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INDLEDNING 
 

Der har i luftfartsbranchen været få store spiller i mange år, hvilket medførte til at 

konkurrencen i branchen var næsten ikke eksisterende. For at ændre den førnævnte 

problematik valgte EU i 90”erne at liberalisere luftfartsbranchen, hvilket har været med til at 

skabe en masse nye lavprisflyselskaber som Easyjet, Ryanair og herunder Norwegian. 

Sammenregnet er der i dag 20 lavprisflyselskaber i EU, der tilsammen udgør 40,02% af det 

europæiske marked indenfor luftfart, sammenholdt med 1990 var der ingen 

lavprisflyselskaber. Liberaliseringen har haft en positiv indvirkning i forhold til forbrugerne, 

da de nu har fået adgang til flere ruter til en meget lavere pris. Den frie konkurrence i 

branchen har også medført til flere konkurser og opkøb gennem tiden, da de simpelthen ikke 

var i stand til at nedbringe deres omkostninger som lavprisflyselskaberne1. Sammenhold med 

substituerende produkter som rejse med tog og bus er priserne steget henholdsvis 53 og 74% 

Ud fra statistikerne kan det konkluderes, at luftfartsbranchen har haft nogle særdeles gode 

år. Alene i Danmark er antallet af flyrejser steget med 37% i perioden 2004-2005 og ser man 

på tallene for hele EU er vækste opgjort til 80% for perioden 1990-20142. Under disse gyldne 

år var Norwegian igennem en rivende vækst. I en periode var Norwegian tæt på at overtage 

titlen som Nordens største flyselskab fra deres store konkurrent SAS. I år 2015 var Norwegian 

11 milliarder kroner værd. I samme periode udgjorde SAS markedsværdi blot 4 milliarder 

kroner. For at skabe yderligere vækst besluttede Norwegian at investere i flere hundrede nye 

fly, hvilket viste sig at være en meget dårlig beslutning. Da selskabet i dag døjer med en massiv 

gæld som udgøre hele 60 milliarder norske kroner. Samtidig med dette havde Norwegian 

udviklet andre forretningsområder såsom en bank og begyndte med at have indflyvninger til 

 
1 https://check-in.dk/eu-liberalisering-skabte-lavprisflyselskaberne/ 

2 https://www.information.dk/udland/2017/02/priserne-presses-luftfartsbranchen-rejserne-flere-
klimaudfordringen-vokser 
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Sydamerika3. Flyselskabet stod i sommer 2020 til at give overskud, eftersom de nu havde 

været igennem en rekonstruktion og havde nu et bæredygtigt fundament for fremtiden. 

Uheldigvis indtrådte Covid-19 epidemien og forringede Norwegians og resten af 

luftfartsbranchen økonomiske situation yderligere. Dog blev Norwegian hårdere ramt, da de 

i forvejen stod i en situation, hvor de manglede kapital til at finansiere driften. Norwegian står 

nu med flyene på jorden som følge af myndighedernes grænselukninger og rejserestriktioner, 

hvilket er med til at give et enormt økonomisktab. Dog har de været hurtige til at sætte en 

redningsplan i gang. Der er blevet udstedt aktier. Derudover er kreditorernes gæld 

konverteret til aktier og der sættes en stopper for langdistanceruterne og antallet af fly skal 

halveres. Derudover har den norske regering tilbudt et hybridlån. Dog er kravet at Norwegian 

skal få godkendt deres redningsplan hos investorerne4. 

1.1 PROBLEMIDENTIFIKATION 
 

Den vanskelige økonomiske situation som Norwegian befinder sig i øjeblikket skyldes ikke 

udelukkende af Covid-19 epidemien, eftersom selskabet i forvejen havde en meget svækket 

økonomi. Der er mange faktorer der har spillet en rolle, herunder Norwegians store gæld som 

er oparbejdet ved at købe mange nye avancerede og klimavenlige fly. Ud over at have brugt 

mange ressourcer på flyene opstod der et nyt problem i 2019, hvor der kom et globalt 

flyveforbud mod flytypen Boeing 737 MAX efter der havde været to episoder med flystyrt på 

kort tid. Dermed havde Norwegian ingen indtjening fra flytypen. Samtidig med at selskabet 

kørte med underskud på deres langdistanceruter, hvilket har haft en stor betydning selvom 

der er tale om et lavprisflyselskab. 

Derudover har Norwegians grundlægger og andre store investorer som IAG solgt ud af deres 

beholdninger af selskabets aktier, hvilket gør at andre små aktionærer mister tiltroen og også 

sælger ud. I år 2020 resulterede det i at Norwegians samlede aktieværdi var faldet med 96%5.  

 
3 https://www.berlingske.dk/kommentar/milliardtab-og-lukkede-lufthavne-kan-ikke-slaa-denne-mand-ud-her-er 

4 https://finans.dk/erhverv/ECE12704395/norsk-regering-vil-deltage-i-redning-af-norwegian/?ctxref=ext 

5 https://flyvere.dk/norwegian-er-i-knibe/ 
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Branchen som Norwegian befinder sig i, er påvirket af mange eksterne forhold, så som 

konjunkturforhold og svingende oliepriser. Disse forhold afspejles hurtigt på prisen 

forbrugeren betaler. Samtidig er der kommet mange konkurrenter på markedet, som primært 

kæmper om prisen. Derudover er der kommet tjenester såsom Momondo som hurtig 

sammenholder priser på rejser. I denne sammenhæng er prisen en afgørende faktor for 

forbrugeren. 

Derudover befinder vi os i en tid, hvor der er stor fokus på klimaet og miljøet, hvilket føre til 

en øget trussel fra de substituerende transportmidler, som fx rejser med tog, busser og elbiler 

som belaster klimaet væsentligt mindre6.  

1.2 PROBLEMFORMULERING 
 

I forlængelse af ovenstående indledning og problemidentifikation er det besluttet, at denne 

opgave kommer til at have fokus på forslag til forbedring Norwegians strategi for fremtiden 

gennem forskellige strategiske modeller og analyser. Samt hvordan de kan vækste taget deres 

nuværende situation i betragtning. 

Nedenstående problemformulering vil blive besvaret i denne afhandling: 

Hvilke strategiske ændringer skal Norwegian foretage med henblik på at blive økonomiske 

rentable, samt også give dem en attraktiv position i branchen? 

I forhold til besvarelse af problemformuleringen har vi udarbejdet følgende underspørgsmål: 

1. Hvilken økonomiske udfordringer har Norwegian? 

2. Hvilke interne og eksterne forhold har indflydelse på Norwegians muligheder for 

at skabe en rentabel forretning i fremtiden? 

3. Hvilken effekt har pandemien haft på Norwegian økonomiske situation.  

 
6 https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/skal-co2-belastningen-afgoere-valget-af-ferie 
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4. Hvilken tiltag skal der til før Norwegian bliver en rentabel virksomheden igen?  

1.3 Afgrænsning 
 

Dette afgangsprojekt har primært fokus på Norwegian ud fra et økonomisk og strategisk 

perspektiv, men vil komme overordnet ind på Norwegians nærmeste konkurrenter som er 

Ryan Air, Wizz Air, og SAS for at fremme forståelsen i forhold til konkurrencesituationen i 

branchen. Derudover er dette projekt afgrænset til at, der kun bliver taget udgangspunkt i 

Norwegian på det Europæiske marked.  

I forbindelse med analysen af de branchespecifikke nøgletal er Norwegian sammenholdt med 

konkurrenten Wizz Air, oprindeligt var det planlagt at inkludere Ryan Air men da nøgletallene 

RSK og ASK ikke var tilgængelige i selskabets årsrapport, valgte vi ikke at gå videre med Ryan 

Air. 

Analyseperiode: 

Analyseperioden i forhold til de branchespecifikke nøgletal er afgrænset til en femårig periode 

fra 2016 til 2020 og i forbindelse med rentabilitetsanalysen er perioden afgrænset fra 2018-

2020, da det ikke vil give mening at kigge på ældre tal, i forhold til den situation Norwegian 

befinder sig i.  

Analyse af Norwegian: 

Som tidligere nævnt kommer opgaven til at have fokus på flyselskabet Norwegian, derfor vil 

dette afgangsprojekt heller ikke gå i dybden med Norwegians datterselskaber som 

eksempelvis Norwegian Bank eller Norwegian Cargo da de hver især har selvstændig ledelse 

som gøre at de har deres egen strategi som ikke nødvendigvis er den samme som 

koncernstrategien.   
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1.3 METODE  
 

For at besvare opgaveformuleringen er der anvendt forskellige modeller og metoder for at 

belyse den økonomiske og strategiske situation Norwegian befinder sig på. Der vil i projektet 

begrundes for valg af modeller samt relevans af disse modeller. Der vil i projektet tages 

udgangspunkt i den strategiske tilgang Norwegian har i forhold til de interne og eksterne 

forhold, der kan påvirke virksomheden. Ydermere vil der i projektet tages højde for de 

økonomiske udfordringer Norwegian har, dertil vil der udarbejdes en regnskabsanalyse, 

rentabilitetsanalyse samt en brancheanalyse.  

1.3.1Formål  
 

Hovedformålet med afhandlingen er at få en forståelse af de økonomiske og strategiske 

udfordringer Norwegian kæmper med. Yderligere vil formålet være at se på hvordan 

konkurrencesituationen er i branchen, samt hvilket eksterne og interne forhold der kan 

påvirke Norwegian og flybranchen.  

1.3.2 Dataindsamling  
 

Projektets metode er opbygget på den måde, at der kun benyttes allerede eksisterende 

litteratur, teori og analyse modeller. Dette vil være i form af tilgængeligt offentligt materiale 

såsom Norwegians årsrapport samt udtaleser fra ledelsen, og diverse undersøgelser fra 

branchen. Der vil i projektet tages kun udgangspunkt i materiale fra anderkendte kilder, og 

dermed er der tale om en kildekritisk tilgang.  Der tages højde for relevans og aktualitet af 

dataene der bliver benyttet i projektet.  

Data der er benyttet i projektet, er dokumenteret med fodnoter, og fremgår yderligere under 

litteraturlisten. Det er derfor muligt at vurdere hvor pålidelig samt aktualiteten af dataene. 
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2 TEORI 
Afhandlingen består af en strategisk del samt en økonomisk del. Den strategiske del består af 

en ekstern analyse samt en intern analyse. Til den eksterne analyse vil de nedenstående 

modeller blive anvendt:  

2.1 PESTEL-analyse  
PESTEL analysen er med til at undersøge de forskellige omverdens forhold i flybranchen, der 

kan påvirke Norwegian som virksomhed7. Modellen afdækker de makroforhold som kan have 

en indflydelse på Norwegian som virksomhed samt deres strategi. Det er forhold som 

Norwegian ikke har en indflydelse på. Analysen har begrænsninger, da der altid vil være 

faktorer som ikke er medtaget i analysen. Analysen består af seks elemeter som er følgende.  

- De politiske faktorer (political factors) 

De politiske faktorer består af skatte- og afgiftspolitik, offentlig regulering og offentligt 

tilskud med mere. Disse faktorer er politisk bestemte, det vil sige at det er 

regering/landene der træffer beslutningerne på området. Virksomhederne skal ind 

ordne sig disse efter reglerne. 

- De Økonomiske faktorer (Economic factors) 

De økonomiske faktorer er de faktorer virksomheden skal tage til betragtning. Det kan 

være den økonomiske situation i det pågældende land, i form af 

Bruttonationalprodukt, økonomisk vækst samt valutaforhold.  

- De sociale og kulturelle faktorer (Social and cultural factors)  

De sociale og kulturelle faktorer er de forhold som kan have en betydning på hvordan 

befolkningen i det pågældende land er. Herunder hvordan demografien, 

indkomstfordeling samt livstilen er.  

- De teknologiske faktorer (tecnological factors) 

De teknologiske faktorer er forhold som virksomheden skal følge jævnligt op på, det 

kan f.eks. være den teknologiske udvikling. Herunder kan Norwegian se på 

 
7 Exploring Strategy, Elevent Edition, Gerry Johnson, Richard Whittington, Kevan Scholes, Duncan Angwin, 
Patrick Regner  Pearson  – side 32 – 40  
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konkurrenternes produkter. Det vil være i form af flyflåde, og hvilken modeller de 

benytter.  

- De miljømæssige faktorer (Environmental factors) 

De miljømæssige faktorer omhandler virksomhedens aftryk på klimaet herunder 

forurening, bæredygtig samt CSR. Der stilles krav at virksomheden overholder disse 

regler i forhold til miljøområdet.  

- De lovmæssige faktorer (environmental factors) 

Lovgivning sætter de overodnet rammer, i de lande hvor virksomheden operer i. Det 

er vigtigt at have forståelse på lovgivningen, da det kan have en stor betydning i 

branchen.  

2.2 Porters Five Forces  
 

For at analyser konkurrencesituationen i den pågældende branche er modellen med til at 

belyse, hvor attraktiv til det er at være på markedet samt hvilken adgangs barrier det kræver 

for at komme ind på branchen. Modellen giver et helhedsbillede på de udfordringer og trusler 

der kan være i branchen8.  

 

 

 

 

 

 

 
8 Exploring Strategy, Elevent Edition, Gerry Johnson, Richard Whittington, Kevan Scholes, Duncan Angwin, 
Patrick Regner  Pearson  – side 64 - 68 
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 Modellen består af fem elementer som også kan ses på billedet under.  

 

Kilde:9 

 

- Leverandører forhandlingsstyrke 

Leverandørerne har en vis forhandling i branchen, dog afhænger det af hvor mange 

leverandør er der på markedet. Et marked med få leverandør skaber en høj 

forhandlingsstyrke hos leverandørerne, hvis der er tale om et marked med mange 

leverandør er forhandlingstyrken hos leverandørne lave. Dette skyldes at der er 

mange leverandør at vælge mellem. Har leverandørne en lav forhandlingsstyrke vil det 

være nemmere for virksomhederne at forhandle om priserne.  

- Kunder forhandlingsstyrke  

Kundernes forhandlingsstyrke afhænger af hvor mange kunder der er på markedet og 

hvor attraktive kunder er. Det vil sige hvis der er tale om et marked med få attraktive 

kunder, så har kunderne dermed en høj forhandlingsstyrke. I tilfælde af at der på 

markedet er mange kunder har kunderne en lav forhandlingsstyrke, da det er muligt 

for virksomheden at finde kunder andre steder. 

 
9 https://virksomhedb.systime.dk/fileadmin/_processed_/9/2/csm_17-3_844330a004.png 
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- Potentielle indtrængere  

Her ses der på de udbyder der ikke er på markedet endnu, samt hvor svært det er for 

disse udbyder at komme ind på markedet. Hvis der er tale om et marked, hvor det er 

let at komme ind på, vil der på sigt blive skabt en hård konkurrence. Er der derimod 

tale om et marked hvor det kræver høj kapital, er det sværere for nye indtrængere at 

komme på det pågældende marked. Dette bliver også set som en høj 

indgangsbarriere, da det kan være svært at etablere sig på markedet.  

- Substituerende produkter  

Substituerende produkter er de produkter, der kan erstatte de eksisterende 

produkter. Er der tale om et marked med mange mulig substituerende produkter kan 

skabe en mindre attraktiv branche, og muligvis skabe en hård konkurrence.  

- Konkurrencesituationen i branchen 

Det sidste element i modellen er konkurrencesituationen i branchen, her ses på den 

konkurrence der er i det pågældende marked. Her ses der på hvor mange aktører der 

er på markedet, samt hvor store disse aktører er, er der tale om en stor aktører og 

mange små aktører, vil den store aktører have størst betydning. Yderligere er 

differentiering en faktor der kan have en betydning, da man herunder skiller sig fra 

mængden.  

De interne analyser har fokus på selve virksomheden, det vil sige at de faktorer virksomheden 

selv har en indflydelse på. Til denne del er der tages der udgangspunkt i to analyser. 

