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 Förord 

Ämnesvalet för denna uppsats grundades i ett stort intresse för flygindustrins dynamiska natur 

och den utmaning den i dag står inför. Intresset väcktes i och med den intensiva debatten som 

förs i media. Det har varit intressant att diskutera flygindustrins framtid i relation till dess 

betydelse i det högmobila och globala samhället vi idag lever i.  

 

Denna uppsats är riktad mot medstudenter vid högskolan i Kalmar, flygindustrin samt 

näringslivet i Sverige. Genom att veta vilka våra läsare är har vi kunnat anpassa språk och text 

samt haft möjligheten att även anpassa informationsbehovet efter vår uppfattning om läsarens 

förförståelse i ämnet.  

 

Vi vill tacka Ronny Lindberg på Kalmar Airport, Peeter Puusepp på Svenskt Flyg och Magnus 

Nilsson på Svenska Naturskyddsföreningen för att de har haft möjlighet att ställa upp på 

intervjuer. Informationen de bistått med har varit mycket värdefull för oss och vår uppsats. Vi 

vill även tacka vår handledare Per Pettersson – Löfquist, hans vägledning har varit ovärderlig för 

oss i den mån att den medfört att vi kunnat genomföra denna studie. 

 

Kalmar, 28 maj 2008 

Helen Engberg & Jennie Karlsson 
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Abstract 

Title:  Title:    The future of the airline industry- problems becoming opportunities 

 Course:  Science of Tourism 61-90 hp 

 Authors:   Helen Engberg and Jennie Karlsson 

 Key words:   Airline industry, mobile community, climate change 

            Purpose:   The purpose of this essay is to investigate the airline industry and its 

part in the mobile community. Further on, to investigate the factors 

that throughout history are having an impact on the airline industry 

and have lead to the condition of today. Through this information 

we are outlining the future of the airline industry.  

 

                   Methodology:    This essay has been written in a qualitative approach. The empirical 

gathering has been made through interviews based on open 

discussions between the interviewers and respondents. We started 

out with creating a theoretical pre-understanding and continued by 

comparing how well these theories matched the reality.  

  

                    Theoretical approach:  The gathering of the theoretical material was chosen on the basis 

how well it matches the subject of our essay. We have chosen 

theories that relate to the subjects, airline industry, mobile 

community and climate change.    

         

 Empirical approach:    The empirical material has been gathered through three different 

interviews. The respondents all had different relations with the 

airline industry. The empirical material has been evaluated in 

comparison with adequate theory in the discussion chapter.  

 

 Outline:  The global airline industry is growing, but today their situation is 

strained, this due to several different internal and external factors. 

The most highlighted factors are the increased competition within 

the industry, increased expenditures and the fact that they have been 

declared as an environmental villain. To surmount this situation and 

solve the issue of their climate impact the industry must change, and 

it has been suggested that its quantity must be reduced. A lessened 

opportunity to travel by air will have an impact on our mobile 

community. 
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1. Inledning 

 

en transportteknologiska och informationsteknologiska utveckling som skett i 

västvärlden de senaste 200 åren har resulterat i att vi i dag lever i ett globalt och 

högmobilt samhälle (Doganis, 2000:xii). Detta samhälle är uppbyggt kring vår 

möjlighet att snabbt förflytta oss själva, varor och information runt jorden (Castell, 2000:50ff). 

Förutsättningen för att kunna transportera oss långa distanser på kort tid är människans tillgång 

till flyget, därav har det fått en nyckelfunktion i dagens samhälle. Dess förekomst har lett till att 

världen idag upplevs som mindre och har kommit att bli en symbol för det moderna samhället 

(Ibid.). Både privatpersoner och näringsliv förlitar sig idag på flyget för att kunna resa, det som 

en gång var en lyxprodukt ses i dag som en allmän rättighet (www.lfv.se, 2008-05-23).   

 

Flygindustrin har sedan mitten på 1900-talet växt och blivit ett betydande segment inom 

transportnäringen samt turismnäringen (Doganis 2000:X). Flygindustrins utveckling påverkar 

således i många hänseenden de olika näringarna i det globala samhället. Den är en dynamisk, 

växande och föränderlig bransch. Samtidigt är den konjunkturkänslig och arbetar med små 

ekonomiska marginaler, vilket gör att den påverkas av ekonomiska förändringar i världen (Ibid.). 

Man kan se att flygindustrin genomgått betydande cykliska förändringar vart åttonde till tionde 

år.  

 

Under åren 2000/2001 drabbades industrin av sin hittills djupaste kris, där resultatet blev att ett 

flertal flygbolag försattes i konkurs. Detta berodde dels på olika interna men också externa 

faktorer, såsom ökad konkurrens, högre omkostnader till följd av ett snabbt ökande oljepris samt 

minskad efterfrågan på flyg efter terrorattackerna i USA den 11 september (Ibid:5,116). Nu 

börjar dock industrin återhämta sig. Tillväxten ökar, även om mindre än förväntat. Statistik 

bekräftar att utrikesresandet ökar samtidigt som inrikesresandet har minskat (www.lfv.se, 2008-

05-02). Industrins situation är fortfarande ansträngd, på grund av att konkurrensen och 

omkostnaderna har ökat, vilket gör det allt svårare för bolagen att generera vinst. Flyget har 

dessutom relativt nyligen utpekats som miljöbov i den aktuella klimatdebatten 

(Luftfartsstyrelsen, 2008:5). Orosfaktorn ligger inte enbart i att flyget släpper ut miljöskadliga 

D 

http://www.lfv.se/
http://www.lfv.se/
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ämnen utan även att flygresandet hela tiden ökar i linje med att resorna blir allt längre (Gössling 

& Peeters, 2007). Industrin själva menar att denna bild som ”miljöbov” är oförtjänt men har trots 

detta blivit allt mer medveten om att de faktiskt bidrar till klimatförändringarna. Omfattningen 

av flygets bidrag råder det dock delad mening om (2008-05-06).  

 

Av dessa anledningar tvingas nu industrin att vidta åtgärder och påtryckningarna kommer från 

flera håll. Skulle branschen aktivt välja att inte förändras i takt med marknadens omställningar 

riskeras deras framtida verksamhet. Det ligger nu i deras intresse att nå målet om att bli helt 

klimatneutrala till år 2050, innan dess strävar man efter att globalt minska utsläppen med 20 

procent till år 2020. Industrin söker olika vägar för att nå sitt mål, intressenterna är eniga om är 

att aktionerna måste ske på global nivå för att få önskad effekt. De tillvägagångssätt för att 

minska flygets utsläpp som diskuteras är utvecklandet av nya teknologier som minskar 

bränsleförbrukningen och oljeberoendet, dock är denna utveckling kostsam, såväl ekonomiskt 

som tidsmässigt. Att implementera ekonomiska styrmedel kan bli aktuellt då dessa är snabba att 

genomföra, men av olika skäl kan alla förslag kan i dagsläget inte genomföras på en global nivå 

(Ibid.).  

 

Branschen önskar att övervinna dessa utmaningar, men det ligger fortfarande i deras intresse att 

driva en lönsam verksamhet och därför ser de helst att dessa investeringar inte ska kosta dem allt 

för mycket. Enligt Svenska Naturskyddsföreningen (Magnus Nilsson, 2008-05-20) är problemet 

gällande flygets klimatpåverkan inte enbart det faktum att flyget släpper ut miljöskadliga ämnen, 

utan även att volymerna konstant ökar. För att nå ett klimatneutralt flyg kan inte branschen 

enbart förlita sig på teknologisk utveckling utan måste genom andra åtgärder minska dess 

kvantitet.  

 

Samhället och flygindustrin står nu alltså inför ett dilemma. För att lösa de gemensamma 

miljöproblemen som råder idag kan det bli aktuellt att vi så småningom tvingas minska vårt 

flygresande. Detta slår inte enbart hårt mot industrin utan ifrågasätter även vår möjlighet att 

kunna fortsätta leva och verka i ett globalt samhälle. Att avsäga sig rätten till det snabbaste 

transportmedlet kan komma att leda till stora bekymmer om inget rimligt alternativ erbjuds. 
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Dagens situation indikerar att stora förändringar inom flygindustrin är att vänta inom en snar 

framtid. Som framgår av inledningen så här långt ligger intresset i att utifrån dessa förändringar 

skapa oss en bild av flygets framtid. För att kunna svara på våra frågor och stilla vår nyfikenhet 

har vi tagit del av information från litteratur, internet, rapporter från olika aktörer inom industrin 

samt genomföra intervjuer med tre olika intressenter.  

 

Flygindustrin är en gigantisk bransch. För att kunna undersöka den inom den utsatta tidsramen 

krävdes det att vissa avgränsningar gjordes. Genom vår problemformulering görs en direkt 

avgränsning av ämnet och blir en riktlinje för oss i valet av källor. För att förstå hur branschen i 

helhet ser ut studeras i viss mening dess globala och internationella karaktär men de empiriska 

studierna görs på svenska förhållanden. 

 

1.2 Syfte  

Denna uppsats syftar till att utreda flygets roll i det mobila samhället, samt de faktorer som 

genomgående påverkat flygindustrin. Vidare, de utmaningar som gemensamt förorsakat dagens 

ansträngda situation. Med denna kunskap ämnar vi i samråd med intressenter att skapa en 

övergripande bild av flygets framtid.  

 

1.3 Frågeställning 

Problembakgrunden och syftet i denna uppsats har mynnat ut i fyra frågor, vilka är; vilken 

betydelse har flyget i dagens mobila och globala samhälle? Vilka problem står flygindustrin inför 

idag? Hur ser branschen på flygets framtid? Och kan framtidens flyg komma att bli en 

lyxprodukt? 
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2. Metod 

 

 detta kapitel presenteras de metodval vi gjort, hur vi gått tillväga samt vilka källor vi 

huvudsakligen använt oss av och varför. Genom att redogöra för vår metod förklarar vi 

samtidigt för läsaren på vilka grunder våra slutsatser dras.  

 

2.1 Val av metod & vetenskaplig inriktning 

Vid samhällsvetenskaplig forskning kan två olika metoder användas, en kvalitativ respektive 

kvantitativ. Metodvalet ska styras av det problem som ligger till grund för undersökningen 

(Grønmo, 2006:133ff). I denna uppsats har vi valt att tillämpa en kvalitativ ansats. Metodvalet 

motiveras främst genom att den lämpar sig då forskningen avser besvara frågor såsom; vad, var, 

när, hur och varför (Pettersson-Löfquist, 2008). Vår frågeställning utgörs av frågor av just denna 

form.  

 

Uppsatsens syfte är att redovisa en helhetsbild av flygindustrin för att vidare försöka redogöra 

för dess framtida utveckling. Detta genom att delvis undersöka de förhållanden som råder inom 

den svenska flygindustrin. Den kvalitativa metoden hjälper oss att nå uppsatsens syfte i flera 

meningar. Forskningsmetoden möjliggör att vi kan studera fenomenet på nära håll och på så sätt 

skapa oss en helhetsbild av olika sociala processer och sammanhang inom industrin. Den lämpar 

sig även då vi samtidigt söker säregna, unika fenomen, men även de som avviker från branschens 

generella utveckling. (Holme & Solvang, 1997:78). Vi kan således nå en bättre förståelse för det 

samhälle inom vilket flygindustrin verkar samt hur dessa två komponenter påverkar varandra 

(Ibid:76, 85).   

 

Vårt val av metod gjordes även utifrån hur väl den lämpar sig för att samla in den information vi 

ämnar bygga vår slutsats kring. Den kvalitativa metoden präglas här av flexibilitet vilket vi ansåg 

vara nödvändigt då vi, i början av forskningsprocessen, inte visste hur pass mycket information 

som skulle behövas för att kunna genomföra studien. Därav krävdes möjligheten att i efterhand 

kunna samla in information där vi såg att detta var nödvändigt. Vi har främst bearbetat text- data, 

I 
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men även en viss mängd kvantitativ data såsom statistik gällande till exempel antalet landningar 

i Sverige det senaste året. Informationen som använts i vårt teoriavsnitt har valts ut efter en 

strukturerad metod. Informationen i vårt empiriavsnitt har samlats in genom intervjuer.  

 

Vi ämnar i den här studien att genom tolkning försöka förstå flygets situation, hotbilden mot 

flyget samt ett tänkbart framtidsscenario. För att kunna skapa en förståelse för hur flygindustrin 

fungerar och därefter utreda dess framtid, finns det ett behov av att ta del av intressenternas egna 

synpunkter kring detta ämne. Denna empiriska information sammanfördes sedan med den 

teoretiska och det sammansatta materialet tolkades. När vi gjorde våra tolkningar grundas dessa i 

vår förförståelse som baserats på tidigare erfarenheter och studier (Grønmo, 2006:369). 

Respondenterna som intervjuades hade olika attityder till flyget, något som var nödvändigt för 

att kunna skapa en helhetsbild av industrin. Genom att undersöka och förklara flygindustrins 

olika komponenter menar vi att vi kunde få en helhetsbild av hur industrin ser ut samt vad som 

påverkar den. Samtidigt måste de olika komponenternas utveckling, exempelvis Kalmar Airports 

framgång, ses i förhållande till hur bra respektive dåligt det går för branschen i sin helhet. Vi 

menar alltså att för att kunna förstå industrin i sin helhet behövde vi redogöra för dess delar.  

 

Vår forskning och tolkning pendlar mellan del och helhet och mellan olika synvinklar. För att 

skapa en teori kring flygets framtid formulerade vi inledningsvis en preliminär teori. Denna teori 

testades sedan på våra respondenter. Den information som vi därmed erhöll har resulterat i att vi 

har utvecklat vår gamla hypotes och skapat nya teorier kring hur flygets framtid ser ut (Patel & 

Davidsson (2003:24ff). 

 

2.2 Urval & Källkritik   

Urvalet av våra teoretiska källor baserade på deras relevans och koppling till vår frågeställning. 

Teoriavsnittet grundar sig på främst information hämtad från litteratur, vetenskapliga artiklar, 

debattinlägg och artiklar funna i tidsskrifter på internet samt föreläsningar och hemsidor. 

Informationen från internet är skriven av olika representanter för stora aktörer vilket på diverse 

olika sätt är anknutna till flygindustrin, exempelvis LFV, WTO och IATA. Informationen från 

litteratur och vetenskapliga artiklar bedömer vi som mindre färgad av personliga åsikter. Dock 

har det funnits ett behov av att förhålla sig kritiskt till materialet. Behovet av ett källkritiskt 
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förhållningssätt är stort vid genomförandet av vetenskapliga studier. Att förhålla sig kritiskt till 

källor innebär att vi bedömer dess tillgänglighet, relevans, autenticitet och trovärdighet (Grønmo, 

2006:125). Den informationen som ligger till grund för denna uppsats är av olika karaktär och 

har samlats in på olika sätt. Vår val att kombinera kvalitativ och kvantitativ data har medfört 

vissa svårigheter gällande vår möjlighet att få en övergripande bild av exempelvis industrins 

tillväxtläge. Viss statistik menar att det skett både en ökning och minskning den senaste tiden 

vilket textdata både bekräftat och dementerat. Genom noggrannare granskning kan vi fastställa 

att skillnaderna ofta berott på vilken marknad vi titta på och att tillväxten skiljer sig åt mellan 

dessa.  

 

Informationen som redogörs i empiriavsnittet är insamlad genom intervjuer. För att få fram 

relevant fakta menar Holme & Solvang (1997:101) att valet av respondenter måste vara 

välplanerat. För att få möjligheten att kunna skapa en helhetsbild av industrin valde vi ut tre olika 

respondenter vilka representerade tre olika intressen, deras gemensamma intresse är dock 

flyindustrin. De tre olika respondenternas synpunkter kring flygindustrin skiljer sig i en viss 

mening åt, därför är dessa intressanta att lyfta fram. Informationen de lämnar uppvisar både 

skillnader och likheter. I den mån de överensstämmer stärker det informationens tillfällighet, 

samtidigt som skillnaderna får oss att se den med kritiska ögon. Med tre olika bilder av 

industrins verksamhet ansågs vi att vårt behov av empiriskt material var mättat (Ibid.). De 

respondenter som valdes ut var Ronny Lindberg, affärsutvecklare på Kalmar Airport, Peeter 

Puusepp, generalsekreterare på Svenskt Flyg samt Magnus Nilsson, trafikexpert på Svenska 

Naturskyddsföreningen.  

