United 

Airlines. Idéen bag Star Alliance var at kunne øge kvaliteten af den service, der gives til deres 

kunder, i form af et større og bedre udbud af både rejser og services. Dette har været en fordel 

for flyselskaberne, så de kunne udvide deres rutenetværk gennem de andre medlemmer i 

alliancen. Star Alliance har 28 medlemsflyselskaber og et rutenetværk på mere end 1.300 

destinationer i over 191 lande, hvilket gør alliancen til verdens største globale 

flyselskabsalliance115.  

Loyalitetsprogram EuroBonus: SAS’ loyalitetsprogram EuroBonus fejrede 25 års-jubilæum 

den 25.april 2017. Siden lanceringen som flybonusprogram den 27. april 1992 er EuroBonus 

vokset markant, og har næsten 5 mio. medlemmer116, hvilket er Skandinaviens førende 

rejserelaterede loyalitetsprogram. EuroBonus giver kunderne mulighed for at optjene point, 

når de køber flybilletter hos SAS eller hos et andet flyselskab, som er medlem af Star 

Alliance. Siden lanceringen har EuroBonus-programmet udviklet sig til et bredt 

loyalitetsprogram, der afspejler medlemmernes hverdag, når de rejser eller er hjemme. Det 

handler ikke længere om at tjene point på alt fra fly, hoteller, udlejningsbiler og shopping, 

men også på forsikring, elektricitet og dagligvarer. Loyalitetsprogrammet EuroBonus skelner 

SAS fra deres konkurrenter, og det er derfor SAS har fokus på at udvikle programmet 

                                                           
112 https://www.sasgroup.net/en/this-is-sas/ 
113 https://scandinaviantraveler.com/dk/fly/et-kig-pa-sas-brandet 
114 SAS årsrapport 2016/2017, s. 15 
115 https://flights.staralliance.com/en/ 
116 https://www.sasgroup.net/en/sas-eurobonus-fylder-25-ar/ 
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yderligere, for at øge sin tiltrækningskraft og relevans, samt udvide deres medlemsskabsbase 

væsentligt.  

Sådan en udvikling kan også øge risikoen, når man optjener nogle få hundrede point på en 

rejse til flere tusinde kroner, men samtidig tjener tusindvis point på at spise på restaurant osv. 

Det kan sagtens skabe loyalitet til EuroBonus, men det bliver der ikke solgt flere flybilletter 

af. 

Derfor vurderes det, at loyalitetsprogrammet EuroBonus giver SAS en lille 

konkurrencemæssig fordel i samspil med Star Alliance, da SAS’ medlemskab af Star Alliance 

understøtter deres ønske om en højere service til deres kunder, og dermed skaber en vis værdi 

for SAS. 

Slots: Som nævnt i Porters Five Forces så er adgangen til, og brugen af slots, en meget vigtig 

og utrolig værdifuld ressource, når man ser på det som en konkurrencemæssig fordel. SAS 

oplyser ikke, hvor stor en andel slots de ejer i EU, men i medierne findes der oplysninger om, 

hvor værdifulde slots de har, blandt andet i London Heathrow lufthavn. I forbindelse med 

sagen omkring kartelbøde-betaling til EU-Kommissionen, blev der solgt et par slots af SAS 

(ud fra 19 daglige slots par) for 75. mio. dollars, hvilket svarer til 515 mio. danske kroner117. 

Dette vurderes at være yderst værdifuldt. 

Medarbejdere: Medarbejdere i nogle virksomheder kan være en værdifuld ressource, som 

skaber unikke konkurrencemæssige fordele pga. deres erfaringer, færdigheder, 

beslutningsevne osv. Som tidligere nævnt, består SAS’ medarbejdere af piloter, teknikker, 

stewardesser samt administration. I 2016/2017 havde SAS i gennemsnit 10.324 medarbejdere 

mod 10.710 året før, med en fordeling på 6.338 (61%) mænd og 3.986 (39%) kvinder118. 

Medarbejderne er SAS’ ansigt udadtil, og derfor er det vigtigt for SAS at ansætte de rigtige 

medarbejdere med de rigtige kompetencer. Yderligere fokuserer SAS på at styrke 

medarbejdernes engagement, udvikle lederskab og sikre de rigtige færdigheder, for at gøre 

selskabet til en attraktiv arbejdsplads.  

Over tid har SAS været ramt af nogle konflikter med deres personale og fagforeninger i 

forbindelse med nogle spareplaner. Her kan blandt andet nævnes den sidste pilotkonflikt i 

august 2017, hvor SAS ønskede en større fleksibilitet i selskabets aktiviteter119. Denne sag 

eskalerede og endte med, at Dansk Pilotforening og SAS blev enige om en treårig 

                                                           
117 https://www.check-in.dk/sas-saelger-slots-betale-kartelboede/ 
118 SAS årsrapport 2016/2017, s. 72 
119 https://www.check-in.dk/sas-piloter-varsler-konflikt/ 
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overenskomst120. Sådanne konflikter skaber dårlige stemninger og ændrer medarbejdernes 

holdning til SAS. Det skal dog pointeres, at SAS’ nærmeste konkurrenter Norwegian121 og 

Ryanair122 også har været i mediernes søgelys i forbindelse med aflønning af deres 

medarbejdere. 

2.2.2.2 VRIN 

Det er VRIN modellen, som skal bruges til at finde frem til de kernekompetencer, som giver 

virksomheden en vedvarende kompetencemæssig fordel i forhold til resten af branchen. Der 

er fire kriterier i denne model, som vurderer om en virksomheds strategiske evner giver 

virksomheden en vedvarende konkurrencemæssig fordel. Nedenfor gennemgås disse fire 

kriterier: 

V-Value (Værdi) 

R-Rarity (Sjældenhed) 

I-Inimitability (Uforlignelighed) 

N-Non-substitutable (ikke-substituerbar) 

For at en strategisk evne kan give en vedvarende konkurrencemæssig fordel skal alle fire 

kriterier opfyldes. Nedenfor vil blive vurderet, hvorvidt de fundne ressourcer har opfyldt disse 

kriterier. 

▪ Flyflåde opfylder ikke de fire kriterier og kan dermed ikke anses som en 

konkurrencemæssig fordel, men er dog en konkurrencemæssig nødvendighed. SAS 

har stor fokus på deres flyflåde, og de nye investeringer123 kan medføre, at den 

strategiske evne bliver en vedvarende kompetencemæssig fordel i fremtiden. 

▪ SAS’ brand er en sjælden og værdifuld ressource med en lang historie. For SAS’ 

konkurrenter vil det være en dyr og langvarig proces at skulle efterligne deres brand. 

Derfor er vores vurdering, at SAS’ brand er en strategisk evne, som giver SAS en 

vedvarende konkurrencemæssig fordel. 

▪ SAS’ medlemskab i Star Alliance er uden tvivl en værdifuld ressource, men det kan 

let imiteres. Der findes andre flyselskabsalliancer (SkyTeam, OneWorld), så denne 

ressource er ikke længere sjælden. Star Alliance er dog verdens største globale 

                                                           
120 https://www.dr.dk/nyheder/indland/sas-og-danske-piloter-indgaar-ny-overenskomstaftale 
121 https://www.check-in.dk/spansk-fagforening-truer-norwegian-konflikt/ 
122 https://www.dr.dk/nyheder/tema/ryanair 
123 SAS årsrapport 2016/2017, s.39 
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flyselskabsalliance, og dette giver trods alt SAS en lille konkurrencemæssige fordel. 

Det vurderes derfor, at denne ressource ikke er en vedvarende konkurrencemæssig 

fordel. 

▪ Loyalitetsprogrammet EuroBonus er i dag hverken sjældent eller uforligneligt, da 

mange af SAS’ konkurrenter har tilsvarende loyalitetsprogrammer, blandt andet 

Norwegian med Norwegian Reward124, som vækster og har mere end 5 mio. 

medlemmer125. Det vurderes derfor, at EuroBonus ikke er en vedvarende 

konkurrencemæssig fordel. 

▪ SAS’ adgang til slots er uden tvivl en værdifuld og stærk ressource. Den er svær at 

imitere, da andre flyselskaber ikke kan få adgang til præcis det samme slot. Denne 

ressource er heller ikke direkte substituerbar, da det ikke er muligt at erstatte et slot på 

et bestemt tidspunkt. Derfor vurderes det, at SAS’ adgang til slots er en strategisk 

evne, der giver SAS en vedvarende konkurrencemæssig fordel. 

▪ SAS’ medarbejdere vurderes til ikke at være en værdifuld og unik ressource, da det 

ikke vil være svært for konkurrenter at imitere denne ressource. 

 

2.2.2.3 Værdikæde analyse 

Formålet med SAS’ værdikæde er at finde frem til de aktiviteter, som er værdiskabende for 

deres kunder, og giver konkurrencemæssige fordele. Figur 8 nedenfor viser en værdikæde, 

som er lavet generelt for hele luftfartsbranchen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
124 https://www.norwegian.com/dk/norwegian-reward/ 
125 Norwegian årsrapport 2016, s. 11 
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Figur 11 – Værdikæde for flyselskab 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Grundet projektets omfang er der valgt at fokusere på de aktiviteter, som vurderes at have 

størst muligt potentiale for at SAS kan opnå konkurrencemæssige fordele. Modellen deler 

SAS’ aktiviteter op i støtte og primære aktiviteter.  

Støtteaktiviteter: Støtteaktiviteter berører ikke selve produktet, men de er en slags 

serviceorganer for de primære aktiviteter. 

Infrastruktur: Aktiviteten handler om systemer, som har til formål at støtte de øvrige 

aktiviteter i værdikæden. Det drejer sig om systemer til brug for planlægning, økonomi samt 

kvalitetskontrol. 

HR: Aktiviteten omhandler al træning og fastholdelse, samt udvikling og undervisning af 

medarbejdere, som SAS har. SAS er i gang med et omfattende 

effektivitetsforbedringsprogram, hvilket kræver en struktureret metode til forandringsledelse, 

herunder medarbejdere, fagforeninger samt leverandører. Herunder vil der være øget fokus på 

et kommunikativt lederskab, samt klare strukturer og processer med henblik på at sikre en 

rapporteringsstruktur.  

SAS arbejder løbende på at styrke medarbejdernes engagement. En kultur markeret af en høj 

grad af engagement er vigtig for SAS, da tilfredse og motiverende medarbejdere med 

inspirerende ledere skaber bedre kundeoplevelser. I løbet af 2017 gennemførte SAS et 
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værktøj ”of & frankly” til at måle medarbejdernes engagement. Efterfølgende blev de 

medarbejdere, som har været gode eksempler, samt rollemodeller hos SAS i kategorierne SAS 

Person, SAS Leader, SAS Team Achievement, SAS Lean Achievement og SAS Safety, 

fremvist og fejret126. 

Teknologiudvikling: Aktiviteten omhandler inddragelse af nye teknologier i samtlige 

værdifulde systemer, som SAS har til rådighed. SAS strømliner fortsat interne processer 

gennem foranstaltninger, herunder forbedring af systemstøtte til netværksplanlægning, 

generelle personalemæssige reduktioner, og reducering i antallet af konsulenttimer127.  

Derudover har SAS øget fokus på udvikling af IT-systemer med henblik på digitalisering, for 

at forenkle deres infrastruktur, specielt inden for de områder, som er værdiskabende for deres 

kunder. 

