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1. Indledning 

Flybranchen er i stadig rivende udvikling, og der kommer nye selskaber til årligt. Trods et marked i 

vækst, og stor konkurrence om kunderne, er det også et lukrativt marked da verdens befolkning flyver 

mere for hvert år. Konkurrencen er blevet stadigt større i et stødt tempo siden liberaliseringen i 1993. I 

1990 var der ingen lavprisselskaber og i 2011 var dette tal hele 20 selskaber, som stod for 40,2% af det 

interne Eu marked for luftfart. 1 

Det er den nemmeste, hurtigste, og billigste måde at rejse på for den gennemsnitlige borger i Europa. 

Det koster ofte kun et par hundrede kroner fra storby til storby, og dermed er det at flyve en time for 

mange at foretrække frem for en 6 timers køretur.  

I gamle dage var det at flyve forbeholdt de velstillede, og ansås for at være et luksusgode. Dette er dog 

ikke tilfældet længere.  

Der er flere store aktører på markedet for lavprisselskaber i Europa, og de konkurrerer benhårdt på 

priser, flyruter, bedste service, og som det nye også miljø. Det er gået på mode at være miljøbevidste 

og denne faktor er en ny og stadig voksende faktor for kunderne.  

 
1 https://check-in.dk/eu-liberalisering-skabte-lavprisflyselskaberne/  
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Norwegian er blandt Europas største lavprisselskaber, og har i dag over 150 ruter i Europa. På trods af 

dette har de haft svært ved at skabe overskud, og har været tvunget til at søge hjælp ved aktionærerne 

for at overleve. 2 

2. Motivation 

Min motivation for valg af branche og selskab beror sig på min fascination for fly, og den udvikling 

markedet er i.  

Selve branchen er i en rygende udvikling, hvor det både er nemmere og billigere at flyve end mange 

alternativer. Mange flyver tværs over landet, i stedet for en længere køretur, og endda ofte til billigere 

penge. Det er muligt at rejse rundt i Europa med fly til nærmest overalt indenfor 4-5 timer. Det gør 

weekendture til Barcelona, Rom eller en anden storby nem, og klart at foretrække fremfor et ophold i 

Danmark.  

At valget er faldet på Norwegian, er heller ikke tilfældigt, deres lavpriskalender hvor det er muligt at 

fremsøge de bedste og billigste billetter er et teknologisk vidunder, og højt værdsat. Det er samtidig et 

selskab som har været, og stadig er økonomisk udfordret, hvilket er fascinerede med tanke på deres 

størrelse, og dette er et centralt element i forhold til hvordan et så etableret, tilsyneladende 

succesfuldt selskab kan have svært ved at skabe overskud. 

3. Problemstilling 

3.1 Problembeskrivelse 

Flyselskaberne er i en branche som er påvirket af mange udefrakommende faktorer, såsom 

oliepriserne der påvirker billetpriserne direkte, samt konjunkturen der påvirker efterspørgslen på 

rejser. Norwegian er et lavprisselskab, som agerer i et marked med mange konkurrenter, også 

konkurrenter der har eksisteret længere, og er større end Norwegian. Hvordan skal de positionere sig i 

forhold til at prøve at differentiere sig i et marked der synes at have et homogent produkt, med prisen 

som tit er en afgørende faktor.  

Det er samtidig et marked der bliver mere teknologisk styrket, især i form af databaser der skaber en 

gennemsigtig pris for forbrugerne, og dermed bliver samtlige udbydere udstillet, ofte med prisen som 

afgørende faktor. Det skaber et mere prisfølsomt marked, stadig opadgående. Norwegian er blandt 

andet presset med et flyveforbud og dette kan vise sig som en afgørende faktor. 

 
2 https://finans.dk/erhverv/ECE11279330/stor-slankekur-skal-saette-prop-i-norwegians-underskud/?ctxref=ext  
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3.2 Problemformulering 

I hvor høj grad kan Norwegian med deres nuværende strategi bibeholde og forbedre deres 

markedsposition? 

Underspørgsmål 1: Hvem er Norwegian som virksomhed? 

Det er vigtigt at få en forståelse for virksomheden, dens historie og kultur inden en markedsanalyse. 

Dette kan være en faktor til at skabe forståelse for de strategiske valg der kommer i analysen. Denne 

forståelse for virksomheden vil være af beskrivende karakter, og give en baggrundforståelse for 

Norwegian. 

 

Underspørgsmål 2: Hvor er Norwegian rent økonomisk, markedsmæssigt, og hvordan har udviklingen 

været heri? 

Efter en baggrundforståelse for Norwegian, vil opgaven herefter analyse på deres økonomiske, samt 

markedsmæssige position. Dette gøres for at forstå de strategiske beslutninger inden det danner 

grundlag for en analyse af selve strategien. 

 

Underspørgsmål 3: Hvad er Norwegians strategi, sammenlignet med de nærmeste konkurrenter? 

For at kunne vurdere hvor succesfuld Norwegians strategi er, er det en nødvendighed at kende deres 

nærmeste konkurrenters overordnede strategi.  

 

Underspørgsmål 4: Hvor succesfuld er Norwegians nuværende strategi sammenholdt med 

konkurrencesituationen på markedet, og i branchen? 

Ved at analysere markedet Norwegian opererer på, og hvilke interne ressourcer de besidder er det 

muligt at vurdere hvor succesfuld Norwegians strategi er. 

Underspørgsmål 5: Hvad er passagernes præferencer, og hvordan passer de i forhold til Norwegians 

strategi? 

Det er nødvendigt at indsamle vider omkring kundernes præferencer, og hvordan de ind i Norwegians 

strategi, for at kunne vurdere strategien. 
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Disse underspørgsmål vil samlet analyseres i henhold til hinanden, og på den baggrund vil de ende op i 

en besvarelse af problemformuleringen.   

 

3.3 Afgrænsning og Begrebsdefinition 

 

Opgaven er afgrænset fra Corona pandemien / COVID 19. Det vil sige at jeg ikke medtager oplysninger 

fra år 2020 og fremadrettet, der kan være enkelte artikler eller kilder skrevet i 2020, hvor de 

repræsenterer 2019, og disse har jeg valgt er valide at bruge trods Corona.  

Opgaven tager afsæt i branchens flyselskaber, i en strategisk markedsanalyse af flyselskabet 

Norwegian, herunder en kort økonomisk gennemgang af selskabet. Jeg har valgt at fokusset er på 

Norwegian som helhed, og opgaven befinder sig dermed på koncernniveau. Jeg har desuden valgt at 

fokusere på Norwegians primære forretning som er flyselskabet, og ikke eksempelvis Norwegian bank. 

Udover dette vil jeg også afgrænse til privatpersoner som primær passager, og dermed ikke vurdere 

hvorvidt de henvender sig til forretningsrejser, og ej heller fragt.  Det vurderes ikke at denne vil have 

konkurrencemæssig, eller strategisk betydning for opgaven. Jeg afgrænser også i Norwegians 

forretningsområder, ment i den forstand at opgaven kommer til at have fokus på det europæiske 

lavprismarked, og ikke på de transatlantiske ruter som Norwegian har. Dette er gjort dels for at 

imødekomme opgavens omfang, og dels fordi Norwegian har lagt en del af disse ruter om fra helårs 

ruter, til sommerruter, og det derfor må antages at Norwegian ønsker at satse på de kortere ruter. 

Denne afgrænsning er også lavet for at overholde opgavens omfang. 3 

Det er valgt at definere konkurrenterne til Norwegian på flere parametre, dels hvor stor del af 

markedet på lavprismarkedet i Europa, og dels hvor stor del af markedet total i Europa. Det er her 

valgt at fokusere på Ryanair samt Wizz air. Jeg har valgt at afgrænse mig fra andre selskaber, da det er 

klart disse der står for størstedelen af lavprismarkedet i Europa. 4 

Jeg har valgt at anvende en analyseperiode på 5 år. Denne afgrænsning er foretaget, da de 5 år vil give 

mulighed for at se sammenhænge og udvikling, uden at perioden er for lang og hvor der er risiko for at 

mange forældede faktorer spiller ind. Yderligere er flybranchen en branche i stor udvikling, hvorfor det 

ikke vurderes at give et bedre billede af den nuværende situation ved at gå længere tilbage i tid. 

 
3 http://trendsandtravel.dk/norwegian-flader-ud/  
4  https://www.knaviation.net/ryanair-vs-easyjet-vs-norwegian-vs-wizz-air/  
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Jeg har endvidere valgt at afgrænse mig fra interview grundet Coviv 19/corona krisen som gør dette 

svært.  

4. Metode og teori 

4.1 Metodisk tilgang/valg af teori 

Opgaven vil analysere flybranchen, i branchen er selskabet Norwegian valgt, og det vil blive holdt op 

imod deres største konkurrent Ryanair. Hertil vil det blive analyseret og vurderet hvordan 

konkurrencen er imellem dem, og holde dette op imod deres kunders præferencer. Opgaven vil i 

konklusionen svare på hvorledes Norwegian har den bedste strategi til deres markedsposition. 

 

4.1.1 Underspørgsmål 1 

Hvem er Norwegian som virksomhed? 

Jeg vil her beskrive Norwegian som virksomhed, herunder deres historie. Jeg vil også beskrive deres 

ejerstruktur, aktiekurs og organisationen for at skabe en forståelse og et kendskab til beslutninger 

historisk set. Aktiekursen kan give en indikator på Norwegians værdi, samt forventninger til fremtiden. 

Denne indledende del vil være af beskrivende karakter, og derfor er der ikke nogen metodiske tilgange 

til analyse. 

4.1.2 Underspørgsmål 2 

Hvor er Norwegian rent økonomisk, markedsmæssigt, og hvordan har udviklingen været heri? 

 

Jeg vil udarbejde en kombineret kort regnskabs- og nøgletalsanalyse for Norwegian, og ligeledes en 

kort nøgletalsanalyse for Ryanair for at sammenligne de 2 selskaber. Analysen er afgrænset til en 5-årig 

periode, og den vil primært byde på branchespecifikke nøgletal som er bedst til at sammenligne 

indenfor denne branche. Disse branchespecifikke nøgletal måler selskabernes udnyttelse af ressourcer, 

og dennes profitable side. Jeg har valgt at anvende de mest almindelig nøgletal for flybranchen som er 

ASK, RPK, Load factor samt Yield. I henhold til den markedsmæssige position og udvikling heraf 

analyseres der på markedsandele m.m. Disse historiske udviklinger kan give en fremtidsudsigt på 

markedet. 

 

 Underspørgsmål 3 
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Hvad er Norwegians strategi, sammenlignet med de nærmeste konkurrenter? 

Norwegians strategi bliver blotlagt ved at benytte Porters generiske strategier og Ansoffs 

vækstmatrice, de nærmeste konkurrenter vil også indgå i denne analyse. 

 

Porters generiske strategier 

Jeg har valgt at anvende denne metode da jeg ønsker at fastslå Norwegians nuværende strategi, 

ligesom deres nærmeste konkurrenters strategi og positionering.  

Denne analyse vil ligeledes vise hvorledes Norwegians strategi differentiere sig fra deres nærmeste 

konkurrenter.  

 

Ansoffs vækstmatrice 

Jeg har valgt at benytte denne model da den er god til at skabe overblik over vækststrategierne, som 

Norwegian benytter, samt deres nærmeste konkurrenter. Den kan endvidere give et praj af den 

fremtidige konkurrencesituation, og hvorvidt disse selskaber fokusere på samme vækststrategi eller 

forskellige strategier og potentialet heri. Det kan god være svært at se på risikoen, på de enkelte 

vækststrategier. 

 

 

4.1.3 Underspørgsmål 4 

Hvor succesfuld er Norwegians nuværende strategi sammenholdt med konkurrencesituationen på 

markedet, og i branchen? 

Jeg vil udarbejde en PESTEL analyse, samt en Porters Five Forces for at vurdere markedet, og en 

ressourceanalyse for at vurdere styrker og svagheder i Norwegian. 

PESTEL 

PESTEL modellen er udvidet model af PEST, som er et teoretisk analyseværktøj af virksomhedens 

omverden. Modellen er kritisk vigtig, fordi den så vidt som muligt dækker alle tænkelige faktorer som 

kan have indflydelse på værdiskabelsen i Norwegian. Den bruges også til at analysere på 

makroøkonomiske faktorer, der kan have indflydelse på Norwegians strategiske muligheder. Det er 

valgt at benytte PESTEL og ikke PEST fordi den medtager det miljømæssige forhold, som er meget oppe 

i tiden, med fokus på Co2 udledning og muligheden for at bruge mere miljørigtige brændstoffer. 
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Ulempen ved PESTEL er at den i høj grad baserer sig på de forhold som branchen historisk set har haft, 

og ikke nødvendigvis hvilke faktorer der kan ramme branchen fremadrettet. Hvilke faktorer der 

analyseres, er en subjektiv og individuel holdning, hvorved nogle relevante forhold kan være risikere at 

blive udeladt i beslutningsprocessen.  

Jeg vælger på trods af ulemperne stadig at benytte denne model da historiske begivenheder kan give 

et praj om fremtiden, og de 6 forhold vurderes vigtige generelt set. 

 

Porters Five Forces 

Jeg har valgt at benytte P5F da denne analyse skaber et hurtigt overblik over konkurrencesituationen 

og de fem kræfter der har indflydelse på rivaliseringen, og attraktiviteten i branchen. Den giver et 

indblik i hvor attraktiv, og profitabel branchen er, der kan endvidere ifølge Michael Porter være en 

sammenhæng mellem disse.  

Det er vigtigt for Norwegian at have kendskab til trusler, og muligheder på markedet for at finde sig til 

rette. Dette giver også et grundlag for at vurdere hvorvidt Norwegians konkurrencestrategi passer ind 

på det nuværende marked. 

Ulempen eller kritikken ved P5F er blandt andet at den kan give et statisk øjebliksbillede af branchen, 

den  

På trods af kritikken af modellen, har jeg valgt at udarbejde denne analyse da jeg ønsker at belyse 

hvorvidt Norwegians nuværende konkurrencestrategi, på det nuværende marked er ideel. 

 

Ressourceanalyse 

Konkurrencestrategien ønskes belyst i forhold til om den er optimal, hertil er det nødvendigt at analyse 

de interne ressourcer i Norwegian, og dermed hvilke muligheder der er i selskabet.  

 

4.1.4 Underspørgsmål 5 

Hvad er passagernes præferencer, og hvordan passer de i forhold til Norwegians strategi? 

 

Norwegians strategiske position er fastlagt, og herefter ønskes det at undersøge hvorvidt denne passer 

sammen med passagernes præferencer, i forhold til hvorvidt de stemmer overens med pris og tilvalg. 
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Det undersøges også her hvorledes passagernes syn er på Norwegian og deres nærmeste 

konkurrenter.  

Jeg har valgt den kvantitative metode til at indsamle data om passagernes præferencer, i form af et 

spørgeskema. Denne metode er anvendt da den giver mulighed for at nå ud til mange respondenter, 

anonymt, og dermed give et retvisende billede af spørgeskemaets valgmuligheder. Ulempen ved den 

kvantitative metode er at det ikke er muligt at se usikkerheden, seriøsitet, og misforståelser i 

spørgsmålene. Det er også ofte sværere at gå i dybden med denne metode. 

4.2 Dataindsamling, validitet og troværdighed af kilder 

Opgaven bygger på en videnskabteoretisk tilgang baseret på en rational, positiv og design linse tilgang. 

Det er en deduktiv proces med brainstorming som tilgang. Ved at bruge design linsen til et strategisk 

problem udfordrer jeg mig selv igennem en analytisk og logisk proces med en høj grad af at være 

systematisk. 

Jeg har anvendt primært datakilder igennem opgaven, hvor det har været muligt. Dette har dog været 

svært grundet begrænsede ressourcer, og derfor har der også været nødvendigt at bruge sekundære 

datakilder. Ved brug af sekundære datakilder har jeg forholdt mig kritisk til forfatteren. Det resulterer i 

retvisende datakilder.  

Ved datakilder direkte fra virksomhederne selv, har jeg taget højde for at de ønsker at fremstå så godt 

som muligt, omvendt ønsker de også at være så troværdige som muligt, og derfor anses disse som 

gode datakilder. 

Jeg har været opmærksom på at flybranchen er i hastig vækst, og udviklingen sker hurtigt, også 

teknologisk. Derfor har jeg fokuseret på så nye datakilder som muligt. 

 

I forbindelse med spørgeskemaet er der anvendt primære datakilder. Ved dette spørgeskema har jeg 

taget højde for at respondenterne ikke nødvendigvis udgør en repræsentativt udsnit af 

totalbefolkningen. 

