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Sammanfattning 

Inledning: Syftet med denna studie är att undersöka hur den närmaste framtiden för SAS 

 ser ut samt att undersöka värderingen på SAS aktien ser ut på stockholmsbörsen. 

 Frågeställningen är: Hur ser börskursen ut för SAS aktien år 2015? Hur har SAS 

 P/E tal utvecklat sig jämfört med andra flygbolag? och hur har SAS hanterat 

 tidigare kriser? 

 Studien har avgränsats till en tidsperiod på tio år för SAS och fem år för de 

 övriga flygbolagen. De flygbolag som har valts i studien utöver SAS är 

 Lufthansa, British Airways, Norwegian och Air France-KLM. Motivet till

 studien har varit den turbulens som har varit kring SAS och dess aktie under 

 början av år 2010 i samband med nyheten om en nyemission och vinstvarningar. 

 

Metod:  En stor del av studien har en deduktiv och kvantitativ ansats. Beräkningarna har 

 härletts från befintliga teorier och data samt nyckeltal har inhämtats från bland 

 annat årsredovisningar och andra valida källor. En mindre del av studien har 

 skett genom dokumentanalys för att få en förståelse av hur branschen fungerar 

 och dess historia.  

 

Teori:  För beräkning av börskursen har Damodarans aktievärdering med differentiell 

 tillväxt använts i studien. För beräkning av de variabler som har använts i 

 Damodarans modell har både ex ante och ex post metoden använts. För justering 

 av börskursen vid nyemission har korrigeringsfaktor (k) vid nyemissioner 

 använts. 

 

Empiri: SAS har haft många kriser som har inträffat i samband med olika externa 

 omvärldshändelser. Under empiridelen presenteras och beskrivs kriserna 

 utförligare. De övriga flygbolagen har känt av samma kriser. För att ta sig 

 igenom kriserna genomför de olika flygbolagen besparingsprogram där bland 

 annat antalet anställda minskas. Under den här delen av studien beräknas även 

 de olika variabler som kommer att användas vid beräkningen av börskursen.  

 Beräkningen av börskursen visar att den bör vara 3,184 SEK år 2010. 

 Om hänsyn tas till nyemissionen 2010-04-29 och den planerade 
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 sammanläggningen av aktier 2010-06-07 stiger värderingen av börskursen till 

 61 SEK 

 

Slutsats:  Sett ur ett historiskt perspektiv bör SAS tas sig igenom den nuvarande krisen 

 liksom de har gjort vid tidigare kriser. Jämfört med de andra flygbolagen i 

 studien har deras E/P tal fluktuerat mer vilket innebär en ökad riskfaktor för 

 aktieägarna. Trots det anses börskursen för SAS, vid studiens utförande, vara 

 fullvärderad!   
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1 Inledning 

Under detta avsnitt kommer bakgrunden till och syftet med denna studie att presenteras. Här 

kommer även de avgränsningar som har valts att presenteras. 

  

1.1 Bakgrund 

Ursprungligen var SAS ett samarbete mellan de tre nordiska ländernas flygbolag, Sverige, 

Danmark och Norge.  DDL (Det Danske Luftfartsselskab) från Danmark, DNL (Det Norske 

Luftfartsselskap) från Norge och SILA (Svenska Interkontinental Lufttrafik AB) från Sverige. 

Samarbetet var ett sätt för de små skandinaviska länderna att konkurrera på den internationella 

marknaden. Senare skulle det bildas ett konsortium mellan de nordiska bolagen.
1
 

Redan från start var bolaget en pionjär och föregångare inom flygbranschen. År 1946 var SAS 

det första flygbolaget att korsa atlanten.
2
 Den första flyglinjen gick till New York och 

åtföljdes några månader senare av linjer till ett flertal städer i Sydamerika. Under kommande 

år fortsatte expansionen till fjärran östern och Afrika och många nya flygrutter upprättades på 

orter där inga andra flygbolag representerades. En nackdel med att just SAS var det enda 

flygbolaget som fanns representerade på orten var att det var tvunget att ha egen personal och 

markservice på dessa destinationer.
3
 

Glamourifieringen av flygbranschens yrken har underlättat flygbolagens utveckling. Det var 

exotiskt med utlandet och många människor ville arbeta inom flygindustrin.
4
 

År 1951 upprättades ett konsortieavtal där Sverige fick den största andelen i bolaget på grund 

av att Sveriges folkmängd var störst. Totalt äger de tre staterna, Sverige, Norge och Danmark 

femtio procent av bolaget. Den danska och den norska staten äger två sjundedelar var medan 

den svenska staten har ett ägande på tre sjundedelar. Denna uppdelning har sett likadan ut 

sedan konsortieavtalet upprättades fram till dagens datum.
5
  

                                      

1
 DI dimension 2/2010 s.24 

2
 SAS De första 50 åren (1996) s.13 

3
 SAS De första 50 åren (1996) s.22 

4
 SAS De första 50 åren (1996) s.26 

5
 DI dimension 2/2010 s.24  
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Svenska staten har alltid haft ett ägande i bolaget. Den största enskilda ägaren, familjen 

Wallenberg, var även de med från start och de var även inblandade i förhandlingarna för att få 

till ett första samarbete.
6
   

När allt fler flygbolag kom in på marknaden började flygplatserna att ta ut avgifter för varje 

flygplan att mellanlanda och att landa på flygplatser där det inhemska flygbolaget 

prioriterades. För att undvika dessa kostnader bildade fler och fler flygbolag allianser. 

I samband med att flygplansmodellerna utvecklades och kunde ta fler passagerare blev det allt 

svårare för flygbolagen att fylla upp de tomma flygstolar som affärsresenärerna inte fyllde 

upp. Återigen var SAS först med en lösning, år 1952 introducerades turistklassen, en 

rabatterad biljett med restriktioner.
7
 

SAS har även utvecklat och banat väg för den tekniska utvecklingen. SAS utvecklade i 

samarbete med amerikanska instrumentfirmor gyrokompassen och himmelskompassen. Med 

hjälp av dessa kompasser och polarkartan, en karta framtagen av SAS där meridianerna ersätts 

av parallella linjer, blev SAS år 1954 först med polarresor.
8
 

Ännu ett steg i flygindustrins utveckling var introduktionen av jetflygen. År 1959 flög SAS 

sitt första jetflyg. Jetflygen hade en högre hastighet och tog fler passagerare än de gamla 

propellerplanen. Men efterfrågan hann inte öka i samma takt som flygets kapacitet som 

utbudet gjorde. Det var speciellt kännbart för SAS då bolaget hade investerat stort kapital i 

jetflygen. Det stora gapet mellan utbud och efterfrågan kom att utgöra den första kris som 

flygindustrin var med om.
9
 

I början sågs gods som en lönsam utfyllnad av planets lastutrymme men med tiden ökade 

intäkterna markant och godset blev en egen satsning i bolaget. Gods betalades högre än 

passagerarna mätt i kilo. Innan oljekrisen på sjuttiotalet hade bolaget svarat för 4 procent av 

världens flygfrakt mätt i omsättning och hade en marknadsandel på femtio procent av 

Skandinaviens frakt, men tyvärr ökade även utbudet på godsfrakten mer än efterfrågan vid 

jetflygens intåg.
10

 

År 1967 blev SAS först i världen med en helt mekaniserad (datoriserad) fraktterminal. I 

början var det ett totalt kaos då systemet sände allt gods åt fel håll men när systemet hade 

                                      

6 SAS de första 50 åren (1996) s.11  
7 SAS De första 50 åren (1996) s.66 
8 SAS De första 50 åren (1996) s.38 
9 SAS De första 50 åren (1996) s.59 
10 SAS De första 50 åren (1996) s.60 
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styrts in fungerade det bra med resultatet att man klarade att hantera mer gods än tidigare.
11

 

Man kunde se början på stordrift inom fraktflyget då flygbolagen kunde ta emot mer gods och 

systemet gjorde att godset blev sökbart under frakt. 