Indkøb: Dette omfatter de aktiviteter, der foretages mange steder i virksomheden i forbindelse 

med anskaffelse af de krævede ressourcer til de primære aktiviteter. Grundet hård 

konkurrence i luftfartsbranchen er SAS blevet mere omkostningsfokuseret, især i forhold til 

anskaffelse af ressourcer, idet indkøb skal gennemføres mere prisbevidst end tidligere. 

Indkøbspriserne på brændstof er blevet utrolig vigtig for SAS, da disse omkostninger udgør 

SAS’ største enkeltudgiftspost, der i 2017 udgjorde 17% af SAS’ driftsomkostninger128. Dertil 

har erhvervelsen og leasing af nyere fly økonomisk set gjort SAS mere fleksibel, både i 

forhold til de omkostninger, som er forbundet med dette, men også i forhold til at sende fly 

retur. Dette er vigtigt for SAS, da flyindustrien udsættes for flere makroøkonomiske 

begivenheder, som hurtigt kan give en negativ effekt på efterspørgslen. Som eksempel kan det 

nævnes, at 28 % af SAS’ flyflåde hurtigt kan leveres retur til ejerne i løbet af de næste to år jf. 

operationelle leasingaftaler129. 

Primære aktiviteter: Det er de aktiviteter, som berører selve serviceydelserne, dem, som 

kunden bemærker. Indholdet af disse aktiviteter vil blive gennemgået nedenunder. 

Indgående logistik: Det er disse aktiviteter, som giver input til de serviceydelser, som SAS 

leverer til deres kunder. Som vist i figur 8, er der en række vigtige indgående aktiviteter, som 

skaber den service. SAS’ store rutenetværk130 samt medlemskab i Star Alliance har kun gjort 

                                                           
126 SAS årsrapport 2016/2017, s. 25 
127 SAS årsrapport 2016/2017, s. 22 
128 SAS årsrapport 2016/2017, s. 45 
129 SAS årsrapport 2016/2017, s. 39 
130 https://www.sas.dk/virksomhedsprogram/travel-pass-corporate/destinationer/ 
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denne service større. I overensstemmelse med SAS’ strategi om at fokusere på de hyppigt 

rejsende kunder vil SAS fortsat udvikle og justere deres rutenetværk for at følge kundernes 

efterspørgsel samt ønsker.  

Som nævnt i PESTEL er SAS meget følsomme over for brændstofpriserne, og deres 

sikringspolitik (hedging) har formindsket denne risiko på kort sigt. Udsving i oliepriserne 

håndteres ved kontinuerlig sikring af 40-80% af det forventede brændstofforbrug for de 

kommende 12 måneder.   

Produktion: Det er de aktiviteter, som transformerer input til det endelige slutprodukt, og som 

for en servicevirksomhed som SAS, er den egentlige ydelse, som kunden modtager. 

Øget konkurrence inden for distributionskanaler har medført, at kunderne i dag kan vælge den 

billigste flybillet. Som følge af markedsudviklingen har SAS gjort det muligt for deres kunder 

at booke eller ombooke, samt vælge andre produkter gennem en smartphone131. Dette er også 

et område, hvor flyselskaberne differentierer sig og dermed opnår en konkurrencemæssig 

fordel. Grundet øget efterspørgsel efter forskellige billetkoncepter, har SAS øget salget af 

deres hjælpetjenester. På en SAS Go aftale kan kunderne for eksempel forudbestille deres 

måltid til deres rejse, hvis de vælger at rejse inden for Skandinavien eller Finland. Dertil har 

SAS i løbet af de sidste to år investeret i SAS lounges for yderligere at tilpasse deres 

produktilbud og øge dets relevans for deres kunder132. 

SAS’ produktionsmodel til Ground Handling er bygget på drift af egne tjenester hos SAS’ 

primære lufthavne i København, Oslo og Stockholm. Her arbejder SAS på at øge kvalitet og 

produktivitet yderligere, bland andet gennem øget digitalisering samt automatisering. 

Formålet med dette er at forbedre kundeservicen gennem moderne processer samt fremme 

loyalitet blandt de hyppigt rejsende. Outsourcing til andre leverandører i andre lufthavne giver 

SAS en stor fleksibilitet i omkostninger og planlægningsstruktur133. 

Udgående logistik: Det er disse aktiviteter, som er forbundet med den afsluttende rejse. I figur 

11 nævnes bagagesystemer, leje af biler samt booking af hoteller. Som tidligere nævnt giver 

SAS’ store rutenetværk samt medlemskabet i Star Alliance en stor fordel ved at udnytte det 

store antal flyforbindelser.  

                                                           
131 https://scandinaviantraveler.com/dk/fly/sas-appen-den-bedste-europaeiske-rejse-app-fra-et-flyselskab 
132 SAS årsrapport 2016/2017, s. 16 
133 SAS årsrapport 2016/2017, s. 21 
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Marketing og salg: Dette omhandler overordnet planlægning af salget, samt fastlæggelse af 

salgspriser, reklame og annoncering.  Herunder er det relevant at nævne loyalitetsprogram, 

EuroBonus, reklame og brand. 

SAS har de seneste år brugt en del af sine kræfter på at øge værdien af deres produkt gennem 

tv-reklamer. I 2016 lancerede SAS en reklamefilm med taglinen ”Travelers think big”, som 

ifølge SAS’ marketingschef Kenneth Christiansen var omdrejningspunktet for denne branding 

film134. Som en del af deres koncept ”We Are Travelers” fortsatte SAS i 2017 med en ny tv-

reklame, under temaet ”Travelers Are The Future”. Budskabet handlede om et nyt niveau i 

kommunikationskonceptet, hvor de rejsendes betydning for individet og verden blev belyst135. 

Et stærkt brand samt et godt loyalitetsprogram kan give en konkurrencemæssig fordel. 

Service: Det er de aktiviteter, der forøger eller vedligeholder værdien af den service, som SAS 

leverer til sine kunder.  

SAS kommunikerer løbende med deres EuroBonus-medlemmer for at skabe relevant 

kommunikation og relevante tilbud, hvilket vil skabe værdi for deres kunder. I 2017 

investerede SAS i nye IT-systemer for at udvikle tjenester, der vil muliggøre sporing af in-

checked bagage samt sikre en positiv rejseoplevelse blandt de hyppigt rejsende136.  

2.2.3. Konklusion intern analyse 

Det er vores vurdering, at SAS har to strategiske ressourcer, som svarer til alle 4 krav i VRIN- 

analysen, hvilket giver SAS en vedvarende konkurrencemæssig fordel. Disse to ressourcer er 

deres brand samt adgang til slots. Deres loyalitetsprogram og rutenetværk (medlemskab i Star 

Alliance) er uden tvivl en konkurrencefordel, men disse bliver ikke vurderet til at opfylde alle 

4 krav i VRIN- analysen. 

I værdikædeanalysen er det identificeret, at SAS’ medlemskab i Star Alliance samt et stort 

rutenetværk, som er deres vigtige indgående logistik, bestemt er en fordel ved udgående 

logistik. SAS har forbedret deres produktion gennem investering i implementering og 

udvikling af applikationer, som har været et tidsbesparende tiltag. Dertil er det identificeret, at 

SAS’ brand og loyalitetsprogrammer styrker deres marketing og salg. 

                                                           
134 http://markedsforing.dk/artikler/kampagner/sas-t-nker-stort-i-ny-reklamefilm 
135 https://finalcall.travel/da/sas-ny-reklamekampagne-travelers-are-the-future/ 
136 SAS’ årsrapport 2016/2017, s. 16 
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Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at SAS besidder to nødvendige kompetencer - 

adgang til slots samt deres brand - som giver SAS en konkurrencemæssig fordel. 

Dertil har en gennemgang af SAS’ strategiske muligheder137 sammenlignet med deres 

nærmeste konkurrenter vist, at SAS skal bestræbe sig yderligere på at opretholde sin 

konkurrencemæssige fordel samt markedsandel, hvor en eventuel investering i de nye fly kan 

være en mulighed. 

2.2.4 SWOT 

Formålet med SWOT analyse er at sætte fokus på både interne og eksterne forhold i en 

virksomhed138. Styrker og svagheder er de interne forhold, og muligheder og trusler de 

eksterne forhold.  

SWOT-analysen vil give et billede af den aktuelle strategiske situation, og et overblik over 

hvor SAS står lige nu. Derfor benyttes analysen til at evaluere SAS på et overordnet strategisk 

niveau. 

 

Figur 12 – SWOT analyse 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

                                                           
137 Se bilag 14 – SAS’ strategiske muligheder 
138 Ole Sørensen, s. 65 
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I det følgende vil nogle faktorer opstilles som værende primære ikke-finansielle drivere i 

budgetteringen, hvilket vil påvirke SAS’ fremtidige indtjening og strategiske position. 

Eksterne forhold: Det er vores vurdering, at SES-initiativet ikke bliver gennemført på den 

korte sigt, da der stadig er flere som ikke er blevet enige om en aftale. Efterspørgslen i 

branchen er meget afhængig af udviklingen i konjunkturen, og derfor vil en forventet vækst i 

BNP kunne bidrage til øget efterspørgsel. Den danske regerings nye luftfartsstrategi er endnu 

en mulighed for SAS for at forbedre deres økonomiske performance. Det er ikke til at forudse 

udviklingen i oliepriserne, og derfor kan et fald i oliepriserne være en mulighed for SAS, men 

også en trussel, hvis oliepriserne stiger. De øgede krav til miljø vurderes at være en trussel, da 

det vil påvirke SAS i form af øgede omkostninger. Større vækst i fritidsrejesende i forhold til 

forretningsrejsende, anses som endnu en trussel for SAS, da dette bidrager til den intense 

rivalisering i branchen, og presser billetpriserne ned. Den nye svenske luftfartsafgift, samt 

bortfald af den nuværende lufttrafikaftale med Storbritannien i forbindelse med Brexit, 

vurderes at være en væsentlig trussel for SAS, da disse vil påvirke SAS i form af øgede 

omkostninger. 

Interne forhold: Adgangen til slots samt udvidelse af rutenetværk via medlemskab i Star 

Alliance vil øge muligheden for flere afgange og flyrejser til flere destinationer. Dertil har 

SAS stor fokus på udvikling af deres loyalitetsprogram EuroBonus, hvilket anses som en 

styrke, da SAS har været i stand til at opgradere de traditionelle koncepter. De har herved 

formået at kunne udbyde flybilletter til konkurrencedygtige priser.  

På trods af negativ omtale i medierne har SAS et stærkt brand. Kundetilfredshed, kvalitet 

samt øget punktlighed har påvirket SAS’ brand positivt, hvorfor det må ses som værende en 

styrke. 