 

För att öka informationsinnehållet valde vi respondenter med högre positioner som besitter stor 

kunskap om industrin. Ronny Lindberg från Kalmar Airport har varit anställd i 24 år. Detta ser vi 

som mycket positivt då han förfogar över stor kunskap om verksamheten han representerar samt 

kunde förse oss med både bakgrundsfakta och framtidsutsikter. Kalmar Airport verkar inom 

flygindustrin på en regional nivå och arbetar med destinationsutveckling. Peeter Puusepp, 

generalsekreterare på Svenskt Flyg har varit anställd i verksamheten i två år, dessförinnan har 

han varit verksam inom järnvägen och regeringskansliet. Peeter kunde ge oss information om det 

svenska arbetsklimatet samt hur industrin agerar internationellt. Föreningen Svenskt Flyg arbetar 
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med att stärka förtroendet för det kommersiella flyget och flygindustrin så att dessa ges 

möjligheter att verka och utvecklas i Sverige. Magnus Nilsson, trafikexpert på Svenska 

Naturskyddsföreningen, tillhandahöll oss med en mycket miljöinriktad synvinkel på flygets 

verksamhet då han respresenterar en miljöorganisation. 

 

2.3 Tillvägagångssätt  

Vi inledde vårt arbete med att samla kunskap för att kunna forma en teori om flygets situation 

idag, därefter formulerades en frågeställning. Frågeställningen utgör i viss mening en 

avgränsning och hjälpte oss att sålla i vårt material. Insamlingen av information var det nästa 

steget och har varit den del som tagit mest tid. Vartefter den teoretiska informationen samlats in 

har vår frågeställning formulerats om ett antal gånger. Den empiriska informationen har samlats 

in genom intervjuer.  

 

Genom att välja att göra intervjuer kunde vi skapa en nära relation med respondenterna och 

därigenom fånga deras subjektiva och individuella åsikter kring de frågor som ställdes (Holme & 

Solvang, 1997: 78ff). Styrkan i den kvalitativa metoden ligger i att undersökningssituationen är 

flexibel. Detta gör att vi kan föra ett samtal och ger oss möjligheten att ställa följdfrågor 

samtidigt som intervjuobjektet enkelt kan komma med egna argument (Ibid. 2006:99). Att 

genomföra en enkätundersökning ansågs därför inte som ett alternativ då flexibiliteten är mycket 

liten (Ibid:80). Att använda en kvalitativ metod innebär att vi kan ta del av dess fördelar, såsom 

goda möjligheter att föra relevanta tolkningar. Nackdelen är att dessa riskerar att inte bli 

entydiga, då vi baserar dem på redan tolkat material (Grønmo, 2006:135). En annan svaghet är 

att de tolkningar av materialet som görs riskerar att påverkas av våra subjektiva bedömningar 

(Bryman, 2002:270).  

 

Inför intervjuerna förberedde vi oss genom att läsa in oss på ämnet och intervjupersonens 

verksamhet samt bakgrund, därefter utformades en intervjuhandledning. Genom att utforma en 

tematisk ram underlättade vi inte enbart den strukturering vi gjort av våra egna frågor utan 

därmed även svaren, och vi fick således ett bättre flyt i intervjun (Grønmo, 2006:163ff). 

Intervjupersonerna har i förväg informerats om karaktären på frågorna, för att bättre kunna 
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förbereda sig. Vid intervjuerna var vi båda närvarande och registrerade informationen genom 

skriftliga anteckningar samt ljudupptagningar. Två av intervjuerna genomfördes via personligt 

möte med respondenten, medan den tredje genomfördes via telefon. De personliga intervjuerna 

varade längre, cirka en och en halv timme medan telefonintervjun, som genomfördes sist, varade 

i cirka 30 minuter. Anledningen till att den genomfördes via telefon istället för genom ett 

personligt möte var på grund av vår tidsbrist. De intervjuer vi tidigare genomfört lämnade oss 

med frågor som vi gärna ville att någon som inte direkt verkade inom flygindustrin skulle 

besvara. Vi visste i förväg vilka frågor vi huvudsakligen ville ha besvarade och kunde därmed 

hinna ställa samtliga. Dessvärre kände vi att vi inte hade samma möjlighet att ställa följfrågor 

vartefter de dök upp, eller fick lika uttömmande svar som vi fått under de två andra intervjuerna. 

Hade vi haft möjlighet att göra om denna intervju hade vi valt att träffa aktören personligen, vi 

bedömer nämligen att informationen vi fått genom de intervjuer som inte genomfördes per 

telefon var mer tillfredställande. 

 

I varje intervju fanns ett antal återkommande frågor medan andra anpassades efter de olika 

aktörernas verksamhet För att skapa ett trevligare samtalsklimat och därigenom göra 

respondenten mer benägen att svara på våra frågor inleddes intervjuerna med enklare frågor som 

berörde deras verksamhet i stort. Därefter lade vi fram de olika delarna i den hotbild vi menar att 

flygindustrin står inför. Detta för att se hur de förhåller sig till dessa både praktiskt samt hur de 

resonerar kring ämnet. Känsligare frågor som exempelvis berörde organisationens ekonomi och 

inställning till miljödebatten ställdes senare i intervjun. Vi ämnade genom detta upplägg 

redogöra för och diskutera den bakgrund som lett oss in på frågan hur flygets framtid ser ut. För 

att få en så givande intervju som möjligt, var det viktigt för oss att vi styrde samtalet på sådant 

sätt att vi fick möjlighet att beskriva det sammanhang vi ville diskutera flygets framtid i. Detta 

för att vi och intervjupersonen skulle befinna oss på någorlunda samma kunskapsnivå inför de 

avslutande frågorna, vilka som berörde deras bild av flygets framtid och om flygresan väntas 

återgå till att bli en lyxprodukt (Patel & Davidsson, 2003:78ff, Holme & Solvang, 1997:99ff). 
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2.4 Metoddiskussion 

Genom att använda oss av både en kvalitativ och kvantitativ information stärks den interna 

validiteten samtidigt som det gör forskningen mer tillförlitlig (Holme & Solvang, 1997:79). En 

kombination av metodinriktningarna bidrar till att minska de nackdelar som kunnat uppstå vid 

användandet av endast en informationstyp (Ibid:79ff). Om studien är väl genomförd kan det 

tillförlitliga materialet leda till att slutsatserna kan skattas som högst sannolika. Detta är av stor 

vikt då det är denna information som kommer att användas för att utveckla nya teorier och 

slutsatser. Vi tillämpar ett kritiskt förhållningssätt till det material vi bearbetat. Vi har även tolkat 

materialet utifrån en analys av skiftningar och skillnader utan även utifrån tidigare insamlad 

kunskap.  

 

Svagheten i vår forskning kan komma att ligga i hur väl vi lyckats insamla allt nödvändigt 

material för att kunna dra vissa slutsatser. Våra tolkningar och slutsatser riskerar att kritiseras 

utifrån argumentet att vi inte lyckats ta till oss tillräckligt med information. Därav har vi inte 

heller möjlighet att göra en helt objektiv analys av materialet. Vi måste alltså acceptera att vi 

endast kan tolka det material vi har att tillgå och därav tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till 

detta. Därmed existerar alltid en osäkerhet kring materialet, samt ett ifrågasättande om vår 

förmåga som forskare är tillräcklig för att kunna bearbeta det. Läsaren kan ifrågasätta huruvida 

vi har tillräcklig förförståelse i ämnet. 
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3. Det Mobila Samhället 

 

etta kapitel förser läsaren med en historisk tillbakablick på hur människans resande 

har förändrats genom åren. Betydande samhällsförändringar i kombination med 

utvecklade transportmedel har förändrat resebeteendet och lett fram till att vi idag 

lever i ett mobilt och globalt samhälle. Här utgör flyget en nyckelfunktion då det är det främsta 

transportmedlet när vi behöver resa längre sträckor på kort tid.   

 

Människor har rest i alla tider, av olika anledningar och med olika transportmedel (Blom & 

Nilsson, 2005:6). Inom vissa kulturer, exempelvis den västerländska, anses möjligheten att resa 

som nödvändigt för familjelivet, fritiden och för att ha möjlighet att upprätthålla vänskap samt 

kunna arbeta (Urry, 2000:51). Vid en historisk tillbakablick kan det konstateras att förändringar i 

resebeteende bland befolkningen många gånger kan härledas till att tillgången på pengar, tid och 

transportmedel varierat. Större förändringar i resande kan därför kopplas ihop med förändringar i 

samhället som påverkat dessa tre faktorer. Det första av tre exempel på detta är den industriella 

revolutionen och utvecklandet av ångmaskinen. Det andra är bilismens genombrott i 

kombination med att en tydligare skiljelinje drogs mellan arbete och fritid. Det tredje utgörs av 

flygets introducerande och den informationsteknologiska eran. Dessa har dramatiskt förändrat 

vårt sätt att resa och vår livsstil (Hodgson:1987:3) 

 

Den industriella revolutionen inleddes i Europa under 1700-talet och fortsatte under en stor del 

av 1800-talet (Castells, 2000:61). Denna samhällsutveckling kom att få betydande effekter, en av 

dem var hur resandet utvecklades i Europa. Industrialiseringen medförde att fler arbetstillfällen 

skapades. Detta drev upp inkomsterna vilket i sin tur resulterade i att en ny samhällsklass växte 

fram, medelklassen. Det ökade tillskottet av kapital medförde att medelklassen nu kunde leva ut 

D 
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sitt intresse för att resa. Ett fritidsresande var ett privilegium som tidigare endast 

sammankopplats med överklassen.  

 

Ångmaskinens uppkomst revolutionerades transportväsendet. Tekniken medförde att båt- och 

tågtrafiken utvecklades och blev allt snabbare. Det blev lättare att beräkna ankomsttider således 

enklare för resenären att planera sin resa (Blom & Nilsson, 2005:43-45). I slutet av 1800-talet 

var tågen med sin järnväg och ångfartygen de transportmedel som hade högst kapacitet, var 

billigast att färdas med samtidigt som de utgjorde de snabbaste sätten att resa i Europa 

(Davidson, 1998:5). De nya transportmöjligheterna gjorde det både enklare och billigare att resa 

vilket bidrog till att fler kunde ägna sig åt detta. Européer kunde nu resa längre sträckor på ett 

smidigare, snabbare och bekvämare sätt. Den transportteknologiska utvecklingen med tåget var 

revolutionerande. Järnvägsnätet byggdes ut i hela Europa vilket medförde att resandet och 

turismen avsevärt tilltog (Davidson, 1998:4) Järnvägen utgjorde således en nyckelfunktion i 

utformandet av den moderna mobiliteten. I och med dess introducering skapades en ny bild av 

relationerna mellan natur, tid och rum och därigenom förändrades människans uppfattning om 

den moderna världen (Urry, 2000:56) Tåget och järnvägen utgjorde en social och ekonomisk 

länk mellan platser och bidrog till att förändra feodala samhällen till moderna (Hodgson:1987:3). 

Under industrialiseringens era bidrog dessa framträdande förändringar till att resande och 

rekreation blev tillgängligt för fler i samhället (Blom & Nilsson, 2005:43ff).  

 

Den samhällsutveckling som tog fart under 1800-talets senare hälft fortsatte under 1900-talet. 

Den sociala och tekniska utvecklingen påverkade befolkningens livsstil och gjorde dem mer 

geografiskt flexibla. Tågtrafikens och järnvägens betydelse minskade i takt med bilismens 

genombrott i Europa efter andra världskriget. Det förbättrade vägnätet och tillgången på kapital 

gjorde att allt fler köpte bil. Bilismen under 1930-talet drev på befolkningens geografisk flexibla 

livsstil ytterligare och förändrade karaktären på vårt resande (Ibid). Bilen blev ett transportmedel 

förknippat med snabbhet, frihet, flexibilitet och en symbol för ”mannens liv i det moderna 

samhället” (Urry, 2000:58). Genom en reglering i arbetstid och införandet av rätten till semester 

fick västvärlden en tydligare uppdelning mellan arbete och fritid. I och med industrialiseringen 

hade den medelklass som skapats nu fått kapitalet såväl som tiden att resa, vilket gjorde 

aktiviteten folklig (Blom & Nilsson, 2005:50-51).  



Turismvetenskap C FLYGETS FRAMTID    06.06.2008 

Helen Engberg & Jennie Karlsson Högskolan i Kalmar, BBS 

 

 

  
Sida 16 

 
  

Efter andra världskriget fanns ett överskott på flygplan och piloter i Europa. Flyget som tidigare 

använts främst för militära ändamål fick nu en ny roll. Genom uppköp av dessa tillgångar 

etablerades stora nationella flygbolag men även mindre privata runt om i Europa. Flyget utgjorde 

ett smidigt och snabbt sätt att transportera stora mängder människor till nya destinationer och 

blev därigenom en direkt utmanare till tåget. Tillväxten i flygresandet har varit ett av de mest 

uppmärksammade och viktigaste sociala och ekonomiska fenomenen efter andra världskriget. 

Flyget fanns där för att tillfredställa det ökande behovet av transport och i och med den snabba 

samhällsutvecklingen på 1950- och 60-talen av framför allt tid, pengar och teknologi gynnades 

den internationella massturismen (Blom & Nilsson, 2005:62).  

 

Flygresandet har ökat stadigt sedan 1950-talet ända fram tills idag om man bortser från några 

svackor, exempelvis i samband med terrorattackerna i USA den 11 september 2001 (Blom & 

Nilsson, 2005:67). Flyget har blivit ett överlägset transportmedel när det kommer till att resa 

längre distanser och har bidragit till att göra reseindustrin till en av de största näringarna i 

världen. Människans möjlighet att förflytta sig längre distanser på kort tid har än en gång 

förändrat uppfattningen om tid och rum och vad som definierar det ”moderna samhället”, och 

gjort att människor upplever världen som allt mindre och mer tillgänglig (Urry, 2000:33). 

Möjligheten att resa med flyg har kommit att ses som närmast en rättighet för befolkningen i 

västvärlden under 2000- talet, där mobilitet och tillgänglighet är centrala begrepp 

 

De nu nämnda samhällsförändringarna och transportteknologiska utvecklingarna som har skett i 

Europa, med start under sent 1700-/tidigt 1800- tal fram till 2000-talet, har varit revolutionerande 

i fråga om hur människor i västvärlden förändrat sitt resebeteende och hur samhället förändrats 

till förmån för att underlätta för resandet. Samhället har anpassats efter, och utvecklats genom 

ökad mobilitet därför lever befolkningen nu i ett mobilt samhälle.  
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3.1 Mobilitet & globalisering  

Den mobila livsstilen är en av många komponenter som bidrar till möjligheten att leva i ett 

globalt samhälle, ett begrepp som rymmer flera förklaringar. Enligt Urry har globaliseringen 

möjliggjorts genom tillkomsten av nya objekt, nya maskiner och teknologier som effektivt kan 

komprimera eller minska utrymmet mellan tid och rum, det vill säga att man har funnit nya, 

effektiva medel att förflytta människor, information, kapital etcetera (Urry, 2000:33). Enligt 

Castells (2000:56) är globaliseringen och det globala samhället resultatet av två revolutioner. 

Den första är den tekniska revolutionen som innefattar de tidigare nämnda utvecklingarna av 

transportmedel. Den andra är den informationsteknologiska revolutionen som skedde i slutet av 

1900-talet, då samhället genomgick ett teknologiskt paradigm. Till informationsteknologi räknar 

Castells, det konvergerade teknikkomplexet inom mikroelektronik, det vill säga datorer (hård- 

och mjukvara), telekommunikation/etermedier etcetera. Genom dessa har våra medel att 

kommunicera med varandra, behandla och förmedla information avsevärt utvecklats (Ibid:51ff).  

 

Den globala världen är uppbyggd kring en nätverksstruktur av digitala och mobila samhällen 

(Ibid:52). Vi arbetar på en global nivå och förutsätter numera att medlen för att kunna göra detta 

alltid finns att tillgå, det vill säga kommunikations- och informationsverktyg samt snabba 

transportmöjligheter. Här utgör flyget det främsta och mest effektiva verktyget för att förflytta 

människor och varor inom nätverket och är således en förutsättning för att detta moderna 

samhälle ska kunna fungera och vidareutvecklas.  
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 4. Flygindustrin  

 

etta kapitel beskriver flygindustrins komplexa struktur. Här skildras dess historik 

och kännetecken. Kapitlet innehåller även en redogörelse för vilka faktorer som 

påverkat industrins utveckling och lett fram till dagens situation. 

 

4.1 Kännetecken och historik  

Flygindustrin spelar en betydelsefull roll i dagens globala samhälle. Människans ökade behov av 

att resa har stärkt industrin och gett den globala proportioner. En av anledningarna till att 

flygindustrin växt till dagens dimension beror på att den är sammanlänkad med andra näringar 

såsom turismen, som på senare tid övergått till att bli en global industri. Enligt Kamfjord (1999: 

X) utgör transportsektorn, då främst flyget, en huvudkomponent inom turismindustrin. Då 

flygindustrin expanderat har turismnäringen kunnat erbjuda resenärer ett större utbud av 

destinationer. Det ökade utbudet har resulterat i en efterfrågan så stor att flygindustrin ny finner 

ytterligare anledningar att flyga mer. Turismindustrin har således stimulerats av det faktum att 

flyget utvecklas som en global och avreglerad industri (Wall & Mathieson, 2006:24ff). Detta 

ökande nöjesresandet är ytterligare ett element som motiverar varför vi i dag lever i ett mobilt 

samhälle. Vi finner i dag flera anledningar till att resa, dels då möjligheten finns att transportera 

sig längre sträckor på kortare tid, samtidigt som det i dag finns en stark dragningskraft till att 

besöka nya destinationer (www.flygtorget.se).  

