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FÖRORD 

 
 

 

 

SAS har bett Copenhagen Economics att genomföra en analys av SAS bidrag till samhällsekonomin 

i Sverige, Norge och Danmark som helhet och per land. SAS bidrar till BNP genom direkta, indi-

rekta och inducerade effekter. Utöver – och viktigare än – detta bidrar SAS till att öka Skandinavi-

ens och Sveriges tillgänglighet till resten av världen. Som nätverksbolag med Arlanda som bas är det 

samhällsekonomiska bidraget per passagerare större jämfört med andra flygbolag.  

 

I rapporten kvantifierar vi först SAS direkta, indirekta och inducerade bidrag via skapandet av ar-

betstillfällen och effekten på BNP i Skandinavien och Sverige. Detta görs systematiskt med utgångs-

punkt i SAS årsresultat och så kallade input-output tabeller från de nationella statistikdatabaserna.  

 

Därtill kvantifierar vi värdet av den tillgänglighet SAS nätverk bidrar med till Sveriges BNP. Vi visar 

hur den ökade tillgängligheten bidrar genom att locka fritidsresenärer och affärsresenärer till de 

nordiska länderna. Vi illustrerar också hur tillgängligheten bidrar till Sveriges internationella at-

traktionskraft genom att kvantifiera effekten av en interkontinental SAS-rutt på utländska direktin-

vesteringar.  
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SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

I denna rapport analyserar vi SAS bidrag till samhällsekonomin i både Sverige och Skandinavien 

som helhet. Som andra privata företag bidrar SAS till att skapa jobb och öka tillväxten i Sverige ge-

nom sina egna aktiviteter och köp från inhemska leverantörer. Dessutom producerar SAS en tjänst 

– ökad tillgänglighet – som ökar Sveriges produktivitet och internationella konkurrenskraft. Som 

nätverksbolag med bas på Arlanda skapar SAS ett större värde per passagerare än andra flygbolag 

som flyger till och från Sverige.  

 

SAS bidrar med 20 000 arbetsplatser i Skandinavien, varav 7 800 är i Sverige 

SAS har mer än 9 900 heltidsanställda över hela Skandinavien. Detta är ett årsmedeltal och ef-

tersom flygbranschen är säsongsbaserad är det faktiska antalet anställda högre under högsäsong. 

Utöver detta bidrar SAS till 7 300 arbetstillfällen hos sina underleverantörer då SAS köper varor 

och tjänster i samband med exempelvis catering, reparation, bränsle, och så vidare. Slutligen bidrar 

SAS genom sin verksamhet till 2 800 arbetstillfällen i den övriga skandinaviska ekonomin, vilka 

uppstår då SAS och underleverantörernas anställda spenderar sin inkomst. Av de totalt 20 000 di-

rekta anställningar samt indirekta och inducerade arbetstillfällen som SAS bidrar med i Skandina-

vien är totalt 7 800 belägna i Sverige.  

 

SAS bidrar till den skandinaviska och svenska ekonomin 

Våra beräkningar visar att SAS verksamhet i Sverige, Norge och Danmark årligen genererar ett 

värde på upp till 34,3 mdkr via direkta, indirekta och inducerade effekter.  

 

SAS bidrar direkt med 5,9 miljarder kronor (mdkr) till den svenska ekonomin. Utöver detta inne-

bär SAS köp från svenska underleverantörer ett indirekt bidrag på 4,7 mdkr. Det indirekta bidraget 

via underleverantörer i Sverige är särskilt högt eftersom SAS köper en relativt större andel av till 

exempel infrastruktur, catering, bränsle och städning i Sverige, jämfört med andra flygbolag som är 

baserade på andra flygplatser. Slutligen skapar SAS ytterligare värde då anställda hos SAS och dess 

underleverantörer spenderar sin inkomst på inhemska varor och tjänster, så som matvaror och re-

staurangbesök. Detta utgör det inducerade bidraget och uppgår till 6,0 mdkr.  

 

Bidraget till den svenska ekonomin är särskilt högt eftersom SAS har Arlanda flygplats som bas. I 

SAS egna verksamhet ingår underhåll, en bosatt besättning samt administrativa funktioner relate-

rade till verksamheten på Arlanda. En studie av InterVISTAS visar att ett nätverksbolag med bas på 

flygplatsen generellt skapar upp till 30–40% fler arbetstillfällen på flygplatsen än andra flygbolag 

endast landar och lyfter från flygplatsen.  

 

SAS nätverk ökar Sveriges inhemska och utländska tillgänglighet, vilket bland annat gör Sverige at-

traktivt för utländska turister, företag och arbetskraft. Dessutom får svenska företag bättre tillgång 

till utländska marknader och kunskapsnät och ökad tillgänglighet bidrar till att öka Sveriges pro-

duktivitet och internationella konkurrenskraft. SAS bidrag till Sveriges BNP genom ökad 
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tillgänglighet är en så kallad katalytisk effekt. Enbart den tillgänglighet som SAS har skapat under 

de senaste 20 åren bidrar årligen med upp till 30 mdkr till Sveriges BNP. 

 

I Sverige bidrar SAS verksamhet med upp till 16,6 mdkr per år till den svenska ekonomin genom 

direkta, indirekta och inducerade effekter. Det motsvarar ca. 30% av flygbranschens totala bidrag 

till den svenska ekonomin. När vi inkluderar det katalytiska bidraget blir SAS totala bidrag upp till 

40,6 mdkr per år, se Figur 1. 

 

Figur 1 

SAS årliga bidrag till den svenska ekonomin 

 

Not: Beräkningarna av de katalytiska effekterna är baserade på en ekonometrisk analys av InterVISTAS. Inter-

VISTAS har kommit fram till att en 10% tillväxt i tillgänglighet ökar BNP med 0,5%. För nedre gränsen av esti-

matet har vi använt InterVISTAS lägre intervall som baseras på en BNP tillväxt på 0,25%.  

Källa: Se appendix 

 

SAS bidrar med 32% av Sveriges samlade tillgänglighet 

Den ökade tillgängligheten, både inrikes och till resten av världen, är SAS största bidrag till Sverige. 

Den ökade tillgängligheten skapar möjligheter till ökad interaktion mellan människor, vilket är 

centralt för bl.a. internationell handel, utländska investeringar, kunskapsdelning och informations-

utbyte med företag och personer utanför Skandinavien. Dessutom bidrar den även via turismintäk-

ter från resenärer som besöker Skandinavien.  

 

Sverige är ett stort land med långa avstånd och flera relativt små städer. Därför behöver Sverige en 

konkurrenskraftig flygsektor, då andra transportmedel i många fall är ineffektiva och tidskrävande. 