2.3 Ressource analysen & VRIO 
 

Denne analyse anvendes til det formål at identificere ressourcer og kompetencer i en 

virksomhed, ressourcerne opdeles i tre grupper, som er følgende de håndgribelige ressourcer, 

uhåndgribelige ressourcer og organisatoriske ressourcer. For at vurdere hvilke ressourcer der 
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skaber værdi for virksomheden anvendes VRIO modellen, som består af fire nedenstående 

elementer10: 

- Value (Værdi) 

- Rare (sjældent) 

- Imitation (Imiterbar) 

- Organization (Organisation) 

2.4 Vækststrategi Ansoffs Vækststrategi  
 

Der vil i dette afsnit ses nærmere på Norwegian tidligere, nuværende samt fremtidige mulige 

vækststrategier. Til denne del er der taget udgangspunkt i Ansoffs vækst matrice. Modellen 

består af 2 overodnet dimensioner og 4 elementer, som også fremgår på billedet under11.  

Kilde12 

- Markedsindtrængning 

Er vækststrategien hvor virksomheden fokuserer på det nuværende marked og det 

produkt virksomheden tilbyder på nuværende tidspunkt. Denne strategi fokuserer 

 
10 Exploring Strategy, Elevent Edition, Gerry Johnson, Richard Whittington, Kevan Scholes, Duncan Angwin, 
Patrick Regner  Pearson  – side 97 - 105 

11 Exploring Strategy, Elevent Edition, Gerry Johnson, Richard Whittington, Kevan Scholes, Duncan Angwin, 
Patrick Regner  Pearson  – side 245 - 255 

12 https://virksomhedb.systime.dk/?id=3399 
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virksomhederne på at øge salget af deres nuværende produkt. Risikoen med denne 

strategi er således lav, da virksomheden kender til markedet og det produkt de sælger.  

- Markedsudvikling  

Denne strategi går ud på at udvide horisonten til de nye markeder med de produkter, 

de sælger på nuværende tidspunkt. Virksomheden ønsker således at komme på 

markeder de ikke har kendskab til og dermed prøve at opnå vækst på denne måde. 

Denne strategi er mere risikobærende, da der er tale om et marked virksomheden ikke 

har kendskab til.  

- Produktudvikling  

Denne vækststrategi går ud på at virksomheden fokuserer på det marked de allerede 

befinder sig i, dog med nye produkter. Derfor er der tale om et produkt markedet hidtil 

ikke har kendskab til.  

- Diversifikation  

Diversifikation er den vækststrategi, hvor virksomheden prøver at sælge nye 

produkter til nye markeder de ikke har kendskab til. Denne vækststrategi er meget 

risikofyldt, da virksomheden ikke kender til afsætningsmulighederne eller har 

kendskab til markedet.  

2.5 Nøgletalsanalyse 
 

Nøgletalsanalysen er med til at give et indblik i hvordan den økonomiske situation er hos den 

pågældende virksomhed. Dette gøres ved at se på de enkelte poster, og hvordan udviklingen 

har været. Yderligere vil der i opgaven udarbejdes en rentabilitetsanalyse som vil belyse den 

økonomiske situation i forhold til investeringer i virksomheden. Herunder er der taget 

udgangspunkt i seks nøgletal. Rentabilitetsanalysen er med til at give et indblik i hvordan det 

går med virksomheden, dette kan både være godt eller dårligt. 
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Der er yderligere udarbejdet en brancheanalyse, som er med til at se på konkurrenternes 

branchetal og dermed udarbejde benchmarkingen. Benchmarkingen er med til at afklarer 

konkurrenternes position på markedet13. 

3 NORWEGIANS HISTORIE 
 

Norwegian er et norsk lavprisflyselskab som blev grundlagt i år 1993 og begyndte sine første 

flyvninger i Norge, i samarbejde med Braathens SAFE. Dette samarbejde sluttede i år 2002, 

da SAS opkøbte selskabet. Året efter i år 2003 blev Norwegian børsnoteret på børsen i Oslo.  

I år 2004 starter Norwegian et samarbejde med FlyNordic og for at konkurrere med SAS, på 

den eftertragtede rutte fra Stockholm til Oslo, da ruten har en stor økonomisk betydning. 

Samme år begynder samarbejdet med Sterling, som resulterer i flyvninger til 13 lufthavne i 

Europa.  

I år 2005 præsenterede Norwegian deres første overskudsgivende regnskab. I 2006 oprettede 

Norwegian deres første base udenfor Skandinavien, i den polske hovedstad Warszawa. I 2007 

fortsatte vækstrejsen hvor Norwegian oprettede en base i Sverige og bestilte 42 nye 

flyvemaskiner til sin voksende flyflåde. I 2008 købte Norwegian igen yderligere nye og mere 

efficiente fly, som var med til at formindske både brændstofforbruget og udledningen af CO2, 

samtidig med at de havde en øget passagerkapacitet. Samme år åbnede man den danske base 

med 39 ruter og en yderligere uden for Oslo. Op igennem 2009 og 2010 vinder Norwegian 

flere anerkendte priser, så som ”Market leadership award” og ”Sky TraxAwards” hvor de 

blandt andet blev kåret som det bedste flyselskab i Nordeuropa og en tredje plads i hele 

Europa. 

I 2011 var Norwegian det første flyselskab der tilbød passagerne gratis Wi-Fi på europæiske 

ruter, som i senere blev suppleret med gratis film og tv. Der blev bestilt yderligere fly, men nu 

til deres langdistanceruter og der blev nu oprettet en base i Finland. 

 
13 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – en praktisk tilgang, Ole Sørensen, 5. Udgave, Forlag Gjellerup – 
279 - 293 
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Norwegian vinder adskillige priser og fortsætte med udvidelsen af baser i Europa og blandt 

andet flere steder i Sydamerika frem til 2019, og vinder flere gange i denne periode prisen 

som de bedste lavprisselskaber. 

Sideløbende med den hurtige vækst har Norwegian også udviklet nye forretningsområder, 

herunder Norwegian Bank som tilbyder kunderne almindelige finansielle produkter14. 

Derudover etablerede de i år 2013 selskabet Norwegian Cargo, som har ansvaret for 

virksomhedens kommercielle fragtvirksomhed15 

Norwegians mål er at være det fortrukne flyselskab i udvalgte markeder, samt skabe 

lønsomhed og udbytte for aktionærerne16.  

3.1 Norwegians selskabsstruktur 
 

I dette afsnit vil Norwegians selskabsstruktur blive gennemgået med korte beskrivelser, for at 

danne et overblik Kilde:17 

 

 

 

 

 

 

 
14 https://www.banknorwegian.dk/Produkter 

15 https://www.norwegian.com/dk/om-os/virksomhed/corporate-structure/ 

16 https://www.norwegian.com/dk/om-os/vores-historie/visions-and-values/ 

17 https://www.norwegian.com/globalassets/ip/documents/about-us/company/investor-relations/reports-and-
presentations/annual-reports/annual-report-norwegian-2018.pdf 
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Norwegian består af moderselskabet Norwegian Air Shuttle ASA og flere direkte og indirekte 

ejede datterselskaber i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Irland, Spanien, England og 

Argentina.  

Norwegian har opdelt sine funktioner og drift i forskellige datterselskaber for at understøtte 

sin vækst og har sikre dertilhørende trafikrettigheder. Denne struktur er med til at give 

Norwegian fleksibilitet i forhold til deres tilpasningsevne, når de penetrerer ind på nye 

markeder. De respektive datterselskaber ansætter medarbejder på vilkår og betingelser, der 

gælder i det pågældende land. Koncernens selskaber er endvidere opdelt i fire 

forretningsområder, hvor den enkelte enhed er specialiseret i kernedriften i det pågældende 

selskab, med det formål at maksimere fordelene på vegne af hele selskabet. Der er tale om 

nedenstående fire forretningsområder: 

3.1.1 ASSETS: 
 

Norwegians aktiver er organiseret i et datterselskab i Irland, under moderselskabet Arctic 

Aviation Asset DAC. Dette selskab håndter koncernens flyfinansiering, leasing og ejerskabet 

over flyene. Dette selskab lejer også fly til de eksterne flyselskaber og ikke kun til koncernens 

egne selskaber     

3.1.2 AIRCRAFT OPERATIONS: 
 

Norwegian har seks luftfartsselskaber fordelt på fem lande, hvor alle her et selvstændigt 

luftfartscertifikat AOC. Denne opdeling giver Norwegian adgang bredere markedsadgang, 

hvor det er nemmer at udvide antallet af ruter, fremfor hvis de kun havde en AOC. 

3.1.3 PEOPLE AND SERVICES 
 

Koncernens medarbejder og services er organiseret i datterselskaber flere steder i verden. 

Moderselskabet i Norge Norwegian Air Roesources Ltd. har ansvaret for at håndtere 

koncernens besætningstjenester, opertive supporttjenester og de administrative tjenester. 
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3.1.4 OTHER BUSINESS AREAS: 

  
Norwegian Brand Ltd med hovedsæde i Irland har ansvaret for at udvikle, samt vedligeholde 

Norwegians brand, på tværs af alle forretningsområder. 

Norwegians loyalitetsprogram er også placeret i et selvstændigt selskab, med egen ledelse. 

Loyalitetsprogrammet finder i deres største markeder og har i dag over 10 mio. medlemmer. 
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4 ANALYSE AF BRANCHE SPECIFIKKE NØGLETAL 
Dette afsnit kommer til at omhandle branche specifikke nøgletal, som er relevante når man 

taler om luftfartsbranchen. Disse tal bruges til at sammenligne de forskellige flyselskabers 

præstationer og effektivitet med hinanden. Nedenstående nøgletal vil blive analyseret i 

denne opgave. 

Load factor 

Revenue passenger kilometres (RPK) 

Available seat kilometers (ASK) 

Norwegian Load factor (%) RPK (mio.) ASK (mio.) 

2016 87,7 50,798 57,91 

2017 87,5 63,32 72,341 

2018 85,8 85,124 99,22 

2019 86,6 86,616 100,31 

2020 75,2 13,68 18,168 

        

Wizz Air Loafactor RPK ASK 

2016 88,2 30,786 34,844 

2017 90,1 37,62 41,69 

2018 91,3 55,93 51,53 

2019 92,8 47,209 60,283 

2020 93,6 65,68 69,972 

    

Kilde: Selskaberne årsrapporter 2016 -2020 

 

4.1 Load factor: 
 



 
19 

Dette tal udtrykker, hvor stor en procentdel af de udbudte sæder som bliver solgt, hvilket på 

dansk kaldes Belægnings procenten. Det negative ved dette nøgletal er, at det ikke fortæller 

noget om det er økonomisk rentabelt, da formlen ikke indeholder prisen. Formlen lyder 

således: RPK/ASK.  

Med udgangspunkt i ovenstående tabel ses det at Wizz Air har haft en højere Loadfactor end 

Norwegin, under hele analyseperioden. Nowegians loadfactor har været faldende fra 2016 til 

2018, hvor den stiger fra 85,8% til 86,6% og falder igen i 2020 til 75,2 hvorimod Wizz Air har 

haft en stigende loadfactor igennem hele perioden. Dette fortæller os, at Wizz Air har været 

meget bedre til at fylde deres fly op med passager sammenholdt med Norwegian. Norwegians 

nedgang i load factor i 2020 skyldes Covid-19 krisen, hvor selskabets aktivitet har været 

faldende.  

4.2 Revenue passenger kilometres (RPK):  
Dette nøgletal måler salgsvolumen i et flyselskab, hvilket vil sige at 1 RPK er fløjet når en enkel 

passager har fløjet en km. Formlen er således: betalende passager * antal fløjet km. 

Ud fra ovenstående tabel kan man se at Norwegian RPK har været stigende frem til 2019, hvor 

den er steget med 70,4% fra 2016 til 2019. Men falder kraftigt i 2020 til 13,68 mio. hvilket 

svare til et fald på hele 84,20%, hvilket hænger sammen med at med at Norwegian har været 

meget hårdt ramt af coronakrisen. Tager man udgangspunkt i Wizz Air er deres RPK steget 

frem til 2018 efter det falder den med 15,5% til 47,21 mio. året efter i 2020 stiger den dog til 

65,68 hvilket er en stigning på 39,12%. Ud fra ovenstående tabel tyder det på at Norwegian 

har solgt flere sæder end Wizz Air i perioden 2016-2019, hvilket også hænger sammen med 

at Norwegian har haft længere ruter i denne periode, da de også har haft ruter til blandt andet 

Sydamerika og USA. Dette har en positiv effekt på dette nøgletal. Hvis man tager 

udgangspunkt i år 2020 vurderes det, at WizzAir har klaret sig meget bedre end Norwegian 

gennem coronakrisen. Grunden til at deres RPK er steget skyldes, at de under krisen har 

etableret 250 nye ruter, samt 13 nye baser18.  

 
18 https://www.berlingske.dk/virksomheder/luftfartsbranchen-er-i-krise-men-den-ungarske-troldmand-
ekspanderer 
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4.3 Available seat kilometres (ASK): 
Dette nøgletal udtrykker et flyselskabs kapacitet i form af tilgængelige sæder i forhold til fløjet 

antal km, formlen for nøgletallet er således: flysæder i alt * antal fløjet km.  

Ud fra ovenstående tabel kan der klart vurderes, at Norwegian har haft en stigning i forhold 

til disponible sæder fra 2016 til 2019. I denne periode har Norwegian udvidet sin kapacitet 

med 42,4 mio. sæder. Den store stigning i antallet af sæder, i forhold til Norwegian, skyldes 

at de i denne periode modtog deres nye fly, som havde større passagerkapacitet i forhold til 

de forrige. 

Derudover blev der åbnet op for ruter til USA, hvilket påvirker dette nøgletal positivt. Hvis 

man tager udgangspunkt i år 2020, oplever Norwegian et stort fald i deres ASK, hvor den i 

2019 toppede på 100,31, året efter kom den ned på 18,16. Nedgangen skyldes igen Covid-19 

krisen, da mange af Norwegians fly har stået stille, først og fremmest pga. af de lukkede 

grænser og de skærpede rejserestriktioner. Derudover har flymodellen stået stille på grund 

af et flyveforbud imod modeltypen. Hvilket vil sige at Norwegian har fløjet færre km og oven 

i det færre flysæder, hvilket har en negativ effekt dette nøgletal.  

Wizz Air har haft en stigning gennem hele analyseperioden. Wizz Air har udvidet sin sæde 

kapacitet med 35,12 mio. sæder fra 2016 og 2020. Dette tyder på at Wizz Air har formået at 

ekspandere deres forretning selv også under Covid-19 krisen. Wizz Air har ikke købt flere fly, 

men til gengæld har de været i stand til at flyve flere km, som har en positiv indvirkning på 

dette nøgletal. 

5 PESTEL ANALYSEN 
 

Efter introduktionen af Norwegian som virksomhed, er det relevant at have kendskab til deres 

omverdenen. Til dette benyttes PESTEL analysen, hvor de eksterne forholds indvirkning på 

Norwegian uddybes. Modellen tager udgangspunkt i nedenstående seks faktorer19: 

 
19 Exploring Strategy, Elevent Edition, Gerry Johnson, Richard Whittington, Kevan Scholes, Duncan Angwin, 
Patrick Regner  Pearson  – side 32 – 35 
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Political (Politiske forhold) 

Economic (Økonomiske forhold) 

Socio cultural (Sociale og kulturelle forhold) 

Technological (Teknologiske forhold)  

 Environmental (Miljømæssige forhold) 

Legal (Lovmæssigeforhold) 

5.1 Politiske faktorer  

 

I forhold til de politiske faktorer, er det primært de skatte og afgiftspolitik, som har effekt på 

Norwegian. Det skyldes at forbrugerne betaler en lang række skatter og afgifter, når de køber 

flybilletter. Disse Skatter og afgifter kan opdeles i 3 kategorier.  

1) Skatter og afgifter til Staten 

2) Skatter og afgifter til Lufthavnen 

3) Skatter og afgifter til virksomheden  

I den kommende fremtid er spekulation på stigning af skatter og afgifter til både staten i 

Danmark, i form af klimaafgifter. Det vil sige at forbrugerne skal betale en større pengesum, 

når der skal købes en flybillet. I Tyskland og Sverige betaler forbrugerne denne ekstra 

klimaafgift. Derfor forventes det også at dette vil være gældende i Danmark20.  

