
 

 
 
 
Hovedtræk i 4Excellence Next Generation 
 
SAS effektiviserer organisationen med henblik på at nedbringe omkostningerne og øge 
fleksibiliteten.  
 
- SAS forhandler med eksterne parter om overtage al ground handling virksomhed i 

Skandinavien. Tidspunktet for hvornår dette gennemføres er endnu ikke afklaret 
- SAS centraliserer og flytter administrationen til Sverige. Norge og Danmark bevarer 

nødvendige lokale funktioner. SAS nedlægger 800 administrative stillinger fordelt i Norge, 
Danmark og Sverige og reducerer antallet af ledere markant 

- Igennem outsourcing, effektivisering og frasalg vil planen i sin helhed betyde, at SAS går fra 
nuværende ca. 15.000 til ca. 9.000 ansatte 

- Mange medarbejdere i SAS får nye ansættelsesvilkår  
- Pensionsordningerne ændres, så alle medarbejdere for fremtiden har en præmiebaseret 

ordning 
- Endelig gør SAS sig mindre afhængig af bankkreditter ved at frasælge en række aktiver, 

herunder datterselskabet Widerøe, som sættes til salg 
 
Støtte fra banker og hovedejere er betinget af underskrift på kollektivaftaler 
SAS har opbakning til planen fra sine banker og hovedejere (den svenske, danske og norske 
stat samt KAW). Opbakningen i form af lånekreditter er betingede af at de nye overenskomster 
er underskrevne.  
 
De nye overenskomster gør op med kompleksiteten i de tidligere aftalekompendier. Alle SAS’ 
flyvende medarbejdere i kabine og cockpit får fremover nye, fælles, markedstilpassede vilkår, 
når det gælder løn, pensioner og arbejdstider. Således gør SAS op med en række af de 
strukturelle barrierer, som har udfordret selskabets fleksibilitet og lønsomhed.  
 
- Der indføres nye og færre løntrin. I tilpasningen til de nye aftaler kan grundlønnen 

maksimalt reduceres med 15 procent. Hvis grundlønnen på den nye lønskala falder med 
mere end 15 procent kompenseres med tillæg 

- Pensionsordninger i SAS tilpasses det skandinaviske arbejdsmarked. Alle med en såkaldt 

ydelsesbaseret ordning overgår til præmiebaseret ordning  

- Regler for arbejdstider for personale i kabine og cockpit ensrettes. Fuldtidsansatte arbejder 

maks. 195 dage om året. Arbejdstiden kan maks. planlægges til 47,5 timer om ugen. Ved 

forsinkelser kan der overarbejdes, men aldrig ud over myndighedernes grænse på 60 timer. 

Overarbejde kompenseres.  Hvileregler tager udgangspunkt i myndighedernes regler 

- Flyvende personale skal fremover som udgangspunkt være ansat ved den base, de flyver ud 

fra. Man kan således ikke længere lade sig flyve fra hjemmebasen til den base, der skal 

flyves ud fra, og lade dette tælle som en del af arbejdstiden. Personale, som ikke ønsker at 

flytte base, kan blive på hjemmebasen og flyve de ruter, der udgår derfra 

- Muligheden for at disponere over tilgængeligt personale udvides. SAS’ trafik bliver ofte 

påvirket af fx vejrforhold eller tekniske forhold, og med de nye aftaler øges fleksibiliteten til fx 

at ændre den en medarbejders destination eller tidspunkt for check-ind og derved tilpasse 

trafikken de faktiske forhold 

 

 



 

 

 

- Der vil fremover gælde ens regler for udbetaling af diæter, som tilpasses den svenske stats 

regler. Desuden justeres en række øvrige forhold, fx regler for spisepauser, indkvartering, 

senioritetsliste og standby-tider 

 
Aftalerne er drøftet med de faglige organisationer, men da forandringerne til aftalerne er så 
gennemgribende har SAS valgt at informere foreningernes medlemmer, altså medarbejderne, 
direkte om baggrunden og indholdet for de nye aftaler og på den måde søge opbakning til at 
gennemføre disse forandringer inden aftaler indgås med de faglige organisationer. 

 
 
4Excellence Next Generation – fremadrettet 
 
Formålet med planen er at sætte SAS i stand til igen at give overskud gennem at nedbringe 
omkostningerne og kompleksitet dramatisk og opnå større fleksibilitet, så SAS kan fastholde og 
fortsat udvikle sin position som det førende skandinaviske flyselskab.  
 

- Denne offensive plan sættes i gang med det samme og implementeres fuldt ud i løbet af 
2013 og 2014 

- Når planen er implementeret, vil omkostninger per produceret sædekilometer (ASK) 
være markant reduceret 

- I perioden 2013-2015 udvider SAS sit destinationsnetværk med 15 procent  
- SAS får i de kommende år 65 yderligere fly i flåden. Heraf 39 helt nye, idet selskabet i 

2016 har en ordre på 30 nyproducerede Airbus-320neo og frem mod slutningen af 
2014 kommer 9 nye Boeing-737NG. 
 

 
SAS Group 

 Flere end 140 destinationer (inklusiv Star Alliance netværket: 1356 destinationer) 

 Flere end 1.000 daglige afgange 

 27,2 millioner kunder i 2011 (2010: 25,2 millioner, 2009: 24,9 millioner) 

 I 2012 åbnede SAS 28 nye ruter 

 I sommerprogrammet 2013 åbner SAS flere end 30 nye ruter. Dette er muligt som en 
konsekvens af den øgede fleksibilitet og de lavere omkostninger der opnås gennem 
4XNG planen 

 SAS har 212 fly i flåden og yderligere 65 på vej ind, heraf 39 helt nye (30 Airbus-320neo 
og 9 Boeing-737NG) og desuden 26 nyere (12 Boeing-737NG og 14 Airbus 320).  

 SAS blev grundlagt ved sammenlægningen af tre skandinaviske flyselskaber i 1946 og 
flyver samme år første interkontinentale tur til New York 

 
  


