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1. Indledning 

Flybranchen har rykket sig langt siden Brdr. Wright i 1903 formåede at lette med det første bemandede fly 

nogensinde. I dag er det muligt at stige om bord på en Airbus A380 900, som har plads til mere 900 

passagerer. I mellemtiden har branchen været udsat for flere forskellige hændelser, som har haft stor 

indflydelse på branchens udvikling, samt standpunkt i dag.  

Hvis man kiggede på konkurrencesituationen inden 1993, så var det helt andre forhold der gjorde sig 

gældende den gang. For inden da var luftfartsindustrien påvirket af politiske reguleringer, som satte 

begrænsninger for prissætningen. Dette betød at der i 1992 ikke var nogen lavprisselskaber, hvorfor det 

ikke var alle sociale samfundsklasser der havde samme muligheder for at rejse med fly. I januar 1993 kom 

liberaliseringen, som indførte fri prissætning. Dette medførte et stort boost i antallet af selskaber, ruter, 

flyrejsende og førte i det hele taget til en mere attraktiv branche for de rejsende.1 

Det voksende antal af aktører på markedet gjorde konkurrencen mere intens, hvorfor det førte til, at et 

selskab som SAS måtte spidse albuerne for at bevare markedspositionen på det skandinaviske marked. De 

seneste årtier har foruden øget konkurrence, budt på hændelser som finanskrise, terrorangreb, krige samt 

SARS. Branchen har altså været udsat for turbulente perioder der har påvirket branchen negativt.2  

Hvis man kigger på flybranchen i Skandinavien, så har den dog i de seneste år været i bedring og branchens 

totale vækst har igen skabt større interesse for nye selskaber, hvorfor konkurrencen betragtes hårdere end 

nogensinde før.3 Ligeledes er der nye fokuspunkter, som oliepriser og miljøafgifter der truer branchen, 

hvorfor SAS bliver nød til at planlægge deres næste træk omhyggeligt og dermed lægge en velovervejet 

strategi for de kommende år.  

Koncerndirektør i SAS, Lars Sandahl Sørensen udtaler sig på konkurrencesituationen og erkender at det 

konstant kræver nye strategiske overvejelser, hvis SAS vil bevare eller øge markedsandelene i et hårdt 

marked: 

”Det er ikke en mose, vi står i længere, for der er trædesten. Men vi er ekstremt ydmyge, fordi vi ved hvor 

skrøbelig branchen er, og hvor hurtigt udviklingen kan vende rundt. Det kræver øje på bolden konstant, og 

det er nødvendigt at acceptere. I min generation er vi jo mere til faste planer, men den holder ikke længere.” 

[Sandahl, Lars: Sportsånden er landet i SAS. I: DI Business, 11.10.2018, s. 1]4 

                                                           
1 https://check-in.dk/eu-liberalisering-skabte-lavprisflyselskaberne/ 
2 https://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/12/1082714/artikel.html 
3 https://finans.dk/finans/erhverv/ECE8578469/sas-i-ekstra-haard-kamp-om-passagererne/?ctxref=ext 
4 https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2018/10/sportsanden-er-landet-i-sas/ 
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1.1 Problemstilling 

Flybranchen er en branche som bliver påvirket ekstremt meget af udefrakommende faktorer. Derfor er det 

utroligt vigtigt at analysere og vurdere muligheder og trusler, som fremtiden nu måtte byde på. Ændringer i 

oliepriser, miljøafgifter, samt kundernes efterspørgsel er væsentlige faktorer, som SAS bliver nød til at tage 

med i deres strategiske overvejelser, når de skal definere deres strategi for de kommende år. 

Moderniseringen har ligeledes gjort det nemmere for forbrugerne end nogensinde før at sammenligne 

priser og rejsetider for de respektive flyselskaber. Dette har gjort at markedet er blevet en hel del mere 

prisfølsomt, hvorfor lavprisselskaber som Norwegian, Ryan Air og Easyjet har erobret markedsandele fra 

SAS på det skandinaviske marked gennem de seneste år. 

SAS’ markedsandel på det skandinaviske marked er i de seneste år faldet fra 36% i 2009 til 32% i 2018.5 Den 

administrerende direktør for SAS Group, Rickard Gustafsson, udtrykker selv at han ikke er tilfreds med at 

miste markedsandele og er derfor indstillet på, at investere i nye tiltag, som skal sikre SAS til forsat at være 

de førende i Skandinavien.6 

Denne strategiske analyse har derfor til formål at analysere SAS’ nuværende strategiske plan og på 

baggrund af den vurdere, hvorvidt det er den rigtige tilgang for at forblive markedsleder på det 

skandinaviske marked.  

1.2 Problemformulering 

Problemformuleringen er baseret på baggrund af overstående problemstilling og har til formål at vurdere 

den fremtidig forretningsstrategi for SAS på det skandinaviske marked. 

Problemformulering: Hvilke strategiske tiltag kræver det for at SAS kan bevare positionen som 

markedsleder på det skandinaviske marked?  

For at vurdere de nødvendige strategiske tiltag er der udarbejdet en række undersøgelsesspørgsmål, som 

har til formål at karakterisere SAS og deres omgivelser, samt at vurdere deres vækst- og 

konkurrencestrategi. Der vil ligeledes blive udarbejdet en mindre nøgletalsanalyse, som har til formål at 

vurdere SAS’ økonomiske råderum, som er en indikator på, hvorvidt der handlekraft til, at lave nye 

strategiske tiltag. 

 

                                                           
5 Bilag 1 – Uddrag fra SAS’ årsrapport 2018 
6 https://finans.dk/indsigt/ECE11138163/sasboss-det-er-ikke-tilfredsstillende-at-tabe-markedsandele/?ctxref=ext 
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Undersøgelsesspørgsmål 1: Hvad karakteriser SAS’ omgivelser? 

Baseret på tidligere erfaringer i branchen så har de eksterne omgivelser været en væsentlig faktor, samt 

haft en stor indflydelse på flybranchens vækst. Derfor er det ideelt for en virksomhed som SAS at analysere 

de nuværende omgivelser, samt vurdere de kommende tendenser, så SAS bedst muligt kan adaptere sin 

strategi baseret på efterspørgslen. Så inden SAS laver strategiske tiltag internt er det vigtigt, at de får et 

godt indblik i, hvad der venter dem af muligheder, samt trusler i fremtiden. Med dette rette indblik af hvad 

der karakteriserer flybranchens, samt SAS’ omgivelser i de kommende år, øger SAS chancen for at tilpasse 

sig efter behov, samt muligheden for at være first mover.  

Undersøgelsesspørgsmål 2: Hvad karakteriserer SAS? 

Efter man har analyseret og vurderet hvad der karakteriser de kommende omgivelser for SAS og 

flybranchen er det tid til, at kigge ind af og vurdere hvilke værdier der karakteriser SAS. Man vil skulle 

vurdere, hvorvidt SAS har de nødvendige kompetencer og ressourcer for at tilpasse sig omgivelserne i 

markedet bedst muligt. Ligeledes vil man kigge på deres økonomiske standpunkt og vurdere i hvilket 

råderum de har mulighed for at komme deres strategiske overvejelser til livs. 

Undersøgelsesspørgsmål 3: Hvordan skal SAS fremover konkurrere? 

Først efter at have karakteriseret SAS’ omgivelser, samt interne forhold er det optimalt, at vurdere hvordan 

SAS bør tilpasse deres værdikæde, samt agere udadtil for at øge deres konkurrencestyrke. Man vil altså 

baseret på de identificeret styrker hos SAS, samt de identificeret muligheder fra omgivelsesanalysen træffe 

et valg om, hvordan SAS bør konkurrere fremover for at bevare deres position som markedsleder på det 

skandinaviske marked. 

Undersøgelsesspørgsmål 4: Hvordan skal SAS fremover vækste? 

Når det fulde indblik i hvad der karakterisere de fremtidige omgivelser, samt hvad der karakteriserer SAS’ 

kompetencer og ressourcer, så er det ideelt at vurdere hvordan SAS fremover kan og bør vækste. Her vil 

man kigge nærmere på, hvilken retning SAS bør vokse, samt hvilke vækstmetoder de bør gøre brug af for at 

bevare deres markedsposition.   
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1.3 Afgrænsning 

Opgaven fokuserer udelukkende på Scandinavian Airlines System, som er et konsortium af SAS Danmark 

A/S, SAS Norge AS og SAS Sverige AB.7 Scandinavian Airlines System vil i resten opgaven blot blive omtalt 

som SAS. Opgaven vil ydermere kun have fokus på passagerdelen af SAS og dermed ikke andre forhold af 

koncernens aktiviteter.  

Opgaven tager udgangspunkt i luftfartsindustrien i Skandinavien, da det er her SAS har bedst fodfæste. I 

meget begrænset omfang vil der blive refereret til luftfartsindustrien ude for Skandinavien. Dette er 

primært i forbindelse med at danne en bedre indsigt i makroforhold som er begyndt at blomstre op i 

Skandinavien, men hvor disse trends er nået længere ude for Skandinavien. Herved vil vi kunne få et mere 

retvisende billede af, hvad der potentielt venter det skandinaviske marked. 

Der er i forbindelse med udarbejdelse af opgaven primært blevet anvendt en strategisksynsvinkel. Dette 

afspejler sig i valget af modeller og analysere. Ligeledes er opgavens omfang begrænset af, at der 

maksimalt må skrives 80 sider. Dette begrænser dybden af analyserne, samt antallet af analysemodeller i 

de respektive afsnit i opgaven. Der derfor i forbindelse med udarbejdelsen af analyserne fokuseret på de 

væsentligste faktorer.  

Opgavens tidsaspekt fokuserer på i udviklingen i SAS og deres omverdenen de seneste 5 år, samt den 

forventede udvikling de næste 5 år. Denne begrænsning er valgt eftersom, at det vil være for usikkert at 

vurdere tendenser og potentiale mere end 5 år ud i fremtiden. Ligervis er årsagen til at der kun kigges 5 år 

tilbage, at det er den periode der er mest relevant i forbindelse med at vurdere udvikling i SAS, samt 

luftfartsindustrien i Skandinavien som helhed. Den eneste undtagelse af denne tidsbegrænsning er 

vedrørende præsentationsafsnittet af SAS, hvor der her redegøres for deres overordnede historie. 

Indsamlingen af data som er anvendt til udarbejdelse af opgaven, er ligeledes begrænset til d. 31. marts 

2019. Alle efterfølgende nyheder og events er ikke taget i betragtning ved udarbejdelse af opgaven. Denne 

begrænsning har været nødvendig grundet opgavens deadline d. 8. maj 2019 

 

 

 

                                                           
7 Bilag 7 - SAS Legal Structure 
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1.4 Metode 

Opgavens struktur 

Opgaven er struktureret med en beskrivende introduktion til SAS i begyndelsen af opgaven. Herefter er der 

udarbejdet 4 analyseafsnit baseret på de 4 undersøgelsesspørgsmål for opgaven. Disse 4 analyseafsnit har 

hver deres respektive delkonklusioner, som vurderes og konkluderes samlet til sidst i en overordnede 

konklusion. Denne samlede konklusion har til formål at besvare den stillede problemformulering, som 

danner grundlag for hele opgavens essens. 

Teoretisk position  

I forbindelse med udarbejdelsen af opgaven har min teoretiske position primært været bestående af en 

positivistisk videnskabelig position. Min filosofiske grundholdning har altså været, at al den viden der er 

brugt til udarbejdelse af opgaven, er begrænset til det data vi kan se, høre, måle og veje. Denne data er 

identificeret ved anvendelse af metodisk videnskabelige observationer af virkeligheden. Mere præcist af 

videnskabelige observationer fra den skandinaviske luftfartsindustri. Overordnet har jeg en rationel tilgang 

og forholder mig objektivt til de observationer jeg har gjort mig i forbindelse med at finde data til 

udarbejdelsen af opgaven. 

Opgaven er fremstillet med en deduktiv tilgang. Jeg har altså begyndt med en teori og på baggrund af den 

udledt en hypotese om det forventede resultat, som så til sidst er blevet sammenholdt med empirien. 

Herudover har indgangsvinklen til opgaven været at jeg har ageret som ekstern ekspert for SAS med det 

formål om at effektivisere dem strategisk. Perspektivet fra ekspertrollen er sket med en tilgang ved brug af 

designlinsen. Jeg har altså som ekstern ekspert fokuseret på den formelle del af SAS og haft en formel 

tilgang til deres strategier, værdier, samt tal. 

Undersøgelsesdesign 

Undersøgelsesdesignet for opgaven er bygget på baggrund af et single embedded case study. Det er den 

eftersom tilgangen til opgaven tager udgangspunkt i en enkelt case, nemlig SAS. Det betyder også at der 

ikke laves statistiske generaliseringer, men kun analytiske generaliseringer. 

Herudover bliver der taget forbehold for flere fænomener i casen i form af fire undersøgelsesspørgsmål, 

som samlet har til formål at kunne danne grundlag for den overordnede problemformulering. Svaret på 

problemformuleringen har til formål at effektivisere SAS strategisk. 
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Data 

Til udarbejdelse af opgaven er der både anvendt kvalitativt og kvantitativt data. Den kvalitative data er 

blandt andet anvendt i forbindelse med citater fra udtalelser fra SAS’ ledelse. Hvorimod den kvantitative 

data blandt andet er anvendt i forbindelse med statistikker fra Marketline, Statista og IATA.  

Herudover anvendes der sekundære data i opgaven i form af eksterne kilder, databaser og SAS’ 

årsrapporter. I forbindelse med at vurdere og sammenligne observationer, som fx meningen om SAS’ 

serviceniveau har jeg trianguleret den respektive data som er anvendt, for at få et mere validt 

datagrundlag. 

Validitet og reliabilitet 

Eftersom der er anvendt trianguleret data, er opgavens validitet og reliabilitet ligeledes styrket. Der er altså 

taget højde for ved brug af fx SAS’ årsrapporter at der er potentiale for incitament til at undlade eller 

sætter noget mere i fokus end andet. Så ved brug af data fra uafhængige parter til luftfartsindustrien er der 

i det hele taget forbehold for potentielt incitament i at fremstå bedre. 

Ligeledes har der været fokus på at anvende den seneste data til at beskrive luftfartsindustriens forhold, 

idet at branchen er meget dynamisk og ændre sig hurtigt.  

1.5 Valg af modeller 

Dette afsnit har til formål at danne grundlag for de valgte modeller der er anvendt til at besvare 

undersøgelsesspørgsmålene. Ligeledes vil der blive vurderet alternative modeller til hver af de fire 

undersøgelsesspørgsmål. Modellerne vil ikke blive beskrevet, da de forventes kendt. 

Undersøgelsesspørgsmål 1  

I forbindelse med analysen af SAS’ omgivelser er der anvendt PESTEL-analyse, Porters five forces, 

spiderweb opsummering, kritiske succes faktorer og en simpel konkurrent analyse. 

Disse modeller er valgt på baggrund af en vurdering af, at de ville give mest mulig analyseværdi og dermed 

stille mig bedst muligt til, at kunne besvare mit undersøgelsesspørgsmål. Opgavens længde var ligeledes en 

afgrænsning der var med til, at jeg vurderede at disse modeller gav mest værdi sammenholdt med 

kompleksiteten. 

Alternative løsninger til at analysere makroomgivelserne kunne have været Key Drivers eller Scenarier. Til 

at analysere brancheniveauet kunne der anvendes en PLC eller segmenteringsanalyse. For mikroniveauet 

kunne der være blevet udarbejdet en Strategic Canvas analyse.  
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Undersøgelsesspørgsmål 2 

For at analysere hvad der karakteriserede SAS, er der anvendt en værdikædeanalyse, ressource og 

kompetence analyse, VRIO-analyse, samt en SWOT-opstilling.  

Disse modeller er valgt på baggrund af SAS’ aktiviteter, samt for at kunne matche overens med de tidligere 

anvendte modeller. 

Der kunne alternativt have været blevet anvendt en forretningsmodel analyse, en organisationsanalyse 

eller en TOWS-analyse. 

Undersøgelsesspørgsmål 3  

For at analysere valget af konkurrencestrategi blev Porters generiske konkurrencestrategier anvendt 

eftersom den tager udgangspunkt i værdikæden og Porters five forces, som allerede var lavet, hvorfor der 

ville være en god synergi. Herudover er der lavet en analyse af de 7 P´er for at identificere, hvordan SAS bør 

agere ud af til. 

Man kunne som alternativ supplere med en analyse af konkurrence som spilteori. Dette blev dog ikke 

vurderet til at give bedst muligt input til, at svare på undersøgelsesspørgsmålet kontra værdien i forhold til 

opgavens afgrænsning af sider. 

Undersøgelsesspørgsmål 4  

I dette afsnit er der udarbejdet en analyse af Ansoffs vækstmatrice, samt analyse af mulige vækstmetoder. 

Her kunne man, som alternativ kigge på porteføljemodeller. Dette kunne være modeller som BCG og GE-

McKinsey modellen. Dog vurdere jeg at de ikke ville give den samme værdi for en case som SAS, som de 

valgte modeller gjorde. 
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2. Præsentation af virksomheden 

For at styrke grundlaget og danne en bedre forståelse for de kommende analyser vil der i dette afsnit 

komme en kort beskrivelse af SAS. Det indledende historieafsnit vil i grove træk skitsere SAS udvikling 

gennem årene, hvorefter de efterfølgende underpunkter vil gå i dybden med mere konkrete emner, som vil 

gavne de respektive undersøgelsesspørgsmål. Der vil ligeledes blive kigget på flybranchen i Skandinavien 

som helhed, hvilket har til formål at danne et bedre indblik i branchens størrelse og omfang. 

2.1 Historien 

Scandinavian Airlines System bedre kendt som SAS er et fusioneret luftfartsselskab, som blev dannet i 1946 

på baggrund af tre nationale flyselskaber. Det fusionerede selskab bestod af ”Det Danske Luftfartsselskab 

A/S” (DDL) som blev stiftet i 1918, det svenske ”AB Aerotransport” (ABA) som blev stiftet i 1924 og ”Det 

Norske Luftfartsselskab A/S” (DNL) som blev stiftet i 1927.8  

Det var altså først efter anden verdenskrig i 1946 at de tre selskaber begyndte at samarbejde. I den første 

periode af samarbejdet bestod samarbejdet kun af interkontinentale ruter, hvorefter man i 1948 oprettede 

European SAS, som havde til formål at samarbejde om de første europæiske ruter.9  

I 1951 vælger man så for alvor at, samarbejde om alle aktiviteterne i de tre oprindelige selskaber, hvorfor 

man grundlagde det nuværende SAS-konsortium, som i dag varetager samtlige aktiviteter.10 

1981 er året hvor SAS får fastlagt nogen centrale kerneværdier, som stadig prioriteres højt den dag i dag. 

Jan Carlzon tiltræder nemlig i 1981 som SAS’ nye administrerende direktør og begynder at rette fokus mod 

et bestemt segment, nemlig de forretningsrejsende. Dette segment består af de mest hyppige rejsende 

som prioriterer punktlighed samt service af højt niveau.11 Dette segment er stadig i højt fokus i dag, hvilket 

SAS’ vision ligeledes bekræfter. SAS’ vision lyder nemlig som følgende, ”To make life easier for 

Scandinavia´s frequent flyers.”12 Jan Carlzon var altså med til at definere SAS målgruppe, samt identitet, 

som vi kender den i dag. På baggrund af deres fokus vinder SAS i 1982 prisen for det mest punktlige 

flyselskab og i 1983 vinde de så prisen som verdens bedste flyselskab.  

Jan Carlzon kommer dog på glat is, da SAS begynder at tabe signifikante penge på hotelbranchen og ender 

dermed at fratræde posten som administrerende direktør i 1993.13 Jan Carlzon formåede dog i sin tid, med 

                                                           
8 https://www.sasgroup.net/en/history-milestones/ 
9 http://denstoredanske.dk/Bil,_b%C3%A5d,_fly_m.m./Luftfart/Flyproducenter_og_flyselskaber/SAS 
10 https://scandinaviantraveler.com/dk/fly/sas-bliver-70-ar-det-skal-fejres 
11 http://denstoredanske.dk/Bil,_b%C3%A5d,_fly_m.m./Luftfart/Flyproducenter_og_flyselskaber/SAS 
12 https://www.sasgroup.net/en/this-is-sas/ 
13 http://denstoredanske.dk/Bil,_b%C3%A5d,_fly_m.m./Luftfart/Flyproducenter_og_flyselskaber/SAS 
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sine strategiske tiltag, at forme nogen essentielle værdier for SAS, som stadig er stor del af SAS’ identitet 

den dag i dag. Han var ligeledes med til at starte SAS Euroclass system, som blev introduceret i 1981. 

Konceptet gik på at, der skulle være en forskel på enkelte af pladsener i nogen af flyende, så vigtige 

personer kunne blive behandlet bedre i højere grad. Der opstod dog hurtigt konflikter, da pladserne ikke 

var dyrere end de almene pladser, men at der var udvalgte personer der kun fik lov, at sidde på disse 

pladser. Euroclass systemet blev derfor hurtigt justeret til noget der mindede mere om hvad de andre 

flyselskaber betegnede som business class, hvor man skulle betale yderligere for den øgede service. Dette 

koncept som Jan Carlzon ligeledes var med til at indføre findes stadig, dog i en let modificeret form og 

under navnet SAS plus.14 

I takt med liberaliseringen i 1993, hvor prissammensætningen ikke længere er styret af politiske 

restriktioner oplever flybranchen en forøget konkurrence.15 SAS vælger derfor som en af de fem stiftere at 

være med til at danne Star Alliance. Star Alliance bestod i sin tid af 5 flyselskaber, som indførte et 

bonussystem, som havde til formål at gavne de mest rejsende folk. På den måde stod SAS stærkere i 

markedet overfor forretningsfolk og andre hyppige rejsende folk og kunne derfor bevare en vis styrke i 

ellers hårdt priskæmpende marked. Star Alliance er stadig aktuelt i dag og er siden da blevet en endnu 

større alliance bestående af over 25 flyselskaber på tværs af verden.16 Dette system er stadig en 

kerneværdi, som SAS spiller meget på i kampen mod de andre skandinaviske flyselskaber, eftersom som 

ingen andre skandinaviske flyselskaber har et lige så bredt og omfattende point system, samt samarbejde.  

Kigger man på SAS den dag i dag, så er SAS stadig den største aktør på det skandinaviske flymarked målt på 

antallet af passagerer på trods af den hårde konkurrence, som har stået på lige siden liberaliseringen. SAS 

formåede at flyve med mere end 30 millioner passagerer i 2018 totalt ifølge deres årsrapport for 2018.17 

2.2 Organisation i dag 

SAS blev d. juni 2001 registreret som et aktieselskab og ligervis børsnoteret i København, Oslo og Stokholm. 

De tre stater ejede til at starte med 50% af aktierne og den første fordeling var at Sverige ejede 21,4%, og 

Danmark, samt Norge ejede 14,3%. Meget er dog sket siden eftersom SAS oplevede store underskud i 

perioden 2007 til og med 2012. Siden hen har den Norske stat valgt at sælge sine aktier helt og Sverige har 

ligeledes solgt en del ud af sin aktieandel.18 Det betyder at den nuværende fordeling af aktierne til staterne 

                                                           
14 https://check-in.dk/endegyldigt-farvel-til-the-businessmans-airline/ 
15 https://check-in.dk/eu-liberalisering-skabte-lavprisflyselskaberne/ 
16 https://www.staralliance.com/en/ 
17  https://www.sasgroup.net/en/sas-annual-report-fiscal-year-2018/ 
18 https://www.berlingske.dk/virksomheder/nu-har-den-norske-stat-solgt-samtlige-af-sine-sas-aktier 
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ifølge SAS’ årsrapport fra 2018 udgør 29%, hvor 14,8% går til Sverige og 14,2% til Danmark. De resterende 

aktier fordeler sig med 38,7% til institutionelt ejerskab, samt 32,3% til privat ejerskab. 