Der er to driftsposter i SAS’ resultatopgørelse for 2017, som udgør ca. 44% af deres samlede 

driftsomkostninger: personaleomkostninger og udgifter til brændstof. SAS har haft store 

udfordringer med pilotforeninger i forbindelse med fremtidige spareplaner, i form af øget 

fleksibilitet i selskabets aktiviteter. SAS har dog formået at indgå nye overenskomstaftaler på 

tværs af baserne i Norge, Sverige og Danmark, hvilket har betydet, at SAS fastholder den 

skandinaviske model med overenskomst på effektive og konkurrencedygtige vilkår. Det er 

dog en svaghed for SAS, at fagforeningerne står så stærkt, da mangel på samarbejde kan være 

en hindring for SAS til at reducere personaleomkostningerne.  
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SAS er yderst påvirket af prisudviklingen på flybrændstof, og deres nuværende flyflåde med 

en gennemsnitlig alder på 10,4 år har medført, at SAS er mere følsom over for 

prisændringerne på brændstof. Det vurderes derfor at være en svaghed for SAS, men 

erhvervelsen af nye fly vil kunne give SAS mulighed for at reducere brændstofforbruget 

markant på længere sigt. 

 

2.3 Regnskabsanalyse 

Der er nu foretaget en strategisk analyse af SAS med det primære fokus at identificere de 

ikke-finansielle værdidrivere, der er forbundet med SAS og luftfartsbranchen. En ikke-

finansiel værdidriver påvirker værdiskabelsen i særlig positiv grad i forhold til andre 

handlinger, mens en finansiel værdidriver er en regnskabspost, som er væsentlig for 

værdiansættelsen. 

Det næste skridt, som indgår i værdiansættelsen, er en regnskabsanalyse af virksomhedens 

historiske performance. Regnskabsanalysen vil tage udgangspunkt i SAS’ historiske 

regnskaber for perioden 2012 til 2017. Formålet med denne er at danne grundlag for at kunne 

estimere de fremtidige værdidrivere for SAS. 

2.3.1 Regnskabspraksis 

SAS aflægger deres regnskab i overensstemmelse med International Financial Reporting 

Standards (IFRS), som er vedtaget af EU, og årsregnskabsloven. I 2012 valgte SAS at ændre 

deres regnskab, så det indeholdt 10 måneder, men siden 2013 har SAS kørt med forskudt 

regnskabsår fra november til oktober. Denne ændring har ikke nogen betydning for 

værdiansættelsen, da denne laves ud fra en prognose af fremtiden. 

2.3.2 Reformulering 

Når virksomhedens regnskab lever op til internationale standarder, betyder det ikke at 

regnskabet giver et korrekt og klart billede af virksomheden. Derfor er det nødvendigt at 

reformulere regnskabet for at få et bedre billede af virksomhedens værdiskabende evne, som 

vil blive analyseret i de næste afsnit. 

2.3.3 Egenkapitalopgørelsen 

Egenkapitalen betragtes ikke som værende en vigtig del af årsregnskabet, da denne ofte ikke 

medtages i forbindelse med værdiansættelsen af virksomheden. Den er dog den første 

opgørelse, der skal analyseres, idet denne opsummerer alle transaktioner og posteringer, som 

påvirker ejernes egenkapital i virksomheden. Transaktioner i egenkapitalen deles op i 
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totalindkomst og nettodividender, så det er muligt at skelne mellem transaktioner, der går til 

ejerne og øger værdien af virksomheden.   

Transaktioner med ejerne indeholder periodens kapitalindskud, aktietilbagekøb og udbetalt 

dividende139. 

Siden 2013 har SAS foretaget en ændring i deres regnskab ift. IAS 19, så deres 

pensionsrapportering opfylder de nye ændringer. Denne ændring medførte en betydelig 

justering direkte i transaktioner med ejerne for 2013, som kan ses i bilag 3. 

I 2014 besluttede bestyrelsen at  udstede 7 mio. præferenceaktier til 500 SEK pr. stk., og 

dermed steg aktiekapitalen med 3.500 mio. SEK, og overført resultat steg med 3.217 mio 

SEK140.  

Totalindkomsten indeholder transaktioner fra resultatopgørelsen (nettooverskud) samt anden 

totalindkomst141. Nogle direkte værdiændringer i egenkapitalen som kaldes ”dirty surplus”, 

bliver korrigeret således, at der tages højde for alle værdiændringer i opgørelsen. 

2.3.4 Operationel leasing 

Som tidligere nævnt under gennemgangen af materielle ressourcer ejer SAS kun 43 ud af 158 

fly pr. 31. oktober 2017, resten er leasede fly. Der er tale om både finansielt samt operationelt 

leasede fly. De finansielt leasede fly tages op i balancen som et aktiv, hvor der foretages en 

afskrivning over levetiden, mens de operationelt leasede fly kun indgår i den ordinære 

resultatopgørelse. Normalt leasede aktiver, som ikke opfylder kriterierne for finansiel leasing, 

indregnes ikke i balancen. Da risikoen ved operationel leasing tilfalder den leasede, bør disse 

forpligtelser betragtes på lige fod med ejede fly. Dermed justeres der for disse i både den 

reformulerede resultatopgørelse og balancen. Formålet med dette er at få et retvisende billede 

af SAS’ regnskab. For at beregne værdien af operationel leasing, benyttes følgende formel142: 

 

                                                           
139 SAS’ årsrapport 2016/2017, s. 97 
140 http://www.euroinvestor.dk/nyheder/2017/12/12/sas-praeferenceaktier-har-skummet-floeden-de-sidste-fire-

aar/13726346 
141 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, en praktisk tilgang, O. Sørensen, 4. udgave., s. 109 
142 Measuring and Managing the value of companies, fifth edition, T. Koller, M. Goedhart, D. Wessels, 2010, s. 

583 
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I tabel 2 nedenfor ses beregning af værdien på de operationelt leasede fly, hvor disse 

indregnes under posterne ”Fly” (aktiver) og ”Andre lån” (forpligtelser) i den reformulerede 

balance. De beregnede afskrivninger og renteomkostninger medtages direkte i 

resultatopgørelsen. 

Tabel 2 – Operationel leasing 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

2.3.5 Reformulering af balancen 

Den officielle balance klassificerer aktiver og forpligtelser i henholdsvis kort- og langfristede. 

Sådan en inddeling dækker primært kreditorernes informationsbehov. For at afdække 

virksomhedens evne til at skabe overskud, foretages der reformulering af balancen således, at 

den adskiller dens drifts- og finansielle aktiviteter. Driftsaktiviteter er opdelt i henholdsvis 

kerne driftsaktiver, ikke-kerne driftsaktiver samt driftsforpligtelser, som kan ses i bilag 4. 

Driftsaktiviteter: Udskudt skatteaktiv blev indregnet som en driftsaktivitet, da disse kan 

knyttes til SAS’ kernedrift som overskud eller tab.  

Vi har valgt at indsætte driftslikviditet beregnet som 1% af nettoomsætningen. Dette er en 

ofte anvendt tommelfingerregel som skyldes, at virksomheden dermed har mulighed for at 

betale sine regninger143. 

Ikke-kerne driftsaktiver: Kapitalandele i associerede selskaber er aktiver, som ikke må 

betegnes at være SAS’ kerne driftsaktiver, da det drejer sig om afkast fra de virksomheder, 

der ikke er en del af SAS’ kerneforretning. Pensionsaktiver indeholder poster fra 

”pensionsfonde”, som var opstillet i balancen som finansielt aktiv. Disse er ydelsesbaserede 

pensioner, som primært dækkes i Sverige og Norge. Afkast og renter på disse ydelser er ikke 

en del af den primære drift, hvorfor de klassificeres som et ikke-kerne driftsaktiv.   I bilag 5 

ses en opstilling af pensionsforhold i den fulde regnskabsperiode. Nettoværdien af 

                                                           
143 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, en praktisk tilgang, O. Sørensen, 4. udgave, s. 161 
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pensionsaktiviteten samt værdien af ordningens aktiver blev klassificeret som ikke-kerne 

driftsaktiv, og modsvarende blev værdien af ordningens aktiver klassificeret som 

driftsforpligtelser under pensionsforpligtelser. 

Driftsforpligtelser: Udskudt skatteforpligtelse er posteret som en driftsforpligtelse, ligesom 

udskudt skatteaktiv er posteret som en driftsaktivitet. Ud over disse er der også poster 

vedrørende hensættelser og forpligtelser, som primært indeholder omstrukturering og 

loyalitetsprogrammer. Resten af posterne, som ligger under driftsforpligtelser, klassificeres 

som typiske. 

Finansielle aktiver og forpligtelser: Disse poster er ikke en del af SAS’ direkte drift, da det 

handler om finansiering af driften. SAS har ikke oplyst i sine årsrapporter, hvor meget af de 

likvide beholdninger der er forbundet med driften, og hvor meget der er værdipapirer osv. Da 

disse likvider er placeret på rentebærende konti, vil disse klassificeres som finansielle aktiver. 

Finansielle forpligtelser indeholder typiske poster vedrørende obligationslån, kortfristede lån 

mm., som ikke har nogen fast løbetid. 

2.3.6 Reformulering af resultatopgørelse 

Formålet med reformulering af resultatopgørelsen er at kunne spore kilderne til SAS’ samlede 

overskud, også kaldet totalindkomst. Resultatopgørelsen bliver delt op i aktiviteter, der 

henholdsvis vedrører drift og finansiering, fordi disse skal hjælpe med at vurdere SAS’ 

rentabilitet for driftsaktiviteter og de finansielle aktiviteter. Da totalindkomsten både 

indeholder nettooverskuddet og anden totalindkomst, som nævnt under 

egenkapitalopgørelsen, betyder det også, at der er nogle ”dirty surplus” poster i 

resultatopgørelsen, som er rapporteret i egenkapitalopgørelsen. I bilag 6 findes den 

reformulerede resultatopgørelse. 

2.3.6.1 Kernedriftsoverskud 

Opgørelsen foretages med henblik på at finde frem til SAS’ langsigtede indtjeningsevne. I den 

forbindelse er der foretaget en justering i den reformulerede resultatopgørelse for de 

usædvanlige poster, som anses kun at have engangseffekter, og derfor ikke har så meget 

betydning for virksomhedens vækst eller fald i fremtiden. Der skal sættes fokus på 

omkostninger og indtægter, der forventes at være tilbagevendende for SAS. Derfor giver 

opdeling af kernedriftsoverskud et godt udgangspunkt for den senere budgettering af 

fremtidige regnskabstal. I bilag 7 ses opgørelsen af kernedriftsoverskud. 
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Direkte usædvanlige poster: Det er de poster, der direkte indgår i den reformulerede 

resultatopgørelse. Indtægter fra salg af aktier i datter- og associerede selskaber, samt fra salg 

af bygninger og fly, stammer ikke fra en del af den daglige drift, så disse anses for at være 

engangsbestemte. Poster fra valutareguleringer samt pengestrømssikring stammer fra 

egenkapitalopgørelsen og blev indsat i den reformulerede resultatopgørelse. Disse poster har 

noget med driften at gøre, men anses alligevel som usædvanlige poster, da de ikke er en del af 

SAS’ kerneaktivitet. Effekten af poster fra praksisændring stammer fra ændringer, som er 

foretaget i forbindelse med ændringer ift. IAS 19, og overblik over disse poster findes i bilag 

8.  

Indirekte usædvanlige poster: Disse poster er identificeret og taget direkte ud fra noterne, som 

er klassificeret som usædvanlige. Nedskrivninger anses som at være engangsposteringer og 

kan findes i bilag 9. I 2015 foretog SAS for eksempel en nedskrivning på Widerøe aktiver på 

270 mio. SEK, som betegnes som engangspost og registreres under usædvanlige poster. 

