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Syfte Syftet med denna uppsats är att utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv 

göra en prognos för hur handel med utsläppsrätter kommer att påverka 

konsumentbiljettpriser inom den svenska flygmarknaden. 

Metod Att med hjälp av statistisk data kategorisera flygsträckor i Sverige 

baserat på antal resenärer, distans samt andel privat- respektive 

affärsresenärer och dra slutsatser om hur en kostnadsökning kommer att 

påverka efterfrågan på flygresor längs dessa sträckor. 

Teori Den teoretiska grunden bygger på teorier inom miljö- och 

mikroekonomi. 

Empiri Empirin kommer från utredningar och rapporter från Luftfartsverket, 

Swedavia, Naturvårdsverket och Transportstyrelsen samt från 

flygbolagens hemsidor.  

Resultat Av de 14 flygsträckor jag har studerat kommer den totala kostnaden per 

passagerare att öka med maximalt med 33 kr under högprisscenariot. 

Priselasticiteten för efterfrågan på flygtjänster på en viss sträcka kan inte 

fastställas till en viss nivå. Privatresenärer och resande på korta 

flygsträckor är mer priskänsliga än affärsresenärer och de som flyger 

långa sträckor men en blandning av olika typer av resenärer och 

avståndet på flygsträckan ger motstridiga effekter på priselasticiteten. 

Alla flygsträckor inom Sverige karakteriseras av monopolistisk eller 

duopolistisk konkurrens och graden av konkurrens kan därmed 

betecknas som låg för flygresenärer. Priset kommer att stiga mindre på 

monopol- än på duopolmarknader. Konkurrensen är dock hårdare om 
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hänsyn tas till andra transportmedel och om olika flygsträckor kan anses 

tjäna samma marknad. Jag ser sannolikheten som stor att hela kostnaden 

överförs på biljettpriser då kostnadsökningen är så liten i förhållande till 

biljettpriset. 
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1. Inledning 

I denna uppsats har jag valt att studera den Europeiska unionens utsläppshandelssystem, The 

European Union Emissions Trading Scheme (EU-ETS). Systemet är unikt i världen eftersom 

det är den första internationella överenskommelsen om ett gränsöverskridande handelssystem 

för utsläppsrätter av koldioxid. Det är med över 12 000 anläggningar världens största 

utsläppshandelssystem, (Tietenberg, 2009). EU-länderna bestämde 2008 gemensamt att anta 

direktivet 2008/101/EG för att införliva koldioxidutsläpp från flygtransportsektorn i 

handelssystemet från och med 2012. Branschen har varit tvungen att övervaka sina utsläpp 

redan från början av 2010. I och med detta kommer flygbolagen att anpassa sig till ökade 

kostnader. Frågeställningen i denna uppsats är:  

Hur kommer konsumentpriser för inrikesflyg i Sverige att påverkas av att flygsektorn går med 

i europeiska utsläppshandelssystemet 2012?  

Jag kommer att studera tre aspekter av denna fråga:  

1. Hur mycket ökar kostnaderna per passagerare och hur stor andel av denna ökning kommer 

att överföras på flygbiljettpriser? 

2. Kommer flyg med en hög andel affärsresenärer få en proportionellt högre prisökning än 

privatresenärer?  

3. Vilka aspekter påverkar hur mycket kostnaderna per passagerare och biljettpriset stiger?  

Data gällande antal flygpassagerare i Sverige 1969-2009 utgörs av en rapport från 

Transportstyrelsen (Myhr och Brobeck, 2010). Hur stor andel av kostnadsökningen som läggs 

på flygbiljettpriser beror dels på hur hård konkurrensen är på flygmarknaden och dels på 

flygresenärernas priselasticitet samt även på hur mycket kostnaderna höjs i praktiken. Med 

hjälp av data från Luftfartsverket om passagerarvolymer på trafikerade flygsträckor inom 

Sverige (Lundvall, 2010), har jag identifierat och valt att fokusera på de 14 mest trafikerade 

sträckorna inom Sverige. Konkurrenssituationen på dessa sträckor kartläggs med hjälp av 

destinationsguiden på Swedavias webbsida (Swedavia, 2010). Hur mycket koldioxid som 

släpps ut under flygningarna per person räknas ut med hjälp av ICAO:s utsläppskalkylator 

(ICAO, 2010 b). Resultatet används för att beräkna hur mycket kostnaden per passagerare 

höjs när flygbolag måste köpa utsläppsrätter under ett högprisscenario för priset på 

utsläppsrätter. Med hjälp av aktuella priser på flygprisbiljetter tar jag fram ett ungefärligt mått 

på hur många procent biljettpriserna kan komma att stiga om flygbolagen överför 100 % av de 
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ökade kostnaderna på biljettpriser. Sedan redogörs med hjälp av data från Swedavia 

(Johnsson, 2010) för hur stor andel av resande är affärsresenärer och hur stor andel är 

privatresenärer. För varje enskild flygsträcka estimeras ett genomsnittligt mått på elasticiteten 

för tre scenarier, låg, mellan och hög absolut priselasticitet, baserat på studierna av Brons et 

al. (2002) och Gillen et al. (2008). Med dessa elasticitetsmått kan jag se hur efterfrågan 

kommer att påverkas av högre priser. Sträckorna grupperas i långa och korta, i hög eller låg 

andel privatresenärer samt i hög och låg passagerarvolym och slutligen kommer jag att 

sammanfatta effekterna för dessa grupper.  

I uppsatsen görs följande avgränsningar.  Jag har valt att fokusera på den inhemska 

flygmarknaden, det vill säga sträckor som påbörjas och avslutas inom Sverige. Jag bortser 

från flyg till utlandet på grund av svårigheter med att få tillgång till data. Jag gör antagandet 

att flygmarknaden är konstant, det vill säga att alla befintliga flygbolag och flygsträckor 

kommer fortsätta att existera i framtiden. Målgruppen är aktörer i flygbranschen och alla som 

är intresserade av en trafikanalys av den svenska flygmarknaden och hur den kommer att 

påverkas av utsläppshandeln. En inledande genomgång av utsläppshandelssystemet och 

relevant teori förbereder läsaren för den empiriska delen och analysen. 

Resten av uppsatsen är disponerad på följande sätt. Kapitel 2 behandlar hur det europeiska 

utsläppshandelssystemet uppstod till följd av EU:s åtaganden inom Kyotoprotokollet. Jag 

redogör för hur EU-ETS implementerats i Sverige genom olika myndigheter. Jag kommer att 

ge en översikt om flyget i utsläppshandeln, varför EU har valt att införliva flygsektorn i 

handelssystemet för utsläppsrätter och vilka konsekvenser detta har för flygoperatörer i 

Sverige och slutligen ge en kort genomgång av utvecklingen på flygmarknaden. Kapitel 3 rör 

teori gällande utsläpp och externa effekter, för och nackdelar med utsläppshandel som ett 

medel att minska utsläpp samt hur konkurrens på marknaden påverkar vad som händer med 

utbud och efterfrågan när marginalkostnaden stiger. Slutet av kapitlet behandlar priselasticitet, 

hur känsliga konsumenter är för ändrade priser. I kapitel 4 presenteras vilka svenska flygbolag 

som omfattas av handelssystemet samt datasetet och dess för- och nackdelar. Jag kartlägger 

14 utvalda flygsträckor i Sverige och gör till sist en prognos för hur biljettpriser i Sverige kan 

komma att påverkas av utsläppshandeln. I kapitel 5 analyseras resultaten och slutsatserna 

sammanfattas. 
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2. Handel med utsläppsrätter i EU 

En utsläppsrätt ger dess innehavare rätten att släppa ut ett ton växthusgaser. Utsläppen av 

växthusgaser är en kostnad för samhället. Utsläppsrättssystemet tvingar industrin att köpa sig 

rätten att släppa ut växthusgaser. Utsläppshandel inom Kyotoprotokollet innebär att de 

undertecknande länderna har gemensamt enats om ett utsläppstak, så mycket växthusgaser 

som de vill att länderna maximalt ska släppa ut under åtagandeperioden 2008-2012. Den 

maximala mängden delas upp i utsläppsrätter, så kallade Assigned Amount Units (AAU) som 

ger rätten att släppa ut ett ton växthusgaser. Parterna till Kyotoprotokollet har blivit tilldelade 

utsläppsrätter och länderna har förbundit sig att utsläppen från deras land inte kommer att 

överstiga mängden tilldelade utsläppsrätter. EU har skapat ett handelssystem för utsläppsrätter 

som är kompatibelt med Kyotoprotokollet. Utsläppsrätter delas ut till medlemsländerna inom 

ramen för EU:s utsläppstak. Medlemsländerna delar sedan ut utsläppsrätter till anläggningar 

och företag som omfattas av utsläppshandelssystemet. Aktörer som släpper ut lite 

växthusgaser behöver inte överlämna utsläppsrätter för sina utsläpp, endast stora förorenare är 

tvungna att delta i utsläppshandeln. I detta kapitel kommer jag att redogöra för hur EU:s 

utsläppshandelssystem uppstod, hur det utvecklats och hur det fungerar i dagsläget i EU och i 

Sverige. Jag kommer även att berätta om utsläppshandelns framtid med flyget som en del av 

utsläppshandelssystemet. 