 

Figur 2.2.1 

Kilde: SAS Årsrapport 201819 

 

 

SAS er førhen blevet kritiseret konkurrencemæssigt for at have statslige interessenter, eftersom fokusset 

ikke altid kun har været rettet mod profit. Oppositionen i Sverige mener at den svenske stat er for passive, 

hvilket skader reaktionstiden på strategiske tiltag. Den svenske erhvervsminister, Mikael Damberg, har 

luftet idéen om, at den svenske stat følger med Norge og muligvis sælger sin ejerandel i SAS.20  

Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank, mener ligeledes at et exit fra den svenske stat ville være en 

fordel for SAS konkurrencemæssigt. Det vil betyde at beslutningerne på bestyrelsesmøderne vil kunne blive 

speedet op og, at det vil gøre hele processen for driften af SAS en hel del lettere. Finansminister Kristian 

Jensen, har givet udtryk for, at Danmark ikke har nogen planer om at sælge ud af deres aktieandel.21 

 

 

 

 

 

                                                           
19 https://www.sasgroup.net/en/sas-annual-report-fiscal-year-2018/ 

20 https://www.euroinvestor.dk/nyheder/2018/06/27/sas-sverige-har-ikke-planer-om-at-saelge-her-og-nu-men-har-
mandatet/13850986 
21 https://www.euroinvestor.dk/nyheder/2018/06/27/sas-sverige-har-ikke-planer-om-at-saelge-her-og-nu-men-har-
mandatet/13850986 
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2.3 Økonomi 

Kigger man tilbage på SAS’ økonomi de seneste 10 år, så er de gået fra at være på grænsen til, at erklærer 

sig konkurs, til at genere et milliardoverskud de seneste 4 år.22 Kigger man på grafen nedenfor er det 

tydeligt at se, at SAS har formået at vende et stort underskud til en solid milliardoverskud virksomhed. 

Grafen illustrer SAS resultat før skat: 

 

Figur 2.3.1 

Kilde: SAS Årsrapport 201823 

 

 

 

 

SAS’ tidligere bestyrelsesformand Fritz Schur har senere hen fortalt, at SAS tilbage i 2012 var så tæt på at gå 

konkurs, at de faktisk allerede havde bestilt dommeren. 

Årsagen til at SAS blev reddet på målstregen skyldtes at de tre stater valgte at indskyde flere penge i 

selskabet, som kom på bekostning af en spareplan. De tre stater var enige om, at SAS var for vigtig en spiller 

i erhvervslivet i alle tre lande. Der var mange arbejdspladser, samt forretningsrelevante ruter der ville gå 

tabt, ved sådan en konkurs, hvorfor de tre stater grab ind i sidste øjeblik.24  

Spareplanen som var med til at redde SAS i 2012 fra en konkurs gik ud på, at SAS skulle spare og sælge 

aktiver for samlet 5,2 milliarder DKK.25 Dette gjorde SAS ved at frasælge store andele af det regionale 

flyselskab Widerøe26, samt ved at sælge en lille del af AS Ground Handling og flere ejendomme.27 

Planen indebar herudover en større fyringsrunde, som betød at SAS skulle tage afsked til mere end 1.000 

ansatte. Ligeledes måtte de nuværende ansatte se frem til en lønnedgang på 15%.28 SAS’ administrerende 

                                                           
22 https://finans.dk/erhverv/ECE11143938/nye-fly-skal-ruste-sas-til-priskrig-med-lavprisselskaber/?ctxref=ext 
23 https://www.sasgroup.net/en/sas-annual-report-fiscal-year-2018/ 

24 https://check-in.dk/fritz-schur-truende-sas-konkurs-var-ikke-fup/ 
25 https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/245992/usikkert_om_spareplan_kan_redde_sas.html 
26 https://check-in.dk/sas-saelger-wideroee-til-norsk-investorgruppe/ 
27 https://finans.dk/artikel/ECE6085570/SAS-har-solgt-lille-bid-af-Ground-Handling/?ctxref=ext 
28 https://www.bt.dk/danmark/massefyringer-redder-sas-fra-konkurs 
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direktør Rickard Gustafson valgte ligeledes offentligt at takke ja, til en frivillig lønnedgang, for at vise at 

respekt over for de mange medarbejder og for at bevise, at de stod sammen om denne spareplan. 

Den største årsag til at SAS de seneste 4 år har genereret milliardoverskud skyldes primært, at SAS har 

reduceret deres omkostninger markant. Omsætningen er nemlig steget marginalt, men SAS formår nu at 

omdanne toplinjen til overskud29. SAS’ primære udgifter de seneste par år har været lønninger og 

brændstof til flyene hvilket det ligeledes har været i 2018. Især brændstofudgifterne er et fokuspunkt, som 

hele flybranchen fokuserer meget på inklusiv SAS. SAS’ omkostninger til brændstof udgjorde nemlig 18,7% 

af deres samlede omkostninger i 2018, hvilket ligeledes kan aflæses i grafen nedenfor. 

 

Figur 2.3.2 

Kilde: SAS Årsrapport 201830 

 

 

 

 

Denne omkostning er et stort fokus for SAS, som forventer at skulle afsætte endnu flere penge til 

brændstof næste år, eftersom man så en stigende tendens på brændstofspriser gennem hele 2018.31  

Mange eksperter spår ligeledes om en konkursbølge blandt flyselskaber i 2019 netop på grund af 

brændstofpriser.32 SAS har defor haft stort fokus på, at imødekommende denne potentielle fare ved, at de i 

slutningen af 2018 investerede i 9 helt nye fly med navnet A320NEOS. Disse fly bruger mellem 15-18% 

mindre brændstof end de nuværende fly de erstatter. SAS meddeler ligeledes i deres årsrapport for 2018, 

at det blot er begyndelsen på en større investering i optimeret fly, som kan imødekomme de stigende 

brændstofspriser.33 

                                                           
29 https://www.berlingske.dk/virksomheder/sas-leverer-straalende-regnskab-og-opjusterer 
30 Bilag 2 – Årsrapport 2018 - https://www.sasgroup.net/en/sas-annual-report-fiscal-year-2018/ 
31 https://www.fyens.dk/erhverv/Rekordmange-floej-SAS-braendstofpriser-kan-drille-naeste-aar/artikel/3306004 
32 https://www.euroinvestor.dk/nyheder/2018/12/05/sas-spaar-nye-konkurser-blandt-luftfartsselskaber-i-2019-
citat/13940039 
33 Bilag 2 – Årsrapport 2018 - https://www.sasgroup.net/en/sas-annual-report-fiscal-year-2018/ 
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Udover at SAS har været gode til at sænke udviklingen i deres omkostninger, så har de ligeledes formået, at 

øge deres omsætning. SAS største omsætnings kilde kommer fra deres primære forretningsområde, nemlig 

flyvninger med passager. Deres passagerer omsætning udgjorde nemlig hele 76,2% af deres totale 

omsætning i 2018, som grafen fra deres årsrapport ligeledes viser.  

 

Figur 2.3.3 

Kilde: SAS Årsrapport 201834 

 

 

 

SAS formåede at flyve med mere end 30 millioner passager i 2018, og ligeledes vækste denne 

forretningsdel med 4,5% alene i Skandinavien sammenholdt med forrige år.35 SAS gode resultater de 

seneste 4 år skyldes en positiv fremgang både i deres indtægter, såvel i deres omkostninger. 

2.4 Vision og mission 

SAS’ vision er at gøre livet lettere for Skandinaviens mest hyppige flyrejsende. Deres primære målgruppe er 

altså typisk folk, som rejser op til flere gange på året. I Skandinavien er der mere end 2 millioner mennesker 

der rejser mere en 5 gange om året. Disse mennesker udgør omkring 70% af alle billetsalg i Skandinavien. 

Ud af de 2 millioner mennesker der rejser mere end 5 gange om året, så foretrække 60% af dem SAS. SAS 

går op i at imødekomme disse rejsendes høje krav, hvorfor det gør dem til deres kernemålgruppe.36 

2.5 Luftfartsindustrien i Skandinavien 

Luftfartsindustrien i Skandinavien er meget stor i forhold til antallet af mennesker i denne region, 

sammenholdt med resten af Europa. Årsagen til at den skandinaviske luftfartsindustri er større skyldes, at vi 

i Skandinavien har en bedre økonomisk velstand, hvis man igen sammenholder det med det Europæiske 

marked. Ligeledes spiller landskabet ind, eftersom Skandinavien er et besværligt geografisk område at 

transportere sig rundt i. Der er rimelig lange afstande mellem enkelte byer og så er terrænet præget af en 

                                                           
34 Bilag 2 – Årsrapport 2018 - https://www.sasgroup.net/en/sas-annual-report-fiscal-year-2018/ 
35 Bilag 2 – Årsrapport 2018 - https://www.sasgroup.net/en/sas-annual-report-fiscal-year-2018/ 
36 https://www.sasgroup.net/en/this-is-sas/ 
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bjergrig topografi, samt omringet af vand. Det gør det derfor ineffektivt og tidskrævende, at transportere 

sig rundt med andre transportformer.37 

Hvis man kigger på fordelingen af kapacitet, altså antallet af udbudte sæder på det skandinaviske marked i 

FY17, så ser man at SAS har den største andel. SAS har over 30% af den samlede kapacitet på det 

skandinaviske marked, hvorimod deres nærmeste konkurrent, Norwegian, har omkring 25%. Tallene er 

baseret på den seneste tilgængelige SAS’ fakta rapport. 

 

Figur 2.5.1 

Kilde: Fakta rapport SAS38 

 

 

 

 

 

Hvis man kigger på udviklingen af passager fra de skandinaviske lufthavne sammenholdt med sidste år, så 

ser man en generel udvikling på 3,7% yderligere tilgang. Denne stigning skyldes primært den økonomiske 

opgang i de skandinaviske lande.39 Overordnet var værdien af luftfartsindustrien i Skandinavien i slut 2017 

ca. 110 milliarder SEK40, hvilket dengang ca. svarede til 83,3 milliarder DKK.41 Dette var en stigning med 

mere end 5% sammenholdt med året forinden og betød at luftfartsindustrien i Skandinavien voksede mere 

end den gennemsnitlige BNP-vækst i Skandinavien. Gennem 2000’erne har den årlige vækst for markedet 

ca. været 4%, hvor den altså var steget med 5% fra 2016 til 2017. Årsagerne til denne øget vækst skyldes 

økonomisk vækst især i feriesegmentet. Der er altså flere folk der er begyndt at flyve på ferie de seneste 

par år.42    

                                                           
37 Bilag 2 – Årsrapport 2018 – Side 8 - https://www.sasgroup.net/en/sas-annual-report-fiscal-year-2018/ 
38 Bilag 3 - SAS’ Factbook 2016/2017 – Side 13 - https://www.sasgroup.net/en/sas-fact-book-2016-2017-en/ 

39 Bilag 2 – Årsrapport 2018 – Side 9 - https://www.sasgroup.net/en/sas-annual-report-fiscal-year-2018/ 
40 https://www.sasgroup.net/en/industry-overview/ 
41 Bilag 4 – Valutakurs - http://www.nationalbanken.dk/valutakurser 

42 https://www.sasgroup.net/en/industry-overview/ 
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SAS’ bestyrelsesformand Carsten Dilling, tror på at man kan forvente at se flere konsolideringer og opkøb i 

de kommende år i flybranchen. Grundlaget er at luftfartsindustrien er et utroligt presset markedet 

bestående af store økonomiske selskaber. Han mener dog ikke at SAS vil være initiativtager i en evt. 

fremtidig konsolidering.43  

 

3. Omverdens analyse  

For at der kan tages stilling til, hvad det kræver af SAS af strategiske tiltag, for at bevare deres nuværende 

position som markedsleder i Skandinavien, så er det essentielt at undersøge hvad der karakteriser SAS’ 

omverden. For at analysere luftfartsindustriens omverden vil der blive anvendt en række analyse modeller, 

som tager udgangspunkt i de 3 omverdens niveauer. Som beskrevet i metodeafsnittet er der udearbejdet 

en PESTEL analyse, som har til formål at analyser og vurdere makroniveauet. For at få en indsigt på 

brancheniveau er der valgt, at gøre brug af en Portes Five Forces, som har til formål at vurdere 

konkurrencesituationen i branchen. Endeligt er der udarbejdet en mindre konkurrenceanalyse af SAS’ 

primære konkurrent på det skandinaviske marked, samt en analyse af de kritisk succes faktorer, der gør sig 

gældende for branchen. 

 

Figur 3.1 

Modellens kilde: Exploring Strategy - Eleventh Edition", by Johnson, Whittington, Scholes, Angwin & Regnér, 

Pearson Education 201744 

                                                           
43 https://finans.dk/erhverv/ECE10385554/ny-sasformand-der-kommer-flere-opkoeb-og-fusioner-i-
luftfarten/?ctxref=forside&lt;/p&gt; 
44 Exploring Strategy - Eleventh Edition", by Johnson, Whittington, Scholes, Angwin & Regnér, Pearson Education 2017 
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3.1 PESTEL analyse 

PESTEL analysen har til formål at vurdere effekten af de fremtidige omverdensfaktorer på makroniveau. 

Omverdens forholdene har historisk set vist sig at have stor indflydelse på luftfartsindustrien, hvorfor det er 

essentielt for SAS at få et bedre indblik i, hvad der sandsynligt venter luftfartsindustrien i fremtiden. Som 

beskrevet i metodeafsnittet ligges der vægt på nogen forhold mere end andre i PESTEL analysen, da disse 

respektive forhold har en større indflydelse for fremtidens luftfartsindustri end andre. 

3.1.1 Politiske forhold 

Luftfartsindustrien er generelt udsat for mange typer af forskellige politiske beslutninger i Skandinavien, 

som kan påvirke industriens agilitet, samt dens attraktivitet for aktørerne væsentligt. Dog har 

luftfartsindustrien kontra andre brancher en smule mere indflydelse på dette ellers eksterne område. Det 

skyldes at staterne i Skandinavien har statslige interesser i luftfartsindustrien, eftersom det er en vigtig 

branche for et lands funktionalitet. SAS og andre aktører på markedet har derfor en lille indflydelse gennem 

dialog og forhandlinger med myndighederne og de statslige organisationer.45 

På det skandinaviske marked er det ikke i alle lande, at der på indeværende tidspunkt er flyafgifter. 

Danmark har fx ikke indført punktafgifter på flyrejser, hvorimod denne afgift fornyeligt er indført i både 

Sverige og Norge. Afgifterne har betydet flere omkostninger i forbindelse med at sende fly på vingerne. 

Dette har i de fleste tilfælde haft indvirkning på billetpriserne, som er blevet dyrere af denne årsag. Dyrere 

flybilletter hvor den øget prisfortjeneste altså ikke går direkte til det enkelte selskab, men til staten i stedet 

skaber en negativ effekt på luftfartindustriens attraktivitet.46  

Der er derfor i det skandinaviske marked fokus på, hvorvidt denne afgift ligeledes vil blive indført i 

Danmark. Der er i øjeblikket stor debat i det danske transportministerie, om hvorvidt denne afgift skal 

indføres, samt hvilken effekt den vil have på luftfartsindustriens attraktivitet. Klimaorganisationen, 

Transport & Environment, argumentere for at afgifterne er nødvendige for, at Danmark kan betragtes som 

værende klimafokuseret og grønne. De argumenterer ligeledes for, at hvis ikke afgiften indføres i Danmark, 

så svarer det til, at staten indirekte støtter luftfartsindustrien. Transportminister Ole Birk Olesen (LA), 

mener dog ikke at afgifterne skaber et større incitament til en grøn omstilling og at de kun vil reducere 

luftfartsindustriens styrke over for andre substitutioner inden for transport.47 Truslen om mulige afgifter er 

altså en væsentlig faktor, som kan have indflydelse på luftfartsindustrien i de kommende år. 

                                                           
45 Bilag 2 – Årsrapport 2018 – Side 44 - https://www.sasgroup.net/en/sas-annual-report-fiscal-year-2018/ 
 
46 Bilag 2 – Årsrapport 2018 – Side 44 - https://www.sasgroup.net/en/sas-annual-report-fiscal-year-2018/ 
47 https://www.dr.dk/nyheder/indland/europaeisk-klima-ngo-kritiserer-danmark-ikke-have-flyafgifter 
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En stigende tendens er at folk i Skandinavien er blevet langt mere opmærksomme på muligheden for at 

søge kompensation hos flyselskaberne, hvis afgangene er forsinket eller annulleret.48 Den stigende tendens 

skyldes at flyselskaber i EU, hvilket derfor også gælder Skandinavien, ikke længere kan undlade at betale 

kompensation på grund af blandt andet strejke blandt personale.49 Dette er en dyr fornøjelse for 

luftfartsindustrien i Skandinavien, hvor flere selskaber har oplevet strejker i egne selskaber eller lufthavne, 

som har påvirket det enkelte selskabs flyrejser. Dette er en politisk regulering som luftfartsindustrien 

fremover skal fokusere på og forsøge at minimere udgifterne i forbindelse med kompensationer. Der er 

snak om at flere luftfartsselskaber er i gang med at forhandle overenskomster, som skal reducere 

mulighederne for, at de respektive selskaber bliver ramt af strejker i fremtiden. SAS nævner blandt andet i 

deres årsrapport for 2018, at de er i gang med at forhandle aftaler, fordi det er et vigtigt fokuspunkt, som 

kan få store konsekvenser i de kommende år, hvis man ikke finder en løsning.50 

3.1.2 Økonomiske forhold  

IATA (International Air Transport Association) oplyser at der er en stærk tendens mellem udviklingen i BNP 

og luftfartsindustriens økonomiske vækst i Skandinavien, hvorfor det er essentielt at kigge på den 

forventede økonomiske udvikling i de skandinaviske lande.51 Hvis man kigger på IMF’s forventninger til den 

økonomiske udvikling i de enkelte lande i Skandinavien, så forventes det at deres BNP sammenholdt med 

sidste år udvikler sig med omkring 2% i 2019, hvorefter at alle tre landes udvikling er en smule dalende og 

med et vægtet gennemsnit på 1,9% fra 2019 frem til 2022.  

 

Figur 3.1.2.1 

                                                           
48 http://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-08-03-eksplosiv-stigning-i-sager-passagerer-ma-vente-pa-erstatning-for-
forsinkede-fly 
49 http://flypassager.dk/Nyheder/EU-dom-aendrer-flypassagerers-adgang-til-kompensation-ifm-strejker 
50 Bilag 2 – Årsrapport 2018 – Side 42 - https://www.sasgroup.net/en/sas-annual-report-fiscal-year-2018/ 
51 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01305412/document 
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Kilde: IMF. n.d. Denmark, Sweden & Norway: Growth rate of the real gross domestic product (GDP) from 

2012 to 2022 (compared to the previous year). Statista. Accessed April 18, 201952 

Hvis man derfor skulle estimere luftfartsindustriens forventede værdi i Skandinavien baseret på udviklingen 

i BNP, så må man antage en forsat vækst, som dog er en smule aftagende de kommende år. Nedenstående 

industrianalyse fra Marketline forventer en tendens, som matcher fint overens med BNP prognoserne fra 

IMF, hvorfor man umiddelbart kan bekræfte IATA’s udsagn om, at BNP-vækst og industriens vækst hænger 

sammen i en vis grad. Marketline analysen forventer, at luftfartsindustrien i Skandinavien vokser de 

kommende år frem til 2022. Der forventes mere præcist en vækst på ca. 6% i 2019 og herefter en forsat, 

men dalende vækst frem til 2022, som er lidt over 5%. 

 

Figur 3.1.2.2 

Kilde: MarketLine Industry Profile 

Report53 

 

 

Man kan derfor umiddelbart 

vurdere at flyselskaberne i Skandinavien kan forvente yderligere markedsvækst, men dog ikke i helt samme 

tempo, som det forrige år. Dette er en vigtig faktor at få et indblik i, da man derfor kan planlægge sin 

tilgængelige sædekapacitet ud fra disse prognoser.   

Oliepriserne er ligeledes en afgørende makrofaktor, som har stor indvirkning på luftfartsindustriens 

økonomiske omkostninger. For at tage et eksempel blandt et af selskaberne i Skandinavien, så blev der i det 

indledende afsnit redegjort for, at SAS næststørste omkostning lige efter lønninger var brændstof til deres 

fly. Denne post udgjorde 18,7% af de samlede omkostninger i 2018 for SAS54, hvorfor denne post højest 

sandsynligt ligeledes er væsentligt for de resterende aktører på dette marked. Ifølge prognoser fra IATA 

                                                           
52 https://www-statista-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/statistics/327284/gross-domestic-product-gdp-growth-rate-in-
norway/ + https://www-statista-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/statistics/375277/gross-domestic-product-gdp-growth-
rate-in-sweden/ + https://www-statista-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/statistics/318366/gross-domestic-product-gdp-
growth-rate-in-denmark/ 
53 MarketLine Industry Profile Report – Side 13 - https://store.marketline.com/report/ohme9952--airlines-in-
scandinavia/ 
54 Bilag 2 – Årsrapport 2018 – Side 35 - https://www.sasgroup.net/en/sas-annual-report-fiscal-year-2018/ 
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forventes det at omkostningerne fra brændstof kommer til at udgøre en større procentdel af 

luftfartsindustriens omkostninger i 2019 end de gjorde i 2018.  

 

Figur 3.1.2.3 

Kilde: IATA. n.d. Fuel costs of airlines worldwide from 2011 to 2019, as percentage of expenditure. Statista. 

Accessed April 19, 201955 

Luftfartsindustrien bør derfor forberede sig på flere omkostninger til brændstof til flyene i 2019. Der er 

flere muligheder for at imødekomme denne potentielle fare. Der er eksempelvis muligheder for at indgå 

aftaler med leverandører forud og dermed forsøge at sikre sig et fornuftigt prisniveau allerede nu, for 

brændstoffet i 2019. Ligeledes er der mulighed for at investere i fly der bruger mindre brændstof og 

dermed lave en investering, som forhåbentligt er lønsom på den lange bane, hvis det viser sig, at den 

stigende tendens for oliepriser holder ved de næst kommende år.  

3.1.3 Sociale og kulturelle forhold 

Globaliseringen, den økonomiske vækst, samt den øget vækst i Skandinavien betyder, at folk har en højere 

efterspørgsel efter flyrejser. Den øgede velstand har ført til at flere ferierejsende vælger at flyve.56 

Luftfartsindustrien kan altså forvente at der komme et større segment i Skandinavien, som har til formål at 

rejse på ferie. Flyselskaberne bør derfor være mere opmærksomme på deres udvalg af destinationer i 

fremtiden, samt sædekapacitet til ferielokationer. 

Der ses ligeledes et øget fokus fra forbrugerne i Skandinavien på miljø og socialt ansvar hos 

luftfartsindustriens aktører. Flere folk er begyndt at gå op i, at flyselskaberne overholder deres miljøansvar 

                                                           
55 https://www-statista-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/statistics/591285/aviation-industry-fuel-cost/. 
56 Bilag 2 – Årsrapport 2018 – Side 9 - https://www.sasgroup.net/en/sas-annual-report-fiscal-year-2018/ 
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og tænker på miljøet.57 Flyselskaberne bør derfor overveje at offentliggøre deres ambitioner til, hvordan de 

vil reducere CO2 forbruget, hvis de altså har i sinde, at gøre noget ved det. Ligeledes bør man overveje 

hvorvidt man kan finde alternativer til brændstoffet, som fx biobrændstof.  

Der ses en trend i digitalisering generelt iblandt befolkningen i Skandinavien. Dette har ligeledes medført 

øget forventninger til digital boarding, wi-fi om bord på flyene, samt bedre muligheder for at arbejde på 

computeren under fly turen.58Der bør derfor fokuseres på tilgængeligheden for boarding online, wi-fi i 

flyene, samt strømudtag til mobiler og computere i flyene. 

3.1.4 Teknologiske forhold 

Teknologien for luftfartsindustrien er en vigtig faktor, da den skal være med til at imødekomme det 

voksende behov fra mange af de andre faktorer. Man er blandt andet afhængig af teknologien i forbindelse 

med den øget forespørgsel til bedre digital rådgivning, samt check-in. Ligeledes skal teknologien sikre at 

man kan leve op til ønsket om god wi-fi om bord på flyene og især være med til at udvikle teknologien i 

motorerne og aerodynamikken på flyene, så de kan flyve længere uden at bruge mere brændstof. 

Teknologien skal altså være med til at gøre luftfartsindustrien mere profitabel og attraktiv ved at forbedre 

flyene og imødekomme de sociale og kulturelle trends. 

På baggrund af den nuværende udvikling teknologisk, så har digitalisering medført et større forbrug af 

sammenligningsdatabaser, som gør det muligt at sammenligne priser i reel tid.59 Udfordringen ved de 

mange databaser der gør det muligt at sammenligne er, at de som regel kun har fokus på pris samt rejsetid 

og dermed ikke fokus på serviceniveauet. I takt med at disse databaser bliver mere og mere populære, så 

kan man forvente at prisen og rejsetiden kommer mere i fokus end førhen.  

