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Executive summary 

The purpose of this thesis is to analyze SAS competitiveness and to develop a business 

strategy, that could help SAS optimize the business strategy. SAS is primarily a regional 

operator, with the majority of its production on domestic, intra Scandinavian and European 

routes. The aviation industry is characterized by intense competition, pressure on prices and 

high fuel costs. SAS has implemented a number of actions to enhance the efficiency of 

operations as well as to strengthen its competitiveness in service and offerings 

 

This thesis is divided into a number of chapters, which contains a description of the method 

used, an introduction, strategic analysis, key-ratio analysis and growth analysis for SAS. 

 

The first part of the thesis is an introductory section, where SAS (Scandinavian Airlines) is 

introduced, alongside their history and development through the years.  

 

Second part of the thesis is a strategic analysis, which is divided to an external and internal 

part. The external part is based on PESTEL and Porter’s Five Forces where it is concluded 

that the airline industry is highly affected by several external factors, such as the oil price, the 

house holdings income and the world economy. The internal analysis looks deeper into SAS 

resources and competences, where it is found that SAS possesses numerous valuable 

resources, such as know-how, service, a strong brand and more. 

 

Furthermore the thesis will look deeper into SAS competitive and growth strategy, where 

they focus on a specific target audience – the frequent travelers in Scandinavia. SAS faces a 

challenging environment in Europe. It is therefore essential for SAS to regularly perform 

strategic audits to evaluate changes in the competitive landscapes it operates in. In order to be 

more competitive, SAS could adopt a best-cost strategy with a ‘more for less’ value 

proposition. With the arrival of the new A320 neo fleet, SAS is in a position to offer such a 

value proposition to offer better pricing while maintaining its high service reputation.  

 

This paper is highly pragmatic in nature which is largely reflected by the broad range of 

sources utilized, the generic models and frameworks applied. 
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1. Indledning 

Med et nærmere kig på luftfartsbranchen, kan det udledes at der i de seneste år, er sket en 

stigende intern konkurrence på markedet, i form af nyetablerede lavprisselskaber som for 

alvor presser på.  Som følge af den europæiske luftfart liberalisering, er flere low-cost carriers 

trådt ind på det nordiske fly marked. Sammenlagt findes der nu 20 lavprisflyselskaber i EU, 

der tilsammen repræsenterer 40,2 % af det interne EU-marked for luftfart1. I 1990 var der slet 

ingen lavprisflyselskaber2. 

 

Som følge af lavkonjunkturen samt den globale bekymring vedrørende flysikkerheden i 

starten af 2000 tallet, havde det betydning for flere netværksselskaber, som endte ud i flere 

konkurser og fusioner til følge blandt velrenommerede selskaber. SAS har ligeledes været 

udsat for en turbulent tid, herunder ved den globale økonomiske krise der siden sommeren 

2008, vakte stor usikkerhed omkring SAS’ muligheder for at være konkurrencedygtige på 

længere sigt.  

 

På det nordiske marked, findes en del ‘low-cost carriers’ som er karakteriseret ved et øget 

fokus på omkostningsbesparelser, samt konkurrencedygtige på priser. LCC’erne har med 

deres simplificerede forretningsplan, manifesteret sig som væsentlige spillere på det globale 

luftfartsmarked. 

 

En af SAS primære kundesegmenter, er i særdeleshed blandt forretningsrejsende. Netop ved 

dette segment, har der i de seneste år, grundet den teknologiske udvikling, været udfordringer 

for SAS. Eksempelvis kan forbrugerne bidrage med videokonferencer via en Mobil, tablet 

eller computer, frem for køb af flybilletter. 

 

Der er en stigende udfordring i form af makroøkonomiske faktorer og den interne 

konkurrence på markedet, som påvirker de etablerede selskaber. Der er således også andre 

eksterne faktorer som påvirker luftfartsbranchen, i form af substituerende produkter som 

                                                
1 EUROPEAN COMMISSION: Money where it matters – how the EU budget delivers value to you, 29 juni 2011. 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-469_en.htm, besøgt d. 7 april 2019 kl. 10:50. 
2 EUROPEAN COMMISSION: Money where it matters – how the EU budget delivers value to you, 29 juni 2011. 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-469_en.htm, besøgt d. 7 april 2019 kl. 10:50. 
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højhastighedstog, delebilskoncepter mv. Der er også et øget fokus på CO2-udslip, da 

luftfartbranchen udleder mere CO2 i forhold til eksempelvis andre substituerende produkter. 

 

Netop SAS er en yderst interessant virksomhed, at begå sig dybere i med henblik på de 

strategiske tiltag. De op-/nedture som SAS har klaret sig igennem, har skyldtes de strategiske 

beslutninger som er blevet besluttet på ledelsesplan, hvorfor SAS den dag i dag, stadig kan 

foretage flyvninger.   

1.1 Problembeskrivelse 

Luftfartsbranchen har i det seneste årti haft betydelige udfordringer i form af terrorisme, 

naturkatastrofer, stigende oliepriser, finanskrise, økonomisk recession og senest; fejl i enkelte 

fly modeller3. Vi ser betydelige ændringer i forbrugernes digitale adfærd4, som gennem de 

seneste år, har ændret sig drastisk og af væsentlig karakter. Dette har betydning for hvordan 

SAS markedsfører og afsætter sine produkter, som en del af deres strategiske mål.  

 

Flybranchen er i rivende udvikling og der findes utallige udbydere af flybilletter. 

Benævnelsesværdigt på det nordiske marked, findes billet-platforme som bl.a. Momondo, 

Skyscanner og Supersaver. Flyselskaberne bliver derved mere udfordret af de mange 

databaser, der direkte sammenligner de enkelte selskaber online, blandt andet på pris og 

tidsforbrug. Det er hertil blevet nemmere og hurtigere for forbrugerne, at sammenligne og 

bestille flybilletter online.  

 

Dette er et problem for SAS, såfremt prisen er en primær faktor, i forhold til kundernes valg 

af flyselskab. Risikoen opstår da SAS billetpriser er højere, kontra de konkurrerende LCC’er 

som er på markedet. SAS tager en højere pris for deres produkter og det antages at de dermed 

har en risiko i form af at tabe kunder og markedsandele, såfremt prisen bliver den vigtigste 

konkurrenceparameter og de ikke har produktet til at fastholde kunderne i den hårde 

konkurrence.  

 

                                                
3 Bloomberg: Ethiopia Backs Pilots as Report Details Flight of 737 Ma, 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-04/ethiopia-crash-report-calls-on-boeing-to-review-737-
max-controls, besøgt. 12 april kl. 12:21 
4 Sahin, Emil: Brugerne Hopper på de Sociale Medier”, https://www.ekdesign.dk/sociale-medier-platform-skift/, 
besøgt d. 6 april, kl. 14:15 
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SAS har hertil ændret i deres ydelser og implementeret services som bl.a. streaming, Wi-fi og 

lounge-access til medlemmer. Tilføjelsen af disse value drivers er en del af SAS overall 

strategi, om at fastholde deres kunder.  

1.2 Problemformulering 

På baggrund af ovenstående indledning og problemidentifikationer, kan det udledes at 

hovedformålet med denne afhandling, at udvikle en forretningsstrategi for SAS på det 

europæiske marked. Desuden ønskes det belyst, hvorvidt SAS er konkurrencedygtige på et 

sådan intenst marked, samt hvordan de vil kunne vækste herpå.  

 

Denne afhandling ønsker at undersøge følgende hovedspørgsmål: 

 

- Hvordan kan SAS optimere sin konkurrenceevne og vækststrategier på det 

europæiske marked? 

 

For at kunne besvare ovenstående spørgsmål, tages der endvidere stilling til en række 

eksterne såvel som interne forhold, der påvirker selskabet. Derfor vil der blive foretaget en 

strategisk analyse og en performanceanalyse, som har til formål, at identificere de 

makroøkonomiske forhold, de branchespecifikke forhold samt konkurrencesituationen og 

SAS-interne forhold, der kan påvirke SAS. Følgende spørgsmål vil i den forbindelse blive 

søgt besvaret: 

 

❖ Hvad karakteriserer SAS’ omgivelser i norden/Europa? 

 

❖ Hvad karakteriserer SAS? 

 

❖ Hvordan skal SAS konkurrere fremadrettet? 

 

❖ Hvordan skal SAS vækste fremadrettet? 

 

Nøgletalsanalysen vil vise, hvilke KPI’er (key performance indicators) SAS har opnået de 

seneste 3 år, som følge af de strategiske valg gennem tiden. Ydermere har nøgletalsanalysen 

til formål, at belyse hvilken retning virksomheden bevæger sig i. 
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1.3. Metode: 

Metoden identificerer de anvendte modeller, der benyttes til opgaveløsningen, herunder 

videnskabsteorien samt undersøgelsesdesignet der anvendes. 

Endvidere vil der begrundes for de anvendte modeller, samt hvorfor visse modeller, ikke vil 

tages i brug. 

1.3.1. Formål 

Det primære formål med afhandlingen er, at udvikle en forretningsstrategi for SAS på det 

europæiske marked. Hertil vil der vurderes på SAS’ konkurrenceevne, interne samt eksterne 

omgivelser.  

1.3.2. Dataindsamling 

Det primære grundlag for data, er baseret på offentlig tilgængeligt materiale, som er 

indsamlet gennem SAS offentliggjorte materiale som årsrapporter, kvartalsmeddelelser, 

pressemeddelelser, udtalelser fra medarbejder og/eller ledelsen. 

 

Desuden anvendes data fra brancheorganisationer som e-databaser udgivet af Mackenzie, 

Bloomberg, CBS Bibliotek, materiale lagt op i CBS Learn af professor Stig Hartmann og 

elektroniske databaser. Generelt anses kvaliteten af dataene som værende relativt høj. 

 

Indsamlingen af relevante data og systematiseringen af disse, er dokumenteret i form af 

fodnoterne nederst på hver side samt i litteraturlisten. Det er derved muligt for læseren at 

vurdere pålideligheden af det anvendte datamateriale.  

 

De valgte modeller og analysemetoder vil kun blive gennemgået i det omfang, det vurderes at 

være givende for opgaven. Det antages at læseren har et hensigtsmæssigt indblik i de 

strategiske modeller, metoder, samt fagudtryk. 

1.3.3 Modeller 

For at kunne foretage den strategiske analyse af SAS, anvendes der hertil følgende 

analysemodeller.  
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SAS OMGIVELSER 

Casen er opdelt i kapitler med henblik på, at give et overskueligt blik for læseren.  

For at identificere SAS omgivelser, er pensum og andre lærebøger i strategisk ledelse blevet 

anvendt. 

 

PESTEL-modellen er en udvidelse af PEST-modellen, og den har til formål at undersøge de 

forskellige forhold flybranchen, der kan have indflydelse på strategiprocessen i SAS. 

Modellen er vigtig, da den som udgangspunkt afdækker de væsentligste makro faktorer, der 

kan have indflydelse på SAS. Ulemper ved brug af PESTEL er at den ikke identificerer alle 

forhold, som menes at kunne påvirke SAS. Der vil altid være faktorer og variabler, som vil 

kunne påvirke et selskab,  

 

For at kunne analysere og få et overblik over konkurrencesituationen er Porters Five Forces 

(PFF) blevet anvendt. Porters Five Forces er med til at afdække, hvor attraktivt det er for SAS 

at befinde på det nordiske fly marked samt hvor stærk en position de har indtaget. Modellen 

tager ikke højde for den økonomiske tilgang, hvorfor der er lavet en nøgletalsanalyse med 

henblik på at sammenligne nærmeste konkurrenter. Ulemper ved brugen af PFF er bl.a. at 

modellen tegner et statisk billede af det pågældende marked. Endvidere vægter den de 

forskellige variabler ligeligt, hvilket kan være en ulempe, da visse faktorer kan være vigtigere 

end andre.  

 

SAS INTERNE FORHOLD 

For at kunne belyse og analysere SAS interne forhold, er der anvendt relevant pensum samt 

engelske lærebøger. De nedenstående modeller er anvendt, til formål at kunne besvare 

problemformuleringens spørgsmål. 

 

Værdikædeanalysen består af primære og sekundære aktiviteter, som tilsammen udgør de 

værdiskabende aktiviteter hos SAS. Modellen tager udgangspunkt i selskabets nuværende 

kompetencer. SAS ressourcer og kompetencer indrages, således hertil.  

 

VRIO modellen er som supplement til værdikædeanalysen, og har til formål at analysere SAS 

ydelser i forhold til de ressourcer og kompetencer de besidder. Dertil vil der blive givet en 

vurdering på, om disse kan give konkurrencemæssige fordele. 
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SAS KONKURRENCE- OG VÆKSTSTRATEGI 

Efter analysen af de eksterne samt interne forhold, vil der blive set nærmere på SAS 

fremtidige konkurrence og vækststrategi. Der vil hertil blive anvendt pensum fra 

undervisningen, samt engelske lærebøger.  

 

Porters generiske konkurrencestrategier benyttes til, at beskrive hvorpå SAS kan konkurrere 

med andre luftfartsselskaber på det europæiske marked. Dette suppleres med justering af 

værdikæde aktiviteterne samt inddragelse af marketingmixet. 

 

For at kunne belyse vækststrategien for SAS, er Ansoffs vækstmatrice blevet anvendt, samt 

mulighederne for vækstmetoder.  

1.3.4. Undersøgelsesdesign 

Opgaven har til formål, at undersøge de problemstillinger som er belyst i 

problemformuleringen. Ved research og undersøgelse, vil der opnås et nuanceret af billede af 

markedet, som leder til at kunne drage en relevant konklusion.  

 
Afhandlingen har en rationel tilgang samt en delvis positivistisk og deduktiv tilgang. 

Analyserne har til formål, at fremme viden og sandhed.  Der anvendes modeller som 

eksisterer, og der bygges ikke nye modeller.  Designlinsen viser virksomhedens 

forretningsstrategi, heribandt mål, regnskaber og diagrammer. Dette er tilgængeligt i SAS 

årsregnskaber. Ved brug af designlinsen, kan der analyseres ud fra faktiske og objektive data.   

 

Dette afhandling er et case-studie design, aka. et single-embedded case study design5, da vi 

har analytiske generaliseringer, men ikke statistiske generaliseringer. Grunden til det er 

single-embedded studie er at vi observerer et fænomen, mens det foregår.  

1.4 Afgrænsning 

Med henblik på at gøre afhandlingen specifik omkring SAS konkurrence bæredygtighed, vil 

fokus primært være på SAS, hvortil de konkurrencemæssigt nærliggende flyselskaber som 

Norwegian, EasyJet, British Airways og Lufthansa vil blive inddraget.  
                                                
5 Yin, Robert: “Case Study Research - Design and methods” s,1. 
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I den forbindelse er det værd at nævne, at opgaven primært vil have et strategisk perspektiv, 

hvorimod der ikke vil blive foretaget en dybere regnskabsmæssig analyse.   

Ydermere vil opgaven afgrænses og tage udgangspunkt i SAS på det Europæiske marked. 

Det Europæiske marked er hertil defineret som de lande som er en del af EU, samt de 

flyselskaber som opererer herpå. Det bør endvidere understreges at ordene ‘Skandinavien’ og 

‘Norden’ i denne opgave, vil være af samme betydning. Der afgrænses til det europæiske 

marked for SAS, da det vil blive for omfangsrigt at tilføje og inkludere markeder som ‘Asien’ 

og/eller ‘Verden’. Derudover benævner SAS også som et strategisk prioritet, at vinde de 

skandinaviske kunder6’7, samt besidder SAS også den største markedsandel i Norden8 . 

 

For at kunne lave en komparativ analyse af nøgletal mellem SAS og konkurrenterne, er der 

taget udgangspunkt i data fra de enkelte selskabers årsregnskaber, således at nøgletallene for 

de enkelte selskaber, er beregnet efter samme definitioner og dermed er sammenlignelige. 

For at undgå kontinuerlige rettelser af indholdet, grundet udviklinger i SAS og omverdenen, 

vil afhandlingen vil ikke behandle informationer offentliggjort efter d. 1 maj 2019. Ydermere 

afgrænses denne afhandling fagligt, da der vil gøres brug af strategi fagets begreber og 

modeller.  

1.4.1. Målgruppe 

Denne afhandling er udarbejdet og analyseret i forbindelse med HD(R) afslutningen på CBS. 

I rapporten finder du en strategisk analyse af SAS. Målgruppen er derfor, heriblandt vejleder, 

censor samt interessenterne i form af investorer. 

1.4.2. Kildekritik 

Afhandlingen har hovedsagligt haft fokus på, at indsamle objektive og faktuelle 

informationer, og i mindre grad på teori. Da en stor del af informationen, er udgivet af SAS, 

er der risiko for bias. Der er derfor taget højde for forstyrrelser, som at forfatteren har haft 

incitament til at udelade, eller bortforklare informationer mv. Der er derfor foretaget en 

vurdering over informationernes sandhedsværdi, inden brug af den pågældende kilde. 
                                                
6SAS GROUP:  https://www.sasgroup.net/en/strategic-priorities/, besøgt d. 6 april kl. 12:47 
7 Goran Jansson, CFO hos SAS: “SAS – REVIVING A BRAND AND GROWING MARKET SHARE”, 
Powerpoint s.2 
8 Goran Jansson, CFO hos SAS: “SAS – REVIVING A BRAND AND GROWING MARKET SHARE”, 
Powerpoint s.1 
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Eftersom at SAS er et børsnoteret selskab, er det endvidere antaget at selskabet overholder 

gældende lovgivning. Årsrapporterne er ydermere også blevet revideret, hvorfor det vurderes 

at tallene der er udgivet er af retvisende karakter. 

 

 Informationerne som behandles er primært af kvantitativ karakter. Det er forsøgt at 

triangulere dataen, ved at have flere forskellige kilder, hvor der forekommer væsentlige 

udsagn. 

Oversigt over informationsbrug: 

Kvantitative sekundære informationer 

=> SAS og konkurrenternes årsregnskaber 

=> Tidsskrifter, rapporter, artikler (euromonitor, borsen, check-in.dk mv.) 

 

Kvantitative informationer: 

=> Økonomiske data fra selskabernes årsregnskaber 

=> Statistikker fra databaser (worldbank, euromonitor, DST mv) 

 

Som følge af begrænsede ressourcer, har det været nødvendigt at benytte sekundære 

datakilder, da disse er offentligt og nemt tilgængelige. Der er til de sekundære datakilder, 

fokuseret på at anvende ny litteratur, da flybranchen er dynamisk og i konstant udvikling. Det 

skal dog pointeres at artiklerne, som er benyttet til, at understøtte udsagn i opgaven, ikke kan 

garanteres at være 100% upolitiske og uafhængige.  

 

Validitet 

Validiteten (gyldigheden) omhandler hvorvidt de kausale sammenhænge kan betragtes som 

generaliserende. Gyldigheden i de anvendte årsrapporter, der der i høj grad benyttes samme 

begrebsramme (IFRS). Validiteten er grundet ovenstående, betragtet som højt.  