Som en del af indførelsen af SAS’ strategi ”4Excellence Next Generation (4XNG)” har der 

været en række omkostninger i forbindelse med restrukturering af koncernens aktiviteter. 

Hovedkomponenterne omfatter nye kollektive aftaler for flybesætninger med løn og 

ansættelsesvilkår på markedsniveau. Derudover blev der indført nye bidragsbaserede 

pensionsløsninger til de fleste medarbejdere. Denne strategi vil SAS fortsætte med, så der vil 

fortsat være omkostninger i forbindelse med restrukturering. Det er dog besværligt at anskue 

hvilken effekt den har på den fremtidige indtjening, hvorfor disse anses som 

engangsomkostninger, og ikke en del af driftsoverskuddet. Restruktureringsomkostningerne 

kan ses i bilag 10. 

Der er identificeret andre engangsposter, som kan ses i bilag 11. Disse betragtes også som 

ikke tilbagevendende, da der er tale om udgifter afholdt i forbindelse med retssager, negativ 

indtjeningspåvirkning samt genforhandlingsaftaler. Disse er posteret under usædvanlige 

poster og blev fjernet fra driftsoverskuddet. 

2.3.7 Rentabilitetsanalyse 

Når de tre opgørelser er reformuleret, dannes rammen for rentabilitetsanalysen i henhold til 

DuPont Pyramiden144.  Rentabilitetsanalysen tager udgangspunkt i egenkapitalforrentningen. I 

figur 13 nedenfor vises udviklingen i ROE for perioden 2013-2017.  

                                                           
144 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, en praktisk tilgang, O. Sørensen, 4. udgave 2012, s. 210. 
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Figur 13 – Egenkapitalforrentning ROE 

 

Kilde: egen tilvirkning samt SAS’ årsrapporter 

Egenkapitalforrentning er et udtryk for, hvor rentabelt ejernes investering har været i perioden 

og udregnes således: 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑑𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 𝑡𝑖𝑙 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛æ𝑟𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛æ𝑟𝑒𝑟

𝐺𝑛𝑠. 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛æ𝑟 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

For at gennemgå udviklingen i ROE, vil DuPont Pyramiden blive opstillet nedenfor. 

Niveau 1: Opdeling af driftsaktiviteter, finansieringsaktiviteter og finansiel gearing 

Det er den første opdeling, der deler driverne bag rentabiliteten i ROE op i drifts- og 

finansieringsaktiviteter. Det første niveau af drivere bag ROE, er drevet af afkastet på netto 

driftsaktiver ROIC, den finansielle gearing FGEAR samt SPREAD (forskellen mellem ROIC 

og r145). 

Tabel 3 -  Niveau 1 

 

Kilde: egen tilvirkning samt SAS’ årsrapporter 

                                                           
145 Gennemsnitlige lånerenter i procent 
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Som tidligere nævnt er ROIC udtryk for afkastet på netto driftsaktiver, hvilket vil sige, hvor 

effektivt selskabet er til at skabe profit set i forhold til deres driftsaktiver. Ud fra ovenstående 

tabel 3 kan man se, at ROIC kun er negativ i 2014 og meget lav i 2016, hvilket primært 

skyldes ændringseffekterne af IAS 19.  

FGEAR har i hele perioden været forholdsvis stabilt, og det viser at SAS’ finansielle 

forpligtelser har været højere end de finansielle aktiver. Grunden til dette er primært 

realisering af de operationelle leasingforpligtelser.  

SAS’ gennemsnitlige lånerente har i perioden været mindre end ROIC, med undtagelse af 

2014 og 2016, hvilket betyder at omkostningerne ved lån ikke har været opvejet af 

indtjeningen på deres aktiver. SPREAD har været højest i 2013, hvilket skyldes højt niveau i 

ROIC. I 2017 ligger SPREAD på 6,1%, som skyldes stigning i ROIC samt lavt r. 

Udviklingen i ROE har været oppe og nede gennem perioden, og er dog vendt i 2017, hvilket 

skyldes en både stor positiv ROIC samt en positiv gældsgearing. 

Niveau 2: Dekomponering ROIC 

ROIC viser hvor god SAS er til at skabe profit i forhold til sine netto-driftsaktiver. Nedenfor 

vil ROIC opdeles i overskudsgrad (OG) og aktivers omsætningshastighed (AOH). Formler til 

rentabilitetsanalysen kan ses i bilag 12.  

Overskudsgrad OG angiver overskuddet for én krones salg fra SAS’ driftsaktivitet. 

 

Figur 14 -  Udvikling i OG samt AOH 

 

Kilde: egen tilvirkning samt SAS’ årsrapporter 
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Jf. figur 14 kan man se, at OG næsten har ligget på det samme niveau gennem hele perioden, 

både for salg og samlet. Undtaget er 2014, og dette skyldes effekten af ændringer ift. IAS 19. 

Omsætningshastighed AOH måler salget pr. krone investeret i SAS’ netto-driftsaktiver. AOH 

har været stabilt og ligget mellem 1,2-1,3. Dette indikerer, at det primært er OG der er 

påvirket af udviklingen i ROIC. 

Niveau 3: Analyse af overskudsgraden og aktivers omsætningshastighed 

I den sidste del af DuPont Pyramiden opdeles OG, AOH og r i deres respektive drivere. 

Overskudsgrad: I tabel 4 vises lønomkostningerne som er markant forbedret i 2017, fra 27% i 

2013 til 22% i 2017, hvilket skyldes SAS’ gennemførelse af strategiplan 4XGN. Grundet lave 

oliepriser på markedet, er der gennem hele perioden en positiv udvikling i omkostningerne til 

brændstof, idet der er identificeret en reducering på 5% i årene 2016-2017, i forhold til 2014-

2015. Udviklingen i andre omkostninger har været ustabilt, og dette skyldes primært, at disse 

indeholder uforudsete omkostninger. 

 

Tabel 4 -  OG drivere 

 

Kilde: egen tilvirkning samt SAS’ årsrapporter 

Omsætningshastighed (AOH):  Som tidligere nævnt er AOH den anden driver bag ROIC. 

Posterne i tabel xx nedenfor, er opdelt i grupperne kerne driftsaktiviteter og ikke-kerne 

driftsaktiviteter.  
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Tabel 5 - AOH drivere 

 

Kilde: egen tilvirkning samt SAS’ årsrapporter 

Der er tre primære poster, der har haft effekt på AOH. Det er materielle anlægsaktiver 

(driftsaktivitet fly), pensionsforpligtelser samt pensionsaktiver. Den største del af de 

materielle anlægsaktiver er dækket af aktiviteter forbundet med fly, det drejer sig primært om 

realisering af operationel leasing. Realisering af pensionsordning er den største del af 

pensionsforpligtelser og aktiver, og det kan tydeligt ses, at SAS’ ændring af pensionsordning i 

2013 har haft en positiv effekt gennem hele perioden på netop disse poster.  

Gennemsnitlig lånerente i procent r: Formlen til at beregne gennemsnitlig lånerente i procent 

kan ses i bilag 12. I tabel 6 nedenfor ses de forskellige drivere af r. Beregning af forskellen 

mellem finansielle indtægter og omkostninger, kaldet rentemarginalen, ses nederst i tabellen.  
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Tabel 6 -  Drivere af gennemsnitlig lånerente i procent 

 

Kilde: egen tilvirkning samt SAS’ årsrapporter 

Rentemarginalen har været negativ hele perioden, dette er typisk for ikke-finansielle 

virksomheder. Afhængig af forholdet mellem afkastet på de finansielle aktiver og lånerenten, 

falder eller stiger de netto-finansielle omkostninger i procent, dette ses f.eks. tydeligt i årene 

2016 og 2017. 

2.3.8 Delkonklusion på regnskabsanalysen 

For at identificere finansielle værdidrivere opstilles rentabilitetsanalysen. Det blev fundet, at 

forrentningen på egenkapitalen er gået fra 43,1% i 2013 til 33,8% i 2017. Det skal dog 

bemærkes, at den var negativ i 2015 (-38,2%) og meget lav i 2016 (0,2%).  

Afkast på aktiverne er primært drevet af overskudsgraden og usædvanlige poster, hvor 

usædvanlige poster har haft stor indvirkning. Især drejer det sig om omkostninger, der er 

forbundet med praksis ændringer i forhold til IAS 19, som har påvirket udviklingen i 

usædvanlige poster. Dette kan tydeligt ses i årene 2014 og 2016.  

Den forbedrede overskudsgrad er drevet af fald i både lønomkostninger og i omkostninger til 

brændstof, som skyldes SAS’ omkostningsstrategi, samt lave oliepriser på det globale 

marked. Realisering af pensionsforpligtelser samt operationel leasing har haft stor effekt og 

givet en betydelig ændring af kerne driftsaktiver.  

 

2.4 Budgettering og værdiansættelse  

Dette afsnit er det næste skridt i vores fundamentalanalyse af SAS, og det er i dette afsnit, at 

SAS’ aktier skal værdiansættes. Værdiansættelsen foretages ved brug af to metoder. Den 

første metode er den relative værdiansættelsesmetode, en prismultipel metode. Det er en 
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simpel metode, som ikke kræver budgettering. Metoden er bygget på en simpel 

sammenligning af prismultiple fra sammenlignelige virksomheder. 

Den anden metode er den absolut indirekte metode, DCF-metoden. På baggrund af 

informationer fra den strategiske analyse og regnskabsanalysen, udarbejdes et proforma 

regnskab, hvilket danner grundlag for værdiansættelsen. 

2.4.1 Multipel analyse  

Formålet med denne analyse er, at estimere værdien af SAS-aktier. Derefter vil den estimeret 

værdi blive sammenlignet med handelsværdien, og til sidst med den beregnede værdi fra 

fundamentalanalysen. 

Den multiple analyse er, i modsætning til fundamentalanalysen, enkel og billig at 

gennemføre. Prismultiple, som er brugt i metoden, er simple nøgletal med markedsprisen (P) 

over en værdiindikator i årsregnskabet. De mest benyttede prismultiple er pris-over-

nettooverskud (P/E), pris-over-bogført værdi (P/B) og pris-over-salg (P/S)146.  

Metoden går ud på, at identificere sammenlignelige virksomheder, identificere 

værdiindikatorer, beregne multiple på disse værdiindikatorer, og finde værdi af 

målvirksomhedens værdiindikatorer, ved at bruge et gennemsnit af prismultiple for 

sammenlignelige virksomheder. 

Metoden kan kritiseres for at være misvisende, da det først og fremmest næsten er umuligt at 

finde to ens virksomheder til at sammenligne. Desuden giver forskellige multiple forskellige 

værdier, og det er ikke klart, hvorvidt det er korrekt at benytte sig af et simpelt gennemsnit. 

Til sidst kan det nævnes, at hvis en sammenlignelig virksomhed har underskud, giver det 

ingen mening at bruge P/E værdien.  

I opgaven er der valgt at bruge tre prismultiple, P/E, P/B og P/S. Udvælgelsen af 

sammenlignelige virksomheder er foretaget med udgangspunkt i deres karakteristika. 

Nøgletallene for sammenlignelige virksomheder er hentet fra Reuters, se figur 15. 