Man forventer at fremtidens brændstof i luftfartsindustrien inden for de kommende år, vil begynde at blive 

mere biobaseret brændstof. Biobrændsel er en hel del bedre for miljøet, da det ikke udleder samme 

mængder CO2, som fossilbrændstof, hvorfor det er en interessant udvikling for luftfartsindustrien.60 Dog er 

det stadig et relativt nyt produkt, som mangler en masse udvikling endnu. Produktionen forventes at kunne 

optimeres i fremtiden og skal kunne gøre det muligt, at producere større mængder til bedre priser. For hvis 

                                                           
57 Bilag 2 – Årsrapport 2018 – Side 9 - https://www.sasgroup.net/en/sas-annual-report-fiscal-year-2018/ 
58 Bilag 2 – Årsrapport 2018 – Side 10 - https://www.sasgroup.net/en/sas-annual-report-fiscal-year-2018/ 
59 https://www.dmogt.dk/branchenyt/10-tendenser-der-paavirker-modebranchen-i-2018 
60 https://www.fyens.dk/erhverv/Fynsk-biogasfirma-paa-vej-i-luften-I-fremtiden-skal-der-flyves-paa-
biobraendsel/artikel/3322327 
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man sammenligner priserne den dag i dag, så er det ca. 25% dyre at købe biobrændstof end at købe 

fossilbrændstof.61 

Men i takt med et øget fokus på miljøet, samt forventninger til øget fossilbrændstofpriser i fremtiden, så er 

den teknologisk udvikling, som er værd at følge med i for luftfartsindustrien i Skandinavien. Flere 

luftfartsselskaber i Skandinavien er begyndt at bruge biobrændstof i en lille mængde, for at følge med 

efterspørgslen blandt de rejsende.62  

Flere skandinaviske institutter og universiteter er i gang med at forske anvendelsen af biobrændstof til brug 

i fremtiden. Heriblandt er Danmarks Tekniske Universitet, som har arbejdet på området flere år nu og 

forventer at kunne skabe et endnu mere effektiverset biobrændstof i fremtiden, hvorfor flyselskaberne i 

Skandinavien bør følge med i udviklingen og overveje, at investere i fly der kan flyve på biobrændstof i den 

nære fremtid.63 

3.1.5 Miljømæssige forhold 

Undersøgelser har vist at folk i Skandinavien er villige til, at vil betale mere for bæredygtigheden.64 Denne 

trend er voksende, hvorfor mange af de skandinaviske flyselskaber har fokus på denne udvikling i deres 

seneste årsrapporter. Derfor er det essentielt for selskaberne luftfartsindustrien at kende til de 

miljømæssige udfordringer og analysere hvordan de bedst muligt imødekommer den i fremtiden. 

Luftfartsindustrien er en stor synder når det kommer til udledning af CO2. Dette er de fleste rejsende klar 

over og begynder derfor at stille større krav og vælge flyselskab ud fra de enkeltes selskaber visioner i 

forbindelse med miljøet. Derfor er mange selskaber begyndt at offentliggøre deres forventede tiltag i 

forhold til at imødekommende de miljømæssige udfordringer.65 

Så for at imødekomme udviklingen bør flyselskaberne i Skandinavien begynde at fokusere på, hvordan de 

ønsker at gribbe den tendens an. En prognose fra IATA viser ligeledes forventningerne til CO2 udledningen i 

de kommende år, baseret på respektive valg. Det ses at især teknologisk udvikling på flyene, samt 

anvendelse af biobrændstoffer er de største faktorer der skal tages stilling til for at stå bedst muligt stillet 

over for de kommende miljømæssige udfordringer. 

                                                           
61 https://www.linkedin.com/pulse/flying-cow-pats-michael-jensen/ 
62 https://www.fyens.dk/erhverv/Fynsk-biogasfirma-paa-vej-i-luften-I-fremtiden-skal-der-flyves-paa-
biobraendsel/artikel/3322327 
63 https://www.env.dtu.dk/om-os/nyheder/2018/12/efuel?id=eba386db-358e-47eb-ae00-d1e872ba310e 
64 http://nordeainvestmagasinet.dk/artikler/baeredygtighed-er-en-megatrend-som-ikke-kan-ignoreres 
65 Bilag 2 – Årsrapport 2018 – Side 9 - https://www.sasgroup.net/en/sas-annual-report-fiscal-year-2018/ 
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Figur 3.1.5.1 

Kilde: IATA - Technology Roadmap, Side 866 

 

Luftfartsindustrien har en stor indflydelse på de klimatiske forandringer, som allerede er hændt, samt 

komme klimaforandringer. Denne branche spiller en stor rolle i denne udvikling på baggrund af høj CO2 

udledning i forbindelse med de mange flyvninger. Luftfartsindustriens påvirkning af klimaet har en form for 

boomerang effekt idet, at det skiftende klima påvirker luftfartsindustriens vilkår. Man ser nemlig en afledt 

effekt, som påvirker temperatur, nedbør, storm- og vindmønstre, samt havets vandstand i Skandinavien. 

Disse respektive klimaforandringer forventes at blive mere ekstreme i de kommende år, hvorfor 

flyselskaberne skal være klar til at tilpasse sig det nye klima. 

Man forventer højere temperaturer i Skandinavien, hvilket kan ændre på valget af rejsedestinationer i 

fremtiden. Ligeledes kan temperaturen have indflydelse på flyenes ydeevne, samt krav til udstyr. Desto 

varmere det er desto svære har flyene som regel med at lette, hvilket kan betyde at nogen flytyper ikke kan 

lande på alle landingsbaner, hvis de er for korte.  

Det forventes ligeledes at der kommer mindre nedbør i form af regn og sne, hvilket vil være en positiv 

udvikling i forhold til luftfartsindustrien, eftersom de har døjet med aflysninger pga. vejret. Dog forventes 

det, at når det så regner eller sner, så vil det være mere markant og voldsomt. Det betyder overordnet at 

man kan forvent færre tilfælde af aflysninger pga. vejr, men når det så er nødvendigt, så kan lufttrafikken 

stå stille i længere tid. 

                                                           
66 https://www.iata.org/whatwedo/environment/Documents/technology-roadmap-2013.pdf 



26 af 88 
 

Effekten af de skiftende storm- og vindmønstre i Skandinavien forventes at have en indflydelse på valget af 

flyenes ruter, samt aflysninger pga. af hyppigere storme. Dette kan have en negativ indflydelse på 

brændstofforbruget, hvis fly tvinges ud på alternative ruter, samt negativ indflydelse på forventningerne til 

øget kompensation for aflysninger pga. kraftig storm. 

3.1.6 Lovmæssige forhold 

Der har været mange lovmæssige sager i forbindelse med luftfartsindustrien i Skandinavien gennem 

tiderne, hvorfor man i en stor industri, som denne kan forvente flere lovmæssige sager i fremtiden. Der har 

blandt andet været større sager om at selskaber har lavet kartel lignende aftaler om at beskytte markedet 

mod nye udbydere. En lignende sag kører i øjeblikket med SAS, samt nogen af de andre aktører på det 

skandinaviske marked67, hvorfor det ideelt at undersøge og uddanne personale i potentielle regelbrud.  

I forbindelse med Brexit, vil der ligeledes ske en masse lovmæssige reguleringer, som vil påvirke det 

skandinaviske marked. Derfor bør de skandinaviske flyselskaber undersøge omfanget af lovmæssige 

ændringer, samt eventuelle restriktioner i forhold til mobiliteten mellem landene. Eftersom England går ud 

af den nuværende Lissabontraktat kan det forventes at kontrollen af passagererne som rejser til og fra 

Skandinavien lige pludselig skal igennem yderligere kontrol. Hvorfor det er essentielt for flyselskaberne at 

kende disse mulige reguleringer, så de kan imødekomme dem bedst muligt.68 

3.1.7 Konklusion for PESTEL 

Baseret på PESTEL analysen vurderes det at de eksterne omverdensfaktorer for luftfartsindustrien i 

Skandinavien historisk har haft og vigtigst af alt fremadrettet vil have en stor indflydelse på industriens 

udformning, samt potentielle vækst. Hvorfor det er rigtigt essentielt for de respektive aktører i 

luftfartsindustrien at få et indblik i de muligt kommende trusler, samt muligheder.  

Det er især eksterne forhold som oliepriser der kan få stor indflydelse på industriens vækst. For eftersom at 

olieomkostningerne er en af de største poster blandt flyselskaberne i Skandinavien, så er det essentielt at få 

et indblik i de forventede brændstoftendenser, heriblandt mulighederne for benyttelse af biobrændstof.  

Den teknologiske udvikling af fly og biobrændstof er nemlig ikke kun interessant pga. miljøet og 

økonomien, men ligeledes også fordi at der ses en socialkulturel tendens i at forbrugerne ønsker at 

luftfartindustrien skal have fokus på at være bæredygtige. Det øgede fokus på bæredygtighed presser altså 

                                                           
67 Bilag 2 – Årsrapport 2018 – Side 40 - https://www.sasgroup.net/en/sas-annual-report-fiscal-year-2018/ 
68 Bilag 2 – Årsrapport 2018 – Side 44 - https://www.sasgroup.net/en/sas-annual-report-fiscal-year-2018/ 



27 af 88 
 

luftfartsindustrien i Skandinavien til at fokusere på den teknologiske udvikling i kampen mod mindre CO2 

udledning. 

Ligeledes kan der konkluderedes at økonomien blandt de skandinaviske folk er stigende, hvilket afspejles i 

flere flyrejser for den gennemsnitlige person. Luftfartsindustrien kan altså forvente endnu større 

forespørgsel de kommende år. 

Disse ovenfornævnte makroforhold vurderes at være de mest indflydelsesrige faktorer for 

luftfartsindustriens omverden. 

3.2 Porters Five Forces analyse 

Eftersom der nu er dannet et bedre indblik i makroforholdene i luftfartsindustrien i Skandinavien, vil der nu 

blive kigget nærmere på brancheniveauet. For at analysere og vurdere branchens intensitet, samt 

attraktivitet er der udarbejdet en Portes Five Forces analyse69. Analysen af branchen vil tage udgangspunkt 

i det nuværende billede af branchen, samt forventningerne til branchens udvikling de kommende år. 

3.2.1 Truslen fra nye indtrængere 

For at vurdere truslen for at der kommer nye udbydere i den skandinaviske luftfartsindustri er det 

nødvendigt, at analyser og vurdere adgangsbarrieren til branchen.  

Luftfartsindustrien i Skandinavien har de seneste år oplevede vækst i branchen og det forventes at 

branchen forsat vil vækste de kommende år dog en smule decelereret.70 Den skandinaviske flybranche er 

primært drevet af flyselskaber der ligeledes agere internationalt, hvorfor branchens nuværende selskaber 

er store selskaber. Det vil altså kræve en stor økonomisk kapital for at erobre markedsandel fra de 

nuværende aktører på det skandinaviske marked.  

Der er mange krav samt nødvendige ressourcer for at begynde i luftfartsindustrien. Det kræver i 

særdeleshed en stor kapitalinvestering i forbindelse med anskaffelse af fly. De mindste fly fra Airbus, som 

er en yderst anvendt fabrikant, koster som minimum 75,9 millioner USD, hvorimod at de store Airbus fly 

kan koste over 400 millioner USD.71 Dog er det blevet mere populært blandt flyselskaberne at lease deres 

fly, hvorfor en ny indtrænger nemmere økonomisk ville kunne anskaffe sig leasede fly.  

                                                           
69 Exploring Strategy - Eleventh Edition", by Johnson, Whittington, Scholes, Angwin & Regnér, Pearson Education 2017 

70 MarketLine Industry Profile Report – Side 21 - https://store.marketline.com/report/ohme9952--airlines-in-
scandinavia/ 
71 https://www.airbus.com/content/dam/corporate-topics/publications/backgrounders/Backgrounder-Airbus-
Commercial-Aircraf-price-list-EN.pdf 
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Stordriftsfordele er en nøglefaktor, eftersom overskudsgrader ofte er meget små, hvilket betyder at det kan 

være svært for flyselskaberne at gøre sig en fortjeneste. Derfor er det meget svært for en ny indtrænger at 

komme ind taget i betragtning af den nødvendige kapital og den lave rentabilitet.  

Luftfartsindustrien er særdeles følsom for makroøkonomiske ændringer, samt andre typer af 

efterspørgselschok. Forhold som de rejsendes indkomst har en direkte indflydelse på afsætningen af 

flyrejser. Herudover kan vejrfænomener og naturkatastrofer have stor indflydelse på lønsomheden i denne 

branche. Politiske reguleringer og afgifter er også en faktor, som kan påvirke den økonomiske attraktivitet 

for branchen, hvorfor branchen samlet set vurderes at være meget dynamisk. Derfor kræver det mange 

ressourcer for at kunne tilpasse sig mulige forandringer i en makroøkonomisk følsom branche. 

Slottider er en væsentlig faktor som der er hård kamp om blandt de nuværende aktører. Derfor vil det 

ligeså være en udfordring for potentielle indtrængere at få lavet gode aftaler med de respektive lufthavne i 

Skandinavien. Slottider er aftaler med lufthavne om i hvilke tidsintervaller flyselskaberne må anvende deres 

infrastruktur til at lette og lande. Her er der hård kamp om at få de mest attraktive tidsrum, eftersom det 

har økonomiske fordele, idet efterspørgslen fra de rejsende er større i nogen tidsrum. 72 

3.2.2 Kundernes forhandlingsstyrke 

Flyselskabernes forbrugere er primært bestående af private folk, forretningsrejsende folk, samt 

rejsebureauer. Hvis disse tages i betragtning som enkeltindivider, så udgør den enkelte forbrugere en 

meget lille del af flyselskabernes forretning. Eftersom de fleste rejser individuelt, så er det en relativ lille 

forhandlingsstyrke de har. Rejsebureauer har dog en anelse større forhandlingskraft da, de handler på 

vegne er flere forbruger, dog er det ikke en markant mængde sammenholdt med branchens samlede antal 

af forbrugere. 

Prisgennemsigtigheden i branchen er stigende grad ved at bliver mere og mere gennemskuelig i takt med at 

teknologien tillader dette. Dette er med til at gøre prisen som en væsentlig faktor for forbrugerne. Mange 

af de internetsider der tillader den enkelte person at sammenligne priser, mindsker nemlig forbrugernes 

træng til at læse mere om de respektive flyselskaber på deres egne hjemmesider, hvorfor det kan være 

svært at spille på andre faktorer end pris. Dette betyder at udbyderne mister kontrollen over hvilke 

parametre de i en vis grad gerne vil spille på. Så i takt med den stigende tendens af forbruget af 

sammenligningssider, forventes det at prisen i fremtiden forsat vil være et væsentlig parameter.  

En trussel fra forbrugerne er den lave switching cost der er for den enkelte person i forbindelse med 

udskiftning af udbydere. Dette betyder at der som regel ingen eller meget få omkostninger er for 
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forbrugerne, hvis der ønskes at skifte flyselskab. Så på et meget prisfølsomt marked, hvor tendensen peger 

i retning af at denne tendens vil forsætte, så kan det være en udfordring for den respektive flyselskaber at 

skabe loyale kunder. Dog har mange flyselskaber allerede indført loyalitetsordninger, som gavner de mest 

hyppigere forbrugere. På den måde opsparer forbrugerne en form for bonus, som har en vis værdi som er 

låst til det enkelte flyselskab. Så taget i betragtning forbrugernes tendenser, vurderes det at flyselskaber 

generelt og især de flyselskaber med fokus på andre parametre end pris bør fokusere på 

loyalitetsprogrammer for at sikre sig en loyal brugerbase.73 

3.2.3 Truslen fra substituerende produkter 

Substituerende produkter for luftfartsindustrien i Skandinavien vil hovedsageligt være andre midler der gør 

det muligt at rejse fra A til B. Nærmere betegnet som biler, busser, færger og toge. Tilgængeligheden for en 

erstatning af fly afhænger i høj grad af den pågældende afstand og kompleksitet. Isoleret set på 

Skandinavien er der mulighed for at skifte fly ud eftersom at motorveje, skinner, broer og færger forbinder 

hele regionen. Dog er regionen 928.057 km² stor, hvorfor lange rejser i Skandinavien kan forekomme. 

Ligeledes er Skandinavien en meget bjergrig region, som i nogen tilfælde kan gøre det omkostningsfuldt i 

form af tid og økonomi for transportmidler på fastland at rejse fra A til B. Derfor afhænger substitutionen 

meget af rejsens længde, pris og kompleksitet. Det er primært på de korte afstande at der er størst risiko 

for, at rejsende kan finde på at skifte fly ud med andre former for transportmidler. 

En potentiel fremtidig trussel for den skandinaviske flybranche er den teknologiske udvikling i lyntoge. 

Denne nye teknologi ses allerede i dele af Europa, samt i store dele af Kina. En ny sammenligning af 

rejsetiden og omkostningen forbundet med rejsen med lyntog og fly viser, at toge i nogen tilfælde både er 

billigere og hurtigere end at flyve. Jf. bilag 574 ses et eksempel på udviklingen af lyntoge, som gør det muligt 

at rejse hurtigere og billigere mellem Paris og Lyon, som ca. er en distance på omkring 440 km i fugleflugt. 

Hvis denne teknologi ligeledes kommer til Skandinavien, hvilket det forventes i fremtiden, så vil flybranchen 

i Skandinavien få en stor konkurrencemæssig modstand fra et substituerende produkt. 

De sociokulturelle trends og dens udvikling i Skandinavien peger i retning af, at flere forbrugere tænker 

mere på miljøet.75 Denne udvikling kan er og kan på sigt blive en væsentlig faktor for valget af 

transportmiddel. Denne trussel afhænger af forbrugernes indstilling til miljøet i fremtiden, samt 

flybranchens udvikling i anvendelse af mere miljøvenlige brændstoffer. På nuværende tidspunkt vurderes 

                                                           
73 MarketLine Industry Profile Report – Side 17 - https://store.marketline.com/report/ohme9952--airlines-in-
scandinavia/ 
74 Bilag 5 – Bloomberg reporting https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-09/high-speed-rail-now-rivals-
flying-on-key-global-routes 
75 https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/politikere-vil-skifte-flyrejser-ud-med-tog 
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truslen ikke for at være så stor, dog tyder det på, at det bliver en større debat i fremtiden i takt med det 

øget fokus på miljø, hvorfor det kan være en potentiel væsentlig faktor i fremtiden. 

3.2.4 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Luftfartsindustrien har en masse forskellige typer af leverandør, som har forskellige forhandlingskræfter, 

samt betydning for attraktiviteten i branchen.  

Kigger man på flyproducenterne ser man i dag et oligopol på udvikling af generelle fly, men et duopol hvis 

man kigger på produktion af store fly. Det snævre udbud af flyproducenter giver de få store producenter en 

stærk forhandlingsstyrke i det, at der er få substitutions muligheder. Det er ligeledes en tung økonomisk 

branche at producere fly, hvorfor fremtiden ikke tyder på nogen ændringer til disse forhandlingsforhold.76  

Leverandører af brændstof til flybranchen består af en række store virksomheder, samt relativ mange 

mindre udbydere. Dog har denne type af leverandør på trods af de mange udbydere en forholdsvis 

fornuftig forhandlingsstyrke, eftersom der nærmest ikke er substituerende produkter til brændstof den dag 

i dag. På sigt forventes det dog at biobrændstof kan være med til at øge mulighederne for et alternativ til 

fossilt brændstof. Typen af aftaler i forbindelse med køb af brændstof er typisk længerevarende aftaler, 

som binder flyselskaberne i en vis periode. Dette gør at der er en høj switching cost, ved skift af leverandør, 

som ultimativt giver leverandørerne bedre forhandlingsstyrke.77 

De respektive lufthavende i Skandinavien har ligeledes en form for forhandlingsstyrke over for 

luftfartsindustrien. Dog er dette samarbejde mere gensidige, eftersom lufthavne også har brug for 

flyselskaber for at fungere optimalt. Eftersom som nogen lufthavne i Skandinavien har en højere 

gennemstrømning af rejsende, betyder det at de ligeledes er mere attraktive for flyselskaberne. Derfor vil 

forhandlingsstyrken variere fra lufthavn til lufthavn, men nogen lufthavne vil altså kunne presse en højere 

pris igennem på deres slottider. Der forventes ikke at ske væsentlige ændringerne til lufthavnenes 

forhandlingsstyrke i nære fremtid. 

Medarbejderne i flybranchen er også en faktor med en fornuftig stor forhandlingsstyrke. Det skyldes at de 

ofte er medlemmer af fagforeninger, som kæmper evt. sager for dem. Strejker har historisk set også været 

et våben medarbejderne har brugt og som har kostet flyselskaberne mange penge gennem tiden. Så i takt 

med at den nye lovregulering der betyder at alle fly der er mere end 3 timer forsinket uanset om det er 

strejke eller andre omstændigheder der er årsagen, så skal flyselskaberne betale kompensation, vil fører til 

                                                           
76 MarketLine Industry Profile Report – Side 19 - https://store.marketline.com/report/ohme9952--airlines-in-
scandinavia/ 
77 MarketLine Industry Profile Report – Side 19 - https://store.marketline.com/report/ohme9952--airlines-in-
scandinavia/ 
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en øget forhandlingsstyrke hos medarbejderne. Der er ikke nogen tendenser på at det nuværende forhold 

vil ændre sig i nærmeste år.  

3.2.5 Konkurrencesituationen i branchen 

Den eksisterende konkurrencesituation i den skandinaviske flybranche påvirkes af flere forhold, som 

vægter forskelligt. En af de parametre der har en stor indflydelse på intensiviteten og rivalisering på 

markedet er antallet af aktører. Den skandinaviske flybranche består primært af enkelte store flyselskaber, 

samt en række mindre aktører. Typen af aktører kan hovedsaligt deles op i to typer, nemlig lavpris 

flyselskaber og fuld service flyselskaber. Overordnet er der mange aktører på det skandinaviske marked, 

men især lavpris fokuseret flyselskaber er begyndt at blomstre op på det skandinaviske marked, hvorfor 

branchen betragtes relativt mættet og meget mættet isoleret set på lavprisselskaber.78 Dette er med til at 

gøre rivaliseringen hård og dermed øge konkurrenceintensiteten i Skandinavien. Eftersom 

adgangsbarriererne er høje til branchen grundet store kapitalkrav, så mindsker det risikoen for at der 

kommer nye aktører og deltager i kampen om markedsandel. Dog er rivaliseringen høj i blandt de 

nuværende selskaber, hvilket skyldes at flybranchen ikke tillader så mange redskaber til at differentier sig i 

forhold til ens konkurrenter. Så eftersom det primært er service og pris parametrene man kan differentier 

så på, betyder det at branchen oplever store målgruppeoverlap blandt aktørerne i branchen. Altså går stort 

set alle aktører efter relativt de samme forbrugere, hvilket betyder at der er hård kamp om forbrugerne. Så 

eftersom de store flyselskaber allerede målretter næsten alle typer af rejsende er det altså meget 

begrænset for et flyselskab at erobre signifikant markedsandel ved kun at differentier sig. Eftersom 

branchen har meget høje faste omkostninger er der ligeledes rigtig svært at nøjes med en lille målgruppe, 

da det er et volumen game for at få ens overskudsgrad til at hænge sammen. Derfor tvinger den 

nuværende rivalisering eventuelle nye aktører til at gå efter en bred målgruppe. 79 

Eftersom branchen er præget af lave switching costs for forbrugerne kan det være svært for flyselskaberne 

at bygge en loyal kundebase op, hvorfor der konstant vil være kamp om alle forbrugere gang på gang. 

Måden hvorpå flyselskaber kan øge deres attraktivitet over for forbrugerne ud over pris og service, er ved 

at tilbyde gode ruter, samt gode slottider. Dette kræver store investeringer for opnå de gode flytider, samt 

mulige ruter. Ligeledes er disse vigtige aftaler allerede optaget af flyselskaber som har været længere tid i 

branchen og dermed allerede lavet gode bindende aftaler, som kan være svære at erobre fra dem. Dette er 

                                                           
78 Bilag 2 – Årsrapport 2018 – Side 42 - https://www.sasgroup.net/en/sas-annual-report-fiscal-year-2018/ 
79 MarketLine Industry Profile Report – Side 24 - https://store.marketline.com/report/ohme9952--airlines-in-
scandinavia/ 
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med til at gøre den nuværende rivalisering stor og vil i særdeleshed gøre det svært for nye aktører at 

kæmpe med om i opstartsfasen. 

Noget der dog taler for konkurrencesituationen i branchen, er væksten på det skandinaviske 

luftfartsmarked. Markedets størrelse er vækst og tendenserne peger ligeledes på forventninger til forsat 

vækst de kommende år jf. konklusionen på PESTEL analysen. 

3.2.6  Konklusion for Porters Five Forces 

Nedenstående figur illustrer branchens nuværende-, samt forventede konkurrencesituation inden for de 

næste fem år, baseret på de fem analyserede faktorer i Porters Five Forces. 

