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Útdráttur 

 

Flugfélagið SAS er eitt af rótgrónu flugfélögunum í heiminum. Það hefur verið við lýði 

fremur lengi og því upplifað þá þróun sem orðið hefur í fluggeiranum síðustu ár. Í ritgerðinni 

verður skoðað hvernig flugfélaginu hefur gengið í þeim öldusjó sem flugheimurinn er og 

ástæðna fyrir slæmu gengi leitað. Það verður gert t.d. með því að fara yfir sögu og stöðu SAS, 

sögu flugsins í Evrópu og helstu ákvarðanir stjórnenda fyrirtækisins.  

 

Aðferðafræðinni sem verður beitt er upplýsingaöflun þar sem safnað er saman gögnum úr 

ýmsum áttum, t.d. ársskýrslur, blaðagreinar, heimasíður flugfélaga sem og aðrar heimasíður 

o.fl. til þess að afla gagna og talna um viðkomandi efni. Einnig voru notaðar eigindlegar 

aðferðir við gagnaöflun eins og viðtöl úr blaðagreinum, til að fá sem nákvæmasta mynd af 

veruleikanum í flugheiminum. Ekki verður leitast við að kafa ofan í eitthvað eitt atriði, heldur 

reynt að skoða yfirborðið, heildina og söguna til þess að fá sem mesta yfirsýn yfir hvernig 

SAS hefur verið rekið síðustu ár, sem og hvernig það er rekið í dag. 

Ýmis hugtök tengd flugrekstri koma við sögu og eru þau skýrð út jafnóðum og þau koma 

fyrir. Þar má t.d. nefna hugtök eins og: Alþjóðasamtök Flugfélaga, Alþjóðaflugmálastofnun, 

Evrópusambandið, leiðarkerfi, afnám samkeppnishafta, heimahöfn, tekjustjórnun, 

lágfargjaldaflugfélag, full –þjónustu flugfélag, leiguflugfélag, bandalög flugfélaga, 

einkavæðing, ríkisfyrirtæki, markaðshlutdeild, stefnumótun, hagræðing, stéttarfélag, sjálfbær 

þróun, samfélagsábyrgð og fleiri hugtök í tengslum við efnið. 

Helstu niðurstöður eru þær að SAS hefur átt erfitt með að aðlaga rekstur sinn að breyttu 

umhverfi með opnun markaða og afnámi samkeppnishafta í Evrópu sem lauk 1993. Í 

framhaldinu var farið út í miklar fjárfestingar í stað þess að taka til í eigin rekstri. Ör 

forstjóraskipti og stefnuleysi hefur kostað flugfélagið mikla fjármuni, þrátt fyrir að reksturinn 

hafi verið einfaldaður á allra síðustu árum.  
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Inngangur 
 

Flugiðnaðurinn er ein af þeim atvinnugreinum sem hefur stækkað mikið á síðustu árum. 

Fjöldi þeirra sem ferðast hefur aukist og flugheimurinn er því orðinn stór hluti af hinu daglega 

lífi margra jarðarbúa og snertir bæði vinnu og frítíma fólks. Að sama skapi hefur fjöldi 

flugfélaga aukist og athyglisvert er að skoða starfsumhverfi þeirra í dag og sjá hvernig þau eru 

rekin, hvaða áherslur eru lagðar og hvernig þeim vegnar. Flugiðnaðurinn var einfaldari hér 

áður fyrr og því er sérstaklega athyglisvert að skoða stöðu rótgróins flugfélags sem hefur 

upplifað þá þróun sem orðið hefur.  

Flugfélagið SAS hefur verið að skila tiltölulega lélegri afkomu síðustu ár. Flugfélagið hefur 

minnkað flugflota sinn, selt mikið af eignum og minnkað efnahagsreikning sinn til muna. 

Hverjar eru ástæður þess? Leitað verður svara við þeirri spurningu með því að fara yfir sögu 

og stöðu SAS, sögu flugsins í Evrópu, ákvarðanir stjórnenda fyrirtækisins og fleiri þætti sem 

gætu verið áhrifavaldar. 

 

Rannsóknar aðfeðin sem notast var við í þessari heimildaritgerð er rannsóknarvinna við 

söfnun upplýsinga eins og persónuleg gögn, gögn fengin fá stofnunum sem og önnur opinber 

gögn, t.d. árskýrsslur, blaðagreinar, heimasíður flugfélaga sem og aðrar heimasíður o. fl. til 

þess að afla gagna og talna um viðkomandi efni. Einnig voru notaðar eigindlegar aðferðir við 

gagnaöflun eins og viðtöl úr blaðagreinum, til að fá sem nákvæmasta mynd af veruleikanum í 

flugheiminum. 
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Flugrekstur 

Almennt 

Flug er eini ferðamátinn í dag sem býður uppá samgöngukerfi yfir alla jörðina. Þessi kostur 

skiptir sköpum fyrir viðskipti og ferðaiðnað landa. Með því að þjóna þessari eftirspurn 

viðskipta- og ferðaiðnaðarins er stuðlað að hagvexti í heiminum, búin til störf og skatttekjur 

landa aukast. Flugiðnaðurinn eykur einnig lífsgæði fólks sem getur heimsótt ættingja í 

fjarlægum löndum eða eytt fríi sínu með tilbreytingu í sólinni eða annars staðar á hnettinum 

þar sem það kýs að vera á viðráðanlegu verði. Flugiðnaðurinn hefur stækkað gríðarlega á 

síðustu áratugum en ætla má að hann hafi sjötíufaldast frá 1949 þegar fyrsta almenna 

þotuflugið hófst (Air transport action group, 2005). 

Flugfélög eru lykilaðilar í ferðaiðnaðinum í heiminum. Það eru yfir 900 flugfélög skráð í 

heiminum í dag, 22.000 skráðar flugvélar þar sem yfir 1.670 flugvellir koma við sögu. Þessi 

flugfélög flytja um 2 milljarða farþega á ári og 40% af útflutningi á allri vöru í heiminum fara 

í gegnum leiðarkerfið í flugi. Þá eru um 2.1 milljón manna sem starfa í þessum geira. 

(International civil aviation organization, 2006). Flug geta verið innan eða milli heimsálfa, 

innan ríkis eða á annan hátt svæðisbundin. Í mörgum ríkjum eru flugfélög í eigu ríkjanna 

og/eða njóta styrkja þeirra. SAS Scandinavian System AB sem ritgerðin fjallar um er í eigu 

Svía, Dana og Norðmanna og hefur notið styrkja þessara ríkja.  

IATA eða International Air Transport Association eru alþjóðasamtök flugfélaga. Þeirra 

hlutverk er að koma fram fyrir hönd flugiðnaðarirns ásamt því að leiða og þjónusta hann í 

heild. Stofnendurnir voru 57 árið 1945 en í dag leiðir IATA  240 flugfélög í yfir 115 löndum 

um allan heim. Þessi flugfélög fljúga um 84% af öllu áætlunarflugi í heiminum í dag. Þeirra 

hlutverk er meðal annars: alþjóðleg viðurkenning og að fylgja eftir málum sem á borð koma, 

koma auga á lykil forgangsatriði flugiðnaðarins og miðla milli aðila, leiða breytingar í 

flugiðnaðinum, draga úr kostnaði flugfélaga og annarra sem tengjast því, samskipti milli aðila 

og þjálfun og önnur þjónusta sem tengist flugrekstri og flugöryggi (International Air 

Transport Association, 2012). 

Það má því segja sem svo að alþjóðasamtök flugfélaga séu í raun regnhlífarsamtök flugfélaga 

og leysa þau ýmis vandamál sem upp koma milli aðildarfélaga, annarra félaga og stofnana 

sem koma að flugrekstri. Þau eru mikilvæg fyrir flugfélög eins og SAS sem getur nýtt sér 

þjónustuna til þess að koma einhverju á framfæri, fá upplýsingar og/eða leysa úr erfiðum 

deilumálum. 
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Frelsun flugsins í Evrópu 

Miklar breytingar urðu á flugi í Evrópu strax á níunda áratugnum. Fram að því þurftu 

flugfélög nánast ekkert að hafa fyrir rekstrinum vegna takmarkana á flugleiðum. Þá voru við 

líði lög og reglur sem heimiluðu ekki frjálsa samkeppni og miklar hömlur voru því á því, að 

nýjum aðilum yrði hleypt inná markaðinn, nema þar sem Evrópulönd höfðu gert samninga sín 

á milli. Evrópulöggjöfin var mjög stíf og gátu þeir sem voru á markaðnum leyft sér að haga 

verðlagningunni á farmiðum nánast eins og þeim sýndist, en auðvitað kom það niður á hinum 

almenna ferðamanni. Mikill þrýstingur myndaðist því á stjórnvöld í Evrópu að breyta þessum 

lögum og heimila frjálsa samkeppni í flugi, þá sérstaklega milli aðildarlanda 

Evrópusambandsins og annarra landa í Evrópu. Menn sáu breytingar í þessa átt í 

Bandaríkjunum árið 1978 og upphófust miklar umræður í kjölfarið sem urðu til þess að 

Evrópumarkaðurinn opnaðist uppá gátt (Button, 2004, bls. 96).  

Í kjölfarið, árið 1987, fylgdi einkavæðing á flugvöllum eins og BAA Limited (Stóð áður fyrir 

British Airport Authority) og er nú í eigu Grupo Ferrovial. BAA rekur marga af stærstu 

flugvöllum Bretlands eins og London Heathrow, Stansted og Gatwick Airports og mörg 

ríkisflugfélög voru einkavædd, enda voru þau oft á tíðum baggi á þessum ríkjum. 

Byrjað var að líkja eftir BNA flugmarkaðs regluverkinu með afnámi samkeppnishafta árið 

1987, sem tók síðan gildi strax í janúar árið eftir. Þá gafst nefndinni, sem sá um þessi mál, 

tækifæri til að beita þeim evrópsku samkeppnislögum sem giltu um aðra starfsemi innan 

sambandsins, en þó með vissum takmörkunum enn sem komið var. Annar kaflinn um afnám 

samkeppnishafta var síðan kynntur árið 1990 og liðkaði hann fyrir því sem eftir var af 

takmörkununum, og síðan þriðji pakkinn árið 1993 sem sagði til um að Evrópa væri í raun 

einn markaður. Þess ber að geta að það voru samt sem áður almenn samkeppnislög sem tóku 

við og eftir þeim þurftu flugfélög nú að fara, í stað þeirra sérleyfa og sérreglna sem flest þeirra 

nutu áður (Smith & Cox, 2008). 

Það var auðvitað erfitt fyrir ríkisflugfélög eins og SAS þar sem einokun, sem ríkt hafði um 

aldur og ævi, var rofin eftir að Evrópusambandið hafði gert þessar viðamiklu breytingar á 

regluverkinu. Auðséð var að uppbygging og samsetning á flugiðnaðinum átti eftir að taka 

miklum breytingum og kosta mikið. Í því fólst að flugfélögin þurftu að gera miklar breytingar 

til að aðlagast breyttum aðstæðum í meiri samkeppni á markaðnum. Vandamálin voru þau að 

samsetningin á þessum ríkisflugfélögum var einfaldlega ekki rétt. Kostnaður var hár og 

framleiðnin var lág, þannig að miklar breytingar og fórnir átti eftir að fylgja. 
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Mjög kostnaðarsöm áætlun hjá Evrópsku ríkisflugfélögunum upphófst sem gekk út á það að 

halda hver öðrum, sem og nýjum aðilum, frá markaðnum með kaupum á litlum flugfélögum, 

hækka verðið á þjónustu á „þeirra“ flugvöllum og fljúga á leiðum með oft á tíðum hálf tómar 

vélar milli staða. Það má segja að þeir hafi ekki alveg vitað hvað þeir hefðu átt til bragðs að 

taka, og jafnvel breytt leiðarkerfinu, bara til þess að breyta því. Leiðarkerfið var gert að þéttu 

neti með kannski tvo aðalflugvelli, þaðan sem flogið var í allar áttir, oft einungis til þess að 

varna samkeppni. Kostnaðurinn fór upp úr öllu valdi og nýtni á vélum var léleg sem og 

framleiðnin. Því miður sjáum við þessa stefnumörkun enn þá í dag, og þess má geta að SAS er 

enn þá ríkisflugfélag, þó að helmings hluta til. Margir hafa haldið því fram að SAS ætti fyrir 

löngu að vera búið að einkavæða og enn fleiri segja að þetta sé í raun og veru algjör skandall 

og hafi kostað mikið fyrir skattgreiðendur norðurlandanna þriggja.  