2.1. Kyotoprotokollet och nationella utsläppsmål 

Grunden till att i framtiden kunna skapa ett europeiskt utsläppshandelssystem lades år 1992 då 

de Förenta Nationerna (FN) höll en konferens om miljö och utveckling (UNCED), även 

kallad ”Earth Summit” i Rio de Janeiro. Konferensen resulterade i det internationella 

ramavtalet ”the UN Framework Convention on Climate Change” (UNFCCC) som trädde i 

kraft 1994 och som med sina 192 avtalsparter innefattar nästan alla världens länder (FN, 

1997, Todaro och Smith, 2009, Naturvårdsverket 2009 a). UNFCCC:s  övergripande mål är 

att stabilisera växthusgaskoncentrationer i atmosfären på en nivå som förhindrar att jordens 

klimat påverkas på ett farligt sätt (UNFCCC, 2010, Naturvårdsverket, 2009 a). Parterna insåg 

att global kostnadseffektivitet kräver att utsläppen reduceras på de ställen där det skapar mest 

nytta och med minsta möjliga transaktionskostnader (Tietenberg, 2009). Fem år senare vid i 

Kyoto enades konventionens parter om kvantitativa och bindande utsläppsmål och 

Kyotoprotokollet förhandlades fram som ett rättsligt ramavtal till UNFCCC. Protokollet 
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skulle träda i kraft när minst 55 länder som representerar minst 55 % av de totala utsläppen av 

koldioxid ratificerade protokollet (Tietenberg, 2009). Denna gräns passerades år 2005 när 

Ryssland undertecknade protokollet. Parterna till Kyotoprotokollet håller årliga möten 

(Meeting of the Parties, MOP) som ordnas i samband med förhandlingarna under 

klimatkonventionen (COP, Conference of the Parties) (Naturvårdsverket, 2009 a).   

Kyotoprotokollet anger kvantitativa utsläppsmål för 37 industrialiserade länder och för EU 

som helhet. De industrialiserade länderna har förbundit sig att minska utsläppen med 

sammanlagt 5,2 % medan EU ska minska sina utsläpp med 8 % från utsläppsnivån år 1990 

under åtagandeperioden 2008-2012 (Finlands miljödepartement, 2008, Naturvårdsverket, 

2009 a). Vissa krav ställs på alla länder som ratificerat protokollet men kraven på 

utsläppsminskning är hårdare för industrialiserade länder än för utvecklingsländer som har 

längre tidshorisont och lägre krav1 (UNFCCC, 2010 b). Utsläppsmålen följs upp genom att 

medlemsländerna håller register över mängden utsläpp och över utsläppshandel som ägt rum 

och rapporterar årligen utsläppsinventarier samt levererar nationella rapporter till FN:s 

klimatförändringssekreteriat i Bonn (UNFCCC, 2010 d). Kyoto-protokollets utsläppsmål, s.k. 

Assigned Amount Obligations (AAO), avser sex växthusgaser, och utsläppsmålet är definierat 

som ett viktat genomsnitt av dessa (Tietenberg, 2009). Gaserna är koldioxid (CO2), metan 

(CH4), dikväveoxid (N2O), HFC-föreningar (fluorkolväten), PFC-föreningar 

(perfluorkolväten) och svavelhexafluorid (SF6) (Statistikcentralen, 2008). Växthusgaserna 

som är med i Kyoto-protokollet omräknas till koldioxidekvivalenter, CO2e, som anger 

”mängd av en växthusgas uttryckt som den mängd koldioxid som ger samma klimatpåverkan” 

2 (Naturvårdsverket, 2008).  

Kyoto-protokollet avser att utsläppsmålen främst ska nås genom nationella åtgärder. Utöver 

nationella medel erbjuder protokollet tre marknadsbaserade mekanismer som inte får 

användas för att nå ett lands hela åtagande men som ska underlätta för länderna att möta 

målen på ett kostnadseffektivt sätt. Mekanismerna är utsläppshandel (Emission Trading, ET), 

gemensamt genomförande (Joint Implementation, JI) och mekanismen för ren utveckling 

(Clean Development Mechanism, CDM) (UNFCCC, 2010 b, Naturvårdsverket, 2009 b). 

Utsläppshandel baseras på ”cap and trade”-principen. ”Cap and trade” innebär att en övre 

                                                           
1 Detaljerade regler för implementering av Kyoto-protokollet togs fram på FN:s COP7-möte i Marrakesh år 
2001, s.k. ”Marrakesh Accords” (UNFCCC, 2010 b). 
2 Ett kilo metan exempelvis påverkar klimatet lika mycket som 21 kg koldioxid. Istället för 
koldioxidekvivalenter pratar man ofta om koldioxid som är den mest utspridda växthusgasen. 
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gräns, ett utsläppstak sätts för hur mycket växthusgaser ett land respektive en anläggning får 

släppa ut. Mängden för ett land mäts med utsläppsenheter, Kyotoprotokollets Assigned 

Amount Units (AAU) som motsvarar ett ton koldioxidekvivalenter vilket är lika med en 

utsläppsrätt. Om landet lyckas med att minska utsläppen så att det uppstår ett överskott kan 

överskottet säljas till ett annat land. Handeln kan skötas av börser, mäklare eller andra 

förmedlare eller direkt av företagen inom det egna landet (Naturvårdsverket, 2009 b). 

Utsläppskrediter från projekt inom ramen för gemensamt genomförande eller mekanismen för 

ren utveckling kan på samma sätt som utsläppsenheter (AAU) användas för att uppfylla 

utsläppsåtaganden (UNFCCC, 2010 b). 

2.2. EU:s program mot klimatförändringar och det europeiska 

utsläppshandelssystemet 

För att garantera klimatkonventionens mål att stabilisera halterna av växthusgaser i 

atmosfären ska EU arbeta mot det strategiska målet att begränsa temperaturökningen till max 

2 grader fram till 2050 i förhållande till förindustriell tid. Det innebär en halvering av de 

globala utsläppen till år 2050 (Naturvårdsverket, 2009 a). Beslutet att sätta gränsen till 2 

grader stödjer sig på FN:s mellanstatliga klimatpanels (IPCC) slutsatser att kostnaderna för 

följderna av ett varmare klimat kommer att stiga mycket kraftigt efter denna gräns 3(IPCC, 

2007). EU:s övergripande målsättning är att genom utsläppshandel minska EU:s utsläpp med 

21 % från år 2005 till 2020. Sektorer utanför utsläppshandeln, bl.a. transport och jordbruk, 

strävar mot målet att minska utsläppen med i genomsnitt 10 % från år 2005 till 2020 (Finlands 

miljödepartement, 2008).  

EU-kommissionen överlägger EU:s klimatpolitik tillsammans med näringslivet, 

miljöorganisationer och andra intressenter inom ramen av EU:s program mot 

klimatförändringar, European Climate Change Programme (ECCP). Klimatförändrings-

programmet har pågått i olika faser. Det första klimatförändringsprogrammet ECCP I pågick 

under åren 2000 till 2003. Syftet med programmet var då att identifiera och utveckla 

instrument för att implementera Kyoto-protokollet (Europeiska kommissionen, 2010 b). 

ECCP I introducerade en rad åtgärder, bl.a. att driva på förnybara energikällor, expandera 

användandet av biobränslen i transport och främja energieffektivisering av byggnader. Det var 

                                                           
3 IPCC, Intergovernmental Panel of Climate Change kallas även för FNS: klimatpanel. Klimatpanelens uppgift är 
att sammanfatta och utvärdera forskning om klimatförändringsfrågor. Den senaste klimatforskningen 
sammanfattas i IPCC: s fjärde utvärderingsrapport (Tietenberg et al., 2009). 
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också nu som EU:s utsläppshandelsystem, The EU Emissions Trading Scheme (EU-ETS) 

började utvecklas (Tietenberg, 2009). ECCP II har pågått sedan 2005, samma år som Kyoto-

protokollet trädde i kraft.  ECCP II består av sex arbetsgrupper: 1) ECCP I granskning (med 5 

undergrupper: transport, energi utbud, efterfrågan på energi, icke-CO2-gaser och lantbruk), 2) 

Flyget, 3) Koldioxid och bilar, 4) avskiljning och förvaring av koldioxid, 5) anpassning och 6) 

granskning av EU ETS.  

