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FORORD 

 

 

 

SAS har bedt Copenhagen Economics om å utføre en analyse av SAS sitt bidrag til samfunnsøkono-

mien i Norge, Sverige og Danmark, både samlet og for hvert enkelt land. SAS bidrar til BNP via di-

rekte, indirekte og induserte effekter. Utover – og enda viktigere enn – dette, bidrar SAS til å gjøre 

Skandinavia og Norge mer tilgjengelig.  

 

I rapporten kvantifiserer vi først SAS sitt direkte, indirekte og induserte bidrag i form av sysselset-

ting og effekt på BNP i Skandinavia og Norge. Dette gjøres med utgangspunkt i SAS sine årsrappor-

ter og såkalte input-output-tabeller fra de nasjonale statistikkdatabasene. 

 

Deretter kvantifiserer vi verdien av den tilgjengeligheten som SAS sitt nettverk bidrar med til Nor-

ges BNP. Vi viser hvordan den økte tilgjengeligheten medvirker til å tiltrekke turister og forret-

ningsreisende som reiser til de nordiske landene med SAS, samt utenlandske investeringer. Vi 

kvantifiserer også effekten en interkontinental SAS-rute medfører for direkte investeringer fra ut-

landet. 
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SAMMENDRAG 

 

 

I denne rapporten analyserer vi SAS sitt bidrag til økonomien i Skandinavia som helhet, og i Norge. 

Vi finner at SAS er et viktig flyselskap både i Skandinavia og Norge. Som alle andre private bedrifter 

bidrar SAS gjennom sin virksomhet og ved innkjøp fra innenlandske leverandører til å skape ar-

beidsplasser og økonomisk vekst. I tillegg leverer SAS en ekstra ytelse – økt tilgjengelighet – som 

øker Norges produktivitet og internasjonale konkurranseevne. I kraft av å være et nettverksselskap 

med base i Oslo, skaper SAS større verdi per passasjer enn andre flyselskaper med aktivitet i Norge. 

 

SAS bidrar med 20 000 arbeidsplasser i Skandinavia, hvorav 5 400 er i Norge 

SAS sysselsetter mer enn 9 900 heltidsansatte i Norge, Sverige og Danmark. Ettersom luftfarten er 

en sesongbasert bransje er det faktiske antallet ansatte, spesielt i høysesongen, betydelig høyere. 

Dessuten bidrar SAS med 7 300 arbeidsplasser hos sine underleverandører, eksempelvis gjennom 

kjøp av varer og tjenester i forbindelse med catering, handling, reparasjoner, brennstoff etc. Endelig 

bidrar SAS gjennom sin virksomhet til å opprettholde 2 800 arbeidsplasser i den øvrige skandina-

viske økonomien. Av de totalt 20 000 arbeidsplassene SAS bidrar med i Skandinavia, finnes 5 400 i 

Norge. 

 

SAS bidrar til den skandinaviske og norske velstanden 

Våre beregninger viser at SAS sin virksomhet genererer et årlig bidrag til Skandinavias BNP på opp 

til 30,7 milliarder kroner via direkte, indirekte og induserte effekter. 

 

I Norge bidrar SAS direkte til den norske økonomien med 3,9 milliarder kroner i året. Videre dan-

ner SAS sine innkjøp hos norske underleverandører et årlig indirekte BNP-bidrag på 2,4 milliarder 

kroner. Bidraget fra innkjøp er ekstra høyt fordi SAS som nettverksselskap kjøper en forholdsmes-

sig større del av eksempelvis catering, handling, drivstoff og flyrengjøring i Norge sammenlignet 

med punkt-til-punkt-flyselskaper. I tillegg skapes ytterligere verdi når SAS og underleverandørenes 

medarbeidere bruker inntekten sin på innenlandske varer og tjenester som dagligvarer og restau-

rantbesøk. Dette induserte bidraget har vi beregnet til 2,3 milliarder kroner i året.  

 

SAS sitt nettverk øker Norges innenlandske og utenlandske tilgjengelighet. Dette gjør Norge mer 

attraktivt for utenlandske turister, bedrifter og arbeidstakere. I tillegg får norske bedrifter bedre ad-

gang til utenlandske markeder og kunnskapsnettverk, hvilket bidrar til økt produktivitet og forbed-

ret internasjonal konkurranseevne. Verdien som generes av den økte tilgjengeligheten som SAS har 

skapt kalles for de katalytiske effektene. SAS sitt årlige bidrag til Norges BNP via økt tilgjengelighet 

har vi beregnet til å utgjøre opp til 24 milliarder kroner.  

 

Når vi inkluderer direkte, indirekte, induserte og katalytiske effekter i beregningen, finner vi at SAS 

sitt samlede bidrag til norsk økonomi utgjør opp til 32 milliarder kroner i året, se Figur 1. 
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Figur 1 

SAS sitt årlige bidrag til norsk økonomi 

 

Note: Beregningen av katalytiske effekter er basert på en økonometrisk analyse utført av InterVISTAS. InterVISTAS 

finner at 10% vekst i tilgjengeligheten øker BNP med 0,5%. Til det lave estimatet har vi benyttet den lave 

enden av InterVISTAS’ konfidensintervall, hvilket tilsvarer en BNP-vekst på 0,25%. 

Kilde: Se appendiks 

 

SAS bidrar med mer enn 32% av Norges totale flytilgjengelighet 

Den økte tilgjengeligheten er SAS sitt største bidrag til Norge, og det er spesielt tilgjengelighetsbi-

draget og de katalytiske virkningene som skiller luftfartsselskaper fra andre typer bedrifter når det 

kommer til bidrag til økonomien. Den økte tilgjengeligheten skaper muligheter for økt interaksjon 

mellom mennesker, hvilket er sentralt for internasjonal handel, utenlandske investeringer, kunn-

skapsdeling og informasjonsutveksling med bedrifter og personer utenfor Skandinavia. I tillegg bi-

drar tilgjengeligheten til turistinntekter fra reisende som besøker Skandinavia.  

 

Norge er et stort land med store avstander og vakkert – men ulendt – terreng, med høye fjell og 

dype fjorder. I tillegg bor befolkningen meget spredt i flere relativt små byer langs den lange Atlan-

terhavskysten. Derfor trenger Norge en konkurransedyktig luftfartsindustri, ettersom andre trans-

portmidler i mange tilfeller er ineffektive og tidskrevende. Luftfartsindustrien kan, ved å forbinde 

landet og redusere avstander, sikre økonomiske muligheter for alle, uansett hvor de bor. Økt til-

gjengelighet fører generelt til høyere økonomisk vekst, men har også en betydelig egenverdi i et 

stort land med spredt befolkning.  

 

Våre beregninger viser at SAS tegner seg for 32% av Norges totale nasjonale og internasjonale til-

gjengelighet via sine direkte og indirekte forbindelser. Sammenlignet med punkt-til-punkt-flysel-

skaper bidrar SAS spesielt mye til total tilgjengelighet fordi de tilbyr passasjerene et bredt og sam-

menhengende nettverk som eksempelvis gjør det mulig å fly fra Bodø og helt til New York, via Oslo, 

uten å skulle hente bagasje og sjekke inn på nytt.

