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‘Rovdrift’?

• Tradisjonelt tenker vi på dominerende 
aktører (rovdyr) som utnytter sin makt 
til å presse ut svakere nykommere 
(byttedyr)
•Historisk var:

•Byttedyr = LLCer
•Rovdyr   = Nettverksselskap
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MEN ER DET SLIK NÅ?
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Et rovdyr? Rovdyret?
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Markedet for ‘flyve-dyr’ siste 10 år...
60% av total vekst etter 2000 er på Intra-Europeiske  
ruter (Major European carriers, ASK Billions)
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(+26%) (+126%) (+28%) (+50%)



Og – hvem var rovdyret på intra-europeisk?
(203 bill ASK):
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Bytte målt i PAX 2004-2012 
(i 1000, Kilder: Drønnen og Frantzen, 2013)
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Bytte målt i PAX 2004-2012 
(i %, Kilder: Drønnen og Frantzen, 2013)



Og Norge er et spennende ‘beiteland’
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• Oslo-Trondheim er Europas åttende mest trafikkerte flystrekning
• Rutene mellom Oslo og Bergen, -Trondheim, -Stavanger, 

-København og -Stockholm er på topp 30 i Europa

Norge

2003: 
5.7 reiser 
per person

2011: 
9.5 reiser 
per person



Så nåsituasjonen for det gamle 
rovdyret SAS??
• British Airways, Flight 9, 10 000 meters høyde 

over Indonesia 24. juni 1982, Kaptein Eric Moody:

«Ladies and gentlemen, this is your captain 
speaking. We have a small problem:…

…All four engines have stopped. We are doing 
the damndest to get them under control. 
I trust you are not in too much distress.»
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Modus operandum anno 2000

• Gamle rovdyr spiste godt betalende 
saftige fleksible forretningspassasjerer

• Gamle byttdyr tok til takke med dårlig 
betalende seige turister
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Men forretningskundene er 
i ferd med å dø ut
• ‘Stylized facts’:

• Forretningssegmentets markedsandel faller over tid (har fortsatt etter 2009)
• SAS har (hadde) en spesielt høy andel forretningsreisende
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Business share by company

Source: TØI, 2009
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Business 
share 2011

Norwegian 22
SAS 46
KLM 49
Lufthansa 43
Widerøe 64
British Airways 42



Men forretningskundene er 
i ferd med å dø ut
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• Etterspørselen etter fleksible billetter har skiftet tilbake men 
også prisfølsomheten har økt
• Forretningskunden ‘kler seg oftere ned’
• Beveger seg bak i kabinen eller ut av nettverksselskapet

• Barclay Cards undersøkelse: 
  1998-99: 28% av forretningsreisende reiste lavkost
  2004-05: 71% av forretningsreisende reiste lavkost

• Kostnadsreduksjonene som kan læres fra lavkostselskapene er 
dessuten ikke spesielt velkomne hos forretningsreisende 
(ingen servering, mere diskrimminering, lavere servicenivå)



Modus operandum anno 2013

• Gamle rovdyr må endre kosthold – nå 
er det ‘lav karbo’ med fokus på turister 
og dårlig betalende seige forretnings-
passasjerer

• Gamle byttdyr fortsetter å spise 
turister, men nå får de også lov å jakte 
i forretningssegmentet.
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Så... 

• De gamle byttedyrene har fått ferdig 
utvokste tenner og er blitt fullvoksne 
rovdyr

• De gamle rovdyrene er blitt tannløse; 
noen er selv blitt byttedyr, og de som 
fortsatt jakter går ofte hjem sultne
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Det nye ’jaktterrenget’

• Defineres av: 
1. De nye rovdyrene: LCCene

• Lavkostselskapenes kostnadsprofil har blitt en viktig 
numerær for nettverksselskapenes mulighetsrom

• Mange av lavkostselskapenes strategier adopteres nå av de 
gamle rovdyrene – nettverksselskapene

2. Relativ kostnadsposisjon nettverks-     
    selskapene i mellom er fremdeles viktig



Og her hjemme har Norwegian skarpest tenner 
(Setekilometer kostnad i NOK, Kilder: Drønnen og Frantzen, 2013)
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Og tar vi med mer av bildet blir det ikke mye lystigere
(Setekilometer kostnad i NOK, Kilder: Jakobsen 2012, Drønnen og Frantzen, 2013)
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SAS nærmer seg de andre gamle rovdyrene, 
men alle disse har langt igjen til de nye
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Og hvor har lavkostselskapene sine  fordeler 
relativt til nettverksselskapene? 
(Source: Johnny Skoglund, SAS)
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Advantages Acumulated advantages LCCs' cost compared to network company



MEN nå etablerer de nye rovyrene – lavkostselskapene MEN nå etablerer de nye rovyrene – lavkostselskapene 
seg også på de mellomlange og de lange ruteneseg også på de mellomlange og de lange rutene
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Finansavisen 7.10.09

Norwegian har bestiltNorwegian har bestilt
15 Boeing Dreamliners 15 Boeing Dreamliners 
og er i gang for fulltog er i gang for fullt

Average stage 
Length LCCs



Er nå dette så smart Bjørn?