 

 

 

 

 

                                                           
146 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, Ole Sørensen, 2012 s. 29 
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Figur 15 -  Multipel analyse 

 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra oplysninger fra Reuters 

 

Tabel 7 -  Estimering af SAS’ aktieværdi  

 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra tidligere analyser 

Den sammenlignende metode estimerer en pris pr. aktie på 69,69 svenske kroner. 

Sammenligner man denne værdi med SAS’ handlede værdi den 30. januar 2018, som er 18,87 

svenske kroner, kan man se, at SAS-aktien er kraftigt undervurderet. Så stor forskel kan 

blandt andet forklares med, at sammenlignelige virksomheder, som er brugt i analysen, ikke 

er ligesom SAS i forholdt til virksomheds omkostningsstruktur og størrelse. Derudover kan 

man se, at de gennemsnitlige multiple bidrager meget bredt til værdien af SAS. For at få en 

mere præcis estimering af SAS’ værdi er det oplagt at lave en fundamentalanalyse.  

2.4.2 DCF-modellen 

DCF-modellen er en model, som bruges til værdiansættelsen i den sidste fase i 

fundamentalanalysen. Modellen bygger på et proforma regnskab, som opstilles på baggrund 

af den viden, vi har fået fra den strategiske analyse, samt fra regnskabsanalysen. 
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2.4.2.1 Proforma regnskab 

Proforma regnskab er en budgetteret finansiel opgørelse147, som er baseret på den forventede 

udvikling i SAS’ nøgledrivere. Enhver budgettering starter med overvejelser omkring 

budgethorisontens længde. 

Budgethorisont 

Teoretisk forudsættes det i budgetteringen, at virksomheden er ”going concern” med en 

uendelig tidshorisont. I praksis begynder budgetperioden med det nuværende regnskabsår, og 

slutter med terminalperioden. Terminalperioden er det tidspunkt, hvor det ikke giver mening 

at forecaste længere, og hvor det forudsættes, at alle regnskabsposter vil vokse med en 

konstant vækst. Terminalperioden skal dermed begynde, når følgende betingelser er opfyldt: 

væksten i salget når en konstant rate, overskudsgraden, omsætningshastigheden, og den 

finansielle gearing må derfor også forblive konstant.  

Som nævnt i den strategiske analyse, er der høje forventninger til væksten i 

luftfartsindustrien. Desuden har SAS investeret i mange nye fly, som bliver leveret frem mod 

2022. Derfor vurderes det, at der skal bruges en budgethorisont på 10 år. Efter 10 år 

forudsættes det, at SAS når et ”steady stage”, hvor væksten i alle regnskabsposter forbliver 

konstant.  

Nettoomsætning  

I den strategiske analyse kom vi frem til, at luftfartsindustrien direkte påvirkes af BNP, som 

forventes at være 2 % i gennemsnit i Skandinavien de kommende år. Vi kom også frem til, at 

vækst i omsætningen i luftfartsindustrien er højere end væksten i BNP, derfor forventes det at 

omsætningen for SAS jævnligt vil stige med 3% årligt. Dette understøttes også af prognoser 

fra Airbus, IATA og andre analytikere, som forventer en årlig stigning i væksten på det 

europæiske marked på lidt over 3% frem til 2034. 

Omkostninger 

Den strategiske analyse samt regnskabsanalysen har givet anledning til, at udviklingen i visse 

omkostninger ikke vil vokse ens. Derfor vurderes det, at flere af omkostningsområderne hos 

SAS skal estimeres enkeltvis. Som udgangspunkt er det valgt, at omkostningerne følger 

omsætningen. Den intensive konkurrence og markedets overkapacitet presser priserne ned, og 

dette resulterer i, at salgsvæksten er mindre end væksten i omkostninger, og dette påvirker 

                                                           
147 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, Ole Sørensen, 2012 s. 24 
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overskuddet negativt. I 2017 faldt SAS’ overskud, unit revenue (RASK) med 1,5 %148. SAS 

forklarer det med, at ibrugtagelsen af nye fly, som er større end SAS’ nuværende fly, 

medfører overkapacitet i starten. Derfor forventes det, at væksten i omkostninger vil som 

udgangspunkt være højere end væksten i omsætningen, men den udvikling vil falde lineært 

fra 1,5% i 2017 til 0% i 2022, hvor SAS får leveret de sidste fly. Derefter vil omkostningerne 

følge omsætningen. Yderligere justeringer i omkostninger ud over den ovennævnte vækst i 

omkostninger vil blive beskrevet nedenfor. 

Lønomkostninger  

Som udgangspunkt budgetteres lønomkostninger med ovennævnte fælles vækst for alle 

omkostninger. Men ifølge SAS’ effektiviseringsstrategi er der planlagt 

omkostningsreducering på 3 mia. SEK i årene 2017-2020. Der blev realiseret en 

omkostningsbesparelse på 738 mio. SEK i 2017. Det vil sige, at der er planlagt yderligere 

besparelse på 2.215 mio. SEK de næste 3 år. Ifølge SAS’ årsrapport går besparelsen ud over 

lønomkostninger og andre omkostninger149. Da vi ikke kender den nøjagtige fordeling af 

besparelsen på de to omkostningsområder, og i hvilke år de skal realiseres, antages det, at 

lønomkostningsbesparelser svarer til den del af de samlede besparelser, som lønomkostninger 

har i forhold til de samlede (løn og andre) omkostninger, fordelt lineært på 3 år.  

Brændstofomkostninger  

Brændstofomkostninger budgetteres ligeledes med ovennævnte vækst som udgangspunkt. Der 

er dog to faktorer, som kan påvirke udviklingen af SAS’ brændstofomkostninger. Den første 

faktor er prisen på brændstof, som ifølge prognosen fra IATA forventes at stige med 18,8% i 

2018 i forhold til sidste år150. I vores strategiske analyse kom vi frem til, at der er risiko for, at 

priserne på brændstof vil stige yderligere de kommende år, men der er også mulighed for at 

de vil falde. På grund af usikkerheden om den fremtidige udvikling af priserne på brændstof, 

har vi fravalgt at budgettere med yderligere vækst på brændstofpriserne efter 2018. 

Den anden faktor, der påvirker brændstofomkostningerne, er brændstofbesparelse. Som 

tidligere nævnt har SAS foretaget betydelige investeringer i nye fly, hvilket vil betyde en 

markant reducering af forbruget af brændstof med op til 20%. Tidligere har vi i den 

strategiske analyse, under afsnittet materielle ressourcer, gennemgået SAS’ investeringer samt 

                                                           
148 SAS årsrapport 2016/2017, s. 2 
149 SAS årsrapport 2016/2017, s. 22 
150 http://www.iata.org/pressroom/facts_figures/fact_sheets/Documents/fact-sheet-fuel.pdf 
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leveringstidspunktet på disse fly. Besparelsen er beregnet som andelen af de nye fly i forhold 

til den samlede flyflåde, og derefter ganget med den procentvise besparelse. 

Andre driftsomkostninger  

Andre omkostninger vil som udgangspunkt også følge væksten i omsætningen, og vil dermed 

blive budgetteret med samme vækstniveau, som for alle omkostninger. Desuden vil de 

planlagte besparelser jf. SAS' effektiviseringsstrategi, som tidligere nævnt under 

lønomkostninger, blive fordelt lineært mellem årene 2018-2020. 

Afskrivninger, amortisering og nedskrivninger 

Ifølge SAS’ historiske regnskaber udgjorde afskrivninger, amortisering og nedskrivninger den 

samme andel af omsætningen de sidste 5 år. Derfor budgetteres med, at afskrivninger, 

amortisering og nedskrivninger fortsat følger omsætningen. 

Korrektioner 

Som udgangspunkt kan korrektioner ikke estimeres, og bliver budgetteret med 0. Men ifølge 

SAS’ årsregnskab ved vi, at der er planlagt omstruktureringsomkostninger for i alt 1 mia. 

SEK i perioden 2017 til 2019151, og 300 mio. SEK er allerede realiseret til dags dato. Vi 

antager, at de resterende 700 mio. SEK i omstruktureringsomkostninger bliver realiseret i de 

kommende to år, jævnligt fordelt over årene.  

Skatteomkostninger  

Udviklingen i den beregnede effektive skatteprocent har gennem årene været meget 

svingende. I 2017 var den 20,3%, og den skatteprocent har vi valgt at budgettere med. Vi 

mener at den er meget realistisk, da den ligger meget tæt på den svenske selskabsskat, som er 

22%.  

Andet driftsoverskud  

Det fremgår af regnskabsanalysen, at andet driftsoverskud har været konstant de seneste fem 

år i forhold til nettoomsætningen. Derfor budgetterer vi det fremadrettet med samme vækst 

som nettoomsætningen.  

Usædvanlige poster  

Usædvanlige poster kan ikke estimeres og bliver budgetteret med 0. 

                                                           
151 SAS årsrapport 2016/2017, s. 22 
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1/AOH  

Der er ikke sket store ændringer i SAS’ omsætningshastighed gennem årene. Den inverse 

værdi af aktivernes omsætningshastighed 1/AOH er beregnet til 0,780 for 2017. Vi forventer 

at SAS vil fortsætte med den samme omsætningshastighed som tidligere. 

 

Tabel 8 -  Proforma opgørelse SAS 

 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra tidligere analyser 

 

 2.4.2.2 WACC 

Når der er valgt at benytte den indirekte DCF-model som værdiansættelsesmodel, skal man 

først beregne virksomhedsværdien. I den forbindelse er det nødvendigt at fastlægge 

virksomhedens gennemsnitlige kapitalomkostninger, der tager højde for både ejernes og 

långivernes afkastkrav. Begrebet ”vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger” 𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐,152 der 

er virksomhedens kapitalomkostninger, beregnes ud fra følgende formel: 

                                                           
152 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, en praktisk tilgang, O. Sørensen, 4. udgave 2012, s. 46 
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𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐 =
𝑉𝑜

𝐸

𝑉𝑜
𝐸𝑉 ∗ 𝑟𝑒 +

𝑉𝑜
𝑁𝐹𝐹

𝑉𝐸𝑉
∗ 𝑟𝑔 

hvor: 

𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐 = vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger 

𝑉𝑜
𝐸 = markedsværdi af egenkapitalen 

𝑉𝑜
𝑁𝐹𝐹 = markedsværdi af netto finansielle forpligtelser 

𝑉𝑜
𝐸𝑉 = markedsværdi af virksomheden, dvs. 𝑉𝑜

𝐸𝑉 =  𝑉𝑜
𝐸 + 𝑉𝑜

𝑁𝐹𝐹 

𝑟𝑒 = ejernes afkastkrav 

𝑟𝑔 = finansielle omkostninger efter skat 

Nedenunder estimeres de enkelte delelementer. 

2.4.2.2.1 Kapitalstruktur 

Da vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger WACC udtrykker hvad aktionærer ofrer ved 

at investere i SAS, skal der benyttes markedsværdier for både egenkapitalen og nettogælden 

(NFF) ved fastlæggelse af kapitalstrukturen. Egenkapitalens markedsværdi beregnes som 

aktieværdien på skæringstidspunktet den 30. januar 2018 gange med antallet af udestående 

aktier. 

Markedsværdien for både operationel leasing samt nettogælden får man direkte fra 

reformulerede regnskaber. Nedenfor er kapitalstrukturen for SAS illustreret. 