 

Flygindustrin kännetecknas av som komplexitet enligt Doganis (2000:xii) närmast som en gåta. 

Den karaktäriseras av snabba förändringar, innovation och ny teknologi. Flygets utveckling 

kontrolleras och begränsas samtidigt genom olika reglerande internationella överrenskommelser, 

av vilka ett flertal undertecknades många årtionden tillbaka. Industrin är dynamisk och växer 

(Ibid.), men är samtidigt en cyklisk industri, känslig för förändringar. Bolag inom industrin 

omsätter mycket kapital, trots detta arbetar de med väldigt små vinstmarginaler i jämförelse med 

andra sektorer på grund av sina stora omkostnader (Ibid:6). Detta resulterar i att bolag har svårt 

D 

http://www.flygtorget.se/
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att ackumulera tillräckligt med kapital för att exempelvis kunna täcka upp förluster under 

lågkonjunkturer eller kunna investera i framtida utveckling.  

 

Konjunkturkurvan för flygindustrin på exempelvis den europeiska marknaden, överrensstämmer 

ofta med BNP-utvecklingen inom samma område (se figur 2). Detta beror på att förändringarna 

inom industrin är nära länkade till det ekonomiska läget i världen. Man kan se att industrin 

genomgår omfattande cykliska nedgångar vart åttonde till tionde år, för att sedan övergå till en 

period av ekonomisk tillväxt. När industrin upplever en lägre efterfrågan än förväntad på 

flygtrafik, i kombination med externa faktorer som dämpar efterfrågan ytterligare, bidrar detta 

till att göra den cykliska nedgången mer allvarlig (Ibid:5,116).  

 

Detta cykliska mönster är alltså genomgående i historien. I mitten av 70-talet och sedan igen i 

början av 80-talet upplevde industrin en global lågkonjunktur, dock fanns det bolag som gick 

emot trenden (Ibid:5). Under sent 70-tal och tidigt 80-tal led många bolag inom industrin av 

ekonomiska bekymmer på grund av 70-talets oljekris (Carlzon, 1989:21). Genom förändrade 

ledningsstrategier och större konsumentinriktning så lyckades företag såsom Linjeflyg och SAS 

förändra trenden av ekonomisk förlust (Ibid:10ff). Den ekonomiska krisen medförde att SAS år 

1980 stod inför sitt andra år av förlust, detta efter 17 år av redovisad vinst. I denna tid lyckades 

dock bolaget vända en potentiell förlust på $20 miljoner till en vinst på nära $80 miljoner 

(Ibid:28ff). Under denna period befann sig alltså en stor del av världen i en lågkonjunktur, detta 

repeterades återigen i början på 90-talet samt under 2000-talets första år (Doganis, 2000:5).  

 

Konjunkturkurvan (se figur 2) för tidsperioden 1997 till 2008 visar vidare på flygindustrins 

cykliska natur. Mellan åren 2001 och 2006 redovisade de flygbolag tillhörande IATA 

(International Air Transport Association) en negativ tillväxtkurva. Vid jämförelse med BNP- 

kurvan för samma period och för den europeiska marknaden, inom vilken IATA är verksam, går 

det att urskilja likheter. År 2001 sjönk drastiskt BNP utvecklingen i Europa och flygindustrin 

redovisade samma år, för första gången sedan 1992- 1993 (Doganis, 2000:7) stora förluster (se 
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figur 1). Industrin har sedan dess försökt återhämta sig genom olika åtgärder och har delvis fått 

hjälp av en starkare BNP-utveckling (se figur 2).  

 

Figur 1. Nettoresultatet för flygbolagen inom IATA, 1997-2008. Källa: Luftfartsstyrelsen, rapport 2007:17 

Förändringarna i konjunkturutvecklingen inom flygindustrin kan tillskrivas olika faktorer som 

påverkat marknaden, dessa faktorer kan delas in i interna och externa. Interna faktorer syftar här 

till faktorer som genomgående under årens lopp påverkat industrins resultat och tillväxt. 

Exempel här är en allt mer intensiv konkurrens på marknaden. Hur stor påverkan dessa interna 

faktorer får på industrin är även något som industrin själv, i viss mån, har möjlighet att råda över. 

Exempelvis genom att omstrukturera organisationen så att den ges möjlighet att pressa priserna 

på sina resor. Externa faktorer utgör ofta händelser som många gånger inte kan förutses och för 

med sig negativa konsekvenser för industrin. Exempel här är oljeprisets förändring, 

miljödebatten, stridigheter i Irak, SARS- epidemin och terrorattackerna i USA den 11 september 

2001 (Doganis, 2000:5ff). Dessa faktorer har gemensamt bidragit till att den fortfarande växande 

industrin, i perioder tvingats redovisa stora förluster.  
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4.2 Dagens situation 

År 2000 inleddes en lågkonjunktur som år 2001 övergick till att bli närmast en katastrof då 

industrin, enligt Doganis (2000:1), försattes i sin djupaste kris någonsin (se även 

www.affarsvärlden.se).  Flera bolag redovisade under perioden 2001 till 2004 förluster på flera 

miljarder dollar. En del av dem fick hjälp av sina respektive regeringar för att överleva men ett 

flertal gick i konkurrs, exempel här är Swissair, Sabena och TWA (Doganis, 2000:9)  

 

Trots att tillväxten inom industrin generellt har ökat under årens lopp så har den, i perioder, gjort 

det långt under förväntan. Svackan från 2001 anses vara passerad och IATA menar att branschen 

kan komma att redovisa vinst igen. Statistik bekräftar detta genom att visa att antalet passagerare 

år 2004 nådde nya höjder (se Figur 2). Detta skedde i takt med att världen befann sig i en 

högkonjunktur, vilket skapade optimism bland aktörer (Luftfartsstyrelsen, rapport, 2007:17 & 

rapport 2008:5). Diagrammet nedan visar att antalet passagerare har minskat de senaste åren.  

Trots att dagens andel av internationella passagerare väsentligt minskat menar ändå industrin att 

det råder en tillväxt även om den är något dämpad över lag. Samtidigt finns det marknader som 

just nu slår rekord i passagerartillväxt exempelvis den svenska marknaden för utrikesflyg. 

 

Figur 2: Internationell passagerartillväxt och global Gross Domestic Product Källa: IATA Economic Breifing, 

October 2007 (www.iata.org, 2008-05-25). 

http://www.affarsv�rlden.se/
http://www.iata.org/
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Vidare i en rapport från Luftfartsstyrelsen (2007:17) visar samtidigt statistik att den 

internationella tillväxten inom flygtrafik i dagsläget är stark. Den globala efterfrågan fortsatte 

under 2006, och blev allt starkare under 2007. Trenden internationellt visar att utrikestrafiken 

ökar medan inrikestrafiken har minskat med ett par procent (www.lfv.se, 2008-05-02). Denna 

trend speglar även svenska förhållanden. År 2006 slog svensk luftfart nytt rekord med nära 26 

miljoner passagerare (SIKA, 2007:14). Den största utvecklingen återfinns inom utrikestrafiken 

som ökat med sex procent, dock visar trenden att inrikesflyget minskar, enligt 2007 års statistik 

med en och en halv procent (Luftfartsstyrelsen, 2007:17).  

 

Figur 3: Turism vision 2020, antal internationella turister Källa: World Tourism Organization           

(www.unwto.org, 2008-05-25) 

Enligt den bild som IATA levererar av flygets framtid (se figur 2) väntas passagerarantalet att 

avta något under de kommande åren. Denna utveckling sammanfaller med att stora delar av 

världen just nu går in i en lågkonjunktur (www.konj.se). WTO (World Tourism Organization) 

förutspår samtidigt en kraftig utveckling av turismbranschen i sin visionsrapport (se figur 3). 

(www.unwto.org). För att turismindustrin ska kunna fortsätta växa krävs en stark flygindustri. 

Om flygindustrin i stället väntas försvagas skapar detta en motsägelsefull bild. 

 

 

 

http://www.lfv.se/
http://www.unwto.org/
http://www.konj.se/
http://www.unwto.org/
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5. Flygets hotbild – problem och möjligheter  

 

rots att det idag råder en tillväxt inom flygindustrin råder ändå ett ansträngt 

arbetsklimat. De faktorer som bidragit till dagens situation är såväl av extern som av 

intern karaktär (Fyall & Garrod, 2005:248). De utgörs huvudsakligen av en ökad 

konkurrens på marknaden, ett eskalerande oljepris samt den relativt nya, men allt intensivare 

klimatförändringsdebatten och flygets miljöpåverkan. Tillsammans kan de sägas utgöra den 

hotbild som idag påverkar industrin och pressar den till förändring.  

 

5.1 Ökad konkurrens 

Flygindustrin har under de senaste årtiondena genomgått stora strukturförändringar. Från att 

tidigare varit en strikt kontrollerad och skyddad industri har den gradvis blivit allt mer öppen och 

konkurrensutsatt. Industrin stävar efter att operera på en helt öppen och global marknad. Detta 

mål är ännu inte uppnått, men viktiga steg väntas ta under 2000-talets första årtionde (Doganis, 

2000:27).  

 

Flygindustrin är i viss mening en paradox. Den utgör en i högsta grad internationell industri 

samtidigt som den styrs utifrån nationella och internationella regelverk. Dessa regleringar har 

använts för att begränsa bland annat flygbolagens tillgång till olika marknader, deras prissättning 

av tjänster samt den övergripande konkurrensen. Många regleringar uppstod ur sviterna av andra 

världskriget, i samband med Chicagokonventionen 1944. Under denna konvention skrev 

representanter från ett flertal länder på att de skulle samarbetar med varandra för att skapa en 

säker och välordnad utveckling för den internationella civila luftfarten 

(www.luftfartsstyrelsen.se). De försökte enas om ett internationellt regelverk där lufttrafiken 

skulle kunna anordnas under lika förutsättningar, vilket skulle bidra till att göra flygindustrin mer 

konkurrenskraftig och mindre reglerad. Men försöket misslyckades (Doganis, 2000:27).  

 

T 

http://www.luftfartsstyrelsen.se/
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Arbetet med att omforma flygindustrins regelverk efter Chicagokonventionen har bland annat 

mynnat ut i en genomgående liberaliseringstrend inom flygindustrin. Den gradvisa 

liberaliseringen av flygindustrin har haft betydande effekter på såväl marknadsstruktur som 

verksamhetsmönster (Doganis, 2000:12,32). I och med bilaterala flygtrafiksavtal mellan USA 

och Nederländerna i början av 80 – talet gick USA med på att öppna upp sin hemmamarknad för 

Europa. Denna utveckling spred sig och flera regeringar runt om i världen gick nu med på att 

tillåta nya flygbolag konkurrera med de tidigare strikt skyddade nationella bolagen på samma 

marknad. Liberaliseringsprocessen i Europa kulminerade genom det så kallade ”Third Package” 

1993 (Ibid:38). Ett åtgärdspaket som säkerställde att det rådde fritt tillträde till alla flygrutter 

inom EU för samtliga medlemsländer samt att alla regleringar avseende kapacitet och pris togs 

bort. De förändringar som åtgärdspaketet medförde innebar att marknaden förändrades på så sätt 

att det var till förmån för lågprisflyget. Deras tillkomst bidrog till ökad konkurrens på marknaden 

i en tid då industrin var väldigt ansträngd (Ibid:13,147ff). Sedan 1992 har den amerikanska 

marknaden successivt öppnats upp genom att USA skrivit på ett flertal bilaterala, så kallade open 

skies avtal. Vilket innebär att de berörda ländernas regeringar tillåter utländska flygbolag att 

verka inom deras territorium och därigenom konkurrera med det egna landets flygbolag 

(Ibid:27ff). Dessa politiska avtal bidrar enligt Fyall och Garrod (2005:8) till globaliseringen. 

Trenden att ta bort ekonomiska regleringar mellan olika länder har påverkat flygindustrin 

avsevärt eftersom möjligheter att verka fritt på marknaden har tillkommit. Detta har haft 

betydande konsekvenser, inte bara för flygindustrin utan även för turismindustrins möjlighet att 

växa (Ibid:9). I synnerhet har denna avregleringsprocess bidragit till att antalet flygbolag som 

verkar på internationella rutter har ökat. Flygbolagen har nu även större möjlighet att själva 

bestämma priset på sina tjänster (Doganis, 2000:13,19). Då nya aktörer dykt upp och börjat 

konkurrera med de äldre om marknadsandelar har konkurrensen inom industrin tilltagit (Fyall & 

Garrod, 2005:225ff). Denna utveckling har lett till att antalet allianser inom flygindustrin ökat 

markant det senaste årtiondet.  

 

Antalet allianser har inte bara blivit fler, utan även större (Fyall & Garrod, 2005:225ff). Denna 

typ av organisationssamarbete är en av många faktorer som bidrar till att utveckla och 

upprätthålla det globala samhället (Ibid:8). Branschen möter nu för första gången ett flertal 

globala allianser, vilka präglas av en mer kommersiell karaktär. Allianser utgör starka strategiska 

och koncentrerade nätverk av flygbolag, ”samtidigt är de endast så starka som sin svagaste 
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medlem” (Ibid:225ff). Allianser är nätverksföretag och i och med denna organisationsstruktur 

kan sägas vara kännetecknande för dagens globala samhälle. Dagens samhälle benämner Castells 

(2000:185ff) nätverksamhället. Företag i dagens samhälle är uppbyggda kring en 

nätverksstruktur som förlitar sig på att information och resurser kan flöda mellan nätverkets egna 

hubbar samt mellan andra nätverk. Exempelvis kan dessa hubbar utgöras av stora flygplatser till 

vilka bolagens vill ha möjlighet att fritt kunna flyga. (Fyall & Garrod, 2005:229).    

 

Tillkomsten av allianser det senaste årtiondet kan dels förklaras utifrån det hårdnade 

konkurrensläget inom flygindustrin, men även genom ekonomiska kriser runt om i världen 

(Doganis, 2000:73).  Formandet av allianser kan ses som en del i bolagens överlevnadsstrategi 

men har även blivit en lösning på deras problem gällande hur de ska kunna ta tillvara på de 

möjligheter och hot som medföljer globaliseringen. Flygbolag anser det numera som otänkbart 

att stå utanför en allians, och ser ett flertal anledningar till varför de bör gå med i en. Men även 

om fördelarna är många finns även nackdelar (Fyall & Garrod, 2005:225ff).  

 

Dagens globala allianser är väl integrerade i flygindustrins kärnverksamhet, vilket innebär att 

dess medlemmar förses med olika typer av marknadsfördelar. Detta blir allt tydligare i dagens 

världsekonomi, som år 2005 upplevdes som mer turbulent än någonsin (Fyall & Garrod, 

2005:228). Genom att bli medlem eller forma en allians kan flygbolag minska sitt eget beroende 

av en särskild marknad, region eller produkt och på så sätt kan de motarbeta turbulensen. Det har 

samtidigt möjlighet att på sikt förbättra sin service gentemot kunden och minska sina kostnader, 

genom att exempelvis bättre ta tillvara på gemensamma resurser. Dock kan inte långsiktig 

lönsamhet säkras, trots ovanstående fördelar, om inte hänsyn tagits till kundernas behov och 

önskemål (Ibid. 229ff).  

 

Tillkomsten av fler och större allianser skapar en rädsla inom branschen gällande risken att dessa 

eliminerar rättvis konkurrens inom industrin om inte avtalet för ”open skies” är garanterat 

(Ibid:229ff). Skulle branschen domineras av globala ”jätte” allianser blir resultatet en konkurrens 

som inte är gynnsam för varken mindre eller medelstora aktörer och inte heller för konsument. 

Tillkomsten av fler allianser kan ses som branschens försök att skydda sig i oroliga tider, men 
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även som en ekonomisk nödvändighet för flygbolag som annars riskerar försättas i konkurs 

(Doganis, 2000:73).   

 

5.2 Förhöjda omkostnader 

Flygindustrin är arbetskraftsintensiv och har stora omkostnader, en av de största är 

bränslekostnaden. Priset på flygfotogen är länkat med oljepriset och därav är industrin känslig 

för förändringar i priset på olja. Ökade bränslekostnader kan inte förhindras eller kringgås på 

kort tid och därför drabbas bolagens vinstmarginal direkt (Doganis, 2000:6). På samma sätt 

gynnas branschen av låga oljepriser då det skapar en större vinstmarginal.  