• Tradisjonell oppskrift:
• Nettverksselskap=Long Haul
• LCCs=Short Haul

• Hvorfor? 
1. Long Haul trenger passasjerer – mange   

    passasjerer
2. LCCenes kostnadsfordel er ikke like opplagt på 

    langdistanseruter
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1. Long Haul trenger passasjerer – mange   
    passasjerer

• Nettverksselskapene har:
• Mating fra store nettverk
• Allianser some genererer etterspørsel i begge 

ender
• Bonus system som favoriserer forretningskunder
• ‘Business’ profiler som er spesielt rettet mot 

forretningskunder 
(‘arbeide på reisen’, ‘sove for å være uthvilt’,…) 

• Avtaleverk på plass allerede: Long haul er ikke 
deregulert slik som internt i EU eller USA
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2. 2. LCCenes kostnadsfordel er ikke like opplagt på 
    langdistanseruter
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(Source: Johnny Skoglund, SAS)

På Long Haul: +30%  På Long Haul: +30%  
(16+3+6+6) av kostnads(16+3+6+6) av kostnads
Fordelen forsvinnerFordelen forsvinner



Noen spekulasjoner rundt Bjørn’s plan: Noen spekulasjoner rundt Bjørn’s plan: 
Etterspørsel…Etterspørsel…

• Mating er ikke nødvendig hvis du går på store flyplasser (nav) 
f.eks.:, London-New York

• Dreamliner tillater lengre rundturer innenfor 24 timer
• Helsinki-Asia har så langt vært ‘perfekt’ for en 24 timers rundtur
• Dreamliner vil tillate tilsvarende 24 timers rundtur også mellom Arlanda 

og Asia – kan endre passasjerstrømmene

• Forretningskunden blir mindre og mindre viktig: 
Turistkunden flyr mer og lengre og lengre.
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Noen spekulasjoner rundt Noen spekulasjoner rundt Bjørn’s plan: Bjørn’s plan: 
Kostnader…Kostnader…

• Nye fly er billigere å drifte
• Operasjonen har base i Bangkok:

 

Reduserer kostnader til ‘competitive level’…
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http://jobs.flightglobal.com/job/1401350712/b787-non-
type-rated-captain-norwegian/



Ny forskning på hvordan de gamle 
rovdyrene møter de nye rovdyrene

Nettverksselskapene har en fordel relativt til lavkost: De 
kan bruke flere flytyper uten å bryte med sin 
forretningsmodell, og de kan dele opp virksomheten 

1. Vil de nye regionale jetflyene som erstatter turboprop 
    maskinene kunne lage en ny nisje og endre 
    nettverksstrukturen?
2. Kan nettverksselskapene svare på lavkostrevolusjonen 
    gjennom egne underselskap?

Ex: Transavia (LC eid av Air France/KLM), 
            Vueling (LC eid av Iberia), 
            Germanwings og Bmi Baby (LC eid av Lufthansa))
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Flytype etter distanse, USA
Man analyserer direkteruter (PP) som ikke flyr inn til hovednav. 

© Frode Steen 26TP: Turboprop, RJ: Regional Jet, Main:Mainline jets



Flytype og forretningsmodell etter distanse, USA
Man analyserer direkteruter (PP) som ikke flyr inn til hovednav. 

© Frode Steen 27
TP: Turboprop, RJ: Regional Jet, LC: LC Subsidiary, 
Main: Main Jets run by flag carrier



Xavier Fageda and Ricardo Flores-Fillol: 
(Basert på data fra mer enn 6000 EU og USA ruter, 2009 data):

‘Our analysis suggests that network airlines may have incentives 
to divert traffic away from their hubs by making use of either 
regional aircraft or low-cost subsidiaries.’