Flygbranschen kan genom att binda samman landet och minska på avstånden inom landet säkra 

möjligheter till ekonomisk aktivitet i hela landet. Ökad tillgänglighet leder i sig till högre ekonomisk 

tillväxt, men är även av speciell vikt i ett stort land med utspridd befolkning.    

 

Våra beräkningar visar att SAS står för 32% av Sveriges samlade nationella och internationella till-

gänglighet via sina direkta och indirekta förbindelser. SAS har bas på Arlanda och använder den 

som ett flygnav eller hubb för sina transferpassagerare, som mellanlandar för att sedan flyga vidare 
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till sin slutdestination. När även andra flygbolag kan fylla sina plan från Arlanda flygplats med SAS 

transferpassagerare ökar det på antalet passagerare och kan göra rutter lönsamma som annars inte 

skulle kunna upprätthållas.  

 

På så sätt bidrar SAS till tillgängligheten även utöver deras egna direkta och indirekta förbindelser. 

 

SAS skapar värde genom att locka turister och göra det mer attraktivt att vara ett fö-

retag i Skandinavien 

SAS flyger årligen 6,7 miljoner passagerare till och inom Sverige. Det motsvarar 30% av alla fly-

gande affärs- och fritidsresenärer. De passagerare som kommer till Sverige med SAS har en årlig 

konsumtion motsvarande 45 mnkr, eller 14% av Sveriges årliga turismkonsumtion.  

 

Samtidigt ökar en interkontinental SAS-rutt med 6 avgångar per vecka inflödet av utländska direk-

tinvesteringar till Sverige med i genomsnitt ca 630 mnkr per år, motsvarande ca. 0,6% av det totala 

inflödet av utländska direktinvesteringar. Därtill gör den ökade tillgängligheten det mer attraktivt 

för svenska verksamheter att behålla och skala upp sin verksamhet i Sverige. 
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KAPITEL 1  

SAS ÄR SKANDINAVIENS FLYGBOLAG 

1.1 FLYGBRANSCHEN ÄR VIKTIG FÖR SKANDINAVIEN – 

OCH SAS SPELAR EN CENTRAL ROLL 

 

Flygbranschen är viktig för välståndet i Skandinavien. Den skapar många jobb och gör Skandina-

vien mer tillgängligt för omvärlden. När tillgängligheten ökar skapas bättre villkor för näringslivet, 

samtidigt som Sverige blir mer attraktivt för investeringar, handel och turism. Den tillgänglighet 

flyget skapar har en markant effekt på produktiviteten och därmed på det samhällsekonomiska väl-

ståndet. 

 

Med avseende på befolkningsmängd är den skandinaviska flygbranschen mycket stor i relation till 

andra delar av Europa. Detta beror på ett antal faktorer, så som Skandinaviens höga välstånd och 

framgångsrika näringsliv, samt dess geografi.  

 

Samtidigt är befolkningsmängden en begränsande faktor för den skandinaviska flygbranschen. An-

talet flyglinjer som kan trafikeras av större flygplan med dagliga avgångar står i proportion till be-

folkningsmängden. För att kunna erbjuda ett brett rutnätverk med många avgångar är det därför 

nödvändigt med flygbolag som har en operativ modell som kan anpassa antalet säten baserat på ef-

terfrågan. Till exempel är det nödvändigt med små flyg som kan betjäna inrikes rutter och samla 

tillräckligt många passagerare till större flygplatser för att göra internationella rutter lönsamma.  

 

SAS spelar en central roll i den skandinaviska flygbranschen. SAS är det största flygbolaget i Skan-

dinavien sett till antalet passagerare och frekvenser. Samtidigt är SAS ett nätverksbolag. Nätverks-

bolag kännetecknas av att de vanligtvis flyger till ett antal destinationer via en så kallad flygnav eller 

hubb. En hubb är en central flygplats som flygbolag använder för att samla passagerare från flera 

platser i Skandinavien med syftet att fylla större flygplan som flyger till de slutgiltiga destination-

erna. Till exempel använder SAS Arlanda, Oslo och Köpenhamns flygplatser för att samla passage-

rare för att flyga dem vidare ut i världen i större flygplan.  

 

SAS har ca. 10 000 anställda och är flygbolaget med flest anställda i Skandinavien. Genom sin verk-

samhet bidrar SAS även med arbetstillfällen hos underleverantörer och i resten av samhället, vilket 

förklaras närmare i avsnitt 1.2. Samtidigt bidrar SAS till det skandinaviska välståndet vilket sker via 

så kallade direkta, indirekta och inducerade ekonomiska effekter. Dessa effekter förklaras närmare i 

avsnitt 1.3.  

 

Framförallt sammanfogar SAS de skandinaviska länderna och förbinder Skandinavien med omvärl-

den, se avsnitt 1.4 där vi förklarar varför detta är relevant och hur SAS spelar en central roll för att 

öka Skandinaviens tillgänglighet.  

 

1.2 SAS SKAPAR ANSTÄLLNINGSTILLFÄLLEN I HELA 

SKANDINAVIEN 

SAS har fler än 9 900 heltidsanställda över hela Skandinavien, se Figur 2. De anställda innefattar 

allt från piloter till flygplansmekaniker, kabin- och markpersonal och administrativ personal. Då 



 

8 
 

SAS är en säsongsbaserad verksamhet är det faktiska antalet anställda ännu högre än detta under 

högsäsong.  

 

Figur 2  

SAS heltidsanställda i Skandinavien 2018 

 

 

Not:            Dessa tal är beräknade som FTE (Full Time Equivalent) vilket innebär att deltidsanställda räknas om till hel-

tidsanställda. Det totala antalet personer SAS har som anställda i varje land är därför högre än vad figuren 

visar. 

Källa: SAS årsrapport 2018. 

 

Vidare bidrar SAS med 7 300 jobb hos sina underleverantörer vilka vi kallar indirekta arbetstill-

fällen, då detta är personer som inte anställs av SAS direkt men vars jobb understöds av SAS verk-

samhet. SAS köper exempelvis varor och tjänster i samband med infrastruktur, catering, reparation, 

bränsle, och så vidare.  

 

Slutligen bidrar SAS genom sin verksamhet med 2 800 arbetstillfällen i den övriga skandinaviska 

ekonomin vilka vi kallar inducerade arbetstillfällen. Denna sysselsättning genereras av att anställda 

hos SAS och dess underleverantörer spenderar sin inkomst på inhemska varor och tjänster, så som 

matvaror och restaurangbesök. 
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När vi tar hänsyn till de indirekta och inducerade effekterna bidrar SAS verksamhet med 20 000 

arbetstillfällen totalt i Skandinavien, se Figur 3. 