4.2 Opgavens struktur 

Opgavens struktur vises grafisk nedenfor: 
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5. Præsentation af virksomheden 

Jeg vil starte med at give en kort gennemgang af Norwegian som virksomhed for at skabe en forståelse 

af de strategiske valg der senere vil komme i den analyserende del af opgaven. 

5.1 Historien  

Norwegian blev stiftet i 1993, hvor det startede med at flyve med flytypen Fokker 50 i samarbejde med 

Braathens SAFE, dette samarbejde fortsatte frem til 2002, hvor Braathens SAFE blev solgt til SAS og 
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Norwegian derfor stiftede indenrigsruter i Norge med Boeing fly, af typen 737-300. I 2003 blev 

Norwegian noteret på børsen i Oslo.  

I 2004 indgik Norwegian et samarbejde med Fly Nordic, som de senere opkøbte og i dag er en del af 

Norwegian. De indgik også et samarbejde med Sterling som de opkøbte dele af i 2008. 

I 2005 havde Norwegian for første gang overskud som flyselskab, og i 2006 valgte de at oprette et 

polsk datterselskab med ruter til 5 europæiske storbyer. I 2007 tog det fart for Norwegian; de 

etablerede en base i Sverige, bestilte over 40 nye fly og lancerede Bank Norwegian samt deres eget 

Reward program.  

I 2008 fortsatte Norwegian deres fremgang med nye og bedre fly, der reducerede brændstofforbruget, 

samt kunne medtage flere passagerer, det er også i dette år at de gør indtog i Danmark.  

I 2009 og 2010 udvider de deres marked, med 39 nye ruter, og bestiller endnu flere fly. Norwegian 

fortsætter med at udvide deres marked, og køber nye fly gennem 2011-2012, det er også her de 

lancerer langdistanceruter med 3 købte og 2 leasede dreamlinere. I 2013 bliver Norwegian kåret til den 

første af mange priser, ”Bedste europæiske lavprisselskab”. Norwegian tilbyder Wifi samt film ombord, 

og får endnu en pris for ”bedste kommunikationstilbud ombord”. I 2014- 2015 vinder de igen 

gentagende priser for bedste lavprisselskab i Europa, bedste lavprisselskab i verden. De bestiller flere 

nye fly, samt lancerer nye langdistanceruter. I 2016-2017 fortsætter Norwegian med at vinde priser for 

Europas bedste lavprisselskaber, samt verdens bedste lavprisselskab på distanceflyvninger.  

i 2017 indgår de et samarbejde med Easyjet. I 2018 vinder de igen ”Verdens bedste lavprisselskab på 

langdistanceflyvninger” samt ”Europas bedste lavprisselskab”. 5 

5.2 Ejer struktur 

Norwegian er primært ejet af stifteren Bjørn Kjos, men også Folketrygdfondet, som er den fond hvori 

mange af de milliarder Norge har tjent på olie, er også storinvestor i Norwegian. Dette giver en vis 

form for tryghed da de er meget pengestærke, uden af være statsejet.  

Figuren nedenfor viser hvordan Norwegian er ejet af forskellige selskaber med Bjørn Kjos på toppen. 6 

 
5 https://www.norwegian.com/dk/om-os/vores-historie/year-by-year/  
6 https://insideflyer.dk/hvem-ejer-norwegian-air-shuttle/  
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5.3 Organisationen 

Norwegian tilstræber en ” Have en smal og flad organisation med hurtige og direkte 

beslutningsprocesser” hvor de med en af deres prioriteringer også tilstræber enkelhed. De ønsker 

endvidere at ” Have en innovativ, alternativ tilgang til måden, vi driver virksomheden på”. Ydermere 

ønsker de at hele virksomheden skal ” Leve og ånde som en positiv og foretagsom organisation, hvor 

alle kan gøre en forskel”. 

Dette giver en indikation om at det er vigtigt for Norwegian at samarbejde, og holde hold ånden i live, 

gennem deres positive organisation i et hektisk marked. 7 

5.4 Norwegian i dag 

Norwegian er en af Europas største lavprisselskaber, samt ”verdens bedste transatlantiske 

lavprisselskab”, hvilket de har vunder priser for. Norwegian har mere end 500 ruter til mere end 150 

destinationer over hele verden. De slår sig på at være lavprisselskab, og har fokus på kerneydelsen af 

transport fra A til B med en naturlig høj service, og god kvalitet. Desuden tilbyder de gratis wifi under 

alle deres flyvninger som det første selskab i verden.8 De har et loyalitetsprogram med mere end 10 

millioner medlemmer, og dermed et stort grundlag for kunder. Norwegian har i dag en flyflåde 

 
7 https://www.norwegian.com/dk/om-os/vores-historie/visions-and-values/  
8 https://www.norwegian.com/dk/om-os/oplev-os/  
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bestående af Ca. 160 fly med en gennemsnitsalder på kun 4,6 år, hvilket er en af de yngste flåder i 

verden. 9 

I 2019 er Norwegian de dygtige modtagere af intet mindre end 8 anerkendelsesværdige priser. 10 

 

 

6. Økonomiske-samt markedsmæssige position 

Opgavens udvikling har grundlagt et kendskab til Norwegian historisk set, og den vil nu fokusere på 

hvordan Norwegian står økonomisk, og markedspositionsmæssigt i forhold til deres største konkurrent 

Ryanair. Dette analyseres for at skabe en forståelse for de strategiske beslutninger som tages. 

Derudover afhænger Norwegians fremtidige konkurrence, og vækstmuligheder af de beslutninger og 

handlinger der er taget historisk. Derfor vil opgaven også fokusere på en analyse af de 5 seneste års 

udvikling økonomisk. 

 
9 https://www.norwegian.com/dk/om-os/vores-historie/vores-fly/  
10 https://www.norwegian.com/dk/om-os/vores-historie/priser-og-anerkendelser/  
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6.1 Økonomisk udvikling for Norwegian 

Norwegian har haft store økonomiske udfordringer, og har lavet flere spareplaner gennem årene, 

yderligere har de måtte få kapital tilført flere gange fra deres aktionærer. Norwegians aktiekurs kan 

give et billede af hvordan udviklingen har været i Norwegian. Den er dog også påvirket af andre 

forhold såsom markedets forventninger.  

6.1.1 Aktiekursen 

Norwegians aktiekurs har været primært faldende i løbet af de seneste 5 år. I januar 2015 var den på 

170,27 kroner og i december 2019 var den på 37,44 kroner. På sit højeste niveau var kursen 209,11 

kroner og på det laveste var den som i december på 37,44 kroner. Nedenstående graf viser udviklingen 

i kroner fra januar 2015 til december 2019. 

 

11 

Som det fremgår af grafen, er Norwegians aktiekurs på det laveste i de seneste 5 år.  

 

Aktiekursen har været svingende, blandt andet steg den med 8.5% i 2018 efter Lufthansa udtalte at de 

havde kontakt med Norwegian om et opkøb af Norwegian. 12 

 
11 https://www.nordnet.dk/markedet/aktiekurser/16105606-norwegian-air-shuttle  
12 https://npinvestor.dk/nyheder/norwegian-k%C3%A6des-sammen-med-lufthansa-aktien-stiger  
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Aktiekursen steg med 37% i april 2018 efter at British Airways´s moderselskab IAG har købt over 4% af 

aktierne i Norwegian og ser Norwegian som en attraktiv investering. 13 

Det fremgår tydeligt af grafen at aktiekursen faldt voldsomt i januar 2019, dette er der flere grunde til. 

Blandt andet ønskede Norwegian her at udstede nye aktier til en værdi af 3 milliarder norske kroner 

for at rejse kapital. Dette medførte et fald på cirka 15%, og det betød et fald i værdien af Norwegian 

med knap 1 milliard norske kroner. Dette på trods af at kapitalrejsningen var fuldt dækket og 

garanteret af blandt andet Norwegian chefen Bjørn Klos. En anden faktor der spiller ind, er at IAG 

opgav en plan om at opkøbe Norwegian, og samtidig sælge sin aktieandel i Norwegian.14 

 

Aktiekursen er altså yderst følsom overfor rygter om opkøb, dog er den på sit laveste efter 

kapitaludvidelsen i starten af 2019, og den ser ikke ud til at stige til samme niveau som før foreløbigt. 

Dog vurderer jeg at aktiekursen vil stige voldsomt ved et opkøb, baseret på de høje stigninger på rygter 

af opkøb. 

 

6.2 Økonomisk analyse 

Jeg har delt den økonomiske analyse op i 2 elementer, det ene element er på hovedtallene for 

Norwegian som virksomhed, hvilket bruges til at vurdere hvordan Norwegian performer ift. andre 

virksomheder. Det andet element er branche specifikke nøgletal, som bruges til at sammenligne 

Norwegian med deres primære konkurrent Ryanair.  

6.2.1 Gennemgang af hovedtal 

I gennemgangen af hovedtal for Norwegian vil jeg starte med at kigge på de seneste 5 års udvikling i de 

vigtigste linjer i resultatopgørelsen, som jeg definerer som omsætning, driftsresultat samt resultat før 

skat. 

Da årsrapporten for 2019 ikke er udkommet endnu, vil jeg gå lidt længere tilbage i tiden, så udviklingen 

stadig er baseret over en 5-årig periode. 15 

 

I millioner norske 

kroner 2014 2015 2016 2017 2018 

 
13 https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/british-airways-ejer-overvejer-bud-paa-norwegian-norwegian-aktie-
stiger-37-pct  
14 https://www.berlingske.dk/aktier/norwegian-faar-kurskloe-efter-kapitalrejsning-falder-30-pct  
15 https://www.norwegian.com/dk/om-os/virksomhed/investor-relations/reports-and-presentations/  
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Omsætning 19541 22491 26055 30948 40265 

Driftsresultat -1411 348 1820 -2002 -3851 

Resultat før skat -1070 75 1508 -2562 -2490 

  

Af ovenstående tabel fremstår det tydeligt at størrelsen på omsætning ikke nødvendigvis har en 

påvirkning på resultat før skat, det vises især i år 2016 hvor omsætningen ikke er den største, men her 

er resultatet før skat på sit højeste, og omvendt i år 2018 hvor omsætningen er klart størst, men de får 

det næststørste underskud på de 5 år.  

Der har altså ikke været en stabil drift, som har betydet at udviklingen i omsætningen generere et 

større resultat før skat. Det kan skyldes et utal af begivenheder, hvoraf især effektiviteten, og 

størrelsen på billetpriser kan spille en større rolle. Det vil vise sig tydeligt i de specifikke nøgletal i for 

branchen i næste afsnit.  

 

Jeg vælger at se på driften allerførst, og her bemærker jeg især at finansieringen af driften skiller sig 

væsentligt ud, fra de fleste produktions-og servicevirksomheder. Det gør den fordi selskaberne i 

flybranchen har fordelen af at forbrugerne køber billetten inden de bruger den, og det skaber alt andet 

lige likviditet i virksomheden. Dette kan være vigtig likviditet når der skal betales udgifter i form af 

personaleomkostninger, leasing af fly, brændstof og lufthavns skatter-og afgifter. 

For at sammenligne Norwegian med Ryanair, vil jeg analysere overskudsgraden samt egenkapitalens 

forrentning. 

 Det er meget begrænset hvilke nøgletal som Norwegian og Ryanair oplyser, Ryan oplyser meget få i 

sin årsrapport, og Norwegian oplyser slet ikke nogen, som ikke er direkte branchespecifikke. Jeg har 

valgt at analysere på overskudsgraden fordi denne viser hvor stor en del af selskabets omsætning som 

bliver til overskud, samt hvorvidt selskabet kan tilpasse sine omkostninger til sine indtægter. Er 

overskudsgraden høj er selskabet god til at holde sine omkostninger nede, hvilket er hvad både 

Norwegian og Ryanair sigter efter. Formlen til overskudsgraden er som følger: Resultat før finansielle 

poster / omsætning * 100.  
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Som det kan aflæses af ovenstående graf har Ryanair konstant overskud, og svinger imellem 13% og 

helt op til 23% i overskudsgrad. Dette viser at de er lykkedes med at tilpasse sine omkostninger til sine 

indtægter og dermed skabe overskud. Omvendt svinger Norwegian imellem -9,5% og + knap 7%, 

hvilket indikerer at Norwegian har haft fundet formlen, men ikke har været dygtige nok til at tilpasse 

sine omkostninger til sine indtægter, og dette resulterer dermed i en negativ overskudsgrad. 

 

Udover at analyserer hvor gode Norwegian og Ryanair er til at vise overskud, vil jeg også analyse disse 

2 selskaber i en ROE, eller egenkapitalens forrentning for at finde ud af hvor meget disse selskaber 

tjener i forhold til deres egenkapital, og dette nøgletal skaber et rigtig godt link imellem drift og 

balance. ROE viser selskabets evne til at generere afkast på de penge som ejerkredsen har skudt ind i 

selskabet. ROE´en er bedre jo højere den er.  

Den er også meget specifik for hver branche ment i den forstand at det er kun muligt at sammenligne 

ROE for selskaber i samme branche, hvis det skal give et retvisende billede. Der er en enkelt stor 

svaghed ved dette nøgletal, og det er at det ikke tager højde for gæld. Det er vurderet at Norwegian 

har høj gæld, så derfor skal analysen være varsom overfor selskabets evne og udsigt til at håndtere 

denne gæld.  

Formlen til dette nøgletal ser ud således: Egenkapitalens forrentning = Resultat efter finansielle poster 

/ egenkapital * 100. 
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Som det fremgår af grafen ovenfor, ligger Ryanair på et stabilt højt niveau. Niveauet vurderes højt i 

forhold til Norwegian da det er langt væk fra Norwegians niveau. Norwegian har negativ vækst i 

forhold til sin egenkapital, og skal derfor have tilført penge, i form af kapitaludvidelse eller lån. 

Ovenstående graf sætter også streg under Ryanairs måde at drive forretning på, både som overskud til 

sig selv, men i høj grad også til deres aktionærer. 

 

Norwegian står godt rustet til tab fremadrettet, med en stærk fond i ryggen. Men det konkluderes dog 

at Ryanair har en bedre forretning og er i stand til at skabe mere ud af deres penge, hvorfor de 

fremstår som den store vinder baseret på den økonomiske analyse. 

 

6.2.2 Branche specifikke nøgletal 

Jeg vil nu analysere på de branche specifikke nøgletal, som i høj grad bruges i branchen til at 

sammenligne hinanden, og måle blandt andet effektiviteten. 

Available Seat Kilometers (ASK) 

ASK, eller avaible seat kilometers er et nøgletal som måler flyselskabets kapacitet ud fra totale antal 

disponible sæder sammenholdt med den fløjne distance. Den beregnes ved formlen: Antal Flysæder * 

fløjet distance.  

Det har ikke været muligt for mig at finde dette branchespecifikke nøgletal for Ryanair for år 2018, 

derfor stopper grafen ved 2017. 
 

16 http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?languageId=5&Instrument=SSE88867  
17 https://investor.ryanair.com/wp-content/uploads/2015/05/Investec_03.03.2015.pdf  
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Af grafen ovenfor fremgår det tydeligt at begge selskaber har haft en stigning i deres kapacitet af 

disponible flysæder. Norwegian er samlet steget fra år 2014 til år 2017 med næsten 26000 millioner 

sæder. Hvor Ryanair i samme periode er steget totalt med 27600 millioner sæder. Det gør at deres 

vækst fordelt på antal sæder, er steget næsten det samme i disse år. Det viser tydeligt at begge 

selskaber har ekspanderet, og måske endda satset på nye markedet, samt fået leveret nye fly, så de 

har en større flyflåde i 2017 end i år 2014. At deres stigning har været næsten identisk, betyder 

samtidig at gabet imellem de 2 selskaber er status quo med en ASK på cirka 80000 millioner. For at 

vurdere dette nøgletal bedre vil jeg sammenkoble det med RPK.  

Revenue passenger kilometers (RPK) 

RPK eller revenue passenger kilometers er et nøgletal som måler flyselskabets salgsvolumen ud fra 

antal betalende passagerer sammenholdt med den fløjne distance. Det vil sige at for hver eneste 

kilometer en passager er fløjet er der tale om en RPK. Den beregnes ved formlen: Antal betalende 

passagerer * fløjet distance.  

 

 

 
18 https://investor.ryanair.com/wp-content/uploads/2015/05/Investec_03.03.2015.pdf  
19 https://www.norwegian.com/globalassets/ip/documents/corporate/annual-report-norwegian-2018.pdf  
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Udviklingen i RPK følger udviklingen i ASK både ved Norwegian og Ryanair. Det er et tegn på at begge 

selskaber er dygtige til at udnytte kapaciteten. I 2018 viser Norwegian sig rigtig dygtige til at udnytte 

deres kapacitet da de her har den mindste forskel på de 2 selskaber siden 2014, og siden 2014 er 

Norwegian steget med 47500 millioner RPK. Ryanair er siden 2014 steget med 48300 millioner RPK. Så 

det afspejler fuldstændig ASK nøgletallet ovenfor i henhold til, hvor tæt de 2 konkurrenter ligger på 

hinanden år efter år, med hensyn til vækst. Ryanair ligger i gennemsnit i de 5 år foran Norwegian med 

ca. 49900 millioner RPK om året. Så også her viser tallene imellem dem at væksten er status quo. 