 

1.2 Problemformulering 

SAS redovisade ett resultat för helåret 2009 med en förlust på 2.9 miljarder kronor, resultatet 

var mycket sämre än vad analytikerna hade förväntat sig.
12

  Det var det sjätte året under de 

senaste tio åren som bolaget går med förlust.
13

  

Trots en nyemission år 2009 som tillförde bolaget sex miljarder kronor har bolaget inte 

kunnat klara sina finanser. Bolagets nuvarande VD, Mats Jansson noterade under senare delen 

av 2009 att tillskottet inte var tillräckligt utan att ytterligare tillskott behövs.  Nu, år 2010 ber 

SAS aktieägarna om ett tillskott på fem miljarder i form av ytterligare en nyemission.
14

 I 

samband med nyemissionen har ägarna för första gången ställt krav på bolaget att 

personalkostnaderna måste sänkas med 500 miljoner kronor.
15

 

För att ta sig igenom krisen planerar bolaget att med sitt besparingsprogram, Core SAS att 

sänka kostnaderna med totalt 7,3 miljarder kronor.
16

 Utöver det har åtta fackförbund gått med 

på den besparingsplan som SAS har lagt fram. Planen innebär årliga besparingar på 

femhundra miljoner kronor.
17

 Facken har accepterat försämringar med tio procent i form av 

lön och pension.
18

 

En överenskommelse är träffad mellan SAS och dess banker vilket ger bolaget bättre 

kreditvillkor. 

Svenska staten och övriga storägare har sagt ett villkorat ja till emissionen. Facken går med på 

besparingar och att bankerna förlänger de av bolagets lån som förfaller. Näringsministern, 

Maud Olofsson, menar att bolaget kommer att vara lönsamt efter nyemissionen och de 

                                      

11
 SAS De första 50 åren (1996) s.62 

12
 http://www.va.se/nyheter/2010-02-09/sas-4-kv-res-f-skatt-1-519-mkr–1/ (2010-03-15, 20:30) 

13
 DI dimension 2/2010 S.24 

14
 http://www.dn.se/ekonomi/hard-kritik-mot-statlig-sas-raddning-1,1042307 (2010-03-15; 20:30) 

15
 DI dimension 2/2010 s.24 

16 http://www.va.se/nyheter/2010/02/09/650-jobb-bort-fran-sas/  
17

 http://www.dn.se/ekonomi/bors/sas-overens-med-facken-1,1060030 (2010-05-06; 20:00) 
18

 http://www.dn.se/ekonomi/bors/sas-overens-med-facken-1,1060030 (2010-03-20; 19:00) 
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besparingar som kommer att utföras
19

. Emissionen ses av aktieägarna som en sista chans för 

bolaget att ta sig på fötter igen.  

Själva bolaget ser inte en ljusning i sikte förrän år 2011 eller 2012. 

Många höjda röster i Sverige, Danmark och Norge har hörts mot staternas utryckning att 

hjälpa SAS. Många tycker att bolaget borde avvecklas eller säljas men staten och nuvarande 

VD på SAS tror inte att det är den bästa lösningen för tillfället. I det skick som bolaget är i 

idag går det inte att sälja, istället vill man få bolaget på fötter för att sedan sälja eller diskutera 

ett samgående med ett annat flygbolag. 

Under denna krisperiod har förtroendet för SAS sjunkit liksom börskursen. SAS riskerar att få 

sitt kreditbetyg sänkt av kreditvärderingsbolaget Moody’s. Dels på grund av bolagets svaga 

fjärde kvartal och även på grund av de minskade intäkterna, något som påverkar bolagets 

likviditet negativt. För tillfället har Moody satt SAS på observationslistan. 
20

 

 

1.3 Frågeställning 

 Hur ser börskursen ut för SAS aktien år 2015? 

 Hur har SAS P/E tal utvecklat sig jämfört med andra flygbolag? 

 Hur har SAS hanterat tidigare kriser?  

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna analys är att undersöka den närmaste framtiden för SAS och värderingen av 

SAS aktien på Stockholmsbörsen.  Hur mår flygbranschen? Hur har utvecklingen varit och 

hur är nuläget med fokus på SAS och med en mindre jämförelse med andra flygbolag i 

branschen? 

 

1.5 Avgränsningar 

Tidsperioden för värderingen av SAS kommer att begränsas till tio år, 2000-2009.  En tio års 

period är en tillräckligt lång period för att få med olika konjunkturscykler och 

världsomhändelser som har skett.  

                                      

19 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6575638.ab (2010-03-15; 19:00) 
20

 http://www.va.se/nyheter/tt/2010/02/11/sas/ (2010-02-11; 19:00) 
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Beräkningen av den framtida börskursen på SAS aktien kommer att avgränsas till år 2015. 

Detta för att bolagets senaste besparingsprogram, Core 2011, påverkan på resultatet ska kunna 

ses. Besparingsprogrammet förväntas ge ett bättre årsresultat än tidigare år och därmed även 

ge utdelningar till aktieägarna. 

På grund av tidsbrist kan inte hela flygbranschen undersökas i sin helhet. Jämförelsen 

kommer att göras mot fyra utvalda flygbolag, Norwegian, Lufthansa, British Airways och Air 

France-KLM. Valet av Norwegian beror på att bolaget är en stor lågpriskonkurrent inom 

Norden. De andra tre flygbolagen valdes på grund av att de verkar och har sin bas i Europa 

och påverkas av konjunkturer och händelser på liknande sätt som SAS. 
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2 Metod 

Under denna rubrik kommer olika metoder som har använts i denna analys att presenteras 

och beskrivas.  

2.1 Metodval 

En fallstudie har genomförts med fem flygbolag och den utvalda tidsperioden är mellan år 

2000 till 2009. Insamlingen har skett genom att årsredovisningar från de berörda flygbolagen 

har studerats och analyserats, enskilt för varje år. Utvalda enheter har samlats in och utformats 

i ett exceldokument som presenteras i tabellform. I tabelldokumentet presenteras utförda 

uträkningar. Uträkningarna är utförda genom att använda de valda formlerna som presenteras 

i teoriavsnittet. De enheter som är valda är; resultat efter skatt, omsättning, antal aktier, valuta, 

aktiekurs per sista dag i räkenskapsperioden, vinst per aktie, utdelning per aktie, antalet 

anställda. En stor del av studien har en deduktiv ansats där konkreta hypoteser har härletts 

från befintliga teorier. 