 

Reliabilitet 

Reliabiliteten viser sammenhængen mellem nøjagtigheden af informationer samt 

behandlingen af disse. Nøgletal som bearbejdes i opgaven, er indhentet gennem data fra 

årsregnskaberne, samt statistiske tabeller, som er udarbejdet i databaser, som euromonitor og 

ICAO. Reliabiliteten i opgaven vurderes i helhed, som værende høj.  
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2. Virksomhedsbeskrivelse 

For at kunne levere et udbytte af den strategiske analyse, findes det værende væsentligt at 

have et grundlæggende kendskab til virksomheden. Der vil nedenfor blive beskrevet omkring 

SAS historie, som har til formål at belyse de op-/nedture som virksomheden har været 

gennem.  

2.1. Historien om SAS 

I 1946 blev SAS grundlagt af Det Danske Luftfartselskab A/S (DDL), Det Norske 

Luftfartselskap A/S (DNL) and Svensk Interkontinental Lufttrafik AB (SILA), hvor den 

første officielle SAS flyvning fra Stockholm til New York fandt sted.  

 

I 1954 kunne SAS skrive historie, da de blev det første flyselskab9 i verden, som kunne 

tilbyde fast rutefart via. polar ruten mellem København og Los Angeles.   

 

I 1960 kunne SAS åbne sit første SAS Royal designer hotel midt i København og dengang 

Danmarks højeste bygning, som blev skabt af den berømte arkitekt Arne Jacobsen. De 

efterfølgende år for SAS bød på nye flytyper, stærkere markedsposition samt havde SAS i 

1965 udviklet det første e-reservationssystem i verden.  

 

SAS indførte  i slutnignen af 1970’erne Business Class på alle deres interkontinentale ruter, 

som efterfølgende i 1981, blev ændret til ‘EuroClass’. Dette var som følge af, en mere 

kundeorienteret strategi, hvor SAS lagde et større fokus på forretningsrejsende. Dette 

resulterede i at SAS i 1983, blev udnævnt til årets flyselskab og i selvsamme år foretog SAS 

en re-branding og fik en ny identitet, hvoraf de skandinaviske striber fremgik.  

 

Starten af 1990’erne bød på en ny måde for SAS at belønne deres kunder på, hvortil 

introduktionen af SAS EuroBonus program, som i dag har over 5.6 millioner medlemmer10, 

kunne lanceres. De efterfølgende år fik SAS samarbejdsaftalen med Star Alliance i hus.  

 

                                                
9 SAS: SAS’ MILEPÆLE 1946-2016, https://scandinaviantraveler.com/dk/fly/sas-milepaele-1946-2016, besøgt 
7. april 12:03. 
 
10SAS: SAS ANNUAL REPORT, s. 1. 
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2001 var et skridt i den forkerte retning for SAS, efter en flyulykke opstod i Milan som følge 

af dårlige sikkerhedsprocedurer. Begivenhederne den 11. september i New York førte til en 

kraftig nedgang i flytrafikken på stort set alle markeder, samtidig med at omkostningerne til 

bl.a. forsikringer og sikkerheden i lufthavne øgede betydeligt. Der er iværksat omfattende 

rationaliseringer i branchen, med store justeringer af de fleste større flyselskabers rutenet, 

personalenedskæringer samt andre strukturelle indgreb11. For at SAS kunne vende den 

negative udvikling, foretog SAS koncernens sig ændringer i den overordnede strategiske 

struktur. Deres primære opgave i 2002, var derfor at gennemføre resultatforbedringer, der 

kunne sikre overlevelse og mulighed for fremtidig konkurrenceevne samt udvikling. For at 

vende nedturen til opturen, omdannede koncernen fire strategiske hovedspor, som skulle lede 

vejen til en positiv gang. Vækst, konkurrenceevne, værdiskabelse samt engagement.  

 

De efterfølgende år op til 2007 bød på en overordnet positiv periode med fremgang og 

overskud. Dog var det ikke nok til, at fremsikre en langsigtet vækst, hvorfor SAS lancerede 

en ny strategi ‘Strategy 2011’ i juni 2007. Denne strategi havde hovedsageligt fokus på de 

nordeuropæiske hovedmarkeder samt en mere kundeorienteret virksomhedskultur12.  

Det fremgik ydermere pr. strategien at følgende var blevet en hovedmålsætning for SAS 

“The guiding principle in Strategy 2011 is SAS Group customers”. Det er tydeligt at 

denne ændring og tilgang, skulle forbedre den service som SAS kunder oplevede. Ydermere 

var det et mål at, at SAS i 2011 skulle have 20% flere kunder, sammenlignet med 2007.  

 

Den finansielle krise skulle igen holde SAS tilbage, med deres nylancerede vækststrategier 

som ikke var tilstrækkelig nok, til at vende den negative udvikling. Som et resultat af dette, 

kunne SAS i 2009 lancere deres nye strategi “Core SAS”, som havde til formål at være mere 

præciseret med fokus på nedskæringer og bedre økonomisk styring, i form af 

omkostningsbesparelser.  2012 var et vellykket år for SAS, hvor der hertil blev foretaget en 

omfattende og vellykket omstrukturering. Senest i 2018 har SAS udvidet deres flåde af fly, 

hvor de hertil har bestilt 50 Airbus A320, hvoraf installation af Wi-fi også er implementeret13. 

 

                                                
11 SAS: “SAS Koncernens årsregnskab 2001”, ø.s. 36. 
12 SAS: “Group Annual Report & Sustainability Report 2007”, s.6 
13 SAS: “SAS ANNUAL REPORT FISCAL YEAR 2018”, s. 11 
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I takt med digitaliseringen, kunne SAS i de efterfølgende år levere og lancerer nye services 

som bl.a. SAS App, SAS Plus, SAS Go, SAS Youth tickets og det nyeste; SAS Wifi samt 

SAS Streaming.  

 

De kommende år ser lovende ud for SAS som med implementeringen samt ændringen i deres 

services, prøver at holde takt med den digitalisering som der er sket i flybranchen, samt i den 

almene kundes hverdag.  

2.2. Udviklingen og liberaliseringen af flybranchen 

Flyindustrien har ændret sig markant de seneste år. Dette omhandler bl.a. digitaliseringen, 

antallet af passagerer, antallet af flyselskaber samt de nye flymodeller der har til hensigt at 

mindske brugen af brændstof, der anvendes til flyvninger. 

 

Flyindustrien har oplevet en række reformer, herunder dem der stammer 

fra Chicago-konventionen om international civil luftfart i 1944. Det var dog ikke 

indtil 1980'erne, at vedtagelsen af den fælles europæiske akt i 1986 indvarslede en af de 

de største ændringer i Europa.  

 

Reformen blev indført i tre pakker rettet mod at liberalisere lufttransport markederne samt 

hjælpe de europæiske luftfartsselskaber med at overvinde den bureaukratiske og dyre proces 

med at opnå bilaterale aftaler mellem nationer. Dette var et vigtigt skridt hen imod etablering 

af det indre europæiske luftfartsmarked. Indførelsen af pakkerne startede i 1987 med den 

første pakke, som banede vejen for luftfartsselskaber at kunne øge deres kapacitet på ruterne 

mellem to EU-lande. 

 

I juli 1990 blev den anden pakke vedtaget. En vigtig forudsætning for denne reform, var at 

lette lufthavnsbegrænsninger og tillade flere luftfartsselskaber på ruter, på trods af 

trafiktætheden i luften. 

Den tredje pakke i 1992 gav luftfartsselskaber lige adgang til licenser i forskellige 

medlemsstater. En af reformens vigtigste formål, var at tillade grænseoverskridende flertal 

ejerskab af luftfartsselskaber inden for EU og fjerne ejerskabsbegrænsninger for overtagelser 

inden for EU.  En af de unikke træk ved reformen, var Norges overholdelse af EU's regler, 

selv om landet ikke var EU-medlem på det tidspunkt. Hovedmotivet var dels at give SAS 
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mulighed for at opnå status som et EU-luftfartsselskab, som derefter kunne udnyttes som 

springbræt for yderligere udvidelse på tværs af det europæiske marked. Pre-liberaliseringen 

gav SAS en form for ‘komfortzone’ i de Skandinaviske lande, hvortil at SAS kunne vokse sin 

forretning samt nyde en monopolkraft over en række af ruter.  

 

I 1992 blev en visionær strategi formuleret og meddelt, at SAS skulle være ‘et af fem 

flyselskaber i 1995’, hvor målet var at blive blandt de overlevende europæiske flyselskaber, 

der opererede i industrien i midten af 1990'erne. SAS troede at de var sikre på det tidspunkt, 

at de ville blive et af de eneste fem flyselskaber, der kunne overleve virkningerne af 

liberaliseringsreformer i lufttransportindustrien. Det fremgik imidlertid af 

liberaliseringsreformerne, at der var intens konkurrence og fremkomst af nye flyselskaber. 

Som et direkte resultat af reformerne blev industrien domineret af privatejet flyselskaber. 

 

Selv om mange af Europas tidligere flyselskaber er blevet privatiseret, er SAS fortsat en af 

de meget få statsstyrede flagbærere(bilag 1), der har overlevet i et miljø præget af 

liberalisering og et skift hen imod privatejede virksomheder.  

 

Norge fulgte efter, ved at lette begrænsningerne på hjemmemarkederne i 1994, og derefter 

blev Danmark også dereguleret i 1995 og dermed indvarslet i et nyt konkurrencedygtigt 

landskab i de tre lande. Da dereguleringen foregik i midten af 1990'erne blev det tydeligt, at 

de forhold, der havde opretholdt SAS 'aktiviteter i det foregående regime, ikke længere var 

bæredygtige for æraen. Deregulerings- og liberaliseringsreformerne tvang SAS til at reagere 

ved at ændre de generøse vilkår og betingelser nydt af medarbejderne. Imidlertid var 

modstanden fra piloter og kabinepersonale til enighed på baggrund af de mindre gunstige 

arbejdskontrakter, og dette manifesterede sig i mange strejker. 

Da der var mindre mulighed for at reducere medarbejder omkostningerne, skiftede  ledelsen 

fokus over på organisatoriske og strategiske manøvrer i stedet.  

I dag er flyrejser billigere, sikrere og åbne for flere mennesker end nogensinde før. På grund 

af et omfattende sæt af EU-passagerrettigheder kan rejsende også have fuld tillid til, at de vil 

have gunstige juridiske forhold på deres rejse. Dette er alt sammen takket være et mindre EU-

initiativ til at erstatte en række nationale regler med et enkelt sæt EU-regler, kendt som EU's 

indre marked for luftfart. 

 



17 
 

Konkurrence har bragt store ændringer i den europæiske flybranche - ændringer, der har 

fremmet europæisk mobilitet fremadrettet, med succes bidraget til at bringe europæerne 

tættere sammen og skabe solidt grundlag for flere job og en voksende økonomi14.  

3. Analyse af SAS omgivelser 

Efterfulgt af den ovenstående introduktion til SAS historie samt udviklingen i flybranchen er 

det hertil fundamentalt, for at kunne lave en virksomhedsbedømmelse, at kende til SAS og 

deres omverden, der har indvirkning på selskabets strategiske beslutninger samt finansielle 

præstation. Forholdene er heriblandt, de forhold som selskabet selv kan påvirke direkte, men 

også eksterne faktorer og forhold, som er uden for SAS’ rækkevidde. Den strategiske analyse 

vil være med fokus på omverdenen og samfundsniveau (makroniveau).  

3.1. PESTEL analyse 

PESTEL-analysen bruges i denne sammenhæng til at analysere og overvåge de makro-miljømæssige 

faktorer, der kan have en dybtgående indvirkning på flybranchen samt SAS præstationer.  

3.1.1. Politiske forhold (P) 

De politiske faktorer er ofte relateret til niveauet for intervention og karakter af indgreb fra 

den lokale og nationale regering i det forretningsmæssige og økonomiske miljø. Regeringens 

politik og styringssystem spiller en stor rolle i politikens natur og mål. Politiske faktorer kan 

have en indflydelse på flybranchens afsætning af billetter, i form af de skatter og afgifter som 

vil gå til staten. 

 

Flyindustrien er generelt udsat for forskellige typer af politiske og lovgivningsmæssige 

beslutninger på vores indenlandske og internationale markeder, der kan påvirke operationerne 

væsentligt og flyselskabernes økonomi, både positivt og negativt. 

Gennem dialog og forhandlinger med myndigheder og organisationer, stræber flyselskaber 

efter at påvirke udviklingen, både individuelt og gennem nationale og internationale 

                                                
14EU Aviation: 25 years of reaching new heights: https://ec.europa.eu/transport/modes/air/25years-eu-
aviation_en, besøgt d. 14 april kl. 13:20 
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handelsorganisationer15. På denne måde kan de være med til at have indvirkning på 

forhandlingernes resultat. 

3.1.1.1.Skatter og afgifter 

“De skatter og afgifter, du betaler, når du køber en flyrejse, kan deles op i tre kategorier: 

● Skatter og afgifter til staten 

●  Skatter og afgifter til lufthavnen 

●  ”Skatter og afgifter”, der fastsættes af virksomheden. Disse omkostninger er reelt en 

del af flybillettens pris og opkræves ikke i medfør af en lov, men de kaldes ofte for 

skatter og afgifter”.16 

Sverige og Norge har begge indført punktafgifter på flyrejser. Den samme skat er nu også 

diskuteret i Danmark17. Nationale luftfartsskatter skaber et lappeklip af omkostningsdrivende 

skatter, der påvirker rentabiliteten negativt, kan øge kompleksiteten af klimaaftaler på globalt 

plan og kan påvirke fremtidige investeringsmuligheder for områder, herunder biobrændstof.  

3.1.1.2 Brexit 

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige, at det ville forlade EU. Det betyder, 

at der skal forhandles en ny handelsaftale mellem EU og United Kingdom i ang. luftrafikken. 

Den nuværende flytrafikaftale i EU blev oprettet i 1992, og har været afgørende for øget 

mobilitet og tilgængelighed for erhvervslivet og for borgerne i EU. 

Det er derfor vigtigt for flyselskaber, at analysere de juridiske, finansielle og kommercielle 

virkninger18. United Kingdom et vigtigt marked, generelt for flybranchen i helhed, hvor mere 

                                                
15 SAS: SAS Annual Report November 2017-October 2018, s. 44 
16 Konkurrence og forbrugerstyrelsen: Skatter og afgifter ved flyaflysning: 
https://www.forbrug.dk/artikler/forbrug/test-og-raad/rejser-og-transport/flyrejser/skatter-og-afgifter/, d. 5 
december 2013 , besøgt d. 14 april 2019 kl. 15:02. 
17 Ritzau: Interview med politisk koordinator hos VedvarendeEnergi, Gunnar Boye Nielsen, 
https://politiken.dk/rejser/nyheder/flyoglufthavne/art6891752/11-gr%C3%B8nne-organisationer-
foresl%C3%A5r-klimaafgift-p%C3%A5-flyrejser, 5 dec. 2018, besøgt d. 15 april 2019 kl. 10:11. 
18 SAS: Annual Report November 2017-October 2018, s. 44. 
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end 264 mil. passagerer rejste igennem i 201719. Det er afgørende for hele flyindustrien at en 

aftale med de samme betingelser som den nuværende, er på plads. 

United Kingdom har den største luftfartsindustri i Europa, og Storbritanniens geografiske 

position i Europa er nøglen, med omkring 80 procent af al nordatlantisk trafik gennem 

Storbritannien eller irsk styret luftrum20. Ændringer i forholdet mellem United Kingdom og 

EU kunne potentielt har betydelige konsekvenser for alle aktører på dette vigtige marked21. 

3.1.2. Økonomiske Factorer (E) 

De økonomiske faktorer omfatter heriblandt valutakurs, arbejdsmarkedsforhold, forbrugernes 

disponible indkomst, skatteprocent, rentesats, inflation, landets økonomi mv. 

 

Omkring 4 milliarder flyvninger foretages globalt hvert år ved brugen af kommercielle 

flyselskaber22, og lidt over en milliard flyvninger er foretaget i Europa. Industrien er blevet 

præget af højere BNP-vækst, men også ved intens konkurrence og prisfastsættelse tryk.  

3.1.2.1.Konjunkturændringer 

Vækstraterne for EU og euroområdet overgik i 2017 forventningerne og nåede med 2,4 % op 

på det højeste niveau i 10 år. Væksten forventes fortsat at være solid i 2018 og blot falde let i 

2019 med en vækst på henholdsvis 2,3 % og 2,0 % i både EU og euroområdet23. 

 

Luftfartsindustrien som helhed, er konjunkturfølsom24, og der skal derfor en økonomisk 

vækst på makrøkonomisk plan til, for at luftsfartsindustrien kan vokse. Såfremt at der opstod 

en finansiel krise, vil det påvirke den privates efterspørgsel på flybilletter. Da den globale 

økonomi blev ramt af den finansielle krise i 07, ramte det også luftfartsindustrien25. Da 

luftfart er den vigtigste kilde til transport over hele verden. På grund af den globale 

                                                
19 Aviation CV: How Will Brexit Affect Aviation And Travel?, 01 feb 2019. 
20 NATS. ‘Nat News’ 2016. besøgt d. 14 april kl. 08:34 
21 The International Air Transport Association (IATA): A study of the effects of the United Kingdom leaving 
the European Union on airlines flying to and from the UK, s. 4. 
22 SAS Annual Report November 2017–October 2018, s. 22. 
23 Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse: Økonomisk prognose forår 2018: “Fortsat vækst trods nye risici”, 
d. 3 maj 2018. 
24 ”Global Airlines – competitions in a transnational industry” - Pat, Hanlon s. 12. 
25 European Commision: “THE IMPACT OF THE ECONOMIC CRISIS ON THE EU AIR TRANSPORT 
SECTOR”, s. 7 
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finanskrise oplevede luftfartsindustrien den negative vækst. Krisens virkninger var så 

enorme, at et stort antal flyselskaber gik konkurs26, og de, der overlevede, måtte stadig stå 

over for store tab. 

 

Der er en synergi mellem den globale økonomi og efterspørgslen på lufttransport, dvs. i 

enhver økonomisk nedgang, vil civil luftfart rammes. Efterspørgslen efter lufttransport er 

procyklisk. 

 

Med udgangspunkt i SAS årsregnskab i 201127, kan det udledes at lavkonjunktur for 

flybranchen, er mere end et efterspørgsels problem.  I året 2011 udgjorde omkostninger som 

leasing, afskrivninger, løn, nedskrivninger og amortisering - som antages at være faste 

omkostninger, ca 42,4% af de samlede driftsomkostninger28.   

 

Uanset om flyet er fyldt med 50% af sin maks kapacitet, afholder det samme omkostning som 

et fly der udnytter sin fulde kapacitet. SAS belægningsprocent har siden år 2000 svinget 

mellem 56,9 procent til 68.4 procent. Pr. februar 2019, lå belægningsprocenten på 67,4 

procent29. Historisk set er der under lavkonjunktur,  lavere belægningsprocenter hvorfor det 

er dyrere at sende fly i luften. En måde hvorpå kan imødegå konjunkturændringerne 

minimere faste omkostninger til personale. Derudover kan flyselskaber, som eks. SAS har 

gjort30 også bestille nye flye/opgradere deres nuværende, med henblik på at de skal bruge 

færre brændstofs midler.  Måder og eksempler hvor SAS allerede har forbedret sig er 

følgende, som flyselskaber i branchen kan gøre er: 

● Brændstofbesparelsesprogram - SAS arbejder løbende på at analysere flydata med 

henblik på at optimere flypræstation og forbedre ground operations.  