 

SAS har også base på Oslo Lufthavn Gardermoen og bruker flyplassen som et knutepunkt for trans-

ferpassasjerer, som stopper i Oslo, men skal videre til andre endelige destinasjoner. Når andre fly-

selskaper kan fylle opp sine fly med SAS sine transferpassasjerer, øker det opptaksområdet, og det 

kan gjøre ruter som ellers ikke ville bli opprettholdt lønnsomme. SAS-nettverket gjør også flere 
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ruter til Oslo mer attraktive, ettersom andre flyselskaper kan fylle sine fly med passasjerer som kan 

reise videre med SAS til deres endelige destinasjon 

 

På denne måten bidrar SAS nettverk til å understøtte luftfartstilgjengelighet som går ut over egne 

direkte og indirekte forbindelser.  

 

SAS skaper verdi gjennom å tiltrekke turister og ved å gjøre det mer attraktivt å være 

bedrift i Norge 

SAS flyr årlig 9,6 millioner passasjerer til og innenfor Norge. Dette tilsvarer 35% av alle forretnings-

reisende og fritidsreisende som kommer til norske flyplasser hvert år.  

 

Passasjerene som ankommer norske flyplasser med SAS har et årlig forbruk tilsvarende ca. 12 milli-

arder kroner. Dette innebærer at SAS-passasjerer tegner seg for 14% av det samlede turismeforbru-

ket i Norge. 

 

Samtidig øker en interkontinental SAS-rute med 7 ukentlige avganger innstrømningen av uten-

landske direkte investeringer til Norge med ca. 270 millioner kroner per år i gjennomsnitt (tilsva-

rende ca. 0,5 prosent av den samlede innstrømningen av utenlandske direkte investeringer). I til-

legg gjør den økte tilgjengeligheten det mer attraktivt for norske bedrifter å opprettholde og oppgra-

dere sin virksomhet i Norge. På denne måten bidrar SAS sin luftfartstilgjengelighet til å skape 

norske arbeidsplasser via en rekke ulike kanaler.  
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SAS ER SKANDINAVIAS FLYSELSKAP 

1.1 LUFTFART ER VIKTIG FOR SKANDINAVIA – OG SAS 

SPILLER EN VESENTLIG ROLLE 

Luftfartssektoren er viktig for velstanden i Skandinavia. Den skaper mange arbeidsplasser og gjør 

Skandinavia mer tilgjengelig for omverdenen. Når tilgjengeligheten økes, skapes bedre vilkår for 

næringslivet. Samtidig blir Norge en mer attraktiv destinasjon for investeringer, handel og turisme. 

Tilgjengeligheten som luftfartssektoren skaper har en betydelig innvirkning på produktiviteten og 

dermed på økonomisk velstand. 

 

Sett i forhold til befolkningstallet har Skandinavia en stor luftfartssektor sammenlignet med andre 

deler av Europa. Dette skyldes primært relativt høy levestandard, vellykket næringsliv, og Skandi-

navias særegne geografi.  

 

Samtidig begrenser det relativt lave befolkningstallet i de skandinaviske landene antallet av ruter 

som kan betjenes av større fly med daglige avganger. For å være i stand til å tilby et bredt rutenett-

verk med mange avganger er det derfor nødvendig at flyselskapene har en fleksibel forretningsmo-

dell som gjør det mulig å tilpasse setekapasiteten til enkeltruter og til den spesifikke etterspørselen. 

For eksempel er det nødvendig å ha små fly som kan betjene innenriksruter og samle nok passasje-

rer til å understøtte de internasjonale rutene og gjøre dem lønnsomme.  

 

Målt på antall passasjerer og avganger, er SAS det største flyselskapet i Skandinavia, og spiller der-

med en sentral rolle i den skandinaviske luftfartssektoren. SAS er samtidig et nettverksselskap. 

Denne selskapstypen kjennetegnes av at de vanligvis flyr til flere destinasjoner gjennom et knute-

punkt, som også kan kalles en hub. En hub er en sentral flyplass som flyselskapet bruker til å samle 

passasjerer fra flere steder i Skandinavia slik at større fly som flyr til de endelige destinasjonene kan 

fylles opp. For eksempel bruker SAS Oslo Lufthavn Gardermoen, Københavns Lufthavn Kastrup og 

Stockholm Lufthavn Arlanda til å samle passasjerer for å fly dem lenger ut i verden i større fly. 

 

SAS har ca. 10 000 ansatte i hele Skandinavia, og sysselsetter dermed flere personer enn noe annet 

flyselskap i Skandinavia. Gjennom sin virksomhet støtter SAS også arbeidsplasser hos underleve-

randører og i resten av samfunnet. Dette forklares mer detaljert i avsnitt 1.2. Samtidig bidrar SAS til 

den skandinaviske velstanden gjennom såkalte direkte, indirekte og induserte økonomiske effekter. 

Disse effektene forklares nærmere i avsnitt 1.3. 

 

SAS forbinder særlig de skandinaviske landene, men forbinder også Skandinavia med resten av ver-

den. I avsnitt 1.4 forklarer vi hvorfor dette er viktig, og hvordan SAS spiller en sentral rolle i å øke 

Skandinavisk tilgjengelighet. 

 

1.2 SAS SKAPER ARBEIDSPLASSER I HELE SKANDINAVIA 

SAS har over 9 900 heltidsansatte i hele Skandinavia, se Figur 2. Medarbeiderne omfatter alt fra pi-

loter til flymekanikere, kabin- og bakkepersonale og administrativt personale.  
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Figur 2 

SAS-ansatte i Skandinavia 2018 

 

Note: Tallene er beregnet som FTE (Full Time Equivalent), hvilket innebærer at deltidsansatte omregnes til heltids-

ansatte. Det totale antallet personer SAS har ansatt i hvert land er derfor høyere enn det figuren viser. 

Kilde: SAS årsrapport 2018.  

 

Dessuten understøtter SAS ca. 7 300 arbeidsplasser hos sine underleverandører som vi kaller for 

indirekte arbeidsplasser, da disse personene ikke er direkte ansatt av SAS, men flyselskapet er gjen-

nom sin virksomhet med på å opprettholde stillingene. For eksempel kjøper SAS varer og tjenester i 

forbindelse med infrastruktur, catering, handling, reparasjoner, brennstoff etc. 

 

I tillegg bidrar SAS gjennom sine aktiviteter med ca. 2 800 arbeidsplasser i den øvrige skandina-

viske økonomien. Disse kaller vi induserte arbeidsplasser. Denne typen sysselsetting genereres når 

medarbeidere hos SAS og selskapets underleverandører bruker inntekten sin på innenlandske varer 

og tjenester, eksempelvis dagligvarer og restaurantbesøk. 