 

Load factor 

Load factor er et nøgletal som måler flyselskabets effektivitet ud fra at få belagt sine tilgængelige 

sæder. Det beregnes so RPK´s procentandel af ASK. Det er et nyttigt nøgletal til at kunne vurdere 

selskabets effektivitet, samt evne til at reagere på efterspørgslen. Det viser ikke noget om hvorvidt det 

er profitabelt da det ikke siger noget om sædets pris. Det beregnes ved formlen: RPK/ASK. Det har ikke 

været muligt for mig at finde dette branchespecifikke nøgletal for Ryanair for år 2018, derfor stopper 

grafen ved 2017. 

 
20 https://investor.ryanair.com/wp-content/uploads/2016/07/Ryanair-Annual-Report-FY16.pdf  
21 https://www.norwegian.com/globalassets/ip/documents/corporate/annual-report-norwegian-2018.pdf  
22 https://www.statista.com/statistics/864922/ryanair-annual-passenger-figures/  
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Norwegian har jævnfør grafen ovenfor haft en lavere Load factor end Ryanair igennem hele perioden. 

Norwegian ligger rimelig ujævnt helt fra 80,90% til 87,70% med et gennemsnit over årene på 85,60 %. 

Det kan samtidig aflæses af grafen af Norwegian har deres bedste år midt i perioden, og derefter 

falder de igen. Ryanair har en bedre Load factor end Norwegian hele vejen igennem, og har formået at 

løfte sig samlet 5,70 %, med en gennemsnit Load factor for de 4 år på 87,10 %. 

 

Det siger os at Norwegian har formået at løfte deres effektivitet og evne til at reagere på 

efterspørgslen, men de er faldet ud af rytmen igen. Hvorimod Ryanair også har formået at løfte sin 

effektivitet, men de har formået at holde de gode takter, og er blevet lidt bedre år for år. Som allerede 

nævnt kan dette dog være et lidt kunstigt tal i forhold til hvorvidt det er profitable sæder Ryanair 

sælger kontra Norwegian. Det vil næste nøgletal give svar på. 

 

YIELD 

Yield er et nøgletal som måler flyselskabets omsætning per passager kilometer. Det er et nyttigt 

nøgletal som kan vise hvor billigt billetterne sælges. En høj RPK men en lav Yield vil være et udtryk for 

at billetterne sælges billigt. Det beregnes ved formlen: Passageromsætning/RPK (planlagt) 

Det har ikke været muligt for mig at finde dette branchespecifikke nøgletal for Ryanair for år 2018, 

derfor stopper grafen ved 2017. 
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Ovenstående graf af Norwegians og Ryanairs Yield viser at Norwegian konsekvent ligger over Ryanair, 

hvilket betyder at Ryanair med en høj RPK og en meget lav Yield, sælger deres billetter meget billigt. 

Omvendt viser det også at Norwegian sælger deres billetter lidt dyrere. Hvilket stemmer overens med 

at de fokuserer på indtjening og ikke vækst. En lav billetpris som Ryanairs vil ofte være et udtryk for at 

de prøver at vinde markedsandele, enten på et eksisterende marked eller måske et helt nyt marked. 

Uanset er udviklingen for både Norwegian og Ryanair nedadgående, hvilket kan betyde at 

konkurrencesituationen på markedet er intensiveret, eller at olieprisen er så lav, at det kan betale sig 

at sælge billigere billetter.  

 

For begge selskaber gælder det at de er lavprisselskaber, og ønsker at konkurrere på især pris og det 

kan tydelig udledes fra ovenstående. 

6.3 Markedsudvikling 

Udviklingen og størrelsen af Norwegian, samt deres største konkurrent Ryanair analyseres i forhold til 

antal af passagerer hos disse. Det er svært at dele selskabernes passagerer op på bestemte markeder, 

da begge flyselskaber har andre markeder end det europæiske marked også, derfor vises det totale 

antal af passagerer, og analysen er dermed forbundet med en vis usikkerhed. 

 
23 https://investor.ryanair.com/wp-content/uploads/2015/05/Investec_03.03.2015.pdf  
24 https://www.norwegian.com/globalassets/ip/documents/corporate/annual-report-norwegian-2018.pdf  
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Egen tilvirkning ud fra Norwegians Q4 rapporter25, og statista. 26 

 

Som det ses i ovenstående diagram, er begge selskaber vokset i periode 2015-2019. Norwegian er gået 

fra ca. 26 millioner passagerer i 2015 til ca. 36 millioner passagerer i 2019. I samme periode er Ryanair 

vokset fra ca. 91 millioner passagerer i 2015 til ca. 142 millioner i 2019. Som det fremgår tydeligt af 

tekst og diagrammet var Ryanair altså væsentlig større målt antal passagerer både i 2015, og i 2019. I 

perioden er Ryanair vækstet med 51 millioner passagerer, og Norwegian er i samme periode vækstet 

med ca. 10 millioner passagerer.  

Denne udvikling viser at både Ryanair og Norwegian er i hastig vækst, hvor især Ryanair nyder godt af 

en noget større vækst end Norwegian. Dette kan give en indikation på at Ryanair er bedre til at tage 

markedsandele på markedet, og hermed kan de også bedre udnytte stordriftsfordele som alt andet 

lige må være til stede.  

Norwegian er kun Europas fjerdestørste lavprisselskab, og her er Ryanair på en klar førsteplads, så det 

er ikke en overraskelse at Ryanair har flere kunder end Norwegian generelt set. Det fremgår også at 

Ryanair er bedre til at fylde deres fly op, og dette skaber naturligvis endnu en fordel til at opnå 

stordriftsfordele.  

Dette viser klart et marked i vækst, og der er masser af mulighed for flere kunder på det europæiske 

marked, men også mange aktører, hvor især Wizz Air har slået Norwegian på det europæiske 

lavprismarked. 27 

 
25 https://www.statista.com/statistics/864922/ryanair-annual-passenger-figures/  
 
26 https://media.dk.norwegian.com/documents  
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Der er stadigt et større marked i Europa, hvor flytrafikken stiger år for år, og sætter konstant nye 

rekorder for antal passagerer. 28 

 

Ud fra ovenstående vurderes det at Norwegian har tabt markedsandele på det europæiske 

lavprismarked, men dette er et marked i hastig vækst og med mange mulige passagerer.  

7. Strategisk analyse 

Jeg har nu analyseret den økonomiske og markedsmæssige position for Norwegian, og vil nu analysere 

på Norwegians strategiske beslutninger, samt muligheder. Dette vil jeg gøre via Porters generiske 

strategier, samt Ansoffs vækstmatrice.  

7.1 Porters generiske strategier samt Ansoffs vækstmatrice 

Som allerede beskrevet i metodeafsnittet, anvendes Porter generiske strategier til at bestemme 

hvilken strategi et selskab benytter. Modellen tager udgangspunkt i 2 dimensioner, den første 

dimension er hvilken konkurrencemæssig fordel selskabet anvender, og den anden er bruges til at 

bestemme hvilket marked det pågældende produkt udbydes til. 

Den konkurrencemæssige fordel kan være at have fokus på lave omkostninger, eller at fokusere på et 

unikt produkt. Hvor den anden del er til hvorvidt produktet udbydes til hele markedet, eller et specifikt 

segment i markedet. 

Som vist nedenfor giver dette 4 forskellige kombinationer, og dermed 4 forskellige 

konkurrencefordele. 

29 

 
27 http://trendsandtravel.dk/norwegian-flader-ud/  
28  https://politiken.dk/rejser/art7650954/Europ%C3%A6erne-flyver-mere-trods-flyskam  
29 http://marketingteorier.dk/porters-konkurrencestrategier-generiske-strategier  
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Ansoffs vækstmatrice benyttes til at vurdere hvilken strategi et selskab benytter til at skabe vækst 

fremadrettet. Denne model har ligesom ovenstående strategi 2 dimensioner. Den ene dimension 

omhandler produktet, og den anden dimension omhandler markedet. Her kan første dimension enten 

være at fokusere på et allerede eksisterende produkt, eller udvikle et nyt produkt. Den anden 

dimension handler om at sælge produktet på et eksisterende eller et nyt marked.  

Som vist nedenfor giver dette 4 forskellige kombinationer, og dermed 4 forskellige vækstmuligheder. 

 

30 

 

 

7.1.1 Norwegian 

 

Norwegians vision som lyder ” Norwegian ønsker at give alle muligheden for at flyve” stemmer godt 

overens med deres position på markedet som lavprisselskab. Norwegians mål er at ” Norwegian har til 

hensigt at være det foretrukne flyselskab i udvalgte markeder, samt skabe lønsomhed og udbytte for 

vores aktionærer”. De skal opnå deres vision og mission gennem deres 3 kerneværdier som er 

”innovation”, ”teamwork” og ”enkelhed”.  

Norwegian har 3 driftsmæssige prioriteringer som lyder således; ”Sikkerhed”, ”Service” og ”Enkelhed”.  

Når Norwegian gentager enkelhed i både deres kerneværdier, og deres prioriteringer skal det forstås 

som at det skal være enkelt for både kunder, og ansatte, og dermed også organisatorisk. Samtidig 

bygger de også på teamwork, og dette gælder især internt. 

 
30 http://www.hhxwiki.dk/afsaetning/ansoffs-vaekstmatrice/  
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Ved en enkel organisation kan Norwegian opnå en struktur hvor beslutningsprocesser simplificeres, og 

de derved har lettere ved at omstille sig et marked i hastig vækst, eller som Norwegian selv siger: ” 

Have en smal og flad organisation med hurtige og direkte beslutningsprocesser”.  

Norwegian pointerer også at de prioriterer service, og sikkerhed. Servicen er alfa omega for Norwegian 

som ved at tilbyde en god service kan løfte sig en smule fra kun at konkurrere på prisen. Norwegian 

ønsker at ” Tiltrække nye kunder ved at tilbyde konkurrencedygtige priser og en rejseoplevelse af høj 

kvalitet” og ” Opretholde lave driftsomkostninger, god drift og hjælpsom, venlig service”, hvor de her 

er klar over prisen ikke er den eneste konkurrencefaktor at tage højde for.  

Norwegian antages at have hele markedet som målgruppe, i og med at de ikke har defineret en 

målgruppe. Dette beskrives videre fra deres side i af deres mål til at nå visionen og missionen, ” Tilbyde 

et omfattende netværk af populære ruter til vigtige lufthavne for forretningsrejsende, samt et 

attraktivt udvalg til turistdestinationer”, de henvender sig derfor både til forretningsrejsende samt 

private. At Norwegian henvender sig til hele markedet, slår de fast med et af deres 12 mål som er ” 

Tilbyde valgfrihed: Et rimeligt kerneprodukt til prisbevidste kunder og en mere omfattende pakke til 

dem, der ønsker lidt mere”. Her rammer Norwegian både lavpriskunder, og de der ønsker en mere 

total rejseoplevelse.  

Norwegians koncept er at ”valget er dit”, samt ” Flyv med Norwegian og begynd med en helt enkel 

billet til lavpris. Derefter kan du tilføje ekstra services. Hvem vil betale for noget, man ikke har brug 

for? Hvorfor betale for tasker, du ikke har med? Eller måltider om bord, du ikke ønsker? Vi giver dig 

ikke en masse "gratis ting", du ikke vil have”. Med dette koncept prøver Norwegian at kommunikere 

ud til kunderne at de har en standard ydelse, hvor du ikke betaler ekstra for noget du ikke bruger, dog 

med gratis wifi til alle kunder, men alle tilvalg er mulige, og dermed rammer de hele markedet. 

Kerneydelsen er en komfortabel rejse fra a til b. 

Dette understreger Norwegian også i et af deres mål som hedder ” Fortsætte med at udvikle 

omkostningseffektive produkter og tjenester af høj kvalitet”. 

Rent prismæssigt befinder Norwegian sig i toppen over lavprisselskaber i Europa, lidt dyrere end både 

Wizz air og Ryanair.  

 

Baseret på dette vurderer jeg at Norwegian anvender omkostningsleder strategien, hvor deres fokus er 

på en stor del af totalmarkedet, i og med de ikke har en specifik målgruppe, samtidig har de fokus på 

lave omkostninger, understreget ved et af deres mål: ” Kontinuerligt overvåge og forbedre 

omkostningsniveauet, hvor det er muligt”. 
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I henhold til Ansoffs vækstmatrice, fokusere Norwegian på ” Øge indtjeningen ved at drage nytte af et 

stærkt varemærke og effektive distributionskanaler” og ” Have en innovativ, alternativ tilgang til 

måden, vi driver virksomheden på” . Her vurderes det at Norwegian har et klart mål om at fokusere på 

deres omkostninger samt drage nytte af deres stærke brand. Derfor konkluderes det at Norwegian 

anvender vækststrategien markedspenetrering, hvor de udbyder deres nuværende produkt til det 

nuværende marked. De anvender dog i et lille omfang strategien produktudvikling, da de ønsker at 

være innovative. Blandet andet sås dette med at de var de første til gratis wifi i alle passagerfly i 

verden. 31 

7.1.2 Wizz air 

Wizz Air har ikke offentlig kendt vision, men de skriver på deres hjemmeside at ” Explore your travel 

opportunities with WIZZ!” Wizz air er et lavprisselskab som er på konstant udkig efter at udvide deres 

markedsposition med lavpris konceptet. De arbejder konstant på at finde de billigste og bedste 

lufthavne i Europa. 32 Wizz air arbejder ligeledes som Ryanair med at hyre billigt personale i lande med 

lave lønninger og høj arbejdsløshed og bruge dem på alle deres flyvninger. 33 

Wizz Air har skrevet på deres hjemmeside at ” This is why we fly to a mix of primary, secondary and 

regional airports, providing friendly and fast customer service for low costs, which are reflected in 

WIZZ fares”, hvilket betyder at de vælger den billigste lufthavn og derved holder prisen nede.  

Wizz air er endvidere opmærksom på at der kræver en vis service i dette marked, med dette produkt 

og derfor skriver de netop at de yder ”fast costumer service”, hvilket betyder det skal gå stærkt, men 

stadig være en god service. Wizz air er som nævnt på udkig efter flere lufthavne at operere i, hvilket de 

selv skriver på deres hjemmeside ” We are in constant negotiations to establish a network of 

operations at more airports”. Det tyder på at de ikke er færdige med at udvide deres marked endnu, 

og derfor må anses at ville ekspandere til flere dele af markedet. Som tidligere pointeret er prisen en 

vigtig faktor for dem, og de er blandt de billigste i Europa på lavprismarkedet, hvilket er deres største 

konkurrencemæssige fordel. 

Baseret på ovenstående vurderer jeg at Wizz Air anvender omkostningsleder strategien, hvor deres 

fokus er på hele markedet, de har ingen specifik målgruppe og tilbyder samme produkt som de 

 
31 https://www.norwegian.com/dk/om-os/vores-historie/visions-and-values/  
32  https://wizzair.com/en-gb/information-and-services/about-us/company-information  
33 https://www.avisen.dk/har-du-ogsaa-undret-dig-derfor-kan-ryanair-saelge-sa_510374.aspx  
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resterende udbydere på markedet, samtidig fokuserer de på de billigste lufthavne og derved at 

minimere deres omkostninger.  

I henhold til Ansoffs vækstmatrice, vurderer jeg at Wizz Air anvender vækststrategien 

markedspenetrering, hvor de prøver at vinde markedsandele med deres eksisterende produkt i deres 

nuværende marked, som er Europa.  

 

7.1.3 Ryanair 

Ryanair har ikke en offentlig kendt vision, men de skriver på deres hjemmeside at ” Den billigste måde 

at opleve Europa på” 34 

Ryanair er et lavprisselskab, som er fokuseret på at minimere deres omkostninger, og dermed være de 

billigste på markedet for lavprisselskaber.  

Ryanair gør meget for at holde deres omkostninger nede, hertil kan nævnes at de erhverver 

medarbejdere fra lande med høj arbejdsløshed og lave lønninger. De har også været dygtige til at købe 

fly hvor prisen på fly er lav, blandt andet lige efter terrorangrebet i New York. De køber miljørigtige fly 

som gør at de sparer på brændstofforbruget, ligeledes gør Norwegian. De benytter ofte mindre 

lufthavne som er billigere og nemmere at slots i, og markedsfører dem herefter som eksempelvis 

Frankfurt lufthavn, selvom den lufthavn de benytter ligger 125 kilometer fra Frankfurt. Dette viser hvor 

langt Ryanair er villig til at gå for at holde omkostningerne nede, og dermed prisen nede. Deres 

vigtigste budskab er som nævnt prisen, og det er deres største konkurrenceparameter, og netop her er 

de blandt de allerbedste i branchen. 35 

 

Baseret på dette vurderer jeg at Ryanair anvender omkostningsleder strategien, hvor deres fokus er på 

totalmarkedet med ingen specifik målgruppe samt deres store fokus på at minimere omkostningerne. 