Það má því sjá að frelsun flugsins í Evrópu hafði neikvæð áhrif fyrir ríkisreknu flugfélögin 

eins og SAS og það hefur átt sinn þátt í þeirri stöðu sem SAS er í dag, en ástæðan hefur 

kannski frekar verið stjórnunalegs eðlis, þ.e. hvernig stjórnendurnir brugðust við þessum nýju 

aðstæðum. 

Stjórnun í flugrekstri 

Samhliða meiri samkeppni um farþega er orðin meiri pressa á stjórnendur flugfélaga um að 

skila hagnaði, draga úr kostnaði og auka veltu. Þá þarf jafnvel að leita nýrra markaða, breyta 

og bæta stjórnun til þess að heltast ekki úr lestinni eða leggja upp laupana. Þarna þurfti SAS 

að taka sig á og ekki bæta ör forstjóraskipti úr skák, þar sem oft á tíðum var byrjað frá núlli 

aftur og aftur og allir forstjórarnir hver með sína stefnu á áherslur fyrir reksturinn. Eitt af því 

mikilvægasta, sem stjórnendur flugfélaga kljást við í dag er: hagræðing, aukin geta, 

kostnaðarminnkun og hæfileikinn til þess að bregðast skjótt við breytingum. 

Öll stjórnun flugfélaga hefur breyst mikið á síðustu áratugum með tilkomu stafrænnar tækni. 

Flugiðnaðurinn er í eðli sínu mjög flókinn og að reka flugfélag er mikil ögrun þar sem í mörg 

flókin horn er að líta eins og sjá má á myndinni hér fyrir neðan (Abdelghany & Abdelghany, 

2010, bls. 3). 
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Á myndinni hér að ofan sést hvaða þættir hafa áhrif á rekstur og stjórnun á flugfélagi. Allar 

ákvarðanir sem teknar eru, eru flóknar og verður að samþætta öll þessi atriði, þannig að allt 

virki saman. Helstu þættirnir eru: ríkisstjórn lands (flugfélag verður að fara eftir reglum í 

heimalandi sínu þar sem það er skráð), flugvellir, farþegar og/eða viðskiptavinir, bandalög 

flugfélaga, heildsalar, verkalýðsfélög og síðast en ekki síst, samkeppnisaðilar. 

Líkt og í almennum viðskiptum þurfa stjórnendur flugfélaga að huga að þremur hlutum þegar 

kemur að ákvarðanatöku og verka þessir þættir hver á annan. Þeir eru stefnumörkun, 

áætlanagerð og skipulag sem og ákvarðanir í flugrekstrardeild. Stefnumörkun lítur að því að 

gera áætlun til langstíma eins og: stækkun fyrirtækisins, stækkun eða minnkun flugflotans, 

flugleiðir og heimahöfn til frambúðar, sameiningar við önnur flugfélög, samvinna í 

bandalögum og staðsetning viðhaldsstöðva. Þessar ákvarðanir eru yfirleitt til nokkurra 

mánaða í senn og eru skilgreindar sem afkastaferli, þar sem flugfélagið nýtir sér þá kosti sem 

eru í boði til þess að hámarka tekjur (Abdelghany & Abdelghany, 2010). Síðan eru það 

ákvarðanir sem flugrekstrardeildir þurfa að taka. Þá er horft til einungis nokkurra 

klukkustunda í senn eða í mesta lagi með dags fyrirvara, t.d. ef bilun verður í flugvélamótór 

og ákvarðanir sem taka þarf um hvort breyta þurfi skipulagi dagsins til þess að allir farþegar 

komist á sinn stað.  

Flest flugfélög eru með þróaða tækni í tekjustjórnun til þess að hámarka tekjur sínar á 

mismunandi mörkuðum. Hún felur í sér að selja rétt sæti til rétts kúnna, á réttu verði og á 
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réttum tíma. Auðvitað eru farþegar mismunandi og hafa mismundandi þarfir og þetta þarf að 

samræma. Í stórum dráttum eru til tvær tegundir af farþegum: viðskiptafólk og fólk sem 

flýgur sér til ánægju. Farþegar í viðskiptaerindum eru annað hvort á leið á viðskiptafund eða í 

annars konar vinnuferð. Verðið skiptir ekki eins miklu máli fyrir þessar tegundir farþega 

vegna þess að vinnuveitandinn greiðir yfirleitt fyrir farið. Þessir farþegar vilja sveigjanleika 

og að geta bókað/afbókað farið, með stuttum fyrirvara. Þeir sem eru að ferðast sér til ánægju 

eru að greiða fyrir farseðilinn með meiri fyrirvara og eru viðkvæmari fyrir verðbreytingum á 

farinu (Abdelghany & Abdelghany, 2010, bls. 2). 

SAS hefur lagt mikla áherslu á að fá viðskiptamanna hópinn (eða halda í þá sem fyrir eru), 

enda eru þetta viðskiptavinir sem greiða hátt verð fyrir þjónustuna, en sveiflurnar eru 

hinsvegar meiri af tekjum vegna þessa hóps. Fólk í viðskiptaerindum gefur meira fyrir þann 

sveigjanleika sem SAS býður upp á og vinnuveitendur gera samninga við flugfélagið um 

sveigjanleikann og miðaverðið. Þeir samningar fela yfirleitt í sér hærra miðaverð heldur en  

lággjaldaflugfélögin bjóða upp á, þar sem sveigjanleikinn er oft á tíðum enginn. Svo virðist 

hins vegar sem vinnuveitendur séu ekki lengur eins tilbúnir að borga dýrum dómum fyrir 

sveigjanleikann og æ fleiri fyrirtæki eru farin að senda starfsmenn sína með því flugfélagi þar 

sem þjónustan er ódýrust, til þess að spara í sínum rekstri. 

Það er svolítil þversögn í því hvað SAS hefur gefið sig út fyrir að þjónusta 

viðskiptamannahópinn, sé litið til ársskýrslunnar 2011. Þar er gert ráð fyrir því að 

heildarvöxtur á farþegafjölda til ársins 2020 verði að miklu leyti í almenna flugfarþega 

hópnum eða um 80% af heildinni og þá einungis um 20% aukning í viðskiptamannahópnum 

(SAS Group, 2012, bls. 11). SAS hefur í gegnum tíðina lagt áherslu á viðskiptamannahópinn 

og ætlar að halda áfram á þeirri braut, þrátt fyrir að aukningin á hinn almenna farþega í flugi 

sem spáð er í framtíðinni, sé greinileg. 

Tegundir flugfélaga í Evrópu 
 

Fyrir lok afnáms samkeppnishaftanna var markaðurinn þegar orðinn markaðslega fjölbreyttur 

vegna þeirra margþættu þjónustu sem að ríkisflugfélögin buðu upp á, sem og þeirra flugfélaga 

sem komin voru á markaðinn vegna þeirra eftirspurnar sem að viðskiptavinir sköpuðu 

(Button, 2004, bls. 44). Flugfélög eru gjarnan flokkuð í þrjá flokka eftir því hvers eðlis þau 

eru. 
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Full –Service Airlines (Full –Þjónustu Flugfélög, FÞF) 

Flugfélög sem bjóða upp á fulla þjónustu (full -service airlines) eru meðal annarra 

ríkisflugfélög sem hafa verið að missa sérstöðu sína, sem voru í formi ríkisstyrkja og sérleyfa, 

á síðustu áratugum. Þessi flugfélög hafa yfirleitt eina til tvær meginstöðvar sem oftast eru 

höfuðborgir landanna sem þeir starfa út frá. Þeirra viðskipamódel er oftar en ekki margþætt 

eins og viðskiptaflugþjónusta, tómstundaflug, innanlandsflug, innan Evrópu flug eða flug 

milli heimsálfa. Þessi margþætta þjónusta útheimtir að notaðar séu nokkrar gerðir af 

flugvélum vegna þess að það er ekki það sama að fljúga milli Dubai og Kaupmannahafnar eða 

Gautaborgar og Stokkhólms. Notaðar eru stærri vélar á lengri leiðum (jafnvel 400 farþega 

Boeing 747 júmbó þotur) og síðan minni vélar á innanlandsmarkaði (150 manna Boeing 737 

þotur eða jafnvel enn minni flugvélar eins og 50 manna Fokker 50). Flugfélög sem bjóða upp 

á fulla þjónustu útheimta gríðarlega flókið stjórnunarkerfi til þess að hámarka tekjur, til þess 

eins að viðhalda þessari flóknu samsetningu á þjónustunni. Það sem er erfiðast við þessa 

samsetningu er að margar gerðir flugvéla eru yfirleitt notaðar sem taka mismunandi marga 

farþega til mismunandi staða. Þessar vélar þarf að fylla af farþegum og þá vaknar spurningin, 

hvers konar vél á að nota á hvaða stað fyrir sig vegna þess að það er dýrt að fljúga með hálf 

tómar vélar? Einnig er flóknara að halda við mismunandi tegundum. Ryanair notar 289 vélar 

af einni tegund, Boeing 737-800 (ein tegund, eitt afbrigði af henni). Þar er flækjustigið því 

nokkuð minna þar sem gert er út á einfaldleikann. SAS er hinsvegar með 18 tegundir véla og 

29 afbrigði af þessum tegundum (mest þó af Boeing 737 og MD 80). 

Það má segja að gamlir draugar haldi þessum ríkisflugfélögum (eða fyrrum) ennþá uppi, á 

vissan hátt, vegna þess að þessi flugfélög fljúga til bestu og stærstu flugvallanna og eiga 

auðvitað enn þá bestu stæðin á þeim, en byggja síðan leiðarkerfið upp á þessu gamla kerfi. 

Þeim var úthlutað þessum stæðum og sérstöðu frá ríkisstjórnum sem áttu þau og eiga sum 

hver enn. Um 80% þessara stæða og leiða eru í raun enn þá í eigu þessara flugfélaga í dag 

(Fridstrom, o.fl., 2004, bls. 74). 

Mest af tekjunum hjá flugfélögum með fulla þjónustu koma frá sérþjónustu eins og frá 

farþegum á viðskiptafarrými, fínum setustofum á besta stað á flugvellinum, sveigjanleika í 

breytingu á miðum, tengiflugi innan bandalaga, góðum stæðum á flugvöllum o.s.frv. Tekjur af 

þess konar fínni þjónustu er nokkuð brothættar og erfitt að treysta á þessar tekjur vegna skorts 

á fjölbreytileika, þ.e.a.s að þetta er ekki hinn almenni flugfarþegi, heldur er þetta tiltölega lítill 

hópur af efnuðu fólki og fólk í viðskiptaerindum, eins og áður hefur komið fram. Það má 
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segja að þetta sé einn helsti veikleikinn hjá flugfélögum af þessari gerð og má sjá það í rekstri 

SAS, sem fellur í þennan flokk. 