En av de variabler som har undersökts och analyserats är vilken börskurs aktieägarna kan 

förvänta sig år 2015. Sedan har en analys utförts med en jämförelse av de fem flygbolagens 

P/E tal och E/P tal.  Slutligen har en studie gjorts om hur SAS har hanterat de olika kriserna 

som bolaget har gått igenom. 

För att undersöka ifall det finns ett linjärt samband mellan några av de ovanstående 

variablerna har en enkel linjär regressionsanalys och en hypotesprövning utförts. Antal 

anställda valdes till det beroende variabeln och omsättning till oberoende variabel.  

De aktuella börskurserna som har presenterats och använts i analysen kommer från de börser 

som aktien handlas ifrån. Den utvalda dagens börskurs är den sista dagen i bolagets 

räkenskapsperiod. En stor del av den valda studien har en kvantitativ ansats där data från de 

behandlade bolagens årsredovisningar har analyserats och använts vid beräkningar av de 

teoretiska modellerna. Årsredovisningarna har en hög reliabilitet och även en hög validitet då 

man kan återkomma till samma årsredovisning vid flertalet tillfällen och erhålla samma 

uppgifter. Årsredovisningarna har genomgått analyser av både det aktuella flygbolagets 

ledning samt revisorer för att senare vid bolagsstämman fastställa uppgifterna i 

årsredovisningen. 
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En mindre del av studien har skett genom dokumentanalys för att få en bättre förståelse av hur 

branschen fungerar både historiskt och i nutid. Det innebär att en analys har skett av olika 

texter och dokument som har ansetts vara av värde för denna analys.         

Flertalet av flygbolagen har verkat i flera decennier och därmed har det i studien, för 

empiridelen, skett en analys av flertalet historieböcker och informationshäften. Informationen 

i böckerna kommer från flygbolagens egen personal och är därför inte så objektiv som om en 

utomstående författare skulle ha skrivit historieinformationen. 

Källorna som har använts i studien och analysen har huvudsakligen varit primära källor. Det 

avser även merparten av teorin. Exempel på primära källor är årsredovisningar. Sekundära 

källor har använts med visst förbehåll, som till exempel flygbolagens internetsidor.  

 

2.2 Metoddiskussion och källkritik 

 I studien har det använts lättillgängligt material såsom årsredovisningar från de valda 

bolagen. Kritik till metoden kan ges att det inte finns full förståelse för hur uppgifterna har 

framtagits av bolaget. Studiens generaliserbarhet kan diskuteras då flygbranschen inte 

representeras av endast fem flygbolag. Alla inriktningar av de olika flygbolag som finns inom 

flygbranschen är inte heller representerade som till exempel inrikes flygbolag. Den valda 

börskursen reflekterar inte reaktioner kring när en presentation av en årsredovisning sker, för 

studien valdes därför sista räkenskapsperiodens dag. 
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3 Teoretisk referensram 

Under denna del av uppsatsen kommer de valda teorier som skall ingå i undersökningen att 

presenteras och diskuteras. 

 

3.1 Teori 

Den teori som kommer att användas i den här undersökningen är Damodarans aktievärdering 

med differentiell tillväxt där: 
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och: 
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Vid konstat tillväxt är: 

EPEPSP /00   
23

 

Där: 

EPS0 = resultat per aktie 

g = tillväxttakt under de första t åren 

r = avkastningskrav på eget kapital 

Payout ratio = payout ratio under de första t åren 

gn = tillväxttakt efter t år och i oändlighet 

Payout ratiot = utdelningsandel efter t år  

Utdelningsandel kan även skrivas som (1-b) där b = andelen kvarhållna vinstmedel
24

 

                                      

21
 Damodaran (1994) s.201 

22
 Damodaran (1994) s.200 

23
 Damodaran (1994) s.198 
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3.2 P/E- talet 

P/E talet är ett av marknadens värderingsmått.
25

 Det påverkas olika beroende på hur de olika 

variablerna, payout ratio, risk (β), tillväxttakt och riskfri ränta förändras.
26

 

Ökar payout ratio eller tillväxttakten ökar även P/E talet. Om däremot risken eller den riskfria 

räntan ökar leder det till att P/E talet minskar.
27

 

Då P/E talet är beroende av dessa variabler som är föränderliga över tid samt kan variera från 

land till land och även variera för olika bolag kan en jämförelse mellan olika bolags P/E tal 

vara svår att utföra. Hänsyn måste tas till dessa skillnader när en jämförelse görs.
28

 

Ett alternativ till den tidigare nämnda beräkningen av P/E talet är
29

 

aktiepervinst

aktieperpris
EP /  

 

3.3 E/P talet 

E/P talet är P/E talet inverterat. Det är den procentuella vinsten på varje, av aktieägarna, 

investerad krona.
30

Eftersom E/P talet anges i procent blir det enklare att göra jämförelser 

mellan olika bolag och även att jämföra ett bolags avkastning med den riskfria räntan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

24
 Damodaran (1994) s.277 

25
 Ross, Weterfield, Jaffe, Jordan (2008) 

26
 Damodaran (1994) s 201-204 

27
 Ibid 

28
 Damodaran (1994) s.222 

29
 Ross, Weterfield, Jaffe, Jordan (2008) 

30
 http://www.investopedia.com/terms/e/earningsyield.asp (2010-05-20; 21:52) 
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3.4 Korrigeringsfaktor (k) vid emissioner
31

 

 

3.4.1 Formeln för k vid nyemission 

 

f

P

TK
f

k
cum

1

1

 

 

3.4.2 Formeln för k vid sammanläggning av aktier 

 

f
k

1

1
 

 

Där: 

TK = teckningskursen 

ƒ = antal nya aktier/ antal aktier före emissionen 

Pcum = börskurs dagen före avskiljandet av teckningsrätter 

 

3.5 Tillväxttakten 

Genom att beräkna den genomsnittliga historiska tillväxttakten kan den framtida tillväxttakten 

estimeras. Det finns olika sätt att beräkna det genomsnittliga talet, vilket man väljer beror på 

hur stor spridning och variation det är på de siffror man ska beräkna. Ett sätt att beräkna 

medelvärdet vid varierande negativa och positiva intäkter är att använda sig av medianvärdet. 

Det är det sättet som kommer att användas i det här arbetet vid beräkningen av den 

genomsnittliga tillväxttakten. Beräkningen av medianvärdet går ut på att först rangordna de 

olika enheterna i stigande ordning och sedan välja det tal som befinner sig i mitten av listan 

till medelvärdet. 

Ett ytterligare sätt för beräkningen av tillväxttakten är att basera beräkningarna på de 

förväntningar som finns på marknaden om den framtida tillväxten. 

 

                                      

31
 Sveriges Finansanalytikers förening, Finansanalytikers rekommendationer 2006, (2005) 
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3.6 Marknadens utdelningsandel 

Utdelningsandelen är den procentuella andelen av bolagets vinst som betalas ut till 

aktieägarna. I den här studien används en utdelningsandel för marknaden som är beräknad ex 

post, det vill säga beräkningarna bygger på historiska utdelningsandelar för ett visst antal 

bolag under en tidsperiod på fjorton år.  