● Forudbestilling af måltider - SAS nye digitale platform tillader kunder at forudbestille 

måltider for at sikre, at vi tager det, vi har brug for at undgå unødvendig vægt, 

brændstof, samt omkostninger til mad og drikke. 

 

                                                
26 Financial Times: https://www.ft.com/content/acace9ba-0e6e-11de-b099-0000779fd2ac, besøgt. d. 20 april kl. 
05:43. 
27 SAS: SAS Group Annual Report 2011 with sustainability overview 
28 SAS: SAS Group Annual Report 2011 with sustainability overview, s. 53 
29 “SAS Februar som forventet” af Christensen, Ole Kirchert d. 7 marts 2019, https://check-in.dk/sas-februar-
som-forventet/, Besøgt d. 14 april kl. 10:03 
30 SAS Annual Report November 2017–October 2018, s. 23. 
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For flyselskaber der opererer på det skandinaviske marked, er den økonomiske udvikling på 

de nordiske markeder afgørende, da det er her, størstedelen af deres kundebase befinder sig. 

Figur 1: BNP for de skandinaviske lande (1990-2017) 

 
Kilde: The World Bank - 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2017&locations=DK-SE-

NO&start=1960&view=chart 

Som det fremgår pr. ovenstående figur, kan det udledes at BNP udviklingen for de nordiske 

lande, følges i samme retning. Det tyder på at BNP’en i de nordiske lande er i en opadgående 

trend, hvilket sandsynligvis, vil tegne godt for de nordiske flyselskaber. 

3.1.2.2. Olieprisen 

Oliepriserne er i øjeblikket relativt lav i forhold til 2011-2012, hvor rekord høje oliepriser 

forårsaget af det arabiske forår og den civile krig i Libyen. Ved udgangen af 2017 begyndte 

priserne (langsomt) at klatre opad igen, som følge af et relativt stramt marked efter et år med 

OPEC og russiske forsyningsnedskæringer og tilbageholdenhed fra amerikanske 

skiferproducenter. 

 

For flyrejser medfører lavere brændstofomkostninger øget rentabilitet og reducerede 

billetpriser. Det seneste fald i Oliepriserne har derfor bidraget til at stimulere væksten i 

flyrejser og vil sandsynligvis skabe en positiv nettopåvirkning for den globale økonomi. 

 

Den vigtigste kilde til olieprisudsving er OPEC (Organisation of Petroleum Exporting 

Countries), som kontrollerer over 40%31 af de globale olieforsyninger. OPEC påvirker 

                                                
31 Energy & Financial Markets (eia): https://www.eia.gov/finance/markets/crudeoil/supply-opec.php, besøgt d. 
19 april kl. 17:53  
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olieprisen ved at fastsætte produktionsniveauer for at imødekomme den globale efterspørgsel 

efter råolie; Det kan påvirke efterspørgslen ved at øge eller formindske produktionen. 

 

Fordi råolie er en vare, er den også underlagt de økonomiske lovgivninger om udbud og 

efterspørgsel. Når efterspørgslen overstiger leverancen, vil priserne stige, og når forsyningen 

overstiger efterspørgslen, falder priserne ned. Udover OPEC kan politik, renter og 

naturkatastrofer også påvirke olieprisen. 

En højere oliepris, vil have en negativ indflydelse på flybranchens afsætning af flybilletter, da 

det vil resultere i højere billetpriser.  

 

I figur 2 vises sammenhængen mellem brændstofpriserne for fly samt oliepriserne.  

 

Figur 2: Jet fuel price developments - longer term perspective

 
Kilde: IATA32, 2019.  

 

I august 2012 var prisen på 140 USD pr. tønde, mens den i dag er på 67 USD, altså en forskel 

på ca 47,8%. Som det fremgår pr. ovenstående figur, har prisen gennem 2012-2018 svinget 

mellem 120 USD og 90 USD pr. tønde.  

IATA omtaler olieprisen som den største omkostning for flybranchen, samt er olieprisen en 

ydre faktor som flyselskaberne i begrænset omfang, kan kontrollere.  

                                                
32 Figur 2 - IATA: https://www.iata.org/publications/economics/fuel-monitor/Pages/index.aspx, besøgt d. 16 
april 2019, kl. 12:04. 
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3.1.2.3.Valutakurser 

Regnskabet som SAS aflægger, bliver opgjort i svenske kroner, hvortil omtrent ¼ af deres indtægter, 

samt omkostninger, stammer fra transaktioner i svenske kroner. Dette resulterer i at koncernens 

resultat, i væsentlig grad kan påvirkes af valutakurser. Dette benævner SAS i deres Q1, 2019 regnskab 

hvor de nævner “The first quarter is seasonally SAS’ weakest quarter and the increased loss is in line 

with our year-end report 2018 guidance. The lower result versus last year was driven by higher jet-

fuel costs, a weak Swedish krona and underlying cost inflation33” 

 

Den svenske valutakurs har i en længere periode været svækket, hvilket har resulteret i at SAS har 

kunnet præsentere et lavere resultat i 2019.  

3.1.2.4. Den disponible indkomst 

Den disponible indkomst har en direkte indvirkning i, hvorvidt der skal bestilles flybilletter. 

Hertil er det relevant at inddrage prognoser for den disponible indkomst i Europa, for de 

kommende år - da vi rent strategisk beskæftiger os med en tidshorisont på 3-4 år ud i 

fremtiden. 

Den europæiske økonomi fortsætter med at forbedre arbejdsmarkedsforholdene og med en 

lidt ekspansiv finanspolitisk holdning, forventes økonomien at vækste34.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
33 SAS: SAS Interim Report November 2018–January 2019, s. 2. 
34 European Commision: European Economic Forecast Winter 2019,s. 4. 
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Figur 4: Prognose over den disponible indkomst i EU 

 
Kilde: Passport - Euromonitor35, egen tilvirkning. 

 

Ovenstående tabel er af egen tilvirkning med data og belæg fra Euromonitor. Det kan hertil 

udledes, at den husholdningernes disponible indkomst i EU, forventes at stige. Dette kan have 

en positiv afgørende for afsætningen af flybilletter, for de europæiske flyselskaber.  

3.2. Sociale og kulturelle forhold 

Hvert samfund og kultur har sin egen måde at drive forretning på. Disse sociale faktorer kan 

hjælpe flyselskaber med bedre at forstå hvordan forretningen skal drives, samt forstå 

kundernes præferencer på det marked flyselskaberne opererer i. Sociale faktorer omfatter 

heriblandt demografi, sundhed, traditioner, accept af iværksætterånd, samfundsmæssige roller 

og normer, holdning til visse produkter og tjenesteydelser, kønsrolle, kultur og 

fritidsinteresser. 

3.2.1. Trends 

For flybranchen i helhed, kan det udledes at trends og forbrugsvaner påvirker flybranchen i et 

stort omfang.  

Den økonomiske velstand er i en opadgående trend, hvilket også har resulteret i en stigning 

på 3.7% af antal rejsende fra de skandinaviske lufthavne, sammenlignet med 201736 

 

Det skandinaviske luftfartsmarked er meget stort i forhold til dens befolkning, sammenlignet 

med resten af Europa. Dette skyldes til Skandinaviens økonomiske velstand, mange 
                                                
35 Passport: www.portal.euromonitor.com, tilgået via CBS bibliotek d. 27 april.  
36 SAS Annual Report November 2017–October 2018, s. 9.  
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internationalt succesfulde virksomheder og dets geografi. Norden er karakteriseret ved 

relativt lange afstande mellem små byer og meget bjergrige topografi hvor Landmasserne er  

omgivet af havet. Dette gør andre transportformer, som eksempelvis bil, tidskrævende og 

ineffektive. Der er også stigende interesse for Skandinavien som fritidsmål for rejsende fra 

andre dele af verden. 

 

I en analyse udarbejdet af Facebook IQ37, kan det udledes at når det kommer til at søge rejse 

inspiration og vejledning, engagerer de rejsende sig med venner, familie og virksomheder. I 

nogle tilfælde er virksomheder på sociale medier imidlertid faktisk folkets primære kilde til 

anbefalinger til en rejse38. Hertil har flyselskaberne i den grad arbejdet med optimering af 

deres websites og apps39.  

Undersøgelsen fandt ydermere frem til at at 40% af rejsende, der bruger Facebook ugentligt, 

tjekker familie- og venners feriebilleder40. Og 34% af aktive Instagrammers bruger til app’en 

for at se rejsebilleder og videoer fra influencers, berømtheder og brands. At se andre folks 

oplevelser med flyselskaberne spiller i sidste ende en rolle i deres beslutning om at bestille 

rejsen. Det er dermed blevet en trend, at dele og få inspiration fra de sociale medier - hvorfor 

det er vigtigt for flyselskaber, at befinde sig på de sociale medier, hvor deres kundegrupper 

befinder sig på. 

IATA forudsiger et stigende antal passagerrejsende, hvilket er et positivt tegn for 

flybranchen41. 

3.2.1.1. Brugen af Low cost carriers 

Luftfartsindustrien i Europa er udsat for hård konkurrence fra nye virksomheder, der kommer 

ind på markedet og eksisterende flyselskaber, som nemt kan genskabe kapaciteten til 

Skandinavien. Ændret kundeadfærd, og et stigende antal LCC'er samt eksisterende 

                                                
37 Facebook IQ (undersøgt mere end 1.094 rejsende i UK, alder: 18 og derover): 
https://www.facebook.com/business/news/insights/understanding-the-journey-of-the-connected-consumer-in-
leisure-travel, besøgt d. 21 april kl. 14:11 
38 Facebook IQ: https://www.facebook.com/business/news/insights/connect-with-millennial-travelers-before-
during-and-after-the-trip,  besøgt d. 21 april. kl: 10:34 
39 Egen erfaring, med analyse af websites brugervenlighed. 
40 Facebook IQ: https://www.facebook.com/business/news/insights/understanding-the-journey-of-the-
connected-consumer-in-leisure-travel, besøgt d. 21 april kl. 14:47 
41 IATA: https://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2018-10-24-02.aspx, besøgt 18 april. 
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flyselskaber, flytter deres kapacitet til SAS hjemmemarked, kan føre til en intensiveret 

konkurrence. I regnskabsåret 2018 intensiverede konkurrencen og kapacitetsvæksten 

accelererede. Målt i antallet af tilbudte pladser steg kapaciteten inden for Skandinavien 4,5% 

i regnskabsåret 201842.  

3.2.1.2. Uddannelse 

Med et nærmere kig på Skandinavien, som er SAS primære marked, som bidrager til 70% af 

passagerindtægterne43, kan det udledes at der fælles for dem alle, er en høj HDI-score. Denne 

viser menneskelig udvikling, baseret på uddannelse, sundhed og økonomi.  

 

Figur 6: HDMI for de skandinaviske lande 

  

Human  

Development Index 

(HDI) 

Life expectancy 

at birth 
Expected years 

of schooling 
Mean years of 

schooling HDI rank 

HDI rank Country Value (years) (years) (years)  

  2017 2017 2017 2017 2016 

 VERY HIGH HUMAN DEVELOPMENT 

1 Norway 15.53 82.3 17.9 12.6 1 

7 Sweden 15.33 82.6 17.6 12.4 7 

11 Denmark 15.29 80.9 19.1 12.6 10 

Kilde: Egen tilvirkning, med data fra Hdr.undp.org44 

 

Endvidere kan det ses at de nordiske lande, er blandt de lande i verden, med højest HDI-score. Det er 

alle lande med gode velstandsforhold, samt er en stor del af populationen veluddannet.  

 

Figur 7: Ledighedsprocenten i de nordiske lande 2010-2018 

                                                
42 SAS Annual Report November 2017–October 2018, s. 41. 
43 SAS Annual Report November 2017–October 2018, s. 42 
44 http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi 
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Kilde: Egen tilvirkning, med data fra: data.worldbank.org45 

 

Derudover har de nordiske lande en gennemsnitlig, lav ledighedsprocent (bilag 2), 

sammenlignet med andre lande (eksempelvis Grækenland: 21.1% (201846)). 

 

Ovenstående tyder på at det nordiske marked, består af lande med en sund økonomi. Det kan 

have en positiv effekt, da det kan øge afsætningen af flybilletter. 

3.3. Teknologiske forhold 

Den teknologiske udvikling byder på nye måder for forretningsfolk, at afholde møder på. Det 

har nu i flere år, været muligt at afholder online/virtuelle møder, hvorpå at det ikke har været 

nødvendigt at rejse. Ydermere har den teknologiske udvikling muliggjort en række 

besparelser for luftsfartindustrien. Internettet og digitale apps som flyselskaberne har, byder 

på en række funktioner, heriblandt: bestilling af billetter, check in, samt bestilling af ekstra 

ydelser. Kunder kan herudover skræddersy deres rejsemål, afrejsetidspunkter, 

mellemlandinger på deres mobile apps, uden at skulle tage kontakt til flyselskabernes 

personale, som der skulle gøres førhen.  

 

Brugen af kunstig intelligens/artificial intelligence (AI) vil gøre det nemmere for flyselskaber 

at håndtere komplekse data om eksterne påvirkninger som vejrudsigter samt skoleferiedage 

med henblik på, at kunne skræddersy og individualisere tilbud. Avanceret analyse og kunstig 

                                                
45 Figur Ledighed: data.worldbank.org 
46 Data.worldbank.org 
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intelligens kan optimere måden hvorpå flyselskaberne planlægger og styrer sin drift, hvilket 

reducerer brændstofforbruget47.  De teknologiske forhold har potentiale til at forbedre 

flyselskabernes hjemmeside, chat-robotter, der giver virtuel bistand på deres online platforme 

- for at gøre online booking lettere og tilbyde øjeblikkelig kundesupport. Teknologien er 

hertil med til, på længere sigt, at skabe en bedre service for flyselskabernes kunder. 

3.4. Miljømæssige forhold (Environmental factors) 

3.4.1. CO2 udledning og CSR 

 I de seneste år oplevet en gradvist større interesse for miljøet i Europa. Forbrugerne har fået 

en større klimabevidsthed48’49. Hos SAS udtaler CEO, Rickard Gustafson sig som følgende: 

“At SAS, we continuously work to minimize the environmental impact of our flight 

operations. We share our customers’ desire for more sustainable travel, and we are strongly 

committed to enhance the sustainability of our operations and to reduce our carbon 

footprint50” 

Med hensyn til bæredygtighed er reduktion af emissioner en af de højest prioriterede opgaver 

flybranchen og IATA51. 

Pr. 1 januar 2019 skal alle flyselskaber rapportere deres “Carbon Offsetting and Reduction 

Scheme for International Aviation52”. Som følge heraf vil CORSIA generelt resultere i en 

større CO2-reduktion i international luftfart end nogen indenrigspolitik for luftfart kan opnå. 

Det forventes, at CORSIA vil reducere omkring 2,5 mia. Tons CO2 mellem 2021 og 2035, 

hvilket er et årligt gennemsnit på 164 mio. Tons CO253. 

                                                
47 SAS Annual Report November 2017–October 2018, s. 27. 
48 Undersøgelse af Arla omkring bæredygtighed “Danskerne er optaget af bæredygtighed”, 
https://packm.dk/artikel/energi-miljoe/danskerne-er-optaget-af-bredygtighed d. 20/06/18, besøgt d. 21 april kl. 
15:34. 
49 Eurostat: Environment statistics introduced, s.3  
50  SAS Interim Report November 2018–January 2019, s. 3 
51 IATA: Improving Environmental Performance, 
https://www.iata.org/whatwedo/environment/Pages/index.aspx 
52 IATA: Carbon Offsetting Scheme for International Aviation (CORSIA), 
https://www.iata.org/policy/environment/Pages/corsia.aspx, besøgt d. 16 april kl. 15:03. 
53 iATA: Fact sheet: CORSIA & carbon pricing, 7 mar. 2019. 
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3.4.3. Naturkatastrofer 

Luftfartsindustrien påvirkes af ekstraordinære begivenheder rundt om verden, såsom 

naturkatastrofer, terrorangreb, konflikter og epidemier. Disse eksterne faktorer er ikke noget 

flyselskaberne kan kontrollere, men det er i den grad med til, at påvirke efterspørgslen. 

Flyselskaberne har en række beredskabsplaner til rådighed for at styre forskellige katastrofer, 

og stræber efter at øge produktionsplatformens fleksibilitet og andelen af variable 

omkostninger for hurtigt at kunne tilpasse sig operationer i tilfælde af ekstraordinære 

begivenheder54. 

3.5. Lovmæssige forhold. 

3.5.1. Medarbejdervilkår og fagforeninger 

Fagforeninger og deres virke, har haft stor indflydelse på SAS og har det stadig den dag i 

dag.  Historisk set har flyindustrien været hårdt ramt af arbejdsmæssige markedstvister. I 

2012 fik SAS en afgørende aftale med fagforeninger, der gjorde det muligt for SAS at 

fortsætte driften55. Dårlige medarbejdervilkår kan føre til strejke blandt personalet, hvilket 

kan være omkostningstungt for flyselskabet, hvis deres fly ikke kommer i luften. Derfor er 

det vigtigt at flyselskaberne kommunikerer med fagforeninger, så tvister ikke opstår.  

Der findes flyselskaber som opererer på det europæiske marked, som ikke har 

overenskomster med danske fagforeninger,56 heriblandt: Emirates, Qatar Airlines, Wizz Air 

samt Ryan Air, blot for at nævne nogle  

3.5.2. GDPR (General Data Protection Regulation) 

Pr. 25 maj 2018, skal alle virksomheder som behandler personfølsomme data med borgere fra 

EU, indordne sig den nye lovgivning57.  

I 2018 har bør flyselskaberne have opgraderet sine IT-systemer for at sikre overholdelse af 

GDPR. Såfremt at denne lov overtrædes, kan det have store økonomiske for det enkelte 

selskab. 
                                                
54 SAS Annual Report November 2017–October 2018, s. 46. 
55 SAS reddet - sidste aftale på plads, Carlsen, Christian: 
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/246211/sas_reddet_-_sidste_aftale_paa_plads.html, d. 19 nov 
2012, besøgt d. 12 april kl. 10:34. 
56Fagbladet 3f: Se listen: Disse selskaber flyver uden overenskomst, af Tiirikainen, Morten Lund, 21 juni 2018, 
https://fagbladet3f.dk/artikel/disse-selskaber-flyver-uden-overenskomst, besøgt d. 18 april kl. 20:08 
57 PWC: “Privacy & Data Compliance” https://www.pwc.dk/da/services/consulting/cyber-og-privacy/privacy-
og-data-compliance.html 
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“Persondataforordningen gælder for al behandling af oplysninger om fysiske personer, som 

foretages af offentlige myndigheder, private virksomheder, foreninger mv. I praksis betyder 

det, at alle finansielle virksomheder uanset størrelse skal forholde sig til de nye regler. En 

overtrædelse af loven kan resultere i bøder på helt op til EUR 20.000.000 eller 4 % af 

virksomhedens samlede globale omsætning, hvis det beløb er højere58”. 