 

Når vi inkluderer indirekte og induserte effekter i beregningen, anslår vi at SAS sine aktiviteter bi-

drar med cirka 20 000 arbeidsplasser i hele Skandinavia, se Figur 3. 
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Figur 3 

Skandinaviske arbeidsplasser som understøttes av SAS 

 

 

Kilde: Copenhagen Economics analyse 

 

 

1.3 SAS BIDRAR TIL ØKONOMISK VELSTAND I 

SKANDINAVIA 

SAS sine aktiviteter i Skandinavia genererer hvert år en verdi på minst 30,7 milliarder norske kro-

ner,1 se Figur 4.  

                                                                                                                                                                                         
1  Forkortes heretter mrd. kr. 
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Figur 4 

SAS sitt totale samfunnsøkonomiske bidrag i Skandinavia 

Milliarder kroner 

 

Note: For å beregne de totale BNP-effektene SAS skaper i Skandinavia, har vi summert de landsspesifikke effek-

tene i Norge, Sverige og Danmark. Dermed tas det ikke hensyn til verdiskaping ved landsoverskridende 

virksomhet. Hvis denne ytterligere verdiskapelsen tas med i beregningen, vil SAS sitt totale BNP-bidrag i 

Skandinavia være større enn summen av bidraget i hvert enkelt land. Tallene i figuren bør derfor betraktes 

som en konservativ nedre grense for bidraget.  

Kilde: Copenhagen Economics analyse 

 

De mer enn 9 900 arbeidsplassene som skapes av SAS, bidrar direkte med 13,2 mrd. kr. årlig til 

Norge, Sverige og Danmarks BNP. Dessuten skaper SAS indirekte verdi gjennom handel med skan-

dinaviske underleverandører, hvilket utgjør et ytterligere bidrag på 8,7 mrd. kr. til Norge, Sverige og 

Danmarks BNP. Dette kaller vi den indirekte BNP-effekten. I tillegg genererer SAS og underleve-

randørenes ansatte sitt forbruk en BNP-effekt, som vi kaller for den induserte effekten. Sistnevnte 

effekt bidrar med ytterligere 8,8 mrd. kr. 

 

De ovenstående bidragene beregnes utelukkende på bakgrunn av de direkte, indirekte og induserte 

effektene i hvert enkelt av de skandinaviske landene, og det tas dermed ikke hensyn til grenseover-

skridende aktiviteter. Hvis disse aktivitetene medregnes, ville SAS sitt bidrag for hele Skandinavia 

være høyere enn summen av bidraget i de tre landene.2 Derfor utgjør vårt skjønn en nedre grense 

for bidragets størrelse for Skandinavia som helhet. 

 

Dessuten har SAS gjennom sin operative virksomhet skapt en tilgjengelighet som har stor sam-

funnsverdi. Vi kaller dette bidraget for de katalytiske virkningene. Den årlige verdien av denne til-

gjengeligheten, basert på den tilgjengeligheten SAS har skapt de siste 20 årene i Skandinavia, utgjør 

76 mrd. kr. 

 

 

                                                                                                                                                                                         
2  Et eksempel på hva som ikke medregnes kan være følgende: SAS bruker varer i Norge som er importert fra Sverige, noe som 

ikke bidrar til den norske økonomien og derfor ikke tas med i det norske BNP-bidraget. Importen bidrar dog til BNP i Sve-

rige, og dermed også til SAS sitt skandinaviske BNP-bidrag. Slik representerer tallene  en nedre grense for SAS sitt samlede 

bidrag i Skandinavia. 
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1.4 SAS BINDER SKANDINAVIA SAMMEN 

SAS tilbyr et stort nettverk med mange daglige avganger både innenriks, mellom skandinaviske 

land, og til resten av verden gjennom egne ruter, code sharing og Star Alliance. Code sharing er en 

samarbeidsavtale som lar flyselskaper transportere passasjerer som reiser på billetter utstedt av et 

annet flyselskap. 

 

Når man betrakter muligheten til å reise mellom de skandinaviske landene, spiller SAS en unik rolle 

ettersom selskapet er ansvarlig for to tredeler av all intraskandinavisk flytrafikk. I 2018-2019 skapes 

hele 69% av den intraskandinaviske tilgjengeligheten i Sverige og Danmark av SAS. I Norge står sel-

skapet for 67%, se Figur 5. 

 

Figur 5 

SAS sin andel av intraskandinavisk tilgjengelighet 

Tilgjengelighet (CNU) 

 

 

Kilde: Copenhagen Economics basert på data fra SEO 
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Et nettverksfirma som SAS har den nødvendige fleksibiliteten som kreves for å opprettholde flyru-

ter til alle deler av Skandinavia. For eksempel har SAS fly i mange forskjellige størrelser, hvilket be-

tyr at SAS har mulighet til å betjene ruter med både store og små passasjergrunnlag, og samtidig 

opprettholde et relativt stort antall avganger på visse ruter. SAS har i tillegg til dette mulighet til å 

møte en høyere etterspørsel ved å sette inn større fly – typisk om morgenen og om kvelden – og en 

lavere etterspørsel ved å sette inn mindre fly – typisk midt på dagen.  

 

Gjennom sitt nettverk skaper SAS muligheten til å tilby flere internasjonale flyreiser fra Skandina-

via, idet SAS kan samle passasjerer fra flere land på samme fly, eksempelvis fra København til Hong 

Kong. Nettverket gjør det også mer attraktivt for utenlandske flyselskaper å etablere flyruter til 

Skandinavia, da de kan tilby sine passasjerer flere skandinaviske destinasjoner gjennom SAS sine 

forbindelser. 
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SAS SKAPER NORSKE ARBEIDSPLASSER OG 

BIDRAR TIL NORSK ØKONOMI 

2.1 LUFTFART ER VIKTIG FOR NORSK VELSTAND 

Luftfartssektoren i Norge spiller en viktig rolle for den norske samfunnsøkonomien. På samme 

måte som andre forretningsområder, skaper sektoren arbeidsplasser og øker den økonomiske akti-

viteten i privat sektor. I tillegg sikrer luftfarten at nordmenn er tett forbundet på tvers av vårt lang-

strakte land, samt med resten av verden. For et land i ytterkanten av Europa, slik som Norge, er 

denne tilgjengeligheten avgjørende for velstanden, da den sikrer at vi kan handle, utveksle kunn-

skap og tiltrekke investeringer og turister fra utlandet.  

 

Over 38 millioner passasjerer reiser årlig fra Avinors flyplasser. Av disse passasjerene reiser 35% 

med SAS. 

 

Norge er et stort land med lange avstander og flere relativt små byer. Derfor trenger Norge en kon-

kurransedyktig luftfartssektor, da andre transportmidler i mange tilfeller er ineffektive og tidkre-

vende. Luftfartssektoren kan sikre muligheten til økonomisk aktivitet i hele landet ved å knytte lan-

det sammen og redusere avstander. Økt tilgjengelighet gir økt økonomisk vekst, men har også en 

ytterligere egenverdi i et stort land med spredt befolkning, slik som Norge. 