Low Fare Airlines (Lágfargjalda  Flugfélög, LFF) 

Lágfargjalda flugfélög er annað viðskiptamódel sem er meira afmarkað. Segja má að þeir sem 

stóðu að stofnun lágfargjalda flugfélagsins Ryanair, um miðjan níunda áratuginn, hafi líkt 

eftir viðskiptamódeli bandaríska flugfélagsins, Southwest Airlines. Þetta módel byggist á 

flugum frá „borg til borg“ (ekki með eina heimahöfn eins og flugfélög sem bjóða uppá fulla 

þjónustu) og á lágu verði. Þeir flugvellir sem notaðir eru, eru yfirleitt vellir sem eru aðeins út 

fyrir borgirnar og ekki með eins stóra yfirbyggingu eins og stóru flugvellirnir, og þ.a.l mikið 

lægri flugvallargjöld. Reyndar hefur verið greitt með lendingum á sumum þessara valla til 

þess að fá þjónustuna á svæðið.  

Það er talið að sveigjanleikinn í „borg til borg“ dreifikerfinu, sem felst í því að flugfélagið 

kemur þér milli tveggja staða og skiptir sér ekkert af tengiflugum né öðrum þáttum en getur 

opnað leið milli tveggja staða (án þessa að fara í gegnum höfuðborgir eða stærstu flugvellina) 

ef það sér sér hag í því, hafi átt mestan þátt í lágum kostnaði hjá þessum félögum.  Segjum 

sem dæmi að geta með tiltölulega litlum fyrirvara opnað leið milli Liverpool og Parísar ef 

talið er að þarna á milli sé markaður fyrir lágfargjalda flugþjónustu. Liverpool farþegarnir 

þurftu áður jafnvel að fara til London fyrst, en þarna hefur lágfargjalda flugfélaginu tekist að 

taka farþega frá ríkisflugfélögunum sem hafa haldið til í London. Annað svipað dæmi er 

flugfélagið Iceland Express sem heldur úti flugleiðinni á milli Akureyrar og 

Kaupmannahafnar og nær að taka viðskiptavini frá Keflavíkurflugvelli og frá þeim 

flugfélögum sem þar halda til. 

Fyrir utan „borg til borg“ módelið má nefna þrennt sem helst einkennir flugfélög af þessari 

gerð. Í fyrsta lagi er flotinn yfirleitt einsleitur þar sem það hefur minni þjálfunar- og 

viðhaldskostnað í för með sér að hafa jafnvel eina gerð af flugtýpum, eins og Ryanair sem er 

með 289 þotur af sömu gerð og týpu. Í öðru lagi er engin endurgreiðsla á farmiðum, nema að 

flugfélagið beri beint ábyrgð á því að endurgreiða samkvæmt ströngustu reglum. Síðast en 

ekki síst er það bókunarkerfið sem að nánast allt fer sjálfkrafa fram á Internetinu.  Eins má 

nefna það að þessi flugfélög stefna oft að 25 mínútna snúnings tíma í hverri ferð til þess að 

spara en þá þarf ekki að greiða áhöfn eins marga tíma og setur einnig þrýsting á alla aðra sem 

að fluginu koma um að vinna hratt, sem jafngildir jafnframt minni launakostnaði.  
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Lágfargjaldaflugfélög semja reglulega um alla þjónustu til að halda kostnaðinum niðri og oft 

eru samningarnir einungis til nokkura mánaða eða ára í senn. Öll þjónusta er í lágmarki og 

greiða þarf fyrir mat og drykk um borð, sem og aðra þjónustu eins og heyrnartól. Eitt af því 

sem mikið hefur verið gagnrýnt er sá þrýstingur sem stjórnendurnir setja á starfsfólk sitt í 

háloftunum sem og á jörðu niðri. Þarna er unnir langir vinnudagar með oft á tíðum lág laun 

miðað við hjá ríkisflugfélögunum. Svo virðist sem stjórnendur ofnoti þjónustuna sem þeir 

hafa aðgang að eins og til dæmis á þessu litlu flugvöllum. Þeir vilja eins mikið og hægt er 

fyrir eins litla fjármuni og hægt er, eða allt fyrir ekkert og það skín í gegn. Þjónustan er 

eitthvað mismunandi eftir flugfélögum í þessum hópi. Sem dæmi leggur Easyjet örlítið meira 

uppúr þjónustunni heldur en Ryanair sem lýsir sér í meiri sveigjanleika á farmiðum og þeir 

hugsa betur um starfsfólkið sitt. 

Kell Ryan (bróðir Tony Ryan, stofnanda RyanAir) segir í grein sem birtist í Morgunblaðinu 

2004: 

Einfaldleikinn í fyrirrúmi. Það eru svo mörg flugfélög eins og British Airways, Alitalia og Air France 

sem hafa gert rekstur sinn svo flókinn en Ryanair leggur áherslu á einfaldleika sem farþegum og 

starfsfólki er ekki ofviða að skilja," segir hann. Ryanair hefur 11 starfsstöðvar í Evrópu og herjar 

grimmt á þeim 450 milljóna manna markaði sem félagið starfar á. Ryanair flýgur á 150 áfangastaði í 

Evrópu og hefur að sögn Ryans tekist að skila hagnaði á leiðum sem varla nokkur maður hafði heyrt 

minnst á fyrr en Ryanair byrjaði að fljúga þangað. "Við fljúgum á þá staði þar sem við getum haldið 

kostnaði niðri og getum gert samninga við flugvelli eins og t.d. Stansted. Með því að lágmarka stoppin á 

flugvöllum tekst félaginu að fara átta til tíu flug á dag á einni og sömu leiðinni og nýta vélarnar betur en 

ella. Þetta er ekki sísti þátturinn í velgengninni að sögn Ryans (Mbl-greinasafn, 2004). 

Í sömu grein segir Ryan einnig: 

Til að spara kostnað hefur Ryanair gripið til margvíslegra ráða. Gardínur hafa verið teknar úr 

flugvélunum og sætin fest til að ekki sé hægt að halla þeim aftur svo eitthvað sé nefnt. Þetta minnkar 

viðhaldskostnað um hundruð þúsunda dollara á ári að sögn Ryans. Forstjórinn O'Leary vildi jafnvel láta 

rukka fyrir afnot af klósettum í flugvélunum og að sögn Ryans spurði forstjórinn hver væri eiginlega 

munurinn á því að borga fyrir klósettferð um borð í flugvél og á lestarstöð í London (Mbl-greinasafn, 

2004).  

Þetta lýsir vel hvernig LFF hafa komið inn á markaðinn eins og stormsveipir og gengið 

afskaplega vel að ná til fólks sem hefur minna milli handanna og þarfnast ekki einhverrar 

sérstakrar þjónustu heldur einungis að komast milli staða, frá a til b. 
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Charter Airlines (Leiguflugfélög, LF) 

Leiguflugfélög eru frjáls og óháð. Það má segja að þau tilheyri ekki einhverju sérstöku 

viðskiptamódeli. Þau geta bæði verið í leigu hjá lágfargjalda flugfélagi eða ríkisflugfélagi sem 

býður upp á fulla þjónustu.  Þau eru því ekki eins háð einhverri flugáætlun gagnvart sjálfum 

sér en auðvitað þurfa þau að uppfylla samning sem þau gera við annan aðila. Síðan 1967 hafa 

leiguflugfélög notið frjálsræðis á Evrópska markaðnum en eftir að samkeppnishöftin voru 

alveg afnumin 1997 (þriðji pakkinn í afnáminu) var leiguflugfélögum leyft að starfa og fljúga 

eins og um áætlunarflug væri að ræða (ICAO, 1944). 

Þessi flugfélög starfa yfirleitt á grundvelli þess að bjóða upp á sumarleyfis tómstundaflug sem 

tengjast yfirleitt pakkaferðum í gegnum ferðaskrifstofur, suður í sólina eða í skíðalendur. 

Einnig eru þau notuð til þess að uppfylla eyður hjá stóru ríkisflugfélögunum og koma þegar 

neyðin kallar t.d. bilanir eða annað tilfallandi. Það er talið mjög kostnaðarsamt fyrir flugfélög 

að nýta sér þjónustu leiguflugfélaga, sérstaklega ef um skyndilegar bilanir er að ræða, en 

þjónustan er dýrust ef um stuttan fyrirvara er að ræða. 

Bandalög flugfélaga 

Nokkur bandalög flugfélaga hafa verið stofnuð og er tilgangur þeirra að auka samvinnu og 

stuðla að hagræðingu til að draga úr kostnaði milli flugfélaganna innan þeirra raða. Stærst 

þessara bandalaga er Star Alliance  með 28 flugfélög, 21.230 dagleg flug og 1.185 áfangastaði 

meðal 185 landa (SAS Group, 2012, bls. 14).  

Önnur stór bandalög eru meðal annars Sky Team með 15 flugfélög, 14.500 dagleg flug og 926 

áfangastaði meðal 173 landa í veröldinni (Sky Team, 2012) og One World  með 12 flugfélög, 

10.000 dagleg flug og 750 áfangastaði í 180 löndum (Oneworld, 2012). 

SAS er hluti af bandalaginu Star Alliance og nýtur góðs af þeirri samvinnu sem að hlýst af 

því. Meðlimir Star Alliance eru tengdir með einskonar millifóðrun, sem þýðir að þau 

flugfélög sem eru meðlimir bandalagsins tryggja framboð af farþegum inná þá áfangastaði 

sem þeir fljúga ekki sjálfir til. Reiknaðar tekjur af þessari samvinnu hjá SAS nema um það bil 

15% af heildartekjum SAS af farþegum (SAS Group, 2012, bls. 16). Þá var Star Alliance 

valið besta bandalag flugfélaga, síðast árið 2011 (Star Alliance, 2011). 
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Scandinavian Airlines (SAS) 
 

Sagan 

Árið 1946 komu þrjú Skandinavísk flugfélög sér saman um að stofna félagsskap um flug yfir 

Atlantshafið. Þau voru: Svensk Interkontinental Lufttrafik AB, Det Danske Luftfartselskab 

A/S og Det Norske Luftfartselskap AS. Tvö síðast nefndu flugfélögin voru flaggskipin frá 

Danmörku og Noregi. Þann 1. ágúst 1946 var hafist handa og fyrsta flugið farið frá 

Stokkhólmi til Kaupmannahafnar og þaðan til New York með millilendingum og tók það um 

25 klst (SAS Group, 2011).  

Árið 1948 kom flaggskipið frá Svíþjóð, Aerotransport AB, inní SAS. Í framhaldinu voru 

opnaðar leiðir til Suður Ameríku og síðar eða um 1949 var byrjað að fljúga til Bangkok. Árið 

1951 var hlutum í félaginu skipt milli: SAS Danmark (28.6%), SAS Norge (28.6%) og SAS 

Sverige (42.8%) (SAS, 2011). Árið 1954 hófst flug til Los Angeles yfir Norðurpólinn. Næst 

tók þotuöldin við og var fengin DC-7 þota sem gat flogið milli Kaupmannahafnar og Tokio á 

32 tímum í staðinn fyrir 50 tímum áður, síðar á DC-8 á undir 16 tímum. 1966 voru 58 

flugvélar í notkun hjá félaginu sem flugu 27 miljónum farþega til 85 staða og 338.000 tonnum 

af frakt. Árið 1971 var Fyrsta Boeing 747 breiðþotan fengin í SAS flotann. 