3.5.3. Flyforsinkelse 

Flypassagerers rettigheder gælder i de 28 EU lande jf. EU261/200459. EU Forordning 

EC/261/2004 sørger for, at forbrugerne har mulighed for både kompensation, forplejning og 

et erstatningsfly til deres rejse. Luftfartsselskaber har aftalt centrale principper for 

passagerrettigheder, som landenes regeringer har godkendt gennem ICAO60. Flyselskaberne 

skal derfor være punktlige, og få lettet til tiden, da forsinkelser og aflysninger kan være en 

dyr omkostning for dem. 

3.6. Delkonklusion på PESTEL 

Efter ovenstående gennemgang af omverdenens betydning for flyselskaberne, kan det udledes 

at der findes mange faktorer, som flyselskaberne skal være opmærksomme på. De 

væsentligste faktorer som flybranchen og selskaberne skal være opmærksomme på, vil være: 

● Økonomiske forhold 

● Teknologiske forhold 

● Socio-kulturelle forhold/Trends 

Luftfartsbranchen er i høj grad styret af verdensøkonomien og en af de væsentligste faktorer 

der påvirker afsætningen for flyselskaber er oliepriser og den disponible indkomst. Dette er 

udefrakommende faktorer som flyselskaberne ikke direkte kan kontrollere, men blot indordne 

sig efter. Ydermere kan udviklingen i sådanne makrofohold, være svære for flyselskaberne og 

SAS at forudse. Prognoserne fra Euromonitor byder op til en økonomisk vækst for 

økonomien i helhed, samt i husholdningernes disponible indkomst. På denne front, ser det 

positivt ud for flyselskaberne. 

 

                                                
58 PWC: Compliance med persondataforordningen, https://www.pwc.dk/da/publikationer/2019/compliance-3-
fjoejet-folder.pdf. 
59 European Union Law: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32004R0261 
60 IATA: ANNUAL REVIEW 2018, S. 3 
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Set fra et teknologisk perspektivt, byder den digitaliserede æra på en lang række muligheder 

for flybranchen. Hertil er der mulighed for, at skræddersy kundernes rejser online. Flytyperne 

er blevet bedre, da de er energi samt brændstofbesparende. 

 

Ydermere kan det udledes, på baggrund af omverdenens-analysen er, at de sociale tendenser 

peger på, at kunderne har lysten til at rejse, og at IATA vurderer en positiv vækst i 

passagerantallet over de næste knap 5 år.  

3.7. Porter’s Five Forces - Analyse af flybranchen 

Porter's Five Forces benyttes i denne sammenhæng som et værktøj til at forstå 

konkurrenceevnen for SAS erhvervsklima samt til at identificere SAS strategis potentielle 

rentabilitet. Analysen vil tage udgangspunkt på brancheniveau, men med fokus på SAS samt 

de specifikke forhold, som påvirker SAS strategiske position. 

Figur 8: Porter’s Five Forces 

 
Kilde: Strategic Management Insights - Porters Five Forces 

3.7.1. Potentielle indtrængere 

Indgangsbarrieren på den europæiske luftfartsbranche, er rimelig høj. Dette skyldes at det 

kræver investeringer i fly, for at kunne træde ind i branchen. Ydermere kræves det know-how 

omkring fly og branchen i helhed. Der er brug for et stort kapitalbehov. 

 

Truslen fra nye deltagere har derfor lav trussel for flyindustrien. Der er to aspekter, der dog 

øger trusselniveauet.  

Eksisterende virksomheder har en stor omkostningsfordel. Denne industri kræver en stor del 
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af kapitalen og uden en stærk kundebase vil der være ringe til ingen fortjeneste i de første par 

år. Forbrugerne har en tendens til kun at vælge kendte flyselskaber, som de har anvendt før61. 

Der er også et stort sikkerhedsaspekt involveret, og de fleste forbrugere føler sig sikrere med 

virksomheder, der har eksisteret i lang tid62. Når virksomheder beslutter sig for at komme ind 

på markedet, skal de først blive licenseret, hvilket kan tage omkring et år. Derefter reguleres 

de konstant af flere organisationer som Federal Aviation Administration og Department of 

Transportation.  

Ydermere er lovgivningen som  man som et selskab skal indordne sig efter, talrige og 

særdeles komplekse. 

 

Der kan dog være potentielle indtrængere i form af selskaber som bliver opkøbt, eller 

fusionerer. Et eksempel på dette er da British Airways forsøgte, at opkøbe Norwegian 

Airlines63. Såfremt at dette var sket, vil der være tale om en direkte trussel, da British 

Airways i forvejen har et stort kapitalgrundlag og ved et opkøb af Norwegian, vil det 

intensivere konkurrencen yderligere. Andre måder der kan opstå nye spillere på markedet er 

ved organisk vækst, opkøb eller fusion af selskaber.  

3.7.1.1. Slots 

Slots er en væsentlig faktor i flyindustrien, og disse giver tilladelse til at flyet kan lette samt 

lande i en lufthavn, på et bestemt tidspunkt64. Derudover er det tilladelsen til 

bagagehåndtering, gate adgang, sikkerhedscheck mv.  

Kendetegnet ved slots er, at de er en knapfaktor og dermed pr. definition, svære at få fat på.  

 

De fordeles efter ‘Grandfather Rights65’ og giver et etableret flyselskab mulighed for at holde 

en slot i evighed. Forudsat at en slot bruges i mindst 80% af tiden i løbet af en sæson, så kan  

den opbevares til den næste sæson. Dette betyder at det kan være vanskeligt, for nye 

                                                
61 “Airlines Are Giving Customers Exactly What They Want” af Bhaskara, Vinay, jan 14 2015, 
https://www.forbes.com/sites/airchive/2015/01/14/actually-airlines-are-giving-customers-exactly-what-they-
want/, besøgt d. 15 april kl. 12:03 
62SKYSCANNER: Choosing an airline: what are the most important factors?”, 12 maj 2009, 
https://www.skyscanner.net/news/choosing-airline-what-are-most-important-factors besøgt d. 12 marts kl. 04:03 
63 Simple Flying: Why British Airways Can’t Buy Norwegian, af Jo, https://simpleflying.com/why-british-
airways-cant-buy-norwegian/, d. 12 okt, 2018. besøgt d. 21 april  
64 Eurocontrol “What is a slot?”: https://www.eurocontrol.int/news/what-slot, 23 dec 2016, besøgt d. 21 april kl. 
19:32 
65 Aviation Strategy: Slot allocation: the need to dump grandfather — November 1997, 
https://www.aviationstrategy.aero/newsletter/Nov-1997/1/Slot_allocation%3A_the_need_to_dump_grandfather, 
besøgt d. 21 april: kl. 19:51. 
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flyselskaber, at få adgang til de gode slots og det er dermed en adgangsbarriere i de store 

europæiske lufthavne.  

 

Dette kan ses på LCC’er som bl.a. Easyjet og Ryanair, der opererer på det europæiske 

marked, men som har vanskeligheder med at få adgang til de attraktive lufthavne. Disse 

LCC’er benytte sekundære lufthavne, ved de store byer. Eksempelvis benytter EasyJet sig af 

Gatwick og Stansted lufthavne i London, Norwegian flyver til Gatwick, Ryanair flyver til 

Gatwick og Stansted. Størstedelen af forbrugerne som skal videre, vil derfor helst til en større 

lufthavn, da det hertil er muligt, at komme videre direkte. 

 

Ud fra ovenstående, kan det udledes at truslen fra nye udbydere katerogiseres som lav. Dog 

bør det pointeres, at allerede etablerede flyselskaber der ikke flyver fra og til Skandinavien, 

som er SAS primære marked, er en højere trussel mod SAS. Dette skyldes, at disse 

flyselskaber ikke skal investere ressourcer i nye flye.  Et eksempel på dette kunne være 

asiatiske eller mellemøstlige flyselskaber, som udvider deres afgange, til det skandinaviske 

marked. 

3.7.2. Kundernes forhandlingsstyrke 

Til dette afsnit vil der skelnes mellem privatkunder, der fortrinsvis efterspørger economy 

class billetter og forretningsrejsende der efterspørger premium billetter. 

3.7.2.1. Forretningsrejsende 

Flyselskaber benytter sig ihærdigt af deres bonus programmer, som har til formål at belønne 

kunder med goder, rabatter og tilbud, desto mere de anvender flyselskabets produkt. Især 

“SAS for business kunder” har flere fordele, end blot normale EuroBonus kunder66 og det 

samme gælder for British Airways bonusprogram, som tilbyder ekstra til business kunder67.  

 

På denne måde kan flyselskaber som benytter sig af bonusprogrammer, fastholde kunden og 

derved arbejde på at gøre kunderne mere loyale. De forretningsrejsende er som regel de mest 

loyale, og har derfor en lavere forhandlingsstyrke. 

                                                
66SAS: “SAS FOR BUSINESS”: https://www.sas.dk/virksomhedsprogram/information/, besøgt d. 22 april 
2019. kl. 15:32 
67 British Airways: https://onbusiness.britishairways.com/web/ba, besøgt d. 14 april 2019. 
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3.7.2.2. Privatkunderne 

Teknologien har for alvor trådt ind på flymarkedet, både for leverandørene, men også for 

kunderne. De private forbrugere kan benytte sig af portaler hvor de kan sammenligne priser 

på flybilletter, portaler som: momondo.dk, findflybilletter.dk, skyscanner.dk, mv. Derved 

bliver forbrugernes forhandlingsstyrke større, da de har mere gennemsigtighed, og let kan 

sammenligne billetpriser. Ydermere har de mulighed for, at sammensætte rejser og 

skræddersy efter ønske, uden at besøge flyselskabets hjemmeside.  

Der findes mange udbydere i flybranchen og kunder kan let, skifte leverandør, da de fleste 

kunder er prisfølsomme og produkterne i relativ høj grad, minder om hinanden. Der er i de 

seneste årtier, især ved LCC’ernes indtræden, sket et intensiveret konkurrence på markedet.  

Privatkunderne har derfor en forholdsvis højere forhandlingsstyrke end forretningsrejsende, 

da de er meget prisfølsomme og kan benytte værktøjer, som sammenligner udbydernes priser. 

Dog kan den enkelte kunde ikke påvirke et selskab, hvorfor forhandlingsstyrken vurderes 

som værende lav.  

3.7.3. Substituerende produkter 

Substituerende produkter kan tilbyde forbrugerne at tilfredsstille de samme behov, som 

branchens produkt, blot på en alternativ måde. Ifølge Michael Porter, er det sværeste for 

brancherne at identificere produkter, der kan substituere ens egne68 

3.7.3.1. Teknologiske muligheder 

Som før nævnt ved gennemgangen af PESTEL, har de forretningsrejsende fået mulighed for, 

at afholde deres møder, online. Dette kunne være en mulighed, såfremt den 

forretningsrejsendes virksomhed, fokuserede på omkostningsminimering, og dermed ønskede 

at reducere rejseomkostningerne. Dog kan der også være ulemper i form af teknologi, som i 

tilfælde af nedbrud. Dette skete eksempelvis med Ryanair i juli 2018, hvor de blev nødt til, at 

aflyse flyvninger, grundet nedbrud af indcheckning systemet69.  

                                                
68 ”The Five Competitive Forces That Shape Strategy” af Porter, Michael E., Harvard Business Review, januar 
2008, side 31-32 
69 “SAS om aflysninger: Vi får en del kritik - og det er med rette” af Hyldal, Christine d. 30 juli 2018, 
https://www.dr.dk/nyheder/penge/sas-om-aflysninger-vi-faar-en-del-kritik-og-det-er-med-rette, besøgt 8 april. 
kl.14:03 
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3.7.3.2. Alternative transportmetoder 

Det skandinaviske luftfartsmarked er meget stort i forhold til dens befolkning, sammenlignet 

med resten af Europa. Dette skyldes til Skandinaviens økonomiske velstand, mange 

internationalt vellykkede virksomheder og dets geografi. Regionen er karakteriseret ved 

relativt lange afstande mellem rimeligt små byer og meget bjergrige topografi hvor 

landmasserne er stort set omgivet af havet. SAS fokuserer på folk, der rejser ofte til, fra og 

inden for Skandinavien. 

Alternativerne til flytransport er afhængig af den geografiske placering for afrejse samt 

destination.  Kunder har forskellige præferencer når det kommer til transportvalg. For nogle 

kunder, er det pris, tid og afstand er vigtig, som er vigtige i deres beslutningstagen. Bil kan 

være effektiv på kortere ruter tæt på byer, snarere end fly. Dog kan dårlig infrastruktur og 

geografisk afstand ofte denne type transport meget langsom og dyrt, i form af afgifter og 

brændstof. Bil er derfor ikke en stor trussel for flyselskabet på lang afstand. Denne betingelse 

gælder også for busforbindelser, selv om det er billigere, men tidskrævende end bil. 

De teknologiske muligheder samt substituerende transportmuligheder, har en lav trussel for 

SAS. Dette skyldtes bl.a. at de rejsende har en række goder og fordele, når de flyver med 

SAS. Transportmulighederne har også en lav trussel, da det oftest er nemmest, hurtigst og 

somme tider billigst for forbrugerne, at vælge fly som transportmiddel. Endvidere findes 

ingen skifteomkostninger, såfremt en forbruger ønsker at anvende et andet selskab. 

3.7.4. Leverandørenes forhandlingsstyrke 

Leverandører kan have større eller mindre grad af indflydelse på konkurrencesituationen i 

branchen. Forhandlingsstyrken hertil vurderes som værende mellem til høj, da leverandørerne 

kan være nødvendige og samtidig hæve omkostningerne for flyselskaberne.  

3.7.4.1. Fly leverandører 

Boeing og Airbus er verdens største producentvirksomheder70, som producerer kommercielle 

fly og kontrollerer også markedet. Boeing og Airbus har duopol på markedet og står for mere 

end 90% af produktionen af fly71 

                                                
70 “THE MAJOR AIRPLANE MANUFACTURERS AT A GLANCE” af Huber, Mark, 
https://www.bjtonline.com/business-jet-news/the-major-airplane-manufacturers-at-a-glance Marts 2019, besøgt 
12 april kl. 12:30. 
71 CNBC: Why the Airbus-Boeing duopoly dominate 99% of the large plane market, af Sprague, Kate d. 26 jan 
2019. https://www.cnbc.com/2019/01/25/why-the-airbus-boeing-companies-dominate-99percent-of-the-large-
plane-market.html, besøgt d. 12 april kl. 11:30 
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Efterspørgslen på fly er de seneste år blevet højere, i takt med at flyene skal have integreret 

digitale muligheder samt kunne reducere brugen af brændstof, sammenlignet med ældre fly. 

Flyselskaberne placerer oftest store ordre, hvorfor de også har en vis forhandlingsstyrke, over 

for fly producenterne. Det faktum at udvalget af fly leverandører er i et begrænset omfang, 

giver flyproducenterne en større forhandlingsstyrke, hvorfor flyproducenterne har en høj 

forhandlingsstyrke i forhold til branchen. 

3.7.4.2. Personale/arbejdskraft 

Medarbejdere er en af de største leverandører i flybranchen og de er altafgørende for, at 

flyselskaber kan eksistere. Flyselskaber bruger ressourcer i form af oplæring samt uddannelse 

af medarbejderen, med det formål, at medarbejderne skal passe ind i virksomhedens 

retningslinjer. 

 

Ydermere er medarbejderne organiseret i fagforeninger, hvilket leder til at personalet har en 

høj forhandlingsstyrke. I tilfælde af tvister og uoverensstemmelser, spiller fagforeningerne en 

stor rolle, da de er med til at forhandle om aftaler. Et tydeligt eksempel på hvor stor 

forhandlingsstyrke medarbejderne og fagforeningerne har, ses i sagen med Ryanair, som blev 

nægtet adgang til deres base i København72. Her fik fagforeningen det sidste ord, da de 

nægtede at gå på kompromis med Ryanair’s tilbud.  

Medarbejdere er en væsentlig ressource for flyselskaber, da der skal bistå flypersonale 

ombord på et fly. Uden medarbejderne samt piloterne kan flyselskaber ikke gennemføre deres 

afgange.  

 

Strejker kan også skade flyselskaber i væsentlig grad og som følge, kan der være høje 

omkostninger forbundet. SAS mistede i 2007 90 mio. kr. på tre dages strejke73 og senest i 

april 2019, hvor de måtte aflyse 709 afgange. 

 

Flere flyselskaber måler løbende medarbejdernes engagement og motivation. Dette gøres ved 

implementering af et nyt målesystem for medarbejdernes engagement. Systemet gør det 

muligt for flyselskaberne at kontrollere medarbejdernes engagement på en kvartalsvis. 

                                                
72 Jydske Vestkysten: “Tidslinje: Konflikten mellem Ryanair og den danske fagbevægelse”, af Lodberg, Dorte 
d. 7 aug. 2016, https://www.jv.dk/regionalt/Tidslinje-Konflikten-mellem-Ryanair-og-den-danske-
fagbevaegelse/artikel/2355643 
73TV2: Strejke dræner SAS-kasse for 90 mio., d. 27 april 2007, http://nyheder.tv2.dk/nyheder/article.php/id-
6791496.html, besøgt d. 12 april kl. 12:03 
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Problemer kan således identificeres tidligere og tages pleje af, og lokale hold kan arbejde på 

spørgsmål og aktiviteter, der er relevant for dem, og direkte påvirker deres arbejdssituation, 

for at styrke engagementet. Den gennemsnitlige medarbejdertilfredshed for SAS udgjorde 55 

point i 2018, hvilket er 2 point lavere end året før74. Resultaterne varierer mellem 

medarbejdergrupper. Udviklingen i 2018 var primært negativ blandt flypersonalet75. For at 

styrke engagementet blandt medarbejderne arbejder SAS med strategien “One SAS” - Et godt 

sted at arbejde, der fokuserer på at reducere afstande mellem forskellige medarbejdergrupper, 

bygge tro på fremtiden, styrke forbindelserne med operationelle medarbejdergrupper, blive en 

mere bæredygtig arbejdsgiver og sikre, at deres ledere har de rigtige forudsætninger.  

 

Piloter har en god forhandlingsstyrke og i perioder hvor arbejdsløsheden er høj blandt piloter, 

har flyselskaberne alligevel ikke kunne presse dem på lønomkostningerne, grundet 

indflydelsen af fagforeninger og truslen om arbejdsnedlæggelser. De ansatte vurderes til, at 

have en mellem forhandlingsstyrke, såfremt en enkelt faggruppe strejker, kan det lamme 

trafikken i store områder, som kan resultere i at vække offentlighedens interesse for 

konflikten samt, skabe en negativ medieomtale.  

3.7.4.3. Lufthavne 

Flyselskaber er yderst afhængige af lufthavne, for at kunne tilbyde rejser. Såfremt et givent 

selskab ønsker, at flyve til en bestemt destination, spiller placeringen af en lufthavn en stor 

rolle. Det er oftest større byer, som har mere end en lufthavn (eks. London). Dog er lufthavne 

også afhængig af flyselskaber, for at kunne fortsætte sin drift, hvilket reducerer lufthavnens 

forhandlingsstyrke.  

 

En vigtig forhandlingsstyrke for lufthavne, er placeringen af lufthavnen rent geografisk. 