 

Figur 3.2.6.1 

Kilde: Egen tilvirkning 

Antallet af konkurrenter i branchen betragtes som værende høj. Samtidig er aktørerne meget identiske, da 

der hovedsageligt kun er 2 typer af selskaber, nemlig prisfokuseret og service fokuseret flyselskaber. Så den 

lille agilitet til at differentier sig, de høje faste omkostninger, samt den tunge adgangsbarriere i forhold til 

nødvendig økonomisk kapital, betyder at den nuværende rivalisering i branchen betragtes som værende 

høj. Dog viser tendenser i markedet, at branchen i Skandinavien kan forvente en forsat vækst i tilgangen af 

rejsende, hvorfor der kan argumenteres for en smule mindre rivalisering i fremtiden. 
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Truslen fra substituerende produkter er en meget variabel størrelse eftersom den især afhænger af de 

enkelte rejsers afstande, samt kompleksitet. Eftersom Skandinavien er en forholdsvis stor region 

arealmæssigt og består af et bjergrigt landskab, så er sandsynligheden for at fly kan være det nemmeste og 

mest attraktive for de rejsende relativ stor. Dog er infrastrukturen i Skandinavien god, hvorfor korte rejser 

kan være truet af substituerende produkter, som biler, toge og færger. Den nuværende situation betragtes 

derfor som en middel risiko. Dog kan det argumenteres for at fremtiden truer flybranchen med lyntoge og 

øget fokus på miljøet. Her er det en balance med luftfartsindustriens teknologiske udvikling i forbindelse 

med muligheden for at anvende biogas i højere grad i fremtiden. Alt i alt vurderes truslen dog for 

substituering af fly i fremtiden for værende en smule højere end hvad den nuværende situation er. 

Leverandørernes forhandlingsstyrke er en sammenfatning af de forskellige typer af leverandører til 

luftfartsindustrien i Skandinavien. Kigger man på flyproducenterne, så er antallet af udbydere meget 

begrænset, da der ses oligopol lignende forhold inden for producenter af større fly. Det er altså mere eller 

mindre kun Airbus og Boeing der kan levere de store fly til branchen, hvorfor de har en stor 

forhandlingsstyrke, da flyselskaberne har svært ved at substituere deres produkter. Forhandlingsstyrken 

hos brændstofleverandørerne betragtes også for værende relativ høj, da der på nuværende tidspunkt ikke 

er de store muligheder for at substituere denne ressource. Dog er der flere udbydere, hvorfor flyselskaber 

har mulighed for at forhandle om prisen i højere grad. Medarbejderne har ligeledes en rimelig 

forhandlingsstyrke da de har en stærk fagforening i ryggen, som hjælper dem med, at sikre gode vilkår. Alt i 

alt betragtes den nuværende forhandlingsstyrke fra leverandørerne til at være høj. Der er på nuværende 

tidspunkt ikke udsigt til at forholdene ændrer sig markant i fremtiden. Man kan dog forvente en lille 

stigning i anvendelsen af biobrændstof, hvorfor forhandlingsstyrken over for olieleverandørerne er en 

smule bedre i fremtiden. 

Hvis man kigger på kundernes forhandlingsstyrke, så er den præget af at de fleste kunder forhandler 

selvstændigt blandt et stort kundesegment. Dog har de gode muligheder for at skifte flyselskab gang fra 

gang uden nogen særlige omkostninger. Ligeledes har teknologien øget prisgennemskueligheden i 

branchen. Men alt i alt så er den enkelte kunde meget lidt at forhandle med, hvorfor situationen betragtes 

som værende lav. I fremtiden kan man forvente at flere folk vil samle sig i kampen for et bedre miljø, 

hvilket kan ligge en smule mere pres på branchen.  

Eftersom branchen er præget af meget tunge økonomiske konkurrenter og krav til en stor 

opstartsinvestering i fly, ruter personale mm. er det forholdsvis lille trussel for at nye udbydere på det 

skandinaviske marked. Dog er markedet i vækst og forventes forsæt værende vækst i de næste kommende 
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år. Derfor betragtes truslen som værende middel og i de kommende år i takt med at markedet er forsat 

vurderes i vækst en smule højere. 

3.3 Konkurrent analyse af Norwegian 

Efter vi nu har fået er bedre indblik i SAS makro- og brancheniveau vil vi nu kigge på hvad der identificere 

deres mikroniveau. I den forbindelse er der udarbejdet en konkurrentanalyse, som tager udgangspunkt i 

Norwegian Air Shuttle ASA, omtalt som Norwegian. Årsagen til valget af konkurrent skyldes at Norwegian 

betragtes som SAS største konkurrent på det skandinaviske marked. Norwegian besidder nemlig den 

næststørste kapacitet af tilgængelige sæder ud over SAS isoleret i Skandinavien jf. figur 2.5.1 i afsnit 2.5. 

3.3.1 Hvad driver Norwegian 

Norwegian er Skandinaviens førende lavpris flyselskab, som blev grundlagt i 1993 af Norske Bjørn Kjos. 

Deres mål er ”Norwegian har til hensigt at være det foretrukne flyselskab i udvalgte markeder, samt skabe 

lønsomhed og udbytte for vores aktionærer.”80 

Dette mål vil de realisere ved at skabe overkommelige priser for alle, være det fortrukne flyselskab, samt 

være bæredygtige. Norwegian ligger allerede lunt i svinget når man tager deres mål om at være det 

fortrukne flyselskab i betragtning. For i løbet af 2016 passere Norwegian nemlig SAS målt på antallet af 

passagerer fløjet i Skandinavien.81 Dog er Norwegian af den årsag ikke markedsleder på det skandinaviske 

marked målt på omsætning, eftersom deres omsætning ikke har været lige så høj som SAS.82 

 

Figur 3.3.1.1 

Kilde: Number of passengers 

of Norwegian Air Shuttle and 

SAS Scandinavian Airlines 

from 2003 to 2017 (in 

millions). Statista. Accessed 

April 2, 2019.  

 

                                                           
80 Norwegian: Vision & værdier. Udgivet af Norwegian. Internetadresse: https://www.norwegian.com/dk/om-
os/vores-historie/visions-and-values/ 
81 https://www-statista-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/statistics/804518/number-of-passengers-of-norwegian-air-
shuttle-and-sas-scandinavian-airlines/ 
82 Bilag 2 – Årsrapport 2018 – Side 1 - https://www.sasgroup.net/en/sas-annual-report-fiscal-year-2018/ 
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Norwegian er dog drevet af at erobre endnu mere markedsandel målt på passagerer på det skandinaviske 

marked. Ligeledes er deres 2020 mål at forbedre positionen som det førende kortdistance flyselskab i 

Skandinavien. Norwegian har altså ikke kun fokus på SAS, men faktisk i højere grad på de andre 

lavprisselskaber.83 

3.3.2 Hvordan agerer Norwegian nu 

Norwegian har i løbet af 2018 haft stort fokus på resten af verden og i den forbindelse investeret tungt i 

oprettelse af nye flyruter i blandt andet Nord- og Sydamerika, samt i en masse nye fly. Det har betydet at 

de på trods af deres hidtil største omsætning som de opnåede i 2018, ligeledes realiserede deres største 

negative EBITDA, som de har oplevet de seneste år. Isoleret set på det skandinaviske marked har der altså 

ikke været det samme fokus, som der har været ude for Europa. Bjørn Kjos har ligeledes nævnt i den 

seneste årsrapport fra 2018, at de stræber efter at vende det til en profitabel forretning igen. Ligeledes 

nævnes det at det skandinaviske marked er mættet af lavprisselskaber, hvorfor der i 2018 har været hård 

konkurrence. Deres nuværende fokus vil derfor være omkostningsfokuseret i forsøget på at mindske deres 

faste omkostninger på det skandinaviske marked, da de forventer en forsat stigende konkurrence.  

Norwegians aktivitet på nuværende tidspunkt er altså meget omkostningsfokuseret og mindre 

vækstorienteret end tidligere år på det skandinaviske marked. Norwegian har siden sidste år øget deres 

antal af fly med 18%, hvorfor det forventes at der ikke kommer den samme størrelse af investeringer i fly i 

2019, hvilket kan være med til at få dem i retning af en profitabel forretning igen.84 

Eftersom Norwegians vision er at være det fortrukne flyselskab for så mange mennesker som muligt og 

samtidig målretter sig efter ferierejsende folk85, så vurderes det at deres nuværende strategi er at målrette 

sig til brede dele af markedet. Ligeledes er Norwegians konkurrencefordel at tilbyde lave priser 

sammenholdt med det generelle marked. Så ud fra en Porters generisk strategi vinkel kan det antages, at 

Norwegian målretter sig efter at være omkostningsleder.  

3.3.3 Norwegians ressourcer og kompetencer 

For at analysere og vurdere Norwegians stærke og svage sider er selskabets mest unikke ressourcer, samt 

kernekompetencer blevet identificeret. For at vurdere de udvalgte ressourcer og kernekompetencer er der 

                                                           
83Investor presentation – S.8 - https://www.norwegian.com/globalassets/ip/documents/about-us/company/investor-
relations/reports-and-presentations/norwegian---investor-presentation-seb-seminar-08.01.2019-.pdf 
84 Norwegian Årsrapport 2018 – s.5 - https://www.norwegian.com/globalassets/ip/media/about-
us/company/investor-relations/annual-report-norwegian-2018.pdf 
85 https://www-statista-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/statistics/802867/distribution-of-business-and-leisure-
passengers-at-copenhagen-airport-in-denmark/ 
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ved hjælp af en VRIO-analyse blevet taget stilling til den konkurrencemæssige fordel, som de respektive 

ressourcer eller kernekompetencer nu måtte have. 

Service 

Norwegian har en unik kompetence i form af bredden i deres serviceniveau. Deres primære serviceniveau 

er baseret på lavpris flyrejser og er primært målrettet til de folk der ønsker at rejse fra A til B billigst muligt. 

Her har de et serviceniveau der er afstemt med den primæres målgruppes forventninger, samt et 

serviceniveau der hænger sammen omkostningsmæssigt. Grundlaget for at Norwegian har en unik 

kompetence inden for service skyldes at de ligeledes kan omstille deres serviceniveau for bedre at tilpasse 

rejsende med forventninger til en bedre service end den primære. Norwegian indførte nemlig et 

loyalitetsprogram i 2007, hvilket andre lavprisflyselskaber stadig ikke har den dag i dag. Ligeledes har 

Norwegians loyalitetsprogram vundet flere priser, heriblandt en pris fra Freddie Award, som er en af de 

mest prestigefulde kåringer som er medlemsgeneret. Her vandt de prisen for bedste loyalitetsprogram i 

Europa i både 2017 og 2018.86  

Udover loyalitetsprogrammerne er de en af de få lavprisflyselskaber der også har lounges i alle 

skandinaviske lande, som er egnet til rejsende der ønsker en højere service.87 Alt i alt formår Norwegian 

altså at kunne tilpasse deres serviceniveau til bred vifte af forventninger, hvilket gør dem i stand til at 

målrette sig et meget bredere publikum. 

Omkostning struktur 

Norwegian har en unik kompetence i form af deres omkostning struktur. Får kigger man på deres 

enhedsomkostning fra årsregnskabet 2018, så havde de en enhedsomkostning på 0,24 DKK (0,31 NOK) 

ekskl. brændstof.88 Dette er en særdeles lav enhedsomkostning sammenholdt med majoriteten af andre 

flyselskaber. SAS enhedsomkostning er til sammenligning for samme periode 0,41 DKK (0,57 SEK) ekskl. 

brændstof.89 Der skal dog ved sådan en sammenligning tages højde for virksomhedernes forskellige 

overordnede serviceniveauer, samt prisniveauer der berettiger SAS til at have en smule højere 

enhedsomkostning. Dog vurderes Norwegians omkostningsstruktur stadig til værende unik, hvorfor det har 

en vis konkurrencefordel for Norwegian at have så lave enhedsomkostninger. 

                                                           
86 https://media.uk.norwegian.com/pressreleases/norwegian-loyalty-scheme-wins-two-awards-at-2018-freddie-
awards-2492759 
87 https://www.norwegian.com/dk/rejseinformation/indcheckning-og-boarding/lounge-adgang/ 
88 Norwegian Årsrapport 2018 – s.89 - https://www.norwegian.com/globalassets/ip/media/about-
us/company/investor-relations/annual-report-norwegian-2018.pdf 
89 Bilag 2 – Årsrapport 2018 – Side 106 - https://www.sasgroup.net/en/sas-annual-report-fiscal-year-2018/ 
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Fly 

Norwegian har unikke ressourcer i form af deres bestand af fly. De kan nemlig slå sig for brystet med at 

have den yngste flyflåde sammenlignet med deres største konkurrenter jf. bilag 6. Det betyder at mange af 

deres fly har en nyere teknologi, som både øger oplevelsen i kabinen, men også det miljømæssige aspekt i 

form af optimeret motorer. Eftersom fokusset og efterspørgslen på mere miljøvenlige fly er stigende jf. 

PESTEL analysen afsnit 3.1, så antages det at Norwegians bestand af nye fly er en unik ressource som 

helhed. 

Anerkendelse  

Norwegian vandt titlen som Europas bedste lavpris flyselskab i 2018, som dermed var den sjette gang i 

streg.90 En undersøgelse viser ligeledes at Norwegians omdømme er bedre end deres gennemsnitlige 

lavpriskonkurrenter.91 Dette er med til at øge en positiv opmærksomhed på Norwegian, hvilket kan være 

meget værdifuldt i en branche, hvor der ikke er stor differentiering mellem den tilbudte ydelse fra 

aktørerne på det skandinaviske marked. 

Ledelse 

Bjørn Kjos var grundlægger af Norwegian og har været administrerende direktør, samt storaktionær lige 

siden begyndelsen. Han har formået at vækste Norwegians omsætning hvert år siden da og betragtes som 

en stærk leder.92 Bjørn Kjos er blevet anerkendt blandt andet ved at vinde diverse priser, som EY 

Entrepreneur Of The Year93, samt Rockford Award.94Så baseret på hans priser som anerkender ham for 

stærkt lederskab, som de bedrifter han har opnået med Norwegian vurderes han til at være en rigtig vigtig 

ressource for Norwegian. 

 

 

 

 

                                                           
90 https://www.worldairlineawards.com/worlds-best-low-cost-airlines-2018/ 
91 https://yougov.co.uk/topics/travel/articles-reports/2018/09/03/disruption-airline-industry-norwegian-air-and-jet2 
92 Investor presentation – S.3 - https://www.norwegian.com/globalassets/ip/documents/about-us/company/investor-
relations/reports-and-presentations/norwegian---investor-presentation-seb-seminar-08.01.2019-.pdf 
93 https://www.ey.com/no/no/newsroom/news-releases/2012-eoy-sorvest 
94 https://www.routesonline.com/airports/2497/chicago-rockford-international-airport/news/245648/bjrn-kjos-and-
norwegian-air-win-inaugural-rockford-award/ 
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Opsummering med VRIO-analyse 
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konkurrencefordel 

Ledelse Yes Yes Yes Yes 
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Figur 3.3.3.1 

Kilde: Egen tilvirkning 

Det der generelt kendetegner Norwegians styrker og konkurrencemæssige fordele er at de er midlertidige. 

Det betyder at situationen hurtigt kan ændre sig i fremtiden, afhængigt af deres konkurrenters adfærd og 

handlinger. Luftfartsindustrien i Skandinavien er netop kendetegnet er utrolig hård konkurrence, hvorfor 

det er begrænset af unikke ressourcer og kompetencer de enkelte flyselskaber har. Norwegian nuværende 

situation ser fornuftig ud nu, men i takt med at deres konkurrencemæssige fordele blot er midlertidige, så 

er deres fremtidig konkurrencestyrke altså ikke sikret i fremtiden. Så Norwegian skal være vågne og holde 

øje med konkurrenterne, da de kan påvirke Norwegians konkurrencestyrke relativt hurtigt fra den ene dag 

til den anden. Men kan ligeledes på baggrund af overstående konkludere at Norwegians svage sider er at 

de er meget følsomme over for omverdensforandringer, samt at de har mange konkurrencemæssige 

fordele, som kun er midlertidige. De har altså begrænset kontrol over deres generelle fordele på markedet.  

3.3.4 Norwegians sandsynlig kommende strategier 

Baseret på Norwegians investor rapport fra januar 2019, så ligger Norwegian op til, at de vil øge den 

nuværende markedsandel ved forsat at være Skandinaviens fortrukne lavprisflyselskab. Ligeledes vil de øge 

markedsandelene ved hjælp af at optimere deres værdikæde og dermed forsøge at nedsætte deres 
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fasteomkostninger. Herudover vil de forsøge at optimere deres nuværende ydelser med den seneste 

teknologi løbende, samt veluddannet personale personale.95 

Meget tyder altså på at Norwegian på sigt vil ligge tæt op ad deres nuværende strategi. De bevarer deres 

primære fokus på målgruppen der søger billige billetter og deres sekundære målgruppe fokus vil forsat 

være folk der ønsker full-service. Ligeledes forventes det ikke at de har i sinde at skifte ud i deres flyflåde 

markant den kommende tid og der er ingen nye serviceydelser på vej. De bevar altså deres samme produkt 

og vil blot fortage mindre optimeringer til blandt andet service i form af personale uddannelse, samt 

forsøge at reducere omkostningerne ved løbende at implementere den seneste teknologi.  

Ifølge Ansoffs vækst matrice vil de betyde at Norwegian vil stræbe efter markedspenetrering strategien. 

Den vækststrategi vil altså være fokuseret på intensivering af deres nuværende produkter og 

serviceydelser. Herved vil de benytte en mere langsom, men kontrolleret vækststrategi ved brug af deres 

allerede kendte veje. Det vurderes samlet set at Norwegian satser på en organisk vækst baseret på deres 

egne tiltag i et kontrolleret tempo.  

3.3.5 Hvor er Norwegian sårbar 

Norwegian er sårbar på samme område som hele luftfartindustrien i Skandinavien er, nemlig at de er 

meget følsomme over for eksterne hændelser og ændringer fra makroniveauet. Udover at Norwegian er 

meget sårbare for ændringer i omverden, så er deres punktligheds ratings ikke så gode sammenholdt med 

SAS og deres andre nærliggende konkurrenter.96 Norwegian oplever altså flere aflysninger og forsinkelser 

på deres fly end de fleste andre selskaber. Dette kan skade deres brand, men øger ligeledes deres 

omkostninger til kompensationer de skal tilbagebetale. Eftersom det er blevet nemmere at søge 

kompensation og at der er flere der gør det, så er det en svaghed der svækker deres konkurrencestyrke. 

Ligeledes er mange af Norwegians unikke kompetencer og ressourcer, nogen der kan efterlignes inden for 

en vis grad jf. Norwegians VRIO-analyse. Det betyder at mange af Norwegians konkurrencemæssige fordele 

blot er midlertidige og hurtigt kan miste fordelene. 

Eftersom Norwegian har lavet mange investeringer gennem de seneste år, så har de på nuværende 

tidspunkt ikke en lige så stærk likviditet, som blandt andet SAS har.97 Det begrænser Norwegian en hel del i 

form af strategiske muligheder, eftersom de ikke har det samme investeringsråderum. 

                                                           
95 Investor presentation – S.5 - https://www.norwegian.com/globalassets/ip/documents/about-us/company/investor-
relations/reports-and-presentations/norwegian---investor-presentation-seb-seminar-08.01.2019-.pdf 
96 https://finalcall.travel/da/sas-blandt-bedste-deres-klasse-punktlighed/ 
97 https://check-in.dk/norwegian-saelger-yderligere-to-fly/ 
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Samlet set har Norwegian altså flere væsentlige svagheder, som kan udnyttes af konkurrenter, men som 

ligeledes også begrænser deres strategiske agilitet af nye kommende tiltag. 

3.3.6 Konklusion for konkurrentanalyse 

Norwegian er den næste største spiller på det skandinaviske marked, men lidt en anden type end SAS. De 

er nemlig mere prisfokuseret på trods af, at de i de senere år har forsøgt at øge deres attraktivitet over for 

full-service segmentet, ved fx at implementer et loyalitetsprogram, samt lounges i alle de skandinaviske 

lufthavne.  

Norwegian vækster mere i passangere end SAS gør for tiden, men på trods af det løb de ind i et underskud 

for første gang i 2018. Der er blevet udmeldt at Norwegian ikke forventer at fokusere på samme energiske 

vækst eftersom de i fornyeligt investerede i 18 nye fly. Ligeledes er de blevet omkostning fokuseret, da de 

skal forsøge at gøre forretningen lønsom igen, hvorfor deres konkurrencestyrke forventes mindre den 

kommende periode. Ligeså mange unikke ressourcer og kompetencer Norwegian har ligeså sårbare er de 

for ændringer i omverden, samt konkurrent efterligninger. For de mange fordele som giver Norwegian 

konkurrencestyrke her og nu, er blot midlertidige konkurrencefordele, som relativt hurtigt kan blive 

udfordret af de mange andre lavprisselskaber, som kæmper med i markedet. Alt i alt har Norwegian en stor 

konkurrencestyrke, men det er for alvor første gang i nyere tid, at de ligeledes står sårbart over for 

ændringer på makro og branche niveau, eftersom de døjer med en lav likviditet, som gør det svært for dem 

at reagere på evt. angreb fra andre lavprisflyselskaber. 

3.4 Kritiske succes faktorer 

Følgende analyse har til formål at identificere de primære faktorer, som er de vigtigste faktorer for at opnå 

succes i luftfartsindustrien i Skandinavien. Disse kritiske succesfaktorer er baseret på efterspørgslen blandt 

de rejsende. 

3.4.1 Priser 

Konkurrencedygtige priser er en kritisk succes faktor, som mange rejsende måler de respektive flyselskaber 

på. Jf. afsnittet teknologi i PESTEL analysen blev der analyseret at sammenligningsdatabaser blev mere og 

mere anvendt. Disse sider havde det primære formål at finde de billigste rejser, hvorfor man kan anse det 

stigende forbrug, som indikator på at pris er en væsentlig faktor for rejsende inden de vælger flyselskab. 

Ligeledes er markedet relativt homogent, især inde for feriesegmentet, hvorfor faktorer som pris er en 

kritisk succes faktor. 
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3.4.2 Service 

God service under flyrejsen, samt gode forhold inden og efter flyrejser er en væsentlig faktor især for de 

hyppigst rejsende.98 Så eftersom det primært er de forretningsrejsende der er de hyppigst rejsende og at de 

har udgøre en stor volumen den samlede mængde af rejsende, så vurderes faktoren for at have væsentlig 

indflydelse.99 

3.4.3 Punktlighed 

Flyafgange og ankomster efter planen er en af de væsentligste faktorer for rejsende, da de ofte har et 

program de skal få til at gå op i en højere enhed.100 Derfor basere mange rejsende også deres valg af 

flyselskab baseret på deres punktlighed til at overholde deadlines og lignende. 

3.4.4 Bæredygtighed 

Som analyseret jf. afsnittet miljø i PESTEL analysen, så var der et stigende fokus på miljøet fra de rejsende. 

Dette har medført og vil højest sandsynligt i endnu højere grad i fremtiden betyde at folk har større 

forventninger til flyselskabernes bæredygtighed. Derfor er de respektives flyselskaber adfærd i forhold til 

miljøet ligeledes en faktor der er kritisk at have, hvis man ønsker at øge sin konkurrencestyrke. 

3.4.5 Teknologiske udvikling og digitalisering 

Digitalisering er en voksende implementering, som sker i de fleste brancher. Derfor er behovet til 

digitalisering i forbindelse med flyrejser ligeledes i fokus. Som analyseret jf. afsnittet teknologi i PESTEL 

analysen, var de generelle marked trends at folk ønskede i stigende grad digitaliseret check-in, samt Wi-Fi 

og lignende tekniske features om bord. Flyenes teknologiske udvikling følger oftest med alderen på 

flyflåden, hvorfor en ung flyflåde vil være at foretrække blandt de rejsende.  

Alt i alt er den teknologiske udvikling, samt digitalisering vigtig at udbyde, eftersom rejsende har denne 

faktorer med i sine overvejelser i forbindelse med valg af flyselskab.  