De politiske faktorer kan have en væsentlig betydning for Norwegian. Dette skyldes blandt 

andet at de opererer i adskillige lande.  Derfor skal Norwegian tage stilling til hvert enkelt land 

i forhold til betaling af skatter og afgifter. 

 
20 https://politiken.dk/rejser/art7525408/Danskerne-vil-have-afgift-p%C3%A5-flyrejser-politikerne-siger-nej 
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5.1.1 Corona Pandemien  
 

Coronapandemien har ført til at de fleste europæiske lande har indført rejserestriktioner 

mellem landene med formål at formindske smitten. Det vil sige, at aktiviteten i flybranchen 

næsten er stoppet på national- og globalplan. Færre rejser fører til mindre omsætning for de 

enkelte flyselskaber. Norwegian er også ramt af disse restriktioner, da det ikke mere kompleks 

at flyve mellem landegrænser21.  Yderligere fravælger kunderne at rejse, da der mulighed for 

at blive smittet under en rejse, som kan give store konsekvenser for kunder. Et af de største 

konsekvenser, Norwegians kunder kan blive udsat for er karantænetiden de smittet bliver sat 

i. Det vil sige, at i tilfælde at en kunde bliver smittet med Covid-19 virussen skal vedkommende 

være isoleret i 14 dage. Det kan skramme mange fra at rejse, da der er den mulighed at 

kunderne kan blive sat i karantæne i udlandet. Dette er skrækscenariet for mange, da der 

venter arbejde og familie i hjemlandet22. I nogle tilfælde har landene valgt at lukke deres 

grænser med kort varsel. Det vil sige, at der er mulighed for at rejsende kan havne ud i den 

situation, hvor rejsende er strandet i udlandet.  

5.2 Økonomiske forhold 
 

De økonomiske forhold kan have en stor betydning for Norwegians forretning. Ved at tage 

udgangspunkt i BNP pr. indbygger i Europa, som viser velstandsniveauet i Europa. I år 2013 

var BNP pr. indbygger i Europa på 26.800 Euro, hvor stiger til 31.950 Euro pr. indbygger. Det 

vil sige at der er tale om en stigning på 16,11 %. Dermed er velstandsniveauet forbedret med 

16,11 %23. Velstandsniveauet er med at vise hvordan købekraften er i det pågældende land. I 

dette tilfælde er det taget udgangspunkt i Europa som helhed, dog er der de Europæiske lande 

meget forskellige. De nordiske lande har som udgangspunkt et bedre velfærd/velstand end 

de sydeuropæiske lande24.   

 
21 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic_da 

22 https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/coronavirus/ 

23 https://www.eu.dk/da/fakta-og-tal/statistik/bnp-pr-indbygger 

24 https://www.globalis.dk/Statistik/bnp-per-indbygger-i-ppp 
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Flybrændstof er et af de største omkostninger Norwegian har, da al Norwegian aktivitet er 

sker gennem flyrejser. Flybrændstof afregnes i Dollar, som gør der altid kan være en 

usikkerhed i forhold til valuta. Det vil sige, at hvis den amerikanske dollar stiger sammenlignet 

i forhold til den norske kroner, vil det alt andet lig betyde at Norwegian omkostninger til 

flybrændstof vil stige. Fra 2018 til 2021 er kursen på den norske krone svækket med hele 10% 

i forhold Dollarkursen25. Yderligere kan brændstofpriserne have en stor betydning for 

Norwegian, da prisen på brændstof kan ændre sig fra minut til minut.  

I 2017 budgetterede Norwegian med 500 dollar metrisk ton, dog steg priserne og førte til at 

en afvigelse på 1% som kostede Norwegian 65 mio. norske kroner26.  Prisudviklingen på 

flybrændstof er svært at gennemskue, da der mange store aktører på markedet der har en 

indflydelse på priserne. Yderligere er mange af disse aktører oliestater som døjer med 

økonomisk ustabilitet. De største aktører på markedet er OPEC-landede som står for 40% af 

udbuddet af råolie, og samtidig kontrol over 72% af verdens kendte oliereserver27.  Uroen i 

Mellemøsten skaber ustabilitet for OPEC-landene i 2018 blev et olieraffinere i Saudi-Arabien 

angrebet, førte til at olieproduktionen i Saudi-Arabien næsten stoppede og fik priserne til at 

stige. Spændingen er høj i Mellemøsten da der kan fremkomme konflikter mellem Saudi-

Arabien og Iran, da en femtedel af olien transporteres gennem Hormuz-stræden mellem Iran 

og Oman.  

5.3 Sociale og kulturelle forhold  
 

Socialulighed er et af de udfordringer de europæiske lande prøver at bekæmpe, og dermed 

formindske sandsynligheden for at gabet mellem overklassen og underklassen bliver for stor. 

Gini-koefficienten er med at vise hvor stor socialuligheden er blandt de forskellige lande. Ved 

at tage udgangspunkt i Gini-koefficienten i Europa ses der en stor forskel blandt landene. Jo 

højere tallet på Gini-koefficienten desto større er socialulighed, er tallet tættere på nul desto 

mindre er den socialulighed i det pågældende land.   

 
25 https://www.valutaindex.dk/nok/ 

26 https://www.berlingske.dk/oekonomi/dollarfald-kompenserer-for-prisstigning-paa-flybraendstof 

27 http://bagomenergi.dk/handel-med-olie-global-udligningsordning-i-stor-skala/ 
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Socialuligheden er større i Sydeuropa end den er i Norden, ved at tage Europa som helhed 

ligger Gini-Koefficienten på 30,8 i 2018, og hvor den i 2015 lå på 31,0. Det er en gennemsnit 

af alle de europæiske lande lagt sammen, der tale om en helhedsvurdering, hvor der er 

uligheden er blevet mindre28.   

Arbejdsløsheden er også en af de faktorer der kan påvirke Norwegian. Arbejdsløsheden har 

været faldende de sidste par år, ved at se på de 27 Europæiske lande sammenlagt var 

ledigheden har i gennemsnittet for disse lande i 2015 været på 9,4 % af og faldet ligeledes til 

6,7% i 201929. Der er dermed tale om et fald på 2,7% point.  

Rejsekulturen er forskelligt blandt landene i 2017 viser en undersøgelse at fem, ud tre af 

landene er europæiske lande, som de mest rejseglade lande i verden. Undersøgelsen tager 

ikke udgangspunkt i antal passagerer dog udgangspunkt i hvor meget der bliver brugt i kroner 

og øre. Undersøgelsen viser at tysker bruger 537 milliarder om året på rejser.  

5.4 Teknologiske forhold 
 

Luftfartsbranchen er især præget af den teknologiske udvikling.  Tingene skal hele tiden gøres 

på en smartere og bedre måde, for at være foran konkurrenterne og samtidig imødekomme 

kundernes behov. 

Efter coronakrisens indtræden mener flere eksperter og analytiker at, rejseaktiviteterne hos 

de erhvervsrejsende aldrig vil komme på niveauer som vi så før Covid-19. Da især de store 

virksomheder er under Covid-19 krisen blevet vant til de digitale løsninger, hvor de 

traditionelle fysiske møder nu afholdes digitalt, hvilket må anses for at være et kæmpe 

problem for branchen, da det var de erhvervsrejsende der betalte allermest for deres billetter 

og de tilhørende ydelser. De danske virksomheder har i 2020 sparet et stort milliardbeløb på 

rejseposten, da det simpelthen ikke var muligt at rejse pga. rejserestriktionerne og de lukkede 

 
28 https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 

29 https://www.eu.dk/da/fakta-og-tal/statistik/arbejdsloeshed 
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grænser, hvilket vil sige at det er flere milliarder som flybranchen går glip af30, herunder 

Norwegian som de senere år har haft en stigning i antallet af forretningsrejsende i Danmark, 

da de har forhandlet flere gode aftaler med de store virksomheder i Danmark. Samtidig har 

de gjort deres produkter mere attraktive ved at, tilbyde kunderne gratis wi-fi og fast track 

som gøre at passagerne kan komme hurtigere igennem sikkerhedskontrollen i lufthavnen. 

Norwegian benytter sig af ny teknologi, i forhold til at nedbringe CO2 udledningen. 

Teknologien hedder AVTECH og har været benyttet siden 2018 værktøjet giver piloterne 

adgang til avanceret vejrdata. Disse data bliver overført til flyets systemer, som er med til at 

optimere flyveruten således at brændstofforbruget formindskes, der er siden hen kommet 

nyere version af værktøjet som kan formindske CO2 udledningen med 10-15000 tons om 

året31. 

5.5 Miljømæssige forhold 
 

I de seneste år har der været stor fokus på klimaet og hermed CO2 udledning i Europa, da 

forbrugerne er blevet mere klimabevidste og der er ingen tegn på at disse krav vil blive mindre 

i fremtiden.  

Der blev i 2016 indgået en klimaaftale blandt 191 regeringer og FN-luftfartsorganisation ICAO, 

aftalen kaldes CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) 

aftalen har fokus på de operationelle forbedringer, samt fokus på øget produktion og brug af 

biobrændstof til fly, hvilket vil være med til at reducere udledningen af drivhusgasser32. 

Flytrafikken står for ca. 5% af det globale CO2 udslip, det presser flyselskaberne til at forbedre 

klimaforholdene, der arbejdes på at udvikle lettere og mere efficiente flymotorer. Dette 

 
30 https://finans.dk/erhverv/ECE12799221/faerre-forretningsrejser-kan-koste-sas-milliarder/?ctxref=ext 

31 https://finans.dk/finans/erhverv/ECE9117515/norwegian-kaprer-forretningsrejsende/?ctxref=ext 

32 https://check-in.dk/luftfartsbranchen-roser-corsia-aftalen/ 
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medfører dog også til økonomiske gevinster for flyselskaberne, da ca. halvdelen af udgifterne 

ved at drive et flyselskab ligger i indkøb af brædstof33.  

Hos Norwegian som er blandt verdens største lavprisflyselskaber har man også stort fokus på 

ovenstående problematik og tager ansvar.  

De har et af verdens yngste flyflåder, hvor deres brændstofs forbrug ligger under 

gennemsnittet for branchen. Norwegian har reduceret deres CO2 udledning med 30% pr. 

passagerkilometer siden 2008 og er kåret som verdens mest brændstofeffektive flyselskab 

mellem Europa og USA. Da der er en direkte sammenhæng mellem et flys vægt og 

brændstofforbrug har man i Norwegian monteret lettere sæder og toiletter, samtidig 

opfodres passagerne til at medbringe mindre bagage. Der er henover årene kommet flere 

direkte ruter, da det er under landingen og starten man bruger allermest brændstof, for at 

reducere madspild forudbestilles måltiderne. 

5.6 Lovmæssige forhold  

 

Hvis passagernes fly er forsinket, har flyselskabet en række krav som de skal opfylde i forhold 

til erstatning og kompensation. Hvis flyet er mere end to timer forsinket skal flyselskabet 

gratis mad og drikke. Derudover skal de også betale for overnatninger samt transport til og 

fra hotellet. Hvis forsinkelsen udgør fem timer, kan passagerne have krav på at refunderet 

billetten. Kompensationen skal betales kontant.  Kravet bortfalder selvfølgelig, hvis 

forsinkelsen skyldes usædvanlige forhold som f.eks. dårligt vejr eller uvarslet 

arbejdsnedlæggelse34. Derfor er det meget vigtigt for flyselskaberne at overholde 

tidspunkterne, da det kan gå hen og blive en meget dyr post for flyselskabet. 

 

 
33 https://interrailguide.dk/hvor-meget-forurener-et-fly/ 

34 https://www.forbrugereuropa.dk/koeb-og-rettigheder/rejser-og-ferier/flyrejser/forsinket-flyafgang/ 
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5.7 Opsummering af PESTEL 
 

Ud fra ovenstående analyse vurderes det, at omverdenens forholdene har en væsentlig 

betydning for flyselskabernes færden i denne branche.  De fleste af disse forhold har 

virksomhederne ikke indflydelse på, men må i stedet for indordne sig omstændighederne. 

Det vurderes endvidere at den generelle verdensøkonomi og forbrugernes rådighedsbeløb 

har en stor indflydelse på flybranchen, derefter kommer olieprisen som er en væsentlig faktor 

for branchen. De seneste år har der været mange udsving i forhold til olieprisen, dette skaber 

økonomisk ustabilitet i flybranchen, da det er et af deres største omkostninger poster. 

Derudover er disse eksterne forhold svær at forudse, et aktuelt eksempel på dette er Covid19-

pandemien, som har gjort det vanskeligt at drive luftfartsvirksomhed da det på kort tid har 

fjernet grundlaget for forretningen, i form de skærpede rejserestriktioner og myndighedernes 

lukning af grænserne rundt i verden, det er et af de hårdest ramte brancher. Ud fra den 

teknologiske synsvinkel har Covid-19 pandemien også skabt nye trends, i form af mange 

møder og konferencer foretages digitalt.  

I øjeblikket har mange lande igangsat diverse vaccineprogrammer og andre tiltag eksempelvis 

coronapasset i Danmark. Verdenssamfundet er langsomt begyndt at åbne op igen, hvilket er 

en god nyhed for branchen, som kan genere deres indtægter igen, dog vurderes det at 

Coronakrisen har sat sit præg på flyselskaberne, der kan gå lang tid før rejseaktiviteterne, 

kommer på niveauer set før virusudbruddet.    

6 PORTERS FIVE FORCES  
 

Denne model vil blive benyttet til at analysere flybranchen som Norwegian befinder sig i, samt 

hvilke konkurrencemæssige kræfter Norwegian står overfor. Modellen tag sit afsæt i 

nedenstående fem forskellige trusler35. 

2 Truslen fra nye indtrængere 

 
35 Exploring Strategy, Elevent Edition, Gerry Johnson, Richard Whittington, Kevan Scholes, Duncan Angwin, 
Patrick Regner  Pearson  – side 64 - 66 
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3 Købernes forhandlingsstyrke  

4 Truslen fra substituerende produkter  

5 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

6 Rivalisering fra allerede eksisterende virksomheder i branchen 

6.1 Truslen fra nye indtrængere 
 

Truslen fra nye indtrænger må anses for at være lav, da der er forholdsvis høje 

adgangsbarriere, fordi det kræver enorme investeringer til køb eller leasining af nye fly. 

Leasing er mindre omkostningstungt og kan frigøre likviditet, men da priserne på fly er så høje 

udgøre det alligevel en stor omkostningspost. Herudover er der også store omkostninger 

forbundet til handlingsselskaberne som har ansvaret for passagerne, bagage, fragt og 

klargøring af fly som bland andet omfatter opfyldning af flybrændstof36. Dertil kommer 

omkostninger som lufthavnen tager for benyttelse af deres faciliteter.  

Derudover udgør personaleomkostningerne også en væsentlig post, som består af lønninger 

til stewardesser, administration og piloter. En pilot med 10 års erfaring kan tjene helt optil 

100.000 dollar om året37.  

Desuden har de allerede eksisterende virksomheder i branchen oparbejdet store kundebaser 

gennem deres loyalitets- og bonusprogrammer, for at holde fast på deres eksisterende 

kunder samt tiltrække nye kunder38. Da flybranchen er drevet af en enorm prisfølsomhed, er 

det svært for nye konkurrenter at tilbyde kunderne ligeså lave priser som de allerede 

veletablerede flyselskaber kan39.  

 
36 https://www.cph.dk/flyinformation/handlingselskaber 

37 https://howstuffworks.wiki/da/penge/personlig-okonomi/budgettering-og-opsparing/budget-airline1 

38 https://finalcall.travel/da/fremtidens-loyalitetprogrammer-goer-flyselskaberne-det-helt-forkert/ 

39 https://www.flybranchen.dk/2018/12/undersoegelse-vi-prioriterer-komfort-og-kort-rejsetid-hoejest/ 
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6.1.1 Slots: 
 

Slots spiller en væsentlig rolle i flybranchen. Der er en tilladelse for hvornår et fly må lette og 

lande i en lufthavn, inden for et givent tidspunkt. Flyselskaberne har en interesse i at 

bibeholde de tidligere afgange da der er stor efterspørgsel på dem. Allokering af slots er i dag 

reguleret på EU niveau for at sikre sig, at tildelingen sker på gennemskuelige og fair vilkår i 

hele Europa. Der er blevet valgt en salgskoordinator i hvert medlemsland som har ansvaret 

for at uddele slots til luftfartsselskab. I Danmark er denne opgave tildelt selskabet Airport 

Coordination Denmark og arbejder uafhængigt af myndighederne40. I slotsforordningen er 

det bestemt at hvis flyselskabet vil bevare sit slot til næste års trafikprogram skal den 

pågældende slot være mindst 80% udnyttet i den forrige periode, ellers kan flyselskabet 

risikere at miste den til en konkurrent. Det er for at sikre sig at de bliver udnyttet så effektivt 

som muligt.  