 

3.7 Marknadens riskpremie 

Marknadens riskpremie är skillnaden mellan den långsiktiga riskfria räntan, till exempel den 

tio åriga statsobligationsräntan, och det totala avkastningskravet på aktiemarknaden. Precis 

som det låter är riskpremien den avkastning som aktieägarna kräver eller förväntar sig på 

grund av den ökade risk ett aktieinnehav innebär jämfört med ett innehav av obligationer.
32

  

Vid beräkning av riskpremien finns det två ansatser att välja mellan, ex post och ex ante. Ex 

post innebär att beräkningen av riskpremien bygger på studier av den historiska riskpremien 

över en längre tidsperiod. Vid studier enligt ex ante metoden byggs beräkningen på de krav 

på, alternativt förväntningar om, avkastning utöver den riskria räntan som marknadsaktörerna 

har.
33

 

Den riskpremie som kommer att användas i denna undersökning är beräknad enligt ex post 

metoden med en undersökningsperiod på 102 år.  

 

3.8 Den riskfria räntan 

Den riskfria räntan på marknaden är den tryggaste räntan som erbjuds och den mäts med den 

långa marknadsräntan. I studien används statsobligationsränta med tio års löptid
34

. 

 

 

 

 

                                      

32
 Ross, Westerfield, Jaffe, Jordan (2009), s.267 

33
 http://www.pwc.com/en_SE/se/assets/riskpremiestudie_2009.pdf (2010-05-19; 20:10) 

34
 Riksbanken 
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3.9 Teoretisk diskussion 

Vid användandet av Damodarans aktievärdering med differentiell tillväxttakt måste hänsyn 

tas till att P/E talet blir intetsägande vid ett negativt EPS tal. För att lösa detta problem kan en 

användning av ett genomsnittligt EPS vara ett alternativ.
35

 

 Ett annat problem vid användningen av den tidigare nämnda teorin kan vara att ständiga 

förändringar i intäkterna leder till att P/E talet förändras väsentligt från den ena perioden till 

den andra.
36

 

Att beräkna P/E talet genom att dela priset på aktien med resultatet kan bli lite missvisande då 

intäkter brukar följa de ekonomiska cyklerna medan priset reflekterar de förväntningar som 

finns på bolaget. Därför kommer det i den här undersökningen att göras en fullständig 

beräkning av P/E talet som bygger på payout ratio, tillväxttakt och ränta. 

 

3.9.1 Andra teoretiska modeller 

En annan teori för beräkning av börskursen (P) är Gordons modell med differentiell 

tillväxttakt. I Gordons modell bygger beräkningen av priset på storleken på utdelningarna.
37

 I 

den här undersökningen har valet av teorimodell fallit på Damodarans modell främst för att 

flygbolagen under de år vi valt att undersöka inte har haft någon utdelning eller att en väldigt 

liten utdelning har ägt rum.    

                                      

35
 Damodaran (1994) s.214 

36
 Ibid 

37
 Ross, Weterfield, Jaffe, Jordan (2008) 
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4 Empiri 

Empiriavsnittet beskriver och behandlar SAS historia och kriser. Även variablerna för de 

olika beräkningarna presenteras under detta avsnitt. 

 

4.1 De olika kriser SAS har genomgått 

SAS har haft ett flertal svåra kriser som skulle kunna ha gjort att bolaget inte existerat idag.  

Den första svåra krisen för bolaget var i samband med övergången från propellerflyg till 

jetflyg år 1960, SAS köpte och bytte i hög takt ut sitt flygplansbestånd. Samtidigt med 

jetflygplanen fanns det propellerplan kvar i drift och bolaget behövde både personal och 

reservdelar för båda flygplanstyperna, vilket innebar höga kostnader.
38

 

Faktumet att jetplanen hade större kapacitet än de föregående propellerplanen och att de flesta 

länder hade upprättat egna flygbolag ledde till att det fanns ett överutbud av flygtjänster 

samtidigt som världsekonomin stagnerade. Bolaget mötte krisen med stora 

kostnadsbesparingar, där bland annat 2 600 personer avskedades, samt genomförandet av en 

nyemission på fyrtiotvå miljoner dollar.
39

  

Nästa stora kris kom på sjutiotalet i samband med den globala konjunkturnedgången. 

Konkurrensen från charterbranschen var hård och oljekrisen föranledde kraftigt höjda 

drivmedelspriser. Bolaget tvingades att kraftigt rabattera biljetterna för att fylla de tomma 

planen samt att dra ner på servicenivån som då ledde till att affärsresenärerna blev 

bortskrämda. 

Ytterligare en kris kom på åttiotalet då konjunkturen i världsekonomin återigen sjönk. SAS 

hade en stor flygplansflotta med många olika modeller som medförde stora kostnader.
40

  

Med krisen kom även den andra oljekrisen och den gjorde att bolaget inte kunde stå emot med 

resurser längre och det blev de första förlusterna i resultatet de åren. År 1980 rekryterades Jan 

Carlzon till VD posten, men innan han tog sig an arbetet tog han och vissa andra 

                                      

38
 SAS De första 50 åren (1996) s.59 

39
 DI dimension 2/2010 s.24  

40
 SAS De första 50 åren (1996) s.65 
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nyckelpersoner och analyserade bolagets situation på djupet. Han insåg att de stora intäkterna 

fanns hos affärsresenärerna.
41

 

Motivationen var låg hos medarbetarna och kunderna missnöjda. En strategi utarbetades, ”The 

businessmans airline”. Strategin godkändes och arbetet sattes igång, 150 stycken projekt 

skulle sättas igång inom loppet av åtta månader. Fokus flyttades från det tekniska till 

kundnyttan. ”Bolaget skulle drivas som ett marknadsorienterat servicebolag.”
42

 

SAS introducerade Euroclass för affärsresenärer och tog bort sin förstaklassbiljett. Det var 

ekonomibiljetten som döptes om till Euroclass. Priset bevarades men serviceskillnaden ökade 

mot turistklassen. Antalet avgångar ökade, mellanlandningar togs bort och bolaget satsade 

hårt på punktlighet och god service. Det var viktiga egenskaper för just affärsresenären.  

Euroclass konceptet byggde på att de fullbetalande Euroclass passagerarna skulle erbjudas en 

service som överträffade de konkurrerande bolagens traditionella business class. En viktig del 

i konceptet var personalen, de var bolagets ansikte utåt.
43

 Euroclass blev en succé. Trots att 

bolaget endast hade en marknadsandel på nio procent av den europeiska marknaden på 

åttiotalet hade SAS nästan femtio procent av de totala vinsterna på denna marknad. 
44

 

Nästa kris kom på nittiotalet, även då i samband med en lågkonjunktur och höga oljepriser
45

. 