Det europeiska utsläppshandelssystemet, EU ETS, startade 2005. EU:s utsläppsrätter, s.k. 

European Union Allowances (EUAs), ger dess innehavare att släpp ut ett ton koldioxid. EU:s 

utsläppstak, den maximala mängden växthusgaser som får släppas ut inom EU, är samma som 

Kyotoprotokollets utsläppstak för EU: under åren 2008 till 2012 ska EU släppa ut 8 % mindre 

växthusgaser än under 1990 (Finlands miljödepartement, 2008, Naturvårdsverket, 2009 a). 

”Handeln med utsläppsrätter -- omfattar drygt 730 svenska anläggningar inom industri och 

energiproduktion. Totalt berörs cirka 13 000 anläggningar i hela EU motsvarande cirka 40 

procent av de totala utsläppen av koldioxid inom unionen. ”, enligt Energimyndighetens och 

Naturvårdsverkets gemensamma hemsida om utsläppshandel (2010 a). Handelssystemet gäller 

för EU:s 27 medlemsländer och för Norge, Liechtenstein och Island (Naturvårdsverket, 2009 

c). Koldioxid från förbränningsanläggningar, mineraloljeraffinaderier, anläggningar för 

produktion eller bearbetning av järn stål, glas, kalk, cement och keramik, samt anläggningar 

för tillverkning av papper eller pappersmassa ingår (Miljödepartementet, 2008 a). 

Nederländerna och Österrike har valt att även ta med lustgas (N2O). Flygsektorn kommer att 

införlivas i ETS år 2012 med krav att branschen ska övervaka sina utsläpp redan från år 2010 

(Naturvårdsverket, 2009 c). I och med att EU ETS tillämpar Kyotoprotokollets regelverk för 

utsläppshandel är EU:s och Kyotoprotokollets utsläppsrätter kompatibla med varandra, 

(Naturvårdsverket b, 2009). Det innebär att EU-länder kan sälja sina utsläppsrätter till tredje 

länder. Ett särskilt länkdirektiv (”linking directive” 2004/101/EC) har skapats för att 

medlemsländerna ska kunna använda utsläppskrediter från projektmekanismerna Gemensamt 

genomförande (JI) och Mekanismen för ren utveckling (CDM) för att uppfylla sina 

utsläppsåtaganden. 

Utsläppshandeln är uppdelad i handelsperioder. Den första handelsperioden, EU ETS I, löpte 

under åren 2005 till 2007. Den enda gasen som ingick i utsläppshandeln var koldioxid 

(Naturvårdsverket, 2009 c). De andra gaserna som ingår i Kyotoprotokollet togs inte med 

eftersom det var svårt att få pålitlig mätdata på dessa. Enligt IVL Svenska miljöinstitutet 

(2002) är koldioxid dessutom den viktigaste växthusgasen i EU: 80 % av EU:s utsläpp av 
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Kyotoprotokollets sex växthusgaser bestod år 1999 av koldioxid, mätt som 

koldioxidekvivalenter. Ett problem under EU ETS I var att EU-kommissionen inte hade 

tillgång till verifierad mätdata om medlemsländernas utsläpp. Tilldelningen baserades istället 

på medlemsländerna uppskattning om sitt behov av utsläppsrätter, vilket ledde till att för 

många utsläppsrätter beviljades (Tietenberg, 2009). Priset på utsläppsrätter speglar 

knappheten av dessa; ett överflöd av utsläppsrätter sänker priset. Utsläppsrätter från den första 

perioden kunde inte överföras till nästa period och i slutet av perioden fanns det ett stort 

överflöd som dessutom skulle förlora sitt värde inom en snar framtid. Detta bidrog till att 

priset på utsläppsrätter rasade till närmare noll under slutet av perioden (Tietenberg, 2009, 

Transportstyrelsen, 2010). Det låga och starkt varierande priset som försvårade för företag att 

planera sina framtida kostnader, gjorde att incitamenten investeringar i ”grön teknologi” 

förblev låga (Tietenberg, 2009). Den första perioden sågs som något av en försöksperiod. Att 

handelssystemet togs i bruk gav det viktiga resultatet att koldioxidutsläpp för första gången 

fick ett ekonomiskt värde som beslutstagare måste ta hänsyn till.  

Idag är vi inne på den andra handelsperioden. Den inleddes i januari 2008 och pågår fram till 

slutet av 2012 och löper parallellt med Kyotoprotokollets första åtagandeperiod. Med tillgång 

till utsläppsdata har kommissionen nu kunnat strama åt tilldelningen av gratis utsläppsrätter. 

Dessutom kan utsläppsrätterna överföras till nästa handelsperiod 2013-2020, så att 

motsvarande prisras som i första perioden kommer att undvikas (Tiilikainen, 2007). Priset på 

EUA följer konjunkturen. I högkonjunktur ökar industriproduktionen, vilket ökar 

energianvändningen och utsläppen. Detta ökar efterfrågan på utsläppsrätter och höjer priset på 

utsläppsrätter (Transportstyrelsen, 2010, s.13). Under nuvarande handelsperiod sjönk 

efterfrågan på utsläppsrätter eftersom produktionen saktade ner på grund av finanskrisen och i 

och med detta har priset också varit lågt (Transportstyrelsen, 2010). Inför den kommande 

tredje handelsperioden siktar EU på att inkludera ytterligare sektorer och gaser: den 

petrokemiska industrin, ammoniakindustrin och aluminiumindustrin (Europeiska unionens 

officiella tidning, 2008). På sikt kommer EU att i största mån genom bilateralt samarbete 

sammanlänka tredje länders system för utsläppshandel med EU ETS. På så vis kan EU ETS 

utgöra grunden för ett större, globalt utsläppshandelssystem. EU ska verka både för ett 

internationellt klimatavtal med bindande utsläppsmål och för att nå en överenskommelse om 

globala åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser från den internationella luftfarten 

(Europeiska kommissionen, 2010 a, Europeiska unionens officiella tidning, 2009). Målet för 

FN:s möte i Köpenhamn (COP 15 och CMP5) i december 2009 var att förhandla fram ett nytt 
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rättsligt bindande multilateralt ramavtal för att efterfölja Kyotoprotokollet som löper ut 2012. 

Mötet misslyckades dock med att åstadkomma ett sådant avtal. Klimatförhandlingarna 

fortsätter och ytterligare klimatkonferenser kommer att hållas under 2010 (UNFCCC, 2010 c). 

2.3 Sverige och EU ETS  

Sverige har liksom andra EU-länder anpassat lagstiftningen så att den samstämmer med EU-

direktivet. Sveriges regering och regeringarna i andra ETS-länder ska inför varje 

handelsperiod skapa en nationell fördelningssplan (NAP) för EU-kommissionen granskning 

och godkännande (Naturvårdsverket, 2010 a).  Fördelningsplanen ska ange dels hur och hur 

många utsläppsrätter som ska fördelas, dels det högsta antal utsläppsminskningsenheter och 

certifierade utsläppsminskningar som verksamhetsutövare får överlämna vid redovisning av 

utsläppsrätter, i Sverige är det 10 % (Miljödepartementet, 2008 a). Den svenska regeringen 

bestämmer grunderna för beräkningar av hur många utsläppskrediter varje enskild anläggning 

får använda. Naturvårdsverket som är tillsynsmyndigheten bestämmer sedan tilldelningen av 

utsläppsrätter baserat på Sveriges fördelningsplan.4 Utsläppsrätterna ska registreras i 

elektroniska register i medlemsstaterna. Registren kommer att övervakas av en central 

administratör på EU-nivå (Europeiska kommissionen, 2010 c). Naturvårdsverket har en 

elektronisk databas, E-CO2, där företagen rapporterar sina utsläpp. Företagen måste även 

lägga in årliga rapporter om mängden utsläpp och utsläppsrätter för föregående år i SUS, 

Svensk utsläppsrättssystem som Energimyndigheten ansvarar för (Naturvårdsverket, 2010 b). 

Företagen söker tillstånd för CO2-utsläpp hos respektive länsstyrelse genom ett webbformulär 

i E-CO2. Länsstyrelsen handlägger och prövar tillstånden (Energimyndigheten och 

Naturvårdsverket, 2010, Naturvårdsverket, 2010 c).  