Athyglisvert er að það virðist ekki hafa skipt máli hvert flogið var næst og var opnuð leið til 

Svalbarða árið 1975 sem var nyrsti flugvöllur í veröldinni. Þetta bendir til þess að SAS hafi að 

vissu leyti litið á sig sem eins konar opinbera stofnun sem þurfti að þjónusta alla þegna 

landanna þriggja og ekki ólíklegt að pólitík hafi spilað þarna inní ákvarðanatöku. 

Einn af þeim sem lengst hefur setið sem forstjóri SAS (1981–1993), Jan Carlzon, vildi gera 

félagið meira farþegavænna með meiri þægindi í huga. Einnig vildi hann fá fleiri farþega á 

viðskiptaferðum sem greiða meira fyrir farið. SAS fór þannig að leggja meiri áherslu á 

„business class“ farþega og tók stefnuna á að verða „The businessman´s airline“. Þetta var 

kynnt árið 1982 og á meðan var að fæðast hugmynd meðal frumkvöðla um að stofna 

lágfargjalda flugfélög, þ.e.a.s. þeir voru farnir að hugsa í þveröfuga átt heldur en SAS gerði á 

þessum tíma. Árið eftir valdi tímaritið Air Transport World SAS sem flugfélag ársins, og var 

það einnig 90% á tíma það árið (Encyclopedia, 1988). SAS gekk inn í sambönd þar á eftir 

með flugfélögum á borð við Lufthansa, Air France og Iberia og tóku þau upp sameiginlegt 

upplýsinga- og bókunarkerfi sem kallaðist Amadeus. Að Amerískri fyrirmynd var 

bónusskipulaginu EuroBonus komið á laggirnar, þar sem farþegar gátu safnað punktum til 
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kaupa á framtíðarferðum og gist á hótelum þeirra aðila sem voru innan þessa kerfis. Þetta var 

árið 1992 og álitið afar mikilvægt skref í markaðssetningu og margir nýttu sér, þá sérstaklega 

þeir sem flugu mikið (SAS, e.d.). 

Árið 1994 urðu forstjóraskipti þegar Jan Carlzon lét af störfum og við tók Jan Stenberg. Hann 

vildi stækka og endurnýja flugflotann og pantaðar voru 35 Boeing 737 þotur fyrir 1 milljón 

dollara og var það stærsti samningur um flugvélakaup sem gerður hafði verið innan 

samstæðunnar. 

Á fimmtíu ára afmæli sínu, árið 1996, var SAS orðið eitt af stærstu flugfélögum Evrópu og 

flaug félagið til 103 áfangastaða í alls 34 löndum. SAS lagði sig fram við að vera framarlega í 

stafrænni tækni þegar kom að samskiptum við starfsmenn og farþega á tíunda áratugnum. 

Þetta sneri að bókun og innritun á netinu sem og útgáfu rafrænna farseðla, m.a. með 

farsímum, og því sem sneri að fræðslu og endurmenntun starfsmanna. Árið 2003 kom síðan 

svarið við lágfargjaldaflugfélags hugtakinu og var sett á laggirnar flugfélag innan 

samstæðunnar sem hét „Snowflake“ á nokkrar rútur innan leiðarkerfisins.  

Árið 2006 sáu stjórnendur SAS að einfalda þurfti sölu og markaðssetningu leiðarkerfisins 

vegna heimtingu farþega á sveigjanleika og að geta keypt ódýrar ferðir aðra leiðina og jafnvel 

yfir hafið. Árið eftir var SAS flight Academy selt út úr samstæðunni sem og eftirstandandi 

6.7% hlutur sem SAS átti í Rezidor Hotel Group (Radison SAS, Regent Int, Park Inn o. fl). 

Árið 2008 héldu stjórnendur áfram að selja eignir og seldu SAS Media, SAS Facility 

Management og AirBaltic. Þeir lögðu áherslu á Scandinavian Airline arminn og opnuðu rútu 

til Delhi á Indlandi og árið 2009 var lagt á ráðin um nýja stefnumörkun sem kallast Core SAS 

þar sem lögð var áhersla á sölu flestra eigna samstæðunnar en skilja eftir það sem þeir 

skilgreindu sem kjarnan í SAS Group, þ.e. SAS Scandinavian System AB, Widerøe, Blue1, 

SAS Cargo Group, SAS Ground Handling og SAS Technical Services. Einnig var lögð 

áhersla á viðskiptamannaflug, kostnaðarniðurskurð og bætt sjóðstreymi. Árið 2011 var síðan 

ýtt í framkvæmd nýrri stefnumörkun 4excellence sem átti að hefjast 2012 (sjá kaflann um 

áherslur og stefnumótin SAS í dag) og taka við af Core SAS þar sem þeir töldu sig vera búnir 

að selja þær eignir sem þeir ætluðu sér (SAS, 2011). 

Uppbygging og eignarhald SAS 

Árið 2004 var Scandivanian Airlines skipt niður í fjögur fyrirtæki: SAS Scandinavian Airlines 

Sverige AB, SAS Scandinavian Airlines Danmark AS, SAS Braathens AS og SAS 

Scandinavian International AS. Aðeins 5 árum síðar eða í október 2009 var þessum félögum 
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aftur rennt saman í eitt félag, SAS Scandinavian System AB þegar ákveðið var að leggja 

áherslu á kjarnann í flugrekstrinum en selja aðrar eignir eins og t.d hótelin og eignarhluti í 

öðrum félögum. Það er vart hægt að finna upplýsingar um eignarhald SAS í öðrum félögum 

vegna mjög ákveðinnar stefnu um að selja allt sem ekki kemur kjarnanum við enda nánast 

búið að selja öll þessi félög út úr samstæðunni. 

Flugfloti SAS samstæðunnar samanstendur af 230 flugvélum í notkun sem skiptast á 159 

vélar í eigu Scandinavian Airlines, 33 í eigu Widerøe og 15 í eigu Blue1 (SAS Group, 2011). 

Taflan hér fyrir neðan sýnir uppbyggingu eigna SAS samstæðunnar árið 2012. 

 (SAS Group, 2012, bls. 5) 

 

SAS Scandinavian System AB er stærsta einstaka eign SAS samstæðunnar með 147 flugvélar 

í rekstri og með veltu uppá 36,7 milljarða SEK árið 2011. Þeir flytja um 23 milljónir farþega 

árlega og stundvísi þeirra er 89%. Þeir fljúga til um 90 áfangastaða. 

Widerøe er norski armurinn af SAS Group. Þeir eru með um 38 flugvélar í sínum rekstri með 

veltu uppá 3.8 milljarða SEK. Þeir fljúga um 2.5 milljónum farþega árið 2011 til um 47 

áfangastaða á um 87% á tímaáætlun. 

Blue1 er finnski armur SAS samstæðunnar og eru með um 14 flugvélar í notkun. Árið 2011 

veltu þeir um 1.7 milljörðum SEK. Þeir fljúga um 1.8 milljónum farþega til um 28 

áfangastaða á um 85% réttum tíma í sínum flugum (SAS Group, 2012, bls. 26-29). 

SAS Group er um 50% í eigu almennra fjárfestra (FAM investors í eigu Wallenberg 

fjölskyldunnar 7.6%, State of new Jersey Pension Found 2.1% og aðrir minni fjárfestar). 

SAS Group

Core SAS Einstaka aðrar eignir

SAS Scandinavian System AB (100%) Verið að leysa eignir upp og/eða selja þær

Widerøe (100%)

Blue1 (100%)

SAS Cargo Group (100%)

SAS Ground Handling (100%)

SAS Technical Services (100%) 
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Síðan er 50% eignarhlutur í eigu Norðurlandanna þar sem Svíar eiga 21.4% hlut, Danir eiga 

14.3% hlut og Norðmenn eiga einnig 14.3% hlut í samstæðunni (SAS Group, 2011). 

Árið 2011 voru miklar umræður um það hvort selja ætti hlut landanna þriggja í SAS. Það er 

almennt talið að fyrirtæki á samkeppnismarkaði séu betur til þess fallin að vera í einkaeigu, 

eins og segir m.a. í grein í viðtali við fyrrum ráðgjafa sænsku ríkisstjórnarinnar í 

einkavæðingarmálum, Karin Forseke: 

Í meginatriðum er það mín skoðun að fyrirtæki í einkaeigu séu almennt betur rekin en ríkisfyrirtæki, 

tökum British Airways sem dæmi. Það er ekki langt síðan það fyrirtæki var nærri gjaldþroti. Síðan það 

var einkavætt hefur reksturinn verið bættur verulega og nú er BA arðbært félag. Sabena kostaði belgíska 

ríkið stórfé, sem og Swissair það svissneska og nýjasta dæmið er Alitalia sem sagt er kosta ítalska ríkið 

um milljón evra á dag (Guðmundur, 2007).  

Nú árið 2012 reyna ríkisstjórnir landanna þriggja, sem jafnframt eru stærstu eigendur SAS, 

hörðum höndum að selja sinn 50% hlut í félaginu. Miklar afskriftir vegna gjaldþrots spænska 

flugfélagsins Spanair, þar sem SAS átti 10,9% hlut og neyddist til þess að afskrifa um 1,7 

milljarða SEK, hefur ýtt undir og þrýst á sölu samstæðunnar. Lufthansa hefur sýnt áhuga á því 

að kaupa hlutinn sem og Qatar Airlines. Ætla má að það erfitt verði að selja kjölfestuhlutinn 

vegna erfiðrar fjárhagslegrar stöðu SAS síðustu ára (Dagens industri, 2012). 

Það hefur lengi legið í loftinu að ríkin þrjú hyggist selja hlut sinn í ríkisflugfélaginu, alltaf er 

verið að velta fyrir sér réttri tímasetningu. Af og til koma fréttir frá dönsku eða norsku 

ríkisstjórninni um að núna vilji ríkið selja hlut sinn í SAS en þau hafa verið kannski einna 

helst duglegust við að senda út örvæntingafullar tilkynningar um að nú sé nóg komið af því 

góða þegar illa árar hjá SAS. Einnig hefur fyrirækinu verið skipt upp á milli ríkjanna í nokkur 

skipti, síðan er því rennt saman aftur í eina sæng. Þetta bendir til þess að það sé ekki eining 

um það innan ríkjanna hvert skuli stefna með eignarhald og hvort selja eigi flugfélagið að 

fullu. Sænski hlutinn hefur einna helst dregið lappirnar og róað félaga sína niður og sagt að 

ekki sé nú rétti tíminn til að selja, en Svíar eiga stærsta hlutann í SAS eða um 22% á móti 

14% hinna ríkjanna hvors um sig. 

Það má velta því upp hvort þessi flókna eigendaskipting hafi ekki verið félaginu fjötur um fót 

og það að flugfélagið sé í eigu ríkjanna sé til þess fallið að SAS hafi ekki náð að rétta úr 

kútnum og laga sig að samkeppninni sem ríkir. Óeðlileg afskipti ríkisins af rekstri flugfélags 

hljóta að þrýsta á vissan hátt á það að félagið sinni flugum á einhvern hátt eins og 

samfélagsleg stofnun á óarðbæran hátt, t.d. til staða þar sem fáir búa, einungis til þess að sinna 
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hlutverki sínu sem „ríkis“ flugfélag. Hvort þetta eigi  við rök að styðjast skal ósagt látið en 

gætu verið rök fyrir því að betra sé að fyrirtæki séu í einkaeigu og að ríkið sinni hlutverki sínu 

sem eftirlitsaðili. Karen Forseke, fyrrum ráðgjafi sænsku ríkisstjórnarinnar segir einnig 

eftirfarandi um einkavæðingu ríkisfyrirtækja: 

Ábyrgð stjórnmálamanna er að stýra landinu, setja lög og fleira í þeim dúr. Þar liggur reynsla þeirra og 

þekking en yfirleitt ekki í rekstri fyrirtækja. Ennfremur vinna stjórnmálamenn að því að ná endurkjöri 

og því forðast þeir að taka þær erfiðu ákvarðanir sem oft þarf að taka í fyrirtækjarekstri. Þar getur þurft 

að taka ákvarðanir hratt og örugglega til þess að fylgja þróuninni og markaðnum og það geta 

stjórnmálamenn stöðu sinnar vegna ekki alltaf gert (Guðmundur, 2007). 