 

SAS spiller en viktig rolle for luftfarten i Norge. Når SAS åpner en ny interkontinental rute med dag-

lige avganger, skapes 80 nye arbeidsplasser på flyplassen hvis alle passasjerer er nye og ruten betje-

nes av et fly med 266 seter og 83% belegg. 3  Dette er et konservativt estimat ettersom ruten ifølge 

SAS skaper 55 nye arbeidsplasser alene innad i selskapet (tilsvarende fem hele crew). En ny inter-

kontinental rute drevet av SAS krever samtidig en investering på 800 mill. kr. i løpet av det første 

året. Med andre kan etableringen av en ny interkontinental SAS-rute sammenlignes med å åpne en 

ny mellomstor bedrift i Norge. 

 

I de følgende avsnittene går vi gjennom SAS sitt bidrag til den norske velstanden i detaljer.  

 

2.2 SAS BIDRAR MED CA. 5 400 ARBEIDSPLASSER I 

NORGE 

SAS sine aktiviteter bidrar med ca. 5 400 arbeidsplasser i Norge. Arbeidsplassene oppstår via tre 

kanaler: Direkte arbeidsplasser i SAS, indirekte arbeidsplasser hos SAS sine underleverandører og 

induserte arbeidsplasser i andre deler av den norske samfunnsøkonomien, se Figur 6. 
 
 

                                                                                                                                                                                         
3  SAS og Copenhagen Economics basert på InterVISTAS 
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Figur 6 

Arbeidsplasser som understøttes av SAS i Norge 

Arbeidsplasser 

 

 

Kilde: Copenhagen Economics basert på data fra SAS og input-output-tabeller fra SSB. Se appendiks for detal-

jer.  

 

SAS har over 2 700 heltidsansatte i Norge. Dette innebærer at SAS er flyselskapet med flest ansatte i 

Norge, og har henholdsvis 17% flere ansatte enn Widerøe og 36% flere enn Norwegian. 

 

SAS støtter også 2 100 indirekte arbeidsplasser hos norske underleverandører gjennom kjøp av va-

rer og tjenester. For eksempel kjøper SAS varer og tjenester i forbindelse med infrastruktur, cate-

ring, handling, reparasjoner, drivstoff, etc. SAS støtter også såkalte induserte arbeidsplasser når an-

satte i SAS og selskapets underleverandører bruker inntekten sin i Norge.  

 

De 5 400 arbeidsplassene er et konservativt skjønn fordi en rekke arbeidsplasser på flyplassene ikke 

finansieres direkte av SAS og dermed ikke medregnes i vår modell. Disse arbeidsplassene finansie-

res imidlertid indirekte av SAS gjennom den tilgjengeligheten selskapet generer. Et eksempel kan 

være når passasjerer som reiser med SAS kjøper mat og drikke på flyplassen før avgang. I bereg-

ningen av SAS sitt bidrag til den norske samfunnsøkonomien inngår denne effekten i de katalytiske 

effektene. 
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Som et nettverksselskap med base i Oslo skaper SAS flere arbeidsplasser per passasjer enn punkt-

til-punkt-selskaper og utenlandske nettverksselskaper uten base i Oslo. 4 Et nettverksselskap med 

base i Norge vil for eksempel etablere flere administrative arbeidsplasser innad i landet, som salgs- 

og markedsføringsansatte, og en større del av flybesetningen vil normalt også være bosatt i Norge. I 

tillegg har nettverksselskaper, spesielt dem med base slik som SAS, et høyere antall ansatte og mer 

service til passasjerene (for eksempel tilgang til egne SAS-lounger eller Fast Track) enn punkt-til-

punkt-selskaper. På denne måten kan et nettverksselskap bidra med 30-40% flere jobber på flyplas-

sen enn andre flyselskaper. 5  

 

2.3 SAS BIDRAR MED 8,7 MRD. KR. TIL NORGES BNP VIA 

DIREKTE, INDIREKTE OG INDUSERTE EFFEKTER 

SAS sine aktiviteter i Norge medfører hvert år en samfunnsøkonomisk gevinst på 8,7 mrd. kr. via 

såkalte direkte, indirekte og induserte effekter, se Figur 7. 

 

                                                                                                                                                                                         
4  Luftfartens samfundsøkonomiske betydning for Danmark, Copenhagen Economics 2016. Dette bekreftes i InterVISTAS 

2015 
5  Luftfartens samfundsøkonomiske betydning for Danmark, Copenhagen Economics 2016. Basert på arbeidsplasser per pas-

sasjer. Ved 1 000 nye passasjerer skapes 1 ny arbeidsplass såfremt det er snakk om et nettverksselskap med base, 0,8 arbe-

jdspladser såfremt det er snakk om et nettverksselskap uten base og 0,7 arbeidsplasser såfremt det er et punkt-til-punkt- 

eller lavpris-flyselskap. 
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Figur 7 

SAS sitt BNP-bidrag i Norge 

Milliarder kroner 

 

 

Kilde: Copenhagen Economics basert på data fra SAS og input-output-tabeller fra SSB. Se appendiks for detal-

jer. 

 

Våre beregninger av SAS sitt bidrag bygger på tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), data og årsrap-

porter fra SAS og standardantakelser i input-output-modeller.6  

 

Våre beregninger viser at SAS bidrar direkte med 3,9 mrd. kr. til Norges BNP gjennom mer enn 

2700 arbeidsplasser i selskapet. Videre medfører innkjøpene SAS foretar fra norske underleverand-

ører et indirekte bidrag på 2,4 mrd. kr. til BNP. Endelig skapes samfunnsøkonomiske verdier når 

ansatte i SAS og selskapets underleverandører bruker sin inntekt på innenlandske varer og tjenes-

ter, for eksempel dagligvarer og restaurantbesøk, som anslås å bidra med ytterligere 2,3 mrd. kr. til 

Norges BNP. Dette er det induserte bidraget. 

 

Bærekraftig utvikling, som sikrer at fremtidige generasjoner også vil dra nytte av den norske natu-

rens skjønnhet, er essensielt for norsk velstand. Klima- og utslippsspørsmål er dermed viktige for 

samfunnet som helhet og også for luftfart. SAS har satt et nytt mål i 2017/2018 om reduksjon av sel-

skapets totale CO2-utslipp med 25% innen 2030, sammenlignet med 2005. Omtrent halvparten av 

disse reduksjonene vil oppnås ved fornyelse av flåten og øvrige forbedringer, og den andre halvde-

len gjennom overgang til biodrivstoff. I 2030 ønsker SAS å bruke 100% biobrensel på innenriksflyv-

ninger. Ved utgangen av regnskapsåret hadde SAS redusert sine totale utslipp med 2,8% 

                                                                                                                                                                                         
6  Se appendiks for detaljer 
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sammenlignet med 2005, samtidig som produksjonen hadde økt med ca. 20% (inkludert både pas-

sasjerer og frakt). SAS klimakompenserer også for alle ungdomsbilletter samt alle EuroBonus-med-

lemmers flyvninger med SAS. 