 

Tabel 9 -  SAS’ kapitalstruktur 

 

Kilde: Egen tilvirkning og SAS’ årsrapporter 

 

Ud fra ovenstående tabel kan man se, at den nuværende kapitalstruktur, hvor 73% af 

virksomheden er finansieret ved gæld, er uholdbar, og derfor skal den fremtidige 
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kapitalstruktur estimeres. Ifølge SAS’ årsrapport for 2016/2017 skal målet for Equity/assets 

ratio være på 35%, før der er tale om udbetaling til ordinære aktionærer, hvilket betyder en 

gæld på 65% eller derunder.  

 

Tabel 10 -  Justerede langsigtede kapitalstruktur 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

2.4.2.2.2 Egenkapitalomkostninger 

Det er CAPM-modellen, der anvendes til at beregne egenkapitalomkostninger, da modellen 

tager udgangspunkt i sammenhængen mellem afkastet på den enkelte virksomheds aktier og 

afkastet på hele aktiemarkedet. Dette gøres ud fra den antagelse, at investorer kræver et højere 

afkast for højere risiko153. Sammenhængen mellem ejerafkastkravet og markedsrisikoen kan 

beregnes ved hjælp af nedenstående formel: 

𝑟𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽(𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓) 

hvor: 

𝑟𝑒 = ejernes afkastkrav 

𝑟𝑓 = risikofri rente 

𝛽 = beta (systematisk risiko) 

𝐸(𝑟𝑚) = forventet afkast ved investering i markedsporteføljen 

𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓 = markedets risikopræmie 

Den risikofri rente 𝑟𝑓:   

I teorien er den risikofri rente lig med renten på nulkuponobligationer, der matcher 

tidshorisonten på hver af de pengestrømme, som skal tilbagediskonteres. I praksis anvender 

man den effektive rente for den toneangivende 10-årige statsobligation til at estimere den 

                                                           
153 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, en praktisk tilgang. O. Sørensen, 4. udgave 2012, s. 43 



HD(R) afgangsprojekt forår 2018                                                                                       Værdiansættelse af SAS 

 
Sabit Abiev og Ekaterina Thomsen                                                                                                 Side 69 af 93 

risikofri rente. Da SAS - aktier handles i de tre skandinaviske lande Sverige, Norge og 

Danmark, vil der tages et gennemsnit af de 3 landes 10-årige statsobligationer154. Den 

risikofri rente fås så til 0,90%. 

Den systematiske risiko 𝛽: 

Den systematiske risiko er risikoen på aktiens afkast sat i forhold til markedets afkast. Beta er 

et relativt risikomål, og denne tolkes som følger: 

𝛽 = 0 (Risikofri investering) 

0 < 𝛽 < 1 (Investering med mindre risiko end markedsporteføljen) 

𝛽 = 1 (Aktien følger markedet) 

𝛽 > 1 (Aktien har større risiko end markedet) 

Der er flere metoder til at estimere betaværdien, og en af dem er den historiske variation 

mellem den enkelte akties afkast og afkastet på aktiemarkedet. På grund af at de historiske tal 

ikke nødvendigvis er anvendelige ved estimering af det fremtidige forløb, er der valgt at 

bruge betaværdien fra Reuters155 og Financial Times156. Værdien for SAS sættes til 1,19. 

Markedets risikopræmie:  

Det drejer sig om et tillæg, som investorer kræver for at investere i aktier i forhold til en 

investering, der er risikofri. Der findes flere metoder til estimering af risikopræmien: 

• En række investorer spørges om deres skøn over risikopræmien, og efterfølgende 

bruges gennemsnittet af deres vurderinger 

• Risikopræmien estimeres ud fra historiske data 

• Præmien beregnes ud fra nuværende aktiekurser ved hjælp af 

residualindkomstmodellen 

Det er valgt ikke at gå yderligere i dybden med dette, men at bruge et estimat i stedet, som er 

beregnet af Damodaran157. Ifølge Damodaran vil risikopræmien for aktier i Sverige, Norge og 

Danmark ligge på samme niveau på 5,08%.  Ifølge en anden kilde, Pablo Fernandez158, vil 

                                                           
154 https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp 
155 https://www.reuters.com/finance/stocks/overview/SAS.ST, 30. januar 2018 
156 https://markets.ft.com/data/equities/tearsheet/historical?s=SAS:STO, 30. januar 2018 
157 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html 
158 www.valumonics.com/wp-content/uploads/2017/06/Discount-rate-Pablo-Fernández.pdf 
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risikopræmien for aktier i Sverige, Norge og Danmark gennemsnitlig ligge på 6,30%, hvorfor 

vi vælger at benytte os af denne høje risikopræmie. 

Herefter kan ejernes afkastgrad beregnes som følgende: 

𝑟𝑒 = 0,90% + 1,19 ∗ 6,30% = 8,40% 

Gældsomkostninger: 

Gældsomkostninger bør fastlægges i henhold til den løbende markedsrente, dvs. den rente 

som SAS kan låne til i dag, og skal måles efter skat. Disse kan estimeres ud fra: 

𝑟𝑔 = (𝑟𝑓 + 𝑟𝑠)(1 − 𝑡𝑠) 

hvor: 

𝑟𝑓 = risikofri rente 

𝑟𝑠 = selskabsspecifikt risikotillæg 

𝑡𝑠 = selskabsskatteprocent 

Kreditinstitutionerne Moody’s og Standard & Poor’s opgraderede i november 2017 SAS’ 

kredit- rating fra hhv. B til B1 og B til B+, som betyder en forbedret men stadig høj 

risikoprofil159. Långiverne skal derfor tage højde for dette. 

Tidligere har vi beregnet den risikofri rente samt selskabsprocenten. Nu mangler det 

selskabsspecifikke risikotillæg, som er afhængig af virksomhedens risikoprofil, dvs. jo mere 

risikofyldt jo højere tillæg. I SAS’ årsrapport for 2016/2017 er der oplyst betingelser for deres 

lånoptagning. Disse vil bruges til at estimere det gennemsnitlige estimat for det 

firmaspecifikke tillæg. I december 1985 optog SAS et subordineret lån med en fast rente på 

5,75%160, hvor forpligtelserne i 2017 var på 328 mio. SEK. 

SAS har fem forskellige obligationslån med forskellig løbetid samt hovedstol, og disse er 

illustreret i nedenstående tabel: 

 

 

 

 

 

                                                           
159 https://www.sasgroup.net/en/moodys-and-standard-poors-upgrade-sas-credit-ratings/ 
160 https://www.sasgroup.net/en/sas-subordinated-loan-of-mchf-200/ 
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Tabel 11 -  SAS’ obligationslån 

 

Kilde: Egen tilvirkning samt SAS’ årsrapporter 

Der er forskellige typer af andre lån, har SAS oplyst i sin årsrapport for 2016/2017, og disse 

oplysninger fremgår af nedenstående tabel: 

 

Tabel 12 -  SAS’ andre lån 

 

Kilde: Egen tilvirkning samt SAS’ årsrapporter 

Tidligere, under operationel leasing i reformuleringsafsnittet har vi oplyst, at renten på de 

operationelle omkostninger er den samme som på finansiel leasing, 4,10%. Derfor foretages 

beregning af firmaspecifikke tillæg ud fra den nedenstående betragtning: 

 

Tabel 13 -  SAS’ anvendt rente 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Gældsomkostningerne kan estimeres således: 

𝑟𝑔 = (0,90% + 5,58%) ∗ (1 − 22%) = 5,06% 

Til sidst estimeres WACC: 

𝑟𝑊𝐴𝐶𝐶 = (
35%

35% + 45% + 20%
) ∗ 8,40% +

45%

100
∗ 5,06% +

20%

100
% ∗ 4,10% = 6,03% 
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2.4.2.3 Værdiansættelse af SAS 

På baggrund af overstående beregninger kan vi nu værdiansætte SAS ud fra DCF-modellen. 

I henhold til DCF-modellen beregnes værdien af egenkapitalen som: 

 

𝑉0
𝐸 =  ∑

𝐹𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑡

𝑇

𝑡=1
 +  

𝐹𝐶𝐹𝑇+1

(𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐 − 𝑔)(1 + 𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑇
−  𝑉0

𝐷161 

Hvor: 

𝑉0  
𝐸 = 𝑉æ𝑟𝑑𝑖𝑒𝑛 𝑎𝑓 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛 

𝐹𝐶𝐹𝑡 = 𝐷𝑂𝑡 − ∆𝑁𝐷𝐴𝑡  – det frie cash flow 

𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐 = 𝐷𝑒 𝑣æ𝑔𝑡𝑒𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔𝑒 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 

𝑔 = 𝑣æ𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑛 

𝑉0  
𝐷 = 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖𝑒𝑛 𝑎𝑓 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑝𝑙𝑖𝑔𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟 

Ud fra proforma regnskab og ovenstående model fås: 

 

Tabel 14 -  Værdiansættelse af SAS 

 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra tidligere analyser 

 

                                                           
161 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, Ole Sørensen, 2012 s. 39 
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2.4.2.4 Sammenfatning af DCF-modellen 

Med brug af DCF-modellen bliver SAS’ aktie estimeret til at være 11,81 SEK. Det skal dog 

bemærkes, at terminalværdien mest bidrager til den estimerede værdi af SAS, og det er den 

værdi, som er forbundet med mest usikkerhed, da terminalperioden ligger 10 år ud i 

fremtiden. 

2.4.3 Sammenligning af DCF-model og Multipel analyse 

Den estimerede værdi af SAS’ aktie, er ifølge DCF-modellen betydelig lavere end værdien, 

beregnet i multipel analyse. Det kan forklares med, at DCF-modellen, som er en del af 

fundamentalanalysen, bygger på de fundamentale værdier. Den tager højde for de 

selskabsspecifikke parametre og estimerer dermed virksomheden mere nøjagtigt.  

Den multiple analyse kan kun give den retvisende estimering af virksomheden i de tilfælde, 

hvor virksomheder, som er valgt til sammenligning, har ens karakteristika, størrelse, 

kapitalstruktur og risikoprofil, hvilket i praksis sjældent er muligt. 

 

2.5 Følsomhedsanalyse 

Ud fra nogle antagelser i en proforma-opgørelse af SAS, er der foretaget en værdiansættelse. 

Der vil ved hjælp af denne proforma-analyse blive foretaget nogle ændringer af antagelserne 

for at se, hvor stabilt vores basisscenarie er. 

Følsomhedsanalyserne vælger vi at foretage på tre faktorer: salgsvækstraten, brændstofs- 

omkostningerne og aktivernes omsætningshastighed. 

Salgsvækstrate: En ændring i WACC medfører en forringelse af aktiekursen og omvendt.  

Ud fra nedenstående tabel kan ses, at værdien på aktien er yderst følsom over for specielt 

ændringer i WACC. Ændring i salgsvækstraten påvirker også værdien på aktien, men det ses 

tydeligt, at den påvirkning er en grad højere end WACC.  

 

Tabel 15 -  Salgsvækstrate i budgetteringsperiode 

 

Kilde: Egen tilvirkning 



HD(R) afgangsprojekt forår 2018                                                                                       Værdiansættelse af SAS 

 
Sabit Abiev og Ekaterina Thomsen                                                                                                 Side 74 af 93 

Man kan se, at 0,5% lavere salgsvækstrate ved WACC på 6,03% bevirker, at aktiekursen 

falder fra 11,81 SEK til 2,42 SEK, hvorimod 0,5% højere vækst vil give en forbedring på 

26,73SEK. 