Desto mere eftertragtet destinationen er, jo højere vil forhandlingsstyrken være og vice versa. 

Ydermere kan store flyselskaber, som besidder store markedsandele i en lufthavn, have en vis 

forhandlingsstyrke og dermed mindske den givne lufthavns forhandlingsstyrke. 

 

                                                
74 SAS Annual Report November 2017–October 2018, s. 42. 
75 SAS Annual Report November 2017–October 2018, s. 43. 
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Det kan på baggrund af ovenstående parametre, udledes af lufthavnenes forhandlingsstyrke 

vurderes til middel. Dog bør det endvidere pointeres at enkelte lufthavne, besidder højere 

forhandlingsstyrke end andre, primært grundet placeringen. 

3.7.5. Konkurrencesituationen 

Konkurrencen mellem eksisterende flyselskaber er høj, og der er flere faktorer, der bidrager 

til rivalisering mellem virksomheder. Luftfartsindustrien har mange udbydere, store faste 

omkostninger og begrænset produktdifferentiering.  

Konkurrencen inden for luftfartsindustrien er meget intens og der findes adskillige udbydere, 

SAS, Norwegian, British Airways, Lufthansa, KLM, Air France mv.. Der er mange 

flyselskaber, der flyver på samme rute og konkurrerer om de samme kunder. Rivalerne 

forsøger altid at øge deres markedsandel ved at tilbyde de bedste priser for de tjenester, de 

tilbyder, lancering af reklamekampagner og mange flere. Det er vanskeligt for flyselskaberne, 

at holde priserne nede samtidig med at de øger sine markedsføringsaktiviteter på samme tid.  

Figur 10:  top 20 flyselskaber i Europa (2017)KI

 
Kilde: CAPA (Centre for Aviation)76 

Rivaliseringen i den europæiske luftfartsbranche er præget af forholdet mellem 

netværksselskaber og lavprisselskaber, samt alliancer og et stort antal aktører i branchen77. 

Der er således en tendens i branchen hvortil at lavprisselskaberne senest har erobret 
                                                
76 CAPA: https://centreforaviation.com/analysis/reports/europes-top-20-airline-groups-by-passengers-2017-
lufthansa-wrests-top-spot-from-ryanair-394211, besøgt. d. 16 april 2019. 
77 IATA: https://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2019-02-07-01.aspx, besøgt d. 12 april kl. 14:09. 
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markedsandele fra netværks selskaberne, ved at tilbyde en lavere pris mod en dårligere 

service.  

 

Ovenstående figur, byder på LCC’er som Ryanair og EasyJet, og netværksselskaber som 

Lufthansa og KML. Det ses hertil at Lufthansa i året 2017 var dominerende blandt de 

europæiske selskaber med over 122,2 mio. antal passagerer i 2017. IAG og Ryanair følger 

dernæst med mere end 100 mio. passagerer pr. selskab, hvorefter der ses at være et spring ned 

til EasyJet. Det kan hertil konkluderes at de tre øverst placerede luftfartsselskaber er 

dominerende i Europa, og at konkurrenceintensiteten i branchen er præget af såvel 

netværksselskaber som lavprisselskaber. Den faste omkostninger udgør den største 

omkostning i forbindelse med en flyvning, det er bl.a. personale, benzin og fly mv. mens de 

variable omkostninger kun udgør en lille del af de samlede omkostninger hertil.  

 

Netværksselskaberne benytter oftest en eller få lufthavne som bindepunkt for selskabets 

øvrige ruter. Disse lufthavne er oftest større lufthavne med gode faciliteter i form af bl.a. 

lounges og shopping muligheder. Eksempelvis SAS og British Airways der tilbyder rejser til 

London Heathrow, hvorimod LCC’er som Ryanair og Easyjet flyver til nærliggende 

lufthavne, som er uden for centrum.  

SAS indgår i Star Alliance78 sammen med bl.a. Austrian Airlines og Lufthansa. Herudover 

tæller store alliancer ’oneworld’ hvori bl.a. British Airways og Finnair opererer, samt 

’SkyTeam’ hvori bl.a. KML opererer. “Selvom selskaberne internt i alliancerne stadig er 

konkurrerende selskaber, betyder alliancerne at konkurrencen i højere grad foregår på tværs 

af alliancerne. Heraf er Star Alliance den største målt på både indtægter, antal passagerer79 og 

antal medlemmer, hvilket alt andet lige må give medlemmerne heraf en mindre 

konkurrencemæssig fordel. Ser man på det interne forhold i alliancerne og SAS’ egen 

position på markedet synes konkurrencen intens. Branchen, er SAS umiddelbart på 

tidspunktet, ikke størrelsesmæssigt i stand til at tage konkurrencen op. Antageligvis har SAS i 

erkendelse heraf valgt at fokusere på det nordiske hjemmemarked, hvor SAS har store 

markedsandele80 . Konkurrenceintensiteten internt i alliancerne afspejles af Lufthansas forsøg 

på at komme ind på det skandinaviske marked81”.  

                                                
78 https://www.staralliance.com/en/home, besøgt d. 12 april kl. 12:03 
79 SAS årsrapport 2010, side 20. 
80 SAS Annual Report November 2017–October 2018, s. 106 
81 Hyldgaard, Kristian: “Værdiansættelse af SAS” 2011, s. 25 
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Sammenlignet med LCC’er som konkurrerer på pris og omkostningsminimering er 

serviceniveauet begrænset, kontra netværksselskaber som SAS, Lufthansa og British 

Airways.  Lavpristerminalen som åbnede i 2010,  i København Lufthavn82 byder op til en 

øget og intensiveret konkurrence, da lavprisselskaberne dermed kan tilbyde samme 

afgangssted som netværksselskaberne, men til en billigere pris. 

 

Rivaliseringen i branchen vurderes hertil som værende høj, dog begrænset af de forestående 

alliancer. Dette begrundes ud fra at rivalisering internt i alliancerne finder sted, ligesom der 

ses en stor rivalisering alliancerne imellem. “Lavprisselskaberne har endvidere vundet store 

markedsandele ved at ekspandere, og nye muligheder som lavpristerminalen i København 

lufthavn, synes at være medvirkende til at øge rivaliseringen mellem netværksselskaberne og 

lavprisselskaberne”83.  

3.8. Opsummering på Porters Five Forces 

Ovenstående gennemgang af de forskellige faktorer som bruges, til at afdække hvorvidt det er 

attraktivt at befinde sig i branchen, samt beskrive konkurrencesituationen på markedet, kan 

opsummeres nedenfor. 

 

Figur 11: Opsummering på Five forces 

 Argument Forhandlingsstyrke 

Potentielle indtrængere ● Der kræves en stor 

kapital for opstart af 

et flyselskab. (Høj 

indgangsbarriere) 

● Der findes i forvejen 

stærke og 

veletablerede 

selskaber, med stor 

kapital. (Lufthansa, 

Trussel fra nye deltagere er 

derfor lav trussel for 

flyindustrien.  

                                                
82 Holtze, Gitte - Berlingske: “Lavpristerminal åbner i morgen”, 
https://www.berlingske.dk/rejser/lavpristerminal-aabner-i-morgen, besøgt d. 12 april 2019. 
83  Hyldgaard, Kristian: “Værdiansættelse af SAS” 2011, s. 25 
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British Airways eks) 

● Komplekst, juridisk 

og tidskrævende at 

opstarte. Kræver 

desuden 

flypersonale. 

Kundernes 

forhandlingsstyrke 

“Business rejsende” 

● Har en højere 

loyalitet til 

flyselskabet => en 

lavere 

forhandlingsstyrke. 

 

Leisure/fritids rejsende: 

● Er meget 

prisfølsomme og 

sammenligner rejser 

via. portaler.  

● De har mange 

muligheder. 

Business rejsende: 

Lav forhandlingsstyrke 

 

Fritids rejsende: 

Lav forhandlingsstyrke, men 

højere end 

forretningsrejsende. 

Substituerende produkter ● Fly er det hurtigste 

alternativ (realistiske 

afstande), 

sammenlignet med 

andre 

transportmidler.  

● Videokonferencer 

Forhandlingsstyrke: Lav til 

mellem 

Leverandørenes 

forhandlingsstyrke 

● De er afhængige af 

flyselskaberne 

● Der findes 2 

flyproducenter, som 

Forhandlingsstyrken hertil 

vurderes som værende 

mellem til høj, da 

leverandørerne kan være 
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dominerer markedet 

(Boeing & Airbus) 

● Lufthavne og 

flyselskaber er begge 

afhængige af 

hinanden. Lufthavne 

byder dog de bedste 

gates og pladser, til 

de selskaber som 

betaler og benytter 

pladsen mest. 

nødvendige og samtidig 

hæve omkostningerne for 

flyselskaberne 

Konkurrencesituationen/Riv

alisering i branchen 

● Lavere priser 

● Nye selskaber 

Høj 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Porters Five Forces er kritiseret for, at være en statisk model, som giver et øjebliksbillede af 

den brede industri, som følge af tidligere konsekvenser. Luftfartsbranchen er en dynamisk 

branche, som hele tiden udvikler sig - og dette tager PFF ikke højde for. 

4. SAS Ressourcenanalyse 

Følgende afsnit har til formål at belyse og analyse de ressourcer som SAS besidder, samt 

nærmere beskrive hvad SAS kendetegner. Hertil vil der gøres brug af Barney’s VRIO 

model84 For at nærmere kunne identificere de værdiskabende ressourcer for SAS, vil 

følgende undervariabler blive undersøgt: 

● (V)alue/Værdi: Skaber kapabiliteten værdi ved at åbne muligheder og neutralisere 

trusler i markedet? 

● (R)areness/Sjældenhed: Er kapabiliteten sjælden blandt branchens virksomheder?  

● (I)mitiability/Imitere: Er ressourcen svær at efterligne? Kan andre virksomheder 

anskaffe ressourcen? 

                                                
84 VRIO Framework:https://www.strategicmanagementinsight.com/tools/vrio.html, besøgt. d 13 april. 
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● (O)rganization85: Kan kapabiliteten organiseres ned i virksomhedens produkter og 

services (kan den substitueres)?  

 

SAS konkurrence er ikke blot defineret af makromiljøet, men også i høj grad af de ressourcer, 

kompetencer samt kapabiliteter de besidder, og dette kan være med til at give SAS en 

komparativ fordel kontra konkurrenterne. 

Ressourcer opdeles i hhv. fire elementer; fysiske ressourcer, finansielle ressourcer, humane 

ressourcer samt strukturelle ressourcer86. Der vil hertil blive foretaget en værdikædeanalyse, 

hvoraf ressourcer, kompetencer og kapabiliteter hos SAS vil blive belyst. 

4.1. Værdikædeanalyse 

Efter at have analyseret SAS omgivelser, vil der nu blive set nærmere på værdiskabelsen hos 

SAS. Værdikædeanalysen benyttes til at belyse og tydeliggøre de aktiviteter87, i SAS’ 

samlede kæde af aktiviteter, der skaber værdi for kunden. Ydermere opdeles og analyseres 

der på SAS koncernens kapaciteter, ved brug af værdikædeanalysen. 

 

De primære aktiviteter er Indgående logistik, produktion, udgående, salg & marketing, 

service. Det er således de primære aktiviteter, som er de aktiviteter der er knyttet direkte til 

produktion og distribution af ydelsen til kunden. De sekundære aktiviteter er heriblandt: 

Indkøb, teknologi, ledelse af mennesker og infrastruktur. Disse sekundære aktiviteter støtter 

de primære aktiviteter. 

 

Udover analysen af de værdiskabende aktiviteter for SAS, vil der hertil også gøres brug af 

Barney’s VRIO framework88 . 

 

Figur 12: Værdikædemodel 

                                                
85 Hartmann, Stig: STRATEGISK LEDELSE ANALYSE AF VIRKSOMHEDEN, ppt. sl. 27. 
86  Hartmann, Stig: STRATEGISK LEDELSE ANALYSE AF VIRKSOMHEDEN, ppt. sl. 27. 
87 Lyck, Lise (ebog): Service og oplevelsesøkonomi, s. 136. 
88 https://www.strategicmanagementinsight.com/tools/vrio.html, besøgt d. 26 april. 
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Kilde: Strategic Insights 

4.1.1. Indgående logistik 

SAS indgående logistik er komplekse og involverer rettidig levering af fly, cateringprodukter 

og en bred vifte af andre indbyggede produkter. Nødvendigheden af at sikre friskheden af 

mad og drikkevarer, der serveres under flyvningerne, komplicerer yderligere SAS indgående 

logistik aktiviteter. Ydermere er det vigtigt at SAS vedligeholder gode forbindelser til deres 

primære fly-leverandører Boeing og Airbus, samt andre leverandører så SAS sikre leveringen 

af reservedele, råvarer, aviser mv.  

4.1.2. Operationer 

 Generelt handler driftsfasen af virksomheden med at forberede varer og tjenesteydelser til at 

blive solgt til kunder. Som skandinaviens største flyselskab, tilbyder SAS rejser til mere end 

30 millioner passagerer, til deres 125 destinationer89 Derfor er omfanget af SAS 

forretningsaktiviteter omfattende. SAS har en række konkurrencemæssige fordele i driften af 

virksomheden, ved at tilbyde sine kunder øget sikkerhed for deres bagage, tilbyder hurtige 

indtjekningstjenester samt tilbyder SAS også tjenester som billetbestilling og online booking 

gennem mobile tjenester. Desuden udgør et højt niveau af tilpasning af serviceydelser og en 

omfattende udnyttelse af digitale teknologier i en lang række forretningsprocesser solide 

kilder til yderligere værdi for SAS. Blandt de forskellige teknologier, der er testet af SAS er 

AI og realtidsdata, som bliver mere og mere relevante for deres kunder. SAS Turi er en 

chatbot designet til at være en digital rejseassistent for at hjælpe rejsende hele deres rejse90.  

                                                
89 SAS Annual Report November 2017–October 2018, s 12. 
 
90 SAS årsrapport november 2017-oktober 2018, s. 18. 
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Turi underretter når noget væsentlig sker med brugerens tur, såsom gateallokering, 

flyforsinkelser, destinationsvarsel, aktuelle sikkerhed ventetid, samt hvor og hvornår bagagen 

vil ankomme. Det kan hertil udledes at sådanne teknologiske muligheder for flybranchen, 

byder på en række fordele for flyselskaberne og kunden. 

4.1.3. Udgående logistik 

Udgående logistik indebærer at sende færdige produkter til SAS kunder. Selvom udgående 

logistik hovedsageligt vedrører fremstillingsvirksomheder, gælder den også for 

servicevirksomheder som flyselskaber. SAS henter værdi i udgående logistik via service 

skranker som den i Københavns Lufthavn, hvor kunder kan modtage service og rådgivning. 

Passagerene kan selv checke ind, selv levere deres tasker og derved få en hurtigere gang til 

gaten, hvilket kan medføre til en forbedret oplevelse. SAS apps til smartphones og tablet-

enheder gør det muligt for kunderne at reservere og ombestille fly, checke ind, downloade 

boarding kort, tjek deres flystatus og meget mere. Dette sparer tid og gør livet lettere for SAS 

kunder både inden flyvningen og efter rejsen. 

4.1.4. Marketing og salg 

Afgørende områder for i værdiskabelsen for kunden, er marketing og salg. Måden hvorpå 

SAS kommunikerer deres budskaber og reklamemeddelser ud til kunder, er heriblandt 

gennem de traditionelle markedsføringskanaler som TV reklamer, samt online marketing 

kanaler hvor de benytter sig af organisk og betalt annoncering.  

 

En nøglefase for SAS’ digitalisering, var i år 2017, hvor de kunne lancere en ny 

hjemmeside91som er i synergi med SAS brand samt relevant for SAS tilknyttede tjenester. 

Især denne del af SAS’ marketingredskaber, er særdeles værdifuld for SAS.  Dette tyder på at 

SAS har dynamiske kapabiliteter, da de kan tilpasse sig til kundernes behov samt udvikle 

virksomhedens kompetencer i dynamiske omgivelser. 

4.1.4.1. Brand image 

Et stærkt brand for SAS er med til, at sørge for at kan fastholde samt tiltrække nye kunder. 

Det stærke brand begrundes med det foregående beskrevne serviceniveau, som er af høj 

karakter, SAS miljøpolitik samt deres anciennitet inden for flybranchen. SAS er et af 

                                                
91 SAS Annual Report November 2016–October 2017, s. 6. 
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Skandinaviens stærkeste og mest kendte mærker92. SAS er flere gange blevet bedømt som det 

stærkeste mærke inden for rejsekategorien i Skandinavien og Europa, og i 2018 blev SAS 

inkluderet i de top 20 flyselskaber på verdensplan af Condé Nast Traveler-magasinet93. 

Det har taget tid og det er en langsigtet investering SAS, har gjort i deres brand. 

 Dog er SAS pt. (april 2019) ude for en gevaldig negativ omtale94, som kan skade deres brand 

image, da passagerer mister deres fly samt nægtet kompensation fra SAS.  

 

Endvidere bør det konkluderes at SAS har et stærkt brand image, som bidrager til skabe 

værdi. 

4.1.4.2. Bonusprogram - EuroBonus 

EuroBonus er Skandinaviens stærkeste loyalitetsprogram inden for rejser og oplevelser95 og 

udgør en værdiskabende kerne i SAS’ bestræbelser på at etablere et tættere forhold til sine 

kunder. EuroBonus har omkring 5,6 millioner medlemmer og mere end 100 partnere, som 

repræsenterer en værdifuld kundedatabase og adskiller SAS fra konkurrenterne. SAS tilbyder 

også et program til styrkelse af loyalitet blandt erhvervskunder - SAS for Business. Kunder 

med corporate-aftale tegner sig for lidt over en tredjedel af SAS’ passagerindtægter96. 

 

Eurobonus programmet har og er under løbende udvikling, hvilket tyder på at SAS i høj grad 

går op i de dynamiske kapabiliteter. De bruger data om EuroBonus medlemmerne, til at 

skræddersy marketingmeddelser og forbedre deres produkter samt services.  

4.1.4.3. Alliancer og samarbejdspartnere 

For flyvninger til, fra og inden for Skandinavien har SAS en stærk markedsposition med det 

mest omfattende netværk97. Sammen med Star Alliance og partnere er SAS i stand til at 

tilbyde et bredt netværk med hyppige afgange. Det betyder, at SAS ofte er det første valg for 

                                                
92 SAS Annual Report November 2017–October 2018, s. 27 
93SAS: “CONDÉ NAST TRAVELER: SAS ER BLANDT VERDENS BEDSTE FLYSELSKABER” 
https://www.sasgroup.net/en/conde-nast-traveler-sas-er-blandt-verdens-bedste-flyselskaber/, besøgt d. 26 april. 
94 DR: “SAS afviser at kompensere passagerer for strejke”, https://www.dr.dk/nyheder/penge/sas-afviser-
kompensere-passagerer-strejke, besøgt d. 27 april kl. 20:15. 
95  SAS Annual Report November 2017–October 2018, s.27. 
96SAS Annual Report November 2016–October 2017, s.3.  
97 SAS Annual Report November 2017–October 2018, s.28. 
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hyppige rejsende98. Star Alliance medlemsskabet vurderes til, at have en positiv indvirkning 

på SAS’ brand. 