 

2.4 SAS FINANSIERER INFRASTRUKTUREN SIN SELV 

SAS betaler opp til 2 mrd. kr. årlig i infrastruktur- og bruksavgifter, se Figur 8. Avgiftene inkluderer 

SAS sin tilgang til og bruk av flyplasser og luftrom.  

 

Figur 8 

SAS sine infrastruktur- og bruksavgifter i Norge 2015-2018 

Milliarder kroner 

 

Note: Alle avgifter i NOK 2018-priser 

Kilde: Copenhagen Economics basert på SAS data 

 

SAS mottar heller ikke statsstøtte og er selv ansvarlig både for drifts- og investeringskostnader i 

Norges luftfartsinfrastruktur. Til sammenligning mottar NSB over 3 mrd. kr. i støtte til 25 ulike 

strekninger i 2018.7  

 

2.5 SAS BETALER FLERE FLYSELSKAPSSPESIFIKKE 

SKATTER I TILLEGG TIL NORMAL SELSKAPSSKATT  

Som alle andre bedrifter, betaler SAS selskapsskatt til staten, og flyselskapets 2 700 ansatte i Norge 

betaler skatt av sin inntekt. Men i tillegg til disse skattene er SAS pålagt å betale andre skatter og 

avgifter som er særegne for flyselskaper, spesielt flypassasjeravgiften samt C02-avgiften.  

 

                                                                                                                                                                                         
7  Jernbanedirektoratet (2018), Avtale om utførelse av persontransport med tog som offentlig tjeneste i 2018 «Trafikkavta-

len», s. 48 
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I alt betalte SAS i 2018 912 mill. kr.  i klimarelaterte skatter og avgifter rettet utelukkende mot fly-

selskaper. Av dette utgjorde flypassasjeravgiften 595 mill. kr. I tillegg betalte SAS 243 mill. kr. i 

CO2-avgift og kjøpte klimakvoter av EU for 72 mill. kr., se Figur 9. Luftfart er den eneste transport-

formen i EU som er kvotebelagt i henhold til unionens Emission Trading System (EU ETS).8 I til-

legg til disse skattene vil en regulering med krav om 0,5% blandingskrav for biodrivstoff tre i kraft i 

2020, hvilket vil øke SAS sine miljørelaterte skatter og avgifter. 

 

Figur 9 

SAS sine miljørelaterte skatter og avgifter 2018 

Millioner kroner 

 

 

Kilde: Copenhagen Economics basert på data fra SAS. 

 

SAS betalte høyest flypassasjeravgift av alle flyselskapene i Norge i 2018, og betaler over 8% mer 

enn flyselskapet som betalte nest mest. Dette skyldes at SAS har en større andel innenriksruter enn 

andre flyselskaper. Flypassasjeravgiften betales kun for fly som letter fra norsk jord. Av denne 

grunn betales skatten to ganger på innenriksflyginger sammenlignet med utenriksflygninger, da 

skatten betales både for avgangs- og ankomstflyet. Fra 1. april 2019 er flypassasjeravgiften 75 kro-

ner for flyreiser med destinasjoner i Europa og 200 for øvrige flyreiser. 

 

SAS er klar over at mye må gjøres for å hjelpe klimaet, og at luftfartsindustrien har en viktig rolle i 

arbeidet for en fremtid med mindre utslipp. Det nåværende norske skattesystemet, med flere for-

skjellige avgifter som øker flyselskapenes kostnader og som ikke er knyttet til bestemte klimamål, er 

ikke riktig måte å nå dette målet på. Flybransjen i Norge betaler tre ganger for utslippene sine; in-

ternasjonalt gjennom EUs kvotesystem, og lokalt både via CO2-avgift på drivstoff og flypassasjerav-

giften som betales per passasjer. 

                                                                                                                                                                                         
8  Se https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en 

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en
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Både EUs kvotesystem og CO2-avgiften er basert på faktiske utslipp og har dermed en kobling til 

klimapåvirkning. Flypassasjeravgiften er derimot ikke i praksis øremerket for klima- og miljøtiltak 

selv om den har til formål å være en miljøvennlig skatt. Idet flypassasjeravgiften er en skattemessig 

avgift kan inntektene brukes til samme formål som andre skatter staten innkrever, for eksempel 

helse og utdanning. Det mangler også en direkte kobling til miljøtiltak, da avgiften er like høy for 

hver passasjer, uavhengig av flyselskapets eventuelle miljøtiltak. 

 

Idet luftfartsmarkedet er internasjonalt, møter SAS konkurranse både fra utenlandske og innen-

landske flyselskaper. Dette er med på å drive konkurransen opp på et høyt nivå, hvilket innebærer 

at norske flyselskaper ikke nødvendigvis er i stand til å velte kostnadsøkninger, for eksempel som 

følge av flypassasjeravgiften, over i forbrukerprisene. Konsekvensen av dette, er reduserte mulighe-

ter til å investere. Det spesifikke tilfellet med flypassasjeravgiften, kan dermed redusere SAS sine 

muligheter til å investere i for eksempel nye, miljøvennlige fly og ny teknologi. 

 

For at luftfartssektoren i Norge skal forbli konkurransedyktig, må disse helhetlige virkningene tas i 

betraktning når skatteleggingen av luftfartssektoren drøftes i fremtiden. 
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SAS SKAPER VERDI VIA TILGJENGELIGHET 

3.1 SAS SKAPER DIREKTE OG INDIREKTE 

TILGJENGELIGHET 

Mens bedrifter flest bidrar til norsk økonomi gjennom økt sysselsetting, bidrar SAS også til økt 

norsk tilgjengelighet, gjennom både direkte og indirekte tilgjengelighet. 

 

SAS skaper direkte tilgjengelighet via alle sine direkte flyruter fra Norge, mens den indirekte til-

gjengeligheten skapes når SAS tilbyder en rute som inkluderer en mellomlanding, se Figur 10.  

 

Figur 10 

Hva innebærer direkte og indirekte tilgjengelighet? 

 

 

Nettverksselskaper som SAS tenderer til å det største bidraget til samlet tilgjengelighet. Nettverks-

selskaper kjennetegnes ved å tilby sine passasjerer et bredt og sammenhengende nettverk av flyru-

ter, hvilket eksempelvis gjør det mulig å fly fra Bodø til New York. Nettverksselskaper har mulighet 

til å tilby slike reiser via egne ruter og gjennom samarbeid med code share-selskap. For eksempel 

samarbeider SAS med en rekke andre flyselskaper gjennom Star Alliance, og tilbyr dermed reiser til 

enda flere destinasjoner enn SAS sine egne.  