 

I henhold til Ansoffs vækstmatrice, fokusere Ryanair på at vinde markedsandele med de billigste priser. 

Derfor konkluderes det at Ryanair anvender vækststrategien markedspenetrering, hvor de udbyder 

deres nuværende produkt til det nuværende marked.  

 

 
34 https://www.ryanair.com/dk/da/billige-flybilletter  
35 https://www.ryanair.com/dk/da  
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7.1.4 Opsummering på strategisk analyse 

Ryanair og Wizz Air er begge meget fokuseret på kerneydelsen som er transporten fra A til B,  hertil 

tilbyder de diverse tilkøb. Norwegian er også fokuseret på denne kerneydelse, de tager den dog lige 

skridtet videre, og tilbyder gratis wifi, samt yder en service der vurderes bedre end konkurrenterne. 

De er alle 3 kategoriseret som omkostningsledere, da de tilbyder et homogent produkt til samme 

marked, og alle 3 selskaber er af en vis størrelse som gør de kan bero sig på stordriftsfordele. 

Norwegian har i forhold til deres nærmeste konkurrenter på lavprismarkedet i Europa, en lille 

konkurrencemæssig fordel, i det at de prøver at være innovative og gå forrest med nye tiltag.  

Det kan også vise sig at være en konkurrencemæssig fordel at de tilbyder naturlig god service i forhold 

til deres konkurrenter. Om prisen viser sig som den absolutte vigtigste faktor vil blive belyst nærmere i 

forbindelse med passagernes præferencer i underspørgsmål 5.  

 

 

8. Markedsforhold 

Selskabernes strategier er nu blevet vurderet, og for at få en forståelse for historiske beslutninger, og 

hvilke faktorer der kan gøre sig gældende ved fremtidige beslutninger, vil opgaven nu fokusere på 

markedet de befinder sig på.   

 

8.1 Markedet 

Flyselskaberne opererer på et marked defineret som en serviceydelse i form af transport fra A til B. Det 

er tidligere afgrænset kun til at omfatte transporten af mennesker. Det er nødvendigt at definere 

markedet for at kunne vurdere markedsintensiviteten.  

8.2 PESTEL 

For at kunne analysere og vurdere de markedsforhold som gør sig gældende i flybranchen udarbejdes 

nedenstående PESTEL analyse. PESTEL tager udgangspunkt i Politiske, økonomiske, sociale, kulturelle, 

teknologiske, samt miljømæssige og lovgivningsmæssige forhold.  

8.2.1 Politiske og lovgivningsmæssige forhold 

I flybranchen har de politiske forhold fra starten haft en stor betydning, i og med at luftfart var 

begrænset til de enkelte lande, og det ikke var let at fusionere i branchen, i så fald risikerede man at 

miste retten til at flyve et af landene. I 2003 valgte man at åbne helt op for liberaliseringen af 
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flybranchen, og var i forhandlinger med USA om Atlanten også. Et gennembrud på dette marked i 

denne tid kunne betyde en industri der er afmonopoliseret, og som kan udvikle sig globalt. 36 

Selv den dag i dag bliver flybranchen stadig påvirket politisk set, dette ses blandt andet ved 

fastsættelse af skatter og afgifter. 

 

8.2.1.1 Kompensation ved forsinkelser 

En anden stor faktor i markedet er retten til kompensation for passagerne da dette kan vise sig at være 

en udgiftstung affære. Der er love som her, som flyselskaberne skal overholde. De er fastsat med et 

minimumsbeløb, alt efter tidsmæssig forsinkelse og ankomstdestination. Flyselskaberne skal desuden 

sørge for mad ved forsinkelser på mere end 2 timer samt indkvartering hvis forbrugeren skal overnatte 

grundet forsinkelsen. Hvis forbrugeren ankommer mere end 3 timer forsinket til sin destination er 

denne berettiget til kompensation som starter ved 250 Euro.  37 

Det er også et marked forbundet med forsinkelser generelt, og det meste starter i Mellemeuropa hvor 

der er mangel på flyveledere. Det skaber en domino effekt hvor flyene ankommer for sent, og dermed 

ofte flyver for sent igen. Det kan blive en bekostelig affære hvis forsinkelserne stiger for hvert år. I 

sommeren 2018 var op til 60 procent af alle flyvninger fra København forsinket med i gennemsnit 40 

minutter. 38 

8.2.1.2 Sikkerhedsforanstaltninger 

En kritisk forhold for markedet for flytrafik er sikkerhedsforanstaltninger, både for kunderne, men i høj 

grad også for selskaberne og lufthavnene. Sikkerhedsforanstaltningerne bliver konstant mere 

krævende og bedre. Dette er sket i takt med flyulykker, og i særdeleshed terrorhændelser. Hertil kan 

især nævnes angrebet på World Trade Center. Sikkerhedsforanstaltningerne steg voldsomt efter dette, 

og markedet faldt væsentligt grundet frygten for at flyve. Disse skærpelser er alt andet lige forbundet 

med ekstra omkostninger til både lufthavn og selskaber på markedet. 39 

Da mange lufthavne har meromkostninger på sikkerhed, bliver disse alt andet lige faktureret videre til 

flyselskaberne, som dermed sætter meromkostninger på billetter.  

 
36 https://www.berlingske.dk/business/sas-aabne-luftrum-tegner-nyt-verdenskort  
37 https://www.forbrugereuropa.dk/koeb-og-rettigheder/rejser-og-ferier/flyrejser/forsinket-flyafgang/  
38 https://www.cph.dk/om-cph/presse/nyheder/2019/5/flyforsinkelser-i-europa-kraver-politisk-handling-i-eu  
39 https://www.berlingske.dk/internationalt/sikkerheden-i-danmark-skaerpet-efter-11.-september  
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8.2.1.3 Skatter og afgifter 

Der er en række skatter og afgifter som flyselskaberne skal opkræve, de er fastsat af myndighederne, 

og er en for selskaberne irriterende omkostning som de ikke selv vil betale. Derfor bliver disse ofte 

faktureret videre til passagererne som dermed får en lidt dyrere billet. Det har dog stadig en 

påvirkning på flyselskaberne da højere billetpriser alt andet lige vil betyde et flad i efterspørgslen. 

Det vurderes dog at der rent politisk vil komme flere afgifter til flybranchen i den nærmeste fremtid. 

Der er snak om en miljøafgift som skal sænke forbrugernes lyst til at rejse, og dermed formindske hele 

flybranchen. 40 Flybranchen har også selv prøvet at reducere deres Co2 udslip, som er beskrevet 

nærmere i miljømæssige faktorer, samt i teknologiske faktorer.  

 

8.2.2 Økonomiske forhold 

8.2.2.1 BNP 

Flybranchen er i et marked, med et produkt som normalvis ikke er en nødvendighed. Det gør branchen 

afhængige af udviklingen i BNP, og herunder især passagernes vilje til at bruge penge på ferier. 

 

 

41 

Ovenstående tabel viser udviklingen i BNP for EU landende, hvilket giver en indikator på hele Europa. 

Som det kan aflæses af tabellen er udviklingen i BNP steget år for år, nogle år med en større vækst end 

andre. Men dette viser at markedet er i vækst, og det giver kunder til flybranchen. Dette er et vigtigt 

parameter da et fald i BNP alt andet lige vurderes til at give en mindre rejselyst.  

 

Det er altså et vigtigt parameter som fremadrettet også kræver selskabernes opmærksomhed, nogle i 

større omfang end andre, da eksempelvis Norwegian som lavprisselskab er mindre påvirket af BNP end 

eksempelvis SAS som er et dyrere selskab at rejse med. 

 

 
40 https://www.information.dk/debat/2019/05/svenskerne-indfoerte-flyafgifter-2018-flyver-mindre-boer-foelge-trop  
41 https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00115  
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8.2.2.2 Olieprisen 

Udviklingen i olieprisen har været nedadgående hvilket er en faktor som flybranchen og derved også 

Norwegian ikke kan påvirke, og de er samtidig tvunget til at tanke deres fly op. Så olieprisen er en 

faktor som kan give overskud/større overskud eller modsat. 

42 

8.2.3 Sociale og kulturelle forhold 

8.2.3.1 Forbrugsmønstre 

Forbrugsvaner, eller mønstre, samt livsstile påvirker flybranchen meget, både i forhold til 

flyvningsfrekvenser, og hvilket selskab der benyttes. Hertil kan især nævnes miljøvenlige rejser, såsom 

togrejser er i fremdrift da de er mere Co2 venlige, rejse langsomt som eksempelvis via cykel. Det bliver 

også stadigt nemmere at leje elbiler som er bedre for miljøet end fly, og som kan vise sig billige da de 

kører på strøm og dette er ofte gratis tankning gennem Europa. På trods af dette er det stadig 

populært at tage på weekendophold i Europa, og denne trend er på trods af ovenstående 

miljømæssige overbevisning ikke gået helt i stå. 43                                                                             

 

 
42 https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2018/5/hoj-oliepris-koster-vakst-og-arbejdspladser/  
43 https://www.google.com/search?rls=com.microsoft%3Ada-DK%3AIE-
Address&ei=ZcixXpiwI62HrwTCy6rADQ&q=mange+weekendophold+i+flybranchen&oq=mange+weekendophold+i+fly
branchen&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoECAAQRzoCCAA6BQgAEIMBOgQIABBDOgQIABAKOgQIABANOgYIABANEB46BggA
EBYQHjoFCCEQoAE6CAgAEAgQDRAeOgcIIRAKEKABOgQIIRAVOggIIRAWEB0QHlC-
YFjbowFgzaUBaABwAXgAgAGrAYgBkx-SAQQ4LjI1mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjY9r-
AxJ3pAhWtw4sKHcKlCtgQ4dUDCAs&uact=5#spf=1588709499960  
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8.2.3.2 LLC 

Valget af flyselskab kan godt hænge sammen med ovenstående trends, dog er det i mange tilfælde 

billigere at flyve, end at køre på ferie, og det er især LLC der står for denne trend. LLC eller low cost 

carrier selskaberne tilbyder meget billige billetter med fokus på kerneydelsen, og dette segment i 

branchen har i årenes løb fundet fodfæste, og et af disse er nu Europas største flyselskab. 44 Hvilket 

understreger hvor dygtige de er til at kerneydelsen, og med fokus på at minimere omkostninger, deraf 

en lavere pris. Det kan tyde på at kunderne i branchen har meget stort fokus på prisen, og at servicen 

der følger med den lave pris ikke prioriteres. Dette kan meget vel bunde i at afstandene i Europa ikke 

er ret store. Denne service, og komfort som alt andet lige følger med de almindelig flyselskaber er 

vigtigere på længere ruter. 

8.2.4 Teknologiske forhold 

8.2.4.1 Teknologisk udvikling 

Den teknologiske udvikling, samt de generelle teknologiske forhold er en vigtig faktor i flybranchen, da 

branchen konstant udvikler sig, enten til at være hurtigere, eller bedre, eller mere miljørigtig. Det er en 

dynamisk branche hvor det er essentielt at være med helt fremme for at være attraktiv for kunderne, 

og holde omkostningerne nede. Et eksempel hertil kan være da Norwegian var først fremme med 

gratis Wifi på alle passager flyvninger som gør dem til first movers, og kortvarigt havde en fordel i 

markedet. Et andet eksempel som kan nævnes er de nye og forbedrede check in muligheder, hvor det 

er muligt at lave check in, så kunderne ikke er afhængige af hverken skranke, eller indcheckningstider, 

hvor de sparer meget tid på ikke at stå i kø. Det minimerer samtidig omkostningerne for selskaberne 

som ikke skal bruge de samme ressourcer på at checke passagerer ind. Omvendt kan nogle passagerer 

se dette som en service forringelse, og derfor fravælge bestemte flyselskaber af denne grund. 

 

8.2.4.2 Sammenlignelighed 

Det er blevet langt nemmere for forbrugerne at sammenligne selskaberne i flybranchen, dette gøres 

enkelt med få klik på eksempelvis www.Momondo.dk hvor søgeportalen fremsøger mange mulige 

selskaber, og vurderer disse ud fra bedste pris, bedste rute og hurtigste rute. Det gør det muligt for 

forbrugerne hurtigt at finde de bedste priser, de billigste priser og dette gøres alt sammen med få klik. 

 
44 http://trendsandtravel.dk/her-er-verdens-stoerste-flyselskaber/  
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Hertil skal der pointeres at prisen på søgemaskinerne ofte er prisen på kerneydelsen, og at prisen ofte 

stiger i takt med for eksempel bagage, valg af flysæde osv. 45 

8.2.4.3 Fly 

De vigtigste og omkostningstunge ressourcer i flybranchen er medarbejderne og flyene, hvor flyene er 

de klart dyreste aktiver, og den vigtigste ressource. Brændstoffet i flyene er samtidig en uundgåelig 

anseelig omkostning. På trods af olieprisen, og andre udefrakommende faktorer som selskaberne ikke 

har indflydelse på er de stadig meget omkostningsfokuserede. Dette gør de blandt andet på flyene, og 

driften af disse. Det er eksempelvis via nye og bedre fly som bruger mindre brændstof end ældre 

maskiner.  

Norwegian er blandt andet blevet kåret til verdens mest brændstofeffektive flyselskab målt på 

transatlantiske flyvninger. Dette er sig selv et mål om at være miljømæssig korrekt, og samtidig spare 

på omkostningerne. Det gør sig gældende på lange ruter, og grunden hertil skal findes ved at alt andet 

lige kræver det mere brændstof at lette og lande end at være i luften. 46 

8.2.5 Miljømæssige forhold 

Fokusset på miljøet og udledningen af Co2 bliver stadigt større, og viljen til at bidrage med ikke at 

forurene naturen bliver større. Der er et naturligt stor fokus fra både forbrugerne, politikerne, og 

flyselskaberne om at blive mere miljø rigtige. Det ses tydeligt i form af de 2 store flyleverandører på 

markedet udvikler fly som udleder bruger mindre brændstof, og netop dette hjælper både forbrugerne 

i form af mindre forurening, men i høj grad også flyselskaberne som dermed kan spare penge på 

brændstof. 

 

8.2.5.1 Co 2 udledning 

Flybranchen udleder mere Co2 end alternativer til transport, eksempelvis tog. 47 En stor del af Co2 

udledningen i flybranchen kommer fra brændstofs forbruget ved flyvninger. Som beskrevet ovenfor er 

flyleverandørerne meget bevidste om denne Co2 udledning og de bliver stadigt bedre til at producere 

fly der udleder mindre Co2.48 Flyselskaberne ved godt at den næste store ting bliver at flyve 

miljømæssigt korrekt, og flere af selskaberne har taget skridtet om at tilbyde kunderne at støtte Co2 

reducerende projekter rundt omkring i verden. Eksempelvis har Norwegian indgået samarbejde med et 

 
45 https://www.momondo.dk/  
46 https://fyens.dk/artikel/norwegian-sparer-mest-br%C3%A6ndstof-2018-10-21(8)  
47 https://www.greenmatch.dk/blog/2016/03/saa-meget-bruger-du-i-co2-naar-du-rejser  
48 https://luftfart.nu/aldrig-har-vi-flojet-sa-langt-pa-literen-danske-flyselskaber-har-kurs-mod-co2-neutral-fremtid/  
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selskab ved navn CHOOOSE, som har udviklet en løsning der er integreret i bestillingsprocessen. 

Flybranchen spås at stå for 2-3% af det totale globale udslip af drivhusgasser, det er regnet ud efter et 

antal passagerer på 4.1 milliarder. Det tal forventes at stige til det dobbelte indenfor 20 år, hvorfor 

udslippet også stiger.  

Det har altså enorm opmærksomhed fra både kunder og selskaber i branchen. 49 Der er ikke noget der 

tyder på at dette bliver et mindre vigtigt område i fremtiden, tværtimod.  

 

8.2.6 Opsummering på PESTEL 

Baseret på ovenstående PESTEL analyse vurderes det at flybranchen er i et marked med mange 

omverdens faktorer, som selskaberne skal holde øje med. Flere af disse faktorer har selskaberne ingen 

indflydelse på og de må dermed indordne sig.  Analysen giver endvidere et billede af en dynamisk 

branche, med flere forhold som kan vise sig svære at komme i forkøbet, og de skal således være parate 

til at omstille sig relativt hurtigt efter diverse ukendte faktorer. 