4.1.5. Service efter salg 

Mellem rejsen kommunikerer SAS løbende med deres Euro- Bonus medlemmer. Gennem 

mere personlig kommunikation, kan SAS kommunikere med relevante budskaber samt 

relevante tilbud, med henblik på at kunne skabe værdi for sine kunder. I 2017 ændrede SAS 

sine it-platforme til deres EuroBonus-program. Ved at investere i nye it-systemer arbejder 

SAS på at udvikle tjenester, der muliggør sporing af indchecket bagage i rækkefølge, for at 

sikre en positiv rejseoplevelse. Derudover ved beskadiget og/eller forsinket/mistet bagage, 

tilbyder SAS at kompensere et fastsat beløb99.  

4.1.6. Virksomhedens Infrastruktur 

SAS infrastruktur omhandler de overordnede aktiviteter der har til formål, at støtte de øvrige 

aktiviteter i værdikæden.  

 

● Flyflåden hos SAS er blevet udskiftet med nye fly, som har til formål at være 

brændstof-, co2, samt omkostningsbesparende. Disse er blevet en del af SAS 

infrastruktur, og er hertil også værdiskabende da de på sigt, kan sænke 

brændstofsomkostningerne.  

● Kulturen hos SAS er præget af værdier som loyalitet og serivce. SAS ledelsen har 

startet et nyt initiaativ, "One SAS - et godt sted at arbejde" - som sigter mod at gøre 

SAS til en jævn mere attraktiv arbejdsplads med højt motiverede og engagerede 

medarbejdere. Mange initiativer er blevet lanceret og investeringer lavet i hele 

organisationen, herunder introduktionen af interne ambassadører100. Ydermere har 

SAS fået en stærkere it-infrastruktur, ved at give deres medarbejdere og partnere 

adgang til realtidsinformation. Derudover er de overgået til Office365 programmer, 

som er lavet af Windows101. 

                                                
98  SAS Annual Report November 2017–October 2018, s.28. 
99 SAS: “BESKADIGET OG FORSINKET BAGAGE”, https://www.sas.dk/rejseinfo/damage-and-delayed-
baggage/, besøgt d. 14 april 2019.  
100 SAS Annual Report November 2017–October 2018, s.25. 
101 SAS Annual Report November 2017–October 2018, s. 25 
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4.1.7. De menneskelige resurser 

Med hensyn til menneskelige ressourcer, planlægger og udfører SAS regelmæssigt 

efteruddannelse af alt certificeret personale, som f.eks teknikere, kabinepersonale og piloter. 

Dette er gjort for at opretholde kompetence standarder, til de medarbejdere der kræves 

luftfartsselskabers certifikater (AOC)102.  

SAS har også et omfattende ledelsestrænings program og et stort antal interne 

træningsprogrammer for alle medarbejdere. SAS kræver, at medarbejderne hos sine 

underleverandører har rette markedsbaserede ansættelsesvilkår og har ret til at være medlem 

af en  fagforening. 

 

De interne undersøgelser foretaget af medarbejdertilfredsheden hos SAS, viser at 

medarbejderne er mindre engagerede. Tilfredsheden er faldet fra 57 (2016) til 55 i 2017103, 

hvilket er en vigtig KPI for SAS, at optimere på. Dette skyldes at de menneskelige resurser 

har en væsentlig betydning for værdiskabelsen hos SAS. Det er her kunder bliver mødt og 

serviceret, af et engageret kabinepersonale. SAS lægger derfor stor vægt på at tilbyde gode 

arbejdsforhold, lønforhold og karriereudvikling. 

4.1.8. Produkt og teknologiudvikling 

SAS går i høj grad op i innovation104 og det ses også i de teknologiske services som de 

tilbyder. En af SAS’ hovedprioriteter er at bruge deres innovationsevne til at reducere 

klimapåvirkningen fra deres flyselskabsoperationer105. Dette sker gennem øget 

energieffektivitet (nyere fly og kontinuerlige effektivitetsforbedringer i den daglige drift) og 

en overgang til jetbrændstoffer baseret på vedvarende råmaterialer. Vores mål er at reducere 

vores samlede kulstofudslip med 25% i 2030 i forhold til 2005, og for at sikre, at mængden af 

biobrændstoffer, vi bruger, svarer til vores samlede indenlandske flyveforbrug ved 2030. 

 

Over 80% af SAS-passagerer med bagage i Skandinavien anvender SAS’ automatiserede 

self-check-in tjenester106. Ydermere har SAS investeret i SAS lounges, hvor de byder på 

faciliteter som inkluderer fitness-faciliteter, innovation hubs og lyse værelser. 

                                                
102 https://www.icao.int/safety/oasis/pages/aoc.aspx, besøgt d. 13 april.  
103 SAS Annual Report November 2017–October 2018, s. 25. 
104 SAS Annual Report November 2016–October 2017, s.19. 
105 SAS Annual Report November 2017–October 2018, s.23. 
106 SAS Annual Report November 2017–October 2018, s. 15 
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En opgørelse over CO2 forbruget, fremgår også pr. SAS årsopgørelse(bilag 3)107 (2017-

2018). Kunder og interessenter efterspørger og interesserer sig i højere grad, over den 

indflydelse de, samt den virksomhed de benytter sig af, påvirker miljøet108 

Figur 13: Oversigt over CO2 regnskab for SAS (2009 - 2018) 

 
Datakilde: SAS “Operational Key figures, 2017-2018”, egen tilvirkning. 

Pr. ovenstående figur, kan det udledes at CO2 udledningen pr. passager der stiger ombord på 

et SAS fly, er i en nedadgående trend, som er godt for SAS og miljøet.  Som følge af 

fornyelse af flyflåden og kontinuerlige effektivitetsforbedringer, er denne reduktion sket. 

Måder hvorpå SAS har fået integreret et nyt og moderne syn på CSR, hvor der er fokus på 

affaldshåndtering og afskaffelse af plastik, ses i deres Sustainability Report November 2017 - 

October 2018. Følgende er små initiativer, som er med til at gøre en forskel for miljøet, samt 

for SAS, for at kunne nå sine miljø-mål: 

● Reduceret brug af plastik - SAS begyndte at bruge en ny sandwich emballage, der 

bruger 50% mindre plastik.  

                                                
107 SAS Annual Report November 2017–October 2018, s. 106 
108 SAS Annual Report November 2017–October 2018, s. 9 
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● Miljøvenlig Renseri - I marts 2018 udviklede SAS en mere Miljøvenlig kemisk 

rengøringsmetode til sædebetræk.  

● Aluminium dåser genbruges - 80% af SAS-flyvninger kan nu genbruges aluminium 

dåser. De resterende 20% skyldes mangel på utilstrækkelig affaldshåndtering i nogle 

lufthavne, men undersøges, hvordan man kan forbedre dem109. 

De væsentligste implementeringer og forbedringer SAS har udviklet ved denne aktivitet, er at 

de tilføjet merværdi til deres produkter og teknologi aktiviteter. Dette har de gjort ved at 

implementere højhastigheds-WiFi på deres Airbus 320 og Boeing 737 fly110. Det er en 

service som har været meget værdsat af SAS rejsende, da de har mulighed for tjenester som 

film streaming.   

4.1.9. Indkøb og forsyning 

Indkøb og forsyningsmæssigt beskæftiger sig med SAS’ erhvervelse af råvarer, 

serviceudbydere, reservedele, maskiner og bygninger. Hertil har SAS internationale og 

nationale samarbejdspartnere, som de benytter sig af. 

Råvarer købes eks. når kunder bestiller mad online til deres flyvning, på denne måde kan 

SAS imødekomme kundens behov, og dermed minimere spild, som også går i hånd med 

deres mål om bæredygtighed og god CSR. Ydermere er det indkøb af brændstof, indkøb af 

fly mv.  

 “SAS indkøber årligt for ca. 9 mio. kr. arbejdstøj til flymekanikere, lastearbejdere og cargo-

arbejdere. Da SAS skulle genforhandle kontrakter for levering af arbejdstøj, besluttede man 

at vurdere tøjet i et livscyklusperspektiv med hensyn til materiale, holdbarhed, 

vedligeholdelse og bortskaffelse111”. Alle leverandører til SAS skal opfylde krav til 

bæredygtighed og socialt ansvar i overensstemmelse med SAS 'leverandørskodeks. Dette er 

noget som SAS i høj grad kontrollerer ved indkøb112. 

 

Analysen af værdikæden opsummeres i nedenstående tabel, med brug af VRIO. 

                                                
109 SAS Sustainability Report November 2017–October 2018, s. 15 
110 SAS Annual Report November 2017–October 2018, s.15 
111 Forum for bæredygtige indkøb: https://ansvarligeindkob.dk/case/sas-gevinst-miljoe/, besøgt. d. 26 april. 
112 SAS Annual Report November 2017–October 2018, s. 43. 
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4.2. Opsummering på værdikædeanalyse og VRIO 

Figur 14: VRIO 
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Note: Grøn farve indkikerer at aktiviteten opfylder Barney’s kriterium, den gule farve 

indikerer en delvis opfyldelse og rød angiver at kriteret ikke opfyldes. 

 

Tabellen ovenfor opsummerer de værdiskabende aktiviteter samt om hvorvidt de opfylder 

Barney’s kriterier.   

SAS er karakteriseret som et stærkt brand, især på det nordiske marked. SAS besidder 

ressourcer i form af deres flyflåde, personale, kapital samt deres organisationskultur, som alle 

sammen har til hensigt at skabe synergi mellem ressourcerne. 

Især SAS’ brand, it-systemer samt produkt og teknologiudviklingen, er værdiskabende 

aktiviteter.  SAS besidder strategiske kapabiliteter, da de hele tiden innoverer og optimerer på 

deres produkter og services, som de tilbyder til deres kunder. Endvidere har SAS de 

nødvendige kompetencer, for at kunne operere og konkurrere på det europæiske marked.   

4.3. Økonomisk analyse 

4.4. Nøgletalsanalyse - luftfartsspecifikke tal 

Til dette afsnit vil der blive fokuseret på branchespecifikke nøgletal, som omhandler luftfart. 

Indenfor luftfartsbranchen opereres der med en række nøgletal, som har til formål at måle 

luftfartsselskabernes præstationer. Præstationen af disse nøgletal hænger sammen med 

luftfartsselskabernes evne til at skabe omsætning, hvilket gør en analyse af disse interessant. 

Nøgletallene omfatter ”revenue passenger km” (RPK), ”available seat km” (ASK) og 

”passenger load factor” (PLF).  

Available Seat Kilometres (ASK) 

ASK er et nøgletal som er udbredt i flybranchen. Dette nøgletal er defineret som “The 

number of seats available for the transportation of passengers times distance in kilometers113” 

Revenue seat kilometres (RPK) 

Revenue Passenger Kilometer (RPK) eller Revenue Passenger Miles (RPM) * er en metric, 

der beregner hver kilometer, en betalende passager har betalt, for at blive fragtet fra A til B.  

                                                
113 SAS TRAFFIC AND CAPACITY DEFINITIONS, https://www.sasgroup.net/en/sas-traffic-and-capacity-
definitions/, besøgt d. 12 april 2019. 
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Load factor 

Belastningsfaktoren måler kapacitetsudnyttelsen af transportydelser som flyselskaber, 

passagertog og busforbindelser. Det er generelt brugt til at vurdere, hvor effektivt en 

transportvirksomhed fylder pladser og genererer billetindtægter. 

 

Figur 15: Branchespecifikke nøgletal fra SAS114, BA115, Lufthansa116 & NAS117. 

  ASK   RPK   Loadfactor  

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

SAS (sek) mil. 48620 52217 52781 36940 40078 39946 76 76,8 76 

Udvikling %  7,40 1,08  8,49 -0,33  1,05 -1,43 

          

British Airways (GBP) 

mil. 177756 179077 184547 144399 146561 152177 81,2 81,8 82,5 

Udvikling %  0,74 3,05  1,50 3,83  0,74 0,86 

          

Lufthansa (EUR) mil. 286555 322875 349489 226639 261149 284561 79,1 80,9 81,4 

Udvilling %  12,67 8,24  15,23 8,96  2,28 0,62 

          

Norwegian (NOK) mil. 57910 72341 99220 59798 63320 85124 87,7 87,5 85,8 

Udvikling %  24,92 37,16  5,89 34,43  -0,23 -1,94 

 

Kilde: Selskabernes årsrapporter samt egen tilvirkning af tabel.  

 

Størrelsen af de ovenfor beregnede nøgletal kan enkeltstående være svære at vurdere. Der er 

derfor, med henblik på at vurdere SAS’ performance, foretaget derfor en benchmark analyse 

med henblik på at give et sammenligningsgrundlag. Benchmark analysen er en 

tværsnitsanalyse af SAS’ nøgletal sammenlignet med Norwegian, British Airways og 

Lufthansa. Der er altså valgt netværksselskaber der opererer indenfor samme geografiske 

område som SAS.  
                                                
114 SAS annual report 2017-2018, https://www.sasgroup.net/en/event/annual-report-2017-2018/ 
115 International Airlines Group: http://www.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240949&p=irol-reportsannual 
116 Lufthansa Annual report 2018: https://www.lufthansagroup.com/en/themes/annual-report-2018.html 
117 Norwegian Annual Report 2018, https://www.norwegian.com/globalassets/ip/media/about-
us/company/investor-relations/annual-report-norwegian-2018-web-version.pdf 
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Ovenstående tabel viser de branchespecifikke nøgletal fra SAS, British Airways, Lufthansa 

samt Norwegian Air.  Det kan hertil udledes at Available seat kilometres er stigende for alle 

selskaber, hvilket er et udtryk for øget kapacitet samt et udtryk for, at selskaberne fører en 

aggressiv strategi. Den største stigning ses hos Norwegian, som i de seneste år har været i en 

gunstig vækst118. SAS har oplevet en fremgang i perioden, modsvarende BA som har haft den 

laveste procentvise vækst. 

 

Norwegian har til RPK, set den største procentvise stigning i den angivne periode. SAS har i 

oplevet en procentvis nedgang på 0,33% sammenlignet med 2017. Dette antyder at SAS har 

haft en nedgang i passagertrafikkens salgsvolume. Den generelle tendens for de anvendte 

flyselskaber, er dog opadgående med enkelte udsving. 

 

SAS har den laveste loadfactor sammenlignet med de andre selskaber. Dette formodes at 

skyldes, at SAS flyver flere af de ‘ikke-profitable’ indenrigsruter,119 for at kunne fastholde de 

forretningsrejsende, som er en fast del af SAS strategi120 samt at fastholde deres grandfather 

rights.  

 

Norwegian Air Shuttle ASA rapporterede en solid 30 pct. Omsætningsvækst i 2018, støttet af 

nye fly ind i flåden samt lanceringen af nye ruter121. Med en 37 pct. Produktionsvækst (ASK) 

faldt enhedsomkostningerne inklusive afskrivninger med 4 pct. til 0,43 kr., og 

enhedsomkostninger inklusive afskrivninger ekskl. Norwegian bekræftede sin 

konkurrenceevne og tiltrækningskraft med en vækst på 13 procent til 37 millioner passagerer. 

Dette selskab har formået at skade den højeste vækst, blandt de fire selskaber. 

4.5. Nøgletalsanalyse - Regnskabstal 

Nøgletalsanalysen bruges til, at kunne se på de overordnede økonomiske nøgletal (beregning 

findes i bilag (3-5), hvortil der vil sammenlignes med udvalgte selskaber i den europæiske 

luftfartsbranche. De primære økonomiske nøgletal der vil gennemgås er overskudsgrad, 
                                                
118 Ritzau - Politiken: Norwegian flyver med overskud efter hastig vækst, 
https://politiken.dk/oekonomi/art6793095/Norwegian-flyver-med-overskud-efter-hastig-v%C3%A6kst, besøgt 
d. 24 april. 
119 SAS: SAS TRAFFIC FIGURES – MAY 2018, https://www.sasgroup.net/en/sas-traffic-figures-may-2018/, 
besøgt 25 april 2019. 
120 SAS Annual Report November 2017–October 2018, s. 14 
121 NORWEGIAN AIR SHUTTLE – ANNUAL REPORT 2018, s. 3 
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afkastningsgrad, forrentning af egenkapital samt soliditetsgraden, der har til formål at belyse 

hvilken retning SAS bevæger sig mod. De udvalgte selskaber er Lufthansa, Norwegian Air 

og British Airways. Disse er valgt, da de opererer på samme europæisk luftsfartsmarked som 

SAS. 

4.5.1. Lufthansa 

Figur 16: Lufthansa nøgletal 

Nøgletal 2018 2017 2016 Bemærkning 

Overskudsgrad 

(Net Profit Margin) 

0.02 0.15 0.08 Nedadgående trend 

Afkastningsgrad 

(ROI) 

2.42% 15.66% 10.62% Nedadgående trend 

Egenkapitalens 

forrentning (ROE) 

4.32% 31.51% 21.17% Nedadgående trend 

Soliditetsgrad (Debt 

ratio) 

0.47 0.49 0.49 Nedadgående trend 

Kilde: Egen tilvirkning, med data fra Lufthansa Årsregnskab 2018122 

Lufthansa har en nedadgående tendens i den økonomiske udvikling. En udtynding af 

overskudsgraden og en lav ROE, kan give vanskeligheder i form af  at opretholde 

aktionærernes tillid. Et lavt investeringsafkast kan tyde på nye investeringer og dermed større 

fokus på langsigtet vækst. Soliditetsgraden på 0,47 er dog et godt tegn på solvens, da 

Lufthansa er i stand til at dække deres passiver. 

4.5.2. Norwegian 

Figur 17: Norwegian nøgletal 

Nøgletal 2018 2017 2016 Bemærkning 

                                                
122 https://www.lufthansagroup.com/en/themes/annual-report-2018.html 
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Overskudsgrad 

(Net Profit Margin) 

-0.04 -0.06 0.04 Nedadgående trend 

Afkastningsgrad 

(ROI) 

-5.13% -6.61% 4.66% Nedadgående trend 

Egenkapitalens 

forrentning (ROE) 

-85.31% -85.48% 28.03% Nedadgående trend 

Soliditetsgrad (Debt 

ratio) 

0.97 0.95 0.89 Opadgående trend 

Kilde: Norwegians årsregnskab 2018123, tabel: egen tilvirkning 

 

Norwegian Air ser rødt på deres økonomi. Med et nettotab to år i streg, negativ ROI og ROE, 

og en meget høj gældskvote på 0,97. Disse nøgletal indikerer en forholdsvis lav aktionær 

tillid.  Derudover tyder det på at Norwegian Air har været afhængig af  gældsfinansiering. 

Nøgletallene peger på trusler som potentielle overtagelser og konkurs, hvis gælden ikke kan 

tilbagebetales. 

4.5.3. British Airways. 

Figur 18: British Airways Nøgletal 

Nøgletal 2018 2017 2016 Bemærkning 

Overskudsgrad 

(Net Profit Margin) 

0.16 0.11 0.12 Øget trend 

Afkastningsgrad 

(ROI) 

19.28% 12.01% 12.08% Øget trend 

                                                
123 https://www.norwegian.com/globalassets/ip/media/about-us/company/investor-relations/annual-report-
norwegian-2018-web-version.pdf 
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Egenkapitalens 

forrentning (ROE) 

36.9% 24.6% 31.17% Mixed trend 

Soliditetsgrad (Debt 

ratio) 

0.66 0.66 0.74 Nedadgående trend 

 

Kilde: Tabel egen tilvirkning, med data fra British Airways årsregnskab124. 