Tímalína fjárfestinga og þáttaskil 

Hér á eftir eru talin upp helstu tímamót SAS á löngum ferli sínum sem farsælt flugfélag og í 

framhaldinu sagt frá því helsta frá stofnun. 

 (SAS Group, 2011). 

 

Það væri löng saga, að taka fyrir í þessari ritgerð, allar þær stefnumótanir SAS frá 1946 en 

margt væri hægt að nefna. Hinsvegar skulum við líta sérstaklega á tímabilið frá 1992, þremur 

árum áður en Ryanair, fyrsta lágfargjalda flugfélagið (LFF) í Evrópu er stofnað að fyrirmynd 

BNA flugfélagsins Southwest Airlines, þegar markaðir voru á ný opnaðir fyrir samkeppni á 

Evrópskum flugmörkuðum, til dagsins í dag. 

1946 - SAS Flugfélagið stofnað af þremur flugaðilum frá Svíþjóð, Noregi og Danmörku

1959 – Fyrsta þotan af tekin í notkun af Caravelle gerð 

1960 – Opnar sitt fyrsta hótel, SAS Royal Hotel Copenhagen. Hjálpar við að setja á fót Thai Airways International með 30% eignarhlut í flugfélaginu 

1965 – Tekur upp, fyrst allra flugfélaga, rafrænt bókunarkerfi

1971 – Tekur í notkun Boeing 747 júmbó þotu

1977 – Selur 30% hlut sinn í Thai Airways International 

1980 – Opnar fyrsta hótelið utan Skandinavíu, SAS Kuwait Hotel

1981 – SAS EuroClass var kynnt fyrir viðskiptavinum og heppnaðist vel 

1982 – SAS valið besta flugfélagið á tíma í Evrópu

1984 – SAS valið flugfélag ársins hjá virtu tímariti 

1986 – Spanair var stofnað, 94% í eigu SAS Group

1989 – SAS International Hotels eignast 40% í Intercontinental Hotels Group

1992 – SAS International Hotels selja 40% hluta sinn í Intercontinental Hotels Group

1994 – Leggja áherslu á flugreksturinn og selja dótturfyrirtæki út (Diners Club Nordic) 

1996 – SAS fagnar 50 ára afmæli sínu. Skipta SAS Group niður milli landanna þriggja

1997 – SAS eitt af stofnendum Star Alliance, bandalags flugfélaga 

1998 – SAS eignast finnska flugfélagið Air Botnia (Blue1) að fullu

1999 – SAS Group verður meirihluta eigandi af gamla norska flugfélaginu Widerøe 

2001 – SAS er skráð í þremur kauphöllum í höfuðborgum landanna þriggja

2002 – Rezidor SAS Hospitality gerir stóran sérleyfissamning við Carlson Hotels Worldwide 

2003 – SAS Group yfirtekur 49% hlut í Estonian Air

2004 – SAS Group sameinast aftur í eitt félag úr þremur milli landanna þriggja 

2006 – SAS Group selur restina af hlutabréfum í Residor Hotel Group og rekur ekkert hótel

2007 – SAS Selur Flugskólann sinn SAS Flight Academy 

2009 – Core SAS stefnumörkun var hrint í framkvæmd. Gengur útá að leggja áherslu á kjarna starfsemi og selja/leysa upp hliðarstarfsemi 

2010 – Skyways og Estonian Air selt útúr SAS Group 

2011 – Spanair tekið til gjaldþrotaskipta. SAS afskrifar 1.7 milljarða SEK vegna þessa. 4Excellence stefnumótuninni hleypt af stokkunum.
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Árið 1992 náði SAS stórri markaðshlutdeild á Evrópskum flugmarkaði og breytti að hluta til 

venjulegum fargjöldum og kynnti til sögunnar lægri fargjöld í svokölluðum Stóra vinning eða 

Jackpot. Einnig var kynnt til sögunnar punktakerfi sem kallast Eurobonus og gerði farþegum 

kleift að safna punktum, þó sérstaklega þeim sem flugu oft og títt (SAS, 2011). Þetta ár var 

einnig síðasta ár hafta á flugmarkaði í Svíþjóð. Árið 1997 var síðan ákveðið að ganga í Star 

Alliance. 

Árin 1999 og 2000 voru góð ár í sögu SAS. Markaðir höfðu opnast á ný í Evrópu og 

stefnumótanir síðustu ára, sem sneru að því að ná aftur til sín ferþegum frá lágfargjalda 

flugfélögum sem voru farin að hefja innreið sína, höfðu borgað sig. SAS hafði náð að sigra 

markaði í utanlandsflugi frá norður Evrópu, sem og sænska innanlandsmarkaðinn. Árið 2002 

var SAS orðið eitt af fjórum stærstu flugfélögum í Evrópu þrátt fyrir miklar þrengingar á 

Evrópska flugmarkaðnum sem og aukinni samkeppni. Til þess að halda sjó í mikilli 

samkeppni frá LFF var tekin sú stefna að einblína á farþega í viðskiptaferðum í staðinn fyrir 

almenna farþega í skemmtiferðum. Þá var einnig lögð jafnvel enn meiri áhersla á samvinnu og 

bandalög milli samstarfsaðila SAS (SAS Group, 2001, bls. 18-50). 

Árið 2003 hélt stjórn SAS áfram að leggja áherslu á að draga úr kostnaði í rekstrinum enda 

hafði verið þó nokkuð tap á rekstrinum á árunum á undan. Þá var rekstur SAS Airlines skipt 

niður í þrjú staðbundin fyrirtæki í Danmörku, Svíþjóð og Noregi. Mikil samkeppni var á 

markaðnum og var lágfargjalda hugtakið Snowflake kynnt til sögunnar sem átti að vera svarið 

við lágum fargjöldum á markaðnum. 

Snowflake var stofnað í mars árið 2003 og var allt í eigu SAS Group en átti að starfa sem 

sjálfstæð eining og átti að sinna hlutverki sínu sem LFF og í samkeppni við hin LFF á vissum 

leiðum. Það átti að sinna farþegum í einkaerindagjörðum og selja fargjöld aðra leiðina á lágu 

verði. Heimavellir Snowflake voru Kaupmannhöfn og Stokkhólmur með flug niður til Evrópu 

og voru fjórar þotur af Boeing 737 gerð málaðar í litum Snowflake til að sinna þessu. Af þeim 

85 leiðum sem SAS flaug til á þessum tíma var Snowflake með 20 af þeim. Selja átti alla 

miða (var um 80%) á Internetinu. Helstu keppinautar Snowflake voru flugfélögin Ryanair, 

Sterling og Maersk (SAS Group, 2004). 

Forstjóri Ryanair, Michael O´leary, hafði ekki mikla trú á þessu hjá SAS. Hann sagði meðal 

annars að engu ríkisflugfélagi hafi tekist að innleiða lágfargjalda hugtakið svo að það gangi 

upp vegna þess að stjórnendur væru of uppteknir af því að hugsa um, að ríkisflugfélagið sjálft, 

hagnist sem mest á innleiðingunni. Hann vitnaði í að British Airways hafði ekki tekist vel til í 
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að innleiða svipað hugtak sem hét BMI baby en selt það síðan til LFF EasyJet (Båge, 2004). 

Árið 2005 var kynnt ný áhersla innan sænska hluta SAS sem gekk útá lægri fargjöld og meiri 

sveigjanleika, aðallega vegna samkeppninni við FlyMe á þessum tíma. Þetta gekk að óskum 

og var ákveðið að yfirfæra þetta yfir á Evrópu leiðirnar einnig. Var það ekkert launungarmál, 

að lágfargjalda flugfélagið FlyMe (2004-2007) var að taka markaðinn föstum tökum á þessum 

tíma í Svíþjóð (sjá kaflann um FlyMe Sweden AB), sem og enn fleiri flugfélög. 

Þetta virtist ganga ágætlega hjá SAS á þessum tíma og þeir buðu einnig uppá háhraða Internet 

á milliheimsálfu leiðum sínum sem gaf fólki færi á að vinna meðan það flaug (SAS, 2011).  

Nú var komið að vissum tímamörkum hjá SAS og nauðsynlegt var að taka ákvarðanir um 

framtíðarstefnumörkun fyrirtækisins. Ákveðið var að fara út í að losa út aðra starfsemi nema 

flugstarfsemina og því tengdu. Árið 2006 ákvað stjórn SAS Group því að selja út 

hótelreksturinn og rekur samstæðan ekkert hótel í dag. Þetta var mikil stefnubreyting og var 

ákveðið að fylgja þessari stefnu áfram og selja það sem eftir var út úr samstæðunni og því var 

árið 2009 Core SAS stefnumörkuninni hrint í framkvæmd. Hún gekk út á að leggja áherslu á 

kjarna starfsemi og selja/leysa upp hliðarstarfsemina. Þessar breytingar frá árinu 2006 eru 

jafnvel stærstu ákvarðanir um breytingar á uppbyggingu SAS Group frá upphafi (SAS, 2011).  

Megináherslur SAS á síðustu árum 

Það sem SAS Airline hefur leitast við að gera síðustu ár er að reyna að hafa fjölbreytileika í 

rekstri sínum. Það hefur leitast við að hafa mismunandi þjónustu í rekstrinum til að bjóða 

viðskiptavinum sínum. Að reyna að gera eitthvað sem er nýtt og einstakt og er mikils metið af 

þeim sem nota þjónustuna. Michael Eugene Porter, prófessor frá Harvard Business School, 

segir meðal annars að fyrirtæki eigi að einblína meira á þá hluti sem eru mikils virði meðal 

viðskiptavina, það sem þeir kunna að meta og skiptir þá máli (Porter, 2011).  

Þetta virðist vera nákvæmlega það sem SAS reynir að gera, en þeir vilja leggja áherslu á 

vörumerkjaímynd sem felst í því að vera öruggt, þjónustuvænt og stundvíst flugfélag sem 

leggur áherslu á tækninýjungar. SAS leggur áherslu á að vera með ungan og frambærilegan 

flugflota, en núverandi meðalaldur á vélum SAS Airlines er 12,7 ár á 140 vélum þeirra, en til 

samanburðar er meðalaldur véla hjá Icelandair 16,1 ár á þeirra 17 vélum og 13,3 ár á 306 

vélum í eigu hjá Lufthansa (Airfleets, 2012). 

SAS býður því upp á bestu mögulegu þjónustu sem í boði er á þeim leiðum, sem félagið 

flýgur á, til þess að vera einstakir á markaðnum. Þannig reynir SAS að bjóða upp á mikla 
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þjónustu og það er í raun eftir því sem Michael Porter segir, að leita eftir hagstæðri, 

samkeppnishæfri stöðu innan flugiðnaðarins sem að leitast við að staðfesta arðbæra stöðu 

gegn þeim samkeppnis öflum sem fyrir eru á markaðnum (Porter, 2011). En á meðan virðist 

sem önnur flugfélög, sem eru arðbær, reyni að herja á hinn almenna flugfarþega. 