SAS visade miljardförluster och för att ta sig igenom krisen sattes år 1991 ett 

kostnadsbesparingsprogram igång. År 1993 fick Jan Reinås tillfälligt VD posten. Under hans 

tid som VD renodlade han bolagets verksamhet och en skuldsanering påbörjades.
46

 

Under nittiotalet började bolaget diskutera olika samarbeten och fusioner, man kan inte stå 

ensam som flygbolag men det går heller inte att erbjuda alldeles för många flyglinjer. Istället 

för att bli uppköpta eller att köpa andra flygbolag inleddes samarbete genom allianser.
47

 

Allianser behövs idag för att öka effektiviteten mellan rutterna, på detta sätt går det att samla 

en större mängd passagerare i ett större plan som skall till samma slutdestination. Allianser är 

bäst för de flygbolag som flyger långdistansrutter.
48

 

                                      

41
 SAS De första 50 åren (1996) s.68-72 

42
 SAS De första 50 åren (1996) s.68-72 

43
 Ibid 

44
 DI dimension 2/2010 s.24 

45
 SAS De första 50 åren (1996) s.84 

46
 SAS De första 50 åren (1996) s.71 

47
 SAS De första 50 åren (1996) s.80-83 

48
 DI dimension 2/2010 s.24 
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År 2001 drabbas flygbranschen på nytt av en kris. En terroristattack där två flygplan kraschar 

in i World Trade Centers två torn i New York ledde till två krig och kaos i flygbranschen.
49

 

Världsekonomin hamnade i lågkonjunktur och priset på olja liksom konkurrensen inom 

flygbranschen ökade. Många flygbolag runt om i världen gick i konkurs eller rekonstruerades 

men SAS klarade sig. Samma år uppdagades en kartellbildning i Danmark mellan SAS och 

Maersk med konsekvensen att hela bolagets styrelse avgick. För att rädda SAS genomförde 

dåvarande VD, Jörgen Lindegaard, ett besparingsprogram kallat ”Turnaround 2005” på 14 

miljarder kronor. 
50

 

Trots många kriser har bolaget haft många bra år. Det har handlat om en spiralgång. Dåliga år 

har åtföljts av goda år. År 2007 hade bolaget det högsta antalet destinationer och det högsta 

antalet passagerare någonsin.
51

 

 Flygindustrin är en väldigt känslig bransch då resenärerna reagerar kraftigt och fort vid 

händelser som krig, pandemier, oljepriser, haverier, dollarutveckling, konjunkturer, 

miljölagstiftning och säkerhetslagstiftning.
52

 

 

4.2 Avregleringen av flygmonopolet 

Avregleringen av det svenska inrikesflyget ägde rum i juni 1992. April 1997 släpptes också 

konkurrensen fri inom EU.
53

 Avregleringen var svår att bemöta för en monopolist som SAS 

med staten som ägare då man prissatte sina biljetter efter sina kostnader och det speglade inte 

konkurrenternas prisnivå på biljetter.
54

 

 

4.3 SAS ägarsituation 

Det var också svårt för SAS att möta den nya konkurrensen på grund av att bolaget hade en 

filosofi om att konsortieavtalets uppdelning även skulle spegla uppdelningen av besättningen i 

flygplanen. Till exempel skulle norsk besättning utgå från en norsk flygplats, detta gör 

                                      

49
 Affärsvärlden 11/2009 s. 21 

50
 Affärsvärlden 11/2009 s. 22 

51
 Affärsvärlden 11/2009 s.18 

52
 DI dimension 2/2010 s.24 

53
 Ibid 

54
 Affärsvärlden 11/2009 s.18 
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verksamheten trögrörlig med låg produktivitet och stora merkostnader i form av 

hotellövernattningar med lön för personalen.
55

 

Det finns ett avtal mellan de tre nordiska staterna som reglerar samarbetet i SAS och är en 

överenskommelse vid händelse av krig om hur fördelning av bolagets flygplan skall ske samt 

om regleringar och tillstånd. Överenskommelsen reviderades senast år 1989.  

En annan anledning är att varje stat vill behålla sitt ägande av SAS är just utifrån 

infrastrukturperspektiv, att vid oförutsedda händelser skall staten ha ett bolag som värnar om 

sitt lands intresse.
56

 

Flygbranschen har länge haft problem med att fackförbunden har tagit till strejker som gett 

stora konsekvenser för många. Även SAS har haft problem med strejker. Totalt finns det  

trettionio stycken olika fackförbund inom SAS.
57

 

Fackförbunden inom SAS har historiskt varit väldigt starka. De har stärkts av det faktum att 

SAS är delvis statsägt och därmed inte kan gå i konkurs. Värst har fackförbunden i Danmark 

varit när det gäller strejkandet. Under åren 1997-2007 drabbades SAS av nittio stycken 

strejker varav sjuttiofyra stycken i Danmark, sjuttiotre av dem var vilda strejker.
58

 

 Även trestatsmodellen har varit en bidragande faktor. En stark ägare har saknats och skötseln 

av bolaget har lämnats till VD och styrelse.
59

  

 

4.4 SAS aktien 

De tre nordiska staterna Norge, Danmark och Sverige äger tillsammans femtio procent av 

aktierna. Näst största aktieägare är Knut och Alice Wallenbergs stiftelse med 7,6 procent. 

Tidigare har bolaget och även aktiehandeln delats upp i de nordiska länderna men den 6 juli 

2001 slogs de tre nordiska bolagen och aktiehandeln till en enda, SAS Sverige AB. 

År 2009 gjordes en nyemission för att förstärka bolaget och varje befintlig aktie gav fjorton 

nya aktier med en aktiekurs på 2,63SEK
60

. Intresset från aktieägarna var stort och 

nyemissionen övertecknades med tjugofyra procent. Nu står bolaget och aktieägarna inför en 

ytterligare en nyemission som skall ske år 2010. 

                                      

55
 Affärsvärlden 11/2009 s.19 

56
 Affärsvärlden 11/2009 s.19 

57
 Affärsvärlden 10/2009 s.16 

58
 Affärsvärlden 11/2009 s.21 

59
 Ibid 

60
 http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/Historiska_kurser/?Instrument=SSE13557(2010-05-25;13:20) 
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4.5 Core SAS 

Strategi 2011 med namn Core SAS infördes år 2007 för ett långsiktigt målarbete med en 

koncentration av kärnverksamheten.  

”I syfte att öka koncernens lönsamhet för att bemöta den aktuella ekonomiska nedgången och 

interna utmaningar har koncernen lanserat en förnyad strategisk inriktning. Core SAS, som 

förväntas implementeras från 2009 fram till 2011. Core SAS syftar till att koncentrera och 

omorganisera koncernens affärsverksamhet och innehåller följande fem huvudområden”
61

 

 Fokus på den nordiska hemmamarknaden 

 Fokus på affärsresenärer och ett stärkt kommersiellt erbjudande 

 Förbättra koncernens kostnadsbas 

 Effektivisera koncernens organisation med förstärkt kundfokus och 

 Förstärka koncernens kapitalstruktur 

  

  

                                      

61
 Kompendiet för inbjudan till teckning av nya aktier i SAS AB’s nyemission 2009 
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4.6 De jämförda flygbolagen 

4.6.1 Norwegian Air Shuttle ASA (nedan kallat Norwegian) 

Bolaget grundades år 1993 för att göra inrikesflygningar med ett nära samarbete med 

Braathens S.A.F. E under de första nio åren. År 2001 slogs SAS och Braathens samman och 

Norwegians samarbetsavtal förlängdes inte. Då Braathens var Norwegians enda kund, 

beslutade bolaget att de skulle fortsätta fokusera på inrikesflygning inom Norge. Detta då 

Norge är det land i norden som är mest i behov av flyg mellan landets städer då geografin 

visar på ett avlångt land med bergsmarker och svåråtkomlig terräng. Norwegian startade sina 

flygrutter då det fanns ett stort behov av lågprisflyg i lågkonjunkturen samt med målet att 

skapa konkurrens på en monopolmarknad. Samtidigt fanns ett överutbud på flygplan så 

Norwegian kunde förhandla sig till fördelaktiga leasingavtal.
62

  

Norwegian skrev år 2007 på den största europeiska beställningen av flygplan från Boeing. 