 

Figur 3 

Arbetstillfällen som understöds av SAS i Skandinavien 

 

 

Källa: Copenhagen Economics analys 

 

Ett nätverksbolag som SAS med bas i Skandinavien skapar fler jobb än ett punkt-till-punkt-bolag, 

och även fler jobb i Skandinavien än ett nätverksbolag utan bas i Skandinavien. Exempelvis skapar 

SAS arbetstillfällen inte bara i en utan två städer när de öppnar nya inhemska eller intra-skandina-

viska flygrutter då detta skapar arbetsplatser både på avgångs- och ankomstflygplatsen. 

 

1.3 SAS BIDRAR TILL DET SAMHÄLLSEKONOMISKA 

VÄLSTÅNDET I SKANDINAVIEN 

1 SAS verksamhet i Skandinavien genererar årligen ett värde på minst 34,2 mdkr, se Figur 4.1 

2  

 

                                                                                                                                                                                         
1  Mdkr förkortning för miljarder kronor 
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Figur 4 

SAS totala samhällsbidrag i Skandinavien 

Miljarder kronor 

 

Not: För att beräkna SAS totala effekter i de skandinaviska länderna har vi adderat de landspecifika effekterna 

i Sverige, Norge och Danmark. Av denna anledning beaktar dessa tar inte värde som skapas av landsö-

verskridande verksamhet. Ifall dessa skulle beaktas skulle SAS bidrag till BNP vara större för Skandinavien 

totalt än summan av de enskilda ländernas bidrag. Ovan tal bör därför ses som konservativa och utgör en 

nedre gräns för bidraget.  

Källa: Copenhagen Economics analys 

3  

4 De mer än 9 900 arbetstillfällen som skapats av SAS bidrar årligen med 14,2 mdkr till Sveriges, 

Norges och Danmarks BNP. Dessutom skapar SAS indirekt värde genom sin handel med skandina-

viska underleverantörer, vilket uppgår till ett ytterligare bidrag på 9,3 mdkr till Sveriges, Norges och 

Danmarks BNP. Detta kallar vi de indirekta effekterna. Slutligen genererar konsumtionen av SAS 

och underleverantörernas anställda en BNP effekt, det inducerade bidraget, vilka bidrar med ytter-

ligare 10,7 mdkr.  

 

Dessa effekter är beräknade enbart baserat på de direkta, indirekta och inducerade effekterna i vart 

och ett av de skandinaviska länderna. Därmed beaktar beräkningarna inte landsöverskridande 

verksamhet. Ifall detta skulle beaktas i beräkningarna skulle SAS bidrag för Skandinavien som hel-

het vara högre än summan av bidraget i de tre länderna.2Därför utgör våra estimat en nedre gräns 

för bidragets storlek för Skandinavien som helhet.  

5  

6 Utöver detta har den tillgänglighet som skapas av SAS verksamhet ett stort värde för samhället. 

Detta bidrag kallar vi för de katalytiska effekterna. Det årliga värdet till Sverige, Norge och Dan-

mark totalt, baserat på den tillgänglighet SAS har skapat i de tre länderna under de senaste 20 åren 

uppgår till 81 mdkr.  

7  

                                                                                                                                                                                         
2  Det som inte beaktas är till exempel om SAS använder varor i Norge som har importerats från Sverige. Detta bidrar inte till 

den norska ekonomin, och är därför inte med i de norska BNP bidraget. Det bidrar däremot till BNP i Sverige och borde 

därför beräknas till SAS BNP-bidrag i Skandinavien. Då vi inte har beaktat detta i vår modell utgör talen en lägre gräns för 

SAS totala bidrag i Skandinavien.   
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1.4 SAS BINDER SAMMAN SKANDINAVIEN 

SAS tillhandahåller ett stort nätverk med många dagliga avgångar, såväl inrikes och mellan de skan-

dinaviska länderna som till resten av världen via egna rutter och genom code sharing och Star Alli-

ance. Code sharing är ett samarbetsavtal som tillåter passagerare att köpa flygbiljetter via ett flygbo-

lag (till exempel SAS) även om rutten egentligen opereras av, eller i samarbete med, ett annat flyg-

bolag (till exempel Lufthansa).  

 

Sett till möjligheten att resa mellan de skandinaviska länderna spelar SAS en unik roll, då två tredje 

delar av all flygtrafik trafikeras av SAS. Av den intra-Skandinaviska tillgängligheten skapar SAS un-

der 2018-2019 i Sverige och Danmark 69% och i Norge 67%, se Figur 5. 

 

Figur 5 

SAS andel av intra-Skandinavisk tillgänglighet 

Tillgänglighet (CNU) 

 

 

Källa: Copenhagen Economics baserat på SEO data 

 

Nätverksbolag som SAS den flexibilitet som krävs för att kunna upprätthålla flygrutter till alla delar 

av Skandinavien. SAS har exempelvis en flotta med flygplan av många olika storlekar så att de kan 

anpassa storleken av planet till passagerarnas efterfrågan. SAS har möjligheter att möta en högre 
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efterfrågan genom att sätta in större flygplan – så som på morgonen och kvällen – samt möta en 

lägre efterfrågan genom att sätta in mindre flyg – så som mitt på dagen. 

 

Genom sitt nätverk skapar SAS även möjligheter att erbjuda flera internationella flygningar från 

Skandinavien, eftersom SAS kan samla passagerare från flera länder till en och samma flygning, ex-

empelvis från Köpenhamn till Hong Kong. Nätverket gör det även mer attraktivt för utländska flyg-

bolag att etablera flygrutter till Skandinavien, eftersom de kan erbjuda sina passagerare flera skan-

dinaviska destinationer genom SAS förbindelser. 

  



 

13 
 

KAPITEL 2  

SAS SKAPAR SVENSKA ARBETSPLATSER 

OCH BIDRAR TILL SVENSK EKONOMI 

2.1 FLYGBRANSCHEN ÄR VIKTIG FÖR DET SVENSKA 

VÄLSTÅNDET 

Flygbranschen i Sverige spelar en viktig roll för den svenska samhällsekonomin. Som andra företag 

skapar sektorn arbetstillfällen och ökar den ekonomiska aktiviteten i den privata sektorn. Utöver 

detta säkerställer flygbranschen även att svenskarna har bra tillgänglighet inom hela landet samt ut 

till resten av världen. För ett litet land som Sverige i utkanten av Europa är tillgänglighet avgörande 

för välstånd, eftersom det säkerställer att svenskarna kan handla och utbyta kunskap samt attrahera 

investeringar och fritidsresenärer från hela världen.   

 

Över 22 miljoner passagerare reser årligen från svenska flygplatser. Av dessa passagerare reser 30% 

med SAS. 

 

Sverige är ett stort land med långa avstånd och flera relativt små städer. Därför behöver Sverige en 

konkurrenskraftig flygsektor, då andra transportmedel i många fall är ineffektiva och tidskrävande. 