Brændstofomkostninger: I vores proforma-opgørelse er omkostninger til brændstof sat til 19% 

af omsætningen efter år 2017. Omkostninger til brændstof er en af de mest tunge i SAS’ 

regnskaber i forhold til andre transaktioner, og derfor meget interessant at se nærmere på. 

 

Tabel 16 -  Brændstofomkostninger i budgetteringsperiode 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

I tabel 16 ovenfor er der en illustration af, hvordan aktiekursen påvirkes af en 1% ændring af 

brændstofomkostningerne i forhold til omsætningen. Her kan man se, at aktiekursen er meget 

følsom over for disse omkostninger. Dette indikerer, at der ved et eventuelt prisfald, samt ved 

brug af nye fly, vil være store gevinster at hente. 

Aktivernes omsætningshastighed: Dette parameter, som der skal laves en følsomhedsanalyse 

på, er udtryk for, hvor meget salg der bliver genereret pr. investeret krone. Det er inverse 

1/AOH, der blev brugt til at beregne netto-driftsaktiver for at estimere det frie cash flow 

(FCF) i proforma-opgørelsen. I basisscenariet blev det forudsat, at omsætningshastigheden 

forbliver på samme niveau som i 2017 regnskabet. Af tabel 17 nedenfor ses det, at aktivernes 

omsætningshastighed har stor påvirkning på aktiekursen, hvorfor det er vigtigt for SAS at få 

denne øget, sådan at der kan skabes værdi for SAS’ aktionærer. 

 

Tabel 17 -  Den inverse værdi af AOH i budgetteringsperioden 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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3.1 Konklusion 

Formålet med projektet er en teoretisk vurdering af værdien på SAS-aktien pr. 30. januar 

2018. Dette har vi gjort ved at opstille 3 underspørgsmål, som skulle besvares med en 

strategisk analyse, regnskabsanalyse samt en budgettering og værdiansættelse. 

Den strategiske analyse definerede markedet som SAS befinder sig i, som er præget af hård 

konkurrence samt intens rivalisering. Derefter identificerede analysen de eksterne og interne 

ikke-finansielle værdidrivere i SAS’ omverden. 

PESTEL analysen identificerede de makroøkonomiske faktorer, som påvirker 

luftfartsbranchen på samfundsniveau. Det blev fundet, at SES initiativet (Fælles Europæisk 

Luftrum) vil have en positiv effekt på luftfartsbranchen. Da branchen er meget 

konjunkturfølsom, vil den forventede vækst i BNP påvirke luftfartsbranchen positivt. 

Branchen er også sensitiv over for priserne på brændstof og den teknologiske udvikling, som i 

form af brændstofbesparende fly vil være til gavn for branchen. Dette vil minimere 

brændstofudgifterne, der er en meget høj udgiftspost i luftfartsbranchen. 

Porters Five Force havde til formål at analysere konkurrenceintensiteten i luftfartsbranchen. 

Det blev fundet, at truslen fra nye indtrængere ikke er høj, da adgangsbarrieren i branchen er 

meget lav, hvilket betyder at der er en lav fortjeneste i branchen. Leverandørens 

forhandlingsstyrke i branchen er høj, hvilket primært er arbejdskraft, flyproducenter samt 

brændstofleverandører. Udvikling i søgemaskiner og distributionskanaler har gjort branchen 

gennemskuelig for kunderne i forhold til billetpriser, hvilket gør købernes forhandlingsstyrke 

høj. Faldende billetpriser har været en fordel for branchen i forhold til substituerede 

produkter, hvilket medfører, at truslen fra substituerede produkter er mellem. En lav 

differentieringsgrad har gjort selskabernes produkter sammenlignelige, hvilket medfører en 

høj konkurrence mellem de eksisterende flyselskaber i branchen.  

Den interne analyse havde til formål at identificere SAS’ interne styrker og svagheder. Det 

blev fundet, at SAS’ brand samt adgang til slots er de strategiske evner, som giver SAS en 

vedvarende konkurrencemæssig fordel. 

SWOT analysen havde til formål at opsummere de faktorer, som vil påvirke SAS’ fremtidige 

indtjening samt strategiske position. Det blev fundet, at SAS’ adgang til slots samt udvikling 

af deres loyalitetsprogram vil have en positiv effekt på SAS’ fremtidige indtjening. SAS’ 

nuværende flyflåde er meget følsom over for prisændringerne på brændstof. Derfor vil 



HD(R) afgangsprojekt forår 2018                                                                                       Værdiansættelse af SAS 

 
Sabit Abiev og Ekaterina Thomsen                                                                                                 Side 76 af 93 

investering i de nye brændstofbesparende fly kunne give SAS mulighed for, at reducere 

brændstofforbruget markant på længere sigt.  

Regnskabsanalysen havde til formål at identificere samt estimere de fremtidige værdidrivere 

for SAS. Dette blev gjort ud fra en reformulering af regnskaberne for de sidste 5 år, hvorefter 

rentabiliteten blev analyseret. 

Det blev fundet, at forrentningen af egenkapitalen, på nær 2017, har været positiv på trods af 

den negative effekt gennem perioden i forbindelse med ændring af regnskabspraksis i 2013. 

Endvidere blev der opstillet en budgettering af regnskabet for perioden fra 2018 til 2027 på 

baggrund af den strategiske analyse og regnskabsanalysen. Der blev brugt de analyserede data 

for at vurdere, hvordan SAS’ fremtidige indtjeningsmuligheder ser ud.  

Efterfølgende blev der ved hjælp af DCF-modellen fundet, at værdien på SAS-aktien pr. 30. 

januar 2018 er 11,81 SEK med en WACC på 6,03%. Derfor kan det konkluderes, at værdien 

på aktiemarkedet den 30. januar 2018 (18,87 SEK) var for høj sammenlignet med den 

beregnede værdi. 

Det blev i følsomhedsanalysen fundet, at den beregnede værdi er meget følsom over for 

ændringer i de valgte parametre til analysering. En positiv udvikling i salgsvækstrate, 

brændstofomkostninger samt inverse 1/AOH vil kunne bevirke, at aktieværdien vil stige. 

Dette taler for, at SAS vil kunne forbedre sit regnskab og dermed have positivt resultat, hvis 

de vil investere i de nye fly samt udvikle deres produkter. 

Samlet kan det konkluderes, at markedet, som SAS befinder sig i, er præget af høj 

konkurrence, hvor flyselskabernes forhandlingskraft er lille, hvilket anses ikke at være 

attraktivt. På trods af forbedringer i deres resultater gennem de seneste år, har SAS kun 

formået at give et lille overskud. Derfor konkluderes det, at SAS-aktien er overvurderet.  

 

3.2 Begivenheder efter skæringsdato 

Den 30. januar 2018 blev valgt som skæringsdato i projektet. Begivenheder som er sket efter 

denne dato, og som findes relevant, opstilles nedenfor.  

Den 27. februar 2018 offentliggjorde SAS deres første kvartalsregnskab for perioden 

november 2017 – januar 2018162. Regnskabet viser en forbedring i SAS’ indtjening i forhold 

                                                           
162 https://www.sasgroup.net/en/seasonal-adjustments-lift-results-november-2017-january-2018/ 
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til den samme periode i sidste år. Ledelsen ser det som et resultat af deres 

effektivitetsforbedringer, som er afgørende for deres fremtidige investeringer i nye fly. 

Den 6. april 2018 offentliggjorde IATA sine to rapporter omkring udvikling i PMI163, samt 

udvikling af prisen på brændstof164. PMI er et indekstal, som bruges til at estimere den 

globale forbrugsadfærd. Det fremgår af rapporten, at PMI er styrtdykket i marts 2018, og at 

det er det største fald i de seneste 3,5 år. Da væksten i luftfartsbranchen følger udviklingen i 

PMI, har IATA nedjusteret deres prognoser omkring den fremtidige vækst i luftfartsbranchen 

fra høje til moderate. I rapporten omkring udvikling af prisen på brændstof er der vist en 

stigning på 27,2 % i forhold til brændstofprisen for et år siden. Dette understøtter vores 

budgetforudsætninger omkring stigende brændstofomkostninger for SAS.  

Den 10. april 2018 kom der en udmelding fra SAS vedr. bestilling af yderligere 50 Airbus 

320neo, og dermed vil flyselskabet i alt have mindst 80 af denne flytype i 2023, og dermed 

have skabt en flyflåde med kun én flytype165. Dette vil påvirke brændstofforbruget positivt. 

Derudover vil dette bidrage til, at omkostninger til personaleoplæring og vedligeholdelse af 

flymaskiner vil falde markant i fremtiden, hvilket vil kunne påvirke aktiekursen positivt. 

Dette kan ses på aktiemarkedet, hvor SAS-aktien steg fra 19,37 SEK til 20,90 SEK i perioden 

fra den 10. april 2018 til den 13. april 2018166, hvilket tyder på, at markedet ser en mere 

positiv fremtid for SAS. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
163 http://www.iata.org/publications/economics/Reports/chart-of-the-week/chart-of-the-week-06-apr-2018.pdf 
164 http://www.iata.org/publications/economics/fuel-monitor/Pages/index.aspx 
165 http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/361083/sas_bestiller_50_nye_fly_for_24_mia_kr.html 
166 https://www.reuters.com/finance/stocks/overview/SAS.ST 
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5.1 Bilag  

 

Bilag 1 – Prisudvikling fly, tog og bus 

 

Kilde: http://datawrapper.dwcdn.net/uln9t/2/ 

 

Bilag 2 – FAB (Functional Airspace Block) 

 

Kilde: http://www.eurocontrol.int/articles/functional-airspace-block- 
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Bilag 3 – Reformuleret egenkapitalopgørelse 

 

Kilde: Egen tilvirkning samt SAS’ årsrapporter for 2012-2017 
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Bilag 4 – Reformulering af balancen 

 

Kilde: Egen tilvirkning samt SAS’ årsrapporter 
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Bilag 5 – Pensionsforpligtelser 

 

Kilde: Egen tilvirkning samt SAS’ årsrapporter 

Bilag 6 –Reformuleret resultatopgørelse 

 

Kilde: Egen tilvirkning samt SAS’ årsrapporter 
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Bilag 7 – Kerne driftsoverskud 

 

Kilde: Egen tilvirkning samt SAS’ årsrapporter 

 

Bilag 8 – Usædvanlige poster 

 

Kilde: Egen tilvirkning samt SAS’ årsrapporter 
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Bilag 9 – Nedskrivninger 

 

Kilde: Egen tilvirkning samt SAS’ årsrapporter 

 

Bilag 10 – Restruktureringsomkostninger 

 

Kilde: Egen tilvirkning samt SAS’ årsrapporter 

 

Bilag 11 – Andre engangsposter 

 

Kilde: Egen tilvirkning samt SAS’ årsrapporter 
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Bilag 12 – Formler til nøgletal analyser 

 

Bilag 13 – Svensk selskabsskat oversigt 

 

Kilde: http://www.skm.dk/skattetal/statistik/generel-skattestatistik/selskabsskattesatser-i-eu-landene 

 

Bilag 14 - Analyse af SAS’ strategiske muligheder 

Porters generiske strategier samt Ansoffs vækstmatrice 

Som beskrevet i afsnit 1.6.4, anvendes Porters generiske strategier til at udarbejde en 

konkurrencestrategi, som skal bruges af en virksomhed for at konkurrere mod andre 

konkurrenter på markedet. Modellen tager udgangspunkt i to parametre. Det første parameter 

er, hvordan en konkurrencemæssig fordel anvendes af virksomheden. Denne fordel er inddelt 

i to dimensioner, lave omkostninger samt unikt produkt. Det andet parameter er, hvilket 

marked virksomheden skal satse på for at opnå en konkurrencefordel, og om der skal satses på 

hele markedet eller et specifikt udvalgt segment.  

http://www.skm.dk/skattetal/statistik/generel-skattestatistik/selskabsskattesatser-i-eu-landene
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Ud fra ovenstående er der fire forskellige kombinationer, som kan give en virksomhed en 

konkurrencemæssig fordel: 

• Omkostningsleder: ved denne strategi fokuserer virksomheden på lave omkostninger, 

og der betjenes en stor målgruppe (hele markedet). 