Beställningen innefattar totalt en leverans av 42 flygplan mellan åren 2008-2014.
63

 

Fokus från bolagets start är att verksamheten skall vara kostnadseffektiv. Bolaget ser sin 

hemsida som den viktigaste distributionskanalen och användandet av hemsidan leder till låga 

administrationskostnader. En modern flygflotta innehas och enligt nuvarande VD, Björn Kjos 

är det lägre kostnader vid underhåll av nya plan jämfört med gamla samt att de nya tar fler 

passagerare jämfört med de gamla flygplansmodellerna.
64

  

Norwegians aktie börsintroducerades december 2003 med en stängningskurs på 29NOK den 

första dagen. Den största nuvarande aktieägare är HBK Invest AS som ägs av Norwegians 

grundare och dess familj
65

. Genom nyemissioner har aktieantalet ökats i flera omgångar sedan 

börsintroduktionen, för att inbringa mer kapital till flygplansinvesteringar.
66

 

 

  

                                      

62
 www.norwegian.se/historik (2010-05-05: 12:00) 

63
 Ibid 

64
 Affärsvärlden 10/2010 s.16 

65
 http://www.norwegian.se/om-oss/investor-relations/the-share/shareholders/(2010-05-05; 13:00) 

66
 Norwegians årsredovisning från år 2004-2009 
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4.6.2 Deutsche Lufthansa AG (nedan kallat Lufthansa) 

Även Lufthansa drabbades hårt av krisen år 1990. För att klara krisen sökte bolaget 

samarbetspartners och för att bilda allianser. Lufthansa kom senare att bilda ”Star Alliance 

group” med bl.a. SAS. 
67

 

År 1997 omstrukturerades bolaget från grunden och blev samtidigt helt privatägt. Trots 

kommande kriser inom flygbranschen fortsatte Lufthansa sin ekonomiska uppgång. På 2000-

talet omorganiserades den regionala marknaden samtidigt som samarbetet inom ”Star 

Alliance” fördjupades. Lufthansa satsade även på en förbättrad komfort i business class och 

mer serviceförmåner för affärsresenärer, till exempel att passagerarna får tillgång till 

höghastighets bredband under flygningen. 
68

 

År 2005 integrerades Swiss Air i Lufthansa group. Under år 2008 och 2009 fortsatte 

Lufthansa att expandera. De övertog ett flertal flygbolag i Europa, Brussels Airlines, Austrian 

Airlines 
69

, German Wings och British Midland.
70

 Andra bolag som ingår i Lufthansa group är 

Sun-Express, ett bolag ägt gemensamt av Lufthansa och Turkish Airlines.
71

, och Jetblue, ägs 

till 19 % av Lufthansa.
72

 Lufthansa har likt SAS ett besparings- och utvecklingsprogram 

kallat, Climb 2011
73

. Detta program skall ge en besparing på totalt en biljon Euro fram till år 

2011. Lufthansas aktie har funnits på tyska börsen sedan år 1966. År 1997 sålde den tyska 

staten det sista aktieinnehavet i Lufthansa.  

 

  

                                      

67
 http://konzern.lufthansa.com/en/history/nineties.html (2010-05-05; 13:00) 

68
 http://konzern.lufthansa.com/en/history/2000-present.html (2010-05-05; 13:00)  

69
 http://www.flygtorget.se/Aktuellt/Artikel? Id=6751 (2010-05-05; 21:00) 

70
 http://www.flybmi.com/bmi/en-gb/about-us/our-history/our-history.aspx(2010-05-05; 21:00) 

71
 http://www.sunexpress.com/xq/en/about-sunexpress.jsp (2010-05-05; 21:00) 

72
 http://www.jetblue.com/about/ourcompany/history/about_ourhistory.html (2010-05-05; 21:00) 

73
 Lufthansa groups årsredovisning 2009 s.22 
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4.6.3 British Airways Plc (nedan kallat British Airways) 

Året 1919 gör bolaget sin första kommersiella flygning från London till Paris. Med på planet 

fanns endast en passagerare och diverse gods.
74

 Perioden mellan åren 1919 och 1972 hände 

mycket inom flygbranschen i Storbritannien. Flygbolag grundades, slogs ihop, splittrades eller 

lades ner, slutligen var det ett flertal flygbolag som gick samman år 1974 och bildade det 

nuvarande bolaget British Airways.
75

 

I början av 1980-talet gick flygbolaget igenom tuffa tider. För att ta sig genom 

lågkonjunkturen var bolaget tvunget att friställa anställda och sälja en del av sin flotta. 

Ännu en kris på 1990-talet ledde även den till uppsägningar och nedbantning av 

verksamheten. En del av bolagets mest perifiera verksamhet knoppades av. Senare gjordes det 

nya investeringar i form av köp av andelar i andra mindre flygbolag bl.a. Air Russia, Delta 

air, TAT, Dan air, Qantas och Us air. Många samarbetsavtal tecknades under detta årtionde 

mellan British Airways och andra flygbolag. Vid den tidpunkten bildades även the Oneworld 

Global Alliance, de flygbolag som ingick i alliansen är till exempel American Airlines, 

British Airways, Canadian Airlines, Cathay Pacific Airways och Qantas Airways.
76

 

Nya destinationer introducerades och olönsamma lades ned. I likhet med andra flygbolag 

drabbades British Airways hårt av flygkrisen efter terrorattacken mot World Trade Center i 

USA. För att motverka nedgången introducerade bolaget en sparplan där man såg över all 

gammal och ny verksamhet. Bland nedskärningarna fanns en nedbantning av personalen med 

omkring 7 200 personer. Detta räckte dock inte och ytterligare en besparingsplan 

introducerades ett halvår senare. Den här gången skulle 5 300 tjänster försvinna från bolaget. 

Allt för att få flygbolaget att åter gå med vinst och för att kunna konkurrera med de 

lågprisbolag som finns på marknaden.
77

  

Som ett sätt att utmärka sig mot andra flygbolag introducerade British Airways år 2005 ett 

nytt koncept som gav passagerarna en möjlighet att donera pengar till olika 

miljöorganisationer som en kompensation för det koldioxidutsläpp de har orsakat genom att ta 

flyget.
78

 

                                      

74
 http://www.britishairways.com/travel/history-1910-1919/public/en_gb (2010-05-05; 21:00)  

75
 http://www.britishairways.com/travel/history-1970-1979/public/en_gb (2010-05-05; 21:00) 

76
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77
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Februari 1987 börsintroducerades British Airways på Londonbörsen. Intresset var stort och 

aktien övertecknades elva gånger.
79

 Aktieantalet har höjts successivt under de undersökta åren 

2004 till 2009 på grund av bolagets optionsprogram för bolagsledningen.
80

 

 

4.6.4 Air France – KLM 

Air France grundades år 1933 genom en fusion av fyra ledande franska transportbolag. Tidigt 

60-tal revolutionerades flygbranschen med jetplanen som introducerades av Air France och 

som kunde halvera flygtiden. År 1974 flyttade Air France in i den nya flygplatsen Charles de 