 

Ur oljeprissynpunkt kan perioden fram till 2003 ses som gynnsam då flygindustrins 

bränslekostnader var låga på grund av att oljepriset var lågt och höll sig på en stabil nivå. Detta 

är en tydlig skillnad från sent 70-tal/ tidigt 80-tal då oljepriserna var avsevärt högre i och med 

den kris som då rådde i mellanöstern. Under denna period mer än fördubblades 

bränslekostnaderna och gjorde utgiften till en av flygbolagens största. De höga kostnaderna för 

bränsle blev tillsammans med en minskad efterfrågan på flygresor de främsta anledningarna till 

varför industrin redovisade förluster i och med långkonjunkturen under samma period 

(Ibid:13ff). 

 

Figur 4. Oljeprisutvecklingen 1987-2007, Källa: Luftfartsstyrelsen, 2008:5 
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Konjunkturkurvan började peka uppåt under slutet av 80-talet när krisen var över och oljepriset 

sjönk. Det låga oljepriset mellan -86 och – 89 utgör en del av förklaringen till varför 

flygindustrin under samma period redovisade vinst. 1990-talet inleddes med dåliga ekonomiska 

resultat för världens flygbolag, delvis på grund av stridigheter i Irak och Kuwait (Gulfkriget) 

vilket resulterade i något högre oljepriser. Dock karaktäriseras 90-talet som en stabil period 

avseende oljeprisutvecklingen. Först runt år 2000 vände trenden och priset på olja steg kraftigt i 

samband med att USA förklarade krig mot Irak 2003/2004. Trots att prisökningen år 2004 inte 

kan jämföras med den stegring som skedde under 80-talet hade den ändå stor påverkan. Med 

anledning av att bolagen funnit nya sätt att minska andra kostnader har bränsleomkostnaderna 

kommit att utgöra en större del av bolagens totala omkostnader. Doganis (2000:14ff) menade att 

om priset på olja översteg $40 per fat efter 2005 kunde flygbolag runt om i världen vänta sig en 

ny krisperiod. Oljepriset har sedan 2005 stigit med mer än 50 procent och låg år 2007 på $80 per 

fat (se figur 5) och låg i slutet på maj 2007 på $130/fat (www.di.se).  

  

5.3 Klimatförändringsdebatten   

Aldrig har klimatdebatten diskuterats så livligt som under år 2007 (Luftfartsverket, 2008:5). Att 

världens klimat är på väg åt ett håll som kan komma att få förödande konsekvenser är ett faktum 

och detta diskuteras numera på en global nivå. Detta är mycket på grund av medias intensiva 

spridning av klimatinformation, vilket gör det svårt för såväl individer som företag att blunda för 

problemet. Samhället blir allt mer medvetet om klimatsituationen, men det råder fortfarande stor 

okunskap om vad det är som ligger bakom miljöbelastningen eller vad individen själv kan bidra 

med för att förändra situationen (www.klimatfakta.se).  

 

Orsakerna till klimatförändringarna är flera och komplexa, dels sker de på grund av ”naturliga” 

orsaker, det vill säga temperaturskiftningar som sker i samband med jordens egna cykler 

(www.ec.europa.eu). Forskare har även kunnat konstatera att mänskliga aktiviteter påskyndar 

dessa processer och gör dem mer intensiva (Kemp, 1994:9). Den ökade graden av mänsklig 

aktivitet visar sig i ökade utsläpp av koldioxid. Detta är ett ämne naturen till en viss grad kan 

bearbeta, men i dag har våra utsläpp blivit så pass omfattande att naturen inte längre kan ta hand 

http://www.di.se/
http://www.klimatfakta.se/
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om dem (Ibid:11). Ökade koldioxidutsläpp bidrar till en ökad växthuseffekt, vilket i sin tur leder 

till att medeltemperaturen på jorden höjs. En undersökning av IPCC (Intergovernmental Panel on 

Climate Change) hävdar att den globala medeltemperaturen kommer att höjas från 1,4 till 5,8 

grader fram till år 2100 (www.klimatfakta.se). Konsekvenserna av denna höjning kan bli 

katastrofala. Om medeltemperaturen i världen höjs med 2,5 grader leder detta till att polarisen 

smälter och glaciärerna krymper, vilket skulle innebära att havsnivåerna höjs. Vidare leder en 

förhöjd medeltemperatur till att vi drabbas av mer extremt väder samt att 900 miljoner 

människor riskerar att dör av hunger och 4,3 miljarder tvingas leva med brist på rent vatten 

(www.eceurope.eu). Detta bara några av de scenarion vi kan vänta oss om ingenting görs för att 

förändra människans sätt att inverka på vår planet. 

 

5.3.1 Flyget & Klimatet 

Vi människor påverkar klimatförändringarna på olika sätt, ett av dem är genom vårt bruk av 

transporter. Transporter är nödvändiga för världen och är både ekonomiskt och socialt gynnsamt 

för samhället. Transportsektorns nackdel är den stora miljöbelastningen den bidrar till. 

Naturvårdsverket (1997:4703) tycker att det fordras en förbättring snarast. Inom turismindustrin 

har transporten kommit att spela en central roll och står i dag för cirka 38 procent av Sveriges 

koldioxidutsläpp eller ur ett globalt perspektiv cirka 19 procent (Luftfartsstyrelsen, flygets 

miljökommitté, 2007). Samtliga transportmedel påverkar miljön genom sina utsläpp av 

miljöfarliga ämnen men ändå är det flygets roll som diskuteras livligast i klimatdebatten, med 

anledning av att det är den bransch som växer kraftigt och inte visar några större tendenser på att 

minska i omfattning. I diagrammet nedan presenteras olika transportmedels andel 

koldioxidutsläpp. Där det går att utläsa att vägtransporten står för den största delen utsläpp med 

65,2 procent. Flygets volymer är betydligt mindre då inrikes står för 2,3 procent och utrikes 6,8 

procent (Luftfartsstyrelsen,  2008:5).  

http://www.klimatfakta.se/
http://www.eceurope.eu/
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Figur 5. Fördelning av koldioxidutsläpp inom transportsektorn 2005 Källa: Luftfartsstyrelsen, rapport 2008:5 

Flygets verksamhet medför avgaser och andra utsläpp till luft, mark och vatten. Det är 

framförallt vid flygplanens landningar och avgångar som stora mängder bränsle förbränns och 

skadar miljön genom utsläpp av exempelvis koldioxid, kväveoxid och kolväten (Thofelt & 

Wadman, 1996:3 & Naturvårdsverket, 1997). Dessa olika ämnen påverkar ekosystemen i 

närheten av flygplatser, regionalt och även globalt. Regionalt uppstår olika växtskador samt 

övergödningseffekter. Globalt sett bidrar utsläppen till växthuseffekten och uttunning av 

ozonskiktet. Den lokala miljöpåverkan domineras mest av bullereffekterna från flyget 

(Naturvårdsverket, 1997). 

 

Miljöarbetet inom flygindustrin har ökat under de senaste åren, då miljösituationen och flygets 

del i den har uppmärksammats. Samhället har ställt högre kvar på att verksamheten ska 

miljöanpassas, vilket branschen försökt göra dels genom teknologisk utveckling av 

bränslesnålare motorer. Utsläppen har reducerats med nära 70 procent de senaste 40 åren 

(Flygtendenser, 04/2007) men i och med att trafikvolymerna under en längre tid ökat, har detta 

motarbetat effekterna av åtgärdsarbetet (Naturvårdsverket, 1997). Tillväxten är alltså snabbare än 

effektiviseringen. 
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Flyget i Sverige står för 4,8 procent av utsläppen och i världslig skala två procent. Denna siffra 

kan anses som relativt låg, men det som väcker uppmärksamhet och är oroande är industrins 

stadiga ökning samtidigt som resorna blir allt längre och längre (Gössling, 2008-03-13). Globalt 

sett har flygindustrin ökat med fem till sex procent varje år mellan 1970-talet och år 2000. 

Utsläppen från flyget sker även 10 - 12 kilometer upp i luften och påverkar därför ozonlagret 

mer än de utsläpp som sker på marknivå (Gössling & Peeters, 2007). Flyget har genom sin 

miljöpåverkan blivit utmålad som en av de större miljöbovarna i dagens klimatdebatt. Det råder 

även en allmän irritation över att industrin inte tar sitt ansvar och betalar för sina utsläpp, vilket 

andra transportmedel gör genom att de beskattas. Miljöpartiet menar i en motion till riksdagen att 

det svenska flyget befinner sig i ett ”skattefrälse” (www.riksdagen.se). Detta har gjort att 

flygindustrin fått inta en försvarsställning.   

 

Gössling och Peeters (2007) diskuterar i artikeln ”It does not harm the environment” hur 

flygindustrin förnekar sitt bidrag till klimatförändringarna. De hävdar även att flygbranschen har 

försökt skapa en alltför positiv bild av flyget när de menar att dess utsläpp inte är miljöfarliga. 

När flygbolagen presenterar fakta används ofta ett vetenskapligt språk kopplat med en viss 

entusiasm vilket gör att denna kan upplevas som obestridlig sanning för den ovana läsaren. Detta 

gäller i synnerlighet när den teknologiska utvecklingen diskuteras, då de valt att jämföra faktorer 

som resulterar i att flygbranschen framställs i ett bättre ljus. (Gössling & Peeters, 2007).   

 

I en miljörapport (Flygets miljökommitté, 2007), beställd av Svenskt Flyg, slår nu ett flertal 

experter fast att flyget måste ta ett ökat ekonomiskt, tekniskt och moraliskt ansvar. I stället för att 

tona ned miljöproblemen bör branschen agera, skriver professor Lars B Johansson, ordförande i 

miljökommittén. Att industrin själva väljer att sammankalla en miljökommitté kan ses som ett 

initiativ till att hitta lösningar på dagens miljöproblem. Målet med rapporten var att öppna upp 

för debatt, vilket Svenskt Flyg menar att den gjort. År 2009 ska ett flertal länder samlas i 

Köpenhamn för att förhoppningsvis komma fram till globala lösningar för att minska flygets 

utsläpp (Svenskt Flyg, flyget miljökommitté, 2007). Enligt IATA ”behöver globala problem, 

globala lösningar” (www.iata.org). 

http://www.riksdagen.se/
http://www.iata.org/
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5.3.2 Individens ansvar & konsumentens påverkan på flyget 

Gössling uttalar sig i en artikel i Helsingborgs Dagblad (www.hd.se), att det är upp till var och 

en att ta sitt ansvar och avgöra hur mycket mer koldioxidhalten ska stiga. Så länge de mänskliga 

aktiviteterna fortsätter ökar blir det allt svårare att få stopp på den negativa utvecklingen. Att ta 

personligt ansvar för sin delaktighet i klimatförändringarna kan tyckas vara för stort att lägga på 

individen. Är målet en förändring skulle politiska beslut definitivt föra samhället snabbare mot 

ett hållbart samhälle och hållbart resande (www.naturskyddsforeningen.se). Skulle det finnas 

lagar och regler även för hur företagen i samhället ska kunna ta ansvar för sina utsläpp, skulle 

alla ha samma utgångsläge till att tjäna pengar och igen skulle förlora på att ta sitt ansvar 

(www.svensktnaringsliv.se).    

 

5.4 Branschens Framtidsscenario 

Enligt Doganis (2000:291) så kommer flygbranschen med största sannolikhet genomgått 

betydande förändringar vid år 2015. Exakt hur förändringen kommer att se ut är svårt att 

förutspå, eftersom alla framtidsprognoser innehåller ett visst mått av osäkerhet. Det finns ett 

flertal omvärldsfaktorer, interna och externa som ständigt påverkar branschen, men vars effekter 

är svåra att uppskatta i förväg (Luftfartsstyrelsen, 2007:17). Luftfartsstyrelsen har bevakat 

luftfartsmarknadens utveckling och efter det kunnat identifiera vissa tendenser. Tendenser så 

som fortsatt tillväxt på marknaden, mindre skillnader mellan lågprisbolag och traditionella 

flygbolag samt tydligare miljökrav på luftfarten (Luftfartsstyrelsen, 2008:5). Detta bekräftar 

Doganis (2000:255) som menar att den internationella flygindustrin kommer att bli mer 

konkurrenskraftig med ökad liberalisering. Samt mer ekonomisk ostabil i och med fortsatt 

prispress. 

 

IATA:s senaste uppgifter visar precis som Luftfartsstyrelsen att antalet passagerare kommer att 

fortsätta öka i framtiden. De uppskattar en ökning inom internationell trafik med cirka fem 

procent fram till 2011 (IATA, Economic briefing 2007). Luftfartsstyrelsens (2007:17) prognos 

visar att passagerarantalet inom svensk luftfart väntas öka med i genomsnitt tre procent årligen 

fram till 2012. Inrikesflyget väntas minska en aning. Efterfrågan på att resa påverkas av hur den 

ekonomiska utvecklingen ser ut. Tillväxten väntas dämpas till följd av en lågkonjunktur på 

http://www.hd.se/
http://www.naturskyddsforeningen.se/
http://www.svensktnaringsliv.se/
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många håll i världen, men denna trend vänds i och med ökad liberalisering på flygmarknaden 

(IATA, Economic briefing 2007).  

 

Flygindustrin upplever ett bättre ekonomiskt läge idag än de gjorde för fem år sedan, men 2001 

års kris medförde att dem idag har väldigt lite ekonomiska resurser för att klara av ytterligare 

påfrestning (Ibid.). Enligt Luftfartsstyrelsens framtidsprognos för åren 2007- 2012, anses inte 

oljepriset utgöra ett större hot för flygbolagens ekonomi, dock menar de att kraftiga ökningar av 

oljepriset kan förändra framtidsutsikten (Luftfartsstyrelsen, rapport 2007:17) Skulle priserna 

fortsätta att stiga kan detta få konsekvenser i framtiden (www.e24.se). I en artikel hämtad från 

affärsvärldens webbtjänst menar IATA:s chef Giovanni Bisignani att en konsolidering kan vara 

nödvändig om oljepriset stiger och konjunkturen viker (www.affarsvarlden.se).   

 

Det råder ökad konkurrens på marknaden och samtliga bolag tvingas tävla om att få ta del av den 

marknadsökning som väntas (IATA, Economic briefing 2007). Lågkostnadsbolagen står i dag för 

cirka tolv procent av marknaden när det kommer till regelbunden trafik i världen och i Europa 

står dem för 25 procent och väntas öka ytterligare (Luftfartsstyrelsen, 2007:17). En av 

anledningarna till detta beror på att USA och Europa i mars 2008 ingick ett avtal där fler bolag 

kommer få lov att flyga interkontinentalt. Detta betyder att lågprisflygbolagen nu har tillgång till 

en ny marknad, där de traditionella flygbolagen kommer få handskas med ny konkurrens (Ibid.).   

 

Industrin väntas nu även agera i klimatfrågan. Hur industrin ska minska flygets utsläpp ska 

diskuteras i en klimatregim i Köpenhamn 2009 (Luftfartsstyrelsen 2008:5). Då flygindustrin 

kommit till större insikt om sin del i klimatförändringarna har arbetet redan inletts för att kunna 

lösa deras problem med utsläpp av miljöfarliga ämnen. Industrin förlitar sig inte på endast en 

lösning utan behöver tackla problemet från olika håll. Därför diskuteras nu såväl nya teknologier, 

som ekonomiska styrmedel.  

 

http://www.e24.se/
http://www.affarsvarlden.se/
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5.4.1 Utveckling av teknologi 

Det finns ett intresse inom branschen att nå teknologisk utveckling för att kunna minska 

bränsleförbrukningen. Detta dels för att minska sina egna bränslekostnader men även för att 

minska sin miljöpåverkan (Luftfartsstyrelsen, 2008:5). Den aktuella forskningen berör bland 

annat nya flygbränslen, tystare flygplan och förkortade flygvägar (www.luftfartsstyrelsen.se).  

 

När flygtrafiken övergick till att bli mer intensiv blev man tvungen att investera i nya plan för att 

minska utsläppen och bullret (Lundblad, Flygets miljökommitté, 2007). Teknologin har redan 

gått framåt och utsläppen har reducerats med närmare 70 procent. Branschen finner det även 

möjligt att ytterligare minska utsläppen, och har som mål att senast 2020 reducerat utsläppen 

med ytterligare 15 procent (www.luftfartsstyrelsen.se). För att minska bränsleförbrukningen 

finns det två tillvägagångssätt. Dessa är att förbättra aerodynamiken samt sänka flygplanets vikt 

(Lundblad, Flygets miljökommitté, 2007). 

 

Huruvida ny teknologin kan vara lösningen på problemet med flygets miljöpåverkan är osäkert. 

De alternativ som finns i dagläget är dock otillräckliga och inga hållbara alternativ. Detta med 

anledning av att de besitter svagheter som, om de används i ett längre perspektiv, kan medföra 

att nya problem dyker upp istället. De teknologier man börjat utreda är bland annat biobränslen. 