2.4 Flyget i utsläppshandelssystemet 

2.4.1 Flygets utsläpp och flygutsläppsdirektivet  

Flyget är en relativt liten men snabbt växande källa till utsläpp av koldioxid, CO2. Figur 2.1 

visar att inhemsk flygtrafik orsakade endast 2,5 % av de totala växthusgasutsläppen från 

                                                           
4 ”Den svenska fördelningsplanen för 2008–2012 beslutades av regeringen i augusti 2006. EU-kommissionen 

beslutade att Sverige, liksom en rad andra EU-länder, skulle minska tilldelningen. Kommissionens beslut innebär 

för Sveriges del en minskning av den totala tilldelningen av utsläppsrätter med cirka 9,5 procent jämfört med 

fördelningsplanens förslag.” (Naturvårdsverket, 2010 d). 
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transportsektorn i EU år 2004 (Eurostat, 2010). 3 % av EU:s totala utsläpp kommer från flyget 

(Europeiska kommissionen, 2006 d). Flygfarten orsakar 2 % av världens utsläpp av CO2. 3 % 

av den totala effekten på global klimatförändring av alla mänskliga aktiviteter orsakas av 

flyget eftersom flygets bidrag till växthuseffekten är större än bara det som 

koldioxidutsläppen orsakar5 (IPCC, 2007). EU:s växthusgasutsläpp minskade med 3 % 1990-

2006 men utsläppen från internationell luftfart ökade med nästan 100 % (Europeiska 

kommissionen, 2010 a). Figur 2.2 nedan visar att inrikes flygtransport har varit de starkast 

växande källorna till växthusgaser från transport mellan 1990 och 2007 i EU-15, utsläppen 

ökade med 33 % från 1990 till 2004 (Eurostat, 2010). Utsläppen från utrikesflyg har också 

ökat i snabb takt (EEA, 2010). IPCC:s fjärde utvärderingsrapport förutspår att 

koldioxidutsläppen från luftfarten kommer att ha en årlig tillväxt på 3 - 4 % (ICAO, 2010 a). 

Enligt flygutsläppsdirektivet är det sannolikt att om luftfarten fortsätter att växa i nuvarande 

takt kommer denna tillväxt i stor utsträckning att radera ut de utsläppsminskningar som görs 

inom andra branscher (Europeiska unionens officiella tidning, 2009). 

 

Figur 2.1. Utsläpp av växthusgaser från  Figur 2.2. Tillväxt av totala utsläpp av  
transportsektorn uppdelat på transportslag,  växthusgaser uppdelat på transportslag 
EU-25, 2004 (i %) (Eurostat, 2010).  1990-2004 (Eurostat, 2010). 
 
Kommissionen presenterade 2005 en strategi för att minska luftfartens påverkan på klimatet. 

Luftfarten skulle införlivas i EU ETS och åtgärdspaketet skulle även innehålla operationella 

och tekniska åtgärder (Single European Sky och Sesar, förbättringar i air transport 

management (ATM)) samt åtgärder för att öka den totala bränsleeffektiviteten med 12 %. 

Parlamentet, kommissionen och rådet enades om flygets införlivande i EU ETS och 

                                                           
5 Flyget släpper ut även andra växthusgaser bl.a. vattenånga, sot, svavelpartiklar och väteoxider som orsakar 
kemiska reaktioner i övre troposfären och nedre stratosfären (Scheelhaase et al., 2007).  
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flygutsläppsdirektivet trädde i kraft 2008. Flygutsläppsdirektivet, Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2008/101/EG, syftar till en ändring av direktiv 2003/87/EG så att 

luftfartsverksamhet införs i systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom 

gemenskapen. Direktivet fastställer bland annat vilka flygoperatörer som omfattas 

utsläppshandeln, tilldelningen av utsläppsrätter och ambitionerna på lång sikt (Europeiska 

unionens officiella tidning, 2009). Fram till flygets införlivande i utsläppshandeln har 

klimatpolitiken inte krävt några omfattande åtgärder från flygindustrin. Utsläpp från 

internationella flyg är inte relevanta för Kyotomål eftersom växthusgaser från den 

internationella flygsektorn inte omfattas av Kyotoprotokollet. Ansvaret läggs istället på länder 

med kvantitativa utsläppsåtaganden i Kyotoprotokollet att genom ICAO arbeta mot att minska 

utsläppen av växthusgaser från internationella flyg (Europeiska unionens officiella tidning, 

2009). Utsläppsrätter som utfärdats till flyget är därmed inte kompatibla med AAU och kan 

därför endast handlas med inom EU. Utsläppsrätter som utfärdats till fasta anläggningar får 

användas av luftfartygsoperatörer. Däremot kan nuvarande anläggningar som berörs av 

handelssystemet inte köpa eller använda utsläppsrätter som utfärdats till flyget (Scheelhaase et 

al., 2007). 

2.4.2 Operatörer som omfattas av handelssystemet 

Utsläppshandeln ska omfatta utsläpp från flygningar som påbörjas och avslutas inom EU:s 

gränser. Operatörer av kommersiella lufttransporter som flyger sällan6 eller med luftfartyg 

vars maximala certifierade startmassa understiger 5700 kg undantas liksom flygbolag vars 

flygningar har en årlig utsläppsmängd på mindre än 10 000 ton CO2. Andra undantag är bland 

annat flygningar som utförs vid officiella uppdrag för transport av regerande monark, militär-, 

räddnings- och ambulansflygningar samt flygningar som startar och landar vid samma 

flygplats (Miljödepartementet, 2008 a). Undantagen minskar den administrativa bördan för 

mindre operatörer och gör att sport- och nöjesflygningar samt helikopterflygningar och andra 

flygfarkoster än flygplan i regel inte behöver delta i utsläppshandeln. Flygbolagens 

verksamhet är internationell och många flygbolag, såsom SAS, har verksamheten uppdelad i 

olika länder. Därför utses det för varje luftfartygsoperatör en administrerande medlemsstat 

som är ansvarig för tilldelning av utsläppsrätter samt övervakning och rapportering av utsläpp. 

En flygoperatör som har en operativ licens (OL)7 beviljad i Sverige har Sverige som 

                                                           
6 Definieras som mindre än 243 flygningar per period under tre fyramånadersperioder i rad. 
7 Ett drifttillstånd från Transportstyrelsen för att mot betalning kunna utföra lufttransport av passagerare, gods 
och post (Transportstyrelsen, 2010 d). 
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administrerande medlemsstat och i övriga fall är det EU-landet till eller från vilken 

flygbolaget gjort flest flygningar (Miljödepartementet, 2008 a). Vilka luftfartygsoperatörer 

som omfattas av handelssystemet i Sverige diskuteras i kapitel 4. 

2.4.3 Tilldelning av utsläppsrätter till flyget 

Flygets utsläppstak blir år 2012 97 % av medelutsläppen 2004-2006. För den andra 

handelsperioden 2013-2020 flygoperatörer att tilldelas 95 % av medelutsläppen 2004-2006 

gånger antalet år som perioden omfattar (Miljödepartementet, 2008 a). För 2013-2020 

kommer 15 % av flygutsläppsrätterna att auktioneras, 82 % tilldelas kostnadsfritt till 

befintliga flygbolag och 3 % av utsläppsrätterna till flyget kommer att reserveras för nya 

luftfartygsoperatörer på nya linjer samt för snabbt växande flygbolag (Naturvårdsverket, 2009 

c). Luftfarten får använda 15 % krediter från utsläppshandelssystemets projektmekanismer (JI 

och CDM) när utsläppsrätter för utsläpp under 2012 överlämnas. 

Tilldelningen av gratis utsläppsrätter kommer att baseras på ett riktmärke som kommer att 

beräknas som antalet utsläppsrätter genom verifierat antal tonkilometer år 2010 (Europeiska 

unionens officiella tidning, 2009). Tonkilometer grundas på utförd transportvolym och 

beräknas som flygplanets nyttolast gånger den flugna sträckan. Nyttolast definieras som den 

sammanlagda massan för passagerare, befordrat gods och post. Flygbolag kan välja att 

antingen använda den faktiska massan av passagerare och deras bagage eller ett standardvärde 

på 100 kg. Sträckan beräknas som avståndet mellan avgångs- och ankomstflygplats plus en 

tilläggsfaktor på 95 km, (Europeiska unionens officiella tidning, 2009) Man kan fastställa 

mängden koldioxidutsläpp per bränsle med hjälp av produkten av bränsleförbrukning(ton 

bränsle) och en emissionsfaktor(ton CO2/ton bränsle). Flygbolag med en högre kabinfaktor, 

en hög andel av fyllda säten i ett flygplan eller mer fraktgods, gynnas genom att de får fler 

utsläppsrätter och flygplan med lägre bränsleförbrukning gynnas genom att de inte behöver 

överlämna lika många utsläppsrätter. Man kan dra slutsatsen att om flygbolagen får lägre 

antal passagerare till följd av en eventuell prisökning, minskar detta kostnaderna för 

flygbolagen endast om antalet flygningar minskar, dvs. inte om endast kabinfaktorn sjunker. 