Gaulle som kom att bli en stor internationell flygplats och flygbolagets bas. Air France kände 

av oljekriserna under 70-talet och för att motverka krisens effekter startade Air France sin 

fraktverksamhet som fick en kraftig ökning redan från start. Den 21 januari 1976 

introducerades flygplansmodellen Concorde på rutten Paris-Dakkar-Rio de Janeiro, modellen 

hade utarbetades genom ett samarbete mellan den brittiska och franska flygplansindustrin. År 

1992 bildades The Air France group genom att flygbolaget Air Inter gav sjuttiotvå procent av 

sina aktier till Air France aktieägare
81

 År 2000 bildades SkyTeam, en global allians där Air 

France, Delta, Aero-Mexico och Korean Air ingick. September 2003 skrevs ett avtal om en 

sammanslagning mellan Air France och KLM, året därpå ledde sammanslagningen till att 

bolaget blev Europas största flygbolag; Air France-KLM. Bolaget skulle ha kvar de två 

flygbolagen för sig, med sitt eget varumärke och sina tre kärnverksamheter. Denna 

sammanslagning har lett till att Air France KLM är världsbäst på godstransporter.
82

 Den 22 

februari 1999 börsintroducerades Air France på Parisbörsen. Många intressenter fanns för att 

köpa bolagets aktier, institutionella intressenter tecknade sig för ett antal aktier som översteg 

fyrtio gånger vad som fanns att teckna. Sjuttiotvå procent av de anställda tecknade sig för att 

köpa aktien så succén var total
83

. Air-Franceaktiens första dags stängningskurs var på 14 

Euro.
84

 

 

                                      

79
 http://www.britishairways.com/travel/history-1980-1989/public/en_gb(2010-05-05; 21:00)  

80
 British Airways årsredovisning 2004-2009 

81
 http://corporate.airfrance.com/en/the-airline/history/ (2010-05-05; 12:00) 

82
 Ibid 

83
 http://corporate.airfrance.com/en/the-airline/history/ (2010-05-05; 12:00) 

84
 http://www.airfranceklm-finance.com/air-france-klm-share-price.html (2010-05-05; 12:00) 
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4.8 Beräkning av variabler 

4.8.1 Regressionsanalys och hypotesprövning 

Korrelationen beräknas till 0,9844 det innebär att determinationskoefficienten blir 0,969.  

96,9 procent av variationen i antalet anställda förklaras av variationen i omsättningen. 

 

Figur 1 Diagram över enkel linjär regression gällande alla fem flygbolagens antal anställda och omsättning i miljarder SEK 

under åren 2004-2009 

Regressionsanalysen och hypotesprövningen i bilaga 9 visar att det finns ett starkt linjärt 

samband mellan antal anställda och omsättning. Regressionsanalysen med alla fem bolagen 

för perioden 2004-2009 visar att SAS under 2007 -2009 har befunnit sig under 

regressionslinjen när det gäller antalet anställda, de resterande åren då de har få anställda 

jämfört med omsättningen. Närmast regressionslinjen har SAS befunnit sig under åren 2007 

och 2008. 

De övriga bolagen utom Norwegian visar på samma tendens. Lägre antal anställda under de 

senaste åren och under de första åren av studien överstiger det faktiska antalet anställda det 
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förväntade antalet. För Norwegian har antalet anställda understigit det förväntade antalet 

under alla år mellan 2004-2009.  

 

Figur 2 Diagram över enkel linjär regression gällande alla fem flygbolagens antal anställda och omsättning i miljarder SEK 

under år2009 

För året 2009 befinner sig alla bolagen vid regressionslinjen. Lufthansa befinner sig med 

störst mellanrum ovanför regressionslinjen medan Air France-KLM befinner sig med störst 

mellanrum under regressionslinjen. SAS befinner sig precis på regressionslinjen. 
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4.8.2 Beräkning av k för SAS aktien vid nyemissionen 2010-04-29 

Vid nyemissionen ger en befintlig aktie rätt till att teckna tre nya aktier till kursen 0,67 SEK. 

6365,0
31

3,1

67,0
31

1

1

f

P

TK
f

k
cum

n  

Där: 

TK= 0,67 SEK 

ƒ = 3/1 = 3 

Pcum = 1,3 SEK 

 

4.8.3 Värdet på k vid den planerade aktiesammanläggningen 2010-06-07 

Vid den planerade sammanslagningen kommer trettio aktier att sammanläggas till en. 

30

30
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4.8.4 Marknadens utdelningsandel 

Genom att summera de olika utdelningsandelarna i tabell som redovisas i bilaga 1 och sedan 

dividera med antalet år fås en genomsnittlig utdelningsandel till 46 %. 

 

%4614/643ratioPayout  

 

4.8.5 Marknadens riskpremie 

Den svenska marknadens riskpremie bestäms till 4,8 procent. Det är det geometriska 

medelvärdet relativt obligationer. Beräkning av riskpremien redovisas i bilaga 8. 
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4.8.6 Den riskfria räntan 

För studien har den riskfria räntan använts med ett geometriskt medelvärde för åren 2000-

2009 och det blir ett medelvärde på 4.32 procent. Beräkningen redovisas i bilaga 2. 

4.8.7 Aktieägarnas avkastningskrav 

Aktieägarnas avkastningskrav blir här: 

Riskfri ränta + marknadens riskpremie x beta = 4,32 + 4,8 x 1 = 9,12 % 

 

4.8.8 Vinst per aktie (EPS) 

Då endast ett negativt EPS kan fås vid beräkning av ett historiskt EPS kommer istället EPS1 

att beräknas enligt nedan: 

 

SEK
miljarder

miljarder

aktierantal

ROEkapitaleget
EPS 37,0

4675,2

08,0389,11)091231(
1

  

 

4.8.9 Tillväxttakten 

Tillväxttakten har för SAS under perioden 2000-2009 beräknats med ett medianvärde på 0,55 

procent. Bolagets historiska tillväxttakt som har beräknats anses avvikande jämfört med 

tillväxttakter ur ett ännu längre perspektiv. Luftfartsverket har uppgett i en rapport att en 

global tillväxttakt för flygbranschen på fyra procent kan anses som en normal tillväxttakt. 

Tillväxttakten för de närmaste åren bedöms öka kraftigt från de nuvarande låga nivåerna, mot 

år 2011 och framåt
85

. I aktievärderingen kommer en tillväxttakt på sju procent att användas. 

 

  

                                      

85
 Statens väg- och forskningsinstitut, Skandinavisk flygmarknad ur ett internationellt perspektiv 2010-01-08 
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4.8.10 Beräkning av SAS payout ratio 

Ett försiktigt antagande utförs med 50 procent i utdelning och 50 procent återinvesteras. 

 

Detta samband utnyttjas: 

ROE x (1-payout ratio) = gn 

0,08 x (1-0,50)= 0,04 

 

4.8.11 Beräkning av SAS börskurs år 2010 

Beräkningen av börskursen baseras på marknadens normala utdelningsandel. Här antas inga 

utdelningar ske under de fem första åren. 