Da efterspørgslen på flyrejser faldt drastisk efter Covid-19 betød det, at der var flyselskaber 

som var tvunget til at flyve med fuldstændige tomme fly. For netop at fastholde retten til 

deres slot til næste år, hvilket både påvirker flyselskabets økonomi negativt og samtidig 

belaster klimaaftrykket. Det er med til at illustrere, hvor vigtigt adgangen til gode slot er for 

flyselskaberne.  

Dette gør at truslen for nye konkurrenter er lav, da adgangen til disse slot er en vigtig faktor, 

hvis man vil indtræde i flybranchen og overtage markedsandele fra de eksisterende 

flyselskaber. Der er mulighed for at købe slots, men som nyetableret flyselskab har man 

nødvendigvis ikke de økonomiske ressourcer til det. I år 2016 købt Oman Air et slot i London 

Heathrow for rekordhøje 75 millioner dollar, i Europas største lufthavn som havde nået 

kapacitetsmaksimum41. 

 

 
40 https://www.trm.dk/nyheder/2020/der-skal-ikke-flyve-tomme-fly-rundt-i-europa/ 

41 https://check-in.dk/norwegian-opgiver-at-flyve-til-heathrow/ 
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6.2 Købernes forhandlingsstyrke 
 

Tager man udgangspunkt i flyselskabernes kunder, kan de overordnet opdeles i to kategorier. 

Hvor man på den ene side har de private og på den anden side er der tale om de 

forretningsrejsende, i forhold til den sidste nævnte har Norwegian i de seneste år haft en 

større tilgang42.  

Tager man udgangspunkt i privatkunderne særskilt må de anses for at have en lav 

forhandlingsstyrke, men kigger man tværtimod på dem, som en samlet gruppe er der tale om 

en væsentlig større forhandlingsstyrke. Da privatkunderne primært rejser i forbindelse med 

afholdelse af ferier, har de selvfølgelige andre præferencer. De går mindre op i ting som 

afgangstidspunkter og selve længden af flyveturen. Det vigtigste parameter for 

privatpersonerne er prisen, da det er et homogent produkt flyselskaberne tilbyder, samtidig 

med den teknologiske fremgang er det i dag blevet meget nemmere at sammenholde priser 

på rejserne, på de forskellige online portaler som fx Momondo. Dette gør at forbrugerne 

hurtigt og nemt kan skifte mellem de forskellige flyselskaber, uden af de har en omkostning 

forbundet med det. Derfor har flyselskaberne stor fokus på deres bonusordninger og 

loyalitetsprogrammer, hvor man lignetop prøver at fastholde kunderne og skabe en slags 

relation, ved at tilbyde dem attraktive tilbud og rabatter. 

Tager man udgangspunkt i de forretningsrejsende har de helt andre behov og krav. De vil 

almindeligvis gå meget mere op i ankomsttid fremfor prisen, hvilket kan skyldes at de rejser i 

forbindelse med forretningen og skal overholde forskellige deadlines og møder. Da denne 

gruppe er mere punktlig og stræber efter at nå frem i god tid, er truslen for at de vælger et 

andet transportmiddel fremfor fly meget lav, derfor vurderes det at forhandlingstyrken hos 

forretningsrejsende også er lav. 

 
42 https://check-in.dk/sas-og-norwegian-har-byttet-roller/ 
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6.3 Truslen fra substituerende produkter  

Andre transportmidler vil blive set som substituerende produkter for luftfartbranchen. 

Formålet med at flyve er at nå fra A til B, og ved at se på de andre mulighed forbruger kan 

benytte er Bus, Tog og færge. FlixBus kunne være en trussel for Norwegian, FlixBus er et 

lavprisbusselskab som tilbyder rejser gennem Europa. Flixbus kører ud til 36 forskellige lande 

med 2.500 destinationer, som skaber et gigantisk busnetværk. Yderligere stopper bussen flere 

gange undervejs det vil sige at man næste altid kan hoppe af en i en storby. Det er dog ikke 

gældende for rejsende som benytter sig af fly, da der få antal lufthavn i et land. Det er mange 

fordele ved Flixbus, det er blandt andet at busserne er meget flexible med stopsteder, samt 

at busserne kører flere gang dagligt. Med flere daglig kørsler gør det muligt for forbruger at 

vælge det rette tidspunkt. Men overordnet kan man sige at fly er det hurtigste 

transportmiddel for nå sin destination. Derfor skal busser og tog være væsentlig hurtigere, 

hvis de vil udgøre en større trussel for flyselskaberne. Derfor vurderes det at deres 

forhandlingsstyrke vurderes til at være lav til mellem. 

6.4 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Norwegian flyflåde består af typer af fly fra Boeing. Det vil sige, at Norwegian kun har en 

leverandør som leverer fly til Norwegian43. Det er ikke ens betydning med at der ikke findes 

andre flyproducenter. På nuværende tidspunkt er der 2 store flyproducenter som leverer fly 

til de fleste europæiske flyselskaber. De 2 flyproducenter er henholdsvis Boeing og Airbus, 

Boeing er Amerikansk ejet, hvor Airbus er multinational europæisk ejet flyproducent. Boeing 

er derfor en af verdens førende indenfor denne branche og havde en omsætning på 76,6 

milliarder dollars i 2019, ligeledes havde Airbus en omsætning på 78,9 milliarder dollars.  

Norwegian har på nuværende tidspunkt over 100 fly af flyproducenten Boeing, af henholdsvis 

to varianter, Boeing 737-800 som bruges til kort distance og Boeing 737 Max 8 som bruges til 

lang distance. Forhandlingstyrken hos leverandørerne vil være høje, da Boeing er en af 

 
43 https://www.norwegian.com/dk/om-os/vores-historie/vores-fly/ 
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verdensstørste på området og har en milliardomsætning vil det alt andet lig gør fører til at 

det er sværere at forhandle med en leverandør der har næsten halvdelen af markedet. Boeing 

har derfor en vigtig betydning i forhold til Norwegian, da de vælger at holde sig en producent, 

gør det at forhandlingstyrken vil være lav for Norwegian.  I tilfælde at Norwegian vælger at 

investere i nye fly fra Airbus, vil det forbedre forhandlingstyrken hos Norwegian. Dette sker 

på baggrund af at der er muligt at sætte 2 konkurrenter op mod hinanden.  

For at benytte lufthavn faciliteter betaler flyselskaberne for lufthavnstakster. Det vil sige at 

hver gang Norwegian vælger at lette et fly skal Norwegian betale de pågældende lufthavne 

for at bruge deres faciliteter. Lufthavnstaksterne opkræves på forskellige måder. Det kan fx 

være i form af salg af pr. billet eller pr. fly der starter og lander. Det er myndighederne vurder, 

hvor meget den enkelte lufthavn må tage af lufthavnstakster, det gælder også de lufthavne 

der er privatejet. Lufthavnstaksterne kan have en væsentlig betydning for det pågældende 

flyselskab, da det er en del af forretningen. I marts 2009 vedtog EU, at der skulle være mere 

gennemsigtighed i de omkostninger taksterne dækker. Flyselskaber der modtager de samme 

tjenester skal betale den samme pris, for ikke at skabe forskelsbehandling blandt 

flyselskaberne, dog må lufthavnene gerne varierer afgifterne af miljømæssige forhold, 

lufthavnen kan tage lavere afgift for de fly der er mere miljøvenlig44.  Forhandlingstyrkerne 

hos de enkelte lufthavne er høje, da flyselskaber tvinges til at bøje sig til de takster lufthavne 

kræver. Dog har EU vedtaget at opretholde konkurrence på dette område, så der ikke bliver 

krævet for meget eller for let.  

6.5 Rivalisering fra allerede eksisterende virksomheder i branchen 

I 2018 nåede antal passagerer i Europa på næsten 1 milliard, dog udgjorde Tyskland, Frankrig, 

Spanien & Italien 58% af alle passagerer i Europa. De fire lande udgør over halvdelen af 

flytransporten i Europa, og dermed er disse lande de mest attraktive lande for passager at 

flyve. Den mest trafikerede lufthavn i 2018 var Paris-Charles de Gaulle, den mest befærdede 

 
44 https://ec.europa.eu/transport/modes/air/airports/airport-charges_en 
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lufthavn hvor passagertallet nåede hele 72 mio., yderligere har Paris-Charles de Gaulle været 

den mest befærdede lufthavn siden 2002. Paris-Charles de Gaulle lufthavn er Europa mest 

travleste lufthavn gennem de sidste 20 år.   Hernæst følger Amsterdam Schiphol og Frankfurt 

am Main med henholdsvis 71 mio. og 69 mio. passager i 2018. Størstedelen af flyvninger var 

passager på internationalt flyvninger. Det vil sige, at det ikke kun er interne passager i Europa, 

men på verdensplan. I forhold til de interne europæiske passager er det lufthavnen i Madrid 

(Adolfo Suarez Madrid-Barajas), hvor 28% (56 mio.) af passagerne fløj fra en europæisk 

lufthavn45. 

De største aktører der er på flybranchen på europæiske markedet, er Lufthansa Group, med 

en markedsandel på hele 12,3 % i 2018, som er efterfulgt af Ryanair som har en markedsandel 

på 12%. Det tredje største aktør er AIG gruppen, som har en markedsandel på 9,8 %, efterfulgt 

af AIR France-KLM som udgjorde 8,8% af markedsandel. Den sidste store aktør er Easyjet der 

har en markedsandel på 7,7%46. Disse 5 aktør udgør samlet set en andel på 50,6%, kort 

beskrevet er der store aktører på markedet, der kan foretager ændringer der kan skabe en 

betydning for markedet. Det er dog svært at sammenligne disse flyselskaber, da de 

differentiere sig på deres egne måde. Et eksempel vil være Ryanair som er et lavprisselskab, 

hvor Lufthansa er det selskab der går mere op i kvaliteten end prisen. Fra Perioden 2016 til 

2018 har der været adskillige flyselskaber som måtte begære konkurs, herunder var det 

Primera Air samt Monarch Airlines som var et velkendt flyselskab der valgte at dreje nøglen 

om i denne periode. Det er primært de små flyselskaber der havner i vanskeligheder på 

baggrund af økonomiske udfordringer, som skyldes blandt andet stigende omkostninger, 

blandt andet på flybrændstof, samt kursen på den amerikanske dollar som der også er 

beskrevet ovenover. De større flyselskaber vælger at opkøbe flere af de små, da de på denne 

måde får mulighed for at forstørre markedsandelen på det Europæiske marked.  

 
45 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Passenger_transport_statistics/da#Flypassagerer 

 

46 https://check-in.dk/fem-selskaber-udgoer-halvdelen-europaeisk-passagertrafik/ 
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6.6 Opsummering af Porters five forces 

Ud fra ovenstående analyse konkluderes det, at der i denne branche er høje adgangsbarriere, 

da det kræver store investeringer. Hvis man vil etablere et flyselskab uanset om man vil leje, 

lease eller eje et fly, hvilket endvidere kræver man har et stærkt økonomisk fundament, hvis 

man vil være en reel trussel for de allerede eksisterende flyselskaber i branchen. I forlængelse 

af dette vurderes det at truslen for nye indtrængere er lav.  Både de privatrejsende og 

forretningsrejsende vurderes til at have en lav forhandlingsstyrke, men tages der 

udgangspunkt i privatpersonerne samlet set vurderes det at de har en højere 

forhandlingsstyrke, da de er meget prisfølsomme og ved hjælp af onlineportaler let kan skifte 

til det billigste alternativ. Truslen fra substituerende produkter vurderes til at være lav til 

mellem, da man via fly kommer meget hurtigere frem til sin destination, derudover har de 

andre transportmidler også en anden svaghed, som er at man kun kan rejse i de europæiske 

lande. Leverandørernes forhandlingsstyrke vurderes til gengæld at være høj, da der kun 

findes to flyproducenter i hele verden som henholdsvis er Airbus og Boeing, eftersom 

Norwegian kun benytter sig af den sidste nævnte er de er de meget afhængige af dem og kan 

have det vanskelig ved at forhandle med dem i forhold til priser. I forhold til rivalisering i 

branchen betragtes den som at være høj, især fra lavprisselskaberne som primært konkurrer 

på prisen, hvilket presser alle de andre aktører på markedet til at sænke priserne, hvis de skal 

være attraktive for forbrugerne. Hvilket giver de store flyselskaber udfordringer med at fælge 

med, da de har haft andre præferencer og derudover har de høje driftsomkostninger   

7 PORTERS GENERISKE STRATEGIER  

For at se på konkurrencesituationen på markedet kan modellen Ports generiske strategier 

benyttes, da modellen er med til at belyse hvordan Norwegian kan konkurrere med deres 

konkurrenter. Modellen vil i blive brugt til ekstern analyse af den nuværende konkurrence der 

er på markedet, samt de nuværende konkurrencestrategier hos Norwegian og 

konkurrenterne.  
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De to hovedpunkter i modellen er, er virksomheden omkostningsorienteret eller om de 

tilbyder et unikt produkt. Hvilket marked vil virksomheden opererer på, hele markedet eller 

markedssegmenter, altså del markeder.  

Kendetegnet på flybranchen er høj konkurrence, det skyldes særdeles de mange konkurrenter 

der er på markedet, det gælder både store og små konkurrenter. Norwegian største 

konkurrent på nuværende tidspunkt er SAS og Ryanair. 

SAS anvender flere forskellige strategier i forhold til Porters generiske strategier, den førende 

strategi SAS benytter differentiering dette gør SAS ved at tilbyde et unikt produkt til sine 

kunder, samt at de operer på hele markeder. Det unikke produkt SAS tilbyder er i form af god 

service samt punktlighed. Yderligere har SAS fokus på bæredygtig og klima som gør den 

unikke i forhold til andre flyselskaber47.  Dette kan lyde som et ganske normalt flyselskab, dog 

er SAS mere kundeorienteret end Ryanair og Norwegian, som i sidste ende vil betyde mere 

service til kunderne. Denne strategi henvender sig primært til individer der benytter 

flytransport tit.  

Den anden strategi SAS benytter er omkostningsleder, da SAS prøver at holde 

omkostningerne nede og sælge flybilletterne til meget lave priser for at opretholde 

markedsandelen. I 2018 startede SAS en kampagne som lød ”travelers Find a Million Magic 

Moments” denne kampagne gik på at sælge 1.000.000 billige flybilletter. Det var muligt som 

kunde at købe flybilletter til de fleste lande over hele verden, fx var det muligt at købe en 

flybillet til de fleste Europæiske lande til 349 ,-48. Denne strategi er med til at fange kundernes 

opmærksomhed i forhold til prisen, dog er det ikke altid let at være omkostningsleder, da det 

både kræver præcision og uden at ødelægge image for virksomheden. Det vil sige at hvis SAS 

bliver ved med at sælge billige billetter kan det fører til at SAS-kunde ser SAS som et 

lavprisflyselskab med nul komfort samt ingen service.  

 
47 https://www.sasgroup.net/about-sas/this-is-sas/ 

 

48 https://amagernyt.dk/2018/04/09/pak-kufferten-sas-smider-1-million-billigbilletter-i-luften/ 
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Ryanair som er et lavprisselskab, er omkostningsleder, da virksomhedens formål er at være 

de billigste på verdensplan, ved at sammenligne dem med andre flyselskaber koster 

flybilletterne for Ryanair halvdelen. Ryanair kan tilbyde denne pris, da de har fjernet alt 

servicen. Dette gælder fra bagagehåndtering til checkin, alt dette skal kunden selv sørger for. 