Flygbranschen kan genom att binda landet samman och minska på avstånden inom landet säkra 

möjligheter till ekonomisk aktivitet i hela landet. Ökad tillgänglighet leder i sig till högre ekonomisk 

tillväxt, men är även av speciell vikt i ett stort land med utspridd befolkning.  

 

SAS spelar en viktig roll för flygbranschen i Sverige. När SAS öppnar en ny interkontinental rutt 

med dagliga avgångar skapas 80 nya arbetstillfällen på flygplatsen förutsatt att alla passagerare är 

nya och att rutten betjänas av ett flyg med 266 sittplatser och en kabinfaktor på 83%.3 Detta är ett 

konservativt estimat då rutten enligt SAS skapar 55 nya arbetsplatser enbart inom SAS (vilket mots-

varar fem nya besättningar). När SAS öppnar en ny interkontinental rutt krävs det även en investe-

ring på 800 mnkr första året vilket motsvarar investeringskostnaden för att etablera ett mellanstort 

företag i Sverige. 

 

För att ge en inblick i hur viktig flygbranschen är för den svenska ekonomin visar en studie av Ox-

ford Economics från 2011 att den svenska flygbranschen som helhet bidrar med uppemot 120 mdkr, 

vilket innebär uppemot 3% av Sveriges totala BNP. Flygbranschens bidrag är knappt hälften av bi-

draget från sektorn för bioekonomi, vilken bland annat innehåller hela den svenska skogsföräd-

lingen, som utgör 7,1% av Sveriges BNP.4 Ett annat exempel är den svenska gruvnäringen som år 

2013 bidrog med 128 mdkr eller 3,7%.5  

 

I följande avsnitt beskriver vi SAS bidrag till det svenska välståndet i detalj. 

 

                                                                                                                                                                                         
3  SAS och Copenhagen Economics baserat på InterVISTAS 
4  https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/11/den-svenska-bioekonomin-star-for-113-procent-av-landets-bnp/  
5  128 mdkr innehåller även indirekta effeter, de direkta effekterna uppgick till 44 mdkr. http://www.tillvaxtanalys.se/pub-

likationer/rapport/rapportserien/2016-07-07-sverige---ett-attraktivt-gruvland-i-varlden--en-internationell-jam-

forelse.html 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/11/den-svenska-bioekonomin-star-for-113-procent-av-landets-bnp/
http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/rapport/rapportserien/2016-07-07-sverige---ett-attraktivt-gruvland-i-varlden--en-internationell-jamforelse.html
http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/rapport/rapportserien/2016-07-07-sverige---ett-attraktivt-gruvland-i-varlden--en-internationell-jamforelse.html
http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/rapport/rapportserien/2016-07-07-sverige---ett-attraktivt-gruvland-i-varlden--en-internationell-jamforelse.html
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2.2 SAS BIDRAR MED 7 800 ARBETSTILLFÄLLEN I 

SVERIGE 

SAS verksamhet bidrar med ca. 7 800 arbetstillfällen i Sverige. Arbetstillfällena uppstår genom tre 

kanaler: direkta arbetstillfällen på SAS, indirekta arbetstillfällen hos SAS underleverantörer och in-

ducerade arbetstillfällen på andra ställen i svensk ekonomi, se Figur 6.  
 

Figur 6 

Arbetstillfällen skapade av SAS i Sverige 

Arbetstillfällen 

 

 

Källa: Copenhagen Economics baserat på data från SAS och input-output-tabeller från SCB.  

 

SAS har 3 800 heltidsanställda i Sverige. Detta innebär att SAS är flygbolaget med flest anställda i 

Sverige och har 3 gånger så många anställda i Sverige som BRA regional airlines, flygbolaget med 

näst flest anställda. 

 

SAS bidrar dessutom till 3 000 indirekta arbetstillfällen hos svenska underleverantörer genom köp 

av varor och tjänster i förbindelser med exempelvis infrastruktur, catering, underhåll, reparation, 

bränsle, m.fl. SAS bidrar också till inducerade arbetsplatser när SAS och dess underleverantörers 

anställda spenderar sina inkomster i Sverige. 
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Vår uppskattning om 7 800 arbetstillfällen är konservativ. Detta beror på att det finns jobb på flyg-

platser som inte finansieras direkt av SAS, så som personal i klädbutiker och restauranger, och som 

därför lämnas utanför vår modell. Dessa jobb är dock indirekt finansierade av SAS, eftersom att de 

genereras av den tillgänglighet som SAS skapar – exempelvis när passagerare som reser med SAS 

köper mat och dricka innan sin resa. I beräkningen av SAS bidrag till den svenska ekonomin är 

dessa effekter inkluderad som en del av de katalytiska effekterna. 

 

SAS skapar som nätverksbolag med bas i Stockholm fler arbetstillfällen per passagerare än punkt-

till-punkt-bolag och utländska nätverksbolag utan bas i Stockholm.6 Ett flygbolag med bas i Sverige 

kommer exempelvis etablera fler administrativa jobb, så som sälj- och marknadsföringspersonal i 

Sverige. En större del av flygpersonalen kommer vanligtvis också att vara baserade i Sverige då bo-

laget är baserat i Sverige. Dessutom tillkommer inköp av bränsle, catering och andra tjänster från 

lokala leverantörer.  

 

Ett nätverksbolag med bas kan bidra med upp till 30-40% fler arbetstillfällen på flygplatsen än 

andra flygbolag.7 Detta beror på att ett nätverksbolag har högre antal anställda och mer service för 

sina passagerare (till exempel lounge tillgång eller Fast Track) än punkt-till-punkt-bolag. På Ar-

landa flygplats erbjuder SAS till exempel sina passagerare en egen Fast Track och en egen SAS-

lounge. Ett nätverksbolag utan bas har även mindre service på flygfältet än ett nätverksbolag med 

bas.  

 

2.3 SAS BIDRAR MED 16,6 MDKR TILL SVERIGES BNP 

GENOM DIREKTA, INDIREKTA OCH INDUCERADE 

EFFEKTER 

SAS verksamhet i Sverige skapar årligen ett samhällsekonomiskt värde på upp till 16,6 mdkr via di-

rekta, indirekta och inducerade effekter, se Figur 7.  