 

I motsetning til nettverksselskap flyr punkt-til-punkt-selskaper normalt kun fra A til B, for eksem-

pel Oslo og New York, noe som betyr at reisende fra Bodø må bestille en egen tur mellom hjemmet 

og Oslo. I tillegg har punkt-til-punkt-selskaper ofte et begrenset antall daglige avganger, og de flyr 

for eksempel kun fra store flyplasser til regionale flyplasser, men ikke mellom ulike regionale fly-

plasser. For eksempel har SAS 19 daglige avganger fra Bodø flyplass, hvorav kun 7-8 er til Oslo. Pas-

sasjerer som mellomlander på reise med punkt-til-punkt-flyselskaper er i tillegg nødt til å hente ba-

gasjen og sjekke inn to ganger.  

 

I Boks 1 nedenfor redegjør vi for fordelene for passasjerene ved å velge et nettverksselskap fremfor 

et punkt-til-punkt-selskap. 
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Boks 1 Fordeler ved å velge et nettverksselskap som SAS 

 

 

3.2 SAS BIDRAR MED 32% AV NORGES TOTALE 

TILGJENGELIGHET 

Tilgjengelighet måler i hvilken grad to områder er forbundet via både direkte og indirekte flytrafikk.  

 

Vi måler tilgjengelighet ved hjelp av SEOs NetScan-modell, som bestemmer tilgjengelighetsgraden 

ut fra en såkalt tilgjengelighetsindeks. Modellen beregner antall forbindelser fra en flyplass ute i 

verden ved å bruke svært detaljerte data fra alle flyselskapenes ruteplaner. 

 

I modellen utgjør en direkte, ukentlig avgang mellom for eksempel Oslo og New York en såkalt "til-

koblingsenhet" (eng.: connectivity unit, CNU). Hvis det i stedet er en direkte, daglig avgang, gir fly-

ruten i stedet syv CNU per uke. Modellen gir hver direkterute en CNU, og målenheten påvirkes der-

for ikke av for eksempel rutens lengde eller antall passasjerer. En ukentlig forbindelse mellom Bodø 

og Tromsø er dermed like mye verdt som en ukentlig forbindelse mellom Oslo og New York. 

 

Indirekte forbindelser tar lengre tid på grunn av lengre flytid samt ventetid ved mellomlanding. 

Dermed har ikke indirekte forbindelser samme kvalitet som direkte forbindelser. En ukentlig, indi-

rekte avgang bidrar derfor med mellom 0 og 1 CNU, avhengig av hvor mye lengre den totale blir 

sammenlignet med en direkte avgang. 

 

Våre beregninger viser at SAS står for 32% av Norges totale nasjonale og internasjonale tilgjenge-

lighet via sine direkte og indirekte forbindelser, se Figur 11.  
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Figur 11 

Norges samlede tilgjengelighet per uke 2018-2019 

Tilgjengelighet (CNU) 

 

Note: Gjennomsnitt av sommer 2018 og vinter 2018–2019. 

Kilde: Copenhagen Economics analyse basert på data fra SEO Economics. 

 

Nettverksselskaper som SAS tilbyr vanligvis flere avganger per flyrute enn punkt-til-punkt-selska-

per. Denne fleksibiliteten kan skape en verdi for passasjerene som modellen vi bruker her ikke tar 

hensyn til. For eksempel kan flyselskaper som tilbyr flere daglige og ukentlige forbindelser begrense 

ventetider og tillate forretningsreisende å unngå unødvendig overnatting. 

 

3.3 SAS BIDRAR MED OPP TIL 24 MRD. KR. OG 

UNDERSTØTTER 18 800 ARBEIDSPLASSER VIA ØKT 

TILGJENGELIGHET 

 

Gevinstene fra økt tilgjengelighet er omfattende fordi SAS forbinder Norge med omverdenen, noe 

som skaper muligheter for økt interaksjon mellom mennesker. Dette er sentralt for internasjonal 

handel, utenlandske investeringer, kunnskapsutveksling og informasjonsdeling med bedrifter og 

personer i og utenfor Norge. I tillegg tilføres turismeinntekter fra reisende som besøker Norge. I sin 

helhet kalles disse effektene de katalytiske effektene av økt tilgjengelighet. 

 

SAS bidrar årlig med opp til 24 mrd. kr. til norsk økonomi via økt tilgjengelighet, se Figur 12. Den 

økte tilgjengeligheten bidrar også til opp imot 18 800 arbeidsplasser. 
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Figur 12 

Katalytiske effekter skapt av økt tilgjengelighet 

 

 

Kilde: Se appendiks 

 

For å kvantifisere de katalytiske effektene har vi benyttet oss av en studie utført av InterVISTAS fra 

2015. Basert på en økonometrisk analyse finner InterVISTAS følgende sammenheng mellom økt til-

gjengelighet og BNP-vekst: En økning i tilgjengeligheten på 10 prosent fører til BNP-vekst på 0,5 

prosent. De katalytiske effektene InterVISTAS kommer frem til bygger på en endring i tilgjenge-

lighet i årene 1993-2013. Av denne grunn tror vi estimatet utgjør en nedre grense for katalytiske ef-

fekter i dag, da det ikke tar hensyn til økt tilgjengelighet før 1993 eller etter 2013. SAS sin kataly-

tiske effekt tilsvarer 32% av den totale effekten i Norge, som er basert på SAS sin andel av total til-

gjengelighet. Dette beløper seg til 24 mrd. kr. 

 

 

3.4 SAS BINDER NORGE SAMMEN 

SAS bidrar til et sammenhengende Norge ved å skape tilgjengelighet og flyforbindelser over hele 

landet. SAS flyr til 15 destinasjoner i Norge, se Figur 13 nedenfor.9 I tillegg flyr Widerøe, som SAS 

samarbeider med og som også er en del av Eurobonus, til 28 regionale flyplasser via kortbanenettet.  

SAS tilbyr fleksibilitet gjennom 1 730 innenriksavganger hver uke. Samlet mottar SAS årlig 7 millio-

ner passasjerer på sine innenriksflyvninger i Norge. 
                                                                                                                                                                                         
9  SAS flyr også til Longyearbyen på Svalbard, som ikke er inkludert i kartet.  
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Figur 13 

SAS sine norske innenriksdestinasjoner 

  

 

Kilde: SAS 

 

Et eksempel på reisende som trenger fleksibiliteten SAS tilbyr, er personer som pendler til jobb med 

fly. For dem er flyet en form for offentlig transport, og SAS tilbyr ulike typer pendlerløsninger for 

disse reisende. Det gjør det lettere for pendlerne å planlegge dagen, øker fleksibiliteten og reduserer 

billettkostnadene. I 2018 solgte SAS 900 pendlerkort av typene årskort, halvårskort og klippekort. 

Årskortet gjør det mulig for reisende å reise ubegrenset på enkelte ruter i ett år, mens klippekortet 

gjelder for et bestemt antall turer. 