Här möts alternativet etanol av ett etiskt hinder då det produceras av råvaror, såsom majs, som 

utgör en basföda för världens fattiga (www.klimatfakta.se). Ett annat alternativ berör vätgas, 

men till och med flygindustrin förhåller sig distanserat till denna utveckling. Man har inga klara 

beräkningar om hur mycket hydrogen som skulle behövas för att kunna bära ett flygplan 

(Gössling och Peeters, 2007). Utvecklingen mot bränslesnålare flygplan går långsamt och 

forskningen efter alternativa bränslen har enligt Gössling & Peeters (Ibid.) inte kommit så långt. 

De ligger förmodligen flera årtionden framåt i tiden, dels för att forskningen tar tid men även för 

att den kräver investeringar som få aktörer är beredda att göra (Gössling, 2008-03-13).  

 

 

http://www.luftfartsstyrelsen.se/
http://www.luftfartsstyrelsen.se/
http://www.klimatfakta.se/
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5.5 Ekonomiska styrmedel  

Ekonomiska styrmedel kan eventuellt vara den mest tillgängliga metoden som kan leda till att 

industrin snarast kan få bukt med flygets utsläppsmängd. Ekonomiska styrmedel kan vara ett 

effektivt sätt att reglera olika produkters konsumtion och produktion, i detta fall resor och 

transporter. Detta tillvägagångssätt kan visa sig i former av skatter, avgifter eller subventioner. 

Genom skatter och avgifter förs pengarna in i en offentlig kassa. Ekonomiska styrmedel belastar 

människan och företagen i den mening att deras beteende påförs en kostnad. Detta kan då leda 

till att en styreffekt uppstår och medför att vi förändrar vårt beteende för att slippa den 

ekonomiska kostnaden (Karyd, Flygets miljökommitté, 2007).  

 

Den svenska flygindustrin uppvisar en positiv attityd och ett flertal aktörer välkomnar 

ekonomiska styrmedel, de menar att dessa kan spela en stor roll när det kommer till att minska 

flygets miljöpåverkan (Svenskt Flyg, Flygets Miljökommitté, 2007). De ekonomiska styrmedel 

som i dagsläget övervägs att påföra flygindustrin är en koldioxidskatt, men även handel med 

utsläppsrätter diskuteras.  

 

5.5.1 Koldioxidskatt på flygbränsle  

Koldioxidskatten grundar sig på argumentet att förorenaren ska ta sitt ansvar och betala för sina 

utsläpp, i dagsläget utgör flyget ett undantag då de inte betalar skatt på sitt flygbränsle. Detta har 

diskuterats intensivt i media, därför har förlaget om att koldioxidsskatten även bör gälla 

flygindustrin börjat drivas av politiker. För att en koldioxidskatt på flyget ska ha någon 

betydande effekt har forskare konstaterat att den måste vara tillräckligt hög för att leda till ett 

förändrat resebeteende och finnas på såväl en nationell som internationell nivå (Tol, 2007). 

Samtidigt menar Tol (Ibid.) att det är väldigt svårt att införa en skatt på en internationell industri 

med anledning av att samtliga aktörer måste kunna enas om hur skatten ska se ut och hur hög 

den ska vara. Samtidigt får den inte krocka med det egna landets regelverk kring skatter. Skulle 

exempelvis endast Sverige införa denna skatt skulle det bidra till fler negativa effekter än 

positiva. Den ekonomiska tillväxten skulle till exempel hämmas då det skulle blir dyrare för 

flygbolag att vara verksamma i Sverige. Resultatet riskerar därmed att bli att företag istället 

väljer att etablera sig utomlands (Gössling, 2008-03-13). En av anledningarna till att Ryan Air 

lade ner sin verksamhet i Västerås år 2006 var hotet om att de eventuellt skulle belastas med en 
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särskild miljöskatt (www.sr.se). Tol (2007) menar att det är osannolikt att man på en global nivå 

kan komma att enas om en koldioxidskatt på flygbränslet. Därav menar Svenskt Flyg att handeln 

med utsläppsrätter är att ses som mer effektiv än att belasta flyget med en koldioxidskatt 

(Svenskt Flyg, Flygets miljökommitté, 2007). 

 

5.5.2 Handel med utsläppsrätter 

Handelssystemet med utsläppsrätter fungerar så att innehavaren av en utsläppsrätt köpt sig 

tillståndet att släppa ut ett ton koldioxid under en angiven handelsperiod (www.utsläpprätter.se). 

Dess syfte är att på ett kostnadseffektivt sätt minska utsläppen av koldioxid (Luftfartsstyrelsen, 

rapport 2008:5). Förutsättningen för att handeln med utsläppsrätter ska leda till minskade utsläpp 

är att det måste finnas en brist på utsläppsrätter på marknaden (www.luftfartsstyrelsen.se). 

Handeln med utsläppsrätter är ytterligare ett sätt för flygbranschen att ta sitt ansvar för sina 

utsläpp, genom att de ekonomiskt kompenserar för dem. Vissa flygbolag har redan börjat 

använda sig av systemet då de uppmärksammat ett ökat miljöintresse hos sina kunder. De har 

även börjat möjliggöra för sina kunder att ta ansvar för sin klimatpåverkan. Exempelvis erbjuder 

Ving och SAS så kallade green seats, vilket innebär att man som kund betalar personligen för 

sina utsläpp (www.ving.se, www.sas.se). Pengar som dras in ska gå till forskning för vidare 

utveckling av exempelvis teknologi.     

 

EU kommissionen har satt upp mål att minska utsläppen med växthusgaser med 20 procent fram 

till 2020. De har även kommit med ett förslag om att flyget ska inkluderas i handeln med 

utsläppsrätter år 2011 inom EU och året efter även utanför EU (Karyd, Flygets miljökommitté, 

2007). Detta är hittills bara ett förslag och det har ännu inte tagits några beslut. Om det inte 

heller tas några beslut går frågan över till flygindustrin själva. En av fråga som diskuteras är hur 

priset på flygbiljetten kommer förändras om flyget träder in i handelssystemet 

(Luftfartsstyrelsen, 2008:5) Handeln med utsläppsrätter är ett sätt som är lättare att implementera 

än andra ekonomiska styrmedel som skatter. Enligt Luftfartsstyrelsen blir kostnaden för såväl 

flybolagen som för kunden lägre om industrin väljer att använda sig av detta handelssystem 

istället för skatter, de menar även att båda alternativ resulterar i ungefär lika stor reduktion av 

utsläpp (Ibid.). Svenska Naturskyddsföreningen har redan börjat förmedla försäljning av 

utsläppsrätter, detta för att öka upptakten i klimatarbetet (www.naturskyddsforeningen.se). 

http://www.sr.se/
http://www.utsl�ppr�tter.se/
http://www.luftfartsstyrelsen.se/
http://www.ving.se/
http://www.sas.se/
http://www.naturskyddsforeningen.se/
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Handeln med utsläppsrätter möter dock kritik, en åsiktsyttring är att systemet inte fungerar om 

det råder en för generös tilldelning av utsläppsrätter, utan det fungerar bara om det råder balans 

mellan utbud och efterfrågan (www.klimatfakta.se).  
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6. Tankar från flygindustrins intressenter   

  

 detta kapitel framförs åsikter från tre aktörer som på olika sätt är verksamma inom 

flygindustrin. Med dem har vi diskuterat flygets betydelse, deras inställning till flygets 

hotbild och situation idag, samt flygets framtid.  

 

6.1 Presentation av intressenter och deras särintressen 

Den första av tre intressenter att intervjuas var Ronny Lindberg, affärsutvecklare på Kalmar 

Airport, anställd sedan 24 år tillbaka. Kalmar Airport AB (KAAB) ägs till fullo av Kalmar 

Kommun och tillsammans med näringslivet i Kalmarregionen ”ska de utveckla, driva och 

förvalta flygplatsen. De ska även tillvarata och utveckla tillgängliga och framtida 

kommunikationer med Kalmarregionen och andra delar av Sverige och övriga världen” 

(KAAB, årsredovisning 2007).  

 

Den andra att intervjuvas var Peeter Puusepp, generalsekreterare på Svenskt Flyg. ”Föreningen 

Svenskt Flyg kommunicerar idéer, åsikter och kunskap om det kommersiella flyget och 

flygindustrin i Sverige. Syftet med Föreningen Svenskt Flygs verksamhet är att stärka förtroendet 

för det kommersiella flyget och flygindustrin så att dessa ges möjligheter att verka och utvecklas 

i Sverige” (www.flygtorget.se).    

 

Slutligen genomfördes en intervju med Magnus Nilsson, trafikexpert på Svenska 

Naturskyddsföreningen. ”Naturskyddsföreningen är en ideell och partipolitiskt obunden 

miljöorganisation som huvudsakligen arbetar med att sprida kunskap, kartlägga miljöhot och 

försöker hitta konstruktiva lösningar på miljöproblem” (www.naturskyddsforeningen.se).  

 

 

I 

http://www.flygtorget.se/
http://www.naturskyddsforeningen.se/
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6.2 … om flygets betydelse i dagens samhälle 

I dag lever människor i västvärlden i ett allt mer globalt och mobilt samhälle. Vi rör oss över 

större ytor och har kontakter runt om i hela världen, både privata och affärsmässiga. Avstånden 

mellan platser upplevs som mindre då människan har möjlighet att förflytta sig snabbare. I detta 

samhälle har flyget fått sin givna roll som det främsta transportmedlet. Det utgör det enda 

realistiska alternativet för resande som sker längre sträckor och enligt Peeter Puusepp (2008-05-

06) är det svårt att tänka sig ett annat val av transportmedel. Att kunna resa fort ses som en 

rättighet och självklarhet i dagens samhälle, av den anledningen spelar flyget en viktig roll för att 

utveckling av det globala samhället ska kunna ske. Peeter (2008-05-06) kan inte belägga det, 

men upplever ändå att flyget har en väldigt stor betydelse för Sverige med anledning av att vi är 

ett land väldigt beroende av andra länder, samtidigt som vi är lokaliserat långt ifrån Europas 

centrum. För en affärsresenär som reser från Sverige är exempelvis inte tåget ett alternativ, resan 

tar då för lång tid. Situationen är annorlunda i centrala Europa, där höghastighetståget 

konkurrerat ut flyget på vissa sträckor. Behovet av flyget kan därför skattas som högre i Sverige 

än i andra delar av Europa. Sveriges miljöminister, Andreas Carlgren, är enligt Peeter (2008-05-

06) en väldigt bra ambassadör för flyget och anser att samhället är i behov av ett fungerande 

flyg. Flyget i sig är bra men inte dess utsläpp, därför behöver fokus ligga på hur utsläppen ska 

minskas (Ibid.).  

 

 

I Kalmar har flygplatsen fått stor betydelse för deras möjlighet att utveckla regionen och 

destinationen. Under 2005/2006 fick Kalmar kommun möjligheten att ta över verksamheten för 

Kalmar flygplats från Luftfartsverket. Flygplatsen hade länge gått med förlust, men trots detta 

valde kommunen att överta verksamheten. och affären gick i kraft år 2007. Motiven till detta är, 

enligt Ronny Lindberg (2008-04-25), att regionen alltid varit intresserade av att ha en flygplats, 

då de anser det viktigt för destinationsutvecklingen. Erbjudandet från Luftfartsverket gav dem nu 

möjlighet att själva vara med och påverka flygplatsens utveckling så att den kan överrensstämma 

med den utveckling de önskar se i regionen. Mycket har nämligen hänt i Kalmar de senaste åren. 

Staden har mött ett flertal nyetableringar, exempelvis IKEA och Fanerdun, och visar nu en stark 

framåtanda. Fanerdun är ett kinesiskt företag som etablerat ett centrum för partihandel i staden. 

Näringslivets utveckling i Kalmar behöver en flygplats för ökad tillgänglighet, likaså gör 

besöksnäringen och innevånarna (Ibid.).  
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6.2 … om hotbilden mot flygindustrin 

Globalt sett så ökar nu utrikestrafiken kraftigt medan inrikesflyget minskar, denna trend gäller 

både utomlands och i Sverige. Sammantaget menar Peeter (2008-05-06) att industrin möter en 

väldigt positiv och kraftig utveckling av volymerna. Svenskt Flyg förutspår en fortsatt ökning 

inom utrikesresandet medan flygtrafiken inrikes sannolikt kommer fortsätta minska, tillföljd av 

exempelvis ett höjt biljettpris och ökad tågtrafik (Ibid.). Kalmar Airport utgör här delvis ett 

undantag på den svenska marknaden. De redovisar till skillnad från många andra svenska mindre 

flygplatser en ökning i antalet resenärer på inrikestrafiken. De har även nästintill full beläggning 

på de flygplan som reser till destinationer utomlands (2008-04-25). En av anledningen till 

Kalmar Airports reslutat är enligt Peeter (2008-05-06) att driftansvariga, det vill säga kommunen 

och KAAB har ett tydligt mål med flygplatsens verksamhet och vad det vill att den ska bidra till.  

 

 

Flygindustrin är en mycket konjunkturberoende och komplicerad verksamhet som drar stora 

omkostnader, bland annat för att den är så personalintensiv. Enligt Peeter (2008-05-06) är det 

den dåliga lönsamheten som utgör ett problem för flygindustrin i och med att den är så känslig 

för förändringar som påverkar vinstresultatet samt att konjunkturen ser ut att vara på väg ner 

väntar Peeter hårdare tider. Samtidigt är flygindustrin befolkad av optimister, människor som är 

beredda att investera kapital trots att risken är stor att de kan gå förlorade.  

 

 

I dagsläget skådas många alliansbildningar inom flygindustrin. Enligt Peeter (2008-05-06) 

skapas dem för att flygbolag önskar dra nytta av de storhetsfördelar som medföljer ett 

medlemskap i en allians. Behovet av att dra nytta av dessa storskalighetsfördelar är stora, 

speciellt bland medelstora flygbolag. Mindre flygbolagen kan klara av konjunktursvängningar 

relativt bra eftersom de är små och därför har lägre kostnader. De riktigt stora flygbolagen klarar 

sig därför att de redan kan dra nytta av sin storleksfördel. ”I dagsläget är de medelstora bolagen 

som har störst problem, och det finns ett antal utmaningar som behöver hanteras” (Peeter 

Puusepp, 2008-05-06). Dessa utmaningar berör inte bara medelstora flygbolag utan i högsta grad 

även branschen i helhet. Den dynamiska flygindustrin förändras nu fortare än någonsin och 

möter allt högre krav från omvärlden.  
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Enligt Peeter (2008-05-06) är det 

 

 ”främsta hotet mot flyget idag branschens egen okunnighet om sig själv. 

Om aktörerna inom branschen inte har insikt om att förändring krävs 

kommer de få det väldigt svårt att klara av ytterligare utmaningar i 

framtiden och riskerar därför att försvinna”.  

 

Dock tror Peeter (2008-05-06) att branschen nu börjar få insikt om detta. Därför kan industrin 

med andra ögon börja arbeta med att överkomma dagens två största hot.  

 

6.2.1 Eskalerande bränslepriser 

Enligt både Peeter (2008-05-06) och Ronny (2008-04-25) står nu branschen inför stora 

utmaningar gällande bränslefrågan och även den relativt nya debatten kring miljön. 

Bränslepriserna är idag ett av flygets stora bekymmer men Peeter (2008-05-06) menar att 

prisdiskussionen kring flygbränslet dyker upp genomgående i historien. Detta har lett till att det 

länge funnits en strävan efter att minimera bränsleförbrukningen, för att spara in kostnader och 

på sätt försöka upprätthålla sin vinstmarginal. I samband med oljekriser runt om i världen har 

flygbolagen behövt dra ner på mer än bränsleförbrukningen, många gånger har de även haft 

behov av att reducera andra omkostnader, såsom personalkostnaderna för att undvika stora 

förluster. I dagsläget är priset på oljan oerhört högt, nära $130/fat och förväntas trappas upp 

ytterligare i framtiden. Detta har fått industrin att mer intensivt driva på utvecklingen mot att 

hitta andra alternativa drivmedel, vilka kan börja blandas i det oljebaserade flygbränslet. 

Anledningen till detta kan inte enbart tillskrivas ett eskalerande oljepris utan även det faktum att 

olja är ett fossilt bränsle och jordens reserver börjar ta slut, samt den växande miljödebatten 

(2008-05-06). 