3.5 Konklusion på omverdens analyse 

Det der karakteriser den skandinaviske luftfartsindustris omverden er overordnet at makroforholdene har 

en stor indflydelse på branchens attraktivitet og udvikling. Årsagen til den store indvirkning skyldes primært 

at flyselskaberne har store udgifter til blandt andet brændstof, som historisk har været meget svingede på 

prisen, hvilket det ligeledes forventes i fremtiden. Ligeledes er luftfartsindustrien meget afhængig af den 

                                                           
98 Bilag 2 – Årsrapport 2018 – Side 6 - https://www.sasgroup.net/en/sas-annual-report-fiscal-year-2018/ 
99 https://www-statista-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/statistics/802867/distribution-of-business-and-leisure-
passengers-at-copenhagen-airport-in-denmark/ 
100 https://www.fabec.eu/images/user-pics/pdf-
downloads/aviation_facts/Aviation%20Facts%2002%20Punctuality%20screen.pdf 
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generelle økonomiske situation, som dog forventes stabilt stigende blandt de skandinaviske folk. Den 

globale klimadebat har også sat sit præg i Skandinavien, hvor folk i højere grad presser flyselskaberne til at 

være innovative og gøre noget ved den store CO2 udledning.  

Herudover vurderes konkurrencesituationen i branchen for værende høj, dog med en tendens, samt udsigt 

til et forsat voksende marked som vil øge branchens overordnede attraktivitet. Dog er der andre 

brancheparametre som forventes at kunne påvirke luftfartsindustrien i Skandinavien relativt markant, som 

fx truslen fra substituerende produkter. Tendenser ude for Skandinaviens grænser tyder nemlig på, at 

lyntoge kan blive direkte modstander til flybranchen i højere grad. Denne trussel er en væsentlig faktor, 

som kan have en stor indflydelse, hvis tendensen kommer til Skandinavien i den nære fremtid. Nedenfor er 

der på baggrund af omverdensanalysen identificeret potentielle fremtidige muligheder, samt trusler for 

den skandinaviske luftfartsindustri.  

Muligheder Trusler 

 Økonomisk højkonjektur i Skandinavien 
 Teknologisk udvikling som kan forbedre 

brændstofforbruget 
 Billigere biobrændstof  
 Stigende trend at flyve 
 Klimaforandringer kan ændre rejsemål  
 Teknologisk automatisering kan sænke de 

faste omkostninger 

 Økonomisk lavkonjektur i Skandinavien 
 Konkurrence fra lyntoge 
 Fokus på miljøet kan øge de rejsendes 

forventninger til dyrt biobrændsel 
 Potentielle politiske restriktioner i 

forbindelse med det stigende fokus på 
miljø 

 Stigende fokus på kompensationer 
 Stigning i brændstofspriser 
 Trussel fra nye indtrængere i et voksende 

marked 
 Klimaforandringer kan ændre kravene til 

fly og øge risikoen for forsinkelser. 
Figur 3.5.1 

Kilde: Egen tilvirkning 
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4. Intern analyse af SAS 

For at få en indsigt i SAS interne kernekompetencer og unikke ressourcer er der udarbejdet en 

værdikædeanalyse, som har til formål at identificere SAS aktiviteter. Med udgangspunkt i de analyseret 

aktiviteter vil der blive udvalgt de mest bærende og konkurrencedrivende kompetencer samt ressourcer. 

Disse respektive kompetencer og ressourcer vil efterfølgende blive kørt gennem en VRIO-analyse, som har 

til formål at give et indblik i konkurrencefordelene de enkelte kompetencer og ressourcer har. Ligeledes vil 

de udvalgte kompetencer og ressourcer blive holdt op imod de identificeret kritiske succes faktorer, som 

der blev analyseret i omverdensanalysen jf. punkt 3.4. 

Når vi derefter har fået et indblik i hvorvidt SAS unikke kompetencer og ressourcer matcher markedets 

kritiske succes faktorer, vil der blive udarbejdet en nøgletalsanalyse. Denne analyse har til formål at 

vurdere SAS økonomiske råderum til at optimere, samt realisere eventuelle strategiske tiltag. Denne 

interne analyse af SAS vil til sidst munde ud i en indsigt i deres stærke og svage sider. 

4.1 Værdikædeanalyse 

Porters værdikæde er på forhånd ikke skræddersyet til SAS, hvorfor den oprindelige værdikæde struktur er 

tilpasset til få det mest retvisende billede af SAS værdiskabende elementer. 

Nedenfor ses den skræddersyet værdikæde for SAS, som har til formål at analysere og identificere de 

væsentligste aktiviteter. De udvalgte aktiviteter vil til sammen give os et indblik i den fulde værdi som SAS 

skaber for deres kunder. 

 

Figur 4.1.1 

Kilde: Egen tilvirkning – Tilpasset værdikæde for SAS 
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4.2 Primære aktiviteter 

4.2.1 Marketing og salg 

SAS Image 

SAS har ved hjælp af effektiv marketing skabt sig et godt image og opnåede en god kendskabsgrad i hele 

Skandinavien. Dette er en vigtig faktor eftersom luftfartsindustrien har relativ mange udbydere. Eftersom 

flybranchen ligeledes er et relativ mere homogent end heterogent marked, så er det vigtigt med et godt 

brand, samt høj kendskabsgrad.  

IFO, Instituttet for Opinionsanalyse har i 2018 fortaget en opinionsanalyse på SAS.101 Denne analyse viser at 

SAS har forbedret sit image og brand i høj grad. Denne store imagefremgang er sjældent set i sådan grad i 

flybranchen, hvilket alt i alt styrker SAS’ konkurrencestyrke på hårdt marked med mange udbydere.102 

Nogen af de væsentligste parametre for SAS som samlet set definere deres image er deres høje 

kendskabsgrad, deres kommunikation samt deres troværdighed. Disse tre parametre er alle blevet bedømt 

i en stor opinionsanalyse og resultatet af dem har været gode for SAS. Størstedelen af folk i Skandinavien 

kender altså SAS og mener at ledelsen er gode til at kommunikere planer, visioner samt værdier. Hvilket er 

en vigtig kompetence at kunne nu hvor fokusset på luftfartsindustriens selskaber planer i forhold til miljøet 

er i fokus blandt de rejsende. Det sidst udvalgte parametre scorer højt er SAS’ troværdighed. Majoriteten 

mener nemlig at SAS overholder de forventninger og løfter de giver.  

Loyalitetsprogram 

SAS var en de første aktører på det skandinaviske marked der introduceret et loyalitetsprogram. Ligeledes 

er det Skandinaviens stærkeste loyalitetsprogram i form af medlemmer. Pr. oktober 2018 var der hele 5,6 

millioner medlemmer, hvilket var en vækst på 3,5% siden året for inden.103 Medlemmerne kan få mange 

fordele ved at rejse med SAS, hvilket er med til at fastholde kunderne. De optjener point ved at flyve med 

SAS og kan bruge disse point på blandt andet opgraderinger af flyrejser, leje af bil, reservering af hoteller 

mm. 104   

SAS har indtil nu haft god succes med loyalitetsprogrammet, som i en hård branche har gjort det muligt at 

fastholde folk og dermed gøre dem loyale over for SAS. Derfor har SAS forsat videreudviklet dette 

loyalitetsprogram for hele tiden at kunne yde en bedre service end deres konkurrenter. SAS seneste tiltag i 

                                                           
101 http://www.ifo-analyser.dk/default.asp?Site=Info&page=175 
102 https://check-in.dk/kolossal-imagefremgang-for-sas-i-danmark/ 
103 Bilag 2 – Årsrapport 2018 – Side 3 - https://www.sasgroup.net/en/sas-annual-report-fiscal-year-2018/ 
104 https://www.sas.dk/eurobonus/ 
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forhold til loyalitetsprogrammet er pointdeling, hvilket gør det muligt for de rejsende at bruge deres 

optjente point på grupper af op til 8 personer. Dette initiativ har især skabt glæde hos forretningsrejsende, 

som typisk rejser i hold eller sender forskellige repræsentanter afsted fra gang til gang.105 SAS betragtes til 

at have et de bedste loyalitetsprogrammer på det skandinaviske marked, som giver deres salgsaktivitet et 

stort boost.  

Alliancer 

SAS var en af grundlæggerende af Star Alliance i 1997, som ligeledes er en af de største alliancer som et 

Skandinavisk luftfartsselskab er med i. Denne alliance som SAS er en del af, gør det muligt for dem at øge 

værdien af deres loyalitetsprogram i endnu højere grad, eftersom de optjente point kan bruges på tværs af 

mere end 25 flyselskaber rundt om i verden. Dette unikke netværk er altså ligeledes noget de brander sig 

på og bruger til at øge salget. 

Salg 

SAS’ marketing som primært er baseret på deres image, loyalitetsprogram, samt samarbejde med Star 

alliance er alle faktorer der støtter deres salg. SAS ligger stor vægt på hvordan salget af billetter forløber, 

eftersom det er et vigtigt førstehåndsindtryk over for de rejsende. SAS har derfor stort fokus på at tilpasse 

deres salgskanaler baseret på efterspørgslen fra forbrugerne. Så jf. afsnittet teknologi i PESTEL er 

digitaliseringen en markedstrend, hvorfor SAS har lagt en digitaliseringsplan. I denne plan har SAS sat sig 

nogen klar mål for 2030, som blandt andet skal gøre købet af billet endnu mere tilgængeligt og nemmere 

for alle forbruger.106 SAS har allerede taget hold på denne plan ved at åbne nye digitale salgskanaler der 

skal være med til at øge salget af billetter. Dette er en væsentlig tilpasning, som betyder at SAS følger med 

markeds efterspørgsel og dermed øge deres konkurrencestyrke.  

En anden faktor som SAS ligeledes forsøger at vinde tillid på over for deres kunder, er ved at have 

gennemsigtige priser. Mange folk mener nemlig at der er mange skjulte priser i flybranchen, hvorfor de 

sætter stor pris på gennemsigtighed.107 SAS meddeler selv på deres hjemmeside at de gør en stor ære ud af 

at have gennemsigtige priser og ingen skjulte gebyr.  

Efter salg  

SAS har ligeledes aktiviteter som bidrager til værdien lige efter salget. Dette inkluderer blandt andet 

servicen om at man kan annullere sine betalte billetter inden for 24 timer og få refunderet det fulde 

                                                           
105 https://check-in.dk/sas-lancerer-pointsharing-i-eurobonus-program/ 
106 Bilag 2 – Årsrapport 2018 – Side 27 - https://www.sasgroup.net/en/sas-annual-report-fiscal-year-2018/ 
107 https://www.berlingske.dk/rejser/gebyrguide-til-flyrejsen-der-er-penge-at-spare-paa-bagagen 



46 af 88 
 

beløb.108 Denne service har til formål at give sikkerhed og dermed øge sandsynligheden for at folk booker 

billetterne i første omgang. Så udover at have funktionen til at skabe tillid, så kan den også have en 

indflydelse på det primære billetsalg i første omgang.   

4.2.2 Logistik 

Punktlighed 

SAS’ punktlighed omhandler deres evne til at overholde tiderne i forhold til afgange og ankomster. Det vil 

altså sige at de skal undgå at blive forsinket eller aflyse flyene. Dette er ekstremt vigtigt, da de fra 2017 til 

2018 havde en lavere punktlighedsprocent, hvilket direkte påvirkede kundernes vurdering af SAS.109  

Punktligheden var i SAS ifølge deres årsrapport fra 2018 gennemsnitligt på 77,7%. Procenten er regnet på 

at hvis letter eller lander inden for 15 minutter af det estimeret tidspunkt, så er det en succes. Eftersom 

mange rejsende og især forretningsrejsende har stramme bagkanter der skal overholdes, så er det utroligt 

vigtigt med en høj punktlighedsscorer, da det skaber en masse værdi for kunderne. 

Hvis man kigger på SAS punktlighed i den seneste periode, så har de siden årsrapporten fra 2018 som 

medtog måneden oktober, haft en dårligere punktlighedsprocent i det nye regnskabsår. Hvis man ser på 

grafen nedenfor, så kan man se at punktligheden ellers startede godt i ud i november, men tog et dyk 

december måned. Samlet set så har perioden november 2018 til marts 2019, som er begyndelsen på det 

nye regnskabsår haft en punktlighedsprocent på 76,97 gennemsnitligt. Dette er et dyk på ca. 0,7%, hvilket 

altså ikke markant, men i betragtning af at SAS ønsker at være de punktligste, så er det stort tab ikke at 

forbedre på dette område. SAS var i 2018 det sjette mest punktlige flyselskab i Europa og efter at have 

været det mest punktlige flyselskab i Skandinavien mange år, så har Finnair i samlet set i 2019 været en 

smule mere punktlige end SAS.110 Årsagen til SAS lave punktlighedsprocent i juli 2018 skyldes primært 

mangel på personale og forsinkelser på grund af den Europæisk flyvekontrol. Ligeledes var 

vintermånederne påvirket af udfordrende vejr, som sænkede punktligheden en smule.111 

                                                           
108 https://www.sas.dk/rejseinfo/service-og-feedback/#/flight-refund 
109 Bilag 2 – Årsrapport 2018 – Side 3 og 16 - https://www.sasgroup.net/en/sas-annual-report-fiscal-year-2018/ 
110 https://www.flightstats.com/v2/monthly-performance-reports/airlines 
111 Bilag 2 – Årsrapport 2018 – Side 34 - https://www.sasgroup.net/en/sas-annual-report-fiscal-year-2018/ 
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Figur 4.2.2.1 

Kilde: FlightStats (Marketline)112 

 

Med SAS mange forretningsrejsende er det derfor utrolig vigtigt, at de fokuserer på at øge deres 

punktlighed i den kommende tid, eftersom det påvirker værdien for kunden meget direkte. Udfordringer 

der kunne gøre deres punktlighed værre, er ting som strejke blandt personalet, så der igen vil opstå 

personale mangel. 

Planlægning af fly kapacitet 

I takt med at efterspørgslen på flyrejser generelt har været stigende de sidste år og forventes at være det 

de kommende år jf. omverdensanalysen, så er det vigtigt for selskaberne at tilpasse deres kapacitet i flyene 

til efterspørgslen. Der har I SAS seneste regnskabsår 2018 været en forbedring sammenlignet med forrige 

regnskabsår 2017, på 3,7% flere rejsende på tværs af alle lufthavne og selskaber i Skandinavien. Derfor har 

SAS ligeledes øget deres mulige sædekapacitet med 4,5% for at følge markedsudviklingen.113 SAS har på 

baggrund af deres lange erfaring god indsigt i markedets efterspørgsel i de forskellige sæsoner. SAS har i 

2018 optimeret deres drift og interne logistik, så de endnu mere fleksible i forhold til antallet af rejsende. 

Dette har haft ført til gode resultater for både kunderne, som altid oplever mange muligheder af rejsetider 
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og destinationer, samt for SAS som har kunne spare nogen fasteomkostninger ved ikke at have for mange 

fly stående i drift i forhold til efterspørgslen.114  

Så den optimeret interne logistik mellem antallet af leaset fly, antallet af fly på vingerne, samt tilbudte ruter 

i de forskellige sæsoner går alt i alt op i en højere enhed og sikre en stor værdi for deres kunder. 

4.2.3 Service 

Service på flyrejsen  

Mange af SAS’ konkurrenter anvender samme fly som SAS på grund af det lille antal af flyleverandører. 

Dette betyder at det derfor som sådan ikke er flyet der gør den store forskel når man skal måle 

værdiskabelsen. Derimod er det servicen om bord og personalet om bord der yder den. 

SAS Customer Satisfaction Index (CSI), er et udtryk for den samlede vurdering af hele ydelsen fra kunderne. 

SAS CSI var i 2018 en score på 70.115 Dette er et fald sammenholdt med de 7 år, hvor deres score har ligget 

mellem 72 og 74.116 Da SAS fokusere en hel del på forretningsrejsende, samt ligger på højere prisniveau end 

deres fleste konkurrenter er derfor vigtigt med en god CSI, for at kunne retfærdiggøre den højere pris.  

Da SAS har det meste af deres kontakt med kunderne i flyene under rejsen, så er det vigtigt at de her kan 

yde en god service. SAS tilbyder flere niveauer af service alt efter hvilken klasse man har købt. SAS tilbyder 

dog som minimum snacks, drikkelse og tilgængeligt wi-fi på alle flyruter inden for Skandinavien. På SAS 

dyrere klasser serveres der mad i høj kvalitet og de er komfortable stole med ekstra plads, samt 

luksussengetøj fra Hästens. SAS har med vilje valgt leverandører af blandt andet mad og sengetøj fra 

Skandinavien, da de ønsker folk skal føle sig hjemme.117 Servicen der tilbydes ombord understøttes af deres 

personale, som spiller en stor rolle i værdiskabelsen. SAS’ ansatte har alle været igennem et grundforløb 

hos SAS der skal sikre, at de efterlever SAS værdier om at yde en god service. I Norge blev SAS ansatte i 

2018 kåret til at være blandt nogen af de mest attraktive ansatte i Norge.118 Hvilket er godt tegn på, at SAS’ 

personale har god erfaring og kvalitet. 

Service i lufthavne og Lounges 

SAS’ serviceydelse starter med at skabe værdi inden folk sætter sig i flyene. Hvorfor det er vigtigt for SAS 

ligeledes at gøre et godt indtryk i de respektive lufthavne i Skandinavien. SAS har længe haft lounges i de 
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største lufthavne, hvor SAS’ rejsende har mulighed for at opholde sig inden deres afgang. Her kan man 

opholde sig i ro, arbejde på lånte computere, få gratis wi-fi eller få mad og drikke. SAS har nogen af de 

største lounges i Scandinavia, som ligeledes har det største udvalg af aktiviteter. SAS har bevidst valgt at 

have store lounges, med god beliggenhed, for netop at yde en højere service i lufthavnen end deres 

konkurrenter.  

Derfor har SAS i slutningen af 2018 indført yderligere service i lufthavnen i form af et såkaldt Service Point. 

SAS Service Point er en ny base som skal hjælpe kunderne med billetbestilling og check-in. Alt i alt for at 

gøre hele processen så nem som muligt for SAS’ rejsende. Dette tiltag er der på nuværende ikke andre 

konkurrenter der har i samme grad i Skandinavien, hvorfor denne værdi er unik og potentielt kan skabe en 

konkurrencefordel for SAS på sigt. 

4.3 Sekundære aktiviteter 

4.3.1 Virksomhedens infrastruktur 

SAS interne infrastruktur har blandt andet til formål at understøtte deres logistik og planlægning. SAS har i 

2018 optimeret deres teknologiske systemer og øget fleksibiliteten i måden hvorpå de håndtere volumen af 

tilgængelige fly. Denne optimeret infrastruktur skal være med til at forbedre deres bemandingsfaktor af 

passagerer på deres fly. For eftersom SAS har høje faste omkostninger ved at sende fly afsted, så er det 

mere lønsomt at have fyldt sine fly op for at imødekomme disse faste omkostninger. SAS’ 

bemandingsfaktor af passagerer var i 2018 på 74,4%.119 Det vil altså sige at SAS’ fly i gennemsnit ca. var 

fyldt 3/4 del op hver gang det fløj afsted. De resterende sæder der var tomme tjente altså ikke noget formål 

og kunne derfor ikke dække nogen af de høje faste omkostninger. Gennem større research og øget 

fleksibilitet vil SAS forsøge at øge denne faktor.120 

SAS’ ledelse har gennem erfaring ligeledes valgt en organisationsstruktur der gør det muligt for 

medarbejderne bedre selv at have indflydelse på serviceniveauet. Et eksempel herpå er at kontra mange af 

SAS’ konkurrenter som har lavet en drejebog angående service om bord på flyet, så har SAS i stor grad 

overladt styringen til personalet. Det har de da mener at det er deres personale der er eksperterne på de 

respektive områder. Dette har gennem en intern feltundersøgelse vist at servicen er vurderet højere fordi 

at SAS netop ikke begrænsede deres personale med instrukser.121 
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4.3.2 Menneskelige ressourcer 

SAS har gennem intern uddannelse sikret at deres medarbejdere er i stand til at efterleve de ønskede 

værdier. SAS fokuserer ligeledes på at give deres medarbejdere bedre forhold fx ved at give dem mulighed 

for i et vist omfang at skemalægge deres arbejdstimer. Denne kontrol over work-life balance skal sikre øget 

arbejdsglæde, som forventes at påvirke medarbejdes indsats i at yde en ekstraordinær service på i flyene, 

men også i lufthavnene. 

SAS har dog også haft en masse udfordringer med at optimere deres menneskelige ressourcer. SAS’ 

Employee Commitment Index (ECI) er nemlig nedgående i 2018 sammenlignet med 2017. Denne score er i 

2018 55, hvor den i 2017 var 57.122 ECI er baseret på en lang række parametre, som samlet set vurdere 

medarbejderne engagement og lyst til at yde en god indsats. De største udfordringer som har haft 

indflydelse på denne ECI-score har som regel været i forbindelse med strejker, hvor SAS og deres 

medarbejdere ikke har kunne blive enige om en overensstemmelse. Da serviceniveauet er en af SAS 

primære værdier og at det er medarbejderne der skal løfte dette serviceniveau i høj grad, er det derfor en 

vigtig faktor at fokusere på. Denne sekundære aktivitet har altså til formål at støtte op om at SAS’ 

medarbejder står bedst muligt stillet til, at kunne levere en god service, som har en stor værdi for SAS’ 

rejsende. 

4.3.3 Produkt- og teknologiudvikling 

SAS har et dedikeret innovationsteam, nemlig SAS Lab, som har til formål at udvikle deres produkt og 

service ved blandt andet hjælp fra teknologisk udvikling. SAS Lab analyserer kundernes efterspørgsel og 

forsøger på baggrund af de højest prioriteret trends at optimere deres ydelser så de bedst muligt tilpasser 

sig efterspørgslen.123  

En af SAS Labs største fokuspunkter er at udvikle en optimeret digital løsning der skal give kunderne bred 

vifte af muligheder i forhold til booking, check-in og meget mere. Denne digitalisering ville ikke blot øge 

servicen, den har ligeledes til formål at sænke SAS’ udgifter, eftersom løsningen forventeligt kan nedjustere 

behovet for personale. Digitaliseringen af SAS har også til formål at øge salget af billetter, da det skal blive 

nemmere og hurtigere for brugerne at booke på deres smartphones, tablets eller computer.124 

SAS har førhen været kendt for at være firstmovers i forhold til implementering af nye serviceydelser, som 

da SAS fx var de første i Skandinavien til at tilbyde underholdning i form af film ombord. SAS havde stor 

succes med denne implementering, hvorfor de forsat ønsker at være firstmovers på nye produkt og 
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teknologi tiltag. Derfor har de blandt andet planer om at udvikle en chatbot, som har til formål at guide folk 

igennem en række forskellige processer. Den kan fx guid folk igennem køb af billetter, som styrker deres 

primære aktivitet salg. Ligeledes skal den kunne guide folk i forhold til lounges, restauranter og gates i 

lufthavnene, hvilket vil styrke værdien for den primære aktivitet service.125  

SAS er udover udviklingen af chatbots, i gang med at udvikle digitale bagagemærkater. Dette digitale 

bagagemærkat skal erstatte behovet for lufthavnspersonalet at printe fysiske bagagemærkater ud og sætte 

på taskene.  Dette skal gøre processen af bagage check-in en hel del nemmere da for kunderne ligeledes, da 

de får muligheden for at følge deres bagage digitalt fra deres app. Ligeledes vil det øge tempoet på check-in 

processen, samt skåne behovet for at have printere ved alle check-in stationer.126  

Baseret på det voksende miljø fokus, så har SAS udviklet og anskaffet nye fly der er i stand til at flyve på 

biobrændsel. Dette er en proces de allerede gør sig en smule i og en udvikling som de har planer om forsat 

at udvikle på. SAS købte ca. 100 tons biobrændstof i regnskabsåret for 2018. Dette var for at gøre noget ved 

den store klimadebat, hvilket ligeledes er i mange af de rejsendes interesse, hvorfor denne udvikling var 

med til at øge værdien for den primære service aktivitet.127 

En ny produktudvikling som SAS indførte omkring midt 2018 var at folk nu kunne forudbestille mad til 

flyveturen. Denne service sås hyppigt anvendt i 2018 og er forsat en meget anvendt service, hvorfor det er 

produktudvikling, som har været en stor succes og været med til at øge kundernes oplevelse og dermed 

værdi for dem.128 

Alle disse seneste produktudviklinger, samt kommende tiltag i form af produkt og teknologiudvikling er 

med til at styrke deres primære aktiviteter og endeligt værdien for kunderne.  

4.3.4 Indkøb 

Indkøb er nødvendige ressourcer for at opretholde deres primære aktivitet er ligeledes en faktor der vigtig 

for SAS, idet gode indkøb kan betyde meget for SAS samlede omkostninger. Eftersom brændstof er en den 

næst største omkostningskilde for SAS, er det vigtigt for dem at sikre gode aftaler med deres leverandør. 