Disse servicer er gratis hos SAS, dog kræver Ryanair gebyr for at håndterer disse service for 

kunderne. Gate Ryanair fly holder på er som hovedregel de gates der ligger længst væk, for 

at sparer på omkostninger, jo tættere gaten er, desto dyrere vil det koste at holde parkerer 

flyet. Ryanair vælger yderligere at bruge færre penge på personaleomkostninger, dette gør 

virksomheden ved at hyre unge medarbejder der er i starten af deres karrierer og kan ikke 

kan kræve en høj løn. Ny uddannet er mere villig til at takke ja til en stilling med en lavere løn, 

da det kan være vanskeligt at finde arbejde som ung. Ryanair vælger at rekrutterer med 

medarbejder i lande hvor arbejdsløsenheden er højt i lande som Syd- og Østeuropa. Alle disse 

faktorer er med at Ryanair kan tilbyde meget lave flybillet priser til deres kunder. Ifølge 

Ryanairs årsrapport viser det at udgifterne til personale pr. flybillet er 42 kr., hvor den i SAS 

er 97 kr. Dette er en forskel på over 100%, og derfor gør det muligt for Ryanair at tilbyde 

flybilletter i den lave prisskala.  

Det er ikke muligt i Danmark at ansætte medarbejder til lave lønninger, da der er love og 

regler på dette område. Ryanair er også de seneste år haft adskillige fagforeninger efter sig, 

på baggrund af de lave lønninger Ryanair tilbyder deres medarbejder49.  

7.1 Norwegians strategi 

Strategien Norwegian benytter ligner lidt Ryanair, da de gerne vil være i den billig prisklasse, 

og dermed gerne vil være omkostningsleder på markedet. Yderligere viser en meningsmåling 

at Ryanair er valgt som det dårligste flyselskab i Europa, og det skyldes blandt andet den 

dårlige service de giver deres kunder, yderligere er pladserne til kunderne meget stramme 

 
49 https://www.avisen.dk/har-du-ogsaa-undret-dig-derfor-kan-ryanair-saelge-sa_510374.aspx 
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som gør det til en ubehagelig tur, dog er det operer Ryanair på nuværende tidspunkt kun i 

Europa, og dermed er der tale om kortere turer.50   

Norwegian udskiller sig fra både Ryanair og SAS, da servicen er langt bedre end Ryanair dog 

lidt mindre end SAS, kort sagt vil det være en virksomhed der ligger mellem de Ryanair og 

SAS. Ryanair prøver at holde priserne nede, og dermed gerne vil benytte strategien 

Omkostningsleder, da de henvender flybilletter, ligger i den lave ende af prisklassen. Det er 

dog ikke den betydning at Norwegian ikke yder service til deres kunder, under flyveturen er 

det muligt at tilslutte sin mobiltelefon til flyet internet og dermed gør det muligt at få en 

flyvetur med internet. Sammenlignet med Ryanair er dette ikke muligt på deres flyveture, det 

er en af de punkter Norwegian skiller sig fra Ryanair, ved at tilbyde kunderne en ekstra 

ordineret oplevelse i form af en ekstra service.   

8 ANSOFFS VÆKSTMATRICE  

Modellen består af to dimensioner, hvor den ene dimension er produkt, hvor man ser på om 

virksomheden tilbyder nuværende produkter eller nye produkter. Den anden dimension er 

markedet her ses der på det nuværende markeder eller nye markeder.  

8.1 Markedsindtrængning 

Denne strategi er vækst strategi, der har til formål at fokuserer på de eksisterende produkter 

og nuværende markeder. Formålet er at øge salget af produkterne gennem marketing, det vil 

sige at bruge flere resurser og kræfter på at komme ud til deres nuværende kundemarked. 

Norwegians største nordiske konkurrent SAS, har de seneste år benyttet sig af denne strategi, 

hvor SAS valgte at benytte flere resurser på deres nuværende marked. SAS tilbyder deres 

kunder SAS Go Light som er deres billigste billet der kan købes, denne billettype kan 

sammenlignes med Norwegian billetter, da priserne på begge billetter ligger i den lave ende51. 

 
50 http://trendsandtravel.dk/ryanair-daarligste-flyselskab/ 

 

51 https://www.sas.dk/flyv-med-os/billetmuligheder/billettyper/ 
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Formålet med SAS Go Light er at tilbyde billigere flybilletter, med formål at blive stærkere på 

det nuværende marked og dermed dominere markedet.  

Norwegian har de seneste år haft en enorm vækst, dog har denne vækst ikke haft en positiv 

betydning for bundlinjen. Antallet af passager i år 2018 steg med hele 13 % til 37 millioner, i 

det samme år steg Norwegian med hele 43%52. Denne krise har ført til at Norwegian vælger 

at fokuserer mere på deres kerneområde som er Europa. Norwegian prøver at lukke de ruter 

ned, de ikke kan tjene penge på. Norwegian vil med det formål at holde fokus på deres 

nuværende marked og produkt. Norwegian satser på lavere vækst samt, færre investeringer 

det vil sige at de undgå at bruge unødvendige investeringer som ikke er rentabel. Det har også 

betydet en ændring for Norwegian i år 2019, hvor de har haft færre passagerer om bord, der 

var i 2019 36,3 millioner passagerer der fløj med Norwegian, selvom der har været færre 

rejsende, har Norwegian formået at få omsætningen til at stige med hele 8%.53.  Norwegian 

fokus på deres nuværende marked har givet positivt afkast, da de formår at opnå at sparer 

1,7 milliarder kroner.  

8.2 Markedsudvikling  

Er vækst strategien, som går ud på at virksomheden sælger nuværende produkter til nye 

markeder. Det vil sige at virksomheder begynder at operer på nye markeder som de hidtil ikke 

har haft kendskab til. Der er dog den usikkerhed at der kan ligge mange risici med nye 

markeder. 

 I år 2002 lancerede Norwegian deres indenrigsruter i Norge, det vil sige at Norge er 

hovedsædet for Norwegian, da virksomheden etableres der samt at de har kendskab til dette 

marked. I år 2006 etablerede Norwegian et polsk datterselskab med hovedsæde i Warszawa 

til fem Europæiske byer, på denne måde opnår Norwegian kendskab til de nye markeder ved 

 
52 https://www.berlingske.dk/oekonomi/trods-stor-vaekst-norwegian-har-milliardunderskud 

53 https://finans.dk/erhverv/ECE11860314/aarraekke-med-vaekst-er-brudt-faerre-floej-med-norwegian-i-
2019/?ctxref=ext 
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at etablere et datterselskab på nye markeder. Der kan både ligge fordele og ulemper ved at 

etablere et datterselskab i udlandet i stedet for at selv operer i dette land. Ulemperne er at 

etablerer et helt nyt selskab kræver både tid og resurser før det kan operer på et niveau med 

konkurrenterne. Yderligere kan det også være en ulempe at virksomheden ikke benytte sig af 

deres nuværende image, da kunderne har kendskab til virksomheden.  

 Fordelen er dog at Norwegian ikke er helt nye i denne branche, og dermed har en rimelig 

brancheforståelse siden de kan ekspandere på denne måde som de gjorde i år 2006. 

Yderligere kan det være en god ide at samarbejde med en konkurrent i udlandet, i dette 

tilfælde kan de etablere et datterselskab med en konkurrent og dermed fører til et 

samarbejde.  På den måde får man mulighed for at samarbejde med en konkurrent, og 

dermed få indsigt i hvordan konkurrent arbejder og det kan man i sidste ende bruge til at 

forbedre mangler virksomheden har. I år 2008 trådte Norwegian ind på det danske marked, 

selvom Danmark ligger tæt på Norge, hvor Norwegian har deres hovedkontor, tog det stadig 

tid for at komme på dette marked. Årene efter stoppede Norwegian ikke med at ekspanderer 

i udlandet. I år 2013 åbnede virksomheden en ny base i London, og dermed begyndte at 

konkurrere de store britiske flyselskaber. I år 2016 begyndte Norwegian at flyve fra direkte 

fra Paris Charles-de-Gaulle til USA. Charles-de-Gaulle, bliver beskrevet længere oppe som et 

af Europas travleste lufthavne, dette er med til at få mulighed for komme ud til mange kunder. 

I år 2018 får Norwegian luftfartstilladelse i Argentina og dermed får mulighed for at operere 

i Argentina. Kort beskrevet er Norwegian på kort tid ekspanderet på verdensplan, hvor de i 

første omgang begynder stille og roligt i Europa efterfulgt i USA, og til sidst i Sydamerika54. 

Der er tale om 3 kontinenter virksomheden operer på, dette kan skabe mange udfordringer 

for virksomheden, da der er tale om nye markeder, med nye kunder. Ovenover er der 

beskrevet hvilken kulturelforskel der kan være blandt disse forskellige kontinenter.  

Dermed er det også en fordel for Norwegian, da det kan være med til at skabe en forståelse 

af, hvordan det pågældende land er sammensat og hvordan flyvekulturen er i landet. Idet 

 
54 https://www.norwegian.com/dk/om-os/vores-historie/year-by-year/ 
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hele taget vil virksomheden få en bedre indsigt i det pågældende land, og være med til at 

formindske risici ved at operer på nye markeder som virksomheden hidtil ikke har været på.  

Markedsudviklingsstrategien bliver benyttet af mange flyselskaber, hvor de til at starte med 

vælger at operer i det land virksomheden er stiftet og efterfølgende begynder at operer i 

nære områder og til sidst på verdensplan. Denne strategi kan også skabe konflikter mellem 

de partnerflyselskaber såsom Star Alliance, hvor der på nuværende tidspunkt er 26 selskaber 

der samarbejder. Konflikterne kan ske når et af selskaberne vælger at begynde at operer på 

de markeder deres samarbejdspartner har.  

Norwegian har desværre ikke haft succes med markedsudviklingen i USA og de 

Sydeuropæiske lande, da de i år 2019 valgte at lukke adskillige ruter ned på baggrund af at 

ruterne ikke var rentable, samt at de har haft problemer med nogle af deres fly. Det er 

primært tale om flyruter fra Skandinavien til USA. Det er et eksempel på at markedsudvikling 

kan skabe udfordringer for Norwegian, det er bekostningsfuldt at markedsudvikle til mange 

forskellige markeder i form af etableringsomkostninger. Efterspørgslen om sommer er høj til 

USA, dog falder denne efterspørgsel om vinteren, det vil sige at denne rute er sæson baseret, 

og dermed ikke kan Norwegian ikke regne med at forvente at efterspørgsel altid vil være høj.  

 

En mulighed kunne være at Norwegian valgte at flyve om sommeren til USA og om vinteren 

til Asien og dermed opnå flest kunder, da der er stor efterspørgsel på det Asiatiske marked 

om vinteren. Det skyldes blandt andet at kunderne fra Skandinavien efterspørger tur til Asien 

om vinteren, da vejret er langt varmere i Asien om vinteren. Et af de lande hvor der er enorm 

efterspørgsel er Thailand, hvor mange fra Skandinavien flyver om vinteren til Thailand for at 

få en varmere vinter55. Dette vil helt klart være en mulighed for Norwegian, da virksomheden 

på denne måde kan markedsudvikle sig til lande, hvor efterspørgsel er høj og yderligere er 

 
55 https://e24.no/boers-og-finans/i/Wb8jPG/norwegian-forbereder-langdistansekutt-fra-skandinavia-til-usa-til-
vinteren 
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det en ulempe at de trækker sig fra det Amerikanske marked, da Norwegian har fået 

brancheviden på det amerikanske marked.  

8.3 Produktudvikling  

Produktudvikling er den strategi hvor virksomheden går ud på det nuværende marked med 

nye produkter. Denne strategi har Norwegian også benyttet sig af ved at komme med 

innovative ideer til at udvikle deres nuværende produktsortiment, selvom Norwegian ikke 

tilbyder noget håndgribeligt, vælger virksomheden stadig at udbyde så mange forskellige 

flybilet typer muligt. På nuværende tidspunkt tilbyder Norwegian 4 forskellige billettyper. 

LowFare som er deres billigste billet som kan købes, til denne type billet får kunderne 

mulighed for at tage en håndtaske med i flyet samt adgang til WIFI under flyrejsen. LowFare+ 

er deres mellemklasse billet hvor kunderne betaler lidt mere for billetten dog får kunderne 

flere rettigheder i form af tage en kuffert med til rejsen, samt mulighed for sædereservation. 

Flex som er deres dyreste billettype, her betaler kunderne lidt mere for billetten dog med 

flere muligheder, her er det muligt at få refunderet sin billet, eller få ændret billetten en 

anden afgang. Yderligere er det muligt at kunderne kan benytte Fast Track, som gør det 

nemmere for kunderne at komme ud til flyet, under flyturen serveres der mad og drikkevarer. 

Alt i alt betaler kunderne mere for at få en bedre oplevelse. På denne måde har Norwegian 

valgt at gør det muligt for deres kunder at vælge lige præcis den billet type kunderne 

efterspørger. Sammenlignet med SAS tilbyder SAS ni forskellige billettyper, og gør det mere 

kompliceret end Norwegian. Norwegian tilbyder billige billetter til kunder der er under 26 år, 

da Norwegian ved at personer der er under 26 år, har et mindre rådighedsbeløb. På denne 

måde er det muligt at nå ud til selv de kunder de ikke har det største rådighedsbeløb56. Denne 

billettype blev præsenteret i år 2014, hvor Norwegian reklamerer for at alle under 26 kunne 

tage flyveren fra København til Aalborg til 299,- dette er billigere end togbillet fra DSB, som 

på det tidspunkt kostede 43,- og dermed opnåede kunderne en besparelse på hele 132,- der 

er tale om en besparelse på hele 44 %. Fordelen ved at tage Norwegian er at kunderne også 

 
56 https://www.norwegian.com/dk/booking/bookingoplysninger/vores-billettyper/ 
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sparer omkring 4 timer, da det tager længere tid at bruge tog som transportmiddel. 

Ungdomsbilletter blev introduceret på et marked de allerede operer i, herunder 

Skandinavien, dog var produktet nyt og dermed er der tale om produktudvikling.  

På nuværende tidspunkt er det primært Norwegian og SAS, der tilbyder disse 

ungdomsbilletter for at ramme denne målgruppe. Det er derfor ikke noget alle flyselskaber 

tilbyder, da både Norwegian og SAS-priser på disse billetter er en del lavere end deres 

standard flybilletter. Der er i dette tilfælde en større usikkerhed om dette produkt vil blive 

populært hos deres nuværende kunder.  

8.4 Diversifikation  

Denne strategi type er når virksomhederne vælger at introducere nye produkter på nye 

markeder, dog er det den strategi med de største risici, da der tale om noget helt nyt på et 

ukendt marked.  

På nuværende tidspunkt tilbyder Norwegian kun flybilletter til deres kunder, det betyder at 

de kun står for transporten af kunden. De fleste kunder der rejser har i tilfælde behov 

minimum et hotel. Det kan derfor være en mulighed at Norwegian begyndte med at 

samarbejde med de hoteller i Sydeuropa og på denne måde kunne give en pakkeløsning til 

deres kunder. Der er beskrevet ovenover at Skandinaviske kunder vælger at rejse til 

Sydeuropa om sommer da vejret er langt bedre. Norwegian vil på denne måde begynde at 

tilbyde noget helt andet til kunderne end de hidtil ikke har gjort, dog kan der ligge risici ved 

dette. Det kan være i form af dårlige oplevelser kunderne kan få på hotelopholdet, som kan 

give et dårligt indtryk af Norwegian. Derfor er det vigtigt at vælge at Norwegian i dette tilfælde 

vælger de fornuftige samarbejdspartner der kan tilfredse kundernes behov. Ved at indgå et 

samarbejde er det muligt at tilbyde billigere priser, og i sidste ende betyde flere kunder57.  