Figur 2.3 nedan visar vad som kommer att hända under de närmaste åren beträffande 

övervakning av utsläpp och inlämnande av utsläppsrätter. Ansökan om tilldelning av gratis 

utsläppsrätter bör innehålla uppgifter om hur många tonkilometer flygbolagen har flugit under 

2010 samt vilka åtgärder som ska vidtas för att övervaka och rapportera CO2-utsläpp. I 
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Figur 2.3. Övervakning och rapportering av utsläpp och inlämnande av utsläppsr

(Miljödepartementet, 2008, Naturvårdsverket, 

2.4.4 Flygmarknadens utveckling

Figur 2.4 visar utvecklingen av antalet flygpassagerare från 1969 till 2009. 

har vuxit från knappt fem miljon

nedan visar tydligt att antalet passagerare på utrikesflyg

under hela perioden 1969 till 2009 medan passagerarantalet på inrikesflyg har hållit sig 

relativt stabilt ända sedan 1990 med en svag nedgång från 2001 till 2009. 

                                                           
8 Om ett flygbolag inte uppfyller kraven på överlämnandet av u

flygverksamhet bedrivs utan en godkänd övervakningsplan

offentliggöras och för varje ton CO2

böta 100 euro. I värsta fall kan staten begära att EU kommissione

(Miljödepartementet, 2008). 
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definieras som flyg som startar i Sverige med utländsk destination eller vice versa. 

Efterfrågan på flygtjänster i världen förväntas ha en årlig tillväxttakt på 5 % (Boeing, 2010). 

 
Figur 2.4. Antal flygpassagerare i Sverige 1969-2009 (Myhr och Brobeck, 2010) 

Under 2000-talet har många oförutsedda händelser drabbat flygsektorn. 11 september 2001, 

Irakinvasionen strax därefter, SAR-epidemin, fågelinfluensaepidemin, svininfluensan, 

finanskrisen 2008-2009 som bidrog till två år av förlustbringande verksamheter och precis när 

flygindustrin börjat återhämta sig utbrottet av vulkanen Eyjafjallajökull på Island i april 2010 

(Transportstyrelsen, 2010 a). Avbrott i flygtrafiken gör industrin sårbar och är ett hot mot den 

svenska exporten och ekonomin då Sverige är ett exportland (Transportstyrelsen, 2010 a).  

Effekterna av dessa händelser syns i svensk flygtrafik i figuren ovan som en möjligen något 

lägre tillväxt. Flygtrafiken förfaller stå i starkare koppling till läget i ekonomin som helhet än 

till enstaka händelser. Effekterna visar sig i flygindustrin efter en tidsfördröjning, analyserar 

Doganis (2006). Nedgången kring år 1980 kan kopplas till dåtida Iran-Irakkriget. Tillgången 

på olja minskade, vilket gjorde att bränslepriset steg och energikostnaderna blev rekordhöga. 

Som en följd av detta minskade produktionen av varor och tjänster, vilket gjorde att 

efterfrågan för flyget minskade. Lågkonjunktur tenderar att skapa en överkapacitet på 

marknaden samtidigt som priserna sänks för att fylla planen. Flyget drabbades av både ökade 

kostnader och minskad efterfrågan. Samma sak hände i samband med Kuwait-kriget 1990 och 

Irak-kriget på 2000-talet (Doganis, 2006). Effekten av finanskrisen som fortfarande inte ebbat 

ut syns tydligt i nedgången på flygpassagerare i Sverige under 2008-2009 i Figur 2.4. 

Lönekostnaderna, flygplatsavgifterna och undervägsavgifterna har ökat medan 

kapitalkostnaden har minskat enligt Transportstyrelsen (2010 a). Bränslepriset har länge varit 
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en stigande andel av flygbolagens totala kostnader men trenden har brutits under de senaste 

åren i och med att priset på flygbränsle har sjunkit och kronan stärkts (Doganis, 2006, 

Transportstyrelsen, 2010 a). Flygbolag påverkas på samma sätt av högre bränslepriser som av 

ekonomiska styrmedel när det gäller ansträngningar att minska bränsleförbrukningen 

(Transportstyrelsen, 2010 a). Tranportstyrelsen har beräknat att ett traditionellt flygbolags 

fasta kostnader är cirka 75 % av de totala kostnaderna. Flygindustrin som helhet har under de 

senaste 10-15 åren haft låg lönsamhet. Industrins vinstmarginaler, vinsten som procent av 

omsättningen, har för ICAO-medlemmar på sin höjd varit 3 % (Doganis, 2006, Tendenser 

2010). Många flygbolag har fått tillskott av statliga medel eller använt sig av nyemissioner för 

att undvika konkurs. Starkare konkurrens är en trend på flygmarknaden, anledningar till det är 

att flygbranschen i stort sett är avreglerad i EU, EU vidgade sig österut 2004 med 10 nya 

medlemsländer, lågkostnadsbolagen växer och att globala allianser blir vanligare (Doganis, 

2006). 

Flygbolagen i Sverige visar konsumenterna att de tänker på miljön genom att informera om 

bolagets miljöarbete på sina hemsidor. Många flygbolag är certifierade med ISO 14001, vilket 

innebär att flygbolaget har ett miljöledningssystem som uppfyller en internationellt accepterad 

standard (Swedac, 2010). En del flygbolag deltar i projekt kring gröna flygningar, att i största 

möjliga utsträckning utnyttja bränslesnål flygteknik, och ger kunden möjlighet att 

klimatkompensera för flygresan (t.ex. Malmö Aviation). Många är positiva till utvecklandet 

av biobränslen, men när dessa kan tas i bruk är ovisst. Arlanda är en flygplats som förbereder 

sig för att kunna erbjuda möjligheten att tanka biobränsle (Transportstyrelsen, 2010). 

Flygplanstekniken har förbättrats ända sedan kommersiella flygets historia började för 100 år 

sedan, energieffektivitet och utsläpp har minskat, främst tack vare förbättringar av 

flygplansmotorn (Svenskt Flyg och SFR, 2010). Dock är flygplansmotortekniken mogen så 

tillvida att enkla förbättringar av motorn inte är aktuella på kort sikt, enligt Anger et al. 

(2008). Transportstyrelsen (2010, s.13) skriver att åsikterna om hur utsläppshandeln kommer 

att påverka flygbolagens utsläpp är delade. Flygplansmotortekniken å ena sidan och å andra 

sidan är åsikten att ”allt som kommer på toppen av bränslekostnaderna ger incitament till 

ökad effektivitet”. 

3. Effekten av konkurrens på flygmarknaden 

I detta kapitel diskuterar jag varför länder släpper ut för mycket växthusgaser. Jag 

argumenterar för utsläppshandels lämplighet som medel att kontrollera utsläppet av 
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växthusgaser. Vidare analyseras konkurrenssituationerna perfekt konkurrens, monopol, 

duopol och oligopol. Med hjälp av begreppet priselasticitet undersöker jag hur utbud och 

efterfrågan påverkas av kostnadschocker och prisökningar. 

3.1 Växthusgasutsläpp – en negativ extern effekt 

Växthusgaser är gaser som bidrar till den så kallade växthuseffekten. Växthuseffekten är en 

beteckning för den uppvärmning av jordens klimat som orsakas av vissa gaser i atmosfären. 

Figur 3.1 nedan visar att halterna av växthusgaser har ökat exponentiellt sedan förindustriell 

tid (Tietenberg, 2009). Enligt IPCC (2007) är världens klimatforskare i stort sett överens om 

att den ökning av koldioxidhalter i atmosfären som har skett från 1800-talets mitt till idag har 

delvis orsakats av mänsklig aktivitet och att detta bidragit till klimatförändringar, bland annat 

högre temperatur i luft och hav. 

 

Figur 3.1. Halter av växthusgaser i atmosfären (IPCC, 2007, Naturvårdsverket, 2009 d) 

Växthusgaser är så kallade uniformly mixed fund pollutants. Fund pollutants betyder att 

atmosfären har en viss förmåga att absorbera en del av föroreningarna. Uniformly mixed 

betyder att gaser som släpps ut i atmosfären sprids ut så att miljöskadan sker på global nivå 

oavsett var utsläppen kommer ifrån (Tietenberg, 2009). Enligt ekonomisk teori är 

fördelningen av en fund pollutant statiskt effektiv när marginalkostnaden för minskning 

(marginal control cost) är lika med den marginalkostnaden för skada (marginal damage cost). 

