
SAS - Kunsten at sænke et flyselskab
Hent bøger PDF

Richard Björnelid

SAS - Kunsten at sænke et flyselskab Richard Björnelid Hent PDF I slutningen af 80’erne var det
skandinaviske flyselskab SAS en idealvirksomhed og et internationalt forbillede – beviset på, at det kunne
lade sig gøre at „forene stat og marked". To årtier senere balancerer flyselskabet på randen af konkurs.
Aktiver bliver solgt for at holde virksomheden flydende, og statslige og private ejere skyder milliarder i

selskabet for at sikre dets overlevelse. Hvordan kunne det gå så galt?

Dette er den dramatiske fortælling om, hvordan det engang så beundrede og innovative flyselskab SAS blev
stemplet som "kriseramt" og et selskab, man lige pludselig hviskede om i krogene.

RICHARD BJÖRNELID (F. 1958) svensk forfatter og freelancejournalist, med en fortid som chefredaktør på
Travel News og redaktionschef på Veckans Affärer, hvor han udviklede sin særlige ekspertise: stigningerne og

ikke mindst faldene indenfor rejsebranchens konjunkturer.

"Underholdningsværdien i Richard Björnelids værk er i højeste klasse. Nogle gange føler læseren sig som
tilskuer til et tv-drama i stil med hedengangne ' Dallas' eller ' Dollars'. Hvis ikke det var blodig alvor for
tusindvis af ansatte over hele Norden og ikke mindst i København, ville man trække på smilebåndet!"
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