• Omkostningsfokus: ved denne strategi fokuserer virksomheden på lave omkostninger, 

og kun til et udvalgt segment (ikke hele markedet). 

• Differentiering: formålet med denne strategi er at udvikle et produkt (unikt produkt), 

der klart differentierer sig fra andre konkurrenter, og som distribueres til hele 

markedet. 

• Fokuseret differentiering: ved denne strategi fokuserer virksomheden på et unikt 

produkt, der distribueres til et udvalgt segment. 

Ansoffs vækstmatrice er en model, der beskriver en virksomheds mulige vækststrategier, 

som sondrer mellem to parametre. Det første parameter omhandler produktet: nuværende 

eller nye produkter. Det andet parameter omhandler markedet: skal produktet sælges på 

det nuværende marked, eller på et nyt. 

De to overordnede parametre ovenfor, giver fire forskellige vækstmuligheder: 

• Produktudvikling: nye produkter til eksisterende marked. 

• Markedspenetrering: eksisterende produkter til eksisterende marked. 

• Diversifikation: nye produkter til et nyt marked. 

• Markedsudvikling: eksisterende produkter til et nyt marked. 

SAS 

Via deres vision ”To make life easier for Scandinavia’s frequent travelers”167 fastslår SAS 

deres målgruppe til at være hyppigt rejsende. Ifølge SAS repræsenterer hyppigt rejsende 

omkring 60-70% af værdien af alle flyrejser inden for Skandinavien. Definitionen på denne 

målgruppe er folk, der tager fem eller flere returflyvninger om året.  

SAS udvikler konstant deres serviceydelser for at skabe et lettere liv for dem der ofte rejser til 

og fra, samt indenfor Skandinavien. De hyppigt rejsende er også de mennesker, der har det 

største krav til deres rejseoplevelse. Det er derfor SAS netop har valgt dette segment som 

målgruppe, da det er dette segment der forventer den højeste kvalitet. 

                                                           
167 SAS’ årsrapport 2016/2017, s. 12 
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SAS fortsætter med at styrke deres position, og i den forbindelse har de investeret i 

kundeudbuddet, hvilket har bidraget til at flere rejsende har valgt at flyve med SAS i løbet af 

2017. Dette gør SAS gennem en række handlinger, såsom udvikling af loyalitetsprogram 

EuroBonus eller SAS Go, der skaber en merværdi hos kunderne. Jf. bilag 15 ligger SAS’ pris 

på flybilletter et væsentligt stykke over SAS’ nærmeste konkurrent Norwegian. Der kan være 

flere årsager til den udvikling, bl.a. hurtigste rejse eller luksuspræget ydelse i forhold til 

Norwegian. 

Det er vores vurdering, at SAS anvender en fokuseret differentieringsstrategi, hvor de 

forsøger at sælge et unikt produkt til deres målgruppe, som er de hyppigt rejsende. Det skal 

dog nævnes, at SAS ikke udelukker de øvrige segmenter på markedet hvilket vil betyde, at 

SAS anvender en differentieringsstrategi hvor de forsøger at udbyde deres produkt til hele 

markedet.  

I forhold til højkapacitetsvækst på det skandinaviske marked i 2016, var vækstraten 

langsommere i 2017. Antallet af tilbudte pladser på det skandinaviske marked steg 2,3% i 

2017168. SAS udvidede kapaciteten i Skandinavien med 6,4% i 2017, hvor antallet af 

passagerer, der rejste på SAS-ruter, steg 3,2% og i alt 28,6 mio., dette er primært sket som 

følge af øget produktion for de hyppigt rejsende. Ifølge sommertrafikprogrammet oprettede 

SAS 15 nye ruter i 2017, hvoraf 6 af ruterne udgik fra henholdsvis København, Aalborg og 

Aarhus169. Det vurderes derfor, at SAS i en høj grad anvender markedsudvikling som 

vækststrategi, da de udbyder eksisterende produkter til de nye markeder i form af nye ruter. 

Norwegian 

Norwegians vision er, at ”Alle skal have råd til at flyve” hvilket betyder, at de vil give alle 

mulighed for at flyve til lave priser. Dette stemmer også overens med deres position som et 

lavprisselskab.170. Deres mål er, ”Norwegian vil være det foretrukne flyselskab på udvalgte 

markeder, og vi vil generere rentabilitet og investeringsafkast til vores aktionærer”. For at 

opnå dette mål har Norwegian prioriteret tre kerneværdier: direkte, relevant og enkelt, og tre 

driftsmæssige prioriteringer: sikkerhed, service og igen enkelt. Grunden til at enkelthed blev 

nævnt, både som kerneværdi og driftsmæssig prioritering, e at de skal gøre det enkelt for 

deres kunder at flyve med Norwegian. Derudover skal den simple virksomhedsstruktur som 

Norwegian har, gøre beslutningsprocesserne hurtigere og dermed bidrage til hurtig tilpasning 

                                                           
168 SAS årsrapport 2016/2017, s. 34 
169 https://www.check-in.dk/15-nye-sas-ruter-skandinavien/ 
170 https://www.norwegian.com/dk/om-os/vores-historie/vision-and-values/ 
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i forhold til ny udvikling på markedet. En af deres driftsmæssige prioriteringer er god service 

til deres kunder, hvilket vil betyde, at ud over opretholdelse af lave driftsomkostninger samt 

driftsoptimering, lægger Norwegian stor vægt på den service de leverer til deres kunder. Det 

vil sige at Norwegian ikke udelukkende konkurrerer på prisen, men konstant fokuserer på, at 

udvikle omkostningseffektive produkter og tjenester af høj kvalitet171. 

Der findes ikke oplysninger omkring Norwegians målgruppe på det skandinaviske marked, 

hvorfor det betragtes som, at hele markedet er deres målgruppe. Grundet fokus på lave priser 

vurderes det, at Norwegian henvender sig til de passagagerer der fokuserer på prisen. 

I forhold til billetprisen ligger Norwegian et væsentligt stykke under SAS, men en del højere 

end Ryanair172.  

Ud fra ovenstående vurderes det, at Norwegian i høj grad anvender konkurrencestrategi som 

omkostningsleder, hvor der er stor fokus på lave omkostninger. Dette stemmer overens med 

deres fokus på at være et lavprisselskab, hvor de også ønsker at tilbyde ekstra ydelser til deres 

kunder. Således kan de udbyde deres flybilletter til konkurrencedygtige priser, samt 

tjenesteydelser i høj kvalitet til hele markedet, da der ikke er en klar og specifik målgruppe. 

Ligesom SAS forsøger Norwegian også at udvide deres kapacitet gennem oprettelse af nye 

ruter, hvor de udbyder deres eksisterende produkter til de nye markeder173. Ifølge Norwegians 

koncernchef Bjørn Kjos, vil Norwegian åbne nye ruter, både på langdistance samt i 

Skandinavien i 2018, for at fortsætte deres ekspansion. Her vurderes at Norwegian anvender 

markedsudvikling som vækststrategi, i samme stil som SAS.  

Ryanair 

Der findes ingen offentligt tilgængelige oplysninger omkring Ryanairs visioner og missioner. 

Ryanair er et lavprisselskab, som konstant har fokus på deres omkostninger og reducering af 

disse. For at holde omkostningerne nede har Ryanair flere gange været i mediernes søgelys, 

da de nægtede at indgå overenskomst med den danske fagbevægelse. Det endte med, at 

Ryanair lukkede sine baser både i Kastrup og Billund174. Ryanair flyver fortsat til og fra 

København, og det viser i hvor høj grad Ryanair er fokuseret på deres lave omkostninger, 

samt lave priser på flybilletter. 

                                                           
171 https://www.norwegian.com/dk/om-os/vores-historie/vision-and-values/ 
172 http://nyheder.tv2.dk/samfund/2015-03-04-saa-stor-er-prisforskellen-paa-flybilletter-i-skandinavien 
173 https://www.check-in.dk/norwegian-aabner-fire-nye-langdistanceruter/ 
174 https://www.jv.dk/regionalt/Tidslinje-Konflikten-mellem-Ryanair-og-den-danske-

fagbevaegelse/artikel/2355643 
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Prisen er en vigtig konkurrencemæssig parameter ifølge Ryanair, og som det fremgår af deres 

hjemmeside, er der en bestilling på yderligere 240 Boeing 737-fly på vej. Dette vil gøre det 

muligt for Ryanair at sænke priserne, og øge trafikken til det stigende antal kunder175. 

Sammenlignet med Ryanairs konkurrenter, SAS og Norwegian, er Ryanairs priser på 

flybilletter markant lavere176. Ud fra disse oplysninger vurderes det, at Ryanair anvender 

omkostningsleder som konkurrencestrategi, hvor de forsøger at reducere deres omkostninger, 

for at kunne tilbyde deres flybilletter til lave priser. 

I forhold til vækststrategien i fremtiden, benytter Ryanair markedsudvikling som 

vækststrategi gennem nye oprettede ruter, hvor de tilbyder deres eksisterende produkter til de 

nye markeder. I 2017 lancerede Ryanair sit nye vinterprogram for København, hvor de 

præsenterede nye ruter177.  

Konklusion 

Gennemgang af konkurrence- og vækststrategien er sidste del af den strategiske analyse. 

Denne analyse identificerer de strategiske valg som SAS har foretaget, for at positionere sig 

inden for branchen i forhold til SAS’ nærmeste konkurrenter Norwegian og Ryanair. Det blev 

vurderet at SAS anvender fokuseret differentiering som konkurrencestrategi, hvor de lægger 

stor fokus på unikt produkt til et specifikt udvalgt segment. Derudover anvender SAS 

markedsudvikling som vækststrategi, hvor de udbyder deres eksisterende produkter til de nye 

oprettede ruter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
175 https://corporate.ryanair.com/about-us/history-of-ryanair/ 
176 http://nyheder.tv2.dk/samfund/2015-03-04-saa-stor-er-prisforskellen-paa-flybilletter-i-skandinavien 
177 https://ekstrabladet.dk/ferie/ryanair-aabner-nye-ruter/6553050 
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Bilag 15 - flybillet til Rom – prissammenligning SAS/Norwegian 

 

 

 