Detta minimerar kostnaderna av föroreningarna. Att inte ha några utsläpp alls är endast 

önskvärt om den marginella skadekostnaden överstiger den marginella kontrollkostnaden 

redan från första utsläppsenheten (Tietenberg, 2009). 

Frisk luft är en kollektiv vara eller en allmän tillgång. Kollektiva varor kännetecknas dels av 

icke-rivalitet, en persons konsumtion av varan minskar inte en annan persons konsumtion av 

varan samt dels av icke-uteslutning, att det inte går att hindra personer i kollektivet från att 
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konsumera varan (Pihl, 2007). Med andra ord innebär detta att alla kan utnyttja varan utan att 

betala för den. Dessa egenskaper innebär att det sker en felallokering av frisk luft på 

marknaden. Frisk luft är en undervärderad vara eftersom dess knapphet inte speglas av ett 

högre pris. Därför blir luften för ofta använd som mottagare av luftföroreningar.  

Kostnaden för luftföroreningarna är negativa externa effekter från de som producerar 

utsläppen. Varken kostnaderna för luftförorening eller fördelarna med att minska utsläppen 

bärs av producenterna utan av en tredje part, samhället (Tietenberg, 2009). Det uppstår ett så 

kallat freerider problem där individer kan dra nytta av andras ansträngningar att minska 

utsläppen. Om ett företag väljer att frivilligt minska sina utsläpp hamnar det i ett underläge 

gentemot andra företag som inte drar på sig dessa produktionskostnader. Följden är att 

utsläppen blir onormalt höga, att utveckling av grön teknologi dämpas och att länder drar sig 

för att delta i internationella utsläppsminskningsavtal. Utan samhällets eller världssamfundets 

inblandning kommer vinstmaximerande företag och länder att välja att inte minska sina 

utsläpp alls (Tietenberg, 2009, Todaro och Smith, 2009, Pihl, 2007). Utsläpp ger negativa 

externa effekter för kommande generationer. Det råder osäkerhet om hur förändringen av 

klimatet kommer att se ut, hur snabbt den sker och hur mycket den kommer att kosta. Risken 

av att ta fel kan man dock se redan nu. Om världen vidtar kraftigare åtgärder än nödvändigt är 

kostanden för vår generation för stor (Tietenberg, 2009). Men, såsom Stern-rapporten (2006)9 

sammanfattar: trots de höga kostnaderna för att minska utsläppen lönar det sig att agera idag 

då de potentiella kostnaderna i framtiden är betydligt större. 

3.2 Styrmedel för att minska utsläpp av växthusgaser  

Samhället kan ta hjälp av ekonomisk politik för att tackla problemet med utsläpp av 

växthusgaser. För att nå bästa resultat och för att uppmuntra länder att delta bör den 

ekonomiska politiken vara effektiv, med andra ord maximera skillnaden mellan nytta och 

kostnader. Enligt Tietenberg (2009, s.27) medför en effektiv policy att den som orsakar 

utsläppen minskar sina utsläpp till dess att marginalkostnaden för att reducera den sista 

enheten är lika med den marginalkostnaden som utsläppen orsakar. Utsläppsstandarder är 

                                                           
9 Stern Review on the Economics of Climate Change, skriven av nationalekonomen Nicholas Stern till den 

brittiska regeringen, är en av de mest uppmärksammade klimatrapporterna. 
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administrativa styrmedel och utsläppsskatter eller -avgifter samt utsläppshandel är 

ekonomiska styrmedel (Pihl, 2007).  

En utsläppsstandard är en övre gräns på utsläppsmängden. Det är en command and control 

metod, man upprättar en regel och kontrollerar sedan att den efterföljs.  Fördelarna är att den 

initiala kostnaden är liten och att förorenaren lätt kan överblicka kostnaderna under så lång tid 

som tillståndet sträcker sig. Nackdelarna är dock många. Myndigheterna har inte fullständiga 

uppgifter om teknikerna för utsläppsminskning. Både att göra egna undersökningar och 

övervakning är speciellt kostsamt med många aktörer, såsom det är i EU.  Ägarna till 

anläggningarna har informationsövertaget, men har incitament att dölja och överdriva 

kostnaden för att få fördelar. Därför är det svårt att åstadkomma en kostnadseffektiv nivå på 

standarden för var aktör. Standarder försvårar inträdet av nya aktörer eftersom dessa måste 

ansöka om tillstånd och de uppmuntrar inte till utveckling av effektivare metoder då detta 

skulle leda till hårdare krav (Pihl, 2007, Tietenberg, 2009). Det är troligt att metoden också 

skulle ge upphov till icke-produktiv lobbyverksamhet för att påverka politiker att lätta på 

standarden. 

Ett annat sätt är att införa en skatt eller en avgift på varje utsläppsenhet. Fördelarna är att 

utfallet automatiskt blir kostnadseffektivt utan krav på fullständig information. Eftersom 

växthusgaser orsakar samma skada oavsett var det släpps ut i atmosfären, går det bra att 

tillämpa samma avgift på alla aktörer. Företag kommer att minska utsläppen ända tills 

marginalkostnaden för reduktion är samma som avgiften. Teknologiutveckling uppmuntras. 

Intäkterna kan användas för ytterligare utsläppsminskningar, detta kallas för ”dubbel 

utdelning”. Nackdelarna är att om branschen växer urholkas avgifterna– mer inkomster 

innebär mer utsläpp. Vid inflation blir de reella avgifterna lägre. En stor nackdel är att det inte 

finns ett utsläppstak. Den rätta storleken på avgiften måste provas genom en trial and error 

process (Pihl, 2007, Tietenberg, 2009). Om avgiften däremot ändras ofta blir det svårt för 

företag att planera framtida kostnader och investeringsviljan hämmas (Tietenberg, 2009). 

Utsläppshandel leder på samma sätt som avgifter till en kostnadseffektiv lösning. Figur 3.2 

nedan visar hur utsläppshandel fungerar. Anta att ekonomin består av två anläggningar som 

släpper ut koldioxid, Källa 1 och Källa 2. Utan begränsningar skulle dessa släppa ut 15 

utsläppsenheter var. Anta att utsläppshandel införs och taket sätts på 15 enheter för hela 

ekonomin. Källa 1 och Källa 2 blir tilldelade 8 respektive 7 utsläppsrätter. Källa 2 har 

incitament att köpa utsläppsrätter av Källa 1 eftersom marginalkostnaden för reduktion är  
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högre hos Källa 2. Det finns en drivkraft att minska utsläppen tills marginalkostnaden för 

reduktion är lika med priset på en utsläppsrätt, med andra ord tills marginalkostnaderna för 

bägge anläggningar är lika. 

Figur 3.2. Kostnadseffektivitet och utsläppshandel (Tietenberg, 2009, s.370) 

Utsläppen kommer att minskas där kostnaden att minska utsläppen är lägst10. Båda källor har 

incitament att skapa effektivare tekniker och sänka marginalkostnaden ytterligare. Den 

långsiktiga kostnaden för utsläpp blir lägre och det blir intressant att investera privat kapital i 

utsläppsminskning. Kostnaderna för utsläppsminskning sprids över ländernas gränser. Det 

sistnämnda är viktigt för att länder i Östeuropa med övergångsekonomier ska vara villiga att 

acceptera systemet. Utsläppstaket gör att utsläppsmål nås på kort sikt. Handelssystemet är 

dynamiskt. När en bransch växer, ökar inte utsläppsmängden, utan priset på utsläppsrätter 

stiger. Vidare ökar inflation automatiskt även priset på utsläppsrätter (Tietenberg, 2009). På 

lång sikt beror fördelarna med utsläppshandeln på hur snabbt ny teknologi utvecklas.  

Utsläppshandel är dock inte alltid den bästa lösningen. Systemet kräver att många länder 

deltar, ett förtroende för marknaden, bra information och kommunikation och att det finns 

starka institutioner och ett trovärdigt rättssystem som utdelar sanktioner till de som inte 

uppfyller kraven (Pihl, 2007, Tietenberg, 2009). EU uppfyller dessa krav. En nackdel är att 

priset på utsläppsrätter blir volatilt om utsläppsrätterna bara kan användas under en 

handelsperiod, såsom hände i EU ETS I. Priset har dock stabiliserats något under ETS II, då 

rätterna kan sparas till nästa handelsperiod. Om en del av utsläppsrätterna delas ut gratis 

baserat på historiska utsläpp hämmar detta inträdet av nya aktörer eftersom dessa blir 

tilldelade färre utsläppsrätter än befintliga, stora förorenare. Däremot blir systemet mer 

politiskt genomförbart, det accepteras lättare av existerande aktörer. Auktion är att föredra för 

det första på grund av att en alternativkostnad inte är lika kännbar som en reell kostnad av att 

                                                           
10 Cost-effectiveness Equimarginal Principle s.366, Tietenberg (2009) 
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vara tvungen att köpa en utsläppsrätt. För det andra behandlas befintliga och potentiella 

aktörer likadant och konkurrensen förvrängs inte. Slutligen kan intäkterna användas för 

utsläppsminskning och ge ”dubbel utdelning” (Pihl, 2007, Tietenberg, 2009). I EU kommer 

intäkter från auktionen av utsläppsrätter att tillfalla staten. EU råder att dessa bör användas till 

att täcka administrativa kostnader för handelssystemet, till ytterligare åtgärder för att minska 

växthusgasutsläpp samt till anpassning till klimatförändringar (Miljödepartementet, 2008 a). 