Þannig var ný stefna fyrirtækisins um verðlagningu til þess fallin að koma á þess háttar stöðu 

innan markaðarins með langtíma markmið í huga. Hún kallast 4Excellence og var hrint í 

framkvæmd í september 2011. Hún gengur út á það að ná eftirtöldum fjórum kjarnaatriðum 

fyrir 2015: yfirburðir í viðskiptum, yfirburðir í sölu, yfirburðir í flugrekstri og yfirburðir í 

fólki (people excellence). SAS skal vera í fremstu röð og leggja áherslu á að þjónusta fólk í 

viðskiptaerindum, á sama tíma og að styrkja grunninn á almennu flugi, þ.e. huga að hinum 

almenna ferðamanni. Félagið hefur hug á að ná til sín þeim ferðalöngum sem ferðst með lest 

eða rútu og þarf þá að laga verðlagninguna að því, þ.e. að lækka verð verulega ef það á að 

takast. SAS ætlar einnig að gera sölukerfi sitt straumlínulagaðra og gera vel við þá sem sína 

flugfélaginu hollustu sína, þ.e að styrkja EuroBonus prógrammið enn frekar (Guðmundur, 

2007). 

Áherslur og stefnumótun SAS í dag 

Framtíðarsýn SAS Group er að vera hátt metið fyrir fullkomnun af öllum hlutaðeigandi 

aðilum. Þeirra brýnasta verkefni er að bjóða fram besta verðmæti miðað við tíma og peninga 

fyrir farþega á norðurslóðum, sama hver tilgangur ferðarinnar er. Kennimark vörumerkis SAS 

er lagt fram sem: „þjónusta og einfaldleiki“. Þeirra markmið er að ná sjálfbærni í rekstri með 

framtíðar hagnaðarmöguleikum með eftirfarandi áherslum: SAS númer eitt í verðleika, hjá 

farþegum norðurlanda, og ná nýjum hæðum á ánægjuvogum, ná kostnaði á hverja einingu 

niður um 3% til 5% árlega, að starfsmannaánægjuvogin sé í hópi 5 efstu í samgöngu geiranum 

á Norðurlöndum og síðast er áætlað að ná útblæstri niður um 20% í heildina (SAS Group, 

2012, bls. 8-15).  

Í dag hefur stefnumótun og áherslur verið fært frá stefnumörkuninni Core SAS sem sett var á 

laggirnar árið 2009 og lauk árið 2011 (þegar búið var að selja nánast allar eignir sem ekki 

tengdust flug kjarna eignunum, Core SAS), yfir í nýtt hugtak sem kallast 4Excellence eða 

fjórir yfirburðir SAS. Þessi áætlun er gerð með það að markmiði að tryggja skilvirka ávöxtun 

á fjárfestingu þeirra fjárfesta og eigenda á fyrirtækinu með eftirfarandi áherslum: 

viðskiptalegir yfirburðir (Commersial Excelence) sem gengur útá að bjóða fram besta 

verðmæti miðað við tíma og peninga, yfirburðir í flugrekstri með því að auka hagræðingu og 
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minnka CASK (Cost of Available Seat-Kilometer) eða kostnað á hvern sætis-kílómeter sem í 

boði er, yfirburðir í sölukerfi með því að bjóða fyrirtækjum og öðrum viðskiptavinum uppá 

hollustu eða tryggðar samninga, og síðast svokallaðir yfirburðir í starfsmannahaldi (people 

excellence) í fjölbreytni í vinnuaðstöðu þar sem hver og einn fær að njóta sín (SAS Group, 

2012, bls. 12-24). 

Afkoma síðustu ára 

Hér fyrir neðan má sjá upplýsingar sem teknar eru saman úr ársskýrslum SAS frá 1999 til 

2011. Fyrir neðan töfluna má sjá þessar upplýsingar settar fram í línuriti þar sem sveiflurnar 

sjást greinilega. 

 

 

 

Year ended Hagnaður/Tap (SEK)  -  SAS Group

1999 1.846.000.000

2000 2.273.000.000

2001 -1.140.000.000 

2002 -736.000.000 

2003 -221.000.000 

2004 -1.813.000.000 

2005 418.000.000

2006 4.936.000.000

2007 1.234.000.000

2008 -6.360.000.000 

2009 -2.947.000.000 

2010 -2.218.000.000 

2011 -1.687.000.000 
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Á myndunum má sjá afkomu SAS Group frá árinu 1999. Þar sést að SAS hefur ekki náð að 

rétta úr kútnum eftir mikla niðursveiflu og tap árið 2008 eða um 6,3 milljarða sænskra króna. 

Má segja að leiðin hafi legið niður á við frá árinu 2006 þegar methagnaður var af rekstrinum 

eða næstum 5 milljarðar SEK. Árið eftir var féll afkoman niður um 3,7 milljarða SEK, frá 

árinu á undan. Síðan féll afkoman um 7,6 milljarða í árslok 2008. Samantekið tap síðustu 

fjögurra ára er um 13,2 milljarðar SEK sem samsvarar um 253 milljörðum ISK. 

Gengi hlutabréfa SAS síðustu ár 

 

 

Á þessari töflu má sjá verð hlutabréfa SAS Group frá mars 2010 til mars 2012 (tölur fengnar 

úr árskýrslum viðkomandi ára). Lækkunin hefur verið gríðarlega mikil og eigendur tapað 

miklum fjármunum í eignarýrnun en hlutabréf SAS hafa lækkað á þessu tímabili um 514% 

eða að meðaltali um 21% á mánuði frá mars 2010 til mars 2012. Þau fóru hæst í 43.2 SEK á 

hlut í mars árið 2010 og hafa lækkað niður í 8.4 SEK á hlut í lok mars 2012. 

Farþegafjöldi vs Stafsmannafjöldi SAS Group 
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Á þessari mynd má sjá farþegafjölda SAS samstæðunnar frá því árið 1999 til ársins 2012 

(tölur fengnar úr árskýrslum viðkomandi ára). Þarna sést að farþegafjöldinn hefur minnkað 

mikið á síðustu árum. Farþegafjöldinn jókst mikið árið 2001 þegar hann fór yfir 35 milljónir, 

minnkaði síðan aftur næstu árin á eftir og reis síðan hæst árið 2006 eða í tæplega 40 milljónir. 

Eftir það hefur hann lækkað um 30% eða í um 27,2 milljónir sem er svipað og hann var árið 

2000. Séu þessar tölur bornar saman við önnur flugfélög má sjá að frá árinu 2006 hefur 

farþegafjöldi Ryanair aukist um 89%, Lufthansa um 100% og Norwegian um 208%. 

Á ellefu árum hefur farþegafjöldi SAS Group því nánast staðið í stað meðan helstu 

keppinautar hafa aukið við sig, bætt við flotann og skilað flest ágætum hagnaði. Ætla má að 

stór hluti af þessari aukningu sé á kostnað SAS eins og gefur að skilja vegna þess að þau 

keppa á sama markaði að stórum hluta. 

 

 

Á þessari mynd (fyrir ofan) er starfsmannfjöldi SAS Group skoðaður (tölur fengnar úr 

ársskýrslum viðkomandi ára). Ef tekið er tímabilið frá 2006 til 2012 sést að hann hefur 

minnkað um 190% á móti farþegafjöldanum sem lækkaði um 142%. Greinilegt er að 

stjórnendur SAS hafa verið að minnka fyrirtækið statt og stöðugt síðustu árin en það verður að 

gefa þeim það að starfsmannafjöldinn hefur minnkað ennþá meira, sé miðað við 

farþegafjölda, en betur má ef duga skal. 

Hér fyrir neðað sést síðan fjöldi starfsmanna á hvern farþega, sem er ágætis viðmið og gefur 

til kynna að það hefur tekist að lækka kostnað, þ.e.a.s að það eru færri starfsmenn um hvern 

farþega en á móti má einnig segja að tekjurnar á hvern farþega hafa einnig lækkað í aukinni 

samkeppni. Þetta gefur til kynna að SAS sé á réttri leið þótt hægt gangi. 
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Einnig getum við snúið þessu við og sagt hversu margir farþegar eru á hvern starfsmann (tölur 

fengnar úr árskýrslum viðkomandi ára). Árið 2004 hjá Ryanair voru um 10.000 farþegar á 

hvern starfsmann en hjá SAS um 998 sama ár. Til viðmiðunar sama ár var British Airways 

með 800, Air Lingus (írskt flugfélag) með 1500, EasyJet (frá Englandi) með 6.000 og Iceland 

Express með um 3.600 farþega á hvern starfsmann, sama ár (Mbl-greinasafn, 2004).  

Í dag hefur SAS náð að bæta sig og árið 2011 voru þeir með 1.943 farþega á hvern starfsmann 

en eiga samt ennþá langt í land (SAS Group, 2012, bls. 1). 

Sjálfbær þróun og samfélagsábyrgð 

SAS hefur oft verið nefnt í því sambandi að vera leiðtogi í skuldbindingu í umhverfismálum. 

Jafnvel fyrirtæki í samkeppni við SAS hafa viðurkennt þessa staðreynd en einnig hafa 

birgðasalar, önnur flugfélög í samvinnu við SAS sem og fulltrúar alþjóðasamtaka eins og Air 

Transport Group (ATAG) og International Air Transportation Association (IATA, 

alþjóðasamtök flugfélaga) verið dugleg að lofsama SAS samstæðuna fyrir það sama. 

Árið 1997 fékk SAS óháðan utanaðkomandi aðila til þess að rannsaka og staðfesta umhverfis 

skýrslu sína og var fyrst flugfélaga til þess (SAS Group, 1998, bls. 14). Þá hefur flugfélagið 

eytt miklu fé og fyrirhöfn í að kaupa grænni flugflota sem og að bæta tækni á þeim sem fyrir 

er. Árið 2004, í sinni árlegu skýrslu um sjálfbærni,  er langtímamarkmiðið að byggja upp 

framtíðar hagnaðarmöguleika fyrir hluthafa með samfélags- og umhverfisábyrgð sem hluta af 

stærra markmiði (SAS Group, 2006, bls. 95-100).   

Allt frá árinu 2000 hefur SAS nefnt hugtakið um „triple bottom line“ í umhverfis skýrslu 

sinni. Árið 2001 breytti SAS ársskýrslu sinni þannig að umhverfisskýrslan var felld inní 

ársskýrsluna til þess að leggja áherslu á mikilvægi málaflokksins og til samanburðar við bein 

áhrif á útkomu samstæðunnar. Þessi stefnubreyting endurspeglaði metnað SAS í að vera í 

forystu í samfélagsábyrgð og breyttum stjórnarháttum samstæðunnar í þá átt. 
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Árið 2003 varð SAS síðan hluti af norrænni samvinnu og hluti af umhverfis samtökum sem 

kallast Nordic network of Global Compact og vinnur ötullega að innleiðingu 

umhverfisábyrgðar á norðurlöndum (SAS Group, 2004, bls. 102). Yfirstjórn SAS hefur oft 

gefið í skyn að sparnaður sem hlýst af því að nota sparneytnari mótora sem og aðrar aðgerðir í 

umhverfisvernd sé mikilvægur til langs tíma. Auk þess að spara peninga hefur stjórnin sagt að 

það geti örvað tekjustreymið með því að viðhalda viðskiptavinum frá fyrirtækjum sem að 

krefjast ábyrgðar frá birgðasölum vegna vottunar eins og t.d. ISO 14000, sem er alþjóðlegur 

umhverfis staðall. Til baka krefst SAS þess af birgðasölum að þeir geri gátlista. Neikvæð 

skýrsla frá mannúðar- og umhverfissamtökum getur haft mikil og snögg áhrif á afkomu SAS, 

jafnvel þótt það sé ekki þeim sjálfum að kenna (SAS Group, 2003, bls. 105-119).  