Fageda & Flores-Fillol, 2012, p.2

•Funn 1: Nettverksselskap har med suksess skapt nye profitable 
ruter på tynnere bypar-destinasjoner ved å bruke regionale jet-
fly: Tillater høy frekvens som er populært for forretningskunder

•Funn 2: Nettverksselskap har med suksess skapt nye profitable 
‘underbruk’ på lengre direkteruter med mye turisttrafikk.
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Nettverksselskap med mange flytyper tåler bedre 
fremtidig ruteusikkerhet
“Uncertainty, Flexibility and Market Entry”, Christian Essling (2013)

• Esslingers hypotese: Økt kapasitetsfleksibilitet gjør 
det lettere og entre på ruter med høyere 
etterpørselsvariasjon
• Ser på et stort amerikansk datasett, tar ut ‘like’ markeder 

og kontrollerer for en rekke faktorer; prisnivå, 
konkurransetrykk etc

• Kapasitetsfleksibilitet måles gjennom flåtesammensetning

• Hovedresultatet hans gir støtte til hypotesen: 
Flåtefleksibilitet er positivt korrelert med etablering i 
marked med høyere etterspørselsstokastikk
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En mulig fremtid for nettverksselskapene

• Bruke sin fleksibilitet gjennom nettverksdesign og 
heterogen flåtestruktur mot lavkostselskapenes 
manglende ikke-fleksible forretningsmodel med én 
flytype som krever tykke ruter med høy etterspørsel

• ‘Omvendt Judo-økonomi’

• Depends for success upon the skill of using an opponent’s 
own weight and strength against him, thus enabling a weak 
or light individual to overcome a physically superior 
opponent. 

    -Columbia Encyclopedia, 6th edition
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Og i Kristiansand...
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EMBRAER 190 perfekt tilpasset 
for regional konkurranse – 
gjør SAS hjemmeleksen her?



Men det kommer alltid et ‘men’:
kostnader er drevet av hele LCC modellen – ikke bare 
flyflåtesammensetning

• LCC modellen dreier seg om én flytype 
(lav fleksibilitet) og,

MEN det er også så mye mer!
• Kutte kostnader på alle hjørner
• Vokse frem ny etterspørsel ved å bruke 

nye markedsføringsstrategier gjennom 
nye mye lavere priser

• +++
32
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Hvor kuttet nå lavkost sine kostnader: Og ikke 
minst hvor mye følger av enhetlig flåte? 
(Source: Johnny Skoglund, SAS)
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Skal vi tro dette er mindre enn 8%-poeng av 58 
bestemt av enhetlig flåte: Ryan vs Lufthansa

• Dette betyr at de nye rovdyrene selv med alt for stort fly har 
en enorm kostnadsfordel uansett

• La oss anta følgende
• LCC fly: Ryan’s Boeing 737-800, 186 passasjerer
• Nettverksselskapsfly: Embraer 190, 114 passasjerer 
• 2012 kostnader, flatt fordelt over flytype 
• Bergen-Oslo: 360 rute-km
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Selv med 114 passasjerer som betaler Lufthansas setekostnad
tjener Ryan Air penger med ‘halvfullt’ (61%) fly…

Euros pr seat 
km (2012 
numbers)  

Aircraft 
size PAX Route km seat km

Flight 
cost in 
EURO

LCCs cost 
advantage in 

%
Ryan Air 0.036 186 360 66960 2427
Lufthansa 0.080 114 360 41040 3283 26 %



Skal vi tro dette er mindre enn 8%-poeng av 58 
bestemt av enhetlig flåte: SAS vs Norwegian

• Samme forutsetninger som over, men nå satt 
inn for SAS og Norwegians kostnader
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Med 2012 kostnader har SAS ingen fordeler med mindre fly
 
Med lavere kostnader som avtalt i november har de en 
marginal fordel, men bare om de har et setebelegg på 100%

Euros pr seat 
km (2012 
numbers) 

Aircraft 
size PAX Route km seat km

Flight 
cost in 
EURO

LCCs cost 
advantage in 

%
Norwegian 0.063 186 360 66960 4185
SAS 0.108 114 360 41040 4412 5 %
SAS etter avtale 0.094 114 360 41040 3848 -9 %



Og hva endte det med i Indonesia i 1982?

• Kaptein Moody hadde tatt snarveien over vulkanen Galungung 
– den lagde askeskyer.  
Han var på god vei til å bli den første som styrtet i havet med 
en Boeing 747

MEN: Sammen med styrmann og flyteknikker og 
etter febrilsk leting i manualer fikk de startet 
motorene – da hadde de falt 7000 meter…

   Så hva med SAS – kanskje de kjenner seg bedre 
igjen i bildet nå?
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