 

                                                                                                                                                                                         
6  Luftfartens samfundsøkonomiske betydning for Danmark, Copenhagen Economics 2016. Detta bekräftas i InterVIS-

TAS, 2015. 
7  Luftfartens samfundsøkonomiske betydning for Danmark, Copenhagen Economics 2016. Baserat på arbetstillfällen per 

passagerare. Vid 1000 nya passagerare uppstår 1 nytt arbetstillfälle ifall det gäller ett nätverksbolag med bas, 0,8 ar-

betstillfällen ifall det är ett nätverksbolag utan bas och 0,7 arbetstillfällen ifall det är ett punkt-till-punkt eller lågkost-

nads flygbolag.  
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Figur 7 

SAS bidrag till Sveriges BNP 

Miljarder kronor 

 

 

Källa: Copenhagen Economics baserat på data från SAS och input-output-tabeller från SCB 

 

Våra beräkningar av SAS bidrag är baserade på statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB), data 

från SAS, SAS årsrapporter och standardantaganden för input-output-modeller.8  

 

Våra beräkningar visar att SAS direkt bidrar med 5,9 mdkr till Sveriges BNP genom de mer än 3 

800 anställda inom SAS. Vidare innebär SAS köp från svenska underleverantörer också ett ytterli-

gare, indirekt bidrag på uppemot 4,7 mdkr till Sveriges BNP. Slutligen skapas samhällsekonomiskt 

värde när de anställda hos SAS och dess underleverantörer spenderar sin inkomst, exempelvis på 

inköp och restaurangbesök, vilket uppskattas bidra med ytterligare 6,0 mdkr till Sveriges BNP. 

Detta är de inducerade effekterna.  

 

En hållbar utveckling, som säkrar att även framtida generationer får njuta av den svenska naturens 

skönhet, är grundläggande för svensk välfärd. Klimat- och utsläppsfrågor är därmed viktiga för 

samhället som helhet och också för flygbranschen.  SAS satte under 2017/2018 upp ett nytt mål att 

minska sina totala koldioxidutsläpp med 25% till 2030 jämfört med 2005. Omkring hälften av 

dessa minskningar kommer att uppnås genom förnyelse av flottan och andra förbättringar, och 

hälften genom övergång till biobränsle. Till 2030 vill SAS använda 100% biobränsle till inrikesfly-

get. I slutet av räkenskapsåret hade SAS minskat sina totala utsläpp med 2,8% jämfört med 2005, 

samtidigt som SAS har ökat sin produktion med cirka 20% (inkluderat både passagerare och gods). 

SAS koldioxidkompenserar också alla ungdomsbiljetter och EuroBonus-medlemmars resor på flyg-

ningar med SAS.  

 

                                                                                                                                                                                         
8  Se appendix for detaljer 
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2.4 SAS FINANSIERAR SIN EGEN INFRASTRUKTUR 

SAS betalar årligen 1,5 mdkr i infrastruktur- och användaravgifter, se Figur 8. Dessa avgifter täcker 

bland annat SAS tillgång till och användning av flygplatser och luftrum. 

 

Figur 8 

SAS infrastruktur- och användaravgifter i Sverige 2015–2018 

Miljarder kronor 

 

Not: Alla avgifter i svenska kronor 2018 

Källa: Copenhagen Economics baserat på SAS data 

 

SAS betalar själv för både drift och investeringar i den flyginfrastruktur de använder. Som jämfö-

relse mottar järnvägstrafiken höga understöd för att driva sin trafik. I 2018 bestämde regeringen i 

sin nationella plan för infrastrukturen att använda 125 mdkr för drift och underhåll av statliga järn-

vägar under åren 2018–2029. Utöver detta har de även öronmärkt 148 mdkr till olika utvecklings-

projekt på järnvägen.  

 

Swedavia som äger och driver 10 av flygplatser i Sverige, däribland Arlanda, erhåller inga statliga 

subventioner för sin drift och sina investeringar. Däremot bidrar Swedavia årligen med avkastning 

till den svenska statskassan. År 2017 hade Swedavia ett resultat på 517 mnkr.    

 

 

2.5 SAS BIDRAR MED SKATTER TILL STATSKASSAN 

ÄVEN UTÖVER FLYGSKATTEN 

SAS betalar skatter till staten precis som andra företag och SAS 3 800 anställda i Sverige betalar 

skatt på sina löner. Men utöver dessa skatter betala SAS även skatter som riktas specifikt till flygbo-

lag, som exempel flygskatten som betalas per flygresenär. Flygskattens storlek varierar beroende på 

destinationsland och betalas enbart för avgående flyg.   
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SAS betalade 420 mnkr för flygskatten under 2018.9 Utöver detta betalar SAS även för Europeiska 

unionens utsläppsrätter, vilket för Sverige motsvarade 77 mnkr 2018. Flygbranschen är den enda 

transportformen i EU som är kvotbelagd under unionens Emission Trading System (EU ETS).10 

 

I praktiken är flygskatten inte öronmärkt för miljöåtgärder även om den har som syfte att vara en 

miljöfrämjande skatt. Den är en fiskal skatt, vilket innebär att intäkterna används till samma ända-

mål som andra skatter staten samlar upp, till exempel hälsovård och skolväsendet. Den saknar även 

en direkt koppling till miljöåtgärder då den är lika hög för varje passagerare oberoende av flygbola-

gets möjliga miljöåtgärder.  

 

Flygmarknaden är internationell och SAS möter därmed konkurrens från både utländska och in-

hemska flygbolag. Detta bidrar till att driva upp konkurrensen till en hög nivå, vilket innebär att 

svenska flygbolag inte nödvändigtvis kan överföra kostnadsökningar, som till exempel kan bero på 

en höjd flygskatt, till de biljettpriser konsumenterna ser. Konsekvensen av detta är försämrade inve-

steringsmöjligheter för flygbolag i Sverige. I detta specifika fall kan alltså flygskatten minska SAS 

möjligheter att investera i exempelvis nya miljövänliga flygplan och ny teknik.  

 

För att flygbranschen i Sverige skall vara fortsatt konkurrenskraftig krävs att dessa helhetseffekter 

tas i beaktande då beskattningen av flygbranschen diskuteras i framtiden.   

 

 

 

                                                                                                                                                                                         
9  Mnkr förkortning för miljoner kronor 
10  Se https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en 

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en
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KAPITEL 3  

SAS SKAPAR VÄRDE VIA TILLGÄNGLIGHET 

3.1 SAS SKAPAR DIREKT OCH INDIREKT 

TILLGÄNGLIGHET 

Medan de flesta andra företag bidrar till den svenska ekonomin genom att öka sysselsättningen, bi-

drar SAS även genom att öka den svenska tillgängligheten via direkt och indirekt tillgänglighet. 

 

SAS skapar direkt tillgänglighet via alla sina direkta flygrutter från Sverige, medan den indirekta 

tillgängligheten skapas när SAS erbjuder en flygrutt som innefattar en mellanlandning, se Figur 9.  

 

Figur 9 

Vad innebär direkt och indirekt tillgänglighet? 

 

 

Nätverksbolag som SAS tenderar att medföra det största bidraget till den totala tillgängligheten. 

Nätverksbolag karaktäriseras av att de erbjuder sina passagerare ett brett och sammanhängande 

nätverk av flygrutter, som gör det möjligt ett exempelvis flyga från Umeå till Los Angeles. Nätverks-

bolag har möjligheten att erbjuda sådana resor via egna rutter och samarbete med code share bolag. 