Stéttarfélög innan SAS Group 

Þegar hugað er að breytingum á skipulagningu og stjórnun flugfélaga þarf að horfa til 

skipulagningar á leiðarkerfinu, eflingar og skipulagningar samvinnu og bandalaga flugfélaga, 

bættrar starfsmannastjórnar, bættrar stjórnunar á verðlagningu og kostnaði. Þetta útheimtir 

mikla vinnu af hálfu alls þess starfsfólks sem kemur að breytingunum og er það helst 

hugarfarsbreytingin sem er erfiðust og það að missa völdin sem að fólk hræðist. Þegar 

breytingar eru innleiddar þarf að fá alla aðila að borðinu, en þar leika starfsmanna -og 

stéttarfélög yfirleitt aðalhlutverk til þess að ekki sé gengið á lögbundinn rétt starfsmanna. 

Innan SAS eru alls um 40 stéttarfélög sem öll verja rétt starfsmanna með kjafti og klóm (SAS 

Group, 2012, bls. 22-23). Stéttarfélög tengd SAS hafa gríðarlega mikil völd þegar kemur að 

breytingum, og svo virðist sem að erfitt sé að ná þeim í gegn, hvort sem þær eru jákvæðar eða 

neikvæðar fyrir SAS. Það er athyglisvert að skoða eitt gott dæmi þegar stjórn SAS vildi gera 

tiltölulega litlar breytingar á verkferlum flugfreyja með flokkun á úrgangi í flugi, sem ekki 

gekk í gegn, og sagði umhverfis fulltrúi SAS eftirfarandi: 

Því miður verð ég að segja að það er margt sem bendir til þess að við höfum ekki tekið réttar ákvarðanir 

til verndunar á umhverfinu, vegna þess að við gátum ekki sannfært stéttarfélögin til þess að breyta 

heildarhugmyndinni... samskipti okkar milli fyrirtækisins og stéttarfélaganna er mjög flókið. Það eru 

ekki einungis peningar, og völd þeirra, heldur eru þeir notaðir sem verkfæri til þess að fá öðrum 

ávinningi framgegnt, eða til þess að vernda eitthvað sem þeir hefur áður fengið (Lynes & Andrachuk, 

2008, bls. 385). 

Það er margt sem bendir til þess að sterk öfl stéttarfélaga tengd SAS hafi í gegnum tíðina haft 

mikil áhrif á allar þær breytingar sem gera á innan samstæðunnar. Það er mikið verkferli að 

þurfa að sannfæra 40 stéttarfélög um minnstu breytingar til hagræðis og að því sögðu hlýtur 
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stjórn SAS oft að hafa spurt sig að því hvort það sé vinnunnar virði. Einnig má ætla að það 

hafa verið dragbítur á eðlilega framþróun, og sérstaklega í grimmri samkeppni þar sem það 

verður að ríkja sveigjanleiki í rekstrinum. Þess má geta að ein helsta ástæða þess að ítalska 

flugfélagið Alitalia, var sett í gjaldþrot árið 2008, var sú að samningar náðust ekki við 

stéttarfélögin um breytingar og launalækkanir, en starfsmenn voru þess fullvissir að Ítalska 

ríkið myndi halda áfram að setja fjármagn inní félagið og bjarga frá þroti. Ítalska ríkið ákvað 

hins vegar að nóg væri komið og gekk af fundi, enda í nægum erfiðleikum sjálft, eins og síðar 

átti eftir að koma í ljós (sjá kafla: Alitalia sem enginn vildi). 

Helstu samkeppnisaðilar SAS 
 

Fjöldinn allur af flugfélögum flýgur í Evrópu og heldur uppi samkeppni við SAS. Félagið 

flýgur vestur um haf, innan Skandinavíu og norðurlanda sem og suður til Asíu og suður- 

Evrópu. Megin uppistaðan eru flugin á innri mörkuðum SAS, sem eru norðurlöndin: Danmörk 

(38% markaðshlutdeild SAS), Svíþjóð (31%), Noregur (51%) og Finnland (9%), þar sem 

búist er við 7% aukningu á flugfarþegum, sem og flug niður til Asíu og Suður- Evrópu, þar 

sem nokkur flugfélög hafa dafnað. Miklar breytingar hafa verið á stærstu, ríkisreknu 

flugfélögunum á síðustu árum. Breska flugfélagið British Airways og Spænska flugfélagið 

Iberia, sameinuðust og eru núna undir stjórn móðurfélagsins International Aviation Group 

(IAG). Eru þá þrjár megin samstæður sem stærstar eru í Evrópu: Lufthansa Group, 

AirFrance/KLM og IAG, sem allar halda uppi samkeppni við SAS með flugum inná norður 

markaðinn frá Evrópu (SAS Group, 2012, bls. 25).   

Lufthansa Group er stærsta flugfélag í Evrópu og flutti árið 2011 rúmlega 106 milljónir 

farþega á sínum leiðum en SAS Goup var áttunda stærsta félagið sama ár, og flutti um 27 

milljónir farþega. Árið 2009 var SAS Group 7 stærsta flugfélag Evrópu og árið 2006 var það í 

5 sæti (Wikipedia, 2011). 

Helstu flugfélögin sem eru í samkeppni við ríkisflugfélagið SAS eru þau sem fjallað er um hér 

á eftir. Einnig má nefna nokkur minni flugfélög sem einnig veita samkeppni, t.d.  Skyways, 

Malmö Aviation, Cimber Sterling, Estonian Air og airBaltic.  

Nowegian Air Shuttle 

Norska Lágargjaldaflugfélagið Norwegian Air Shuttle ASA (sláandi líkt SAS) er skráð í 

kauphöllinni í Oslo (Oslo Stock Exchange) og er annað stærsta flugfélagið í Skandinavíu og 
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þriðja stærsta LFF í Evrópu. Flogið er til 114 áfangastaða í Evrópu og norður Afríku, en flest 

flug félagsins eru á heimavelli í Skandinavíu með tíðar ferðir innanlands í Noregi og til 

Danmerkur, Svíþjóðar og Finnlands. Þá er einnig flogið til annara landa sunnar í Evrópu en 

félagið flutti um 15,7 milljónir farþega í heild árið 2011 og með velltu uppá 10,5 milljarða 

NOK. Þá er félagið ekki í neinu bandalagi flugfélaga eins og tíðkast ekki hjá LFF. Það eru um 

63 þotur í notkun hjá félaginu og allar af gerðinni Boeing 737 (Norwegian, e.d.). 

Áætlanir eru uppi um að hefja heimsálfuflug árið 2013 á Boeing 787 Dreamliner þotum og 

keyptu þeir meðal annars kauprétt af Icelandair á nokkrum þeirra. Þeir stefna að 10 til 15 

þotum af þessari gerð verði í flota félagsins og byrjað verður á að fljúga til borganna New 

York í BNA og Bangkok í Tælandi. Heimavellir félagsins eru Oslo, Kaupmannahöfn, 

Stokkhólmur, Helsinki, Bergen, Þrándaheimur, Stavanger og Sandefjörður (Dagensindustri, 

2012).  

Það gerðist síðan þann 25. Janúar 2012 að flugfélagið tilkynnti um stærstu þotupöntun í 

Evrópskri samgöngusögu þegar 222 þotur voru pantaðar frá Airbus og Boeing. Í framhaldi af 

því eru síðan áform um stóraukna starfsemi á sama markaðssvæði og SAS er á (Ekroll, 2012). 

Þar er því ljóst að samkeppnin við við Norwegian á eftir að vera enn harðari. 

Ryanair                     

Félagið er skráð á markað á Írlandi í ISEQ, Englandi í LSE og í BNA á NASDAQ. Félagið 

var stofnað árið 1985 af Christopher Ryan, Liam Lonergan og Írska viðskiptafræðingnum 

Tony Ryan sem fyrirtækið er nefnt eftir. Ryanair er Írskt flugfélag með höfuðstöðvar sína á 

Dublin flugvelli, sem er helsti flugvöllur félagsins sem og London Stansted flugvöllur. 

Félagið er með 289 vélar í rekstri af Boeing 737-800 gerð og stækkaði gríðarlega síðustu 

áratugina eftir að samkeppnishöftin í Evrópu árið 1997 voru afnumin. Þetta var fyrsta 

lágfargjalda flugfélag Evrópu og virðist vera markmið stjórnenda flugfélagsins að starfa 

nánast eins og „strætisvagn háloftanna“. 

Ryanair flýgur til 178 staða. Félagið var með tekjur uppá 3.3 milljarða Evra árið 2011 og 

skilaði hagnaði uppá 375 milljónir Evra. Félagið ýtti burtu ríkisflugfélögunum á 

Bretlandseyjum, á þeim leiðum sem félagið sá hagkvæmast að fljúga á milli. Þar sem var 

mikið af fólki og há tíðni fluga kom Ryanair og yfirtók markaðinn eins og stormsveipur, 

nánast í allri Evrópu, með einfaldleikanum og ódýrum fargjöldum. Þetta er ein helsta ástæða 

fyrir erfiðleikum ríkisflugfélaga eins og SAS, Alitalia og fleiri. 
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Ryanair flýgur til allra stærstu borga í Skandinavíu og nýtur sín þar sem fjöldinn er, með 

mesta tíðni á sumrin. Í Svíþjóð fljúga þeir til 7 staða: Gautaborg, Karlstad, Malmö, Skelleftea, 

Smaland, Stokkhólm Skavstad og Stokkhólm Vesteras. Í Danmörku fljúga þeir til 2ja staða: 

Árósa og Billund og í Noregi til 3ja staða: Haugasund, Oslo Rygge og Oslo Torp. (Ryanair, 

2012).  

Ryanair er helst þekkt fyrir að grípa tækifærin og vera snöggir í snúningum. Þeir reyna alltaf 

að gera góða samninga við flugvalla- og borgaryfirvöld um lendingargjöld og annan kostnað 

og eru nú margir farnir að fella þau jafnvel niður til þess að fá félagið til þess að fljúga til 

borganna til þess að fá allan þennan fjölda af ferðamönnum sem að félagið dælir inná staðina 

með mjög lágum fargjöldum og litlum tilkostnaði. Það er erfitt fyrir SAS að keppa við þessi 

fargjöld, eins og staðan er í dag. 

FlyMe Sweden AB 

FlyMe er flugfélag sem var stofnað árið 2004, með mest 5 Boeing 737 þotur í notkun og hætti 

rekstri með sviplegum hætti þann 2. mars 2007 og var tekið til gjaldþrotaskipta. Þeir voru með 

sínar skrifstofur í Gautaborg. Það flugfélag var svokallað lágfargjalda flugfélag og flaug til 

allra helstu borga í Evrópu sem og innanlands í Svíþjóð eins og Stokkhólm, Malmö og 

Helsinki. Þeir lækkuðu verulega fargjöldin og herjuðu á viðskiptafólk í innanlandfluginu í 

Svíþjóð, sem og almenna farþega, og tóku mikið af farþegum SAS sem hafði blöskrað verðið 

á fargjöldum. 