 
57 Exploring Strategy, Elevent Edition, Gerry Johnson, Richard Whittington, Kevan Scholes, Duncan Angwin, 
Patrick Regner  Pearson  – side 250 - 255 
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8.4.1 Intensivering 

De fire strategityper har både deres fordele og risici, dog kan Norwegian formindske risici ved 

at vælge markedsindtrængning, da der i denne strategi fokuser på nuværende markeder og 

nuværende kunder. Norwegian mangler ikke kunder, dog har virksomheden svært ved at 

tjene på de kunder de har det vil sige, at de ikke skal fokusere på at få flere kunder i 

forretningen. Norwegian har været i vækst de seneste par år, dog har denne vækst været 

negativ på det økonomiske perspektiv. Norwegian kan derfor bruge denne type strategi, da 

der stadig er mulighed for organisk vækst i virksomheden. Et af de steder hvor der kan være 

mulighed for vækst er det asiatiske marked, hvor Norwegian ikke rigtigt operer på nuværende 

tidspunkt. 

8.5 Opsummering af Ansoffs vækstmatrice  
 

Norwegian skal i første omgang beslutte sig hvilken dimension der vægter mest for dem, er 

det markedet eller produktet. Der er flere indgangsvinkler til hvordan Norwegian kan opnå 

den mest rentable vækstmulighed samt opnå det største afkast. I tilfælde at Norwegian 

vælger at benytte sig af ”markedsindtrængningen” er fordelene helt klart at det ikke er så 

omkostningstungt for Norwegian samt at risiciene er minimale ved denne strategi. Det vil sige 

at Norwegian fremover kan bruge flere resurser på de markeder de har kendskab til samt 

færre resurser på nye markeder, da de på nuværende tidspunkt lider økonomisk.  

 

Markedsudvikling er den strategi hvor Norwegian har haft størst succes med, da deres første 

udenrigsruter blev i 2006 det vil sige at de godt og vel har fløjet i udenrigs i 15 år, hvor mange 

af deres konkurrenter har mere end 40 år på rygsækken. På blot 15 år formå Norwegian at 

ekspanderet over hele Europa, dette er få virksomheder kan vækst i så højgrad som 

Norwegian. Det er ikke alle ruter eller markeder Norwegian har haft succes med, de 

amerikanske markeder samt de Sydeuropæiske markeder har givet Norwegian problemer, 

som i sidste ende har ført til at lukke adskillige ruter til disse markeder.  
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De amerikanske marked har været profitabel om sommeren, dog ikke om vinteren, det kunne 

derfor være en mulighed at tilføje disse ruter om sommeren og lukke dem ned om vinteren. 

Norwegian kan begynde at etablerer nye ruter til det asiatiske marked, da der på nuværende 

tidspunkt er højt efterspørgsel til dette marked, primært om vinteren.  

I forhold til produktudviklingen er deres nuværende produkter tilstrækkelig, da det skal være 

overskueligt for kunderne at vurder hvilket produkt de er interesseret i. Yderligere tilbyder de 

ekstra billige billetter til unge under 26, sammenlignet med tog - og busbilletter er Norwegian 

flybilletter meget billigere, og derfor også mere eftertragt af unge.  

På nuværende tidspunkt vil det mest oplagte være at Norwegian benyttede sig af 

markedsindtrængningen, da har økonomiske udfordringer og ikke kan risikere at satse 

forkert. Det vil derfor helt klart være oplagt at de satser på deres nuværende marked samt 

deres nuværende kunder. Denne strategi benyttede virksomheden også i 2019, da de valgte 

at lukke mange af deres ruter ned og fokuserer på de ruter som var rentable. Det vil derfor vil 

oplagt være den eneste vækstmulighed Norwegian kan fokusere sig på, da denne 

vækststrategi er mindre risikofyldt end markedsudviklingen.  

9 RESSOURCE ANALYSE 
 

Dette afsnit har til formål at analyseres Norwegian ressourcer og endvidere vurdere om disse 

ressourcer kan give dem en konkurrencemæssig fordel eller om det er en svaghed. 

Ressourcerne opdeles i tre kategorier som er følgende, håndgribelige, uhåndgribelige og 

organisatoriske ressourcer. Dernæst vil VRIO modellen blive brugt til at belyse hvorvidt 

ressourcen skaber værdi. Modellen består af fire nedenstående kriterier: 

Value (Værdi): Beskriver ressourcen er værdifuld for Norwegian, medføre ressourcen til en 

bedre ydelse? 

Rare (Sjældent): Fortæller om hvor unik ressourcen er, det vil siget at det kun er en håndfuld 

af udbyderne der har adgang til ressourcen. 



 
45 

Imitation (Imiterbar): Fortæller om ressourcen er let at imitere, hvis det er vanskeligt at 

efterligne og det er omkostning fuld for virksomheden der prøver at kopiere ressourcen, tales 

der her om en ressource der er svært imitere. 

Organization (Organisation): Fortæller om Norwegian er i stand til at udnytte ressourcen. 

9.1 Håndgribelige ressourcer  

9.1.1 Flyflåde  
 

Norwegians flyflåde bestod pr. 31-12-2019 af 156 flyvemaskiner i alt som er inklusiv modellen 

Boeing 737 max, som har fået flyveforbud da modellen har været udsat for tre flystyrt de 

seneste par år. Dette forbud har kostet flyselskabet hele 700 mio. kr. I forhold til finansiering 

er tre af flyene leaset resten er købt. Alle flyene er købt hos samme producent som er 

Boeing58. Ved kun at have en producent giver det Norwegian, lukrative aftaler i forhold til 

vedligeholdelse og samtidig bedre forhandlingsstyrke hos leverandøren, da Norwegian har en 

væsentlig størrelse, da de er et af de største lavprisselskaber i verden. 

Norwegians flyflåde betragtes som et af de yngste og mest brændstofeffektive flyflåder i 

verden med en gennemsnitsalder på kun 3,8 år. Sammenholder man dette tal med 

konkurrenten SAS, som bruger mange forskellige flymodeller har deres fly en 

gennemsnitsalder på 8,6 år59. Denne svaghed er SAS dog selv klar over og har flere gange 

været igennem spareplaner, fordi de har haft det vanskeligt med at tilpasse deres 

omkostninger. De gamle fly fører til højere driftsomkostninger, da de bruger 15% mere 

brændstof i forhold til nyere fly, samtidig skal der bruges væsentlig mere energi på at 

vedligeholde flyene60. Da Norwegian i øjeblikket kun operere med to typer fly, er det 

nemmere for dem at holde deres drifts og vedligeholdelses omkostninger nede grundet det 

lave brændstofforbrug, og samtidigt kræver det heller ikke forskellige eksperter i forhold til 

 
58 https://www.norwegian.com/globalassets/ip/documents/about-us/company/investor-relations/reports-and-
presentations/annual-reports/annual-report-norwegian-2019.pdf 

59 https://www.sasgroup.net/files/Main/290/3294951/release.pdf 

60 https://www.berlingske.dk/virksomheder/sas-flyver-veteranfly-i-forhold-til-konkurrenter 
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mekanikken, da der er tale om kun to forskellige modeller fra samme producent. Ulempen 

ved kun at have en type fly er eksempelvis hvis der kommer flyveforbud i forhold til den 

pågældende model, som tilfældet var med Boeing 737 Max, så kan man benytte sig af den 

anden type som man er besiddelse af. 

Som nævnt i tidligere afsnit kæmper Norwegian med en milliardgæld, dette har medført til at 

Norwegian nu har fokus på indtjeningen fremfor at vækste. 

9.1.2 Teknologi: 
 

I forhold til det teknologiske perspektiv er Norwegian meget fremme, og er et område der er 

stor fokus på tilbage i år 2011, hvor Norwegian det første flyselskab i verden der tilbød 

kunderne gratis Wi-Fi på rejsen. I år 2013 blev det første flyselskab der tilbød film og tv 

ombord, senere i år 2015 blev direkte tv lanceret som det første selskab i Europa61.  

Da flybranchen er en af de brancher som belaster klimaet allermest, så arbejder Norwegian 

intensivt for at formindske forureningen af klimaet. Her spiller teknologien en vigtig rolle i 

forhold til Norwegians piloter, i det de benytter sig af et avanceret vejrsystem som kommer 

med forslag til en effektiv rutevalg. Dette system er alene med til at reducere CO2 

udledningen gevaldigt.  

Derudover bruger de et andet værktøj kaldet SkyBreath, det er en app til mobilen som 

analyserer hele flyveturen fra start til slut. Desuden hjælper den med at komme med 

anbefalinger til, hvordan piloterne kan formindske brændstofforbruget, ved f.eks. at slukke 

den motor som flyet holder ved gaten, eller som at bruge bremserne ved indflyvningerne 

fremfor motorkraft62. Herudover har Norwegian også lavet en rejseassistent-app for at hjælpe 

passagerne i forbindelse med rejsen, da appen er tilgængelig i hele verden kan passagerne 

opbevare deres rejsedokumenter samlet et sted. De kan bestille rejser direkte fra appen, 

samtidig får passagerne meddelsler og andet relevant information direkte på appen. I stedet 

 
61 https://www.norwegian.com/dk/om-os/vores-historie/year-by-year/ 

62 https://insideflyer.dk/ny-big-data-app-kan-reducere-norwegians-co2-udledning-med-140-000-tons/ 
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for at få det igennem en tredjepart. Man kan også check ind via appen og tilføje ekstra bagage. 

Desuden kan man også springe køen over ved sikkerhedskontrollen ved hjælp af Fast Track63. 

Endvidere kan det nævnes at Norwegian i år 2016 også vandt prisen for den bedste 

hjemmeside blandt lavprisselskaberne.   

9.1.3 Sammenfatning i VRIO  
Sætter man ovenstående op i VRIO-modellen kan man sige at ressourcen teknologi er 

værdifuld, da Norwegian bruger en masse elektroniske værktøjer for at formindske deres 

aftryk på klimaet, hvilket antages at have en positiv effekt på de mere klimabevidste kunder. 

Man kan sige gennem Norwegians rejseassistent-app skaber de også stor værdi for deres 

kunder under rejsen, da appen er let tilgængelig for alle og holder dem opdateret. 

I forhold til flyflåden kan man tilsvarene blive enig om, at der er tale om en værdifuld 

ressource i det Norwegian har en konkurrencemæssig fordel overfor deres konkurrenter der 

ikke har en tidssvarende og efficient flyflåde som leder til færre omkostninger til brændstof. 

Dette giver Norwegian i imidlertid en konkurrencefordel indtil de andre aktør i branchen 

følger trop. 

Ser man på om ressourcen teknologi er unik og imiterbar vurderes det, at det ville være 

vanskeligt for konkurrenterne, at skabe et produkt som SkyBreath og den avancerede 

vejrdata teknologi. Da det kræver ekspertviden og kan tage mange år at få udviklet et 

tilsvarende produkt. Det kan også være svært for konkurrenterne at efterligne rejseassistent-

appen, da det kræver aftaler med de forskellige lufthavne i forhold til at springe køen over 

ved sikkerhedskontrollerne mm. Det vurderes at teknologi er en vigtig drivkraft i Norwegian.          

I forhold til flyflåden tænkes det ikke for at være et unikt eller et produkt der er svært at 

imitere, alle flyselskaber har frit adgang til at købe nyere og moderne flyvemaskiner, hvis de 

har de økonomiske midler til det. 

 
63 https://www.norwegian.com/dk/rejseinformation/indcheckning-og-boarding/rejseassistent-app/ 
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I henhold til det organisatoriske vurderes der ikke at Norwegian har nogle vanskeligheder med 

at drage nytte fra de nævnte ressourcer, og det kan konkluderes at Norwegian har en 

konkurrencemæssig fordel i deres håndgribelige ressourcer.  

9.2 Uhåndgribelige ressourcer 
 

I dette afsnit vil Norwegians uhåndgribelige ressourcer blive analyseret, disse ressourcer er 

kendetegnet ved at de er svære at kopiere eller substituere for konkurrenterne og samtidig 

skabe værdi for virksomheden. Norwegians uhåndgribelige ressourcer består af deres brand, 

samt deres adgang til slots og til sidst deres loyalitetsprogram Norwegian reward. 

9.3 Norwegians brand 
 

Norwegians brand er noget der er oparbejdet gennem længere tid. Det er et brandet som 

kunderne forbinder med et højt serviceniveau og lave priser. Norwegian har stor fokus på 

deres PR fremfor at bruge en masse økonomiske ressourcer på reklamer. Gennem 

samarbejdet med Mynewdesk har de fået ni presserum på deres største markeder og fungere 

som mediekanaler for journalisterne, hvor Norwegian deler deres nyheder.  Dette har haft en 

positiv virkning, da brandet blev omtalt mere end 32.000 gange i primære markederne64. 

Desuden associeres brandet også med gode oplevelser af forbrugerne, hvilket afspejles 

gennem alle de priser Norwegian har vundet gennem tiden.  

9.4 Norwegian Reward 
 

Norwegian Reward er et loyalitetsprogram hvor kunderne optjener CashPoints. Hver gang 

man rejser og overnatter på et hotel, lejer en bil på rejsen eller benytter sig af andre ydelser 

fra deres samarbejdspartner, optjener man CashPoints. Det er også muligt at koble sin 

Norwegian Bank kreditkort til sin reward-konto, hvor man modtager cashpoints i takt med at 

 
64 https://www.mynewsdesk.com/dk/customers/norwegian/ 
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kortet anvendes65.  Disse points kan senere bruges til at betale hel eller delvis til den næste 

rejse, eller til betaling af ekstra bagage og afbestillingsforsikringer.  Derudover optjener man 

rewards for hver sjette rejse man bestiller, som kan afbenyttes over en periode på 12 

måneder uden begrænsninger. Gratis sædereservation, Fast Track og ind checket bagage er 

eksempler på rewards som man kan optjene, ca. 1 mio. medlemmer har benyttet sig af denne 

fordel indtil videre66. Norwegians loyalitetsprogram består i dag af over 10 mio. medlemmer 

og vokser med ca. 5000 nye medlemmer dagligt67.   

9.5 Slots: 
 

Slots som er beskrevet i tidligere afsnit, er en af de mest betydningsfulde ressourcer i 

flybranchen. Da der er begrænset kapacitet i de forskellige lufthavne er det meget svært at 

anskaffe sig slots, da virksomheden der har slottet kan have den i årevis, derudover er de også 

meget dyre. Norwegian har 171 slots alene i Gatwick lufthavnen i England68.  

9.6 Sammenfatning i VRIO 
 

9.6.1 Værdi: 
 

Ser man på de uhåndgribelige ressourcer ud fra VRIO-modellen kan man sige at deres brand 

har en ganske høj værdi, brandet er noget som skabes over lang tid, i håb om at brandet bliver 

kendt og kunderne forbinder det med noget positivt. Fordelene ved et kendt brand som 

Norwegian er at de gøre beslutningsfasen nemmer for deres kunder, hvilket skyldes at 

kunderne stoler mere på stærke brands, da de er klar over hvad der kan forventes af 

virksomheden. Da Norwegian har en vision om at ”give alle mulighed for at flyve tilbyder de 

 
65 https://www.mynewsdesk.com/dk/norwegian/pressreleases/norwegian-reward-runder-10-millioner-
medlemmer-faar-tre-nye-hvert-minut-2924880 

66 https://www.norwegian.com/dk/norwegian-reward/ 

67 https://www.norwegian.com/globalassets/ip/documents/about-us/company/investor-relations/reports-and-
presentations/annual-reports/annual-report-norwegian-2019.pdf 

68 https://www.stamdata.com/documents/NO0010753437_CI_20190910.PDF 
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spændende destinationer og god service til konkurrencedygtige, lave priser”69, man kan sige 

at det er de lykkedes med da de har vundet prisen for det bedste lavprisselskab i Europa hele 

fem gange, prisen er givet af World Travel Awards som præsenterer den globale rejsebranche. 

Ser man på Norwegians loyalitets program kaldet Norwegian reward vurderes den også til at 

have en høj værdi, da de har været i stand til at tiltrække 10 mio. medlemmer til at benytte 

sige af Norwegian reward.  

Det samme gør sig gældende i forhold til Norwegians slots, de er også meget værdifulde. Der 

er en enorm høj efterspørgsel på disse og må betragtes for at være en af de afgørende 

faktorer for at drive virksomhed i denne branche.  

9.6.2 Unik: 
 

Norwegians brand anses for at være unik, da det som beskrevet i tidligere afsnit er noget som 

oparbejdes over tid, Norwegian er kendetegnet ved at have en billig kerne ydelse med 

mulighed for tilkøb, taget i betragtning at Norwegian er et lavprisselskab har de et højt 

serviceniveau, der er blandt andet gratis Wi-Fi tilgængeligt for alle passagerer. 

