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Prisene har falt betydelig.  
Gjennomsnittelig 3,7% reellt hvert år

• Fallende realpris har 
vært en kraftfull driver 
for 
etterspørselsveksten. 

• Fallende yield som et 
resultat av økede 
flylengder, bedret 
effektivitet ved nye fly 
samt økt konkurranse

-3,7%

Kilde: Lehman Brothers - rapport



Kostnadene har falt langsommere 
enn prisene……. 
Enhetskostnad: realkostnad per ASK (Indeks alle flyselskaper)

•Enhetskostnaden har 
falt med ca 3% årlig

•Reduksjonen er et 
resultat av økt 
effektivitet og økte 
flylengder 

-3,2%

Kilde: Lehman Brothers - rapport



..men økt kabinfaktor gjør at det fortsatt 
har vært mulig å tjene penger i bransjen 

•Kabinfaktoren har 
utviklet seg 
positivt over tid

•Økningen skyldes 
lengre 
flystrekninger 
samt forbedrede 
”inventory/yield 
management”
systemer

+0,5 %-p p.a.

Kilde: Lehman Brothers - rapport



Historisk trafikkutvikling

• Etterspørselelen 
fortsetter å vokse
dog på et noe 
lavere nivå

• Gjennomsnittelig
vekst har vært ca 7% 
p.a.  

Vekst i RPK alle flyselskaper

+6,7%

Kilde: Lehman Brothers - rapport
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Kapasitets- og 
lønnsomhetsutvikling
Flyleveranser vs EBIT i 1995 kroner

Flyleveranser

EBIT

Kilde: Lehman Brothers - rapport



Hvorfor oppdeling av SAS i 4 selskap ?

• Implementering av Turnaround 2005
(kostnadsbesparelsesprogram), som har redusert 
kostnadene med 14.200 MSEK i forhold til 2002
(Ytterligere 2.500 MSEK i kostnadsreduksjoner er under 
prosess i selskapene.)

• Resultatfremgang (EBT) i 2007 i forhold til 2004 på
2.900 MSEK

• Offensiv kommersiell strategi implementert (Innenriks 
og Europa):

- Økt kabinfaktor
- Økt inntekt
- Holde/ta markedsandeler 



Fokus i S-11

• Kulturell turnaround – kundeorientering og økt 
engasjement

• Fokusering på flyvirksomheten
• Konsentrasjon om Nord-Europa
• Harmonisering og utvikling av kundetilbudet
• Konkurransekraft i alle deler av virksomheten

……. legger grunnlaget for lønnsom vekst



Kilde: SAS 2006



•1515 daglige avganger
•164 destinasjoner

4. største flyselskaps-
gruppe i Europa





SAS Norges oppdrag

SAS Norge er et norsk 
flyselskap i SAS gruppen med 
ansvar for flytilbud med jetfly 
innen og fra/til Norge
Er det største selskap i 
gruppen.



Nøkkeltall –
SAS Norge 2007:

• 2465 FTE ansatte (ca 3400 hoder)
• 62 fly (54 B737 + 6 F50 + 2 AVRO)
• 10,2 mill passasjerer 
• 60 % markedsandel innenlands
• 62 ruter, hvorav 17 i Norge
• EBIT 2007: 1038 MSEK  (7,7%)
• Nettverksselskap
• Inngår i det globale Star Alliance -

nettverket.



SAS Norge/SAS fokus på
kostnader og lønnsomme 
tjenester

• Ytterligere 
rasjonalisering
– Gjøre ting 

enklere og mer 
effektivt

– Grunnleggende
produksjons-
system på
lavere 
kostnadsnivå

• Øke fleksibiliteten i 
kostnadsmassen
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Våre produkter !

• Tydeliggjøring gjennom tre produktkonsepter:
– Economy
– Economy Extra
– Business

• Enklere og mer effektivt – på bakken og om bord

• Større fleksibilitet og valgfrihet for kunden

• Videreutvikling av kundeprogrammer



Fokus på ny teknologi 
på bakkeproduktet

• E-mail innsjekk (one click)
• SMS-innsjekk

– Et av første selskap i verden – alle 
reisende får SMS 4 timer før avgang 
med seteforslag

– Sjekk inn ved å svare på SMS
• SMS-kommunikasjon med kundene

– Flight status
– Gate status 
– Broadcast (delays, vær etc)

• Bruk av biometri for å gjøre innsjekk av 
baggasje raskere og enklere



Drivstoffpriser – vår nåværende 
store utfordring
• Prisen på flydrivstoff er 4 ganger høyere 

enn i 2002. 
• For hver dollar drivstoffprisen går opp, 

øker flyselskapenes kostnader med 
US$1,6 mrd

• Drivstoff utgjør nå 30-40% av et 
flyselskaps driftskostnader, mot 13% i 
2002

• SAS regner med at drivstoffregningen for 
2008 blir ca 3 mrd SEK høyere enn i 2007



Bransjen… iht IATA  JUN2008

• I mars08 trodde bransjen på et 08-resultat lik         
US$ +4,5 milliarder

• Resultat 2008 ved fuelnivå US$ 106,5 –> US$ -
2,3 milliarder.  (mai-vurdering) 

• Fuelnivå US$ 130 resten av året US$ - 6,1
milliarder .