 

British Airways har oplevet en sund økonomisk vækst i løbet af de seneste 3 år med stigende 

nettoresultat marginer, højere ROI og ROE samt af generelt sænket gældskvote. Disse 

indikatorer peger på øget tillid til hos interessenterne, i en sådan konkurrencedygtig 

luftfartsindustri. 

4.5.4. SAS 

Figur 19: SAS nøgletal 

Nøgletal 2018 2017 2016 Bemærkninger 

Overskudsgrad 

(Net Profit 

Margin) 

0.05 0.05 0.02 Opadgående trend 

Afkastningsgrad 

(ROI) 

11.03% 11.2% 5.93% Opadgående trend 

Egenkapitalens 

forrentning (ROE) 

29.27% 24.21% 15.58% Opadgående trend 

Soliditetsgrad 

(Debt ratio) 

0.79 0.75 0.81 Opadgående trend 

Kilde: SAS årsregnskab 2018125, tabel: egen tilvirkning 

                                                
124 http://www.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240949&p=irol-reportsannual 
125 https://www.sasgroup.net/en/event/annual-report-2017-2018/ 
https://www.norwegian.com/globalassets/ip/media/about-us/company/investor-relations/annual-report-
norwegian-2018-web-version.pdf 
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SAS har haft positiv økonomisk vækst siden 2016. ROE og ROI er stabile. Overskudsgraden 

er på et stabilt niveau på 0,05. Når man ser på disse data, tyder det på at SAS skal reducere 

eller omlægge deres gæld for at opretholde solvensen. Det bør de gøre den usunde 

kombination af lave fortjenstmargener og høj gældsniveauer ikke giver god økonomisk 

troværdighed. Den høje gæld skyldes sandsynligvis nye køb af fly for at optimere sin flåde. 

4.5.5. Sammenligning af 2018 nøgletal 

Figur 20: Sammenligning af nøgletal 
 

  SAS Lufthansa Norwegian BA 

Net Profit Margin 0.05 

(nr.2) 

0.02 -0.04 0.16 

Return-On-

Investment 

11.03% 

(nr. 2) 

2.42% -5.13% 19.28% 

Return-On-Equity 29.27% 

(nr. 2) 

4.32% -85.31% 36.9% 

Debt Ratio 0.79 

(nr.3) 

0.47 0.97 0.66 

 

SAS kan betragtes som værende konkurrencedygtig i regionens flyindustri. De placeres som 

nr. 2. på de fleste kategorier. Det tyder på at der i industrien, generelt er en lav netto profit 

margener, som skyldes den prisbaserede konkurrence set. Både ROE og ROI ser gode ud i 

sammenligningen. Gældskvoten er dog stadig på højsiden, i forhold til de andre flyselskaber. 

5. Strategisk udvikling 

5.1.Udvikling af konkurrencestrategi 

Der vil hertil blive udarbejdet en analyse af den strategi SAS skal ‘adoptere’ på markedet. For 

at kunne være stærkt funderet, er dette essentielt for at SAS fremtidige konkurencemæssige 
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fordele. Ifølge Michael Porter kan en virksomhed kun opnå succes, hvis den følger en af de 

fire strategier126. Porters generiske strategier anvendes til at fastslå, hvilken strategi et selskab 

benytter. Overordnet foreslår modellen, at virksomheden har to måder at sikre indtjeningen 

på: ved at have de laveste omkostninger, eller ved at kunne tage den højeste pris. Derudover 

kan virksomheden satse på en bred eller en smal målgruppe127. “Konkurrencemæssig fordel 

kan enten være at have fokus på lave omkostninger eller at fokusere på et unikt produkt. 

Dette produkt kan udbydes til hele markedet eller et specifikt udvalgt segment. Ovenstående 

giver mulighed for 4 forskellige kombinationer og dermed fire forskellige 

konkurrencefordele:  

• Omkostningsleder: Fokusere på lave omkostninger og der distribueres til hele markedet.  

• Omkostningsfokus: Her fokuseres der ligeledes på lave omkostninger, men der distribueres 

til gengæld kun til et udvalgt segment og ikke hele markedet.  

• Differentiering: Fokus på et unikt produkt, som distribueres til hele markedet.  

• Fokuseret differentiering: Fokus på et unikt produkt til et specifikt udvalgt segment.128“ 

5.1.1. SAS 

Da SAS primære fokus samt marked er i Skandinavien129, vil der hertil lægges vægt på 

fokuseret differentiering. Den nuværende vision for SAS er at gøre livet lettere for 

Skandinaviens hyppigst rejsende130.  

 

SAS fokuserer hertil på tre elementer, som er: hyppigt rejsende, skabe en effektiv og 

bæredygtig driftsmodel samt at sikre de rette kapabiliteter. SAS lægger desuden i høj grad 

vægt på, at de er et skandinavisk flyselskab, som også understøttes af deres beskrivelse “”We 

are Scandinavian by name and by nature and our operational priorities are, safety, punctuality 

and care131”, de forsøger hertil at påvirke passagererne gennem emotionel stimulering som 

nationalfølelse og kultur.  

 

Figur 21: Konkurrenceparametre 

                                                
126Porter, Michael: COMPETITIVE ADVANTAGE, s. 14 
127 Porters generiske strategier: Hvad, hvordan og hvorfor, https://vinderstrategi.dk/2017/02/14/porters-
generiske-strategier-hvordan-hvorfor/ 
128 Schøndoff, Stine Lindholm: “Strategisk markedsanalyse af SAS”, s. 28. 
129 SAS Annual Report November 2017–October 2018, s.28 
130 SAS Annual Report November 2017–October 2018, s.13 
131 SAS’ årsrapport 14/15 – Side 1. 
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 SAS 

Områder identificeret - Ny flåde 

- Differentieret produktydelse 

- Høj service 

- Nye og mange destinationer 

- Stærkt brand image 

- Unikt bonusprogram 

- Stort partnerskab med alliancer 

- Går i høj grad op i bæredygtighed 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Med udgangspunkt i ovenstående punkter, kan det med fordel udledes at SAS følger en 

fokuseret differentieret strategi. SAS vil differentiere sig gennem deres brand image, 

teknologi, kundeservice132 samt deres alliancer, som har tilsammen, har til formål at sænke 

prisfølsomheden. SAS gør livet lettere for folk, der rejser ofte til, fra og inden for 

Skandinavien ved at tilbyde flyvninger hertil. . 

 

Branchen bliver i højere grad præget af LCC’er som træder ind på markedet og deres 

udvidelse af nye ruter. Et selskab som SAS fokuserer ikke blot på prisen og flyrejsen, men at 

skabe en oplevelse for kunden, fra start til slut. Det er derfor en service, som sælger mere end 

en rejse. Flybilletter er et homogent produkt, men en flyrejse er et heterogent produkt som de 

større selskaber (Lufthansa, SAS & BA) tilbyder. Dernæst har SAS en stor markedsandel og 

en forholdsvis bred målgruppe, som er en betingelse for at opfylde strategien om 

differentiering.  

 

“På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at SAS i en vis grad anvender en fokuseret 

differentieringsstrategi, hvor de forsøger at udbyde en unik ydelse til deres udvalgte segment, 

som er de hyppige rejsende. Dog udelukker SAS ikke helt øvrige segmenter, hvorfor der kan 

argumenteres for, at SAS anvender elementer af en differentieringsstrategi, hvorved de 

forsøger at udbyde deres produkt, som dog er skræddersyet de hyppige rejsende, til hele 

                                                
132 SAS Annual Report November 2017–October 2018, s. 24. 
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markedet. SAS har dermed en kompleks konkurrencemæssig strategi, som kan tyde på at 

selskabet undergår en strategisk udvikling, hvor de forsøger at finde deres plads på 

markedet133” 

5.2. Generiske strategier for SAS 

Det er for SAS relevant at beskæftige sig med konkurrencestrategi, da de har til formål at 

styrke virksomheden, til at vinde markedsandele på udvalgte områder. 

Konkurrencestrategi omhandler udelukkende de særlige forhold i ledelsens spilplan for at 

kunne konkurrere med succes - deres specifikke indsats for at positionere sig på markedet, 

behage kunder, afværge konkurrencemæssige trusler og opnå en særlig form for 

konkurrencefordel134. Ved hjælp af et todimensionelt net udviklede Porter (1985) en 5-

generisk konkurrencemodel som ramme for forretningsstrategi. 

 

Figur 22: Generiske strategier 

 
Kilde: CRAFTING & EXECUTING STRATEGY135 

5.2.1. Low cost strategi 

Lavprisstrategier lykkedes på markeder med mange prisfølsomme købere. Et firma kan blive 

omkostningsleder, når det bliver branchens laveste prisudbyder, snarere end blot at være en 

konkurrent med forholdsvis lave omkostninger. Succesfulde lavprisudbydere har lavere 

omkostninger end konkurrenterne136. I stræben efter en omkostningsfordel ift. konkurrenterne 

skal virksomhedsledere indarbejde funktioner og tjenester, som købere anser som væsentlige. 
                                                
133 Schøndorff, Lindholm Stine: Strategisk markedsanalyse af SAS, 2011, s. 30 
134 Porter, 2008. 
135 Thompson, Peteraf, Gamble, & Strickland, 2014: CRAFTING & EXECUTING STRATEGY, S. 18. 
136 Norwegian Annual Report 2018 - s. 36. 
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Et produkt skal stadig være tiltalende, ellers kan det ses af forbrugerne som at tilbyde ringe 

værdi uanset prisfastsættelsen. SAS har konsekvent sat sig som en premium carrier, givet sin 

lange historie og sit veletablerede brand. Forbrugerudviklingen og en mindre vækst i den 

europæiske økonomi har imidlertid givet SAS anledning til bekymring. En billig strategi ville 

betyde nedskæring af omkostninger og som følge heraf, prisfald. Tilbuddet ville være 

beslægtet med lavprisflyselskaber (LCC), hvor der ville blive taget en "no-frills"137 tilgang. 

Dette kan dog have en negativ indvirkning på SAS-brandet, hvor det i mange år har været set 

som en industrileder. 

5.2.2 Differentieringsstrategi 

Differentieringsstrategier er attraktive, når købernes behov og præferencer er for forskellige, 

for blot at være tilfredse med et standardiseret produkt. Produktdifferentiering kræver 

omfattende forskning da det skal afgøres, hvilke attributter køberne finder tiltalende, 

værdifulde og værd at betale for. Derefter skal den enkelte virksomhed indarbejde disse 

ønskelige træk i sit produkt eller tjeneste for at skelne sig fra sine konkurrenter. En 

differentieringsstrategi kræver et unikt salgsargument, som kunderne værdsætter. For SAS 

tilfælde, benytter de sig af “We are Travelers138”.  

 

For at en strategi skal kunne opnå sine mål, kræver det et stort antal købere, som finder 

virksomhedens value propositions tiltalende og stærkt knyttet til virksomhedens 

differentierede attributter139. Flyselskaber af SAS’ kaliber, prioriterer i høj grad de enkelte 

værdiskabende ydelser - som er alt fra website booking til in-flight service140. SAS har 

modtaget mange priser i forskellige flyselskabskategorier141. SAS har fortsat kunne tilbyde 

bedre servicestandarder til passagererne. Til sammenligning har Norwegian Airlines 

optimeret sine tjenester, for at holde trit med de yngre, mere tech-orienterede forbrugere. 

Norwegian Airlines hyrede personale med ikke-traditionelle egenskaber, men fokuserede på 

                                                
137 No frills: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/no-frills, besøgt. 27 april kl 21:34. 
138 SAS.DK hjemmeside, besøgt. 26 april. 22.34. 
139  Thompson, Peteraf, Gamble, & Strickland, 2014: CRAFTING & EXECUTING STRATEGY, S. 23. 
140 Harteveldt, Henry: “The Future of Airline Distribution”, s.16. 
141 Persson, Stefan - tidningenharjedalen: “Sykes en stor del i SAS servicepris”, 
https://www.tidningenharjedalen.se/artikel/sykes-stor-del-i-sas-servicepris 
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personale med positive holdninger. Dette viste sig at være frugtbart for Norwegian Airlines, 

da  at opnå rekord salgsvækst og opretholde deres status som foretrukket transportør142. 

5.2.3. Omkostningsfokus 

En fokuseret lavprisstrategi sigter mod at sikre en konkurrencemæssig fordel, ved at betjene 

købere i et niche marked til en lavere pris, samt en lavere pris end konkurrenterne. Denne 

strategi er attraktiv, når en virksomhed kan reducere omkostningerne betydeligt ved at 

begrænse sin kundebase til et veldefineret køber segment, som SAS prøver på, når de vælger 

at fokusere på de skandinaviske rejsende. Mulighederne for at opnå en omkostningsfordel i 

forhold til rivalerne, der også befinder niche branchen, er de samme som for 

omkostningslederne. Her skal der bruges ‘omkostningsdrivere’ til at holde omkostningerne 

ved værdikædeaktiviteterne til et minimum. SAS har udnyttet denne strategi med at tilbyde 

ungdomsrejsende en lavere billetpris til udvalgte destinationer143. Denne strategi kan virke 

attraktiv for at tiltrække et mere prissensitivt undersegment af kunder. Men medmindre der er 

et stort nok marked, kan dette resultere i lavere rentabilitet. LCC’erne kan også være i direkte 

konkurrence med SAS som følge heraf og dette kan medføre tab for SAS. 

5.2.4. Fokuseret differentiering 

Fokuserede differentieringsstrategier omfatter at tilbyde bedre produkter eller tjenester, der er 

planlagt end anmodning om de begrænsede grupper af købere144. Effektiv udnyttelse af en 

fokuseret differentieringsstrategi afhænger af flere faktorer: 

1. Tilstedeværelsen af et købersegment, der søger ekstraordinære vareegenskaber eller 

købekapaciteter.  

2. Virksomhedens evne til at differentiere sig fra konkurrenter, der stræber mod at operere i 

samme niche145 . Med introduktionen af superstore jetfly som A380, er der kommet en ny 

"suite class" med få flyselskaber, der benytter særlige tjenester til at betjene denne niche. 

Suite-klassen på disse store fly, har bl.a. værelser ombord på flyet, der overgår 'First Class'. 

For at SAS kunne operere og servicere dette nichemarked, ville det kræve investering i 

flådekøb. 
                                                
142 Norwegian presents 2018 full year results and the strategy for returning to profitability, 
https://media.uk.norwegian.com/pressreleases/norwegian-presents-2018-full-year-results-and-the-strategy-for-
returning-to-profitability-2833546, besøgt d. 28 april kl. 23:43 
143 SAS UNGDOMSBILLETTER, https://www.sas.dk/flyv-med-os/sas-ungdom/. Besøgt. 23 april kl. 21.05. 
144 Porter, Michael: THE FIVE COMPETITIVE FORCES THAT SHAPE STRATEGY 
145 Thompson, A. A., Peteraf, M. A., Gamble, J. E., & Strickland, A. J. (2016). Crafting and Executing Strategy, 
s. 82 
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5.2.5. Best cost strategi 

Strategier til omkostningseffektiv udbyder er en ‘stuck in the middle’ mellem at forfølge en 

omkostningsfokuseret strategi og en differentieringsstrategi. Denne strategi gør det muligt for 

virksomhederne at målrette sig præcist mod værdibevidste købere, der søger et bedre 

produkt/ service til en økonomisk pris. Værdibevidste købere benytter sig ofte af billige low-

end produkter og dyre high-end produkter. Dertil er de villige til at betale en "fair" pris for 

ekstra funktioner og  bedrefunktionalitet, de finder tiltalende og nyttige.  

 

Essensen af en omkostningseffektiv strategi, giver kunderne større værdi for pengene ved at 

tilfredsstille køberens ønske om tiltalende funktioner og opkræve en lavere pris for disse 

attributter, sammenlignet med konkurrenter som tilbyder lignende produkter. Ud fra et 

konkurrencemæssigt synspunkt er best cost-strategier således en hybrid, der vægter mellem 

en lav pris og differentiering (relevante produkt funktioner leveret til en relativt lav pris146). 

SAS kunne overveje denne strategi, ved at tilbyde en god pris og samtidig opretholde et højt 

serviceniveau. Med den nye flåde af brændstofeffektive Airbus A320 neo som på sigt, skal 

erstatte den eksisterende aldrende flåde, kunne SAS overveje at ændre priserne i nedadgående 

retning.  

5.2.6. Anbefalet konkurrencestrategi 

I en konkurrencedygtig og dynamisk flybranche, skal flyselskaberne hele tiden finde måder 

hvorpå de kan forblive konkurrencedygtigee på.  Især to fronter er væsentlige hertil; pris og 

service. Såfremt at SAS kan finde en balance herimellem, ville rentabiliteten følge derefter. 

Det kan hertil udledes at med disse to faktorer, der er kritiske succesfaktorer, så ville en Best 

Cost Strategi være ideel for SAS at stræbe efter. Ankomsten af A320 neo-flyene ville tilbyde 

SAS omkostningsbesparelser i brændstofforbrug, som kunne overføres til kunderne i form af 

prisnedskæringer.  

Figuren i punkt 5.2.7. viser mulige value propositions, hvorpå SAS kan placere sine 

produkter. I det følgende afsnit diskuteres de fem value propositions, hvorpå SAS kan 

positionere deres produkter. 

                                                
146 Thompson, A. A., Peteraf, M. A., Gamble, J. E., & Strickland, A. J. (2016). Crafting and Executing Strategy, 
s. 89 
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5.2.7. Marketing mix 

Marketing Mixet inddrages for, at bedre, at forstå den værdi, samt den markedsføring de 

yder,  som SAS tilbyder til kunderne.  

 

Figur 23: Value Proposition Model 

 
Kilde: Armstrong & Kotler, 2011 

 

Ved at vedtage en best-cost strategi, som beskrevet tidligere, ville en "mere-for-mindre" 

positionering være den vindende value proposition for SAS. Med ankomsten af den nye A320 

neo-flåde kunne SAS opnå brændstofbesparelser på omkring 15%147. Samtidig vil der blive 

tilbudt mere kabineplads på grund af dets unikke aero-dynamiske design. Den ekstra plads 

kan bruges til at udvide benrummet og komforten, og tilføje på flyvenlige faciliteter. Med 

50% støjreduktion i flyvningen kan kunderne finde højere komfort, især ved længere 

flyvninger. Promoveringsaktiviteter på den nye flåde kunne indeholde et opdateret SAS logo 

med et tema baseret på at give kunderne mere værdi på hver flyvning, for færre økonomiske 

ressourcer. 

5.2.8. Justering på værdikædeaktiviteter 

Som tidligere nævnt, består værdikæden af primære og sekundære aktiviteter - som har til 

formål, at producere varerne og tjenesterne til markedet. I tilfælde af, at SAS anvender best-

cost strategien bedste, vil menneskelige ressourcer og kabinebesætningsydelser blive 

impliceret. 