3.3 Effekten av konkurrens på flygmarknaden 

3.3.1 Effekten av konkurrens på flygmarknaden 

Flygbolagen kommer att få en mindre ökning av de fasta kostnaderna och en ökning av rörliga 

kostnader. Även de gratis tilldelade utsläppsrätterna är en kostnad i form av en 

alternativkostnad, eftersom utsläppsrätterna skulle kunna säljas på marknaden till rådande 

pris. Om och hur mycket flygbolagen kommer att välja att höja priserna beror dels på 

flygbolagens konkurrenssituation på marknaden, dels på hur konsumenternas 

efterfrågefunktion ser ut, med andra ord hur konsumenterna reagerar på prisförändringar, 

vilket jag kommer att diskutera i kapitel 3.3.2. Perfekt konkurrens och monopol är de två 

motsatta extremfallen, mellan dessa är oligopol, där ett fåtal bolag dominerar marknaden. 

Kostnadschocken att börja köpa utsläppsrätter kan beskrivas som ett skift upp i flygbolagens 

marginalkostnadskurva (MC). Utsläppsrätter höjer priset på flygbränsle indirekt, eftersom det 

är utsläppen som avgiftsbeläggs och inte bränslet. 

Ett monopol är en marknad som domineras av en enda aktör som bestämmer priset på 

marknaden. Monopolisten maximerar vinsten genom att styra produktionen så att 

marginalkostnaderna och marginalinkomsten är lika stora. Effekten på konsumentpriset av en 

ökning av MC på en monopolmarknad illustreras i figur 3.3 nedan. Anta att efterfrågan (D) 

kan beskrivas som en linjär funktion mellan pris och kvantitet. Genom att begränsa utbudet 

håller monopolisten priset på p* och kan därigenom ta ut en monopolvinst. Om monopolisten 

måste köpa utsläppsrätter, u, stiger marginalkostnaden till MC+u, om man antar att 

kostnadsökningen är proportionell mot produktionen. Det nya priset, p’, bestäms av 

skärningspunkten mellan marginalinkomstkurvan (MR) och den nya marginalkostnadskurvan.  

Lutningen på MR beräknas som följande. Efterfrågekurvan kan uttryckas som P(Q)=a-bQ, 

lutningen är -b. Inkomsten, r, är lika med P*Q=(a-bQ)*Q. MR(Q) fås genom att ta derivatan 

av r med avseende på Q vilket ger a-2bQ. Lutningen på MR är alltså dubbelt så stor som 
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lutningen på efterfrågekurvan, 2b> b. Monopolisten överför hälften av kostnadsökningen på 

konsumentpriset11, givet att MC är konstant och att priset efterfrågan är linjär (Varian, 2006). 

Andra hälften av kostnadsökningen bärs därmed av monopolisten. 

 
Figur 3.3. Effekt av ökad marginalkostnad på priset i ett monopol (Varian, 2006, s.429) 

  

Figur 3.4. Skift i utbud i perfekt konkurrens (Varian, 2006) 

På en marknad med perfekt konkurrens har prissättningen i en enskild firma ingen inverkan 

på marknadspriset. Vinsten blir noll eftersom konkurrensen gör att företagen sänker sina 

priser för att utvidga sin marknadsandel ända tills att efterfrågan är lika med utbudet. 

Utsläppshandel gör att utbudskurvan får ett skift inåt eftersom ett företag nu måste begära ett 

högre pris för att täcka sina ökade kostnader för att producera lika mycket som tidigare. 

Situationen beskrivs i figur 3.4. Kostnaden för koldioxidutsläpp gör att producentpriset 

sjunker från P* till Ps medan konsumentpriset stiger från P* till Pd. Den producerade 

kvantiteten minskar från Q* till Q’. Lutningen av efterfrågekurvan påverkar hur mycket de 

extra kostnaderna som orsakas av utsläppshandeln ökar konsumentpriset (Varian, 2006). En 

viktig skillnad mellan monopol och perfekt konkurrens är att i ett monopol väljer 

monopolisten hur mycket av kostnaderna läggs på konsumentpriset medan i perfekt 

konkurrens måste priset stiga för att flygbolagen inte ska gå med förlust.  

 

                                                           
11 Nya skärningspunkten ges av MR=MC dvs.  a-2bQ=c+u, och om Q löses ut fås Q= (a-c-u)/2b. Skillnaden i 
kvantitet blir -1/2b och genom kalkylering fås att priset ändras med 1/2 (Varian, 2006). 
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I ett oligopol finns det ett antal aktörer vars prissättning påverkar marknadspriset till en viss 

grad (Varian, 2006, s.480). Företagen kommer att interagera med varandra på ett strategiskt 

sätt. Anta att oligopolet är ett duopol med två identiska företag på marknaden och att båda 

producerar en identisk produkt. Det finns flera modeller som beskriver det strategiska spelet i 

ett duopol.  Om ett företag vet om det andra företagets pris eller kvantitet i förväg är det andra 

företaget en så kallad prisledare eller kvantitetsledare. Det är också möjligt att ett företag inte 

vet i förväg vad det andra företaget kommer att göra. Cournot-modellen beskriver en situation 

där ett företag väljer att producera en viss kvantitet utifrån hur mycket företaget tror att det 

andra företaget kommer att producera. Priset bestäms sedan av marknaden. Jag gör ett 

arbiträrt antagande att flygbolagen agerar utifrån Cournot-modellens förhållanden. Detta är en 

förenkling eftersom flygbolagens prissättningsmetod i praktiken är mycket komplicerad. 

Cournot-modellen har även använts av Vivid Economics (2008).  

 

 

 

 

 

 

Figur 3.5. Anpassning till jämvikt i ett duopol enligt Cournot (Varian, 2006) 

Varian (2006) ger ett exempel på hur en Cournot-situation kan se ut. Anta att marknaden 

endast består av två identiska producenter, F1 och F2. F1 producerar kvantiteten y1 givet sin 

förväntning att F2 producerar y2
e (e står för expected). Totala kvantiteten blir Y=y1 + y2

 e
 och 

priset blir p(Y)=p(y1 + y2
 e

). F1:s vinstmaximeringsfunktion blir max p(y1 + y2
 e

)y1-c(y1) . 

Förhållandet mellan y1 och y2
 e kan beskrivas med en så kallad reaktionsfunktion: y1=f1( y2

 e
). 

Samma gäller för F2. F2:s reaktionsfunktion är y2=f2( y1
 e

). I en jämvikt är de optimala 

kvantiteterna y1* =f1( y2
 e
) och y2* =f2( y1

 e
), dvs. punkten där reaktionskurvorna möts. Denna 

punkt illustreras av (y1
t+k

, y2
t+k

) i figur 3.5 ovan. I jämvikten uppfylls båda företagens 

förväntningar om det andra företagets agerande. Om marknaden består av så många företag 

att varje företag endast har en liten marknadsandel kommer priset att ligga nära 

marginalkostnaden i jämvikten, industrin har då nästan fri konkurrens. 
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Figur 3.5 visar hur det kan se ut över tiden när två företag anpassar sig till varandras 

produktion innan jämvikt nås. Hur jämvikten på marknaden räknas ut visas i Appendix I. De 

optimala kvantiteterna blir då y1*=a/3b och y2*=a/3b. Industrins totala producerade kvantitet 

blir y1*+ y2* = 2a/3b. Det är troligt att företagen till en början inte hamnar i jämviktsläge. Om 

kvantiteterna från början är (Y1
t, Y2

t) vid tidpunkt t, kommer företagen i nästa period att sätta 

kvantiteterna till (Y1
t+1, Y2

t+1). Detta kommer att fortsätta i k tidsperioder ända tills jämvikten 

nås vid (Y1
t+k, Y2

t+k). Den optimala producerade kvantiteten kan beräknas för en firma i ett 

oligopol som består av n identiska firmor istället för två.  Även denna beräkning visas i 

appendix I. Den optimala produktionen för firma i fås genom att lösa ekvationen p(Y)*[1 +

�
�ℰ��	�


�

] =MC(Yi). Detta liknar monopolistens optimala kvantitet bortsett från termen Si som 

betecknar firma i:s andel av marknadens totala producerade kvantitet. 1/�ℰ��	� betecknar den 

aggregerade efterfrågans priselasticitet. 
�ℰ��	�

��
 kan ses som priselasticiteten som gäller för varje 

enskild firma i ett oligopol. Ju mindre marknadsandel firman har desto mer priskänslig är 

efterfrågan som de möter. 