 

8.3 Porters five forces 

Porters Five Forces tager udgangspunkt i 5 forskellige trusler; Truslen fra nye udbydere, kunderne og 

deres forhandlingsstyrke, truslen fra udbydere af substituerende produkter, leverandørerne og deres 

forhandlingsstyrke, samt truslen fra eksisterende konkurrenter på markedet. 

8.3.1 Truslen fra nye udbydere 

For at vurdere truslen fra nye udbydere er det kritisk at se på hvor høje adgangsbarrierer der er i 

branchen, samt hvor attraktiv branchen er at penetrere for nye udbydere. 

Slots 

Slots er en meget vigtig faktor i flybranchen. Det er en tilladelse til at benytte lufthavns faciliteter, altså 

at lette og lande i en pågældende lufthavn på et bestemt tidspunkt. Jo større lufthavnen er, jo flere 

slots er der at få, det handler også om hvor populær lufthavnen på det tidspunkt er. Det er altså en 

begrænset ressource, som er i høj kurs. Disse slots bliver fordelt efter hvem der havde dem i 

foregående 5 uger, og om de har udnyttet deres slot med mindst 80%. Hvis de har udnyttet deres slot 

med mindst 80% bliver de automatisk tildelt det samme flyselskab igen, hvis ikke skal de ansøge på lige 

fod med alle andre aktører.  

 
49 https://politiken.dk/klima/art6998394/Klimaproblemet-fra-fly-er-endnu-st%C3%B8rre-end-vi-tror  
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Det betyder at det kan være rigtig vanskeligt at få adgang til de gode slots. Flyselskaberne vil derfor 

gøre meget for at beholde deres slots, også selvom det kan betyde de skal flyve med halvtomme fly.  

Det er muligt at købe slots af hinanden, men dette er en yderst bekostelig affære. 50 

8.3.1.2 

Kapitalgrundlag 

En anden væsentlig adgangsbarriere er det store kapitalgrundlag der kræves for at starte et flyselskab, 

her tænkes især på anskaffelsen af fly, som er en anseelig omkostning.  

Et billigere alternativ kan dog være at lease et fly, men også her formodes det at være forbundet med 

store omkostninger, da det ofte skal leases over en længere periode, og flyet, aktivet er dyrt, må 

leasingen også være relativt høj.  

Andre faktorer 

Da det er et marked med mange aktører, vil det være vanskeligt at differentiere sig i forhold til dem. 

Aktørerne på markedet differentiere sig i forvejen på enten et unikt produkt, eller en lav pris. Det vil 

som allerede beskrevet kræve et kæmpe kapitalgrundlag at konkurrere på prisen. En lille fordel for 

eventuelle nye udbydere er et marked i vækst, og derfor kan de med et unikt produkt potentielt 

erobre kunder som endnu ikke har præferencer ved de etablerede selskaber.  

 

Ud fra ovenstående analyse konkluderes det at truslen fra nye udbydere er lav til middel. Lav ved et 

nyetableret selskab da det vil kræve enorme ressourcer at etablere sig på dette marked. Men middel 

ved allerede etablerede selskaber fra andre verdensdele som kan gøre indtog på det europæiske 

lavprismarked, da disse forventeligt allerede har stordriftsfordele i form af fly, personale, mad til flyet, 

tæpper til flyet osv.  

Dette kunne eksempelvis være et af de store selskaber i asien som udvider markedet med lavpris ruter 

i Europa. 

8.3.2 Kunderne og deres forhandlingsstyrke 

Købersammensætning 

Køberne, og dermed også forbrugerne hos flyselskaber består i høj grad af privatpersoner. Ses disse 

kunder isoleret, er deres forhandlingsstyrke meget lav, men ses de derimod som en helhed er deres 

 
50 https://finans.dk/erhverv/ECE11990614/spoegelsesfly-over-europa-vaekker-opsigt/?ctxref=ext  
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forhandlingsstyrke noget højere. Rejseselskaberne kan ses som en forbrugergruppe, og disse må 

formodes at have en relativ høj forhandlingsstyrke. Det kan være en klar fordel for et flyselskab at 

indgå et samarbejde med rejseselskaberne, ikke kun for at fylde flyene op, men også fordi kunderne 

kan få øjnene op for flyselskabet og dermed få et tilhørsforhold til netop dette selskab. 

Prisgennemsigtighed 

Teknologien gør det stadigt nemmere for forbrugerne at sammenligne priser for rejser, på bare en 

enkelt platform kan forbrugerne se priser for en enkelt rejse fra samtlige udbydere. Dette gør 

selvfølgelig at forbrugernes forhandlingsstyrke bliver stadigt større. Denne vej betyder ofte at de priser 

der vises for forbrugeren ikke vises på deres egen hjemmeside, men på en samlet platform. Da der ofte 

kun er prisen, og selskabet der ses, kommer det ofte an på prisen i forhold til hvad der vises, og hvor 

mange gange selskabet bliver vist. Ofte indeholder disse priser ikke alle gebyrer, og tilvalg. Det er først 

når man vælger en udbyder, og kommer ind på dennes hjemmeside for at bestille rejsen endeligt. Her 

kan forbrugeren blive mødt at diverse gebyrer såsom, bagage, valg af flysæde osv. Dette betyder også 

ofte at den første pris kan være misledende. Her vil lavprisselskaberne ofte ligge i toppen med de 

billigste priser, og prisen kan være højere da mange af disse priser er uden bagage, og valg af flysæde. 
51 

Selskabsulydighed 

Forbrugerne har meget lave, eller ingen omkostninger forbundet med at skifte flyselskab. Dette gør at 

kunderne meget let kan springe imellem selskaber, i håbet om at finde det billigste hver gang. Derved 

binder de sig ikke til et enkelt selskab, og dette er i strid med hvad selskaberne ønsker. Derfor har 

mange selskaber indført bonusordninger, det har de gjort for at skabe et tilhørsforhold ved kunderne 

og dermed gøre dem mere loyale. Dette kan være svært at opnå ved privatpersoner der rejser 1-2 

gange om året, derfor er det ofte meget favorable bonusordninger, som eksempelvis også kan bruges 

uden for flybranchen. 

 

Kundernes forhandlingsstyrke anses som lav, på trods af at det er nemt for den enkelte at skifte 

mellem selskaber. De har ingen forhandlingsstyrke som enkeltperson, det drejer sig mere om 

konkurrencen selskaber imellem. Enkelte privatpersoner kan ikke påvirke et selskab, derfor anses den 

som lav.  

 
51 https://www.momondo.dk/  
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Rejseselskaberne har en større forhandlingsstyrke, men det anses ikke som nok til at ændre 

konklusionen på en samlet lav forhandlingsstyrke.  

8.3.3 Truslen fra udbydere af substituerende produkter 

Substituerende produkter vil være andre former for transport som kan fragte en fra A til B, dette kan 

være bil, færge, båd, samt offentlig transport i form af både bus og tog.  

Disse alternativer til flytransport er væsentlige på kort afstand, men ikke lige så væsentlige på lang 

afstand. Derfor bliver truslen fra substituerende produkter primært real på kortere afstande.  

Der kan i nogle eksempler spares tid ved at tage toget, fremfor et fly, grundet ventetiden i lufthavnen. 

Flyselskaberne og teknologien bliver dog stadigt bedre, så det går hurtigere og bliver nemmere end det 

har været, blandt ved self check in.  

Det kan ofte være en dyrere løsning at køre selv, end at tage et fly, og det gør at truslen fra udbydere 

af substituerende produkter er lav til middel. 

 

Et andet eksempel kan være den teknologiske udvikling i form af kommunikationsværktøjer, det er 

muligt at holde videokonferencer, og dermed kan fysisk fremmøde gøres overflødigt i flere tilfælde.  

 

Truslen fra substituerende produkter kan også være ændringer i sociale og kulturelle forhold som kan 

sætte trends, eller ændringer i hvad der anses for kutyme eller god stil. Det kan ændre vores måde at 

tænke primær transport på.  

 

Truslen fra substituerende produkter anses overordnet som lav, da det at flyve er klart hurtigst, og i 

mange tilfælde også billigere end andre transportmåder. 

 

8.3.4 Leverandørerne og deres forhandlingsstyrke 

Medarbejdere/arbejdskraft 

En af de største og vigtigste leverandører i flybranchen er medarbejderne, det er disse der er 

selskabernes ansigt udadtil og har derfor direkte påvirkning på den daglige drift.  

Medarbejderne er organiseret i fagforeninger, hvilket giver dem en betragteligt høj forhandlingsstyrke. 

Ved uenigheder omkring indgåelse af nye overenskomster, giver det dem en stor forhandlingsstyrke da 

det kan betyde nedlæggelse af arbejdet, og derved aflysninger, hvilket er en dyr omgang for selskabet.  
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Dette er sket utallige gange, og det vil fortsat kunne ske ved uenigheder hvor de 2 parter ikke kan 

mødes og finde en fornuftig aftale for alle parter. Dette ses blandt andet ved en nedlæggelse af 

arbejdet i 2015 hvor 650 piloter nedlagde arbejdet grundet forringede aftalevilkår i et nyt selskab. 

Dette påvirker passagerne, og betyder aflysninger for selskabet, hvilket koster dem mange penge på 

daglig basis i den periode det står på.52 

 

Flyleverandører 

I markedet for flyleverandører findes der kun 2 store aktører, det er henholdsvis Boeing Commercial 

Aircraft, og Airbus. At udvalget af flyproducenter er så lavt, giver flyproducenterne en større 

forhandlingsstyrke. Det er primær grundet en begrænset kapacitet hos producenterne. Efterspørgslen 

på markedet er på et relativt højt niveau, hvor især markedet er stigende kraftigt i Asien og 

Mellemøsten. 53 

Dette er en medvirkende faktor til at flyproducenternes forhandlingsstyrke stiger. Dog med en 

nedadgående spiral set i forhold til at flyselskaberne ofte lægger store ordre ved producenterne, og 

det kan producenterne være afhængige af, disse store ordrer.  

 

Det at have gode leverandører kan vise sig vigtigt for flyselskaberne, da passagerne konstant 

efterspørger bedre fly, med bedre komfort, mere plads osv. Derfor er det også vigtigt for 

flyproducenterne at gå forrest med gode løsninger, som flyselskaberne kan også konkurrencefordele 

af.  

Det er selvsagt også vigtigt med god sikkerhed, og en sikkerhedsfejl i en flytype kan være kostelig for 

både flyselskab og flyproducent. Hele sagen med de dårlige fly fra Boeing 737 max typer er en uheldig 

situation for flyproducenten, som koster flyselskaber med denne type fly dyrt. 54 

 

Brændstofleverandører 

En nødvendig del af flybranchen er brændstof, derfor kigges der nærmere på leverandørerne af dette. 

Der findes et bredt udvalg af aktører, blot for at nævne nogle er der Shell, Air total, og Statoil. 55 

 
52 https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/norwegian-strejke-aflyser-22-fly-i-danmark-torsdag-6bfzg  
53 https://www.berlingske.dk/virksomheder/boeing-skal-bygge-30.000-fly-paa-20-aar  
54 https://www.dr.dk/nyheder/penge/norwegian-kaemper-holde-sig-paa-vingerne  
55 https://www.kfst.dk/afgoerelser-ruling/konkurrenceomraadet/afgoerelser/1999/braendstoflageret-koebenhavns-
lufthavn-is/  
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På et marked hvor der er mange aktører vil forhandlingsstyrken alt andet lige være lav for 

leverandørerne.   

Hvis man skal opnå en større forhandlingsstyrke, skal leverandørerne udbyde et differentieret produkt, 

hvilket er svært i et homogent marked som brændstof. Det kan dog lade sig gøre i form af biobrændsel 

eller andre nyere og mere miljøvenlige brændstoffer. 

En anden faktor er dog afgørende for brændstof leverandørernes forhandlingsstyrke, og det er prisen 

på olie, som de ikke er herre over. Det fastsættes nemlig efter udbud, og efterspørgsel i forhold til 

olieproduktionen i OPEC landene. 

På baggrund af ovenstående vurderes brændstofleverandørenes forhandlingsstyrke til at være lav. 

 

 

 

 

 

Lufthavne 

Uden lufthavne vil flyselskaberne ikke have en forretning, og dermed ikke eksistere, hvilket alt andet 

lige giver lufthavnene en høj forhandlingsstyrke, dette er dog en gensidig nødvendig forretning for 

lufthavnene, hvorfor de ikke ville have et forretningsgrundlag uden flyselskaberne. 

Dette vil i mange tilfælde betyde et samarbejde mellem lufthavnene og flyselskaberne, og det vil 

forringe forhandlingsstyrken for lufthavnene markant. 

Dette ses blandt andet ved et stort samarbejde mellem Norwegian og Københavns lufthavne, hvor 

Københavns lufthavne gerne vil være større, og mere internationale, og er opmærksomme på at 

Norwegian får flere og flere fly, og dermed lange ruter som potentielt kan flyves fra Københavns 

lufthavne. 56 Dette viser hvor vigtigt et forhold er mellem et flyselskab og en lufthavn, hvilket gør af 

lufthavnene har en lidt mindre forhandlingsstyrke overfor dette selskab alt andet lige. 

Denne interaktion lufthavn og flyselskab imellem, er begge afhængige af hinanden, hvor lufthavnen 

kan få et bedre omdømme med flere oversøiske ruter, og Norwegian kan få et bedre omdømme af at 

være udbyder, og tilbyde disse ruter fra en stor lufthavn midt i norden. 

Det er selvsigende at en velfungerende lufthavn er mere attraktiv for flyselskaberne, hvilket kan øge 

lufthavnens forhandlingsstyrke. Det skal dog bemærkes her at der kan være modstridende interesser, 

 
56 https://www.berlingske.dk/virksomheder/norwegian-presser-cph-med-baghaveromance  
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da Norwegian gerne vil formindske spildtid, og lufthavnene gerne vil beholde passagerne så længe i 

lufthavnen at de kan nå at besøge butikker osv.  

Det er en afgørende faktor for flyselskabet hvor lufthavnen er placeret, og ligeså for lufthavnens 

forhandlingsstyrke. Da en stor lufthavn midt i byen er mere eftertragtet blandt passagerer, og dermed 

også flyselskaber end en mindre lufthavn udenfor byen.  

Endeligt kan det også have en påvirkning på lufthavnens forhandlingsstyrke, hvor store flyselskaberne 

er der anvender lufthavnen. Hvis et flyselskab har en stor markedsandel i en given lufthavn vil dette 

flyselskab have en vis størrelse magt, og dermed minimere de lufthavnens forhandlingsstyrke. 

På baggrund af ovenstående analyse, vurderes det at lufthavnens samlede forhandlingsstyrke er 

middel, dog med notits af at bestemte lufthavne har større eller mindre forhandlingsstyrke over et 

givent størrelse flyselskab og dennes markedsandel i dennes lufthavn. 

 

Grundet forhandlingstyrken hos medarbejderne samt afhængigheden af leverandørerne i branchen 

vurderes høj. Vurderes det at forhandlingsstyrken for leverandørerne i branchen er høj. 

8.3.5 Truslen fra eksisterende konkurrenter på markedet 

Konkurrentbalance 

 

Ved at lokalisere markedsandelsfordelingen på markedet er det muligt at finde ud af hvor stor 

konkurrencen er på markedet. Des mindre afstand mellem selskabernes markedsandele, jo større 

konkurrence er der på markedet. De 4 største lavprisselskaber i Europa ligger alle ret tæt, og her er 

Norwegian på en fjerde plads. 57 Der er kamp om alle kunder, og det eneste parameter de kæmper 

rigtig meget på er prisen.  

Markedsvækst 

Det forventes at det globale marked for flybranchen vil stige med 30.000 nye fly frem mod 2029. 58 

Selvom den primære stigning forventes at ske i Asien, og Mellemøsten, spås det også at mange fly 

forventes at skulle udskiftes til nye fly i Europa. Denne udsigt til vækst gør at flyselskaberne ikke kun 

skal forsøge at vinde markedsandele, men også kan tillokke helt nye potentielle kunder. 

Flyselskaberne vil derfor alt andet lige have en naturlig lethed i at øge deres omsætning grundet en 

større efterspørgsel. 

 
57 http://trendsandtravel.dk/norwegian-flader-ud/  
58 https://www.berlingske.dk/virksomheder/boeing-skal-bygge-30.000-fly-paa-20-aar  
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De store aktører på markedet må derfor formodes at have udsigt til vækst, og herunder især de billige 

aktører, såsom Ryanair, Wizz air og Norwegian. 

 

Udsigten til vækst i markedet over de kommende år intensivere derved konkurrencen, og derved 

truslen fra de allerede eksisterende konkurrenter på markedet. 