SAS samarbetar exempelvis med en mängd andra flygbolag via Star Alliance och erbjuder därmed 

resor till ännu fler destinationer än SAS egna. 

 

I motsats till nätverksbolag flyger punkt-till-punkt-bolag vanligtvis endast mellan A och B, exempel-

vis Stockholm och Los Angeles, vilket innebär att resenären från Umeå då måste boka en separat 

resa mellan hemmet och Stockholm. Utöver detta har punkt-till-punkt-bolag ofta ett begränsat an-

tal frekvenser per dag, samt att de till exempel typiskt sett flyger enbart från stora flygplatser ut till 

regionala flygplatser men inte mellan regionala flygplatser. Passagerare som reser med punkt-till-

punkt-bolag och som mellanlandar måste också hämta ut sitt bagage och checka in det två gånger.  

 

I Box 1 nedanför klargör vi fördelarna med att välja ett nätverksbolag över ett punkt-till-punkt-bo-

lag.  
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Box 1 Fördelarna med att välja ett nätverksbolag 

 

 

3.2 SAS STÅR FÖR 32% AV SVERIGES SAMLADE 

TILLGÄNGLIGHET 

Tillgänglighet mäter till vilken grad två områden är sammankopplade via både direkt och indirekt 

flygtrafik. Vi mäter tillgänglighet med hjälp av SEOs NetScan modell som bestämmer graden av till-

gänglighet med ett så kallat tillgänglighetsindex. Modellen beräknar antalet förbindelser från en 

flygplats ut i världen genom att använda mycket detaljerad data för samtliga flygbolags tidtabeller. 

En direkt, veckovis förbindelse mellan exempelvis Stockholm och Los Angeles utgör i modellen en 

så kallad ”connectivity unit” (CNU). Om det är en direkt, daglig förbindelse under varje veckodag så 

ger istället flygrutten sju CNU. 

 

Indirekta förbindelser tar längre tid på grund av längre flygtid samt väntetid vid byten. Således har 

inte indirekta förbindelser samma kvalitet för resenärerna som direkta förbindelser. En veckovis 

indirekt förbindelse bidrar därför med mellan 0 och 1 CNU beroende på hur mycket lägre den totala 

restiden blir än med en direkt förbindelse. 

 

Våra beräkningar visar att SAS står för 32% av Sveriges samlade nationella och internationella till-

gänglighet via SAS direkta och indirekta förbindelser, se Figur 10.  
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Figur 10 

Sveriges samlade tillgänglighet per vecka mätt över 2018–2019 

Tillgänglighet (CNU) 

 

Not: Medeltal av sommar 2018 och vinter 2018–19 

Källa: Copenhagen Economics analys baserat på SEO Economics data 

 

Nätverksbolag som SAS erbjuder vanligtvis flera avgångar per flygrutt än vad punkt-till-punkt-bo-

lag gör. Denna flexibilitet kan skapa ett värde för passagerarna som modellen vi använder här inte 

tar hänsyn till. Exempelvis kan flygbolag som erbjuder flera dagliga och veckovisa förbindelser be-

gränsa väntetider för resenärer innan och efter avgång och göra det möjligt för affärsresenärer att 

undvika onödiga övernattningar på annan ort.  

 

3.3 SAS BIDAR MED UPPEMOT 30 MDKR OCH BIDRAR 

MED 37 000 ARBETSTILLFÄLLEN VIA ÖKAD 

TILLGÄNGLIGHET 

Vinsterna från ökad tillgänglighet är omfattande eftersom SAS kopplar samman Sverige med om-

världen, vilket skapar möjligheter för ökad interaktion mellan människor. Detta är centralt för in-

ternationell handel, utländska investeringar, kunskapsutbyte och informationsdelning med företag 

och personer utanför och inom Sverige. Dessutom tillkommer turismintäkter från resenärer som 

besöker Sverige. I sin helhet kallas dessa effekter de katalytiska effekterna av ökad tillgänglighet.  

 

SAS bidrar årligen med upp till 30 mdkr till den svenska ekonomin via ökad tillgänglighet, se Figur 

11. Den ökade tillgängligheten bidrar även med uppemot 37 000 arbetstillfällen.  
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Figur 11 

Katalytiska effekter skapas av ökad tillgänglighet 

 

 

Källa: Se appendix 

 

För att kvantifiera de katalytiska effekterna har vi använt oss av en studie gjord av InterVISTAS år 

2015. Baserat på en ekonometrisk studie finner InterVISTAS ett samband mellan ökad tillgänglig-

het och BNP tillväxt: en ökning i tillgänglighet på 10% leder till BNP tillväxt på 0,5%. Flygbran-

schens totala tillgänglighetsökning under denna 20-årsperiod har således bidragit med 94 mdkr till 

Sveriges BNP, varav ca 32% kan hänföras till SAS. SAS bidrag till svensk ekonomi via katalytiska 

effekter på 30 mdkr ska således ses som en lägre gräns för de katalytiska effekterna idag eftersom 

estimatet inte beaktar ökad tillgänglighet innan 1993 eller efter 2013.  

 

3.4 SAS BINDER SVERIGE SAMMAN OCH FÖRBINDER 

SVERIGE MED UTLANDET 

SAS bidrar till ett sammanhängande Sverige genom att skapa tillgänglighet och flygförbindelser i 

hela landet. SAS flyger till 13 destinationer inrikes i Sverige, se Figur 12 nedan. SAS är det enda flyg-

bolaget som flyger till Skellefteå, vilket är en stad som dessutom saknar tågförbindelser. Utöver 

detta erbjuder SAS sina resenärer flexibilitet via 930 inrikesavgångar i veckan. Sammanlagt väl-

komnar SAS årligen 6 miljoner passagerare på sina inrikesflyg i Sverige.  
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Figur 12 

SAS inrikes destinationer i Sverige 

 

 

Källa: SAS 

 

SAS bidrar med 44% av tillgängligheten inrikes då den mäts i så kallade connectivity units, som be-

skrevs innan. SAS erbjuder även en högre tillgänglighet per passagerare än något annat flygbolag i 

Sverige. Detta innebär att en passagerare som reser med SAS har fler alternativ för resans destinat-

ion och tidpunkt än passagerare som flyger med andra flygbolag.  

 

Ett exempel på resenärer som behöver den flexibilitet SAS erbjuder är personer som arbetspendlar 

med flyget. För dem är flyget en form av kollektivtransport och SAS erbjuder olika typer av pendel-

kort för dessa resenärer. Detta gör det bekvämare för pendlarna att planlägga sin dag, ökar deras 

flexibilitet och sänker deras biljettkostnader. Under 2018 sålde SAS i Sverige sammanlagt 1400 

pendlarkort av typerna årskort, halvårskort och klippkort. Årskorten tillåter resenärerna att resa 

obegränsat på vissa sträckor under ett års tid, medan klippkortet gäller för ett visst antal resor.  