Gode aftaler vil altså skabe bedre bundlinjer, hvilket betyder at SAS kan bruger flere penge på fx at 

investere i de andre aktiviteter som påvirker værdien af SAS samlede ydelse for kunderne direkte. Eftersom 
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SAS er delvist statsejet er der nogen statslige interesser i at SAS tænker bæredygtigt, hvorfor SAS er tvunget 

til at investere tungt på blandt andet biobrændsel, som på nuværende tidspunkt er dyrere. 

SAS indgik i 2018 en aftale med Sveriges største brændstofs leverandør. Aftalen var et samarbejde som gik 

ud på at SAS skulle flyve med delvist vedvarende brændstof. Eftersom dette er et testprojekt, har SAS ikke 

haft nogen udgifter til en mængde af brændstof der ca. svare til 10-12% af det forventede forbrug.129 Dette 

er en stor værdi for SAS, som betyder at de et bedre økonomisk råderum til at øge værdien på de andre 

aktiviteter. Dog har deres store køb af biobrændsel en stor positiv indflydelse på primært SAS’ marketing 

samt image. 

Eftersom luftfartsindustrien er meget afhængig af brændstofpriserne, så er SAS forsat på udkig efter gode 

aftaler med leverandør og følger forskningsprojekter med biobrændstof tæt, eftersom det forventes at man 

på tidspunkt kan producere biobrændstof til en konkurrencedygtigpris. 

4.3.5 Konklusion på værdikædeanalyse 

På baggrund af værdikædeanalysen af SAS er der nedenfor vurderet i hvilken grad de respektive aktiviteter 

har af indflydelse på værdiskabelsen for kunderne, samt hvilken omkostning det har for SAS at opretholde 

den givende aktivitet. Ligeledes tages der højde for sammenspillet mellem de forskellige aktiviteter i den 

samlede vurdering af SAS’ vigtigste aktiviteter. Dette ender ud i en vurdering af hvordan SAS bør prioriter 

sine aktiviteter fremadrettet for at forbedre eller opretholde deres nuværende værdiskabelse over for 

kunderne. 

Den opdaterede værdikæde har fået en procentsats på hver af de primære aktiviteter, som illustrerer i 

hvilken grad aktiviteten har indflydelse på den samlede værdiskabelse. Ligeledes er hver af de tre primære 

aktiviteters omkostningsbyrde blevet vurderet. Herudover indikerer pilene fra de sekundære aktiviteter til 

de primære aktiviteter, hvor der er størst sammenhæng og indflydelse.  
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Figur 4.3.5.1 

Kilde: Egen tilvirkning – Vurdering af værdikæden for SAS 

 

Ovenforstående vurdering er ikke defineret direkte af SAS selv, hvorfor fordelingen af tallene er baseret på 

egen vurdering. Vurderingen er dog truffet på baggrund af værdikædeanalysen, som i stod grad refererer til 

SAS egen årsrapport. Hvorfor den endelige vurdering betragtes som værende tæt på retvisende. 

Illustrationen viser altså at SAS’ mest værdiskabende aktiviteter er marketing og salg, samt servicen. Dog er 

det ligeledes de 2 aktiviteter der er de dyreste for SAS at opretholde økonomisk, hvorfor at deres aktiviteter 

inden for logistik også er værd for SAS at fokusere på i en vis grad. Det er umiddelbart nemmest for SAS at 

styrke deres service aktiviteter fremadrettet, da denne aktivitet bliver påvirkeret af flest sekundære 

aktiviteter.  

Det vurderes alt i alt at SAS’ service aktiviteter er de mest attraktive aktiviteter for SAS at have det primære 

fokus på, efterfyldt af marketing og salg og dernæst logistik.  

4.4 Ressourcer og kompetencer 

Baseret på værdikædeanalysen for SAS er der blevet udvalgt de mest unikke ressourcer og kompetencer. 

Disse ressourcer og kompetencer er beskrevet nedenfor og vil hver især blive analyseret for at vurdere den 

respektive konkurrencefordel som de bidrager til SAS med. Til vurdering af det af der gjort brug af en VRIO-

analyse, som har til formål at belyse konkurrencestyrken.  
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4.4.1 Ressourcer  

Brand og image 

SAS’ brandet og deres image udadtil er en vigtig uhåndgribelig ressource for SAS. SAS’ brand er med til at 

skabe merværdi for kunden følelsesmæssigt. Måden hvorpå SAS’ brand er styrket i den grad det er, har 

været ved at SAS har stået inden for en række værdier, som er faldet i god jord hos det meste af 

Skandinavien. Det har altså været nogen værdier, som forbrugerne har kunne spejle sig i moralsk og som 

dermed har øget prestigen ved at flyve med SAS. Denne brand værdi er utroligt meget værd for et selskab 

da kunder typisk er villige til at betale mere for store brands. 

Ligeledes har deres lange historie på banen haft gode succeser med sig undervejs uden for meget 

modgang, hvilket har medført en stigende tillid fra forbrugerne i Skandinavien. 130 

Udover at skabe værdi for kunderne er det ligeledes en vigtig ressource i forbindelse med at rekrutter de 

rette folk. Eftersom SAS har over 10.000 fuldtidsansatte, samt en målsætning om at skabe en god service, 

så kræver det et stort fokus på rekruttering af de rette kandidater. Så eftersom SAS’ brandet er så kendt og 

prestigefyldt, så tiltrækker det ligeledes flere kandidater.131 

Alt i alt spiller SAS’ brand og image en væsentlig rolle i deres aktiviteter, da det både tillader SAS at forlange 

mere i forhold til pris, samt tillader dem at finde det rette personale. 

Ledelse 

SAS’ ledelse er en vigtig ressource for SAS da mange af de nuværende medlemmer har været i flybranchen i 

noget længere tid end de fleste konkurrenters ledelse på det skandinaviske marked. De har altså bred 

erfaring med den skandinaviske luftfartsindustri og har været udsat for både med- og modgang, hvilket har 

giver dem en masse læringer.  

SAS’ ledelse har bygget en organisationsstruktur der giver deres medarbejdere en mere indflydelsesrig 

tilgang til deres job. SAS’ ledelse tror nemlig på, at alle deres medarbejdere er eksperter inden for hver 

deres område, hvorfor det er vigtigt at de ligeledes har en stemme angående deres service og ydelse. Et 

eksempel på et effektivt ledelsestiltag har blandt andet været at de viste SAS personale en statistik over, 

hvor mange af deres kunder der ikke fik en velkomst i det de stig om bord. Så i stedet for at give dem en 

drejebog, som de fleste andre selskaber ville gøre, så valgte SAS blot at give dem tallet uden nogen 

instrukser. Det viste sig efterfølgende i en ny undersøgelse at SAS eget personale har taget denne 
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information til sig og raten af folk der ikke blev budt velkommen var markant minimeret. Så SAS’ ledelse 

opererer med en gensidig respekt over for medarbejderstaben, som indtil nu har ført til at SAS’ personale 

har kunne yde den personlige gode service, som de er omtalt for.132 

Lounges  

SAS besidder en del unikke lounges i Skandinavien, som er med til at øge serviceniveauet før eller mellem 

flyrejserne. SAS lounges har nogen af de største lounges i Skandinavien med tilsvarende mange muligheder 

i disse lounges. SAS har generelt oplevet en stor værdsætning af de respektive lounges, hvorfor SAS i 2018 

valgte at renovere op opdatere flere af dem.133 

Alt i alt betragtes det til at SAS har de største og mest anerkendte lounges i Skandinavien, hvorfor det er en 

unik ressource, som kan give en vis konkurrencefordel. 

Star Alliance 

SAS var med til at grundlægge det der i dag er en af verdensstørste luftfartsalliancer. Hvis man 

sammenholder dette samarbejde op imod aktører som Norwegian, så har Norwegian på nuværende 

tidspunkt ikke noget tilsvarende, hvorfor Star Alliance er en unik ressource for SAS.  

Star Alliance er med til at øge værdien ved at flyve med SAS, idet man optjener point som kan bruges på 

tværs af mere end 25 flyselskaber. Det øger ligeledes interessen for andre udefra kommende folk, eftersom 

de kan få lov at avende SAS lounges, fordi de måske er kommet fra et flyselskab som ligeledes er med i 

alliancen.134  

Alt i alt vurderes medlemskabet i Star Alliance som værende værdiskabende for SAS idet det øger 

serviceniveauet for deres rejsende. Eftersom SAS ligeledes er det eneste skandinaviske flyselskab, som er 

medlem heraf, så giver det dem en konkurrencemæssig fordel på det skandinaviske marked.    

Loyalitetsprogram 

SAS’ loyalitetsprogram også kaldet Eurobonus, er Skandinaviens største rejserelateret loyalitetsprogram. 

Eurobonus har 5,6 millioner medlemmer og mere end 100 partner, som alle repræsenter en meget 

værdifuld kundebase. SAS’ loyalitetsprogram er en del af SAS’ unikke ressourcer og bestræber sig efter at 

etablere et tættere forholde til deres kunder. Det er virkelig her SAS kan komme helt tæt på deres kunder, 

hvilket kan være med til at øge serviceniveauet, samt tilbøjeligheden for at skabe loyale kunder der 
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fremadrettet vil vælge SAS igen. Programmet fungerer ligeledes som en god krog i de hyppige rejsende, da 

de optjener point, som ikke kan bruges hos de skandinaviske konkurrenter.135 

SAS er dog ikke de eneste aktører på det skandinaviske marked med et loyalitetsprogram. Flere af 

konkurrenterne har ligeledes et program, hvor rejsende kan optjene point og brug dem på en række 

aktiviteter. SAS Eurobonus er dog større end deres konkurrenters, hvilket gør det mere attraktivt. Der er 

både flere medlemmer, men også flere muligheder for medlemmerne at bruge deres point på. 

SAS Eurobonus er altså et de vigtigste redskaber til at fastholde lige netop de kunder SAS gerne vil have, 

nemlig de hyppigst rejsende. 

4.4.2 Kompetencer 

Service 

SAS har en række unikke service ressourcer, men ligeledes en stærk kompetence i at sammensætte dem, 

for at skabe den fulde oplevelse for deres kunder. SAS’ service er struktureret således at kunderne har et 

touch point før rejsen i form af lounges, under flyveturen i form af uddannede personale, som er service 

minded, samt efter fly turen i form af optjente point til deres loyalitetsprogram. På den måde oplever de 

rejsende at de får en serviceminded behandling hele vejen igennem forløbet, som er rigtig vigtigt for SAS da 

deres forretningsmodel primært er baseret på at opbygge loyale kunder, som vælger SAS på baggrund af 

deres værdier.  Med SAS’ evner til at opretholde et godt serviceniveau kan de tillade sig i et eller 

prisfølsomt marked, at afvige en smule for konkurrenternes priser, idet deres service værdier spille en stor 

rolle i SAS’ samlede konkurrencestyrke. 

Punktlighed 

Flyselskabers punktlighed er påvirket af mange eksterne faktorer, som fx vejr og de respektive lufthavnes 

bedrifter. Dette kan gøre det svært for flyselskaberne at have kontrol over deres punktlighedsrate. Dog har 

SAS alligevel formået at være blandt de allerbedste til at overholde flyafgange, samt ankomster. SAS var i 

2018 det sjette bedste flyselskab målt på punktlighed i hele Europa.136 I Skandinavien er de ligeledes blandt 

de allerbedste på dette område og har som sammenligning overordnet været bedre end deres konkurrent 

Norwegian i 2019.137 

                                                           
135 Bilag 2 – Årsrapport 2018 – Side 1 - https://www.sasgroup.net/en/sas-annual-report-fiscal-year-2018/ 
136 Bilag 2 – Årsrapport 2018 – Side 16 - https://www.sasgroup.net/en/sas-annual-report-fiscal-year-2018/ 
137 https://www-statista-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/statistics/687815/punctuality-rate-of-sas-scandinavian-airlines-
flights-monthly/ & https://www-statista-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/statistics/690768/punctuality-rate-of-
norwegian-air-shuttle-flights-monthly/ 
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De rejsende går i stor grad op i punktlighed, eftersom at effekten af at SAS i sommeren 2018 oplevede en 

dårlig punktlighedsrate på 65,59%, så dykkede deres kundetilfredshed ligeledes i stor grad.138 Derfor er det 

en vigtig kompetence at kunne yde en så god punktlighedsrate som muligt. Årsagen til den lave punktlighed 

for SAS i sommeren 2018 skyldtes primært strejke blandt personalet. Derfor er det fokuspunkt for SAS at 

undgå lignende situationer, så vidt som muligt da det går hårdt ud over kundernes oplevelse. 

Innovation 

SAS har i mange år været firstmovers inden for den teknologiske udvikling i flybranchen. Dette har de 

blandt andet været ved at være nogen af de første til at implementere videoskærme i deres fly. Ligeledes 

var de et af de førende selskaber inden for investering i nye fly, som havde nye teknologiske motorer, der 

gjorde det muligt at flyve længere på literen og samtidig skåne en miljøet en smule mere. De er forsat i 

gang med at søge og anvende den seneste teknologi og udvikling inden for flybrændstof og er blandt 

indgået et samarbejde med Sveriges største brændstofs leverandør om, at flyve på med vedvarende 

flybrændstof. Herudover var de i 2018 nogen af de største forbruger af biobrændstof på det skandinaviske 

marked og har planer om at følge biobrændstoffets udvikling, da de rejsende i stigende grad har fokus på 

miljøet.139 

SAS lytter aktivt til den digitale efterspørgsel og er godt i gang med at optimere oplevelsen af deres digitale 

platform i form af chatbots og nye features. Denne innovative udvikling inden for digitalisering har til 

formål at øge serviceniveauet ved at imødekomme de seneste trends, samt øge salget via deres digitale 

tilstedeværelse.140 

SAS store fokus på at være innovative og first movers har ført dem til at oprette en afdeling, nemlig SAS 

Lab, som har til formål at imødekomme disse målsætninger. SAS vil fremadrettet forsat fokusere på at 

invester i at være innovative på højt plan, da de har erfaringer med at kundernes interesse kan vindes med 

innovative tiltag og løsninger.141  

 

                                                           
138 Bilag 2 – Årsrapport 2018 – Side 3 - https://www.sasgroup.net/en/sas-annual-report-fiscal-year-2018/ 
139 Bilag 2 – Årsrapport 2018 – Side 5 - https://www.sasgroup.net/en/sas-annual-report-fiscal-year-2018/ 
140 Bilag 2 – Årsrapport 2018 – Side 17 - https://www.sasgroup.net/en/sas-annual-report-fiscal-year-2018/ 
141 Bilag 2 – Årsrapport 2018 – Side 17 - https://www.sasgroup.net/en/sas-annual-report-fiscal-year-2018/ 
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4.5 VRIO-analyse 

Efter at have analyseret og fundet frem til SAS unikke ressourcer og kernekompetencer, vil der gøres brug 

af en VRIO-analyse, som har til formål at vurdere den konkurrencemæssige fordel de enkelte ressourcer og 

kompetencer har. 

Ressourcer og 

kompetencer 

Valuable  

Er det 

Værdifuldt 

Rare 

Er det 

Sjældent 

Inimitable 

Svær at 

efterligne 

Organized 
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Niveau af 

konkurrencemæssigfordel 

Brand og image Yes Yes Yes Yes 
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konkurrencefordel 
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konkurrencefordel 

Lounges Yes Yes No  
Midlertidig 
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Star Alliance Yes Yes Yes Yes 
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konkurrencefordel 

Loyalitetsprogram Yes Yes No  
Midlertidig 

konkurrencefordel 

Service Yes Yes Yes Yes 
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konkurrencefordel 

Punktlighed Yes Yes Yes Yes 
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konkurrencefordel 

Innovation Yes Yes No  
Midlertidig 

konkurrencefordel 

Figur 4.5.1 

Kilde: Egen tilvirkning 

Brand og image 

SAS’ brand og image er vurderet som en værende en bærende konkurrencefordel, eftersom det er 

værdifuldt i den forstand, at det øger tilliden over for kunderne. Dette kan ultimativt betyde, at SAS kan 

tillade sig at forlange en højere pris end konkurrenterne for brandet er med til, at øge den samlede værdi 

for kunden.  
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Herudover er ressourcen sjælden, da der ikke er mange flyselskaber der nærmere sig samme brand og 

image på det skandinaviske marked. Mange af de andre konkurrenter har ikke samme service fokuseret 

brand, men derimod mere brands som er lavpris fokuseret.  

 SAS har den fordel at de har haft mange år på banen på det skandinaviske marked, samt haft statslige 

interesser i alle landene. Dette gør dem unikke, samt svære at efterligne. Det vil kræve både tid og 

succeshistorier fra de andre selskaber at skabe nogen tilsvarende. 

SAS’ anvender i høj grad sit brand og image organiseret. Det gør de blandt andet gennem deres PR og 

kommunikation, hvor deres værdier og budskaber bakkes op af deres gode brand og image. Ligeledes 

bruger de det i forbindelse med at tiltrække attraktive medarbejdere.  

Så alt i alt er SAS’ brand og image en bærende konkurrencefordel. 

Ledelse 

Folkene som indgår i SAS’ ledelse, er værdifulde da de har en masse erfaring omkring den skandinaviske 

luftfartsindustri. De har formået at tillægge SAS en masse værdi i forbindelse med de trufne valg, som har 

påvirket de andre ressourcer i en positiv retning og i sidst ende den samlede værdi for kunderne. 

Det er en sjælden ressource da der ikke er mange andre aktører på det skandinaviske marked der har 

lignende lange erfaring på dette marked. 

Dog vurderes ressourcen ikke til at værende svær at efterligne, da det er muligt for andre flyselskaber at 

hyre lignende folk med meget erfaring. Ligeledes som de andre selskaber agerer på det skandinaviske 

marked, så vil de med tiden have mulighed for at bygge tilsvarende samme stærke ledelse. 

Alt i alt vurderes SAS’ ledelse til at værende en midlertidig konkurrencefordel. 

Lounges 

SAS’ lounges er unikke i det de kan skabe en unik service oplevelse før rejsen starter. Eftersom en af SAS’ 

kerneværdier nemlig er at yde en sublim service, så er det vigtigt at man har mulighed for at få touch points 

med sine kunder og det kan de i høj grad i deres respektive lounges, som er spredt ud over de 

skandinaviske lufthavne. 

SAS’ lounges anses ligeledes for at være sjældne i det at de har nogen af de største lounges i Skandinavien 

med flest faciliteter. Herudover er det de færreste flyselskaber, som har deres egne lounges i de 

skandinaviske lufthavne, hvilet er med til at gøre ressourcen sjælden.  
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Det vurderes dog ikke at ressourcen er svær at efterligne, da det er en ressource der relativt nemt kan 

efterlignes hurtigt med et økonomisk tiltag fra en af konkurrenterne. Dog er det ikke alle konkurrenter der 

kan gøre det på samme tid, da der både skal findes plads til det i lufthavnene, samt finde de mest attraktive 

placeringer. 

Samlet set kan det konkluderes at SAS’ lounges er en unik ressource, som skaber en midlertidig 

konkurrencefordel for dem på det skandinaviske marked. 

Star Alliance 

Medlemskabet i Star Alliance er for SAS en værdifuld ressource, da de kan tilbyde deres rejsende en masse 

fordele i et stort netværk. Fordelene ved at SAS samarbejder med andre flyselskaber ude for Skandinavien 

betyder, at SAS kan give deres kunder en bedre service. De rejsende hos SAS får blandt andet adgang til 

mere end 600 lounges i netværket blandt de andre medlemmer, hvilket øger opfattelsen af SAS’ 

serviceniveau. Ligeledes er der en masse usynlige fordele, ved at indgå i et sådan et medlemskab. For SAS 

og de andre medlemmer af Star Alliance koordinerer nemlig ofte deres afgange, samt terminaler så når de 

rejsende skal skifte fly, så er det hurtigt og enkelt. Hvis det pludselig skulle opstå en situation hvor man 

misser flyer på grund af eventuel forsinkelse, så er det også nemmere at blive booket hurtigt om til et af de 

andre selskaber. På den måde kan SAS altså med højere sandsynlighed give en garanti til at de travle 

forretningsrejsende overholder deres tidsplan. 

Dette medlemskab er ligeledes en sjælden ressource, eftersom at SAS er det eneste skandinaviske 

luftfartsselskab, som er medlem af Star Alliance. Herudover er der ikke mange andre skandinaviske 

luftfartsselskaber der er medlem af andre netværks der har samme størrelse. 

Det er meget sjældent at der bliver optaget nye flyselskaber der de vælges meget strategisk, samt skal 

overholde en lang række regler for at komme i betragtning. Det forventes derfor ikke at der bliver optaget 

nogen andre skandinaviske luftfartsselskaber i Star Alliance i den nærmeste tid og der er ligeledes svært at 

indgå i et lignende netværk af samme kalibre. 

SAS anvender denne ressource strategisk og organiseret, idet at de bygger mange af deres andre værdier 

op omkring denne ressource. Deres loyalitetsprogram samt fokusminded tilgang er understøttes af denne 

ressource og medlemskabet er altså med til at øge værdien for deres loyalitetsprogram, samt at sikre en 

god service i et bredt netværk. 

Medlemskabet for SAS i Star Alliance anses altså for værende en bæredygtig konkurrencefordel, som 

gavner SAS en hel del. 
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Loyalitetsprogram 

Eurobonus som er SAS’ loyalitetsprogram, er værdifuldt, da det er med til at øge servicen, samt 

fastholdelsen i kunderne. SAS har virkelig bygget deres struktur op efter at få loyale og hyppige rejsende, 

hvorfor det er en vigtig ressource for at opnå dette. De optjente point deres rejsende optjener sætter en 

form for krog i de rejsende som på en måde gør det omkostning fuldt at skifte væk fra SAS, da man så vil 

miste sine optjente point. Dette er stærk ordning til at sikre en god fastholdelse blandt de eksisterende 

kunder. 

Eurobonus er en sjælden ressource idet at det ikke er alle luftfartsselskaber i Skandinavien der har et 

loyalitetsprogram. Ligeledes har SAS et af de mest udvidede loyalitetsprogrammer, som giver deres 

rejsende mange muligheder at bruge deres point på. 

Eurobonus programmet vurderes dog ikke til at værende svært at efterligne. Andre konkurrenter kan 

relativt hurtigt indfører lignende goder, hvis de ønsker dette. Eftersom loyalitetsprogrammet ikke ligger 

langt fra andres konkurrenter nuværende loyalitetsprogrammer, så er det muligt for de respektive 

konkurrenter at opgradere deres eget loyalitetsprogram til noget tilsvarende. 

Derfor kan det konkluderes at SAS’ Eurobonus program er en værdifuld ressource, men dog kun en 

midlertidig konkurrencefordel.  

Service 

SAS har en utrolig værdifuld evne og kompetence til at sammensætte alle deres serviceydelse til en 

helhedsoplevelse. De formår at bindende de forskellige touch point sammen før under og efter flyveturen. 

Denne kompetence har en stor værdi, da det er et parameter deres kundebase lægger stor vægt på og er 

villige til at betale mere for i mange tilfælde. 

SAS’ kompetence til at sammensætte en unik full-service oplevelse for de rejsende er en unik kompetence 

på det skandinaviske marked, da de fleste af deres konkurrenter ikke gør sig i denne sammensætning, da de 

primært er low-cost fokuseret. 

I takt med at de fleste konkurrenter på det skandinaviske marked er low-cost fokuseret, så vil det være en 

stor omvæltning at omstrukturer hele deres virksomhedsstruktur til at være så service minded som SAS er. 

Derfor vil det være svært og utroligt ressourcefyldt at efterligne SAS kompetence. 

SAS’ service kompetence er i høj grad støttet op af organisationen og er et stort fokus punkt for SAS. SAS 

vedligeholder og optimere regelmæssigt på deres kompetencer til at opretholde denne høje standard inden 

for service.  



62 af 88 
 

SAS’ kompetence til at sammensætte deres service over for kunderne vurderes til at være en bæredygtig 

konkurrencefordel for SAS på det Skandinaviske marked.  

Punktlighed 

Som analyseret jf. afsnit 4.2, så er punktligheden for der flyselskaberne en vigtig faktor for mange rejsende, 

især de forretningsrejsende idet de oftest har en stram tidsplan. Derfor er det værdifuldt for SAS at kunne 

efterleve de forventede afgange og ankomster. Så da SAS har en god punktlighed sammenholdt deres 

konkurrenter i Skandinavien, så er det en værdifuld kernekompetence.  

Mange af SAS’ konkurrenter er dog ikke langt fra at kunne efterleve samme punktlighedsrate. Dog er det de 

færreste der kan have så en stabil punktlighedsrate og bevare sådan et gennemsnit igennem årene. SAS har 

altid været blandt de bedste når det er kommet til punktlighed, hvorfor det er sjælden kompetence.  