 

6.2.2 Klimatfrågan 

Klimatfrågan eller miljödebatten syns ofta i media och har gjort så i ett par år nu. Diskussionen 

kring flygets relation till klimatet är inte helt nytt inom flygindustrin utan frågorna har funnits 

genomgående i historien. Peeter (2008-05-06) menar dock att klimatdebatten ändå kan ses som 

en relativt ny utmaning mot flygindustrin i och med att den har fått sådana oerhörda proportioner 



Turismvetenskap C FLYGETS FRAMTID    06.06.2008 

Helen Engberg & Jennie Karlsson Högskolan i Kalmar, BBS 

 

 

  
Sida 41 

 
  

sedan år 2006 då den blev ett stort debattämne i samhället. Flyget har blivit utpekat som det 

svarta fåret i klimatdebatten. Enligt Peeter (2008-05-06) och Ronny (2008-04-25) är detta för att 

det behövs en syndabock, men kritiken är enligt dem inte riktigt förtjänt. Att flyget har blivit ett 

väldigt tacksamt offer beror bland annat på att flygbranschen själv, under många år, odlat någon 

form av myt om sin egen förträfflighet, men även på grund av att flygets volymer ökat, samtidigt 

som information visar att flyget släpper ut ämnen som är miljöfarliga (2008-05-06). 

Flygindustrin känner ökad press på grund av denna fråga och försöker enligt både Ronny (2008-

04-25) och Peeter (2008-05-06) på olika sätt lösa problemet. Det som sätter käppar i hjulet är att 

det fortfarande råder många frågetecken kring hur mycket flyget faktiskt bidrar till 

klimatförändringarna, vilket skapar stor osäkerhet bland intressenterna och resulterat i bilden av 

flyget som en miljöbov.  

 

 

Enligt IPCC så står flyget idag för två till tre procent av de totala koldioxidutsläppen globalt sett. 

Det svenska inrikesflyget står för cirka en procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. 

Transportsektorn i sin helhet står i Sverige för en ungefär en tredjedel av landets totala utsläpp. 

Vägtrafiken är här den del av transportsektorn som släpper ut störst mängd miljöskadliga ämnen 

(2008-05-06). Enligt Magnus Nilsson på Svenska Naturskyddsföreningen (2008-05-20) så 

påverkar flyget klimatet på fler sätt än genom sitt utsläpp av koldioxid. Det råder en stor 

vetenskaplig osäkerhet kring statistiken, men enligt Magnus uppskattar de att flygets 

klimatpåverkan motsvarar mellan två och sex gånger dess koldioxidutsläpp. Ett skäl till detta är 

att utsläppen ökar så snabb på grund av flygets ökade proportioner. Att det råder en sådan stor 

osäkerhet kring detta upplever han som mycket oroväckande. ”Så länge det inte finns någon 

kontroll över kunskapen går det inte att bedriva en träffsäker och effektiv klimatpolitik” (2008-

05-20). Tillsammans med vad Magnus benämner som den seriösa delen av flyget, har 

Naturskyddsföreningen och politiker ett stort intresse av att räta ut dessa frågetecken. 

Tillsammans med Peeter och Svenskt Flyg har därför Magnus gemensamt drivit fram mer 

forskningsmedel för att ta reda på hur stor flygets klimatpåverkan egentligen är (Ibid.).  

 

 

Att flyget blivit utpekad som en syndabock menar han delvis beror på att det för vissa människor 

representerar onödigt resande, till skillnad från de resor som görs med biltrafiken. Att resa 

exempelvis till Thailand ses inte som lika nödvändigt som att ta bilen till jobbet, därför råder en 
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annan attityd när det kommer till att skära ner på resandet och därigenom utsläppen av 

miljöskadliga ämnen. En annan del i detta är hur en flygresa påverkar den enskildes ”ranson” av 

koldioxidutsläpp under ett år. Magnus menar att vi globalt sett har ett snitt på tre till fyra ton 

koldioxidutsläpp per år och person. Vid en tur och retur resa med flyg till Thailand, förbrukar 

den enskilde sin årsranson med en och en halv gång. Denne har alltså gjort av med sin personliga 

utsläppskvot för året plus 50 procent. Skulle fler människor runt om i världen kopiera dessa 

resvanor blir situationen helt ohållbar (2008-05-20).  

 

 

Att flyget blivit utpekat som en miljöbov hindrar dem att blunda för problemet (2008-05-20). Att 

fortsätta anamma ett förhållningssätt där aktörer förnekar att flyget på något sätt skulle vara 

farligt för miljön är idag mer skadligt för aktörernas image än att erkänna problemet. Peeter 

(2008-05-06) exemplifierar detta genom att Mike O’Leary, koncernchef för Ryan Air, tidigare 

proklamerat att klimatförändringarna är naturliga och att flyget inte har någonting med det att 

göra. Men det senaste året har det inte kommit så många sådana kommentarer från Ryan Air. 

Peeter (2008-05-06) tror att det är möjligt att även dem har insett att det här är något man måste 

börja hantera. Enligt Ronny (2008-04-25) har det alltid funnit ett miljötänkande inom 

flygindustrin, men i och med att debatten nu ökat har det blivit allt viktigare att dem är med och 

försöker finna lösningar på problemet.  

 

6.2.3 Flygindustrins vilja att lösa problemet 

Enligt Ronny (2008-04-25) har alldeles för mycket energi lagts på att försöka lägga skulden på 

någon annan. Istället förespråkar han att flygindustrin tillsammans med övriga transportsektorn 

gemensamt försöker lösa problemet kring miljöfarliga utsläpp. Flygindustrin är en bransch som 

smutsar ner och därför måste ta sitt ansvar. Han erkänner att industrin här har en hemläxa att 

göra. Alla aktörer i samhället måste ta sitt ansvar för att lösa detta problem. Det förebyggande 

arbetet måste ske ända ner på individnivå och det måste skapas en stor medvetenhet kring 

frågan (2008-04-25).  
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På bara ett par år har inställningen till miljöfrågan förändrats och Peeter (2008-05-06) upplever 

att fler aktörer är beredda att göra de investeringar som krävs. USA fortsätter dock vara 

motvilliga medan de asiatiska bolagen är mer engagerade i att hantera problemet, mycket på 

grund av att deras egen flygmarknad växer och medvetenhetsgraden i klimatfrågan ökat. ”De har 

blivit medvetna om att problemet är så pass stort att förändringar måste ske, om inte industrin 

själva gör så kommer de ske ändå, genom det politiska systemet”. Peeter (2008-05-06) menar att 

initiativet till flygbranschens numera intensiva miljöarbete alltså kommer såväl inifrån branschen 

själv som från yttre påtryckningar. Det råder stor optimism bland aktörerna om att detta är ett 

problem de kan lösa, därför sätts nu gemensamma mål om att flyget ska bli klimatneutralt. Vid 

ett möte i Genéve nyligen observerade Peeter (2008-05-06) att i stort sätt alla stora flygbolag och 

andra organisationer numera har målsättningen att flygets tillväxt ska vara koldioxidneutral år 

2020. Vidare har industrin en vision att flygsystemet ska vara koldioxidneutralt år 2050. Hur de 

ska lyckas med detta är fortfarande oklart och han kan konstatera att det kommer krävas stora 

utvecklingar för att det ska vara möjligt (Ibid.).  

 

 

Målet att bli klimatneutrala, arbetar Kalmar Airport mot på flera sätt. Bland annat menar de att 

det finns faktorer kring flygprodukten som negativt påverkar miljön, såsom utsläpp av kväve, 

vilket flyget lämnar efter sig på banan. Därför har Kalmar Airport även valt att jobba med att ta 

hand om detta avfall, men även att värma upp sina lokaler på ett miljövänligare sätt.  

Förhoppningen är att det som är bäst för miljön även ska vara bäst ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Det ska inte råda några motsatsförhållanden, utan är det miljömässigt rätt så ska det vara 

ekonomiskt rätt (2008-04-25). Föreningen Svenskt Flyg tillsatte år 2006 en miljökommitté vilka 

sammanställde dokumentet Tio punkter för ett mer klimatanpassat flyg. I detta dokument utreds 

på vilka sätt klimatdebatten påverkar flyget och vilka åtgärder industrin bör ta för att bli mer 

klimatneutrala. Det är ett direkt initiativ från den svenska flygnäringen för att lösa problemen 

vilket mottogs väl av olika aktörer. Svenskt Flyg håller även årligen en konferens under namnet 

Flyg med framtid under vilken aktörer samlas för att diskutera flygets framtid. Huvudämnet för 

konferensen i år är just miljöfrågan, retoriken kring den samt flygets nytta (2008-05-06).  
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Flygindustrins arbete mot att nå sina mål sker alltså på olika sätt och de försöker lösa problemen 

utan att skapa nya. Det är centralt är att de ska ta sitt ansvar samtidigt som de möjliggör för 

konsumenten att även ta ansvar om denne så önskar. Flygbolag som SAS erbjuder exempelvis 

sina resenärer möjligheten att klimatkompensera sin resa. Den extra kostnaden som resenären tar 

på sig är pengar som SAS investerar i teknikutveckling. Researrangörer såsom Fritidsresor har 

anammat detta och skapat en möjlighet för kunden att betala extra för sin resa och placerar sedan 

dessa pengar i olika klimatprojekt. Dock råder en stor osäkerhet kring hur väl detta faktiskt har 

slagit ut. Luftfartsverket har funderingar på att utreda hur många som väljer att 

klimatkompensera sin resa, men i dagsläget finns ingen statistik (2008-05-06). Ronny (2008-04-

25) menar att i och med att det är så svårt för den enskilde att se helhetsbilden av klimatdebatten 

och flygets roll i den ställer man sig avvaktande till att betala extra för sina resor. Då kostnaden 

är frivillig är intresset svalt hos resenären, på grund av att privatekonomin fortfarande styr vårt 

beteende. Skulle istället kostnaden vara obligatorisk kan den komma att styra människans 

beteende och tvinga bort en mentalitet såsom "det gör väl inget om inte jag betalar" (2008-04-

25). Att industrin uppmuntrar en frivillighet i den här frågan kritiserar Svenska 

Naturskyddsföreningen (2008-05-20). Frivilligheten innebär nämligen att de som väljer att inte 

ta sitt ansvar "tjänar" mer än de som tar sitt ansvar, detta gäller såväl konsument som företag.  

 

6.2.4 Hur kan problemet lösas? 

Flygindustrin försöker minska sina utsläpp och bearbetar miljöproblemet från olika 

infallsvinklar. De två tillvägagångssätt man ser som mest effektiva i dagsläget är att utveckla nya 

teknologier samt implementera ekonomiska styrmedel. Med stor sannolikhet kommer en 

kombination av flera lösningar krävas för att faktiskt nå målet om klimatneutralitet (2008-05-06). 

Enligt Magnus (2008-05-20) måste även flygverksamheten krympa globalt sett för att inte 

klimatpolitiken ska spricka. 

 

 

Målet med att utveckla nya teknologier är att de ska leda till minskad bränsleförbrukning och 

således minskade bränslekostnader. Utvecklingen att finna alternativa bränslen och bättre 

motorer går framåt. Varje generation nya flygplan och motorer är bränslesnålare och renare än 

tidigare, men varje försök att ta utvecklingen ett steg längre blir både dyrare och mer 

komplicerat. Enligt Peeter (2008-05-06) behövs nu någon form av tekniskt paradigmskifte vilket 
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industrin inte nått än. Det finns ett uttalat mål i Europa att det år 2020 ska finnas teknik som 

jämfört med dagens teknik sänker koldioxidutsläppen med 50 procent, upplevt buller med 50 

procent och 80 procent lägre kväveutsläpp. Ambitionerna finns där, enligt Peeter (2008-05-06) 

så är Volvo Aero, en av Svenskt Flygs samarbetspartners och utvecklare av flygplansmotorer, 

hoppfulla om att målen att minska utsläppen kommer att uppnås. Mycket tack vare att Sverige, 

EU och USA bistår med forskningsmedel. Ambitionen att minska oljeberoendet återfinns inte 

enbart inom flygindustrin utan i hela samhället. Att ersätta olja med biobränslen har varit på 

tapeten ett tag nu. Inom flygindustrin krävs oerhörda kvantiteter av biobränslen för att kunna 

ersätta oljan och frågan kring vart denna ska framställas är enbart en av många begränsningar 

som industrin möter (2008-05-06) Även om det i dagens läge skulle vara möjligt att helt ersätta 

oljan med biobränsle återstår ändå utsläppen av vattenånga och kväveoxid, vilka sannolikt 

kommer att öka. Därför ser Magnus (2008-05-20) den teknologiska utvecklingen som otillräcklig 

för att lösa problemet, speciellt i samband med att tillväxten inom flygtrafiken ökar snabbare än 

effektiviseringen (Ibid.).  

 

Ekonomiska styrmedel ses som ett annat effektivt sätt att minska utsläppen, dock tas förslagen 

om att införa en koldioxidskatt på flygbränslet och att utveckla handelssystemet med 

utsläppsrätter emot med blandad entusiasm bland företag och organisationer inom flygindustrin. 

Främst för att det kommer utgöra ytterligare en kostnad för dem samt att det är svårt att 

implementera. Generellt sett välkomnar industrin ekonomiska styrmedel då det är ses som ett 

genomförbart alternativ (2008-05-06). Magnus (2008-05-20) förespråkar ekonomiska styrmedel 

med motivet att de sänker samhällets kostnader för att uppnå utsläppsreduktioner. Flyget har 

blivit utmålade som att de befinner sig i ett ”skattefrälse”, vilket dem enligt Magnus (2008-05-

20) gör, eftersom de i dagsläget inte betalar någon bränsleskatt. Flygindustrin utgör en 

samhällssektor som i dagsläget är undantaget vissa skatter. Detta innebär att andra 

samhällsektorer måste ta över ansvaret och bära flygets kostnader. Detta är ett tecken på 

ineffektiv politik där resultatet riskerar att bli att de politiska målen inte nås. 

Naturskyddsföreningen föreslår därför att en form av drivmedelsskatt ska tas ut för flyget. I 

dagsläget är detta dock svårt att genomföra på grund av det internationella avtal som gjordes 

genom Chicagokonventionen (se sid. 23), men Magnus (2008-05-20) menar att dessa går att 

kringgå genom kryphål. Peeter (2008-05-06) är medveten om att många upplever det som 

fruktansvärt orättvist att flyget är undantaget beskattningen av bränsle. Men då tas ingen hänsyn 

till det faktum att investeringar i flygverksamheten inte går via skattesedeln, tillskillnad från 
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exempelvis vägar och järnvägar där underhåll betalas genom statliga medel. Då företagen i 

flygindustrin står för investeringarna själva är de inte belastade med en bränsleskatt (2008-05-

06).  

 

 

Peeter (2008-05-06) menar att flyget är en internationell bransch. För att de effekter de önskar se 

inom flyget ska nås måste aktioner och utveckling ske på en internationell och global nivå. 

Skulle endast enskilda aktörer på något vis betala för sin klimatpåverkan skulle de lida stora 

nackdelar jämfört med övriga branschen. EU anses vara den minsta gemensamma yta som flyget 

kan röra sig på. Därför har instiftandet av gemensamma ekonomiska styrmedel inom detta 

område diskuterats. Införandet av en internationell drivmedelsskatt eller koldioxidskatt menar 

Peeter (2008-05-06) med stor sannolikhet inte kommer inträffa, med anledning av att samtliga 

länder inom EU sköter sin egen beskattning. EU i sig får alltså inte beskatta. Att koordinera en 

process för att driva igenom gemensam skattelagstiftning för Europa och EUs medlemsländer är 

så pass svårt att det anses ogenomförbart. Införandet av en skatt på drivmedel skulle dessutom 

resultera i en prisökning.  

 

”Tidigare innebar varje kostnadsökning en prisökning då aktörerna överförde 

kostnaderna på resenären. Idag är situationen en annan, i och med den oerhörda 

konkurrens som finns inom flygmarknaden så måste alla kostnadsökningar betalas 

genom rationaliseringar” (2008-05-06).  