 

Høje faste omkostninger 

Som flyselskab er der en række omkostninger inden hver flyvning, uanset om dette er en kort eller en 

lang flyvning. Flyet er en stor investering isoleret set, og den skal forrentes, den anden store 

omkostning er personalet i form af piloter, stewardesser, og rengøringsfolk. Ud over dette direkte 

personale, er der en række omkostninger til at få bagagen ombord, tanke flyet, sikkerhedstjekke flyet, 

og sørge for at passagerne bliver checket ind og kommer ud til flyet. Herudover er der omkostninger til 

at benytte lufthavnes faciliteter, herunder overholde deres slot. Disse omkostninger vil være til stede 

uanset om det er et lavprisselskab, eller et selskab differentieret på mere luksuriøse ydelser.  

Da der er store omkostninger forbundet med hver enkelt flyvning handler det i høj grad om for 

lavprisselskaberne at opnå en høj belægningsgrad, så flyene er så fyldte som muligt hver eneste gang.  

Mange af disse omkostninger kan ikke undlades uanset flyturen, derfor er meget fokus fra 

flyselskaberne på at opnå stordriftsfordele, og dermed minimere enhedsomkostningerne så meget 

som muligt. 

Ovenstående kan lede til at flyselskaberne prøver mange varianter for at holde omkostningerne nede, 

og da de 2 største omkostninger er flyene, og personalet er det meget nærliggende at flyselskaberne 

prøver at minimere netop disse faktorer. Flyene kan ikke blive billigere, da de skal overholde en række 

sikkerhedsforanstaltninger, og dermed er prisen som prisen er. Personalet kan ”omgås” ved at prakke 

dem dårligere vilkår på, som eksempelvis da ……… stadig mange passagerer. Dette kunne tyde på at 

prisen er en parameter som er yderst vigtig for kunderne i flybranchen. Dette vil blive undersøgt 

nærmere i spørgeskemaet, og analysen her af angående passagernes præferencer. 

Som tidligere forklaret kræver flybranchen et højt kapitalgrundlag, og flyselskaberne binder sig ofte i 

længere periode ad gangen til store omkostninger, samt ønsket om at minimere 

enhedsomkostningerne mest muligt. Dette øger konkurrencesituationen på markedet yderligere, da 

prisen må antages at være en vigtig faktor.  

Alt i alt vurderes rivaliseringen mellem de allerede eksisterende konkurrenter på markedet for høj. 
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8.3.6 Opsummering på Porters Five Forces 

Trussel 

Vurdering af 

trussel 

Nye udbydere Middel 

Kunder Lav 

Substituerende produkter Lav 

Leverandører Høj 

Rivalisering, eksisterende 

konkurrenter Høj 

 

I forhold til ovenstående analyse konkluderes det at flybranchen kategoriseres som en ”  

hypercompetitiveindustrie”. Med dette er der ment en branche hvor rivaliseringen mellem 

konkurrenterne er særdeles høj. Flybranchen i Europa, især for lavprisselskaberne besidder elementer 

af ”oligopoly industries”, hvor det især er de 4 lavprisselskaber der sidder på markedet. Dog er en af 

trækkene ved denne type industri at selskaberne prøver at skabe lidt rivalisering og skabe en fælles 

front mod leverandører og købere. Som beskrevet ovenfor er det dog her især leverandørerne der har 

en magt overfor selskaberne, og ikke omvendt, samtidig er der høj rivalisering blandt konkurrenterne. 

Grundet dette samt at indgangsbarrieren er middel, kategoriseres flybranchen som en  ”  

hypercompetitiveindustrie”.  

Efter at have set nærmere på flybranchen, vil jeg nu fokusere mere specifikt på Norwegians, og deres 

interne styrker og svagheder i en ressourceanalyse. 

9. Ressource analyse, 

I dette afsnit med ressource analysen, vil det blive analyseret hvilke ressourcer Norwegian har, og 

hvorvidt disse ressourcer er en konkurrencemæssig fordel eller ulempe. For enkeltheden og med en 

systematisk tilgang til analysen vil den blive delt op i håndgribelige, uhåndgribelige og organisatoriske 

ressourcer. Jeg vil endvidere benytte mig af nogle elementer af VRIO-modellen. Den består af value, 

Rareness, Imitability og Organization. Disse vurderes i forhold til ressourcerne. 
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9.1 Håndgribelige ressourcer 

Flyflåde 

Norwegians flyflåde består per den 31 marts af 171 fly, hvoraf de cirka 160 er ejet af Norwegian, og 

resten lejer de. De er fordelt på 3 forskellige flytyper, hvor det kun er Boeing der er repræsenteret, 

med 35 787 Dreamliners, 118 Boeing 737-800 og 18 Boeing 737 max.  

Disse fly er blandt de yngste flyflåder i verden med en gennemsnitsalder på kun 4,6 år. 59 

I forhold til Norwegians nærmeste konkurrent, her specifikt Ryanair har de på nuværende tidspunkt 

mere end 300 fly, udelukkende Boeing 737-800 fly med en gennemsnitsalder på 5,5 år.  

Det at Ryanair kun har en flytype gør at de har nemmere ved at holde omkostningerne nede da flere 

flytyper kræver forskellige eksperter rent teknologisk og mekanisk. Hvilket alt andet lige må betyde 

færre omkostninger, hvilket Ryanair også selv fremhæver. 60 

Selvom Norwegian har flere flytyper, kan det også være en fordel for dem, da de er i stand til at 

differentiere sig på både korte og lange ruter. I og med at Norwegian har deres dreamliners kan de 

også medtage langt flere passagerer end deres nærmeste konkurrent. 61 

Kun at have en flytype kan være en risikabel affære hvis der skulle komme flyveforbud, som det skete 

med 737 max flyene, og det kan være en bekosteligt affære. 62 

Norwegian har dermed en meget værdifuld flyflåde, om end den er yngre end deres nærmeste 

konkurrents, er den ikke en stor konkurrencefordel. Den er dog af afgørende betydning som en 

konkurrencemæssig nødvendighed. 

Det kan godt konkluderes at Norwegians flyflåde på sigt kan blive en konkurrencefordel, i det at deres 

dreamlineres, og 737 max fly er mere miljøvenlige end sammenlignelige flytyper. 

 

Teknologi 

Norwegian har historisk set haft et stort fokus på at være first movers med nye, bedre og innovative 

tiltag. I 2011 var de det første flyselskab i verden til at indføre gratis wifi ombord på sine fly. 63 

De er også yderst innovative omkring miljøet, de har lykkedes med at få Co2 udledningen til at falde, 

ved at bruge avancerede vind og temperaturdata. Dette er et skridt i den rigtige retning rent 

 
59 https://www.norwegian.com/dk/om-os/vores-historie/vores-fly/  
60  https://www.ryanair.com/dk/da/nyttige-oplysninger/om-os/flade  
61 https://www.norwegian.com/dk/om-os/vores-historie/vores-fly/  
62 https://jv.dk/artikel/flyveforbud-for-boeing-fly-giver-milliardminus-hos-norwegian  
63 http://trendsandtravel.dk/norwegian-indfoerer-gate-to-gate-wi-fi/  
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miljømæssigt, og det sammen med deres Co2 forbedrede fly leder dem ind som en first mover rent 

teknologisk. 64 De er ikke first movers på tv on demand, men de følger trop og udbyder video on 

demand samt live-tv på ens egen mobil, tablet eller pc. 65 

Norwegian har blandt andet vundet prisen for verdens bedste hjemmeside for lavprisselskaber fra 

world travel awards. Hvilket igen understreger dygtigheden i deres teknologiske kunnen. Dette er 

yderst vigtigt da nemme løsninger kan være med til at tiltrække de hurtige forbrugere. 66 

Denne teknologiske kunnen, og være med helt fremme, kan give en konkurrencefordel, midlertidigt 

indtil resten af branchen følger med. 

 

Medarbejdere 

En anden og yderst vigtig ressource for Norwegian er deres medarbejdere, som er deres ansigt udadtil 

i den daglige drift, og derfor kritisk vigtig for at opretholde et godt omdømme. Norwegian har cirka 

11.000 ansatte på verdensplan, hvoraf de cirka 5500 er ansat i Europa. For at Norwegian skal nå deres 

mål og opretholde deres gode omdømme, er det vigtigt at flypersonalet, ligesom resten af Norwegians 

organisations ansatte skal yde venlig service, hjælpsomhed og en generel oplevelse for kunderne af høj 

kvalitet.67 Historisk set har Norwegian haft flere sammenstød med deres medarbejdere i form af 

strejke, eller uoverensstemmelser grundet ny overenskomst. For Norwegian er det vigtigt at lande 

både tilfredse medarbejdere, samt en overenskomst som kan generere profit ved selskabet. I krisetider 

kan Norwegian være tvunget til at skære i medarbejdernes løn, og dette må anses for at kunne være et 

nødvendigt træk som både selskabet, og medarbejderne skal løfte sammen for at bibeholde profit, 

samt arbejdspladser. 68 

Det skal dog her understreges at ikke kun Norwegian tiltrækker sig opmærksomhed i forbindelse med 

dårlig behandling af medarbejderne, dette gør også deres konkurrenter, og her kan Ryanair især 

nævnes.69 Hvorfor det vurderes at Norwegian ikke står ringere end øvrige aktører i branchen.  

Derfor må det konkluderes at Norwegians medarbejdere ikke er en værdifuld ressource, og ligeledes 

heller ikke unik da samtlige medarbejdere i branchen har samme uddannelse og udgør dermed samme 

ressource uanset hvilket selskab de er ansat hos. 

 
64 https://insideflyer.dk/norwegian-introducerer-ny-miljoevenlig-teknologi/  
65 https://www.norwegian.com/dk/om-os/vores-historie/vores-fly/  
66 https://www.norwegian.com/dk/om-os/vores-historie/priser-og-anerkendelser/  
67 https://www.norwegian.com/dk/om-os/vores-historie/visions-and-values/  
68 https://luftfart.nu/norwegian-praesenterer-loennedgang-jagten-milliard-besparelser/  
69 https://www.dr.dk/nyheder/penge/34-krav-til-ryanair-derfor-strejker-kabinepersonalet  
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Omkostningsstruktur 

Som tidligere beskrevet er Norwegian i en meget omkostningstung branche. Der er fokus på lave 

omkostninger for at holde priserne på flybilletter nede.  Norwegian har købt rigtig mange fly, og har 

svært ved at have råd til at alle disse, hvorfor de har indgået et samarbejde med et kinesisk selskab 

som køber nogle fly, og Norwegian i stedet for at eje, så lejer dem for ikke at have bundet for meget 

kapital i fly. 70 At Norwegian vælger at frasælge fly for at leje dem, i sammen ombæring som de vælger 

at spare sig ind, og dermed mindske deres vækst viser hvor vigtigt det er at holde omkostningerne 

nede, og hvor langt Norwegian er villig til at gå for at holde omkostningerne nede.  

Norwegian har en klar fordel rent omkostningsmæssigt i forhold til flere af deres konkurrenter da de er 

et yngre selskab, og dermed har nyere fly. De nyere fly er mere brændstoføkonomiske, har en kortere 

rejsetid og er dermed mere økonomisk gunstige. Det er med til at holde omkostningerne nede på det 

klart største omkostningsparameter, flyene.  

Norwegian har det også som flere af deres mål at nedbringe omkostningerne, og det viser hvor 

opmærksomme, og hvor meget energi de ligger i dette.  

Norwegian er lykkedes med en stor spareplan med at afvikle ikke lønsomme ruter, udsat flyleverancer, 

og frasolgt flere dele af forretningen som ikke viste sig lønsom. 71 

Ud fra ovenstående vurderes det ikke at Norwegian har en konkurrencemæssig fordel i forhold til 

deres nærmeste konkurrent, Ryanair. Norwegian har stadig fokus på at minimere omkostninger, og 

dermed spare et overskud ind, i stedet for at vækste ukontrolleret.  

 

9.2 Uhåndgribelige ressourcer 

Der vil nu blive kigget nærmere på de uhåndgribelige ressourcer. De uhåndgribelige ressourcer 

defineres som ressourcer der ikke er fysisk til stede, men stadig skaber værdi for Norwegian. Hertil er 

de blevet vurderet til at være, Norwegians brand samt deres loyalitetsprogram; Norwegian Reward. 

Brand 

 
70 https://finans.dk/erhverv/ECE11707307/norwegian-sparer-sig-til-rekordstort-overskud/?ctxref=ext  
71 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiG2Obr65zpAhXuoosKHdy8C
NQQFjACegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fmedia.dk.norwegian.com%2Fpressreleases%2Fnorwegian-med-betydelig-
resultatforbedring-og-omkostningsreduktion-i-2019-2972299.pdf&usg=AOvVaw1gdMAuEJ3YGjyyqYdv9B7f  
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Norwegians brand er defineret som forbrugerens opfattelse af dem som selskab. Et brand udvikles 

over tiden, hvor igennem det bliver påvirket af selskabets egne reklamer og blandt andet også 

forbrugernes egne oplevelser. Dette er blandt andet sket over tid, og ses via de mange priser 

Norwegian har fået. 72 Norwegian har også haft mindre heldige episoder som ingen overenskomst i 

Spanien i 6 år. 73 Norwegians brand har været nedadgående i værdi, og de er vurderet lavere end deres 

nærmeste konkurrent Ryanair. 74 

Det er dog stadig i 2019, Norges 5 største brand, og vurderet til at have en værdi på mere 7 milliarder 

kroner. 75 

Det kan via ovenstående konkluderes at på trods af at Norwegian vinder mange priser, er deres brand 

ikke stærkere end eksempelvis deres største konkurrent Ryanair, og det er dermed ikke en 

konkurrencemæssig fordel.  

 

Loyalitetsprogram Norwegian reward 

Norwegian har et loyalitetsprogram kaldet ”Norwegian Reward”, via dette har deres kunder mulighed 

for at optjene cashpoints ved at købe deres produkter, såsom køb af billetter til flyvninger, køb af 

ophold på hoteller hos deres partnere, udlejningsbiler, Norwegian bank og andre tilbud fra deres 

partnere. 76 Cash pointene kan når som helst bruges helt eller delvist på lige fod med rigtige penge til 

at købe flybilletter, ekstra bagage, sædereservation, eller afbestillingsforsikring. Som medlem af 

Norwegian Reward får du ekstra fordele når du flyver med Norwegian, for hver sjette enkeltrejse 

optjener forbrugeren en reward som kan benyttes frit over de kommende 12 måneder, uafhængig af 

af hvor mange rejser der er tale om her. Nogle af de rewards der tilbyder her kan nævnes ved 

eksempelvis gratis sædereservation, eller gratis indchecket bagage. Norwegian forsøger altså via deres 

loyalitetsprogram at skabe loyale kunder, der vælger dem fremfor deres konkurrenter på et stadigt 

højere niveau. Norwegian har over 10 millioner medlemmer i deres loyalitetsprogram, og cirka en 

million af disse er så loyale kunder at de har opnået mindst en reward. 77 

 
72 https://www.norwegian.com/dk/om-os/vores-historie/priser-og-anerkendelser/  
73 https://luftfart.nu/norwegian-tegner-laengeventet-spansk-pilot-overenskomst/  
74 https://brandirectory.com/download-report/brand-finance-airlines-50-2020-preview.pdf  
75 https://www.statista.com/statistics/589432/ranking-of-norwegian-brands-by-value/  
76 https://www.norwegian.com/dk/norwegian-reward/  
77 http://www.mynewsdesk.com/dk/norwegian/pressreleases/norwegian-reward-runder-10-millioner-medlemmer-
faar-tre-nye-hvert-minut-2924880  
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I forhold til Norwegians nærmeste konkurrenter har de her en klar konkurrence fordel da hverken 

Ryanair eller Wizz Air har et decideret loyalitetsprogram. 7879 

Ud fra ovenstående konkluderes det at Norwegian har en konkurrencemæssig fordel i forhold til deres 

nærmeste konkurrenter med deres loyalitetsprogram med over 10 millioner medlemmer. Det er ikke 

uset at have loyalitetsprogrammer for flyselskaber, og dermed kan det være en faktor som 

konkurrenterne kan have relativt let ved at opbygge i fremtiden. 

9.3 Organisatoriske ressourcer 

I henhold til de organisatoriske ressourcer vurderes disse til at være ejerstruktur samt Know How. 