Eftersom der er mange konkurrenter der stræber efter at opnå samme stabilitet som SAS, men endnu ikke 

har formået at finde formlen, betragtes kompetencen til at være svær at efterligne. 

SAS anvender i høj grad deres punktlighed som et unikt salgsargument, da de af erfaring ved at det er 

værdiskabende for langt de fleste kunder.  

Derfor er deres kompetence til at yde stabil punktlighed en bæredygtig konkurrencefordel, idet rejsende 

generelt og især forretningsrejsende vægter punktlighed højt.  

Innovation 

At SAS er innovative og gode til at tilpasse sig markedets efterspørgsel og udviklingstendenser er en 

værdifuld kompetence. Hvis SAS vil bevare rollen som værende markedsleder i Skandinavien er det vigtigt 

at de er med når der sker nye udviklinger i branchen. SAS har førhen været first movers på nye innovative 

tiltag, hvilket har givet god værdi for deres kunder. 

SAS’ kompetence til at være innovative i sådan grad som de er, er sjældent blandt deres konkurrenter på 

det skandinaviske marked. Det er de færreste der investerer i samme grad på innovation, som SAS gør på 

blandt andet biobrændsel og digitalisering. Dette gør SAS kompetence til at være innovative sjælden.  

Deres kompetence til at være innovativ, vurderes dog ikke til at være svær at efterligne, da andre selskaber 

relativt nemt kan vælge at investere i en afdeling, som SAS Lab. Man vil altså kunne finde lignende 

medarbejder og allokere mere budget til området, for at efterligne SAS kompetence hvis man virkelig 

ønskede det. 

Derfor vurderes deres kompetence til at være innovative til værende en midlertidig konkurrencefordel. 
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4.6 Sammenligning af SAS’ ressourcer og kompetencer med de kritiske succes faktorer 

Eftersom der er skabt et indblik i SAS’ unikke ressourcer og kernekompetencer, så vil de nu blive 

sammenholdt med markedets kritiske succes faktorer. Dette vil give os et bedre indblik i, hvorvidt SAS har 

konkurrencefordele eller konkurrencegab. 

Baseret på analysen af de kritiske succes faktorer jf. afsnit 3.4, er det vurderet at de væsentligste forhold er 

prisen, servicen, punktligheden, bæredygtigheden og den teknologiske udvikling, samt digitalisering. For 

hver af de fem faktorer vil SAS’ unikke ressourcer og kernekompetencer nu blive sammenholdt nedenfor. 

Priser 

Analysen af de kritiske succesfaktorer belyste at markedet var meget prisbaseret og at det især var de 

ferierejsende der ved hjælp af sammenligningsdatabaser kunne få et overblik over markedet. I takt med at 

SAS er et full-service flyselskab, så har de som regel ikke lige så konkurrencedygtige priser, hvis man isoleret 

ser på prisen. SAS har dog indtil nu haft meget fokus på de hyppigste rejsende som førhen primært har 

været forretningsrejsende, som har værdsat andre faktorer end pris højere. Men eftersom de ferierejsende 

er begyndt at rejse flere gange på året, så er de ligeledes begyndt i høj grad at blive hyppige rejsende. 

Eftersom der er flere ferierejsende end forretningsrejsende overordnet, så bliver SAS nød til ligeledes 

imødekomme de ferierejsende, hvis de forsat vil bevare positionen som markedsleder.  

SAS har dog fokus på segmentet og er i gang med at tilpasse deres serviceniveau, så de kan yde en smule 

bedre priser. Dog vurderes det ikke at de helt er her, da det er her at deres konkurrenter henter mest ind 

på dem. SAS lider altså at et ressourcegab i form af at de ikke kan afdække alle målgruppers behov på 

niveau med deres konkurrenter. I takt med at de ønsker at bevare positionen som markedsleder er det 

vigtigt at de når ud bredt blandt de rejsende.  

Service 

Analysen har vist at servicen før, under og efter en flyrejse ligeledes er vigtigt for mange rejsende. Hvis man 

sammenholder denne efterspørgsel med SAS’ kompetence til at yde og sammensætte et højt 

serviceniveau, så kan det konkluderes at SAS har en bærende konkurrencefordel ved netop denne faktorer. 

Det har de da med deres kompetence til at sammensætte deres unikke service ressourcer kan yde noget af 

den bedste service i Skandinavien. 

Punktlighed 

Punktlighed er en faktor som vægtes højt blandt de rejsende og især blandt de forretningsrejsende som 

oftest har stramme tidsplaner der skal overholde. Så med SAS som en af de førende inden for punktlighed, 
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samt deres medlemskab i Star Alliance er med til at sikre, at deres rejsende har en af de højeste succesrater 

for at ankomme til den forventede tid. Dette er altså en bærende konkurrencefordel for SAS, da der 

rejsende vægter det højt. 

Bæredygtighed 

Analysen har vist at fokusset på miljøet er stigende og at folk især vurdere flyselskabernes bæredygtighed, 

da branchen har en stor indflydelse på miljøet. Derfor er det vigtigt for flyselskaberne at vise at de er i gang 

med at forbedre deres bæredygtighed og har reelle planer for det i fremtiden. SAS har en stor 

innovationsafdeling, som blandt andet fokuser på at optimere deres fly ydeevne, samt anvendelse af 

biobrændstof. SAS har derfor ikke noget konkurrencegab her, men er dog heller ikke langt foran mange af 

de andre flyselskaber på det skandinaviske marked. 

Teknologiske udvikling og digitalisering 

Folks indgang til flyrejser er blevet meget mere digitale, hvorfor det er vigtigt at tilpasse sig denne trend. 

Dette gør SAS dog også i stor grad, ved blandt andet at udvikle chatbots, samt generelle forbedringer til 

deres digitale platforme. Ligeledes går de rejsende op i nye teknologiske fly, som har wi-fi, film, strøm for 

opladning, nyt interiør og meget mere. Desto yngre flyflåde flyselskaberne har desto større sandsynlighed 

er der også for, at de har dette ny teknologiske udstyr. Eftersom SAS har en noget ældre flyflåde end mange 

af deres konkurrenter, så er det et mindre konkurrencegab de har i forhold til at efterleve efterspørgslen til 

nye teknologiske fly.142 

Alt i alt har SAS både nogen konkurrencedygtige match, samt konkurrencegab mellem efterspørgslen fra de 

rejsende og deres ressourcer, samt kompetencer. For at SAS skal kunne eliminere nogen af disse svage 

sider hos SAS, så kræver det en bedre tilpasning over for de ferierejsende, samt nye teknologiske fly. 

 

 

 

 

                                                           
142 Investor presentation – S.13 - https://www.norwegian.com/globalassets/ip/documents/about-
us/company/investor-relations/reports-and-presentations/norwegian---investor-presentation-seb-seminar-
08.01.2019-.pdf 
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4.7 Nøgletal analyse 

Der i forbindelse med den interne analyse af SAS blevet udarbejdet en nøgletalsanalyse, som vil give et 

bedre indblik i SAS’ flysituation, samt økonomiske situation. Denne nøgletalsanalyse har til formål at 

estimere, hvorvidt der er handlerum til at vedligeholde eller lave nye strategiske tiltag, samt give et indblik i 

SAS’ kapacitet kontra efterspørgslen. Der er i den forbindelse fokuseret på en række luftfartsindustri 

nøgletal, samt overordnet økonomiske nøgletal. 

Available Seat Kilometres (ASK) 

ASK er et udtryk for det samlede antal pladser der er til rådighed for passagererne multipliceret med det 

antal kilometer, som de flyves. Dette nøgletal er et parameter som flyselskaberne selv har indflydelse på, 

da de kan opruste elle nedruste sig med fly, for at tilpasse deres udbud med efterspørgslen. 

Det ses nedenfor at SAS gennem de sidste 4 år har haft en stigning i deres udbud.  

 

Figur 4.6.1 

Kilde: Egen tilvirkning – Baseret på SAS årsrapporter 

Revenue passenger kilometers (RPK) 

RPK udtrykker antallet af betalende passagerer multipliceret med afstanden de flyves i kilometer. Dette kan 

altså anses som efterspørgslen fra de rejsende. Det er derfor vigtigt for SAS at deres ASK er en smule højere 

end deres RPK, for ellers ville de ikke kunne imødekomme efterspørgslen. 
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Figur 4.6.3 

Kilde: Egen tilvirkning – Baseret på SAS årsrapporter 

 

RPK, Revenue passenger kilometers. Number of paying passengers multiplied by the distance they are 

flown in kilometers. 

Load factor 

Load factor er et nøgletal for udbuddet kapacitet fra SAS, der faktisk avendes af de rejsende. Denne 

faktorer er altså baseret på ASK samt RPK og giver altså et indblik i hvorledes SAS kan fylde deres fly op.  

Eftersom SAS har høje faste omkostninger ved alle flyvninger, så er det utroligt vigtigt at de har en høj load 

factor for at gøre være flyrejse lønsom. SAS Load factor ligger i den lave ende sammenlignet med blandt 

andet Norwegian, som havde en load factor på 85,8 % i 2018. Forskellen er dog at SAS kontra Norwegian 

har en noget større omsætning pr. kilometer, hvilket kommer til udtryk i det næste nøgletal. 

 

Figur 4.6.2 

Kilde: Egen tilvirkning – Baseret på SAS årsrapporter 
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Yield 

Yield er et udtryk for omsætningen pr. fløjet kilometer pr. kunde. Her har SAS kontra lavprisflyselskaberne 

en noget højere yield. SAS havde en yield på 0,93 SEK i 2018 kontra Norwegian som havde en yield på 0,42 

SEK i 2018.143 SAS yield er primært højere end de andre konkurrenters i branchen, da billetterne for det 

meste er dyrere hos SAS. Flyselskaber kan altså selv have en indflydelse på deres yield ved fx at øge deres 

billetpriser. Dette vil dog højest sandsynligt reducere load factoren, hvorfor det er en balance, som går ud 

på at finde det højeste samlede output. 

 

Figur 4.6.4 

Kilde: Egen tilvirkning – Baseret på SAS årsrapporter 

ROIC og WACC 

Nøgletallet ROIC er et udtryk for afkastet på den investerede kapital og indikere hvorvidt SAS er i stand til at 

generere overskud baseret på den indskudte kapital. 

For at vurdere SAS ROIC-niveau skal det sammenholdes med WACC. WACC er et udtryk for de vægtede 

gennemsnitlige kapitalomkostninger og indikere de omkostninger, der er forbundet med at fremskaffe 

kapital til virksomheden. 

Nedenfor ses udviklingen ROIC og de sidste 4 år for SAS. Denne udvikling skal sammenholdes WACC for at 

identificere, hvorvidt SAS kan genere merafkast for deres aktionærer. SAS’ CFO Thorbjørn Wist bekræfter i 

SAS årsrapport for 2018 at SAS har formået at opretholde en højere ROIC end hvad WACC-niveauet har 

ligget på de sidste 4 år.144 

                                                           
143 Norwegian Årsrapport 2018 – s.89 - https://www.norwegian.com/globalassets/ip/media/about-
us/company/investor-relations/annual-report-norwegian-2018.pdf 
144 Bilag 2 – Årsrapport 2018 – Side 61 - https://www.sasgroup.net/en/sas-annual-report-fiscal-year-2018/ 
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Figur 4.6.5 

Kilde: Egen tilvirkning – Baseret på SAS årsrapporter 

    

Eftersom SAS har formået at generere et merafkast til deres aktionær, er SAS ligeledes bedre stillet i 

forhold til fremtidig investering, hvorfor det vurderes at SAS fremover vil have økonomisk råderum til at 

bevare eller implementere nye strategiske tiltag.  

Ligeledes fortæller analysen af nøgletallene, at SAS har tilstrækkelig kapacitet til passager i forhold til 

efterspørgslen baseret på deres load factor. Dog kan SAS kontra mange af deres konkurrenter tillade sig at 

have en lavere load factor, da de har en noget bedre yield, som sikre dem en god omsætning pr. passager.  

4.8 Konklusion på SAS interne analyse 

Det der karakteriserer SAS, er at de har relativ mange unikke ressourcer, samt kernekompetencer, som er 

bærende konkurrencefordele for dem. De besidder altså nogen stærke ressourcer og kompetencer, som 

ikke bliver taget fra dem i den nærmeste fremtid, da de er svære at imitere. Det er primært deres 

servicerelateret ressourcer, som de ved hjælp af deres stærke service kompetence får struktureret yderst 

godt, så kunderne oplever et højt serviceniveau før, under og efter rejsen.  

Hvis man sammenholder SAS’ ressourcer og kompetencer med de kritiske succesfaktorer, så opfylder SAS 

de fleste af faktorerne på nuværende tidspunkt. Dog er der enkelte ressourcegab, som står til at blive større 

i takt med at de ferierejsende ligeledes er begyndt at blive hyppige rejsende. For eftersom SAS ønsker at 

bevare positionen som markedsleder, så er det vigtigt at de ligeledes er der for størstedelen af 

efterspørgslen er. Eftersom pris for mange ferierejsende er en kritisk succes faktor, så skal SAS finde den 

rette balance mellem deres serviceydelse, samt pris for ikke at miste for meget terræn til 

lavprisselskaberne på dette område. Dog skal SAS være opmærksom på at en nedsættelse af deres 

billetpriser vil fører til en lavere yield. Så hvis deres load factor ikke følger med i samme omfang, så vil deres 
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omsætning falde. SAS skal altså finde en balance mellem et tilstrækkeligt serviceniveau og deres pris, hvis 

de vil øge deres konkurrencestyrke over for det voksende ferierejsendesegment. 

Nedenfor er der baseret på den interne analyse af SAS vurderet deres interne styrker og svagheder. 

Styrker Svagheder 

 Bærende konkurrencefordele 
o Stærkt brand og image 
o Medlem af Star Alliance 
o Højt serviceniveau 
o God punktlighed 

 Økonomisk tilstand tillader strategisk 
fastholdelse eller fornyelse 

 Midlertidige konkurrencefordele 
o Eurobonus 
o Erfaren ledelse 
o Stort fokus på innovation og 

teknologisk udvikling 
o Lounges 

 Stor markedsandel blandt de 
forretningsrejsende 

 Lav load factor 
 Gammel flyflåde 
 Mindre ressourcegab ifm. tilpasning af 

ydelse over for ferierejsende  
 Statslige interesser begrænser SAS 
 Faldene ECI-score øger chancen for strejke 

blandt medarbejderne 

Figur 4.6.6 

Kilde: Egen tilvirkning 

5.  Udvikling af konkurrencestrategier for SAS 

Der er på baggrund af undersøgelsesspørgsmål 1 dannet grundlag for SAS’ omgivelser, samt forventninger 

til kommende muligheder og trusler blandt deres omgivelser. Ligeledes er der på baggrund af 

undersøgelsesspørgsmål 2 dannet grundlag for hvad der karakteriserer SAS’ stærke og svage sider, samt 

vurderet sandsynligheden for sikkerheden på deres ressourcer og kompetencer i fremtiden. Dette danner 

samlet set grundlag for, hvordan SAS bedst muligt bør konkurrere baseret på deres konkurrencemæssige 

fordele, samt deres konkurrencemæssige markeds sigte. I forbindelse med at analysere SAS’ nuværende 

konkurrencestrategi er der gjort brug af Porters generiske konkurrencestrategier. Denne analyse har til 

formål at give et indblik i, hvilke konkurrencemæssige fordele SAS benytter, samt hvilket markedsfokus de 

har. Efterfølgende vil der blive kigget på, hvordan SAS’ eventuelt bør tilpasse sin konkurrencestrategi for at 

bevare deres position som markedsleder på det skandinaviske marked. Til dette vil der blive kigget på, 

hvordan SAS kan agere ind af til ved at revurdere deres værdikæde, samt hvordan de kan agere ud af til for 

at stå endnu stærkere ved at kigge på de 7 P´er. 
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5.1 Porters generiske konkurrencestrategi 

SAS’ nuværende konkurrencemæssige placering er defineret på baggrund af deres konkurrencemæssige 

fordele, samt fokus på marked. Eftersom SAS har en fornuftig vifte af bærende konkurrencefordele, som er 

svære for konkurrenterne at efterligne, så har de en unik ydelse. Alle SAS’ aktiviteter fra deres værdikæde 

kan altså danne grundlag for noget unikt, som gør dem i stand til at differentiere sig fra de andre 

konkurrenter på markedet. Det betyder at de rejsende, som går op i unikke produkter med ekstra 

kvaliteter, som regel er villige til at betale lidt ekstra for ydelser af denne kaliber. SAS’ unikke ydelser er 

baseret på de unikikke ressourcer og kernekompetencer, som stemte overens med de kritiske succes 

faktorer analyseret i afsnit 4. Det er altså derfor primært deres serviceydelser som er blandt andet, er 

bestående af deres lounges, Star Alliance og deres loyalitetsprogram, samt kernekompetence til at forbinde 

disse ydelser til en overordnet service gennem hele forløbet. Herudover er det deres kerne kompetence til 

at efterleve en god stabil punktlighed, som stemmer overens med de kritiske succes faktorer, som ligeledes 

gør at de differentier sig fra deres konkurrenter. Denne unikke ydelse som SAS tilbyder, kan de altså tillade 

sig at prissætte højere end det generelle marked. Vores analyse af nøgletallet RPK jf. afsnit 4 bekræftede 

ligeledes at SAS har en større indtjening pr. passager pr. kilometer end deres største konkurrent 

Norwegian. 

Man kan altså derfor konkludere at SAS benytter en differentieret tilgang, som værende deres 

konkurrencemæssige forhold. 

SAS’ markedssigte er baseret på deres mål om at forblive markedsleder på det skandinaviske marked. For 

at bevare det mål må man antage, at SAS’ er nødt til at fokusere på majoriteten af de rejsende. SAS’ vision 

nævner selv at de fokuserer på de hyppigst rejsende. Dog angiver SAS’ i deres årsrapport at de ligeledes vil 

imødekomme den voksende trend af ferierejsende, ved at skræddersy en ydelse, som er konkurrencedygtig 

over for dem. Så med både fokus på de forretningsrejsende og ferierejsende kan det antages at SAS dækker 

størstedelen af markedet.  

Derfor kan SAS nuværende konkurrencestrategi placeres i differentiering i Porters generiske 

konkurrencestrategier.  

Måden hvorpå SAS kan vedvare og eller opbygge holdbare konkurrencefordele er ved at have fokus på 

deres kunder, brand og innovation. Det kræver dyb forståelse af deres forskellige kundegrupper for at 

identificere trends, så de bedst muligt kan dække deres ønsker og behov med stor værdi. Samtidig kræver 

det at SAS værner om sit brand og investere i det at bevare en god tillid over for kunderne. Dette kan gøres 

på flere måder, heriblandt har SAS valgt at investere i biobrændstof og sat sig nogen mål for deres fremtidig 
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udledning af CO2.145 Dette er med til at skabe et bedre omdømme og tillid fra kunderne. Ligeledes skal SAS 

fokusere på innovation, hvis de i fremtiden stadig vil have en unik ydelse. Dette er SAS allerede godt i gang 

med i deres SAS Lab afdeling, som er i gang med at udvikle flere digitale løsninger. Så ved at fokusere på at 

gøre sin værdikæde unik, samt svær at efterligne for konkurrenterne kan SAS altså bedst muligt forsvar 

deres strategier. Men SAS skal ikke kun forberede sig på at forsvar efter deres plan. De skal nemlig også 

forvente at blive angrebet af de andre konkurrenter. De bør fx forberede sig på at blive angrebet af 

omkostningslederen, som kan antages at være Norwegian. De vil forsøge at overbevise de rejsende, at 

deres ydelse er lige så god, men til en lavere pris. SAS skal altså derfor kunne komme op med en plan, som 

kan overbevise de rejsende at Norwegian tager fejl og at SAS har et unikt produkt. Dette kan gøres på 

baggrund af en konkurrentanalyse af Norwegian for at finde deres svage punkter og herefter kommunikere 

ud, hvordan SAS adskiller sig fra deres konkurrenter.  

Ved en hurtig anskuelse af SAS’ konkurrenter på det skandinaviske marked, så er de fleste af dem 

lavprisfokuseret og anvender deres pris, som deres konkurrencefordel. Der er derfor rigtig hård 

konkurrence blandt dette segment og det vurderes at der er mere hul i markedet, hvor SAS befinder sig. 

Derfor er det rigtig vigtigt at SAS fremadrettet forsat fokuserer på at holde afstand i form af deres unikke 

ydelse, som de kan tillade at prissætte højere. Måden hvorpå SAS skal distancere sig fra deres konkurrenter 

er ved at være innovative for hele tiden at have en unik ydelse. Dette har de gjort før ved etablering af lock-

in. De har first movers på flere områder og defineret markedets standarder blandt andet med 

underholdning på flyene, deres loyalitetsprogram, samt dannelse af alliancer. Hver gang SAS har været first 

movers, har de bevæget sig hen i et blue ocean scenarie og haft god succes med det. Lige indtil 

konkurrenterne, så har efterlignet og kommet med deres version af samme ydelser. Derfor er det vigtigt at 

SAS ikke kun fokusere på at slå deres konkurrenter, men forsøger at gøre dem irrelevante ved at være 

innovative og first movers. SAS er på nuværende tidspunkt i gang med at udvikle en skræddersyet digital 

oplevelse for deres rejsende. Denne udvikling har til formål at gøre hele processen nemmere og servicen 

digitalt bedre i fremtiden ved blandt andet at anvende chatbots. Hvis SAS formår at bygge en unik digital 

løsning som matcher overens med den hurtigt voksende digitale trend, så vil de igen sætte en ny branche 

standard, som ultimativt vil stille dem bedre konkurrencemæssigt. 

I takt med at SAS har sinde om at tilpasse deres ydelse til det stigende antal af ferierejsende, så skal de 

passe på ikke at afvige for meget fra deres nuværende konkurrencefordele. For hvis SAS i for høj grad 

begynder at fokusere på nye konkurrencefordele som eksempelvis billige billetter, så kan SAS risikere at 

blive stuck in the middel iblandt valget af konkurrencestrategi. Dette kan skabe en uklarhed i deres værdier 

                                                           
145 https://www.sas.dk/baredygtighed/ 
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og dermed skabe et forringet image og brand. Men eftersom de ferierejsende er i kraftig vækst, er det et 

must win for SAS, hvis de vil bevare deres markedsposition som markedsleder på det skandinaviske 

marked. 

5.2 De 7 P´er 

Eftersom det er et must win at tilpasse sig over for de ferierejsende er derfor udarbejdet en analyse af SAS 

7 P´er. Denne analyse har til formål at vurdere, hvordan SAS bør agere ud af til for at stå stærkere over for 

både de forretningsrejsende, samt de hyppig ferierejsende. Ligeledes vil der blive kigget på, hvordan de 

eventuelt kan tilpasse deres værdikæde og rette til ind af, for at stå bedst muligt stillet. 

Product 

SAS nuværende produkt er den samlet serviceoplevelse fra når kunden skal til at finde deres rejse til at de 

ankommer til den ønskede destination. På nuværende tidspunkt er denne serviceydelse forskelligt 

skræddersyet fra kunde til kunde, da det afhænger af hvilken type af billet de har købt. SAS har unikke 

ressourcer, som lounges der gør det attraktivt for de forretningsrejsende, men skal fokusere på at finde 

måde hvorpå de rejsende, som fokusere på pris ligeledes kan opnå en bedre service hos SAS end hos de 

andre konkurrenter. En måde hvorpå SAS kan øge deres produktværdi for de ferierejsende, vil være at have 

flere rejsedestinationer og valg af tidspunkter i de oplagte ferieperioder. På den måde skal de kunne tilbyde 

mere frihed i valg af afgange end deres konkurrenter og dermed kunne tage en højere pris end deres 

konkurrenter forsat. For med SAS høje faste omkostninger vil der skulle for meget på deres struktur, hvis de 

skulle tage kampen op direkte på pris parameteret med deres konkurrenter. 

Price 

På nuværende tidspunkt yder SAS et højt serviceniveau, som de derfor tillader sig at tage mere for i pris 

end deres konkurrenter. Dette kunne blandt andet ses i analysen af nøgletallet RPK jf. afsnit 4.7, hvor SAS’ 

RPK var noget højere end Norwegians. Dog blev der jf. afsnit 3.4 vurderet at prisen er en kritisk succes 

faktorer for de ferierejsende. SAS forretningsstruktur bygger dog på høje faste omkostninger, hvorfor SAS 

ville tabe et stort overskud, hvis de blev dæmpede deres priser og begyndte at konkurrere på dette. SAS 

har derfor indført børnerabatter, som gør det billigere at have børn med på rejsen.146 Dette bør gøre det 

mere attraktivt for ferierejsende med børn og SAS vil stadig få den fulde indtjening på de voksende. 