P0 = Börskurs per 2010-01-04 = 4,02SEK.
86

 

EPS1= 0,554SEK 

gn = 4 procent 

r = 9,12 procent 

g = 7 procent 

t = 4år 

T=5år 
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Beräkningarna visar att med en utdelningsandel på fyrtiosex procent blir värderingen 

3,184SEK år 2010. 

 

 

 

  

                                      

86
 http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/Historiska_kurser? Instrument=SSE13557 (2010-05-18; 10:26) 
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4.8.12 Beräkning av börskursen år 2010 med hänsyn tagen till nyemissionen 2010-04-29 
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Beräkningen visar att efter nyemissionen och övriga variabler oförändrade blir värderingen 

2,0265 SEK. 

 

4.8.13 Beräkning av börskursen år 2010 med hänsyn tagen till aktiesammanläggningen 

2010-06-07 
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Beräkningen av börskursen efter sammanslagningen visar att priset bör hamna kring 61SEK.
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4.8.14 Jämförelse av P/E-talet mellan SAS och flygbranschen 

 

 
Figur 3 Jämförelse av de fem flygbolagens P/E tal under åren 2004-2009 

P/E talet för SAS har varierat under de tio åren som har undersökts i denna studie. Det har 

varit nedgångar till minus 10 och uppgångar ända upp till 98. Norwegians P/E tal har 

fluktuerat ännu mer med ett P/E tal på 246 år 2008 och ett på minus 81 år 2006. P/E talet för 

de övriga flygbolagen har även de fluktuerat men inte så kraftigt. Lufthansa har till exempel 

förutom en stor nedgång år 2009 haft ett P/E tal på mellan fem och elva. 
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4.8.15  Jämförelse av E/P talet i procent för SAS och övriga flygbolag 

 
Figur 4 Tabell och diagram med en jämförelse av de fem flygbolagens E/P tal i procent 

SAS har under undersökningsperioden i fråga om E/P talet haft en stor uppgång på nitton 

procent och tre års nedgångar, en av dem ända ner till minus trettiosex procent.  Norweigan 

har en väldigt djup nedgång i början av undersökningsperioden, på minus fyrtiofem procent 

och till skillnad mot de övriga flygbolagen en uppgång år 2009. Det var även bolagets högsta 

på tolv procent. Övriga bolag har alla legat på plus förutom år 2009. Air France-KLM hade en 

rejäl nedgång på minus fyrtioen procent.  
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5 Slutsats och analys 

I slutsatsavsnittet presenteras forskarnas tolkning av empirin, beräkningar och resultat. En 

återanknytning görs även till problemformuleringen. 

 

Under början av år 2010 var det många av aktieägarna i SAS som kände oro när de hörde 

talas om den kommande nyemissionen och om de stora summor som flygbolaget hade gått 

med förlust återigen.  

Oron reflekterades i de många artiklarna i media. Hade aktieägarna reflekterat över SAS 

historia hade de antagligen inte känt lika stor oro. En studie av historien visar på att bolaget 

har haft många kriser, som har orsakats av kraftiga oljeprishöjningar, krig, finansiella 

nedgångar samt återkommande lågkonjunkturer. Med god planering och olika 

besparingsprogram har SAS tagit sig igenom kriserna och vänt minusresultat till plus. SAS 

har även sålt av de mesta av kringverksamheterna så nu är det inte mycket kvar att sälja, de 

har täckt förluster med försäljningar.  

Men en studie av historien visar även på en del brister, som har funnits genom hela SAS 

historia, som bör åtgärdas för att SAS ska kunna bli mer konkurrenskraftigt i framtiden. De 

statliga ägarna har inte varit aktiva i sitt ägande. En stor del av de olika staternas intresse av 

SAS är att genom ägandet ha tillgång till flygplan vid händelse av krig. Norwegian som ett 

exempel har få starka ägare med grundaren och nuvarande VDn som största ägare och det ger 

en stor flexibilitet och kan möta oförutsedda förändringar snabbt.  

Ser man på de övriga flygbolagen i vår jämförelse, med undantag av Norwegian, kan man se 

att de trots att de har drabbats av samma kriser som SAS ändå har tagit sig igenom dem bättre. 

Lindringen av krisen hos de andra bolagen kan bero på att de är ett större flygbolag. Alla de 

äldre flygbolagen har bildat olika allianser för att kunna erbjuda fler destinationer utan att 

flygbolaget själv måste flyga dit. 

Regressionsanalysen visar utan tvivel att ett samband finns mellan antal anställda och 

omsättning. Det märks även tydligt vid lågkonjunkturer när omsättningen sjunker. Det första 

flygbolagen sparar på är kostnader för anställda. De observationer för SAS som har markerats 

i diagrammet visar att bolaget under några år har haft ett för högt antal anställda jämfört med 

omsättningen, men det har korrigerats och år 2009 befann de sig mitt på regressionslinjen.  
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Norwegians avkastning är en viktig del i aktieägandet, under de år vi har studerat har bolaget 

inte fluktuerat lika mycket som SAS och förutom år 2009 aldrig har visat minustal. Det tror vi 

beror på ett större engagemang från bolagens aktieägare och givetvis en smidigare och 

flexibel organisation.  

 

De äldre flygbolagen inklusive SAS kämpar fortfarande med höga kostnader jämfört med 

Norwegian som är ett ungt flygbolag. P/E och E/P talen visar på att lågprisbolag som 

Norwegian klarar sig bättre i samband med lågkonjunkturer och kriser. Några av 

anledningarna är att en gammal flygflotta kräver mer underhåll och reparationer och det ger 

större kostnader och som bidrar till ett sämre resultat. Det kan förklaras med att lågprisbolag 

brukar ha ett mindre antal anställda jämfört med de traditionella bolagen.  Man kan se at de 

äldre flygbolagen reagerar samtidigt på de kriser som har varit, men reaktionen är något olika.  

 

Den nuvarande börskursen är satt under press vilket beror på bolagets extraordinära 

finansiella situation. Många omvärldshändelser har skett de senaste åren och det reflekterar 

priset men flertalet av bolagets besparingsprogram har tidigare lett till positiva årsresultat och 

därmed en högre börskurs. Nu står bolaget med ett nytt besparingsprogram som avslutas år 

2011. Det kan ge börskursen en hjälp uppåt. Om bolaget inte ger utdelningar under de 

närmaste fem åren och först därefter börjar ge utdelningar kommer det med utdelningsandelen 

50 procent kunna värderas till drygt 60 SEK jämfört med börsvärderingen i mitten av juni 

månad 2010 på knappt 30 SEK! Måhända har börsen redan beaktat den utspädningseffekt som 

bolagsstämmans beslut om konverteringslån innebär. Antalet aktier kan komma att fördubblas 

om börskursen halveras. Aktien kan därmed anses som fullvärderad. 

 

5.1 Egen reflektion 

Bolaget grundades för att få ett starkt samarbete i Norden mot resten av världen istället för 

konkurrens mellan de små länderna. Samarbetet har inte alltid varit till fördel för bolaget. Vi 

anser att en ensam stark ägare ger en större fördel för bolaget. 

Det har varit starka fackförbund som har tagit mycket energi för bolaget. Vissa av ländernas 

fackförbund har varit starkare än andra som har gett snedfördelningar mellan länderna. Nu 

tror vi att både fackförbund och bolagsledningen strävar efter samma mål. 
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