Loyalitetsprogram med Norwegian reward anses ikke for at være en unik ressource, da der er 

mange flyselskaber der har loyalitetsprogrammer i denne branche. Dog er det relevant at 

komme ind på to af Norwegians nærmeste konkurrenter som er Ryan Air og Wizz Air som 

endnu ikke har et loyalitetsprogram, ud fra dette vurderes det at Norwegian 

konkurrencemæssigt står stærkere i forhold til de nævnte konkurrenter, da Norwegians 

loyalitetsprogram har mange medlemmer.  

Ressourcen slot vurderes ligeledes til at være unik grundet den høje efterspørgsel på 

markedet. 

9.6.3 Imiterbar/sjælden:  
 

 
69 https://www.norwegian.com/dk/om-os/vores-historie/visions-and-values/ 
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Man kan sige Norwegians brand er svær at kopiere, da de har formået at opbygge et unikt 

brand, som bliver forbundet med høj kvalitet til en lav pris. 

Selve ideen med et loyalitetsprogram er forholdsvis let at kopiere for konkurrenterne, hvilket 

medfører til at ressourcen vurderes til at være let at imitere, til gengæld er det meget 

vanskeligere oparbejde en loyal kundebase, hvilket er lykkedes for Norwegian. 

9.6.4 Organisation:  
 

Før covid-19 har der ikke været udfordringer i forhold til at drage nytte af de førnævnte 

ressourcer, men siden virusudbruddet i slutningen af år 2019 har det haft store konsekvenser 

ikke kun for Norwegian men hele luftfartsindustrien, da myndighederne rundt omkring i 

verden har haft lukket grænser samt skærpede rejserestriktioner.  

I forhold til Norwegians loyalitetsprogram vurderes det at de har været gode til at skabe et 

program, som fungere hvilket kan ses på tilgangen af nye medlemmer, dette tyder på at selve 

konceptet fungere. Ved hjælpe af målrettet markedsføring kan man sige at programmet har 

været en god salgskanal. Men på nuværende tidspunkt under disse Corona tider man sige at 

det er blevet svært for Norwegian at udnytte den store kundeportefølje til dens fulde 

potentiale. Derudover har Norwegian også en anden udfordring da selskabet er under 

rekonstruktion i Norge og Irland, hvilket har ført til midlertidige ændringer i forhold til 

loyalitetsprogrammet, kunderne kan under rekonstruktionsprocessen hverken optjene eller 

bruge deres cashpoints og det samme gøre sig gældende i forhold til de forskellige services 

programmet udbyder. Man kan dog fortsat optjene cashpoints som kan bruges hos 

Norwegians samarbejdspartner f.eks. ved udlejning af bil.   

Men selve organisationen anses for at være organiseret i et omfang der gør, at de vil kunne 

drage nytte af loyalitetsprogrammets økonomiske gevinster, når de kommer en bedre tid i 

møde efter Covid-19 pandemien og rekonstruktionsprocessen er et overstået kapitel.   
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10 ORGANISATORISKE RESSOURCER  

10.1Medarbejder:  
En anden væsentlig ressource for Norwegian vurderes til at være deres medarbejder, da de 

er Norwegians ansigt udadtil, da det er dem der har den daglige kontakt med deres 

passagerer. Norwegian siger selv at medarbejdernes bidrag til Norwegian har en afgørende 

betydning for at opnå virksomhedens mål. Jf. årsrapporten fra år 2019 har Norwegian 9.388 

ansatte på 20 baser i 11 lande70. For at fastholde og tiltrække flere kvalificerede medarbejder 

tilbyder Norwegian flere medarbejder fordele, i form af pensionsordninger, forsikringer og 

medarbejder aktier, disse initiativer for at fastholde medarbejderne skyldes at da har været 

flere sammenstød mellem Norwegian og deres ansatte gennem tiden, senest i år 2014 hvor 

Norwegian prøvede at adskille kabinepersonalet i Danmark og Norge i to selvstændige 

selskaber, hvilket vil fører til at personalet i de to lande ikke ville kunne forhandle sammen71. 

Disse konflikter er med til at give et flyselskab dårlig omdømme i medierne, hvilket kan have 

økonomiske konsekvenser for selve virksomheden, da man risikere at forbrugerne for 

indtrykket af at medarbejderne i virksomheden arbejder under urimelige forhold. Men 

ovenstående problematikker er udbredt i denne branche, konkurrenten SAS og Ryanair har 

også været udsat for lignende episoder. I forlængelse af ovenstående vurderes det at 

Norwegian ikke er dårligere stillet i forhold til deres konkurrenter. Desuden er det ekstremt 

vigtigt at have en god kultur i virksomheden, da det ellers kan føre til umotiverede 

medarbejder. 

 

 

 

 
70 https://www.norwegian.com/globalassets/ip/documents/about-us/company/investor-relations/reports-and-
presentations/annual-reports/annual-report-norwegian-2019.pdf 

71 https://www.tv2lorry.dk/lorryland/strejke-i-norwegian-forhandlinger-er-brudt-sammen 
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11.2 Ejer struktur 
 

Blandt største delen Norwegians hovedaktionærer består flyleasingselskaber og dernæst 

kommer skandinaviske banker72. De fleste af leasingselskaberne der er kommet med i 

ejerkredsen skyldes, fordi de har haft store tilgodehavender hos Norwegian og som ikke er i 

stand til at afvikle gælden. Derfor har parterne forhandlet sig frem til at gælden konverteres 

til aktieposter i Norwegian. Et eksempel på dette kan nævnes at BOC Aviation som pr. 31 

marts år 2021 er den fjerde største aktionær i Norwegian som har slettet gæld for 1,6 mia. 

norske kroner. Norwegian har købt 4 dreamliner fly i løbet af år 2018 og år 2019 fra BOC 

Aviation. Selskabet er gennem vanskelige selskabskonstruktioner ejet af den kinesiske stat. 

Samme slags aftale er indgået med leasingselskabet AerCap Holding, som med en ejerandel 

på 4,4% er den sjette største ejer, hvor fra Norwegian har lejet 11 fly. 

Ud fra ovenstående vurderes det at Norwegian har kapitalstærke ejere i ryggen, derudover 

kan man sige at leasingselskaberne har en væsentlig økonomisk interesse, da de udover deres 

aktiepost i virksomheden også sælger og leaser fly til Norwegian. Hvilket fører til at hvis det 

går godt for Norwegian øger det højst sandsynligt også deres omsætning. Derudover befinder 

leasingselskaberne forvejen i samme branche, hvilket gøre at de har indgående kendskab til 

virksomhederne i branchen, hvilket kan være en fordel for Norwegian i fremtiden. 

10.3 Sammenfatning i VRIO 

10.3.1 Værdi: 
Man kan sige at medarbejderne er en vigtig ressource i Norwegian, de løfter deres opgaver 

og repræsenterer Norwegian ude i driften, hvor de har fokus på et højtserviceniveau. 

Ejerstrukturen fører også værdi i form af de har investeret den fornødne kapital, til at 

finansiere virksomhedens drift.  

 
72 https://www.norwegian.com/globalassets/ip/documents/about-us/company/investor-
relations/other/shareholders-top20-q1-2021.pdf 
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10.3.2 Unik/imiterbar: 
 

Medarbejderne i sig selv er ikke en unik ressource, da medarbejderne i denne branche har 

grundlæggende samme uddannelse. I forhold til piloternes uddannelse er der nogle 

internationale retningslinjer der skal følges. En uddannet pilot kan i princippet arbejde hvor 

som helst.    

Ejerstrukturen vurderes til gengæld for at være unik og svær at imitere, da største delen af 

aktierne af leasingselskaber som også er leverandør til Norwegian, denne opbygning ses ikke 

hos de andre konkurrenter.  

10.3.3 Organisation: 
 

Norwegian og de andre flyselskaber har med jævnlige mellemrum problemer med deres 

medarbejder, og de har overenskomster som fører til strejker.   

11 REGNSKABSANALYSE  

For at få en bedre indsigt i hvordan Norwegian har klaret sig de sidste 3 år, er der udarbejdet 

en resultatopgørelse samt beregningen af relevante nøgletal. Denne opgørelse samt 

beregning findes under bilag 17374.  

11.1 Omsætning & Totalomkostninger  

I år 2018 har omsætningen for Norwegian været på 40,2 milliarder norske kroner, og hvor de 

totale omkostninger var på 38,09 milliarder norske kroner, ved at fratrække omkostningerne 

fra omsætningen giver EDITDAR, altså driftsresultat før leasing 2,17 milliarder norske kroner. 

 
73 https://www.norwegian.com/globalassets/ip/documents/about-us/company/investor-relations/reports-and-
presentations/annual-reports/annual-report-norwegian-2019.pdf 

74 https://www.norwegian.com/globalassets/ip/documents/about-us/company/investor-relations/reports-and-
presentations/annual-reports/annual-report-norwegian-2019.pdf 
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I år 2019 stiger omsætningen til 43,52 milliarder norske kroner, en stigning på hele 3,25 

milliarder norske kroner. Ved at tage udgangspunkt i indekstallet er det en stigning fra indeks 

100 som er basisåret til indeks 108,9, og dermed er der tale om en stigning på hele 8,09 

procentpoint.  Sammenlignet med omkostninger hvor totalomkostninger i år 2018 var de var 

på 38,094 milliarder norske kroner, så falder omkostninger i år 2019 til 36,20 milliarder og 

dermed et fald på 1,886 milliarder norske kroner. I forhold til indekstallet falder indekset i år 

2019 til 95,05 som giver et fald på 4,95 procentpoint. Forskellen mellem omsætningen og 

omkostninger giver driftsresultatet i år 2018 var dette på 2,17 milliarder norske kroner og 

stiger til 7,31 milliarder norske kroner, en stigning på 5,14 milliarder norske kroner. 

Indekstallet for Driftsresultat år 2019 er 336,87 procentpoint. 

Selvom omsætningen stiger fokuserer Norwegian på deres omkostninger og dermed gør det 

at de kan nedbringe deres omkostninger med hele 1,886 milliarder norske kroner. 

Omkostninger følger omsætningen det vil sige at hvis omsætningen stiger vil omkostningerne 

også stige dog er dette ikke tilfældet hos Norwegian. Dette er også tydeligt at se på 

Driftsresultat, da den stiger enorm i denne periode, der er tale om en tredobling af 

driftsresultatet. Der bliver længere oppe beskrevet at Norwegian vælger at lukke deres 

langdistanceruter ned i denne periode, da disse ruter ikke har været rentabel, yderligere 

fokuserer Norwegian også på prisen da Norwegian i denne periode valgte at sætte prisen op 

på deres flybilletter.   

Omsætningen for år 2020 har været meget lavere end de forrige år, da den var på 9,09 

milliarder norske kroner, svarende til indeks 20,90, der er derfor tale om et fald på hele 79,10 

procentpoint i forhold til 2019. De operationelle omkostninger for år 2020 var på 13,85 

milliarder millioner norske kroner, sammenlignet med år 2019 er det et fald på 22,35 

milliarder norske kroner. Det svar til et fald på 62,75 procentpoint, da indekstallet for år 2020 

var på 38,25. Omkostninger er faldet sammenlignet med omsætningen dog er omkostninger 

ikke faldet lige så meget som omsætningen. Selvom aktivitetsniveauet har været faldende, er 

det kun de variable omkostningerne der følger omsætningen, hvor de faste omkostninger 

stadig skal betales lige meget hvor meget aktivitetsniveauet stiger eller falder.  Faldet af 

omsætningen skyldes særdeles Covid-19 pandemien der opstod starten af 2020, der førte til 
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udgangsforbud samt rejseforbud i de fleste europæiske lande, samt at de lokalmyndigheder 

ikke anbefalede at rejse under Covid-19 pandemien75.  

11.2 Leasingomkostninger  

Leasingomkostningerne var i år 2018 på 6,02 milliarder norske kroner og stiger til 6,45 

milliarder norske kroner, dette svarer til en stigning på 0,436 milliarder norske kroner, og 

stiger til indeks 107,24 altså en stigning på 7,24 procentpoint. Leasingomkostningerne falder 

i år 2020 til 6,19 milliarder norske kroner som svarer til et fald på 259 millioner norske kroner, 

dermed falder indekset til 95,97, som svarer til et fald på 4,03 procentpoint. Selvom 

aktiviteten hos Norwegian har været faldende i år 2020 har det ikke skabt en ændring på 

leasingomkostninger. 

11.3 Nedskrivninger  

I år 2018 og 2019 har Norwegian ikke haft nogle nedskrivninger, dog nedskrev Norwegian en 

del i år 2020, da der blev nedskrevet for 12,81 milliarder norske kroner. Det skyldes primært 

som det også fremgår i årsrapporten, hvor de i 4 kvartal i år 2020 kom Norwegian 

examinership i Irland og en rekonstruktion i Norge, hvilket har ført til at der blev besluttet at 

flyflåden skulle formindskes fra 131 til 53. Disse fly er medtaget i en bortskaffelsesgruppe som 

har ført til denne nedskrivning på disse 12,81 milliarder norske kroner.  

11.4 Resultat af primær drift  

Resultat af primær drift (EBIT) har været negativ de sidste tre år, hvor den i år 2018 var på -

3,85 milliarder norske kroner, hvor den efterfulgt stiger til 855,90 millioner norske kroner. Det 

vil sige at Norwegian formår at vende et negativt EBIT til et positiv EBIT, dog ændre alt i 2020 

hvor EBIT falder til 23,76 millioner kroner.  

 
75 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – en praktisk tilgang, Ole Sørensen, 5. Udgave, Forlag Gjellerup – 
289 - 293 
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11.5 Finansielle poster  

De største udsving for de finansielle poster har været fra ”andre finansielle indtægter” hvor 

den i år 2018 lå på 2,27 milliarder norske kroner og i år 2020 stiger den til 4,26 milliarder 

norske kroner. Stigningen i forhold til denne regnskabspost skyldes, da Norwegian har under 

Covid-19 pandemien konverteret til leasings forpligtelser til egenkapital. Nettogevinsten af 

dette indregnes som anden finansiel indtægt i resultatopgørelsen.  

11.6 Resultat før skat  

Resultat før skat (EBT) har været negativ de sidste tre år, hvor den i år 2018 var på -2,49 

milliarder norske kroner, og falder til -1,68 milliarder norske kroner. Dermed er der en positiv 

stigning på hele -802,5 millioner norske kroner. I år 2020 har resultat før skat (EBT) ikke 

ændret sig, da den for dette år er -22,13 milliarder norske kroner og dermed et fald på hele 

1311,51 procentpoint.  

11.7 årets resultat  

Året resultat har de sidste 3 år været negativt, da den i år 2018 var på 1,45 milliarder norske 

kroner, og falder til 1,60 millioner norske kroner som er et fald på hele 10,66 procentpoint for 

perioden. I 2020 er årets resultat på -23,03 milliarder norske kroner, og dermed et fald med 

hele 1431,84 procentpoint.  

Året resultat for 2019 har været lavere end 2018 selvom at EDITPAR har været større for 

denne periode, det vil sige selvom Norwegian prøver at formindske deres Total omkostninger 

har der været andre faktorer der har ført til at året resultat er blevet forværret for denne 

periode. Et af de største poster der differencer for denne periode er ”renteomkostninger”, 

der stiger med 168 procentpoint for denne periode.  
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12 RENTABILITETSANALYSE 

Rentabilitetsanalyse er med til at give et indblik i Norwegians økonomiske situation, 

yderligere kan nøgletallene være med til belyse den økonomiske udvikling der sker hos 

Norwegian. Der er herunder udarbejdet 5 forskellige nøgletal, hvor der ses udviklingen for 

disse nøgletal fra år 2018 til år 2020. Nøgletallene er udarbejdet under bilag 2.  

12.1 Afkastningsgrad  

Afkastningsgraden er det nøgletal der belyser hvor meget virksomheden kan genere overskud 

med det indskudte kapital. Yderligere er afkastningsgrad det mest centrale nøgletal der bliver 

brugt for at belyse virksomhedens økonomiske situation.  