 

Utöver tillgänglighet inrikes förbinder SAS även Sverige med världen, både direkt och via sina code 

share avtal och Star Alliance samarbete. Varje år reser 7,3 miljoner passagerare ut från Sverige med 

SAS, och SAS bidrar med 28% av Sveriges samlade utrikestillgänglighet, se Figur 13 nedan. Till ex-

empel har SAS en direkt rutt från Stockholm till Los Angeles med 6 avgångar i veckan. SAS bidrar 

även till Sveriges tillgänglighet via indirekta rutter, till exempel rutten till Hong Kong, som passage-

rare kan resa till via en mellanlandning i Köpenhamn.  
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Figur 13 

Sveriges samlade utrikestillgänglighet 2018–2019 

Tillgänglighet (CNU) 

 

Not: CNU mäter avgångar per vecka. Medeltal av sommar 2018 och vinter 2018–19 

Källa: Copenhagen Economics analys baserat på SEO Economics data 

 

När det gäller utrikestillgänglighet, både för svenskar som vill ut i världen och utlänningar som vill 

uppleva den svenska kulturen och naturen, är flyget det absolut viktigaste transportmedlet. År 2017 

ankom totalt 15,5 miljoner passagerare från utlandet till Sverige med flyg, medan det med tåg en-

bart ankom 6,1 miljoner passagerare.11 

 

När SAS öppnar en interkontinental rutt krävs investeringar på 800 mdkr det första året. SAS breda 

skandinaviska nätverk gör det möjligt att locka passagerare från flera länder, vilket ökar sannolik-

heten för att en rutt blir lönsam. Detta gäller både SAS och andra flygbolag som flyger från Arlanda. 

 

3.5 SAS SKAPAR TILLGÄNGLIGHET I HELA SVERIGE 

Sverige behöver ett nätverksbolag som SAS för att erbjuda sådan tillgänglighet som landet har idag, 

eftersom endast ett nätverksbolag erbjuder sådan flexibilitet gällande både rutter och frekvenser i 

hela landet.  

 

I ett stort land med utspridd befolkning som Sverige finns det en gräns för hur många rutter och 

frekvenser ett flygbolag kan ha och fortfarande vara lönsamt. För lönsamhet krävs att planen är 

fyllda till en tillräckligt hög grad, medan passagerarna önskar fler rutter och frekvenser för att 

kunna vara flexibla i sitt resande. Då SAS är ett nätverksbolag kan de utnyttja sin flotta bättre än så 

kallade punkt-till-punkt-bolag. Det betyder bland annat att SAS kan anpassa storleken på flygplanet 

beroende på antalet passagerare. Till exempel är det fler passagerare som reser mellan Stockholm 

och Luleå på morgonen och kvällen än mitt på dagen.  

 

                                                                                                                                                                                         
11  Transportstyrelsen (flygtrafik), Eurostat (tågtrafik). 
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Genom att ha olika stora flyg, kan SAS flyga genom hela dagen och erbjuda flexibilitet för resenärer. 

Till exempel har SAS 10–11 avgångar på rutten Stockholm-Luleå om dagen, stora flyg om morgonen 

och kvällen samt mindre flyg mitt på dagen. Traditionella punkt-till-punkt-bolag erbjuder typiskt 

sett inte lika många avgångar, se exemplet i Figur 14 nedan, och flyger istället enbart stora flyg och 

färre frekvenser.  

 

Figur 14 

Illustration av skillnaden mellan ett nätverksbolag och ett punkt-till-punkt-bolag på 

rutten Stockholm-Luleå 

 

 

Källa: SAS 

 

Sverige behöver en mångsidig transportnäring för att stöda ekonomin och bidra med tillgänglighet i 

hela landet. I denna helhet har flyget en fortsatt viktig roll. Flyget binder samman landet på ett sätt 

som tåget inte i dagsläget kan göra. Till exempel tar flyget med SAS mellan Luleå och Stockholm 1 

timme och 20 minuter och det finns 10–11 avgångar per dygn. Däremot tar tåget mellan Stockholm 

och Luleå 10 timmar och 50 minuter (dagtid) eller 12 timmar och 30 minuter (nattetid), med enbart 

5–6 avgångar per dygn.  
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KAPITEL 4  

SAS SKAPAR VÄRDE GENOM ATT 

MÖJLIGGÖRA TURISM OCH GÖRA 

NÄRINGSLIVET MER ATTRAKTIVT I SVERIGE 

4.1 DE PASSAGERARE SOM FLYGER TILL OCH INOM 

SVERIGE MED SAS KONSUMERAR ÅRLIGEN FÖR 45 

MDKR 

Affärs- och fritidsresenärer skapar samhällsekonomiskt värde när de kommer till Sverige och spen-

derar pengar på allt från hotell och transporter till restauranger, shopping och kulturupplevelser. 

Tillväxtverket uppskattar att utländska och inhemska affärs- och fritidsresenärer i Sverige konsu-

merade varor och tjänster för totalt 317,4 mdkr under 2017.12 

 

SAS flyger årligen 6,7 miljoner passagerare till och inom Sverige, varav ca. hälften är inrikes resenä-

rer. Det motsvarar 30% av alla affärs- och fritidsresenärer som ankommer till svenska flygplatser 

årligen. Bland SAS resenärer som reser inrikes i Sverige eller kommer från något av de skandina-

viska länderna är ca 75% affärsresenärer, medan fördelningen bland de icke-skandinaviska resenä-

rerna är ca 50% affärsresenärer och 50% fritidsresenärer. I genomsnitt spenderar affärsresenärer 

mer pengar per resa än fritidsresenärer, trots att den genomsnittliga affärsresan är kortare än den 

genomsnittliga fritidsresan. 

 

De inhemska och utländska resenärerna som SAS flyger till svenska flygplatser konsumerar varor 

och tjänster för ca 45 mdkr. Det innebär att SAS passagerare står för 14% av den totala turismkon-

sumtionen i Sverige, se Figur 15. Den totala turismkonsumtionen inkluderar både inhemska och ut-

ländska resenärer, samt samtliga färdsätt som resenärerna tar sig till eller inom Sverige med. Dess-

utom inkluderas även den gränshandel som sker när besökare från andra länder åker till Sverige för 

att handla.  

                                                                                                                                                                                         
12  Tillväxtverket, 2018, Fakta om svensk turism 2017. 
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Figur 15 

Affärs- och fritidsresenärers konsumtion i Sverige 

Miljarder kronor 

 

 

Källa: Copenhagen Economics analys 

 

Om man endast ser till de utländska resenärernas konsumtion i Sverige, den så kallade turismex-

porten, står SAS passagerare för 24%. Om man dessutom exkluderar gränshandeln med Norge sti-

ger de utländska SAS-resenärernas andel till 37% av Sveriges totala turismexport.  