Resultatutvikling….
• Ryanair M¤ +439 i 07 ->  M¤ ~-60 i 08

• Helår (Estimat)

• Finnair group (EBIT) M¤ 33 i 07 ->  M¤ 16,3 i 08
• 1. Halvår

• British Airways M£+298    i 07  ->  M¤ +37 i 08
• 2. Kvartal

• SAS (EBIT) MSEK +344 i 07 ->  MSEK –
1052 i 08 

• 1. Halvår

• SAS Norge MNOK +571 i 07 ->  MNOK +28 i 08
• 1. Halvår

• Norwegian (EBIT) MNOK + 42 i 07-> MNOK –332 i 08
• 1. Halvår



DN 22MAY08

DN 11JUN08



Asia -13%
US - 9%

Europa - 3%
Industrien brukte 3 år 

på å hente seg inn igjen etter 11SEP01.
Da falt setekapasiteten med 5%!!



60 millioner seter i Q4 2008 forsvinner

-7%



Krisen skaper konsolideringer
• I USA planlegger Delta og Northwest å slå seg 

sammen for å utnytte stordriftsfordeler
• British Airways og Iberia har innledet sam-taler 

med sikte på sammenslåing
• Austrian Airlines er på jakt etter en strategisk 

partner
• Oljekrisen har skutt fart i konsoliderings-

tankegangen
• SAS + LH ??
• XL-Leisure group i UK konkurs sist fredag.



Krisens konsekvenser her 
hjemme
• SAS setter 18 (av 260) fly på bakken, 

ruter legges ned, 1.500 heltidsstillinger 
forsvinner

– I tillegg settes15 fly på bakken og1000 
stillinger  i Spanair forsvinner.

• Finnair sier opp 500 medarbeidere
• 200 ansatte må slutte i Sterling, baser 

legges ned (BGO-CPH trolig slutt til    
vinteren ?)



Hva gjør SAS?
• SAS har tatt offensive skritt for å motvirke 

situasjonen med rekordhøye 
drivstoffpriser, overkapasitet og tegn til 
synkende etterspørsel:
- Vi har bedt alle våre leverandører om å
senke  prisene på sine varer og tjenester 
med 10%. Samarbeidet med dem som 
stiller opp, vil bli styrket

• Styrker fokus på kvalitet og spesielt på
punktlighet og regularitet.



SAS Norge - Europas punktligste flyselskap 
!

3 av de siste 4 måneder.
• April
• Juni
• Juli

• (nr. 3 i mai)



Hva gjør SAS ?
• Setter i verk Profit08 – et kortsiktig 

tiltaksprogram som skal sikre 
lønnsomheten i 2008

• Tiltakene omfatter:
- Personal- og kapasitetsjusteringer, 

ulønnsomme ruter legges ned
- Styrke relasjonen mellom ledelse og 

fagforeninger
- Prisjusteringer/Drivstofftillegg
- Ansettelsesstopp



Hva gjør SAS?
• SAS, sammen med Luftfartsverket, driver 

forsøk med såkalt ”grønn innflyvning” på
Arlanda utenfor Stockholm

• Hver slik innflyvning sparer drivstoff og 
314 – 474 kg CO2-utslipp

• Applisert på alle SAS-landinger på ARN 
vil det spare 5.400 tonn drivstoff og 
17.600 tonn CO2 på årsbasis



Hva gjør SAS?
• Ettermonterer ”winglets” på fly, som 

sparer 2 – 5% drivstoff og gir lavere CO2-
utslipp

• Tanker flyene optimalt – drasser ikke 
rundt på for mye drivstoff

• Flyr på sparebluss = lettere på
gasspedalen

• Minsker vannbeholdningen om bord
• Lettere materialer i innredningen om bord
• Takser i stor grad på bare én motor



Profit -
08Jeg ønsker å lede Norges desidert 

beste og mest lønnsomme flyselskap i 
2011. Vil du være med, så må vi 
sammen klare å spare i nedgangstider, 
slik at vi kommer styrket ut og er bedre 
posisjonert for vekst enn 
konkurrentene våre når oppturen 
starter igjen.

Profit08 er en kortsiktig spareplan. Den 
skal sikre at ikke nedgangstidene 
stopper reisen vår mot målet i 2011. 
Den skal også sikre oss mulighet til å
investere i fly, ansatte og en sterk 
merkevare de neste årene.
Ola Strand



Takk for oppmerksomheten!

Et vennlig og pålitelig flyselskap som gjør 
det enkelt og effektivt å reise