Ejerstruktur 

Som tidligere beskrevet er Norwegian ejet af grundlæggeren Bjørn Klos samt en del privatinvestorer, 

og en række fonde. Der er en interesse i fra Norges side at Norwegian klarer sig godt og en tro på dem, 

hvorfor den anden største investor er Folketrygdfondet, hvilket er den norske fælles fond som 

formidler de mange milliarder Norge har tjent på olie. 80 Norwegian har et ønske om at skabe 

lønsomhed, og udbytte for deres aktionærer. Dette viser at Norwegians ejere ønsker et sundt selskab, 

som skal være velfungerende nok til at give noget tilbage til de der investerer i dem. Da hovedparten 

er ejet af stifter Bjørn Klos har han en enorm magt i selskabet, og det vurderes at han af 

følelsesmæssige årsager kan have svært ved at opgive sit livsværk. 81 

Norwegians ejerstruktur kan vise sig som både en konkurrencemæssig fordel og ulempe, da meget at 

den endelige beslutning ligger ved en mand. Omvendt har selskabet en enorm pengestærk fond som 

har investeret meget i selskabet, og derfor ikke vurderes at ville miste deres investering ved en 

eventuel konkurs, så de kan være villige til at ”redde” selskabet i dårlige tider.  

 

Know how 

Norwegian har eksisteret som selskab siden år 1993 82, og er dermed et relativt ungt flyselskab. De har 

dog opbygget et stort kendskab til deres markeder, over deres hastige ekspansion.  

 
78 https://finalcall.travel/da/faa-10-euro-voucher-ryanair-tilmeld-dig-deres-nye-loyalitetsprogram/  
79 https://wizzair.com/en-gb/information-and-services/wizz-services/wizz-account  
80 https://insideflyer.dk/hvem-ejer-norwegian-air-shuttle/  
81 https://www.berlingske.dk/virksomheder/spansk-avis-luftfartsgigant-goer-klar-til-nyt-milliardbud-paa  
82 https://www.norwegian.com/dk/om-os/vores-historie/  
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Norwegian har fokus på lavprismarkedet, og har meget markedsforståelse for dette marked, de har 

endvidere formået at vinde priser for Europas bedste lavprisselskab flere år i træk, hvilket 

understreger hvor dygtige de er til deres marked. 83 

Norwegians nærmeste konkurrenter er er som nævnt Ryanair som er et ældre selskab, etableret i år 

198584, samt Wizz Air som er et nyere selskab fra år 200385. Det kan her vurderes at Ryanair har større 

erfaring end Norwegian, men Wizz Air har mindre end Norwegian.  

Endeligt vurderes det på baggrund af ovenstående at Norwegians know how er stor, og en fordel. Men 

den er ikke en konkurrencemæssig fordel i forhold til deres konkurrenter, og især ikke taget i 

betragtning af at eksempelvis Wizz Air er større end Norwegian på det europæiske marked med 

mindre know how. 

9.4 Opsummering på ressourceanalysen 

I ovenstående analyse af Norwegians håndgribelige, uhåndgribelige og organisatoriske ressourcer 

vurderes det at Norwegians loyalitetsprogram, deres flyflåde samt deres teknologiske kunnen er 

vedvarende konkurrencefordele på kort sigt. Det skal dog her især nævnes at deres teknologiske 

kunnen kun er midlertidig, da resten af flyselskaberne ofte følger trends her tæt, og derefter udbyder 

produkter i samme stil. 

Norwegian har en klar fordel i form af deres loyalitetsprogram da de nærmeste konkurrenter ikke 

tilbyder noget lignende. Dette kan dog være forbundet med omkostninger, som deres konkurrenter 

bevidst ikke ønsker at have. Flyflåden i Norwegian er en fordel, men eksempelvis Ryanair har købt 

mange fly med levering indenfor de kommende år, og de opnår derfor samme fordele.  

Ejerstrukturen viser sig som både en fordel og en ulempe rent konkurrencemæssigt, og derfor 

vurderes den ikke at have den store påvirkning i forhold til deres konkurrenter.  

Yderligere vurderes det at Norwegians anvendelse af deres Know How, brand, medarbejdere og 

omkostningsstruktur er mindre konkurrencefordele, om ingen konkurrencefordele.  

Samlet set analyseres det at Norwegian er en virksomhed med kapitalmæssige udfordringer, men som 

kæmper for lønsomhed med spareplaner, og fokus på indtjening, fremfor vækst. 

 

 
83 https://www.norwegian.com/dk/om-os/vores-historie/priser-og-anerkendelser/  
84 https://corporate.ryanair.com/about-us/history-of-ryanair/  
85  https://finans.dk/erhverv/ECE9642542/stormer-frem-i-danmark-wizz-air-udfordrer-ryanair/?ctxref=ext  
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Jeg vil nu analysere på passagernes præferencer, og analysen af dette vil blive holdt op imod 

Norwegians ressourcer, og dermed vurdere hvorvidt Norwegian har formået at kommunikere deres 

budskab ud til deres kunder i det ønskede format. 

 

 

 

 

10. Passager præferencer 

 

Jeg vil nu se nærmere på passagernes præferencer for kunne vurdere hvorvidt Norwegians strategi 

stemmer overens med det kunderne efterspørger. Dette gøres ved hjælp af et udsendt spørgeskema. 

Det udsendte spørgeskema kan ses i Bilag. Dette gøres for at belyse passagernes billede af de 

forskellige flyselskaber samt hvilke præferencer der påvirker flyselskaberne mest, og derved prøve at 

lokalisere de afgørende faktorer for at vinde flere passagerer i Norwegians favør. 

10.1 Beskrivelse af spørgeskema 

 

I forbindelse med udformningen af dette spørgeskema, har jeg lagt vægt på korte og præcise 

spørgsmål, jeg har formuleret spørgsmålene i et direkte, og alment sprog for at undgå eventuelle 

misforståelser.  

Jeg har udarbejdet spørgsmålene med fokus på lukkede spørgsmål, da dette giver mere 

sammenlignelighed af svarene fra respondenterne. Jeg har valgt at tilføje muligheden ”andet” i  2 af 

spørgsmålene, men ikke givet respondenterne mulighed for at skrive noget i denne boks. Dette er gjort 

da jeg ikke vurdere at det vil have nogen indflydelse på resultatet. Spørgeskemaet er bygget op med 8 

spørgsmål, hvoraf de første 4 er indledende spørgsmål, der lokaliserer respondenterne. Dette har jeg 

valgt for at give et billede af hvorvidt respondenterne er et repræsentativt udsnit af totalpopulationen.  

 De næste 4 spørgsmål er bygget op til at fokusere på den enkelte respondents præferencer, indenfor 

valg af flyselskab, holdning til miljø og seneste valg af flyselskab. 
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I spørgeskemaet er Norwegian, Sas, Ryanair og Wizz air repræsenteret da det primært er disse 

selskaber der fokuseres på i denne opgave. Yderligere er Lufthansa repræsenteret.  

Inden selve udsendelsen af spørgeskemaet, har jeg testet det på en række personer. Jeg har udvalgt 

disse testpersoner så de afspejler totalpopulationen. I forbindelse med denne test har jeg gjort 

testpersonerne opmærksomme på at alle spørgsmål var tilladt, og at der skulle fokuseres på hvor i 

spørgeskemaet der kunne opstå misforståelser. Jeg omformulerede et par spørgsmål, og tilføjede 

nogle svarmuligheder på baggrund af denne test, testen gav mig også en forståelse for eventuelle 

forstyrrelser.  

Det at jeg har udarbejdet spørgeskemaet i en relativt kort form, kan give tvetydige svar. En udvidelse 

af spørgeskemaet kunne være at skildre mellem korte, og lange ruter. Jeg har dog valgt at holde 

spørgeskemaet overordnet grundet opgavens omfang.  

10.2  Analyse af svarpersoner 

Jeg har valgt at udarbejde spørgeskemaet via survetmonkey.com, og primært udsendt det via 

Facebook. Jeg har valgt Facebook som platform til min udsendelse da denne giver mulighed for at nå 

ud til mange respondenter med få midler. Dette kan gøres ved at dele i grupper med mange 

medlemmer, dele på ens egen væg og dermed opnå en effekt hvor opslaget deles igen af ens venner, 

og derved kan det hurtigt komme ud til mange mennesker. Ulempen ved at dele på ens egen væg kan 

være stor risiko for at ramme en bestemt befolkningsgruppe, såsom ens egne venner som typisk vil 

være i samme aldersgruppe, miljø osv. Jeg har en forventning om at både ældre, og unge vil være på 

facebook, og dermed i stand til at besvare et spørgeskema af denne størrelse.  

Som det ses i bilag, er kønnet næsten ligelig fordelt med 48% mænd, og 52% kvinder. Alderen er godt 

fordelt over alle svarmuligheder, hvilket giver et godt udsnit af totalpopulationen, med en lille overdel i 

41 -60 år. Den primære beskæftigelse giver også et godt udsnit af totalpopulationen med alle 

undtagen en svarmulighed brugt.  

Næsten halvdelen af respondenterne flyver 1-2 gange om året, mens hele 14% flyver mere end 5 

gange om året, hvilket giver et godt udgangspunkt for at få mere tydelige svar i spørgeskemaet.  
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10.3 Vigtige parametre 

 

Ovenstående diagram viser hvad respondenterne forbinder med hvilke flyselskaber. Spørgeskemaet er 

udarbejdet så respondenterne har haft mulighed for at knytte flere af valgene op på hvert flyselskab.   

Norwegian scorer tredje højest af billige priser, hvor både Wizz Air og Ryanair scorer højere, disse 2 

selskaber er dog deres nærmeste lavpris konkurrenter på det europæiske marked. Der er dog en 

tendens i ovenstående diagram som viser at Ryanair, samt Wizz air scorer lavere end Norwegian i alle 

andre parametre. Dette kan godt give en indikation på at Norwegian er et mere hele pakken selskab 

end deres nærmeste konkurrenter. Diagrammet viser også at SAS scorer lavt på prisen, men højest på 

næsten alle andre parametre, hvilket passer godt med at de ikke er en primær konkurrent på lavpris 

segmentet.  

 

I forhold til hvilket flyselskab respondenterne senest fløj med ligger Norwegian på første plads med 

20% af de adspurgte, 18% med SAS, 10% med både Wizz air samt Ryanair. 40% ved enten ikke hvilket 

selskab de fløj med, eller fløj med et andet end de listede. Dette både viser, og understreger den store 

intense konkurrence på markedet.  

 

46% af respondenterne fløj med det valgte flyselskab fordi det var det billigste, 20% fordi de havde den 

bedste punktlighed, 18% fordi det var en pakkeløsning via et rejsebureau. Dette understreger 
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vigtigheden af prisen på rejsen, god punktlighed som også kan hænge sammen med afgangstider, og til 

sidst også vigtigheden af at have gode relationer samt samarbejdspartnere i rejseindustrien.  

Baseret på de 2 ovenstående spørgsmål samt svar kan jeg se en sammenhæng imellem diagrammet, 

seneste fløjet selskab, samt valg af det flyselskab. Det viser at prisen, punktlighed samt mange 

afgangstider er af afgørende betydning for respondenternes ønskede selskab.  

Miljøet, eller Co2 udledningen er meget oppe i tiden, og noget som flyselskaberne skal prøve at vinde 

passagerer på. Som diagrammet ovenfor viser er der blandt respondenterne en tiltro til at SAS er det 

mest miljøvenlige flyselskab med 28 svar, og derefter Norwegian med 16 svar, hvorimod at både 

Ryanair, samt Wizz Air kun får et svar hver, og placerer derfor dem i bunden. Dette er altså en faktor 

hvor Norwegian klart fører blandt deres primære konkurrenter, og noget de bør vinde på 

fremadrettet.  

I hvor høj grad vælges så flyselskab ud fra deres fokus på miljøet, og hertil er svaret ret blandet. 44% af 

respondenterne vælger at det har ingen betydning overhovedet, hvorimod 30% gerne vælger en 

miljøvenlig tilgang hvis det ikke er en dyrere løsning, 12% vælger ofte denne miljøvenlige løsning, og 

kun 2% vælger det har afgørende betydning for valg af flyselskab.  

Det sammenlagt med hvorfor de sidst fløj med det valgte flyselskab, vælger ikke en eneste at svare” de 

var mest miljøvenlige”. Dette er altså ikke af afgørende betydning for passagerne endnu. 

Ovenstående viser at hvad respondenterne forbinder flyselskaberne med, også i høj grad afspejler 

hvilke præferencer der er afgørende for hvilket selskab de rejser med. Det er derfor yderst vigtigt for 

selskaberne hvad passagerne har af holdning til dem, da der vises direkte sammenhæng mellem 

holdning og handling.  

 

10.4 Sammenholdelse af spørgeskemaundersøgelsen 

Ved at sammenligne respondenternes holdninger, og hvad de forbinder de valgt flyselskaber med, er 

det muligt at få et praj af, hvilke selskaber der bevæger sig i den rigtige retning, og hvem der har 

potentiale til at vinde passagerer i den fremtidige konkurrence. 

Respondenterne er som helhed, og som et udsnit af totalpopulationen meget fokuseret på billige 

priser, og set i det perspektiv er det klart at Ryanair, Wizz Air og Norwegian er helt med fremme som 
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lavprisselskaberne. Det viser sig dog tydeligt i analysen at Ryanair og Wizz Air er rankeret meget lavt på 

næsten alle parametre, og de eneste parametre de virkelig kan slå sig på er prisen, og til dels mange 

afgangstider. De bliver slået på samtlige andre parametre, og det kan godt tyde på at det til en grad 

bliver lidt for lavpris, og manglen på komfort, service, godt omdømme osv kommer til at skade dem. 

SAS er langt nede på billige priser, men rigtigt højt oppe på mange af de andre parametre, de er ikke 

en af de nærmeste konkurrenter til Norwegian grundet prisen. Og derfor ligger de naturligt højt på 

mange parametre da de ikke sælger sig selv på prisen. 

Norwegian ligger højt oppe med mange svar på billige priser, og rigtig godt med på mange af de andre 

parametre i forhold til deres nærmeste konkurrenter. De mangler dog at slå sig på at være miljøvenlige 

da dette må antages at være en præference i fremtiden.  

Norwegian er samlet set rigtig godt med i respondenternes svar på mange parametre, og det viser at 

de har fundet en gylden middelvej med lave priser, men ikke er gået helt på kompromis med blandt 

andet komfort, og service, og derfor bliver de belønnet med et forholdsvis godt omdømme i denne 

spørgeskemaanalyse.   

11. Konklusion 

I konklusionen er det jævnfør opgavens struktur tid til at svare endegyldigt på opgavens 

problemformulering ved hjælp af dennes underspørgsmål. Hermed vil jeg besvare 

problemformuleringen ved hjælp af opgavens samlede vurderinger og delkonklusioner. I hvor høj grad 

kan Norwegian med deres nuværende strategi bibeholde og forbedre deres markedsposition? 

Norwegian er et selskab fra 1993, stiftet af deres grundlægger Bjørn Klos, som også er den største 

aktionær i selskabet. De er kommet ind på lavprismarkedet fra starten, og har opnået en hastig vækst 

blandt andet igennem opkøb af andre selskaber. Med sig som investor har Norwegian den største fond 

i Norge som er den der forvalter landet mange oliemilliarder. De har opnået en flad organisation hvori 

det er muligt at tage hurtige beslutninger. Det har gjort dem til et Europas største lavprisselskaber den 

dag i dag. De slår sig på at være lavprisselskab, og har fokus på kerneydelsen af transport fra A til B 

med en naturlig høj service, og god kvalitet. De har opbygget et loyalitetsprogram med over 10 

millioner passagerer, hvilket understreger deres succes som et af Europas største lavprisselskaber. 

Markedet hvori Norwegian operere har været stødt stigende, og aktørerne er mange. Det kan 

konkluderes ud fra markedsudviklingen og Norwegians økonomiske hovedtal at de er vækstet sammen 
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med markedet, men ikke er lige så store som deres nærmeste konkurrent Ryanair. Norwegian er ramt 

af massiv gæld, og det har været nødvendigt at lave kapitaludvidelser. Denne gæld sammen med 

kapitaludvidelsen fik deres aktiekurs til at styrtdykke, samtidig har de haft milliard underskud de 

seneste år. De formår altså ikke at skabe overskud trods en voksende omsætning. Norwegian prøver 

yderligere at spare sig til et overskud i det seneste år, og dette ser ud til at lykkedes.  

Norwegian begår sig i et marked med seriøse konkurrenter, og for at kunne svare på hvorvidt de kan 

bibeholde deres strategi på markedet, skal vi kende deres strategi samt de nærmeste konkurrenter. 