 

Med anledning av skattens komplexitet har fokus istället riktats mot att föra in flyget i det 

europeiska handelssystemet för utsläppsrätter (se sid. 35). Den politiska processen har redan 

inletts i Bryssel, dock finns inga uppgifter på när detta kan komma att verkställas. Handel med 

utsläppsrätter väntas ge samma effekt gällande reduktion av utsläpp som en koldioxidskatt, men 

är betydligt lättare att koordinera. Utsläppsrätterna bokförs som en kostnad och är därför mer 

lätthanterlig inom det företagsekonomiska ramverket än exempelvis en skatt (2008-05-06). Han 

förespråkar en utökad handel med utsläppsrätter. Till skillnad från en skatt som tillfaller staten 

och inte nödvändigtvis investeras i miljöprojekt, går pengarna som använts för att köpa en 

utsläppsrätt till åtgärder som minskar koldioxidutsläppen någonstans. ”Koldioxiden känner inga 

nationsgränser därför är det viktiga att minskningen sker, inte vart den sker”(2008-05-06). För 

att handeln med utsläppsrätter ska vara optimal bör den vara världsomfattande. I dagsläget är EU 
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en förespråkare i frågan medan exempelvis USA motarbetar den. Flygindustrin har på olika sätt 

försökt få ICAO (International Civil Aviation Organization) att fatta ett gemensamt beslut om 

antal utsläppsrätter som ska upprättas etcetera, men har hittills inte lyckats. Peeter (2008-05-06) 

tror starkt på att EUs ambitioner att föra in flyget i systemet för handel med utsläppsrätter 

kommer att lyckas, något som Magnus (2008-05-20) ifrågasätter. Han menar att stora delar av 

den europeiska flygbranschen inte vill ha detta system och samtidigt motarbetas förslaget av 

USA. Det finns fortfarande för många problem som måste lösas; ”Om EU fattar beslut i frågan 

utan att ha löst dessa är det troligt att systemet för handel med utsläppsrätter kommer att 

utmanas inom världshandelsorganisationen och därför kollapsa”. Magnus (2008-05-20) är 

överlag väldigt kritisk till utsläppsrättshandeln. Han menar att om förslaget går igenom slipper 

flyget tuffare åtgärder, något han menar att branschen själva är medvetna om. Han anser att alla 

branscher bör behandlas lika och i dagsläget gör inte flygindustrin det. Handeln med 

utsläppsrätter kritiseras utifrån att förslaget innebär ”att flyget endast betalar för 

koldioxidutsläppen, när industrin i själva verket bidrar till klimatpåverkan på fler sätt än genom 

koldioxidutsläppen”. I och med den stora osäkerheten i klimatfrågan ser Naturskyddsföreningen 

(2008-05-20) hellre att flyget exempelvis skulle få köpa sig tre utsläppsrätter för varje ton 

koldioxid de vill släppa ut.  

 

 

Utmaningen som ligger i att minska flygindustrins klimatpåverkan resulterar slutligen i 

diskussionen kring industrins ökade omfattning och mängden utsläpp. Trots åtgärder såsom 

teknologisk utveckling och implementerandet av ekonomiska styrmedel kommer dessa inte att 

räcka för att skapa en klimatneutral flygindustri. Enligt Magnus (2008-05-20) måste 

flygverksamheten krympa globalt sett för att inte klimatpolitiken ska spricka. Den omfattning på 

flyget som råder idag är inte möjlig att upprätthålla på sikt och samtidigt lösa klimatfrågan 

(2008-05-20). Peeter (2008-05-06) menar att detta är ett dilemma.  

 

”Om vi vill fortsätta ha en ekonomisk utveckling kommer sannolikt transporterna att 

öka. Hur detta ska kunna ske utan att transportsektorns bidrag till klimatpåverkan 

blir större är en oerhört svår fråga”.  

 

Peeter (2008-05-06) har en vision om att skapa ett hållbart flyg. I dagsläget bidrar flyget till den 

ekonomiska och sociala hållbarheten genom att flyget för människor samman. Den ekologiska 
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hållbarheten har de ännu inte kunnat bidra till. Nu är målet alltså att fylla det gapet, ett mål hela 

branschen måsta sträva efter och nå. 

 

 

6.3 … om flygets framtid 

Flygets framtid är svår att förutspå, trots detta har respondenterna från flygbranschen en positiv 

inställning till flygets framtid. Ronny (2008-04-25) ser det hela från ett regionalt perspektiv. 

Kalmar Airports verksamhet har det senaste året haft ökad tillväxt, men en framtida 

lågkonjunktur kan förändra detta. Han menar att alla verksamheter alltid möter utmaningar vilka 

måste tacklas, och miljön är en av de saker flygbranschen aktivt måste jobba med. ”Det gäller att 

se problemen som möjligheter för att kunna göra förbättringar”. På vissa sträckor finns det inga 

andra transportalternativ i dagsläget som kan ersätta flyget (2008-04-25).  

 

 

Konsumenterna styrs av priser, värderingar och många andra faktorer. Skulle prisbilden och 

värderingarna väsentligt förändras kommer efterfrågan på flygresor att minska. I dagsläget finns 

det inget som tyder på att värderingarna kommer att förändras. Om prisbilden skulle förändras, 

vilket är ett mer aktuellt scenario, kan det tänkas att efterfrågan minskar, men samtidigt tror 

Peeter (2008-05-06) att människan kommer offra andra saker till förmån för att ha möjligheten att 

resa. Han anser att människans vilja och möjlighet att resa kommer bestå och därför kommer 

flygresandet fortsätta att öka, han ser inte heller någon trend på att flygresandet kommer minska 

(2008-05-06). 

 

 

När Ronny (2008-04-25) får frågan om flygandet kan återgå till att bli en ”lyxprodukt” blir 

svaret bestämt nej. Han menar att det antagligen är billigare att resa i dag än vad det var förr. 

Samhället tjänar så pass bra med pengar och detta gör att vi flyger mer (2008-04-25). Peeter 

(2008-05-06) tycker att det är svårt att säga, det beror på. Kanske kan flyget bli en lyxprodukt i 

den meningen att flyget minskar då andra möjligheter att röra sig förbättras. Det kommer bli en 

lyxprodukt om det blir dyrare att producera resan och biljettpriset således stiger. Samma 

utveckling kan man skönja ute i Europa där höghastighetstågen tagit över en stor del av vissa 

marknader, exempelvis sträckan London - Bryssel. Om vi kan skåda fler sådana exempel i 
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Europa finns det en möjlighet att flyget kan återgå till att vara en lyxprodukt. I och med att flyget 

utgör ett medel för att binda ihop världen idag skulle Peeter (2008-05-06) bli mycket bekymrad 

för världens utveckling om det blir så att medlet för att kunna göra detta skulle bli en lyxprodukt. 

Han exemplifierar det hela med att referera till EU;  

 

"Hela tanken med EU bygger på fri rörlighet för människor och varor. Vad skulle vi 

få för samhälle om detta plötsligt skulle förändras och begränsas? Skulle det vara ett 

mål att sträva efter?".   

 

Flygets framtid utifrån effekterna av klimatfrågan hänger, enligt Magnus (2008-05-20), mycket 

på hur industrin fortsätter att hantera situationen. Han anser att branschen ska göra rätt för sig 

och sluta försöka kringgå frågan, eller försöka hitta den enklaste lösningen på problemet. De ska 

istället jobba för att bli rättvist behandlade i lagstiftningar och inom handel (2008-05-20). Hur 

klimatarbetet och debatten globalt sett kommer att utvecklas i framtiden kommer närmast 

påverkas av hur det amerikanska presidentvalet faller ut. Det finns stora förhoppningar om att 

landets klimatpolitik kommer förändras och att USA kommer skriva på Kyoto-protokollet. 

Vidare tror Peeter (2008-05-06) att flyget kommer diskuteras intensivt på det stundande mötet i 

Köpenhamn, där representanter från hela världen samlas för att diskutera lösningar på detta 

globala problem. ”Fattas viktiga beslut där är problemet rent "formellt" löst i och med att 

samtliga medlemmar är bundna att följa de nya regleringarna”. Därigenom kan vi förvänta oss 

en global förändring som skapar globala effekter till förmån för klimatet (2008-05-06).  
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7. Diskussion & Slutsats 

 

årt intresse för flygindustrin mynnade ut i fyra frågor som vi ville studera närmare 

och försöka besvara. De fyra frågorna var; vilken betydelse har flyget i dagens 

mobila och globala samhälle? Vilka problem står flygindustrin inför i dag? Hur ser 

branschen på flygets framtid? samt kan flyget komma att bli en lyxprodukt? I detta kapitel för 

vi en diskussion gällande svaren på dessa frågor och formulerar vår teori och slutsats kring 

flygets framtid. 

 

Efter den kris som drabbade flygindustrin i början av 2000-talet har nu äntligen flygbranschen 

börjat återhämta sig. Detta tillföljd av att konjunkturen nu har vänt samt att de 

kostnadsreducerande åtgärder som industrin vidtog under krisåren nu fått effekt. I dagsläget 

råder det, på såväl global som nationell nivå, en stark tillväxt inom flygindustrin. Tillväxten är 

ett resultat av ett ökat utrikesresande medan inrikesresandet gått emot denna trend och istället 

minskat. Denna utveckling speglar även förhållandena på den svenska flygmarknaden. 

Flygets framtid är svår att förutspå men i dagsläget råder ändå optimism bland intressenterna 

som menar att tillväxttrenden kommer hålla i sig, även om inrikesresandet väntas minska en 

aning. Flygindustrin är en cyklisk industri, känslig för förändringar och dess konjunktur 

sammanfaller med det ekonomiska läget i världen. Skulle världsekonomin gå in i en 

lågkonjunktur skulle detta även påverka tillväxten inom flygindustrin, således även det 

förutspådda framtidsscenariot.  

 

Just nu går ett flertal av de större ekonomierna i världen in i en lågkonjunktur, detta kan 

komma att minska efterfrågan på flygresor, vilket motsäger industrins framtidsscenario. Trots 

dagens tillväxt stöter industrin ändå på ett flertal återkommande interna och externa problem. 

Dessa har påverkat flygindustrin och dess resultat genomgående i historien. De faktorer som 

huvudsakligen föranlett att industrins situation idag anses som ansträngd är; ökade 

omkostnader, orsakade av ett rekordhögt oljepris, samt större konkurrens på marknaden 

V 
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genom tillkomsten av lågprisbolag och fler allianser, slutligen diskussionen om flygets 

klimatpåverkan, i vilken industrin utmålats som miljöbov. Det finns såväl ett intresse som ett 

behov av att överkomma dessa problem. Den rådande situationen fordrar att bolagen på olika 

sätt förändras om de ska kunna förhindra framtida förluster. Flygindustrin är en föränderlig 

bransch. Därför kan inte dess aktörer stå och stampa med en övertygelse om att gamla 

strategier även lämpar sig för att lösa dagens problem. Linjeflyg och SAS är bra exempel från 

80-talet som visar att det är möjligt för flygbolag att gå emot den trend som generellt råder för 

branschen. Genom att ändra utformningen på produkten eller höja servicen kan en stundande 

förlust leda till vinst.  

 

Samma koncept gäller i dag, istället för att se utmaningen som problem som måste kringgås 

vinner bolagen på att istället se dem som möjligheter. Här är flygets inställning till 

klimatdebatten ett exempel. Tidigare har flera av flygindustrins intressenter valt att agera 

defensivt i debatten gällande flygets miljöpåverkan. Istället för att erkänna att flygets utsläpp 

bidrar till växthuseffekten och påskyndar klimatförändringarna, precis som andra 

transportmedel. Exempelvis så har bolag såsom Ryan Air istället valt att hävda att flygets 

miljöpåverkan är betydligt mindre än den bild som målas upp i media. Denna inställning har 

förändrats avsevärt de senaste åren. Nu finns istället en vilja från flygindustrins sida att lösa 

problemet gällande hur flygets klimatpåverkan ska minska och de arbetar bland annat med 

nya teknologier och ekonomiska styrmedel. Genom att minska bränsleförbrukningen till följd 

av utvecklade flygplansteknologier reduceras inte enbart de miljöfarliga utsläppen utan även 

bolagens bränslekostnader. På grund av att industrin närmat sig klimatproblemet istället för 

att fortsätta förneka det står de nu inför möjligheten att genom ”en” investering lösa flera 

problem. En möjlighet som inte bara minskar påverkan på klimatet utan även skapar 

bränslesnålare flygplan som skulle gynna både miljön och flygbolagens ekonomi. 

 

Ökade omkostnader och konkurrens är två faktorer som utöver klimatdebatten idag påverkar 

industrin. Lösningarna på dessa problem blir att bolagen antingen måste fortsätta minska sina 

kostnader eller påföra kostnadsökningen på biljettpriserna. Den hårda konkurrensen på 

marknaden gör att bolagen inte upplever det som möjligt att höja biljettpriserna utan fortsätter 

istället med försöken att rationalisera inom verksamheten. Konkurrensen på marknaden håller 
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i dag priserna nere men slutligen kommer bolagen nå en gräns för hur mycket de kan skära 

ner sina kostnader och att höja biljettpriset blir då deras enda sätt att täcka utgifter. De 

ekonomiska styrmedlen, som idag diskuteras, skulle öka flygbolagens kostnader ytterligare 

och med stor sannolikhet kommer det i slutändan bli kunden som betalar denna 

kostnadsökning. Den gemensamma effekten för alla de lösningar som presenteras som 

tänkbara för att hantera de problem som föreligger industrin idag, medför tillslut att prisbilden 

kommer förändras.  

 

För att minska flygets miljöpåverkan och nå målet om klimatneutralitet är effekterna av 

ekonomiska styrmedel och dagens teknologiska utveckling inte tillräckliga. Huvudsakligen 

för att flygets volymer hela tiden ökar. Därför anses den enda hållbara lösningen vara att 

flygets volymer måste minska. Detta är i sig motsägelsefullt. I klimatdebatten utmålas flyget 

som en miljöbov när det finns andra transportslag, exempelvis vägtrafiken, som släpper ut 

större mängder miljöskadliga ämnen. För att volymerna ska kunna minska krävs en dämpad 

efterfrågan på flyg, vilket industrin inte visar några tendenser till att möta i dagsläget. För att 

nå klimatmålen krävs alltså att var och en tar sitt ansvar och aktivt väljer att förändra sitt 

beteende och därmed minska sitt flygresande. Det måste alltså ske en förändring i resenärens 

värderingar, vilket är möjligt om medvetenheten kring klimatförändringarnas effekter blir allt 

större. Detta är en uppoffring som de människor som har intresset och behovet av att resa kan 

tycka är allt för stor, mycket på grund av att dagens samhälle ställer krav och förlitar sig på 

människans geografiska flexibilitet. Klimatförändringarna är dock en global angelägenhet och 

kräver globala lösningar. Individen måste förändra sitt beteende, huruvida detta kommer ske 

frivilligt eller genom politiska åtgärder är svårt att avgöra. Det är troligt att hastigheten på 

klimatförändringarna kan påverka detta. 

  

Skulle efterfrågan på flyget minska kommer industrin få det både moraliskt och ekonomiskt 

svårt att motivera varför de ska fortsätta att upprätthålla ett stort utbud av resor. Ett minskat 

utbud i kombination med ett ökat biljettpris innebär på sikt att flyget som transportmedel 

riskeras att inte bli lika tillgängligt för samhället. Trots en marknad med god köpkraft skulle 

intresset för flyget reduceras till följd av ett högre biljettpris. Ett sådant scenario ligger dock 

långt fram i tiden eftersom människor idag väljer bort andra kostsamma aktiviteter eller 
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investeringar till förmån för att kunna resa med flyg. På grund av den eventuella 

prishöjningen av flyget är det även möjligt att resenärer väljer bort de mer avlägsna och 

dyrare destinationerna. Istället väljer de att resa inom sitt närområde med anledning av att 

detta skulle kunna vara billigare. För den svenska befolkningen skulle innebära att vi skulle 

börja resa alltmer inom Europa än till exempelvis Asien. Skulle andra transportmedel, som till 

exempel tåget, förbättras finns kan detta på sikt komma att konkurrera ut flyget på vissa 

sträckor. I den mening att såväl prisbilden som tillgängligheten på flyget förändras, har vi 

anledning att tro att flyget kan återgå till att vara en lyxprodukt. Detta hävdande både 

överensstämmer och motsäger våra intervjupersoners åsikter.   

 

Ovanstående argument talar för att flyget just nu genomgår en betydande 

transformeringsperiod. Flygindustrin kommer redan vid 2015 avsevärt skilja sig i sin struktur 

vid jämförelse med hur industrin såg ut i början av 2000- talet. Skulle flyget gå så långt som 

att bli en lyxprodukt kommer detta få konsekvenser i vårt samhälle då flyget spelar både en 

stor och en viktig roll. Det globala samhället är uppbyggt kring människans möjlighet att vara 

mobil och verka på en global nivå, om vår möjlighet att resa med flyg skulle minska skulle 

detta således få stora effekter. 

 

I dagsläget finns inget transportmedel som kan ersätta flyget vid längre resor. Sverige ligger för 

långt ifrån Europas centrum för att vi ska kunna förlita oss på tåget som masstransportmedel. 

Den transportteknologiska och informationsteknologiska utvecklingen som sker i världen tjänar 

samma syfte, att tidseffektivisera vår tillvaro. Därför anses det orimligt för exempelvis en 

affärsresenär att tvingas välja tåget framför flyget när denne behöver söka sig utanför landets 

gränser. Skulle tillgången på flygresor minska riskerar det att hindra den ekonomiska 

utvecklingen i världen. I ren överlevnadsstrategi, kan därför näringslivet komma att behöva 

förlita sig på ytterligare informationsteknologier som ett medel för att kunna kommunicera och 

utbyta information. 