 

SAS bidrar med 34% av innenrikstilgjengeligheten oppgjort i såkalte tilkoblingsenheter som beskri-

ves i avsnitt 3.2, se Figur 14 nedenfor.   
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Figur 14 

Norges samlede innenrikstilgjengelighet per uke 2018-2019 

Tilgjengelighet (CNU) 

 

Note: Gjennomsnitt av sommer 2018 og vinter 2018–2019 

Kilde: Copenhagen Economics analyse basert på data fra SEO Economics 

 

Modellen for estimering av tilgjengelighet overvurderer Widerøes bidrag til tilgjengelighet i Norge, 

og undervurderer de øvrige luftfartsselskapene. Dette skyldes at alle flyruter er verdsatt like høyt, 

uavhengig av avstand eller antall passasjerer. Widerøe er viktig for tilgjengeligheten i Norge, men 

hovedsakelig for tilgjengeligheten til de veldig små stedene med 2 000 – 10 000 innbyggere. Siden 

passasjerer fra små byer må reise via regionale sentre som både for å komme videre til større byer 

(for eksempel Oslo, Bergen eller Stavanger), må de fleste bytte til et annet selskap for å komme helt 

frem. I 90% av tilfellene velger passasjerene SAS. 

 

Widerøe har en høy andel innenrikstilgjengelighet i vår modell fordi alle flyruter i modellen er verd-

satt like høyt, uansett om det handler om å fly mellom Bodø og Mo i Rana eller Oslo og Bergen. Wi-

derøe har mange avganger per uke innad i Norge, men en stor del av disse tilhører kortbanenettet 

langs kysten, som knytter sammen små byer. Dette er Widerøes markedsnisje, da de er et flyselskap 

med hovedfokus på å utvikle flytilbudet for sekundære trafikkstrømmer på det norske markedet 

med fly mellom 30 og 114 seter. Widerøe flyr gjennom sitt kortbanenett til 28 små regionale flyplas-

ser, og disse anbudsrutene utgjør 37% av virksomheten.10 

 

Ettersom kortbanenettet utgjør en stor del av Widerøes trafikk, flyr de i gjennomsnitt færre passa-

sjerer per rute enn SAS. Derfor har Widerøe også en mye høyere andel av innenrikstilgjengeligheten 

enn det totale antallet innenrikspassasjerer. Widerøe har kun 16% av innenrikspassasjerene (se Fi-

gur 15), men ifølge modellen har de 43% av tilgjengeligheten. For SAS, derimot, er andelen passa-

sjerer høyere enn andelen av innenrikstilgjengeligheten, med henholdsvis 34% av tilgjengeligheten 

og 45% av passasjerene. 

 

                                                                                                                                                                                         
10 Widerøe selskaps- og konsernregnskap 2017 
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Figur 15 

Flypassasjerer innenriks på Avinors norske flyplasser 2018 

Passasjerer, millioner 

 

Note: Danish Air Transport har ca. 30 000 passasjerer og Lufttransport ca. 11 500. Disse utgjør en såpass liten del 

av det totale passasjerantallet at selskapene ikke syns i figuren.  

Kilde: Statistikk fra Avinor 

 

 

3.5 SAS SKAPER TILGJENGELIGHET I HELE NORGE 

Norge trenger et nettverksselskap som SAS som kan tilby en slik tilgjengelighet som eksisterer i dag, 

da bare ett nettverksselskap tilbyr fleksibilitet både på ruter og avganger over hele landet. 

 

I et stort land med spredt befolkning som Norge er det en grense for hvor mange ruter og avganger 

et flyselskap kan ha og fortsatt være lønnsomt. Lønnsomhet krever at flyet fylles opp i tilstrekkelig 

grad, mens passasjerene ønsker flere ruter og hyppigere avganger for å være fleksible i sin reisevirk-

somhet. Siden SAS er et nettverksselskap, kan de bruke sin flåte bedre enn såkalte punkt-til-punkt-

selskaper. Dette innebærer blant annet at SAS kan justere flyets størrelse, avhengig av antall passa-

sjerer. For eksempel er det flere passasjerer som reiser mellom Oslo og Bodø om morgenen og kvel-

den enn midt på dagen. 

 

Ved å ha forskjellige flystørrelser kan SAS fly gjennom hele dagen og tilby de reisende fleksibilitet. 

På Oslo-Bodø-ruten har SAS 7-8 avganger om dagen. Tradisjonelle punkt-til-punkt-selskaper tilbyr 

vanligvis ikke så mange avganger, se eksempelet i Figur 16 nedenfor, og benytter i stedet store fly og 

færre avganger. 
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Figur 16 

Illustrasjon av forskjellen mellom et nettverksselskap og et punkt-til-punkt-selskap 

på ruten Oslo-Bodø 

 

 

Kilde: SAS 

 

Norge trenger en allsidig transportindustri for å støtte opp under økonomien og bidra med tilgjeng-

elighet over hele landet. I denne helheten har flyet en fortsatt viktig rolle, rett og slett fordi avstan-

dene i Norge er så store som de er. For eksempel binder flyet sammen landet på en måte som toget 

ikke kan per dags dato. Flyet med SAS mellom Bodø og Oslo tar 1 time og 30 minutter og det er 7-8 

daglige avganger. En togreise på samme strekning tar mellom 17 timer 15 minutter (dagtid) og 18 

timer 30 minutter (nattetid), med kun 2 daglige avganger.  

 

3.6 SAS FORBINDER NORGE MED UTLANDET 

I tillegg til innenlands tilgjengelighet, forbinder SAS også Norge med verden, både direkte og gjen-

nom sine code share-avtaler og Star Alliance-samarbeid. Hvert år reiser 3 millioner passasjerer fra 

Norge med SAS,11 og totalt bidrar SAS med 31 prosent av Norges totale utenlandsk tilgjengelighet, se 

Figur 17. 

                                                                                                                                                                                         
11 Avinor statistikk desember 2018 
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Figur 17 

Norges samlede utenrikstilgjengelighet per uke 2018-2019 

Tilgjengelighet (CNU) 

 

Note: Gjennomsnitt av sommer 2018 og vinter 2018-2019 

Kilde: Copenhagen Economics analyse basert på data fra SEO Economics 

 

For eksempel har SAS en direkte rute fra Oslo til New York med 7 ukentlige avganger. SAS bidrar 

også til Norges tilgjengelighet via indirekte ruter, for eksempel ruten til Hong Kong, som passasje-

rer kan reise til via en mellomlanding i København. 