Jeg konkluderer at Norwegian anvender omkostningsleder strategien, hvor deres fokus er på hele 

totalmarkedet, da de ikke har en defineret målgruppe, og samtidig har de fokus på lave omkostninger, 

og omkostningseffektivisere kontinuerligt. Det kan endvidere konkluderes at Norwegian anvender 

vækststrategien markedspenetrering, hvor de udbyder deres nuværende produkt til deres nuværende 

marked. Yderligere benytter Norwegian sig i en lav grad af vækststrategien produktudvikling, da de 

ønsker at være innovative, som de blandt andet var med deres gratis wifi på alle passager flyvninger, 

som de første i verden. I henhold til Norwegians konkurrenter benytter de ligeledes 

omkostningslederstrategien, med fokus på lave omkostninger, et homogent produkt og da de ligesom 

Norwegian er så store virksomheder, gør de brug af stordriftsfordele. Hertil kan det endeligt 

konkluderes at Norwegian har en lille fordel i deres vækststrategi ved at være innovative og gå forrest, 

samt at tilbyde en smule mere som standard end de nærmeste konkurrenter. 

Markedet for flyrejser, og dennes omverdens forhold er kompleks med mange faktorer som ikke kan 

forudsiges og som Norwegian derved ikke selv er herre over, og her har de en fordel med deres flade 

organisation, og deres evne til at være omstillingsparate. Disse eksterne faktorer påvirker branchen, og 

herunder også Norwegian i høj grad, da eksempelvis olieprisen kan være afgørende for over-eller 

underskud. Ligeledes kan et flyveforbud ødelægge overskuddet for et helt år, lige som at BNP´s 

udvikling og sociale forhold kan tvinge efterspørgslen ned, og dermed kan Norwegian være tvunget til 

at sælge billetter billigere end ønsket. Det fremgår tydeligt af tallene imellem Norwegian og Ryanair at 

Ryanair er lykkedes bedst med at tilpasse sine omkostninger til sine indtægter, og dermed skabe et 

konstant overskud. Baseret på den økonomiske analyse mellem Norwegian og Ryanair kan konkluderes 

at Norwegian står godt rustet til fremtidige tab, med en pengestærk fond som investor. Om end er 

Ryanair den store vinder af den økonomiske analyse. 

Der er på trods af mange eksterne faktorer en høj rivalisering i branchen, da markedet er attraktivt, om 

end med middelhøje adgangsbarrierer. Udsigten til vækst i markedet over de kommende år 
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intensivere derved konkurrencen, og derved truslen fra de allerede eksisterende konkurrenter på 

markedet. Hertil må det konkluderes at flybranchen kategoriseres som en ”  

hypercompetitiveindustrie”. ”. Med dette er der ment en branche hvor rivaliseringen mellem 

konkurrenterne er særdeles høj. Flybranchen i Europa, især for lavprisselskaberne besidder elementer 

af ”oligopoly industries”, hvor det især er de 4 lavprisselskaber der sidder på markedet. Der er så 

meget rivalisering blandt konkurrenterne på markedet at de ikke som ved den typiske industri skaber 

fælles front mod kunder og leverandører. I forhold til ressourceanalysen kan det konkluderes at især 

Norwegians loyalitetsprogram, deres flyflåde og deres fokus på teknologisk innovative vækststrategi er 

konkurrencefordele i forhold til deres konkurrenter. På trods af at Norwegian har disse fordele på 

nuværende tidspunkt, er det stadig samme homogene produkt de udbyder, og deres 

konkurrencefordele kan relativt nemt kopieres af deres konkurrenter, hvis de ønsker dette. Det er 

nemlig forbundet med ekstra omkostninger at være innovative og have et loyalitetsprogram.  

Samlet set analyseres det at Norwegian er en virksomhed med kapitalmæssige udfordringer, men som 

kæmper for lønsomhed med spareplaner, og fokus på indtjening, fremfor vækst.  

Ud fra de branche specifikke nøgletal kan det konkluderes at Norwegian og Ryanair følges af i væksten 

på ASK, samt RPK. Norwegian taber i kampen om at udnytte sin kapacitet bedst i og med at Ryanair har 

en bedre Load factor end Norwegian hele vejen igennem, og har formået at løfte sig samlet 5,70 %, 

med en gennemsnit Load factor for de 4 år på 87,10 %. Det fremgår tydeligt, og kan let konkluderes at 

Ryanair sælger deres billetter billigere end Norwegian, når vi ser på deres Yield. Denne prisforskel, og 

det faktum at Ryanair er klart billigst med billetterne kan også ses i spørgeskemaanalysen. Norwegian 

ligger højt oppe med mange tilkendegivelser af at respondenterne opfatter dem som værende billige, 

de er ligeledes godt med på de andre parametre i forhold til Ryanair. Det kan dog konkluderes at de 

ikke er lykkedes med et miljøvenligt omdømme, og dette kan være en klar konkurrencefordel til 

fremtiden. Samlet set kan det konkluderes at respondenterne er relativt enige i analysen af opgaven, 

hvor Norwegian er blandt de billigste på markedet, men med bedre omdømme, service og punktlighed 

end deres nærmeste konkurrenter.  

 

Samlet set vurderes det at Norwegian har den rigtige strategi på markedet, med at være 

omkostningsfokuseret, og på hele totalmarkedet. Endvidere konkluderes det at deres nuværende 

vækststrategi er fordelagtig, hvis de kan lykkedes med at være first mover på enkelte teknologiske 

fremstød. Det vurderes også at Norwegian skal fortsætte med at være en tand bedre end især Ryanair 

med loyalitetsprogrammet, og et bedre omdømme. Til sidst konkluderes det at Norwegian skal satse 
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endnu mere på at sælge sig selv som miljømæssig korrekt, for at bibeholde om end forbedre deres 

markedsposition som ”Europas bedste lavprisselskab”, samt en af de største lavprisselskaber i Europa. 

Kildeliste 

Bøger: 

Ib Andersen; Den skinbarlige virkelighed, 5 udgave, 2013.  
 
Gerry Johnson, Richard Whittington, Kevan Scholes, Duncan Angwin og Patrick Regner: Exploring 
strategy, 11 udgave. 2017. 
 
 

Rapporter: 

Norwegians årsrapporter, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019. 

Ryanairs årsrapporter, 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018. 

https://brandirectory.com/download-report/brand-finance-airlines-50-2020-preview.pdf 

https://media.dk.norwegian.com/documents 

http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?languageId=5&Instrument=SSE88867 

 

Artikler: 

https://finans.dk/erhverv/ECE9642542/stormer-frem-i-danmark-wizz-air-udfordrer-ryanair/?ctxref=ext 

http://www.mynewsdesk.com/dk/norwegian/pressreleases/norwegian-reward-runder-10-millioner-
medlemmer-faar-tre-nye-hvert-minut-2924880 

https://insideflyer.dk/hvem-ejer-norwegian-air-shuttle/ 

https://www.berlingske.dk/virksomheder/spansk-avis-luftfartsgigant-goer-klar-til-nyt-milliardbud-paa 

https://luftfart.nu/norwegian-tegner-laengeventet-spansk-pilot-overenskomst/ 

https://finans.dk/erhverv/ECE11707307/norwegian-sparer-sig-til-rekordstort-overskud/?ctxref=ext 

https://www.dr.dk/nyheder/penge/34-krav-til-ryanair-derfor-strejker-kabinepersonalet 

https://luftfart.nu/norwegian-praesenterer-loennedgang-jagten-milliard-besparelser/ 

https://insideflyer.dk/norwegian-introducerer-ny-miljoevenlig-teknologi/ 

https://jv.dk/artikel/flyveforbud-for-boeing-fly-giver-milliardminus-hos-norwegian 

http://trendsandtravel.dk/norwegian-flader-ud/ 



S i d e  60 | 68 

 

https://www.berlingske.dk/virksomheder/boeing-skal-bygge-30.000-fly-paa-20-aar 

https://www.kfst.dk/afgoerelser-ruling/konkurrenceomraadet/afgoerelser/1999/braendstoflageret-
koebenhavns-lufthavn-is/ 

https://www.berlingske.dk/virksomheder/norwegian-presser-cph-med-baghaveromance 

https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/norwegian-strejke-aflyser-22-fly-i-danmark-torsdag-6bfzg 

https://www.dr.dk/nyheder/penge/norwegian-kaemper-holde-sig-paa-vingerne 

https://finans.dk/erhverv/ECE11990614/spoegelsesfly-over-europa-vaekker-opsigt/?ctxref=ext 

https://politiken.dk/klima/art6998394/Klimaproblemet-fra-fly-er-endnu-st%C3%B8rre-end-vi-tror 

https://fyens.dk/artikel/norwegian-sparer-mest-br%C3%A6ndstof-2018-10-21(8) 

http://trendsandtravel.dk/her-er-verdens-stoerste-flyselskaber/ 

https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2018/5/hoj-oliepris-koster-vakst-og-arbejdspladser/ 

https://www.berlingske.dk/internationalt/sikkerheden-i-danmark-skaerpet-efter-11.-september 

https://www.berlingske.dk/business/sas-aabne-luftrum-tegner-nyt-verdenskort 

https://www.forbrugereuropa.dk/koeb-og-rettigheder/rejser-og-ferier/flyrejser/forsinket-flyafgang/ 

https://www.avisen.dk/har-du-ogsaa-undret-dig-derfor-kan-ryanair-saelge-sa_510374.aspx 

https://politiken.dk/rejser/art7650954/Europ%C3%A6erne-flyver-mere-trods-flyskam 

https://www.norwegian.com/dk/om-os/virksomhed/investor-relations/reports-and-presentations/ 

https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/british-airways-ejer-overvejer-bud-paa-norwegian-norwegian-
aktie-stiger-37-pct 

https://www.berlingske.dk/aktier/norwegian-faar-kurskloe-efter-kapitalrejsning-falder-30-pct 

https://finans.dk/erhverv/ECE11279330/stor-slankekur-skal-saette-prop-i-norwegians-
underskud/?ctxref=ext 

 

Internetkilder: 

https://corporate.ryanair.com/about-us/history-of-ryanair/ 

https://www.norwegian.com/dk/om-os/vores-historie/priser-og-anerkendelser/ 

https://www.norwegian.com/dk/om-os/vores-historie/ 

https://finalcall.travel/da/faa-10-euro-voucher-ryanair-tilmeld-dig-deres-nye-loyalitetsprogram/ 



S i d e  61 | 68 

 

https://wizzair.com/en-gb/information-and-services/wizz-services/wizz-account 

https://www.norwegian.com/dk/om-os/vores-historie/priser-og-anerkendelser/ 

https://www.statista.com/statistics/589432/ranking-of-norwegian-brands-by-value/ 

https://www.norwegian.com/dk/norwegian-reward/ 

http://trendsandtravel.dk/norwegian-indfoerer-gate-to-gate-wi-fi/ 

https://www.norwegian.com/dk/om-os/vores-historie/vores-fly/ 

https://www.norwegian.com/dk/om-os/vores-historie/priser-og-anerkendelser/ 

https://www.norwegian.com/dk/om-os/vores-historie/visions-and-values/ 

https://www.ryanair.com/dk/da/nyttige-oplysninger/om-os/flade 

https://www.momondo.dk/ 

https://luftfart.nu/aldrig-har-vi-flojet-sa-langt-pa-literen-danske-flyselskaber-har-kurs-mod-co2-neutral-
fremtid/ 

https://www.greenmatch.dk/blog/2016/03/saa-meget-bruger-du-i-co2-naar-du-rejser 

https://www.information.dk/debat/2019/05/svenskerne-indfoerte-flyafgifter-2018-flyver-mindre-boer-
foelge-trop 

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00115 

https://www.cph.dk/om-cph/presse/nyheder/2019/5/flyforsinkelser-i-europa-kraver-politisk-handling-i-eu 

https://www.ryanair.com/dk/da/billige-flybilletter 

https://www.ryanair.com/dk/da 

https://wizzair.com/en-gb/information-and-services/about-us/company-information 

http://marketingteorier.dk/porters-konkurrencestrategier-generiske-strategier 

http://www.hhxwiki.dk/afsaetning/ansoffs-vaekstmatrice/ 

https://www.statista.com/statistics/864922/ryanair-annual-passenger-figures/ 

https://www.statista.com/statistics/864922/ryanair-annual-passenger-figures/ 

https://www.nordnet.dk/markedet/aktiekurser/16105606-norwegian-air-shuttle 

https://npinvestor.dk/nyheder/norwegian-k%C3%A6des-sammen-med-lufthansa-aktien-stiger 

https://www.norwegian.com/dk/om-os/oplev-os/ 



S i d e  62 | 68 

 

https://insideflyer.dk/hvem-ejer-norwegian-air-shuttle/ 

https://www.norwegian.com/dk/om-os/vores-historie/year-by-year/ 

https://www.knaviation.net/ryanair-vs-easyjet-vs-norwegian-vs-wizz-air/ 

https://check-in.dk/eu-liberalisering-skabte-lavprisflyselskaberne/ 

Diverse: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiG2Obr65zpAhXuo
osKHdy8CNQQFjACegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fmedia.dk.norwegian.com%2Fpressreleases%2Fnorwe
gian-med-betydelig-resultatforbedring-og-omkostningsreduktion-i-2019-
2972299.pdf&usg=AOvVaw1gdMAuEJ3YGjyyqYdv9B7f 

https://www.google.com/search?rls=com.microsoft%3Ada-DK%3AIE-
Address&ei=ZcixXpiwI62HrwTCy6rADQ&q=mange+weekendophold+i+flybranchen&oq=mange+weekendop
hold+i+flybranchen&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoECAAQRzoCCAA6BQgAEIMBOgQIABBDOgQIABAKOgQIABAN
OgYIABANEB46BggAEBYQHjoFCCEQoAE6CAgAEAgQDRAeOgcIIRAKEKABOgQIIRAVOggIIRAWEB0QHlC-
YFjbowFgzaUBaABwAXgAgAGrAYgBkx-SAQQ4LjI1mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-
ab&ved=0ahUKEwjY9r-AxJ3pAhWtw4sKHcKlCtgQ4dUDCAs&uact=5#spf=1588709499960 

 

Bilag 

Bilag 1: Spørgeskema 

 



S i d e  63 | 68 

 

 

 

 



S i d e  64 | 68 

 

 

 

 



S i d e  65 | 68 

 

 

Bilag 2: Spørgeskema, besvarelser 

 

Spørgeskema  
    

      
Spørgsmål 1: Hvad er dit køn?   

    
Svarvalg Besvarelser 

    
Mand  48 

    
Kvinde  52 

    
I alt 100 

    

      
Spørgsmål 2: Hvad er din alder?   

    
Svarvalg Besvarelser 

    
0-17 år 6 

    
18-24 år 20 

    
25-30 år 24 

    
31-40 år 16 

    
41-60 år 26 

    
61- år 8 
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I alt 100 
    

      
Spørgsmål 3: Hvad er din primære beskæftigelse?   

    
Svarvalg Besvarelser 

    
Studerende 20 

    
Selvstændig 2 

    
Funktionær 36 

    
Ledig 4 

    
Pensionist/efterløn 6 

    
Barsel eller anden orlov 0 

    
Lønmodtager 28 

    
Andet 4 

    
I alt 100 

    

      
Spørgsmål 4: Hvor ofte flyver du?   

    
Svarvalg Besvarelser 

    
Mindre en 1 gang årligt 20 

    
1-2 gange årligt 46 

    
3-4 gange årligt 20 

    
5+ gange årligt 14 

    
I atl 100 

    

      
Spørgsmål 5: Hvad forbinder du følgende flyselskaber med? Vælg gerne mere end 1. 

  Norwegian SAS Ryanair Wizz air Lufthansa 

Billige priser 64 10 80 74 0 

Punktlighed 34 82 8 12 36 

God komfort 34 78 4 2 42 

God service 52 88 4 6 38 

Godt omdømme 56 78 0 0 44 

Mange afgangstider 76 60 38 34 22 

Miljøvenlig 32 56 2 2 16 

      
Spørgsmål 6: I hvor høj grad vælger du flyselskab ud fra deres fokus på miljøet? 
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Svarvalg Besvarelser 
    

Ingen grad, det har ingen betydning 44 
    

Lav grad, jeg vælger det hvis det er en mulighed 12 
    

Lav grad, jeg vælger det hvis det er samme pris 30 
    

Nogen grad, jeg vælger ofte fra dette kriterie 12 
    

Høj grad, det er af afgørende betydning  2 
    

I alt 100 
    

      
Spørgsmål 7: Hvilket flyselskab rejste du sidst med? 

    
Svarvalg Besvarelser 

    
Norwegian 20 

    
SAS 18 

    
Ryanair 10 

    
Wizz Air 10 

   
  

Lufthansa 2 
    

Ved ikke 4 
    

Andet. 36 
    

I alt 100 
    

      
Spørgsmål 8: Hvorfor fløj du med valgte flyselskab? 

    
Svarvalg Besvarelser 

    
Det var det billigste 46 

    
De havde den bedste punktlighed 20 

    
De havde den bedste komfort 6 

    
De havde den bedste service 2 

    
De havde det bedste omdømme 2 

    
De var mest miljøvenlige 0 

    
Pakkeløsning via rejsebureau 18 

    
Ved ikke  6 

    
I alt 100 
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