 

Andelarna ovan inbegriper inte de passagerare som reser till Sverige med något av de flygbolag som 

SAS är partner med inom Star Alliance. 

 

4.2 EN INTERKONTINENTAL SAS-RUTT BIDRAR MED CA 

630 MKR I UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR I 

SVERIGE PER ÅR 

Tillgänglighet är en viktig faktor för att attrahera utländska investeringar – ju mer tillgängligt ett 

land (eller stad/region) är, desto mer attraktivt är det för utländska investeringar. Ett lands till-

gänglighet påverkas inte bara av hur många destinationer som går att nå från landet men också hur 

ofta det går att nå dem samt hur lång tid resan tar. Det är även mer attraktivt att investera i ett land 

om det har goda förbindelser inom landet.  

 

Särskilt flygtillgängligheten med resten av världen och inom landet är viktigt för att göra ett land 

attraktivt för utländskt kapital. Goda flygförbindelser med omvärlden gör att kostnaden för att ta 

sig till, från eller via ett land blir lägre, både i tid och pengar. Det underlättar möjligheten att utbyta 

idéer, diskutera affärsmässiga beslut, träffa potentiella köpare och säljare, besöka mässor, och så 

vidare.  
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Flygtillgängligheten är i sammanhanget särskilt viktig, eftersom den gör det möjligt att komma till 

och från Sverige och i princip hela världen på under 24 timmar. Kunskap, kreativitet, innovation 

och tillgänglighet är idag de viktigaste faktorerna för ett lands produktivitet och välståndsutveckl-

ing, medan till exempel marknadsstorlek inte längre spelar en lika viktig roll som den gjorde förr.13 

Något förenklat kan det sägas att ju bättre tillgänglighet ett land har mot omvärlden, desto mindre 

viktigt blir hemmamarknadens storlek.  

 

God tillgänglighet gör alltså att kunskaps-, kreativitets- och innovationsintensiva verksamheter – 

vars framgång ofta bygger på ett kontinuerligt utbyte av tankar och idéer mellan människor och 

som ofta skapar ett högt förädlingsvärde – kan bedrivas i Sverige i större utsträckning än om till-

gängligheten till omvärlden hade varit sämre. Detta gäller både för svenska verksamheter som i 

större utsträckning kan ”stanna kvar” i Sverige som för utländska verksamheter som kan välja att 

förlägga verksamheter i Sverige.  

 

Allt som allt bidrar utländska direktinvesteringar till att skapa arbetstillfällen och välstånd i Sverige 

genom flera olika kanaler, se Box 2. Dessutom har det bevisats att ökad flygtillgänglighet leder till 

ökade utländska direktinvesteringar, och inte tvärtom.14  

 

                                                                                                                                                                                         
13 McCann P. och Acs, Z.J., 2010, Globalization: Countries, Cities and Multinationals, Regional Studies, 45:1, sid. 17-32. 
14 Bel G. och Fageda X., 2008, Getting there fast: globalization, intercontinental flights and location of headquarters, Journal of 

Economic Geography 8(4), sid. 471-495. 
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Box 2 Bredare vinster från utländska investeringar 

Precis som svenska företag bidrar utländska företag med verksamhet i Sverige arbetstillfällen 

via direkta, indirekta och inducerade effekter. Utöver det bidrar utländska verksamheter också 

med ny kunskap, teknologi, ledningsstrategier etc., som kommer svenska företag till godo (ge-

nom så kallade spillovers) och därmed ökar svenska företags konkurrenskraft. Utländska verk-

samheter sätter också Sverige på kartan, så att andra utländska verksamheter får upp ögonen 

för fördelarna med att investera i Sverige. Utländska verksamheter bidrar också till att skala upp 

och göra den svenska marknaden mer konkurrenskraftig, till nivåer som ett relativt litet land 

som Sverige hade haft svårt att nå på egen hand.  

 

 

Källa: Copenhagen Economics, 2017, The World in Europe.  

 

SAS flyger till exempel direkt mellan Stockholm och Los Angeles sex dagar i veckan, året runt. Det 

skapar flexibilitet, som ökar Stockholms och Sveriges attraktionskraft. SAS flygförbindelser gör det 

till exempel möjligt ta sig mellan Skellefteå och Los Angeles på under 15 timmars restid.  

 

En interkontinental SAS-rutt med 6 avgångar per vecka ökar inflödet av utländska direktinveste-

ringar till Sverige med i genomsnitt ca 630 mnkr per år (motsvarande ca. 0,6% av det totala inflödet 

av utländska direktinvesteringar).15 Därtill gör den ökade tillgängligheten det mer attraktivt för 

svenska verksamheter att behålla och skala upp sin verksamhet i Sverige. SAS flygtillgänglighet bi-

drar alltså till att skapa arbetstillfällen i Sverige på flera olika sätt. 

 

                                                                                                                                                                                         
15  Beräkningen är baserad på uppskattningen att en ökning på 1% av ett lands flygtillgänglighet leder till ett ökat inflöde 

av utländska direktinvesteringar med 0,47%, enligt Intervistas, 2015, Economic Impact of European Airports – A 

Critical Catalyst to Economic Growth. 
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4.3 SAS CARGO ÄR VIKTIG FÖR SVERIGES 

UTRIKESHANDEL 

Under 2018 fraktade SAS Cargo 125 000 ton gods till, från och inom Skandinavien.16 Som jämfö-

relse fraktades totalt ca. 500 000 ton gods till och från skandinaviska flygplatser och resten av värl-

den under samma år, vilket innebär att SAS andel av den skandinaviska flygfrakten är ca 25%.17 Av 

SAS totala omsättning för frakt av gods och post på ca 1,6 mdkr kom mer än 95% från interkonti-

nentala transporter.  

 

Flygfrakt är särskilt viktigt för produkter med högt förädlingsvärde och/eller är känsliga för trans-

port. År 2018 fraktades varor med flyg till ett värde av ca 120 mdkr från Sverige till länder utanför 

EU, vilket motsvarar en andel på 21%. Det kan jämföras med samma varuexport mätt i volym, där 

flygfrakten endast stod för 0,3%. De varor som främst fraktas med flyg från Sverige till icke-EU-län-

der är känsliga maskiner, elektriska apparater och mätinstrument samt läkemedel.18  

 

 

                                                                                                                                                                                         
16  Enligt SAS årsredovisning 2018. 
17  Beräknat på data från Transportstyrelsen, Danmarks Statistik och Statistisk sentralbyrå. Eftersom statistiken endast 

gör skillnad på inhemsk och internationell frakt sker en dubbelräkning för den frakt som sker från ett skandinaviskt 

land till ett annat, men det är sannolikt endast på marginalen. 
18  Baserat på data från Eurostat. 