Norwegians afkastningsgrad var i år 2018 på -7%, hvor den i år 2019 stiger til 1% der er tale 

om stigning på 8 procentpoint. I år 2020 falder afkastningsgraden til -48%, det vil sige at den 

falder fra 1% til 48% og dermed et fald på hele 49% procentpoint. Overordnet er 

afkastningsgraden for Norwegian ikke tilfredsstillende, da tommelfingrereglen for 

afkastningsgraden er at den skal være højere end markedsrenten og dertil lagt et risikotillæg. 

Markedsrenten var på 0% fra årene 2018 til 202076, markedsrenten har i denne periode ikke 

ændret sig. Der vurderes på nuværende tidspunkt et risikotillæg på 1%, det vil sige at 

afkastningsgraden minimum skal være på 1% før at det kan være tilfredsstillende for 

Norwegian. I årene 2018 og 2020 er afkastningsgraden langt under de 1% før at 

afkastningsgraden er tilfredsstillende. Afkastningsgraden er derfor ikke godt nok for 

Norwegian, det kan blandt andet betyde at investor fravælger at investerer i Norwegian, da 

deres afkast er mindre værd. For at afkastningsgraden skal være på et nogenlunde fornuftigt 

niveau, skal den minimum være på 2%, og udefra beregningerne der er lavet, har 

afkastningsgraden ikke nået på et niveau der er højere end markedsrenten samt 

risikotillægget77.  

 
76 https://nationalbanken.statistikbank.dk/nbf/98214 

77 https://www.billy.dk/billypedia/rentabilitet/ 
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12.2 Overskudsgrad  

Overskudsgraden er med til at belyse afkastningsgraden, overskudsgraden viser hvor meget 

af omsætningen der bliver til indtjening. Hvis overskudsgraden er lavt, skyldes det at 

omkostningerne vejere tungere end omsætningen. Ved at tage et kig på Norwegians 

overskudsgrad var den i år 2018 på -10% det vil sige at for 100 norske kroner Norwegian 

omsætter for mister Norwegian 10 norske kroner. I år 2019 var overskudsgraden 2% og 

dermed formåede Norwegian at skabe et overskud. Stigningen fra år 2018 til år 2019 var på 

hele 12 procentpoint. I år 2020 var overskudsgraden på -261%, Det vil sige at Norwegian 

mister flere penge end de oprindelig sælger for. For hver 100 norske krone Norwegian 

omsætter for mister Norwegian 261 norske kroner.  Overskudsgraden har i perioden været 

meget lavt, da Norwegian ikke kan genere omsætning til indtjening. Overskudgraden er værst 

i år 2020, da omkostningerne er højere end omsætningen. Sammenlignet med 

afkastningsgraden er overskudgraden mere følsom end afkastningsgraden, da 

overskudsgraden i denne periode har været lavere end afkastningsgraden.  Hovedreglen for 

overskudgraden er at jo højere overskudsgraden er desto bedre er det for virksomheden, da 

virksomheder forventer at skabe en så stor indtjening så muligt. Yderligere viser det sig at 

Norwegian ikke kan tilpasse sine omkostninger til omsætningen, da den i perioden fra år 2018 

til 2020 har været negativ to af årene. I år 2019 er overskudsgraden positiv, dette skyldes 

primært at Norwegian har formindsket deres omkostninger for året.  

12.3 Aktivernes omsætningshastighed  

Aktivernes omsætningshastighed viser hvordan virksomheden er til at få udnyttet sine aktiver 

for at skabe en omsætning. I år 2018 var aktivernes omsætningshastighed på 0,72 det vil sige 

for hver norske krone der bliver investeret i Norwegians aktiver, så skaber det en værdi på 

0,72. I år 2019 var aktivernes omsætningshastighed på 0,51 dermed et fald på 0,21, yderligere 

falder aktivernes omsætningshastighed på 0,18 i år 2020. Det vil sige at investere 1 krone i 

2018 vil i Norwegians aktive vil skabe en omsætning på 0,72 kroner. Dette er helt klart et for 

lavt niveau, da den helst skal være over 1, da det ellers ikke kan betale sig at investere i 

Norwegians aktiver. I forhold til aktivernes omsætningshastighed bevæger Norwegian sig i 
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den forkerte retning, da den over årene er faldende og ikke stigende.  

I tilfælde af at afkastningsgraden stiger i denne periode kan Norwegian opnå en højere 

omsætningen uden at investere i Norwegian aktiver78.  

12.4 Gældsrenten 

Gældsrenten er det nøgletal når der skal undersøges virksomheden rentabilitet. Gældsrenten 

viser den rente Norwegian betaler for gennemsnittet af deres forpligtelser. 

Tommelfingerreglen er at gældsrenten skal være lavere end afkastningsgraden, og dermed er 

det et tegn på at virksomheden tjener faktisk på at arbejde med gæld. Yderligere kan man 

sammenligne gældsrenten med renteniveauet. Gældsrenten har været faldende i årene 2018 

til 2020, da den i 2018 var på -2,14%, hvor den året efter stiger til -4,59%. I år 2020 var 

gældsrenten på -3,92%, som er et lille fald i forhold til år 2019. Gældsrenten har været negativ 

det vil sige at Norwegian tjener på at lånepenge i denne periode. Dog kan gældsrenten 

sammenlignes med afkastningsgraden, gældsrenten skal helst være mindre end 

afkastningsgraden. Dette er ikke gældende for årene 2018 og 2020, dog er gældsrenten lavere 

end afkastningsgraden i 2019 hvor gældsrenten var på 4,59% og afkastningsgraden var på 

1%79.   

12.5 Gearing  

Gearing er det nøgletal der viser forholdet mellem egenkapitalen og gæld i Norwegian. 

Hovedreglen for dette nøgletal er at hvis virksomheden tjener på at arbejde med gæld skal 

Gearing derfor være høj, dog hvis det går dårligt for denne virksomhed og de ikke kan tjene 

penge på gæld skal gearing derfor være så lavt så muligt. Gearing i år 2018 var på 32,17, hvor 

den ligeledes falder til 19,80, og i 2020 er Gearing på -8,48. Det betyder at gearing over denne 

periode har været faldende det vil sige at virksomheden. Ved at udgangspunkt i gældsrenten 

 
78 https://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/ordbog/noegletal 

 

79 https://debitoor.dk/ordbog/gaeldsrente 
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viser det at Norwegian tjener på arbejde med gæld, og dermed skal gearing være højst muligt. 

I årene 2018 og 2019 er gearing på et tilfredsstillende niveau, dog gælder dette ikke for år 

2020, da den vender fortegn og bliver til negativt.   

12.6 Soliditetsgrad   

Soliditetsgrad er det nøgletal der viser hvordan virksomheden evne er til at bære et tab. 

Hovedreglen er at have en høj soliditetsgrad, da virksomheden på denne måde klare et stort 

tab uden at komme røre fremmedkapital. Soliditetsgraden har i år 2018 været på 3,01% hvor 

den stiger til 4,81% i år 2019, og får et dybt fald 2020, hvor den falder til- 13,37%. Overodnet 

er soliditetsgraden for Norwegian ikke på et tilfredsstillende niveau. Tommelfingrereglen er 

at en virksomhed skal have en soliditetsgrad på 30-40% som vurderes til at være en fornuftig 

og sund virksomhed80. 

12.7 Opsummering af Regnskabsanalysen & Rentabilitetsanalysen  
 

Omsætningen for Norwegian er stigende i 2019, hvor den stiger med 8%, dette er et tegn på 

at virksomheden bevæger sig på det rette spor, da det er vigtigt at Norwegian kan skabe 

stigende omsætning. Dette er også gældende for totalomkostningerne da, totalomkostninger 

falder i 2019 selvom omsætningen er stigende. Totalomkostningerne falder med 4,95%, 

selvom omsætningen stiger med 8%. Driftsresultatet stiger markant i forhold til omsætningen 

og totalomkostningerne, da driftsresultatet stiger med hele 336%. Norwegian fokuserer på 

deres omkostninger, som også gør at de kan formindske deres omkostninger og forbedre 

driftsresultatet. Poster der har ændret sig negativt i 2019 er leasingomkostningerne og 

renteomkostningerne. Renteomkostningerne er de omkostninger der vægter tungest efter 

totalomkostninger, derfor er det vigtigt at Norwegian fremadrettet fokuserer på disse 

omkostningerne for at forbedre deres resultat. Årets resultat har været faldende i årene, og 

det er et tegn på at Norwegian bevæger sig i den forkerte retning. I 2019 var omsætningen 

 
80 http://www.smvportalen.dk/Skat-budget-regnskab/Skat-budget-
regnskab/Nogletallenes%20ABC/Soliditetsgrad 
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højere samt omkostningerne lavere i forhold til det forrige år, ender Norwegian stadig med 

at forværre deres Årets resultat.  

2020 har været et specielt år for Norwegian, da der har været en pandemi som har påvirket 

hele branchen, dette kan også ses på Norwegian omsætning i 2020, da den er meget lavere 

end de forrige år. Årets resultat er forværret med hele 1431%, og dette skyldes blandt andet 

den omsætning Norwegian er gået glip i 2020, pga. nedlukning samt flyveforbud i de 

forskellige lande.  

Overodnet er resultat for Norwegian negativt og bevæger sig i den forkerte retning, da den 

for alle de 3 år har et negativt årets resultat, det vil sige at virksomheden taber på at drive 

forretningen.  

 

Udviklingen på nøgletallene er negativt, hvor fx afkastningsgraden har været negativt to af 

årene. I 2019 var afkastningsgraden 1%, selv dette er ikke tilstrækkelig, da afkastningsgraden 

minimum skal være på 2%. Det samme er gældende for overskudsgraden, hvor den i 2019 er 

positiv med 2%. Nøgletallene er værst i 2020, hvor alle nøgletallene er negative, samt at de 

ligger langt under det der vil betegnes som en sund forretning. 2020 har været et dårligt år 

for Norwegian, da Norwegian har haft udfordringer på skabe omsætning, samt at generer 

denne omsætning til indtjening.    

13 KONKLUSION 
 

I dette afsnit vil opgavens problemformulering blive besvaret på baggrund af de fire 

underspørgsmål, ved hjælp af de samlede opsummeringer der er blevet lavet undervejs, dette 

vil munde ud i en samlet sammenfattende konklusion. 

Opgavens problemformulering lød således: 

Hvilke strategiske ændringer skal Norwegian foretage med henblik på at blive økonomiske 

rentable, samt også give dem en attraktiv position i branchen?  
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Norwegian befinder sig i en branche hvor konkurrenceintensiteten vurderes til at være meget 

høj mellem netværksselskaberne og lavprisselskaberne, trods de høje adgangsbarrierer, men 

her er Norwegian bedre stillet i forhold til sine konkurrenter. Da selvom Norwegian er et 

lavprisselskab har de høje standarder i forhold til service samt en moderne og komfortabel 

flyflåde i forhold til deres nærmeste konkurrenter som flyver med ældre fly. 

Det vurderes endvidere at Norwegian er i besiddelse af ressourcer der kan give dem en unik 

position i branchen, i form af deres veletableret brand, adgang til attraktive slots og samtidig 

er de fremme teknologisk. Her tænkes der i forhold til deres loyalitetsprogram som består af 

over 10 mio. medlemmer, derudover benytter de elektroniske værktøjer som er med til at 

formindske klimaaftrykket. Desuden har de et af verdens yngste og mest brændstofeffektive 

flyflåde i verden.  

Man kan blive enig om at der er mange eksterne faktorer som påvirker Norwegian, som de 

ikke selv har indflydelse på, herunder Covid-19 pandemien, som har forringet Norwegians 

økonomiske situation. Da selskabet i forvejen kæmpede med en stigende gæld og havde 

problemer med at finansiere driften. Coronakrisen er også tydeligt afspejlet i de branche 

specifikke nøgletal, hvor man kan se at Norwegian har haft vanskeligheder med at tilpasse 

kapaciteten, sammenholdt med konkurrenten Wizz Air. I forhold til regnskabstallene kan man 

også konstatere at omsætningen er faldet gevaldigt i 2020 til 9,095 mia. norske kr. 

sammenholdt med en omsætning på 43,52 mia. norske kr. i 2019. men Norwegian er ikke 

lykkedes med at formindske deres omkostninger i takt med den faldende omsætning, hvilket 

har ført til underskud i hele analyseperioden. I 2020 lød underskuddet på hele 23,039 mia. 

norske kroner sammenholdt med et underskud på 1,609 mia. norske kroner. Så man kan helt 

klart blive enig om at Norwegian står i en enorm dårlig økonomisk situation, men vi 

konkludere dog at i takt med at landegrænserne åbner op og rejserestriktionerne lempes, 

samt befolkningen rundt i Europa og resten af verden vaccineres.  Vil føre til øget aktivitet i 

rejsebranchen, vi vurdere selvfølgelig ikke at rejseaktiviteten når de samme niveauer som før 

coronakrisen med det samme, men over en tidshorisont på 2-3 år. På nuværende tidspunkt 

har Norwegian fået godkendt deres rekonstruktions planer både i Irland og Norge. I løbet maj 

2021 vil processen i forhold til at rejse nyt kapital blive sat i gang. Under denne periode 
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arbejdes der på at nedbringe Norwegians gæld og reducere antallet af fly. Vi vurderer 

endvidere også Norwegian som det ser ud lige nu højst sandsynligt undgår at gå konkurs, hvis 

de lykkedes med den nævnte spareplan. Vi mener endvidere at hvis Norwegian skal skabe en 

økonomisk lukrativ forretning i fremtiden, skal de ændre strategien hurtigst muligt, i stedet 

for at have fokus på at ekspandere som de tidligere har gjort, nu skal de nu have fokus på 

lønsomheden, hvilket man kan sige at de også er i gang med i øjeblikket, samt øget fokus 

kerneforretningen som er at transportere passagerer fra A til B og muligvis frasælge de 

forretningsenheder som ikke direkte har en relevans i forhold til kerneforretningen så som 

Norwegian bank. Da man kan sige at Norwegian sådan set har en god forretnings ide i forhold 

til at de tilbyder en billig kerneydelse og de ekstra services købes udover.   

Vækststrategier for Norwegian er på nuværende tidspunkt begrænset, som skyldes den 

økonomiske situation virksomheden er i, samt at Norwegian ikke kan absolvere flere fejlagtige 

handlinger. Norwegian skal derfor vælge den strategi er mindst risikofyldt og kan skabe en 

vækst med indtjening. Dette kan lade sig gøre ved at benytte sig af vækststrategien 

”markedsindtrængning”, da denne strategi er den mindst risikofyldte strategi. Dette er på 

baggrund af at Norwegian skal fokusere på deres nuværende marked samt de 

produkter/ydelser de tilbyder. Norwegian har kendskab til de markederne de operer på, som 

gør det mindre risikofyldt at fører en strategi på. For at Norwegian kan blive en rentabel 

virksomhed igen er det først og fremmest vigtigt at de fokuserer på de områder/markeder 

deres indtjening kommer fra. I dette tilfælde er det kortdistance rejser som skaber en 

indtjening for virksomheden, hvor langdistance rejser ikke har været rentabel forretning for 

Norwegian. Det vil derfor være en mulighed at Norwegian fokuserer mere på med kort 

distancerejser, og dermed kan skabe en økonomisk stabilitet. Ved at fjerne fokusset fra lang 

distance rejser kan Norwegian formindske deres omkostninger.  Norwegian skal fremover 

fokusere mere på indtjeningen end væksten, da virksomheden har haft enorm vækst de 

seneste år, denne vækst har ikke skabt indtjening for virksomheden, derfor skal fokusområdet 

være på indtjeningen. 

Et andet område som Norwegian børe have øget fokus på er aktiviteten samt synligheden på 

de sociale medier, her kan de markedsføre deres kampagner forholdsvis billigt, samt tiltrække 
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den yngre målgruppe som har en høj tilstedeværelse på de sociale medier. Derudover børe 

Norwegian også markedsføre sig med alle deres tiltag i forhold klima og bæredygtighed, 

hvilket kan give flyet et godt omdømme og samtidig tiltrække flere kunder, da klima og miljø 

er et område som er i fokus globalt. 
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