                                                
147 Airbus: A320: THE MOST SUCCESSFUL AIRCRAFT FAMILY, s. 1. 
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5.2.8.1. Investering i service kulturen 

Hvert flyselskab har sin egen unikke virksomhedskultur, som er de fælles værdier og 

virksomhedstraditioner, der bestemmer adfærdskrav, accepterede arbejdspraksis og selve 

arbejdsstilen. Virksomhedens kultur er et produkt af de kerneværdier og overbevisninger, 

som ledere vælger, standarderne for hvad der er etisk acceptabelt og hvad der ikke er, "kemi" 

og "personligheden", virksomhedens traditioner, og de historier, der bliver fortalt igen og 

igen148.  I en meget reel forstand er kulturen virksomhedens automatiske, selvreplikerende 

system af, hvordan tingene bliver gjort. SAS kultur er vigtig, fordi den påvirker 

organisationens handlinger og måder at drive forretning på. Som sådan spiller den en vigtig 

rolle i strategien og kan også have en mærkbar indvirkning på forretningsresultaterne149  

 

SAS var for nylig plaget af en stor strejke, der aflyste omtrent 70% af alle flyvninger i 3 

dage150. Dette var som følge af det, som piloterne kaldte ringe arbejdsvilkår i form af 

planlægning og løn. Dette tyder på at der skal bygges på kulturen og indføres en positiv 

serviceindstilling, for at bevare medarbejderne og ansætte nye på passende vis. Her kan SAS 

gøre brug, af samme metoder som eks. British Airways. Her foretager ledelsen 

medarbejderundersøgelser før hver kontrakt forhandling med personalet. 

Hos SAS bør kandidat screeningerne under rekruttering fokusere på et kundecentrisk fokus i 

stedet for standardiserede tests. 

6. Vækststrategi for SAS 

Dette kapitel har til formål, at belyse hvordan SAS kan vækste i fremtiden. Der vil hertil 

gøres brug af Ansoff’s Vækst matrix. Ansoffs matrix antyder, at en virksomheds forsøg på at 

vokse afhænger af, om det markedsfører nye eller eksisterende produkter på nye eller 

eksisterende markeder.  

 

 

 

 

 

                                                
148 Thompson, A. A., Peteraf, M. A., Gamble, J. E., & Strickland, A. J. (2016). Crafting and Executing Strategy, 
s. 79 
149 Gomez-Mejia, L., & Balkin, D. R. (2002). Management: People, Practice; Organisation , s. 49 
150 SAS Group, 2019 
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Figur 24: Ansoff’s Vækst Matrix 

 
kilde: www.businessjargons.com 

 

 

6.1. Markedsindtrængning 

Markedsindtrængning er en lavprisstrategi som benyttes af virksomheder, især til nye og 

eksisterende produkter for at tiltrække et større antal købere og en større markedsandel151. 

Denne strategi har til formål, at øge produktsalget på selskabets nuværende markeder gennem 

marketing. SAS kunne generelt sænke priserne for at få en højere markedsandel på de 

eksisterende markeder, som ville være de skandinaviske lande. Hovedformålet vil i sidste 

ende drive ud konkurrenter og dominere markedsandelen. Denne strategi har dog sine 

ulemper. Med indtrængningen af LCC’erne, vil konkurrence baseret på sænkede priser være 

til fordel for LCC’erne, da det i forvejen er en del af deres overordnede strategi. For at 

forværre problemet, betyder sænket pris normalt en sænket fortjeneste. Derfor kan SAS finde 

sig i en negativ strategisk position. 

6.2. Markedsudvikling 

En markedsudviklingsstrategi indebærer at sælge eksisterende produkter til nye markeder. 

Der er hertil tale om nye geografiske markeder, nye produktdimensioner eller emballage, nye 

distributionskanaler eller oprettelse af et nyt markedssegment ved hjælp af forskellige priser.  

 

Mange flyselskaber i Europa tilbyder flere rejser til østen152, hvor forbrugermarkederne 

fortsætter med at vokse, på trods af en mindre vækst i den globale økonomi. Lufthansa har for 

eksempel mange flyrejser til Asien og har endda etableret et center i Asien153. Med 

henvisning til Lufthansa, kan en geografisk dækningsforhøjelse også være god for SAS. 
                                                
151 Armstrong, G., & Kotler, P. (2011). Marketing: An Introduction (Global ed.). New York: Pearson, s. 31 
152 Lufthansa, British Airways, SAS, KLM destinationer. 
153 https://www.lhsystems.com/location/asia-pacific, besøgt. d. 29 april. kl. 23:48 
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Udfordringen hertil kunne dog være en konflikt med partnerflyselskaber i deres Star Alliance 

Group. Bortset fra konkurrenter som Emirates og Singapore International Airlines, der har et 

meget stærkere fodfæste i Asien, kan indførelse af flere flyruter til Asien måske kannibalisere 

de nuværende allianceordninger og vende allierede til konkurrenter. 

6.3. Produktudvikling 

Produktudvikling indebærer udvikling af nye produkter eller tjenester til eksisterende 

markeder.  

Low Cost Carriers (LCC’erne) er med tiden, blevet betydeligt populære i Asien154. Denne 

tendens har spredt sig i hele den globale flyindustri. Flere flyselskaber opretter 

datterselskaber, eller allierer sig med eksisterende LCC’er. Eksempler på dette er Emirates 

Airlines der for nyligt indgik et partnerskab med en LCC, FlyDubai155, Singapore 

International Airlines dannede Scoot156 og Lufthansa har Eurowings og Germanwings157. 

SAS har førhen prøvet med deres ‘Snowflake158, som de blev nødt til at lukke grundet 

halvtomme fly.  SAS kunne overveje at forgrene en LCC til at bekæmpe konkurrencen fra 

LCC'er i regionen som Norwegian. Ulempen hertil ville være, at SAS spreder sig for tyndt, da 

konkurrencen på LCC-markedet primært er baseret på lavere omkostninger med nedsatte 

fortjenstmargener. 

6.4. Diversifikation 

En diversificeringsstrategi er, når en virksomhed udvikler nye produkter til helt nye 

markeder. Der er hertil større risiko, end ved de andre 3 strategier. Dette skyldes at 

organisationen har ringe eller ingen erfaring på det nye marked. Derudover er der ofte behov 

for betydelige investeringer for at erhverve eller udvikle de nye færdigheder med at 

producere de nye produkter og sælge sådanne produkter på de nye markeder. Dette opnås 

almindeligvis ved at erhverve eller samarbejde med en organisation, der allerede opererer på 

det nye marked. 

 

                                                
154 ICAO: Low Cost Carriers (LCCs), https://www.icao.int/sustainability/pages/low-cost-carriers.aspx, besøgt d. 
29 april kl. 23:58. 
155 https://www.emirates.com/dk/danish/plan_book/connecting_with_flydubai/ 
156 https://www.singaporeair.com/en_UK/us/travel-info/partner-airlines/scoot/ 
157 https://www.lufthansagroup.com/en/company/fleet/eurowings-and-germanwings.html 
158 DR: SAS nedlægger Snowflake-ruter, https://www.dr.dk/nyheder/penge/sas-nedlaegger-snowflake-ruter, 
2004, besøgt d. 28 april. 
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Diversificering kan ske på relaterede eller ikke-relaterede markeder. Lufthansa har 

diversificerede investeringer i flyteknik og catering159. British Airways har en 

luftfartsafdeling, der udfører godstjenester. SAS kunne diversificere til flyrelaterede tjenester 

med reduceret risiko, da SAS allerede har etableret ruter og forskellige slots, rundt omkring i 

Europa. Andre forslag til relateret diversificering for SAS kan være catering, fly teknik, 

reparationstjenester og turoperationer i Skandinavien. 

6.5. Strategi attraktivitet 

Figur 5 bruger en beslutningsmatrix til at afveje de strategiske muligheder for SAS. 

Profitpotentialet angiver, hvor effektivt SAS kan opnå overskud på kort og mellemlang sigt. 

En kombination af lavere omkostninger og højere indtægter ville give en højere rating. Det 

omvendte vil medføre en lavere rating.  

 

Konkurrencens intensitet refererer til, hvor mange konkurrenter der er på det påtænkte 

marked. I nogle tilfælde kan der være nogle få rivaler, men med markedsandel, hvilket 

medfører en lavere rating. Et fragmenteret marked med virksomheder, der har mindre 

markedsstyrke til at påvirke priserne, ville give en g = højere attraktivitetsklassifikation.  

 

Nye muligheder henviser til, hvor uudnyttet markedet er. Et nyt marked, der er spundet af 

teknologiske gennembrud, ville være mere attraktivt end en, som består af forældede 

produkter.  

 

Ressourcekrav omhandler, hvor stor økonomisk og materiel forpligtelse der kræves for det 

nye venture. I dette tilfælde vil fokuset være på finansielle ressource forpligtelser - jo mere 

finansiering der kræves, desto højere er risikoen og dermed mindre attraktiv.  

 

Den strategiske pasform refererer til, hvordan den nye virksomhed vil passe ind i 

virksomhedens eksisterende værdikæde. Jo bedre pasformen er, desto bedre synergi vil 

produktionen og stordriftsfordele medføre. Dette ville være et attraktivt scenarie i 

modsætning til en, der ikke har relevans for virksomhedens nuværende portefølje. 

 

                                                
159 https://www.lufthansagroup.com/en/company/business-segments/catering.html, besøgt d. 28 april 
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Mulighed 1 referer til afsnittet om produktudvikling til LCC, og valgmulighed 2 omhandler, 

diversificering i lufttransporttjenester. 

Figur 25: Kort over attraktiviteten 

  Strategy Attractiveness Assessment 

  Mulighed 1 

Produkt udvikling 

Mulighed 2 

Diversifikation 

Attraktiv måling Vigtiged  Attraktivitet 

Score* 

Vægtet 

gnms. 

Attraktivitet 

Score* 

Vægtet 

gnms. 

Profit Potentiale 0.3 3 0.9 9 2.7 

Konkurrencens 

intensitet 

0.3 4 1.2 6 1.8 

Nye muligheder 0.2 7 1.4 6 1.2 

Ressourcekrav 0.1 4 0.4 8 0.8 

Strategiske 

pasform 

0.1 8 0.8 9 0.9 

Sum 1.0         

Samlet Score     4.7   7.4 

Skala: 1 = Ikke attraktiv, 10= meget attraktiv 

Kilde: Brugt med inspiration fra: Thompson, A. A., Peteraf, M. A., Gamble, J. E., & 

Strickland, A. J. (2016). Crafting and Executing Strategy 
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Selv med flere og mere erfarne konkurrenter, er profitpotentialet bedst for SAS, hvis de 

forfølger en relateret diversificering til luftfragt. Denne mulighed synes at have mindre 

kapitalforpligtelser, da de operationelle infrastrukturer allerede er til stede. 

6.6. Strategi eksekvering 

En strategi skal altid tage højde for virksomhedens situation160. Virksomheder skal fortsætte 

med at bevæge sig i overensstemmelse med de nye trends og i overensstemmelse med 

aktionærenes interesser. En god eksekvering på strategi kræver 3 væsentlige aktioner161 - 

Bemanding, Erhvervelse af ressourcer og strukturering. Diversificering i luftfragt vil kræve 

en helt ny forretningsenhed (SBU - Strategic Business unit) inden for SAS-organisationen. 

6.6.1.  Bemanding 

SAS ville kræve et stærkt ledelsesteam til at igangsætte dette initiativ, personale med relevant 

erfaring og knowhow til at navigere virksomheden gennem branchen. Lederne i denne SBU 

vil sandsynligvis være forskellige fra de andre enheder, da mindre serviceorientering ville 

være påkrævet. Rekruttering af sådanne talenter skal være via headhunting, på udkig efter 

erfarne og etablerede talenter frem for nyuddannede. SAS kunne se på at ansætte personale 

med erfaring med firmaer som UPS, FedEx og TNT. 

6.6.2.  Ressourcer og kapabiliteter 

Logistik, snarere end service niveau, ville være den mere hensigtsmæssige aktivitet for SAS-

cargo operationer. Kapabiliterne er enten internt udviklede, erhvervet fra branchen eller 

samarbejdet med andre virksomheder. Virksomheder som UPS, FedEx og TNT har haft 

mange års erfaring på dette område. For at SAS skal kunne operere på dette niveau, skal SAS 

erhverve sig fra branchen. Erhvervelse af firmaer som Freja162 og Scanlink163 til at opdrække 

kapaciteter kan resultere i fald som f.eks. talenter hos de overtagne virksomheder, der 

forlader eller bliver umotiveret af ændringen. Teknisk ekspertise omfatter stiltiende viden, 

der skal overføres. I modsætning til flytransport, hvor SAS normalt har mere ekspertise, kan 

SAS være i den henseende afhængige af det erhvervede firma, hvilket kan svække købet. 
                                                
160 Thompson, A. A., Peteraf, M. A., Gamble, J. E., & Strickland, A. J. (2016). Crafting and Executing Strategy, 
s.14. 
161 Thompson, A. A., Peteraf, M. A., Gamble, J. E., & Strickland, A. J. (2016). Crafting and Executing Strategy, 
s. 332. 
162 https://www.freja.com/dk/ 
163 https://scanlink.se/ 
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6.6.3. Organisationsstruktur 

SAS skal oprette en ny forretningsenhed, som ikke minder om deres eksisterende SBU’er. 

Outsourcing er en almindelig praksis i logistikfirmaer. Funktioner som opbevaring, 

jordtransport og forsikring, outsources ofte til partnerselskaber. Ved at arbejde rundt om 

kernekompetencerne, kan SAS beholde sin lufttransportoperationer, salg og marketing for 

bedre at kunne styre omkostningerne og derved opnå stordriftsfordele. Lager- og “ground 

transport” kan outsources. Outsourcing har imidlertid også sine ulemper. SAS ville ikke have 

kontrol over det outsourcede selskab, som de i samme grad kan på deres egne SBU’er. Dette 

kunne påvirke SAS brandet negativt. 

6.7.Opsummering på strategisk eksekvering 

SAS står over for et udfordrende miljø i Europa. Det er derfor vigtigt for SAS, regelmæssigt 

at udføre strategiske revisioner, for at evaluere ændringer i de konkurrencemæssige 

landskaber, de opererer i. For at være mere konkurrencedygtig kan SAS vedtage en 

omkostningsstrategi der vægter et "mere for mindre" value proposition. Med ankomsten af 

den nye A320 neo-flåde er SAS i stand til at tilbyde en sådan værdi proposition, hvor de kan 

tilbyde bedre priser, samtidig med at de opretholder sit høje service omdømme. 

 

SAS står også overfor en udfordring med hensyn til vækst som et selskab. Aktionærer har en 

interesse i virksomhedens langsigtede plan. SAS kunne operere med luftfragts operationer, 

som en form for relateret diversificering. Dette er en attraktiv mulighed, da der er lav risiko 

og relativt lav pris for SAS. 

7. Konklusion 

Denne opgave er skrevet med henblik på at gennemføre en strategisk vurdering på, hvorvidt 

SAS skal kunne vækste fremadrettet. For at muliggøre en besvarelse af spørgsmålet, var det 

hertil væsentligt at forstå SAS som virksomhed - heriblandt, danne kendskab til deres historie 

og udvikling gennem årene.  

 

Den strategiske analyse skulle analysere og identificere de makroøkonomiske forhold, 

konkurrencesituationen, de branchespecifikke forhold samt de interne forhold, som har 

betydning for SAS.  
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SAS opererer i flyindustrien, som er en dynamisk branche, der er under høj påvirkning fra 

flere eksterne faktorer, som er udenfor fly selskabernes kontrol. SAS er i høj grad influeret af 

faktorer som ændringer i olieprisen, dollarkursen og den disponible indkomst hos 

forbrugerne. Den teknologiske udvikling byder på en lang række fordele for SAS og deres 

kunder, hvilket som på sigt, kan være værdifuldt. Et positivt signal for flyindustrien er, at 

passagervæksten under de sociale faktorer er i en prognose af IATA, forudset til at vækste de 

kommende år. De kommende år for SAS og flyindustrien byder derfor på udfordringer for 

omverdenen, men mulighed for positiv udvikling.   

 

Konkurrencen på markedet SAS opererer på, er karakteriseret ved en høj intern konkurrence 

blandt selskaberne. Endvidere er konkurrencen præget af en rivalisering mellem 

netværksselskaberne og lavprisselskaberne. Branchen byder på høje adgangsbarrierer, hvilket 

taler for bedre vilkår for de eksisterende flyselskaber. Det vurderes derfor at branchen er 

forholdsvis attraktiv, såfremt den rette strategi muliggør en øget indtjening på sigt.  

 

De interne forhold hos SAS, vise at SAS er i besiddelse af konkurrencemæssige fordele i 

form af deres brand image/veletableret flyselskab i Europa, grandfather rights samt deres 

innovation. SAS har fået ny-renoveret deres flåde af fly, som er brændstofsbesparende, samt 

byder på en højere grad af komfort til deres passagerer.  SAS er i høj grad kendt som en 

industrileder, især på det skandinaviske marked, hvor de har et stort rutenet og et 

velfungerende Eurobonus program.  

Organisationen og kulturen hos SAS spiller i høj grad en rolle, da deres medarbejderstab er 

altafgørende, for at SAS kan fortsætte driften.  Endvidere kan det konkluderes at SAS største 

materielle aktivpost er deres flyflåde, som består af en blanding af gamle og helt nye fly.  

SAS besidder strategiske kapabiliteter, da de hele tiden innoverer og optimerer på deres 

produkter og services, som de tilbyder til deres kunder. Endvidere har SAS de nødvendige 

kompetencer, for at kunne operere og konkurrere på det europæiske marked.  

 

Den økonomiske situation og de branchespecifikke nøgletal gav en indikation om, at SAS 

flyver flere af de ’ikke profitable’ inderigsruter, da de har fastlagt en strategi om, at kunne 

fastholde forretnings- og hyppigt rejsende. Dette resulterer dog i, at SAS har den laveste 

loadfactor, sammenlignet med nærliggende konkurrenter. De økonomiske nøgletal giver dog 

en positiv indikation om, at SAS har haft positiv økonomisk vækst, siden 2016. De har 
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ressourcer i form af økonomi, hvilket kan ruste dem mod trusler, eventuelle lankonjunkturer 

eller uforudsigelige hændelser.  

 

Det er lagt til grund, at SAS i dag følger en fokuseret differentieringsstrategi, hvor de 

forsøger at tilbyde en unik ydelse, til et udvalgt segment, som er de hyppigt rejsende. Den 

anbefalede konkurrencestrategi for SAS i sådan en dynamisk flybranche er, at såfremt SAS 

finder den balancen mellem pris og service, så er en best cost strategi, den bedste strategi for 

SAS i fremtiden.  

 

For at være mere konkurrencedygtige, er det vigtigt at SAS regelmæssigt, udfører strategiske 

revisioner, så de hertil kan evaluere ændringerne i de konkurrencemæssige landskaber de 

opererer i. Det lægger derfor op til, at SAS kan vedtage en omkostningsstrategi, som 

fokuserer på ”mere for mindre” value proposition, hvilket de er i stand til, med ankomsten af 

den nye A320 flåde.   
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