Þarna þarf SAS ávalt að tipla á tánum og hafa öfluga verðlagningu og sveigjanleika í 

rekstrinum og þarf alltaf að vera til staðar fyrir farþega sína til að missa ekki af lestinni. Eins 

og áður var nefnt breytti SAS áherslum og lækkaði fargjöld verulega á þessum leiðum, sem 

hlýtur að hafa verið erfitt, þegar yfirbyggingin er mikil. Samkvæmt samkeppnislögum má 

markaðsráðandi aðili á markaðnum ekki lækka verð sitt niður fyrir kostnaðarverð til þess eins 

að varna samkeppni. Skal það ásagt látið hvort SAS hafi verið markaðráðandi aðili í þessu 

tilfelli. 

Sterling Airlines 

Sterling Airlines komu, sáu og sigruðu og fóru síðan á hausinn þegar búið var að kreista allt 

útúr þeim sem hægt var. Árið 2003 var félagið með 6 þotur og fluttu um 800 þúsund farþega 

en voru komnir með 29 Boeing 737 þotur í fullri notkun árið 2008 og fluttu um 6 milljónir 

farþega á árs grundvelli. Flugfélagið hætti starfsemi og var lýst gjaldþrota þann 29. október 

árið 2008 (Wikipedia, 2009).  
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Þá ber að nefna að flugfélögin Sterling og FlyMe eru eitt af mörgum dæmum um flugfélög 

sem börðust við SAS um farþega en létu undan og voru tekin til gjaldþrotaskipta. Sennilega 

var það vegna harðrar samkeppni við SAS þar sem SAS hafði betur en bæði þessi flugfélög 

börðust eins og hetjur og höfðu þurft að lækka flugfargjöldin verulega til þess að byrja að fá 

tekjur og veltu. Margir misstu vinnuna sína og miklir fjármunir fóru til spillis, og má ætla að 

það hafi verið á kostnað SAS að hluta til, vegna þess að þeir misstu viðskiptavini yfir til 

hinna, en gott fyrir neytendur meðan á því stóð. Ætla má að SAS hafi fengið eitthvað af 

þessum farþegum aftur yfir til sín frá Sterling og FlyMe, en eitthvað hefur Norwegian tekið til 

sín sem hefur aukið farþegafjölda sinn um 208% frá 2006. 

Samanburður á fjölgun farþega 

Í töflunni hér fyrir neðan má sjá samanburð á fjölgun farþega hjá þeim flugfélögum sem eru í 

helstri samkeppni við SAS. Ryanair hefur aukið farþegafjölda sinn um 89% frá árinu 2006 til 

2011, Norwegian um 208%, Lufthansa um 99% en hjá British Airways hefur fjöldinn 

minnkað um 15% og hjá SAS um 30% frá árinu 2006. 

 

(Wikipedia, 2011) 

Alitalia sem enginn vildi 
 

Alitalia er ítalst ríkisflugfélag sem stofnað var sama ár og SAS var stofnað eða 1946. Félagið 

var í 49% eigu ítalska ríkisins og 51% í eigu annara fjárfesta og störfuðu um 19.000 manns 

hjá fyrirtækinu sem var með í notkun um 180 flugvélar,  þegar því var lýst gjaldþrota í ágúst 

2008. Þá hafði ítalska ríkið dælt inní fyrirtækið um 830 milljörðum ISK frá árinu 1998 (þess 
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má geta að þessi upphæð er um helmingur af þjóðarframleiðslu Íslands) en fékk ekki að halda 

áfram að setja fjármuni inní fyrirtækið vegna Evrópskra samkeppnislaga (Alitalia, e.d.).  

Fyrirhugaður var mikill niðurskurður í fyrirtækinu og uppsagnir starfsfólks til að reyna að 

bjarga fyrirtækinu. Boðað var til verkfalla af hálfu verkalýðsfélaga innan Alitalia en áður 

höfðu stjórnendur reynt til þrautar að semja við félögin sem ekki tókst. Ákveðið var því að 

fara í gjaldþrot með þetta gamla flugfélag, stofna nýtt félag og ráða hluta af starfsfólkinu aftur 

inn á lægri kjörum en áður ásamt veigamiklum breytingum á rekstri til þess að draga úr 

kostnaði (Salpukas, 1992). 

Þetta dæmi sýnir glöggva mynd af því hvernig farið getur fyrir gömlu, rótgrónu, ríkisreknu 

flugfélagi, sem reynir að halda í við nýja og sveigjanlega aðila sem reyna fyrir sér á 

markaðnum með missjöfnum árangri, en eru ekki hræddir við að prófa nýja hluti. 
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Niðurlag 
 

Í þessari ritgerð var farið vítt og breytt um flugheiminn og flugfélagið SAS sett í samhengi við 

það sem gerst hefur á þessum vígvelli. Einnig var  skoðað það sem gerst hefur innan 

flugfélagsins, til að varpa ljósi á stöðu þess í dag. 

Byrjað var að ræða flugrekstur almennt,  skoðað út á hvað hann gengur og hversu mikilvægur 

hann er fyrir heiminn allan til að stuðla að hagvexti í heiminum. Það eru auðvitað flugfélögin 

og velgengni þeirra sem mestu máli skipta í þessu samhengi. 

Flugið í Evrópu tók miklum stakkaskiptum strax á níunda áratugnum og var það reifað í 

framhaldinu hvernig þessar breytingar í átt að frjálsri samkeppni gengu fyrir sig. 

Ríkisflugfélögin, mörg hver, voru einkavædd til þess að geta beitt sér í samkeppninni, með 

breyttri samsetningu, en í framhaldi af þessari umræðu var farið út í að ræða um stjórnun í 

flugrekstrinum og hvernig hægt er að notfæra sér tæknina í stjórnuninni til þess að hafa betri 

yfirsýn yfir reksturinn og gera áætlanir til lengri og styttri tíma. 

Til þess að átta sig á því hvernig flugfélagið SAS er uppbyggt var útskýrt hvers konar 

tegundir af flugfélögum og hvernig viðskiptamódel séu við lýði í Evrópu. Talað var um 

bandalög flugfélaga og hversu mikilvæg þau eru t.d. í tilfelli SAS. 

Næst var rennt yfir sögu SAS frá stofnun þess árið 1946 til dagsins í dag og tekin fyrir helstu 

atriði sem vega mest í sögu þessa merkilega fyrirtækis og hafa haft áhrif á þróun þess og stöðu 

í dag. Mikilvægt var einnig að skýra út uppbyggingu og eignarhald SAS, og hvernig það 

tengist ríkjunum þremur í Skandinavíu, sem eiga um helmings hlut, á móti almennum 

fjárfestum. Skoðað er hverjar megináherslur stjórnenda SAS hafa verið síðustu ár, sem helst 

hafa snúist um að sýna SAS sem yfirburðar flugfélag og auðvitað hverjar þessar áherslur eru í 

dag, en þær kallast „4excellence“. 

Afkoma SAS og virði hlutabréfa er næst lauslega rætt og farið yfir tölur síðustu ára í töflu og 

texta. Gott er að bera saman farþega– og starsmannafjölda til þess að átta sig á því hvert 

samhengið er þarna á milli, til að gera sér grein fyrir kostnaði og hvert stefnir í þeim efnum 

þar sem lágfargjalda flugfélögin hafa státað sig af mörgum farþegum á hvern starfsmann. 

SAS hefur verið leiðandi í sjálfbærri þróun og samfélagsábyrgð, má segja síðan árið 1997, og 

setur það í ársskýrslu sína sem sér kafla. Jafnframt er fjallað um stéttarfélög innan SAS sem 
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hafa mikil völd þegar minnstu breytingar eru fyrirhugaðar og geta því haft mikið að segja um 

ákvarðanir sem teknar eru.  

Samkeppnisaðilar SAS og nokkur flugfélög eru rædd til þess að átta sig á keppinautunum sem 

SAS keppir við á sínum leiðum, en norska flugfélagið Norwegian Air Shuttle hefur stækkað 

mikið og tekið stóran bita af kökunni sem helsti keppinautur SAS. Á endanum er síðan farið 

stuttlega yfir sögu ítalska flugfélagsins Alitalia, sem tekið var til gjaldþrotaskipta árið 2008 en 

þá var búið að dæla fé inn í fyrirtækið stanslaust frá árinu 1998 af ítalska ríkinu. Athyglisvert 

er að skoða hvernig fór fyrir því félagi með stöðu SAS í huga.  

Helstu niðurstöður eru þær að SAS hefur ekki náð að aðlagast að nýjum tímum og breyttu 

rekstrarumhverfi þar sem hömlur á samkeppni hafa verið afnumdar að fullu í Evrópu. Svarið 

við grimmilegri samkeppni virðist hafa verið að skipta um forstjóra, stækka flotann og kaupa 

önnur flugfélög og fleiri eignir. Einnig að halda öðrum aðilum frá, sama hvað það kostaði. 

Þetta gekk ágætlega í nokkur ár en síðan kom skellurinn árið 2008 þegar félagið skilaði 

afleitri afkomu. Sem sagt, þær ákvarðanir sem teknar voru eftir að höftin voru afnumin voru 

greinilega ekki að bera árangur. 

Félagið fór út í lélegar fjárfestingar í stað þess að einbeita sér að tiltekt í félaginu sjálfu, til 

þess að takast á við aukna samkeppni eftir höftin. Leitast átti við að minnka yfirbygginguna, 

lækka kostnað (jafnvel þótt það hefði kostað að fara í hart við stéttarfélögin), reyna að sjá hvar 

jafnvægið milli viðskiptafarþega og almennra farþega var, þ.e.a.s að byggja upp rétt 

viðskiptamódel (taka Lufthansa til fyrirmyndar þar sem vel hafði tekist til). Það er ekki hægt 

að segja að sú staðreynd að fyrirtækið er í eigu ríkjanna þriggja sé ástæða þess að fyrirtækið 

gangi ekki vel, en það verður ekki frá því litið, að einkarekstur virðist henta betur ef litið er á 

sögu annarra ríkisflugfélaga eins og t.d. British Airways. 

Einnig má segja að sú staðreynd, að SAS státi sig af ríkri ábyrgð gagnvart samfélaginu og 

sjálfbærri þróun og setji það inní rekstrarreikninginn sinn, sé mikill tvískinnungur. Ástæðan er 

auðvitað sú að það er einnig mikil ábyrgð sem fylgir því að reka fyrirtæki í eigu almennings 

þannig að ekki hljótist tap og skaði af á hinum endanum. Samfélagsábyrgð öðru megin, mikið 

tap og eignarýrnun hinumegin. 

Nú skulum við kaupa flugfélög, nú skulum við selja eignir, nú skulum við skipta SAS upp, nú 

skulum við sameina allt aftur og fyrst að þetta gekk ekki, þá skulum við bara skipta um 
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forstjóra enn einu sinni. Það má líkja þessu við hauslausar hænur í hænsnabúi þar sem skipt er 

um hana reglulega, svo mikil virðist ringulreiðin hafa verið á köflum.  

Í dag er félagið á réttri leið að vissu leyti, en enn er þessi „yfirburðar tilhneiging“ við lýði og 

ekki er verið að takast á við vandmálin þótt að samstæðan hafi einfaldað reksturinn með því 

að selja eignir og minnkað tapið síðustu ár. Ef það er svona erfitt að eiga við aðila eins og 

stéttarfélögin og eigendur, á að mínu mati að setja félagið í gjaldþrot, stofna annað félag á allt 

öðrum og einfaldari grunni og ráða nýtt starfsfólk sem er tilbúið til þess að vinna í 

hagkvæmni. Byrja síðan upp á nýtt með óskrifað blað. 
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