 

Når det gjelder utenrikstilgjengelighet, både for nordmenn som vil ut i verden og utlendinger som 

ønsker å oppleve norsk kultur og natur, er flyet det viktigste transportmiddelet. Totalt kommer 12,1 

millioner passasjerer fra utlandet til Norge med fly hvert år, mens det kun kommer 290 000 passa-

sjerer med tog.12 

 

                                                                                                                                                                                         
12  Statistisk Sentralbyrå, 2018 
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SAS SKAPER VERDI GJENNOM Å TILTREKKE 

TURISTER OG VED Å GJØRE DET MER 

ATTRAKTIVT Å VÆRE BEDRIFT I NORGE 

 

4.1 PASSASJERENE SAS TRANSPORTERER TIL OG I 

NORGE BRUKER 12 MRD. KR. I ÅRET 

Forretnings- og fritidsreisende skaper samfunnsøkonomisk verdi når de kommer til Norge og bru-

ker penger på alt fra hotell og transport til restauranter, shopping og kulturopplevelser. Innovasjon 

Norge anslår at forretningsreisende og fritidsreisende hadde et samlet forbruk på 84 mrd. kr. i 

Norge i 2017.13 

 

SAS transporterer hvert år 9,6 millioner passasjerer til og innenfor Norge, hvorav ca. 65% reiser in-

nenriks. Dette tilsvarer 35% av alle forretningsreisende og fritidsreisende som kommer til norske 

flyplasser hvert år. Blant SAS-reisende som reiser innenriks i Norge eller kommer fra et av de skan-

dinaviske landene, er ca. 48% forretningsreisende, mens fordelingen blant de ikke-skandinaviske 

reisende er ca. 50% forretningsreisende og 50% fritidsreisende. I gjennomsnitt bruker forretnings-

reisende mer penger per reise enn turister, selv om en gjennomsnittlig forretningsreise er kortere 

enn en gjennomsnittlig fritidsreise. 

 

Innenlandske og utenlandske reisende som SAS flyr til norske flyplasser forbruker varer og tjenes-

ter for ca. 12 mrd. kr. Dette innebærer at SAS-passasjerer tegner seg for 14% av det samlede turis-

meforbruket i Norge, se Figur 18. Det totale turismeforbruket inkluderer både innenlandske og 

utenlandske reisende, samt alle transportformer som passasjerer benytter til eller i Norge. Grense-

handel som forekommer når besøkende fra andre land drar til Norge for å handle er også inkludert. 

 

                                                                                                                                                                                         
13  Innovasjon Norge, 2018, Nøkkeltall for norsk turisme 2017. 
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Figur 18 

Forretnings- og fritidsreisende sitt forbruk i Norge 

Milliarder kroner 

 

 

Kilde: Copenhagen Economics analyse 

 

Hvis man utelukkende betrakter utenlandske reisendes forbruk i Norge, den såkalte turistekspor-

ten, står SAS’ passasjerer for 23%. Andelen inkluderer ikke passasjerene som reiser til Norge med 

flyselskapene som SAS er partnere med gjennom Star Alliance. 

 

4.2 EN INTERKONTINENTAL SAS-RUTE BIDRAR MED CA. 

270 MILL. KR. I UTENLANDSKE DIREKTE 

INVESTERINGER 

Tilgjengelighet er en viktig faktor for å tiltrekke utenlandske investeringer – jo mer tilgjengelig et 

land (eller by/region) er, jo mer attraktivt er det for utenlandske investeringer. Et lands tilgjenge-

lighet er ikke bare påvirket av hvor mange destinasjoner som kan nås fra landet, men også hvor ofte 

det er mulig å nå dem, og hvor lange tid reisen tar. Investering i et land er enda mer attraktivt hvis 

det har gode innenriks transportforbindelser. 

 

Luftfartstilgang fra resten av verden og innad i landet er spesielt viktig for å gjøre et land attraktivt 

for utenlandsk kapital. Gode flyforbindelser med omverdenen betyr at kostnadene ved å komme til, 

fra eller gjennom et land, blir lavere både i tid og penger. Det blir enklere å utveksle ideer, diskutere 

forretningsbeslutninger, møte potensielle kjøpere og selgere, besøke messer, etc. 

 



 

31 
 

Luftfartstilgjengeligheten er spesielt viktig i denne sammenhengen, da den gjør det mulig å komme 

til og fra Norge og i prinsippet hele verden på mindre enn 24 timer. Kunnskap, kreativitet, innova-

sjon og tilgjengelighet er for tiden nøkkelfaktorer i et lands produktivitet og velstand, mens mar-

kedsstørrelsen ikke spiller en like viktig rolle. Litt forenklet kan man si at jo bedre tilgjengelighet et 

land har mot omverdenen, desto mindre viktig er hjemmemarkedets størrelse. 

 

God tilgjengelighet betyr dermed at kunnskaps-, kreativitets- og innovasjonsintensive selskaper – 

hvis suksess ofte bygger på en kontinuerlig utveksling av tanker og ideer mellom mennesker og ofte 

skaper høy verdiøkning – i større grad kan utføres i Norge enn om tilgjengeligheten til omverdenen 

hadde vært dårligere. Dette gjelder både for norske selskaper som i høyere grad kan «bli værende» i 

Norge og for utenlandske selskaper som kan velge å plassere aktiviteter i Norge. 

 

Samlet sett bidrar utenlandske direkte investeringer til å skape arbeidsplasser og velstand i Norge 

gjennom flere forskjellige kanaler, se Boks 2. I tillegg har det vist seg at økt luftfartstilgjengelighet 

fører til økte utenlandske direkte investeringer og ikke omvendt.14 

                                                                                                                                                                                         
14  Bel G. og Fageda X., 2008, Getting there fast: globalization, intercontinental flights and location of headquarters, Journal of 

Economic Geography 8(4), s. 471-495. 
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Boks 2 Bredere gevinster fra utenlandske investeringer 

 

I likhet med norske selskaper bidrar utenlandske selskaper med aktiviteter i Norge med jobbmu-

ligheter gjennom direkte, indirekte og induserte effekter. I tillegg bidrar utenlandske selskaper 

med ny kunnskap, teknologi, ledelsesstrategier mv., som kommer norske bedrifter til nytte (gjen-

nom såkalte spillovereffekter) og dermed øker norske selskapers konkurranseevne. Utenlandske 

aktiviteter setter også Norge på kartet, slik at andre utenlandske selskaper kan se fordelene ved 

å investere i Norge. I tillegg bidrar utenlandske selskaper til å gjøre det danske markedet mer 

konkurransedyktig og oppnå nivåer som Norge hadde hatt vanskeligheter med å oppnå på 

egenhånd. 

 

 

Kilde: Copenhagen Economics, 2017, The World in Europe 

 

For eksempel flyr SAS direkte mellom Oslo og New York syv ganger i uka året rundt. Dette skaper 

fleksibilitet, som øker Oslo og Norges tiltrekningskraft. For eksempel gjør SAS sine forbindelser det 

mulig å dra fra Kristiansund til New York på under 10 timer. 

 

En interkontinental SAS-rute med 7 ukentlige avganger øker innstrømningen av utenlandske di-

rekte investeringer til Norge med i gjennomsnitt ca. 273 mill. kr. i året (tilsvarende ca. 0,5 prosent 

av den totale innstrømningen av utenlandske direkte investeringer). Videre gjør den økte tilgjenge-

ligheten det mer attraktivt for norske bedrifter å beholde og bygge opp sine aktiviteter i Norge. 

 

 

 

 
 

 