 

 



Turismvetenskap C FLYGETS FRAMTID    06.06.2008 

Helen Engberg & Jennie Karlsson Högskolan i Kalmar, BBS 

 

 

  
Sida 54 

 
  

Historiskt sett har betydande samhällsförändringar hängt ihop med att vår möjlighet att 

transportera oss förändrats. Därför ser vi det som ofrånkomligt att samhället skulle behöva 

förändras i sig själv och i sin struktur för att kunna anpassa sig efter den nya tidens 

förhållanden. Till dess att nya transportmöjligheter har utvecklats. Hur detta nya samhälle 

skulle kunna se ut har vi inte tillräckligt med kunskap för att kunna besvara. Dock kan vi 

diskutera möjligheten att samhället för första gången (?!) tvingas ta ett steg tillbaka i sin 

utveckling.  

 

Ett minskat flygresande påverkar det globala samhället och då givetvis även de näringar, inom 

vilket flyget utgör en huvudkomponent, exempelvis turismbranschen. Turismbranschen som 

idag är en betydande och global bransch riskerar med mindre tillgång på flygresor att förändras. 

Att kunna fortsätta bedriva massturism i viss mening tror vi kan bli svårt, vi spekulerar därför i 

att den internationella och globala turismen kan minska till förmån för nationell turism. Dock 

finns ingen statistik som underbygger detta påstående. Detta i sig skulle utgöra en betydande 

förändring för en bransch som konstant vuxit.  

 

Slutligen menar vi att den utveckling och förändring som råder inom flygindustrin idag leder 

oss in i ett teknologiskt paradigmskifte. Detta kan komma att påverka vårt samhälle till den 

grad att vi skapar oss en ny uppfattning om vilket transportmedel som utgör symbolen för det 

moderna samhället.  

 

 

 

 

 

 

 



Turismvetenskap C FLYGETS FRAMTID    06.06.2008 

Helen Engberg & Jennie Karlsson Högskolan i Kalmar, BBS 

 

 

  
Sida 55 

 
  

 

 

 Referenslista 

 

 

Tryckta källor 

Blom, T. Nilsson, M. (2005). Turismens historia och utveckling. Slovenien: Liber AB 

Bryman, A. (2002) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB 

Carlzon, J. (1989) Moments of truth. USA: Ballinger Publishing Company 

Castells, M. (2000) Informationsåldern: Ekonomi, samhälle och kultur. Band 1. 

Nätverksamhällets framväxt, andra upplagan. Uddevalla: Daidalos AB 

Davidsson, R. (1998). Travel and tourism in Europe. 2
nd

 Edition. Singapore: Addison Wesley 

Longman Limited 

Doganis, Rigas. (2006). The airline business. Enl. 2nd ed. New York: Routledge 

Fyall, Alan & Garrod, B. (2005). Tourism marketing : a collaborative approach. Buffalo, N.Y.: 

Channel View Publications 

Grønmo, S. (2006). Metoder i samhällsvetenskap. Malmö: Liber AB 

Hodgson, A. (1987) The travel and tourism industry – Strategies for the future. Pergamon Press: 

Great Britain, Exeter.  

Holme, I. M. & Solvang, B. K (1997) Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Lund: Studentlitteratur 

Jackson, N. & Carter, P. (2002). Organisationsbeteende i nytt perspektiv. Malmö: Liber 

Ekonomi 

Kamfjord, Georg (2002). Turism & affärsresande : nya idéer och strategier. Stockholm: Sellin 

& partner 



Turismvetenskap C FLYGETS FRAMTID    06.06.2008 

Helen Engberg & Jennie Karlsson Högskolan i Kalmar, BBS 

 

 

  
Sida 56 

 
  

Kemp, D. D. (1994). Global environmental issues: a climatological approach. London: 

Routledge 

Patel, R. Davidsson, B (2003). Forskningsmetodikens grunder, att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur  

Urry, J. (2000) Sociology beyond societies – mobiles for the twenty-first century. Great Britain: 

Routledge 

Wall, G. & Mathieson, A. (2006). Tourism: changes, impacts, and opportunities. 2. ed. Harlow, 

Eng.: Pearson Prentice Hall  

 

Intervjuer 

Lindberg, Ronny, Kalmar Airport, affärsutvecklare, personlig intervju (2008-04-25) 

Nilsson, Magnus, Svenska Naturskyddsföreningen, trafikexpert, telefonintervju (2008-05-20) 

Puusepp, Peeter Svenskt flyg, generalsekreterare, personlig intervju (2008-05-06) 

 

Vetenskapliga artiklar 

Becken, S. (2004) How tourism experts perceive climate change and carbon offsetting schemes, 

Journal of Sustainable Tourism 12, (4) 332-345.  

Gössling, S. & Peeters, P. 2007; “It does not harm the environment!”An analysis of industry 

discourses on tourism, air travel and the environment; Journal of sustainable tourism. Vol 15. 

Tol, Richard SJ. 2007 The impact of the carbon tax on international tourism. Transportation 

research, part D 12. Sid 129-142. 

 

Rapporter 

Naturvårdsverket, (1997). Rapport. Miljöarbete inom den civila flygsektorn, ansvar, roller och 

samverkan. Naturvårdsverket Stockholm 



Turismvetenskap C FLYGETS FRAMTID    06.06.2008 

Helen Engberg & Jennie Karlsson Högskolan i Kalmar, BBS 

 

 

  
Sida 57 

 
  

Thofelt, L. & Wadman, S.(1996) Miljöanalys flygplatser, exempel Kramfors flygplats. 

Mitthögskolan Sverige. 

Luftfartsstyrelsen, (2007) Flygets utveckling2007, 2008:5 

Luftfartsstyrelsen (2008), Luftfartsstyrelsen omvärldsbevakning 2007:17 

Svenskt flyg (2007), Slutsatser och rekommendationer från flygets miljökommitté 

SIKA (2007), Luftfart 2006, 2007:14 

 

Internet 

www.luftfartsverket.se  

http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/pdf/climate_change_youth_sv.pdf 2008-04-21  

2008-04-21   

www.hd.se, Helsingborgs dagblad, Han vill att vi ska flyga mindre (2008-05-23) 

www.lfv.se, Luftfartsverket, Näringslivet behöver regional flygplats, (2008-05-23).  

www.lfv.se, Luftfartsverket, Trafik och statistik(2008-05-02) 

www.ving.se, Ving, (2008-03-20) 

www.sas.se, Scandinavian airlines, (2008-03.20)  

www.sr.se, Sveriges Radio, Nedläggning av Ryan air i Västerås (2008-05-26) 

www.luftfarsstyrelsen.se, ICAO, (2008-05-25) 

www.klimatfakta.se, Mat eller bränsle- bioenergins etiska dilemma (2008-05-23) 

www.klimatafakta.se, Risk för mycket höjningar av havsytan, (2008-05-25) 

http://www.svensktnaringsliv.se, Omöjliga miljöregler måste bli möjliga, (2008-05-25) 

http://www.affarsvarlden.se, Årets insikter 2001, (2008-05-25) 

http://www.flygtorget.com, En roll åt var och en, (2008-05-25) 

http://www.luftfartsverket.se/
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/pdf/climate_change_youth_sv.pdf
http://www.hd.se/
http://www.lfv.se/
http://www.lfv.se/
http://www.ving.se/
http://www.sas.se/
http://www.sr.se/
http://www.luftfarsstyrelsen.se/
http://www.klimatfakta.se/
http://www.klimatafakta.se/
http://www.svensktnaringsliv.se/
http://www.affarsvarlden.se/
http://www.flygtorget.com/


Turismvetenskap C FLYGETS FRAMTID    06.06.2008 

Helen Engberg & Jennie Karlsson Högskolan i Kalmar, BBS 

 

 

  
Sida 58 

 
  

http://www.riksdagen.se, Motion 2007/08sk229, klimatskatt på flyg (2008-05-25 ) 

http://www.konj.se/arkiv/konjunkturlaget, Räntesänkningar och expansiv finanspolitik 

motverkar fortsatt konjunktur nedgång 2009, (2008-05-25) 

http://www.iata.org, Economic breifing october 2007, (2008-05-25) 

http://www.luftfartsstyrelsen.se, Forskning och utveckling, (2008-05-25. ) 

www.affarsvarlden.se, konsolidering väntar flygbranschen (2008-05-02) 

www.di.se, oljepriser (2008-05-25) 

www.flygtorget.se,( 2008-05-25)  

www.naturskyddforeningen.se, utsläppsrätter, (2008-05-25) 

www.e24.se, höjda oljepriser,(2008-05-26) 

www.konju.se, Räntesänkningar och expansiv finanspolitik motverkar fortsatt 

konjunkturnedgång 2009, (2008-05-24) 

www.luftfartsstyrelsen.se (2008-05-26) 

www.unwto.org, (2008-05-25)  

 

Föreläsningar 

Gästföreläsning, Gössling, S. BBS, Högskolan i Kalmar, (2008-03-13) 

Föreläsning, Pettersson – Löfquist, P. Kvalitet eller kvantitet? – Det är frågan BBS, Högskolan i 

Kalmar (2008-03-11)  

 

 

 

 

http://www.riksdagen.se/
http://www.konj.se/arkiv/konjunkturlaget
http://www.iata.org/
http://www.luftfartsstyrelsen.se/
http://www.affarsvarlden.se/
http://www.di.se/
http://www.flygtorget.se/
http://www.naturskyddforeningen.se/
http://www.e24.se/
http://www.konju.se/
http://www.luftfartsstyrelsen.se/
http://www.unwto.org/


Turismvetenskap C FLYGETS FRAMTID    06.06.2008 

Helen Engberg & Jennie Karlsson Högskolan i Kalmar, BBS 

 

 

  
Sida 59 

 
  

Bilaga 1. 

Intervjuhandledning  

Ronny Nilsson, Kalmar Airport AB 

 

Kalmar Airports verksamhet 

2007 övertog Kalmar Kommun driften av Kalmar Flygplats från Luftfartsverket. Länge hade 

flygplatsen gått med förlust och var inte en prioriterad flygplats för LFV. 

 

 Varför valde Kalmar kommun att överta driften av flygplatsen? (varför behövs en 

flygplats i Kalmar) 

 

 (Hur såg företaget ut innan Kalmar Kommun gick in och övertog verksamheten?) 

 

 Tidigare har flygplatsen gått med förlust, men sedan övertagandet har 

passagerarsiffrorna vänt, har resultatet vänt också, vad beror det på tror du? 

 

 Hur är beläggningen på planen som lyfter och landar på Kalmar Airport? 

 

 Bär sig flygplatsen själv? Enligt årsredovisningen har ni ett budgeterat årsresultat på  

– 420 tkr (förlust 4 061 234) 

 Vilka är flygets/flygplatsens främsta konkurrenter enligt dig? (Tåget/andra flygplatser) 

 

 I januari 2008 införde ni en ny trafiktaxa, vilket direkt påverkade flygbolagens 

biljettpriser till konsument. I Östran gick det även att läsa att de hotade med att behöva 

ställa in avgångar… 

 

- Vad var motivet till att en ny trafiktaxa behövde införas? 

- Vad har den gett för effekter (positiva som negativa) (effekter av ekonomiska 

”styrmedel”) 
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Flyget & Framtiden 

(Prövning av hotbilden på aktören) 

 

 Enligt LFV så minskar inrikesflyget i Sverige, medan Kalmar Airport visar siffror som 

motsäger den trenden, vad är dina tankar kring det? 

 

 Känner ni av det tryck som finns på flygindustrin idag? På vilket sätt? 

- sammanslagningar 

- hård konkurrens 

 

 Hur är ert ställningstagande till miljödebatten? Känner ni av den, så att den påverkar  

passagerarantalet? 

- Arbetar ni med att bli mer klimatneutrala? 

- Hur ser ni på införandet av en eventuell klimat skatt eller rättare sagt en koldioxid 

skatt och hur skulle ett sådant införande påverka er verksamhet 

- Tror ni det kommer bli aktuellt inom snar framtid? 

 

 Vad tror du om flygets framtid? Kommer det resandet med flyg öka eller minska i 

framtiden? Vad tror du blir effekterna på exempelvis turismbranschen? 

- Optimistiskt? 

- Pessimistiskt? 

 

 I Er förvaltningsberättelse talar ni om att det är svårt att förutspå den flygtrafikala 

förändringen och därmed svårt att avgöra vilken kapacitetsutbyggnad som behövas 

göras på flygplatsen. Hur ställer ni er inför osäkerheten kring flyget när det gäller 

vidare investeringar i flygplatsen?  

 

 Kommer flyget återgå till att vara en lyx -produkt? 
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Bilaga 2. 

Intervjuhandledning 

Peeter Puusepp, Svenskt flyg 

Bakgrund 

 Vad bedriver Svenskt flyg för verksamhet i stora drag? 

 Hur upplever Ni flygindustrin i dag? 

 Hur har den förändrats?  

 Vad har föranlett förändringarna? 

 Hur pekar konjunkturkurvan nu? 

 Vilken betydelse menar Ni att flyget har för samhället i dag? 

 Hur skulle samhället förändras om möjligheten att flyga plötsligt minskade? 

Hotbilden 

 Hur/ på vilket sätt känner ni av de olika delarna i denna hotbild? 

 Hur arbetar ni för att kringgå/motverka dessa hot? 

 Varför en handel med utsläppsrätter framför en flygskatt? 

 Hur långt har ni kommit i arbetet med utsläppsrätter? 

 Är det den närmaste/snabbaste lösningen? 

 Hur tror Ni införandet av en koldioxidskatt/klimatskatt skulle påverka industrin? 

 Vad behövs göras enligt Er för att underlätta för flyget i svårare tider?  

 IATA:s chef pratar om konsolidering, på vilket sätt? 

 Vilket är det främsta hotet mot flyget i dag enligt Er? 

 

Flygets framtid 

 Kan Ni berätta lite om projektet ”flyg med framtid”? 

 Hur kommer det sig att man 2006 tog initiativ till flygets miljökommitté? 

 Kom initiativet inifrån eller utifrån? 

 Hur förhåller Ni er till ett minskat inrikes flygande? 

 Hållbart flyg, vad är det för Er? 

 Vilka är dina tankar kring flygets framtid? 

 Kan det vara så att flyget kan återgå till att bli en ”lyxprodukt”? 

 Om EU:s förslag om utsläppsrätter inte går igenom, kommer branschen ta eget 

initiativ då?  
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Bilaga 3. 

Intervjuhandledning 

Magnus Nilsson, trafikexpert på Svenska naturskyddsföreningen 

Bakgrund 

 Ni arbetar som trafikexpert på naturskyddsföreningen. Vad inbegriper Ert arbete? 

 På vilket sätt har Ni kommit i kontakt med flygindustrin? 

 Hur viktigt anser Ni att Flyget är för samhället? 

 Hur upplever Ni flygets situation i dag? 

 

Hotbilden 

 Vilken tror Ni är det största hotet mot flyget? 

 Hur upplever Ni att Flyget sköter sig i miljöfrågan? 

 Vilka aktioner har Ni sett? 

 Flyget har målats ut som miljöbov, är det välförtjänt? 

 Utsläppsrätter, vad är Era tankar runt ekonomiska styrmedel? 

 Hur långt har man kommit med den teknologiska utvecklingen? 

 Utsläppsrätter eller en flygskatt? 

 Är med utsläpps handeln en lösning? 

 Hur kommer det sig att det är just flygets klimatpåverkan diskuteras mest och inte då i 

stället vägtrafiken.  

 För att minska utsläppen, diskuteras alternativa bränslen, teknologi. Branschen gör allt 

för att ta till sig det här nu, hur lång har man kommit? 

 

Framtid 

 Hur ser Ni på framtiden? 

 Flygandets medvetande har mognat och är rustade att möta framtiden? Är 

flygbranschen rustade för framtiden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Turismvetenskap C FLYGETS FRAMTID    06.06.2008 

Helen Engberg & Jennie Karlsson Högskolan i Kalmar, BBS 

 

 

  
Sida 63 

 
  

  

  

  

 

Högskolan i Kalmar 

 Högskolan i Kalmar har mer än 9000 studenter. Här finns utbildning och 

forskning inom naturvetenskap, teknik, sjöfart, samhällsvetenskap, 

ekonomi, turism, informatik, pedagogik och metodik, medie-vetenskap, 

språk och humaniora, lärarutbildning, vårdvetenskap och socialt arbete. 

 

Forskningens profilområden är biomedicin/bioteknik, miljövetenskap, 

marin ekologi, automation, företagsekonomi och informatik, men 

forskning pågår inom de flesta av Högskolans ämnen. Högskolan har 

sedan 1999 vetenskapsområde naturvetenskap, vilket ger Högskolan rätt 

att anta studenter i forskarutbildning och examinera doktorer inom 

ämnesområdet naturvetenskap. 

 

 

Handelshögskolan BBS,  

vid Högskolan i Kalmar 

Besöksadress: Kalmar Nyckel,  

Gröndalsvägen 19 

391 82  Kalmar, 

Tel: +46 (0)480 - 49 71 00  

www.bbs.hik.se 

 

 

 