Ligeledes tyder det på, at SAS har den nødvendige kapacitet til at tilbyde billigere sæder til børn, da deres 

load factor jf. afsnit 4.7 er relativ lavt, sammenlignet med markedet.   

                                                           
146 https://www.sas.dk/rejseinfo/rejse-med-boern/ 
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Place 

På nuværende tidspunkt er SAS distributionskanaler primært online, men foregår dog ligeledes fysisk i form 

af deres services hub i de respektive lufthavne rundt om i Skandinavien. Eftersom digitaliseringen er i 

kraftig vækst, er det ligeledes nødvendigt at de følger disse trends, hvis de skal bevare en stærk service 

oplevelse online såvel som fysisk. Derfor skal SAS fokusere på at være innovative og forsøge at give deres 

rejsende en bedre digital oplevelse end deres konkurrenter, for at kunne stå på mål for at tage en højere 

pris. Dette er SAS allerede i gang med ved blandt andet at udvikle chatbots. SAS bør altså forsat blive ved 

med at investere på den digitale innovation, da omverden tyder på at blive mere og mere digital. 

Promotion 

SAS’ nuværende promotion ligger vægt på deres værdier om punktlighed, service og bæredygtighed. SAS 

bør ikke tilpasse deres promotion for meget i forbindelse med deres øget fokus på de ferierejsende. Det 

kan nemlig skabe forvirring om deres værdier og skade deres brand. Derfor er skal de i stedet fokusere på 

at kommunikere inden for samme værdier, som kun er smule anderledes fortolket i forhold til at målrette 

de ferierejsende ligeledes. 

Physical evidence 

Eftersom SAS ikke levere en ydelse, hvor den primære funktion er et håndgribeligt produkt man kan gå med 

derfra, så har de stadig håndgribelige ydelser til deres rejsende. SAS sender eksempelvis ens boarding pass 

på mail, som man evt. kan udskrive. Dette giver som regel folk en fornemmelse af noget værdi inden 

kerneydelsen egentlig er påbegyndt. SAS bør derfor forsat fokuser på at give deres rejsende en form for 

håndgribeligt produkt. Men i takt med digitaliseringen, så skal SAS fokusere på at gøre denne løsning digital 

ligeledes. Det har de fx gjort ved at man kan downloade sit boarding pass direkte på sin telefon. For at øge 

denne fornemmelse af at have noget håndgribeligt er de i gang med at udvikle en digital bagage check-in 

anordning, som kan trackes via mobilen. På den måde har de deres bagagebillet på mobilen som et fysisk 

bevis.147  

People 

SAS’ nuværende medarbejdere er på nuværende tidspunkt i høj grad vant til at håndtere 

forretningsrejsende. Det er dog ikke noget nyt i at de skal servicere ferierejsende, dog kan de forvente at 

servicere flere i fremtiden. Derfor er det oplagt hvis SAS’ personale bliver trænet til at kunne servicere 

                                                           
147 https://labs.sas/#initiative 



74 af 88 
 

deres værdier bedst muligt, så de kan agere professionelle og yde en høj service der matcher overens med 

de ferierejsendes. 

Proces 

SAS skal tilpasse deres leverance i form af service en smule forskelligt, så den er bedst muligt tilpasset de 

respektive segmenters vigtigste værdier. Derfor er det vigtigt at SAS konstant er opmærksomme på deres 

kunder og hele tiden kan tilpasse sig den efterspurgte service. Dette er en vigtig faktor, da det er deres 

serviceydelse, som er med til at gøre SAS’ ydelse unik og værdifuld. 

Måden hvorpå SAS kan optimere sig deres ydelse over for det voksende segment af ferierejsende, er 

ligeledes ved at kigge ind af i form af tiltag på deres værdikæde. Nogen de værdier som forretningsrejsende 

og ferierejsende søger er de samme, som fx punktlighed, hvorfor SAS ikke bør lave nogen ændringer her på 

baggrund af det øgede fokus på de hyppige ferierejsende. Dog er parametre som logistik og menneskelige 

ressourcer værd at se nærmere på i takt med tilpasning til de hyppige ferierejsende. Her skal SAS kunne 

opstille mere attraktivt i feriesæsonerne, så deres muligheder af rejser er tilpasset efterspørgslen. SAS skal 

ligeledes tilpasse deres load factor og forberede deres fordeling af fly baseret på feriesæsonerne, så SAS 

sikre at alle fly er mest muligt booket, men samtidig ikke mangler kapacitet. Det er nemlig rigtig vigtigt at 

SAS sikre en optimal load factor, da de har høje faste omkostninger.  Ligeså skal deres menneskelige 

ressourcer i form af servicepersonale trænes op i ferierejsendes vigtigste værdier, så de kan efterleve dem 

bedst muligt og dermed yde en bedre service end konkurrenterne. For eftersom mange af de ferierejsende 

ikke kommer til at anvende lounges pga. de er prisfokusret, så er det stadig vigtigt at de føler et højere 

serviceniveau hos SAS, eftersom SAS konkurrencestrategi bygger på at tage mere for billetpriserne. 

5.3 Konklusion på udvikling af konkurrencestrategier for SAS 

SAS’ nuværende konkurrencestrategi bygger på at skabe en unik ydelse, som adskiller sig fra deres 

konkurrenter. Dette opnås ved at have unikke ressourcer og kernekompetencer, som er bærende 

konkurrencefordele og som ligeledes er svære at efterligne for konkurrenterne.  I takt med at SAS’ 

målsætning er forsat at være markedsleder i Skandinavien, er det en nødvendighed at de målretter sig 

bredt i markedet, hvorfor det kan konkluderes at SAS’ nuværende konkurrencestrategi er differentiering.  

Eftersom der er en kraftig vækst i ferierejsende, bliver SAS nød til at tilpasse deres konkurrencestrategi 

efter denne efterspørgsel. Det er dog vurderet at SAS bør forsat sigte efter at yde en unik og differentieret 

ydelse over for de ferierejsende, med en modereret tilpasning af deres værdikæde. SAS har og bør ikke 

fokuser på, at ændre deres konkurrencefordele ved fx at tage kampen om direkte på prisen, da deres 

struktur ikke tillader dette med de høje faste omkostninger. I stedet skal de tilpasse deres nuværende 
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ressourcer og kompetencer en smule og matche dem bedst muligt med de kritiske succes faktorer som de 

ferierejsende efterspørger. SAS skal altså forsat vælge at differentier sig gennem innovation i fremtiden.  

 

6. Udvikling af vækststrategier for SAS 

Der er på baggrund af de forrige undersøgelsesspørgsmål opnået viden omkring SAS’ omverden, SAS’ 

interne ressourcer, kompetencer, samt hvilke konkurrencestrategi SAS anvender. Dette danner grundlag 

for at analysere og vurdere i hvilken retning SAS bør vækste for at bevare eller opnå yderligere 

markedsandel på det skandinaviske marked. Indsigten i SAS styrker, svagheder, muligheder og trusler som 

er dannet på baggrund af de tidligere analyser, danner altså grundlag for hvilken retning SAS bør vækste.   

Til dette er der gjort brug af Ansoffs vækstmatrice, hvor der ud fra denne model vil blive analyseret og 

vurderet SAS’ mest optimale valg af vækststrategi.  

6.1 Ansoffs vækstmatrice 

Når SAS skal træffe valget af deres fremtidig vækststrategi, så skal de kigger på deres interne forhold, samt 

tage højde for de eksterne faktorer, som skaber muligheder og trusler i markedet. De skal måle og veje de 

trends, som kunderne efterspørger, og vurdere hvorvidt SAS vil kunne dække de mulige fremtidige behov. 

De skal altså sammenholde markedstrendsene med deres nuværende samt forventede ressourcer og 

kompetencer for at se, hvorvidt det danner grundlag for en potentiel vækstmulighed. Hvis SAS ikke formår 

at vækste, er sandsynligheden for at deres konkurrenter henter ind på dem vedrørende markedsandel stor. 

Ved anvendelse af Ansoffs vækstmatrice skal SAS vælge vækststrategi baseret på to dimensioner. Den 

første dimension omhandler markedsfokusset. På nuværende tidspunkt opererer SAS allerede på hele 

markedet i Skandinavien, hvilket de ligeledes skal forsætte med, da markedet primært består af to 

segmenter. De to målgruppesegmenter er primært forretningsrejsende og ferierejsende, som begge udgør 

en stor del af det samlede marked i Skandinavien. Så i takt med at SAS skal bevare positionen som 

markedsleder er det nødvendigt, at de agere på det samlede marked for at øge efterspørgslen.  

Den anden dimension som SAS skal tage højde for når de vælger vækststrategi er, hvorvidt de skal bevare 

samme ydelse eller ændre deres nuværende ydelse. SAS har I en længere periode nu fastholdt deres 

nuværende produkter, hvilket har ført til, at de stille roligt har mistet mere og mere markedsandel til deres 

konkurrenter.148 I takt med at der ligeledes er markant udvikling i det ferierejsendesegment, bør SAS derfor 

                                                           
148 Bilag 1 – SAS’ markedsandel i Skandinavien – Uddrag fra SAS’ årsrapport 2018 
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vurdere, hvorledes de bør tilpasse deres ydelse til dette segment i højere grad. Dog skal det gøres i 

kontrolleret omfang uden at ændre for meget på SAS’ værdier for ikke at skabe forvirring i deres centrale 

værdier. Så de skal altså fokusere på at dække deres eksisterende kundebase af ferierejsende nye behov. 

Derfor skal SAS altså anvende vækststrategien som er betegnet som produktudvikling i Ansoffs 

vækstmatrice. SAS har allerede på forhånd konkluderet i deres årsrapport, at der har været en stor vækst i 

efterspørgslen fra de ferierejsende. Ligeledes anerkender de at der skal laves nye tiltag, så deres ressourcer 

og kompetencer skaber mest muligt værdi for de ferierejsende.149  

Når SAS skal fokusere på produktudvikling, så kan de forvente at det bliver omkostningsfuldt. Ligeledes vil 

der ligge en risiko i, at deres udvikling ikke gavner dem i samme grad, som de investerede i det. Dog er det 

en risiko, som SAS bør tag, eftersom de har kapitalen til at investere. Samtidig har de andre flyselskaber så 

småt hentet ind på SAS de forrige par år, hvorfor SAS skal til at reagere. Såfremt SAS til gengæld får udviklet 

deres ydelse på en måde, så de stemmer endnu bedre overens med markedets kritiske succes faktorer, så 

kan de forvente en større markedsandel eller forbedring i deres overskudsgrad.  

Måden hvorpå SAS skal udvikle deres ydelse er ved at være innovativ. Her er SAS allerede godt i gang i 

deres SAS Lab afdeling. Retningen SAS skal udvikle deres innovative forbedringer afgøres af efterspørgslen 

fra de rejsende, samt hvilke nuværende ressourcer og kompetencer SAS har at gøre godt med. Det første 

SAS derfor vil gøre, er at identificere kundernes efterspørgsel og på baggrund af den forsøge at matche den 

med en eller flere af deres ressourcer og kompetencer. Jf. afsnit 3.4 blev det vurderet at de kritiske succes 

faktorer i markedet primært vedrørte prisen, serviceniveauet, punktligheden, bæredygtigheden, samt den 

teknologiske udvikling og digitalisering. SAS’ ressourcer og kompetencer som blev identificeret jf. afsnit 4.4, 

gjorde det muligt for SAS at afdække størstedelen af de kritiske succes faktorer i branchen. Men eftersom 

at de ferierejsende ikke bliver afdækket på samme måde af servicen som de fleste forretningsrejsende gør 

på grund af at de ikke anvender lounges i samme grad, så skal SAS fokusere at afdække dette serviceniveau 

på en anden måde. Her kan SAS bruge deres ressourcer og kompetencer i form af SAS Lab, som har 

mulighed for at udvikle bedre digitale løsninger for de rejsende, samt deres samarbejde i Star Alliance. En 

måde hvorpå SAS kunne udnytte deres stærke samarbejde med andre flyselskaber er ved at åbne op for 

nye mulige destinationer i ferieperioderne. Ligeledes er der flere flyselskaber der bytter slottider internt 

med hinanden, for bedst muligt at skræddersy deres program. Dette er ligeledes en mulighed, så de på den 

måde kan tilbyde de ferierejsende flest mulige destinationer i de relevante perioder, samt de hurtigst- og 

enkeltes ruter på grund af deres brede netværk.  

                                                           
149 Bilag 2 – Årsrapport 2018 – Side 9 - https://www.sasgroup.net/en/sas-annual-report-fiscal-year-2018/ 
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Alt i alt skal SAS være mere fokuseret på at udvikle deres ydelse de kommende år, da SAS på trods af at 

have vækstet internt har tabt markedsandel på det skandinaviske marked. SAS skal altså investere i 

innovation og forsat holde afstand til deres konkurrenter ved at skabe unikke produkter, som er svære at 

imitere. Ligeledes sker der store forandringer i kundebasen i Skandinavien. De ferierejsende er i højere grad 

begyndt at fylde mere og mere i billedet. Derfor er det vigtigt, at SAS reagerer hurtigt og tilpasser deres 

værdikæde, så de kan skabe en bedre værdi end deres konkurrenter. Dette er netop vigtigt da SAS ikke skal 

kunne forvente at tage kampen op på priserne direkte med deres konkurrenter, da de har en helt anden 

forretningsstruktur, som tillader dem at have en lavere yield end SAS. 

6.2 Vækstmetoder 

Der er flere måder hvorpå SAS kan forsøge at vækste på det skandinaviske marked. De tre typiske 

vækstmetoder er organisk vækst, fusion og opkøb, samt samarbejde. SAS skal altså vurdere hvilken metode 

de mener vil være den mest optimale vej for dem for at vækste de næstkommende år.  

Organisk vækst går ud på at vækste ved brug af egne ressourcer og kompetencer. Både ved brug af de 

nuværende ressourcer og kompetencer men også ved at fokusere på at udvikle nye. Herved skal de altså 

fokusere på at tilpasse deres nuværende værdikæde til det skandinaviske marked. Dette vil i modsætning til 

de andre vækstmetoder give SAS mere kontrol over vækstens omfang, samt hastighed. Ulemperne ved 

denne vækstmetode er at resultaterne kan tage tid og at resultatet er ukendt. 

En anden mulighed for vækst er gennem opkøb eller fusion. I praksis er der sjældent forskel på opkøb og 

fusion. Begge dele har nemlig det tilfældes, at det er en hurtig måde at anskaffe sig nye kompetencer eller 

nye markedsområder. Dog ligger der som regel en større økonomisk investering bag, hvis man ønsker at 

købe et andet selskab, hvorfor der er en stor barriere i det. Dog er det nemmere at vurdere hvad ens 

selskab bliver tilført af nye kompetencer og værdier kontra den organiske vækst, hvor man ikke rigtig 

kender tempoet og udviklingen på forhånd i samme grad. Men eftersom SAS allerede besidder langt de 

fleste ressourcer og kompetencer som matcher de kritiske succes faktorer, samt konkurrerer på hele 

markedet, så vil det være usandsynligt at de skulle kunne tilføre mere værdi kontra omkostningen ved et 

opkøb. 

Muligheden for vækst gennem strategiske alliancer går ud på at selskaber deler ressourcer og kompetencer 

mellem hinanden for at forfølge en strategi. Ved at dele ressourcer og kompetencer er formålet så at styrke 

hver deres konkurrencemæssige fordele over for deres respektive konkurrenter. SAS har allerede en mild 

form af samarbejde i form af deres medlemskab af Star Alliance. Her deler SAS også ressourcer i form af 

blandt andet lounges med deres samarbejdspartnere. Dette gør at SAS kan yde en højere service rundt om i 
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verden. Dette er en altså en løs form for relation og samarbejde, som dermed ikke binder SAS til at styre 

deres aktiver i et ledet fællesskab. 

Eftersom flymarkedet i Skandinavien bliver påvirket konstant af nye udefrakommende faktorer, så er 

markedet stadig meget dynamisk, hvorfor man som flyselskab hele tiden skal sikre sig overensstemmelse 

mellem sin værdikæde og branchens trends. Dette skaber dog ligeledes stort potentiale for de enkelte 

selskaber, heriblandt SAS, at være bedre og hurtigere end de andre til at tilpasse sig markedets nye trends. 

Det kræver at man har et stort arsenal af ressourcer og kompetencer, som man kan tilpasse sin værdikæde 

med. Det kræver ligeledes at man har fuldt kontrol over sin værdikæde, hvis man ønsker at differentier sig i 

forhold til de andre. Derfor bør SAS fokusere på organisk vækst, da de har mest muligt kontrol over deres 

værdikæde i et dynamisk marked.  

6.3 Konklusion på udvikling af vækststrategier for SAS 

Baseret på SAS muligheder og trusler fra omgivelserne, samt deres interne styrker og svagheder er der 

vurderet i hvilken retning SAS bør vækste for at bevare eller forbedre deres nuværende position som 

markedsleder på det skandinaviske marked.  

SAS kan konkludere at de i de seneste år har mistet mere og mere markedsandel i Skandinavien. Derfor skal 

SAS forsøge at skabe noget der er unikt og svært at imitere for konkurrenterne for at forsøge at bremse 

eller vende deres tendens med at miste markedsandel. Eftersom som de ferierejsende er begyndt at 

blomstre væsentligt op, bør SAS i samme opfang fokusere på, hvordan deres værdikæde bedst muligt er 

tilpasset deres behov. Det er ligeledes vurderet at på baggrunds af SAS nuværende markedsposition, samt 

markedsfokus at de skal fokusere på at vækste ved brug af egne ressourcer og kompetencer.  

Derfor vurderes den rette vækststrategi for SAS på sigt til at være produktudvikling på baggrund af organisk 

vækst. Derved får SAS bedst muligt kontrol over deres værdikæde, så de netop kan sikre at deres 

værdikæde skaber en unik og differentieret ydelse for deres kunder. 
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7. Konklusion 

Formålet med denne opgave var at vurdere hvilke strategiske tiltag det vil kræve for SAS, at bevare deres 

position på det skandinaviske marked i fremtiden. På baggrund af en strategisk analyse af SAS’ omgivelser, 

interne forhold, konkurrencestrategier, samt vækststrategi, er opgavens problemformulering blevet 

behandlet.  

Det kan på baggrund af PESTEL analysen konkluderes at markoforholdene spiller en stor rolle i den 

skandinaviske luftfartsindustri. Makroforholdene har rigtig stor indflydelse på industriens udvikling og 

attraktivitet. De primære omverdensforhold, som har de største indvirkninger på luftfartsindustrien er 

oliepriserne, samt den generelle økonomiske situation i Skandinavien. Dette skyldes at omkostningerne til 

flybrændstof primært er en af de største omkostningskilder for alle flyselskaber. Herudover er store dele af 

antallet af rejser i industrien baseret på ferierejser. Derfor har efterspørgslen af ferierejser været meget 

afhængig af de skandinaviske landes økonomiske situation. Det kan altså konkluderes at SAS og de andre 

luftfartsselskaber er påvirket meget af de eksterne forhold. 

Konkurrencesituationen i flybranchen vurderes på baggrund af Porters five forces, som værende høj. Dog 

med en tendens samt udsigt til et forsat vækstende marked, som øger attraktiviteten blandt de nuværende 

aktører, men også for potentielle nye indtrængere. Dog er adgangsbarriererne vurderet til at være høje i 

takt med, at det kræver en stor økonomisk startkapital for at etablere sig på det skandinaviske marked. 

Hvorfor en af de største trusseller i fremtiden baseret på det udarbejdede spiderweb vil være truslen fra 

substituerende produkter. En hurtigt voksende tendens, som især blomstre ud for det skandinaviske 

marked er lyntoge. De har bevist at de kan konkurrere med luftartsindustriens priser og rejsetid, samt 

stemmer godt overens med samfundets syn på et bedre miljø. Denne form for transport er på nuværende 

tidspunkt ikke særligt udbredt i Skandinavien, men forventes i højere grad implementeret i de kommende 

år. Dette vil kunne lægge en gevaldig dæmper på attraktiviteten af den skandinaviske luftfartsindustri, 

hvorfor det blot er en af årsagerne til, at luftfartsselskaberne skal fokusere på at imødekomme samfundets 

ønsker om bedre bæredygtighed i luftfartsindustrien.  

På baggrund af SAS’ interne værdikæde, samt ressourcer og kompetencer kan det dog konkluderes, at SAS 

har et stort fokus på at være mere bæredygtige i fremtiden. SAS har nogen unikke ressourcer og 

kernekompetencer, som stemmer godt overens med markedets kritiske succesfaktorer. Dette giver dem 

nogen bærende konkurrencefordele, som er svære at imitere af deres konkurrenter. SAS har på baggrund 

af disse konkurrencefordele indtil nu lykkedes med at bevare positionen som markedsleder på det 

skandinaviske marked. Men kan ligeledes konstatere at de taber markedsandel år for år baseret på de 
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seneste 5 regnskabsår. Derfor kan det konkluderes at SAS er nødt til at tilpasse deres værdikæde for ikke at 

miste denne positionen i fremtiden.  

Det er vurderet på baggrund af Porters generiske konkurrencestrategier at SAS forsat skal følge strategien 

om, at differentier sig fra sine konkurrenter med unikke produkter. Dette skal de eftersom SAS’ struktur er 

bygget op på høje faste omkostninger, som kræver en bedre yield end de fleste andre konkurrenter for at 

være lønsom. Ligeledes er der også væsentligt hårdere konkurrence blandt de luftfartsselskaber der har 

prisparameteret, som deres konkurrencefordel. Derfor kan det konkluderes at SAS forsat skal sikre sig, at 

deres ydelser er unikke, samt svære at imitere ved at pleje deres ressourcer og kompetencer. 

Baseret på Ansoffs vækstmatrice kan det konkluderes at SAS skal fokusere på produktudvikling. De skal 

altså være innovative baseret på de efterspørgselstendenser som der især kommer fra det hurtigt voksende 

feriesegment. SAS skal altså investere i innovation for forsat at kunne differentier sig i sådan grad, at de 

skaber distancering i forhold til deres konkurrenter, som gør det muligt for SAS at tillade sig at forlange 

højere billetpriser. 

Alt i alt skal SAS til at reagere med nye innovative tiltag som især er fokuseret på de hyppige rejsende, som 

prioritere ekstra service. Dog er de hyppige rejsende ikke blot forretningsrejsende mere, men der er 

ligeledes flere ferierejsende i blandt. Så i takt med at tendenserne tyder på endnu flere ferierejsende i 

fremtiden skal SAS revurdere deres værdikæde, så de ligeledes yder en differentieret ydelse for 

feriesegmentet. Hvis dette lykkedes SAS at tilpasse deres værdikæde med organisk vækst, så vurderes det 

at SAS kan bevare eller udbygge deres markedsposition som markedsleder på det skandinaviske marked i 

de kommende år. 
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fuel,c2568104 

 https://check-in.dk/kolossal-imagefremgang-for-sas-i-danmark/ 

 https://www-statista-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/statistics/690768/punctuality-rate-of-

norwegian-air-shuttle-flights-monthly/ 

 https://www.sas.dk/baredygtighed/ 

 https://www.sas.dk/rejseinfo/rejse-med-boern/ 

 

8.3 Citater 
 https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2018/10/sportsanden-er-landet-i-sas/ 

8.4 Årsrapport 
 https://www.sasgroup.net/en/sas-annual-report-fiscal-year-2018/ 
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9. Bilag 

Bilag 1 
Statistik på SAS’ markedsandel på det skandinaviske marked 2009-2018 

 

 

Kilde: SAS Årsrapport 2018 

 

Bilag 2 
SAS’ årsrapport 2018 

https://www.sasgroup.net/en/sas-annual-report-fiscal-year-2018/ 

 

Bilag 3 
SAS’ Factbook 2016/2017 (seneste udgave) 

https://www.sasgroup.net/en/sas-fact-book-2016-2017-en/ 

 

Bilag 4 
Valutakurs 2018 primo SEK til DKK 

http://www.nationalbanken.dk/valutakurser 
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Bilag 5 
Sammenligning af fly og toge – Kilde: Bloomberg - https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-
09/high-speed-rail-now-rivals-flying-on-key-global-routes 
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Bilag 6 

 

Kilde: Investor presentation – S.13 - https://www.norwegian.com/globalassets/ip/documents/about-
us/company/investor-relations/reports-and-presentations/norwegian---investor-presentation-seb-seminar-
08.01.2019-.pdf 
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Bilag 7 
SAS Legal Structure 

 

 