3.3.2 Priselasticitet 

Efterfrågans känslighet för prisförändringar kan mätas med priselasticitet, ε, som anger hur 

många procent efterfrågan ändras när priset ändras med 1 %. den. Den formella definitionen 

är ε= (∆q/q ) / (∆p/p ), vilket även kan skrivas som ε= (p/q) * (∆q/∆p ), kvoten mellan pris och 

kvantitet gånger lutningen på efterfrågekurvan.  Elasticiteten är ett bättre mått på 

priskänslighet än endast lutningen, lutningen påverkas av måttenheten medan elasticiteten är 

oberoende av den. Ju brantare lutning på efterfrågekurvan (∆q/∆p) och ju lägre priset är i 

förhållande till kvantiteten (p/q) desto mindre priskänslig är efterfrågan (Varian, 2006). Jag 

kommer att likt andra ekonomer benämna elasticiteten i absoluta termer för att slippa använda 

minustecknet som kan vara besvärligt i längden. Efterfrågan är enhetselastisk, ε =1, exakt i 

mitten på den linjära efterfrågekurvan. Då orsakar en prisökning på 1 % en 

efterfrågeminskning på 1 %. Om ε >1 är efterfrågan är elastisk, känslig för prisförändringar. 

Det innebär att om priset stiger med 1 % så minskar efterfrågan med mer än 1 % och 

producentens marginalinkomst minskar. Efterfrågan är oelastisk, ε <1, om en prisökning på 1 

% minskar efterfrågan med mindre än 1 %. Producenten kan då höja priset mer än 

proportionellt utan att efterfrågan minskar (Varian, 2006). Priselasticiteten är i stort sett alltid 

negativ, efterfrågan krymper när priset stiger (Gillen et al., 2008).  



28 
 

Efterfrågans priselasticitet beror i stor utsträckning på substitutionsmöjligheter (Varian, 2006, 

Brons et al., 2008). Ju färre substitut, desto lägre absolut priselasticitet och desto mindre 

känslig är individens efterfråga för prisvariationer. Figur 3.6 nedan (Brons et al., 2008) visar 

olika nivåer av substitution. På översta nivån bestämmer konsumenten om hon vill resa eller 

inte. På nästa nivå väljer konsumenten mellan olika destinationer och väger in nyttor som 

associeras med olika resmål.  En affärsresenär som ska på möte på en viss ort har färre 

substitut än en privatresenär som planerar sin semesterresa. Nivån därefter gäller ”mode 

substitution”, vilken typ av färdmedel resenären väljer, t.ex. bil eller flyg. Slutligen väljer man 

mellan olika flygbolag, intramodal substitution. Ju mer lika flygbolagen är varandra, desto 

lättare byter kunden mellan flygbolag och är då känslig för prisskillnader, medan om 

flygbolagen är differentierade spelar fler faktorer än priset in i beslutsprocessen. Om det finns 

flera flygbolag vars tjänster liknar varandra, är den absoluta priselasticiteten högre (Gillen et 

al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.6 Nivåer av substitution, bearbetning från Brons et al. (2002). 

Priskänsligheten ökar när det blir lättare att ta fram och jämföra priser (Gillen et al., 2008). 

Högre inkomst sänker priskänsligheten (Brons et al., 2002). Priselasticiteten ökar på lång sikt 

eftersom det blir lättare att anpassa sig till prisförändringar ju längre tid man har (Gillen et al., 

2008, Brons et al., 2002). Man kan exempelvis börja åka tåg istället för att flyga om 

flygpriserna stiger varaktigt. Priskänsligheten för långdistansflyg borde vara lägre än för 

kortdistansflyg som har fler intermodala substitut. Å andra sidan skulle priskänsligheten också 

kunna vara högre för långdistansflyg som är dyrare, upptar en större andel av inkomsten, och 

planeras en längre tid i förväg (Brons et al., 2002). Brons et al. (2002) har kommit fram till att 

är distansvariabeln insignifikant. Gillen et al. (2008) har emellertid funnit att efterfrågan på 

långdistansflyg är mindre priselastisk än efterfrågan på korta eller medellånga flygresor.  
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Var man befinner sig geografiskt bör påverka priselasticiteten för flygresor enligt Brons et al. 

på grund av bl.a. skillnader i inkomstnivåer och tillgång till marktransporter. Resultaten 

visade dock att priselasticiteten inte är högre i Europa än på andra kontinenter trots relativt 

korta avstånd och tillgång till höghastighetståg. Detta resultat antyder att resultat från studier 

gjorda i USA borde kunna överföras på europeiska förhållanden. 

Affärsresenärer och privatresenärer har olika förutsättningar och olika preferenser när de 

reser, denna slutsats dras av all litteratur som jag har studerat. Enligt Brons et al. (2002) 

strävar privatresenärer mot att maximera nyttan och har fler substitut än affärsresenärer, t.ex. 

när det gäller valet att resa eller inte, val av transportsätt och val av destination. 

Privatresenärer har även en lägre resebudget än affärsresenärer vars biljetter finansieras av 

arbetsgivaren. Affärsresenärer vill minimera kostnaderna och har färre substitut på alla nivåer. 

Biljettpriset är en mindre del av resans totala kostnad för en affärsresenär som även tar större 

hänsyn till värdet av tid än privatresenärer . På grund av värdet av tid är de mer villiga att 

betala för bra service och flexiblare biljettalternativ. En lång och obekväm resa innebär färre 

arbetade timmar. Sammanfattningsvis är sannolikheten stor att affärsresenärer är mindre 

priskänsliga än privatresenärer. Både Gillen et al. (2008) och Brons et al. (2002) har jämfört 

empiriska observationer på priselasticitet i olika studier och dragit slutsatsen att affärsresande 

har lägre absolut priselasticitet än de som reser privat. Man bör dock reservera sig något för 

resultatet eftersom studierna antar att personer som reser i arbetet väljer business class och 

privatresenärer väljer economy class, vilket inte nödvändigtvis stämmer i praktiken. 

Priselasticiteten för flygresor påverkas av variabler som förändras med tiden såsom 

förändringar i realinkomst och priset på substitut eller komplement till flygresan. Priset på 

substitut som bil och tåg påverkas av hur hårda miljökrav som ställs på dem i framtiden. En 

bra analys av priselasticitet på flygefterfrågan tar enligt Gillen et al. (2008) hänsyn till dessa 

variabler. Jag gör endast en statisk analys och bortser därmed från förändringar av variabler i 

tiden. 

3.3.3 Empiriska estimat på efterfrågans priselasticitet på flygmarknaden  

Brons et al. (2002) har gjort en metaanalys av 37 empiriska studier med sammanlagt 204 

observationer om flygresenärers priselasticitet. Studierna är geografiskt utspridda till 

Nordamerika, Europa och Australien. Syftet med studien är att testa om elasticitetsmåtten är 

statistiskt sett lika och ifall de inte är det, förklara skillnaderna. Författarna menar att det är 

svårt att beräkna priselasticiteten hos flygresenärer på grund av svårigheter att få tillgång till 
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prisuppgifter och passagerarantal. Priselasticitetsmåtten i studierna som Brons et al. har 

analyserat sträcker sig från positiv priselasticitet på 0,21 till negativ priselasticitet på -3,2. 

Majoriteten av observationerna av absolut priselasticitet ligger mellan 0,2 till 2,0. 

Observationer om affärsresenärers priselasticitet ligger till största delen inom intervallet 0,2 

till 0,8. Distributionen av observationer som inte explicit har mätt affärsresenärernas 

priselasticitet ser ut som en F-fördelning med toppen kring värdena 1,4 och 1,6. Brons et al. 

har funnit en statistiskt signifikant skillnad mellan affärs- och privatresenärer på 0,6. En 

uppdelning av observationerna i korta, medel- och långdistansflyg tyder på att priselasticiteten 

är högst för kortdistansflyg, medel för medeldistansflyg och lägst för långdistansflyg, vilket är 

i linje med teorin om substitution. 

Gillen et al. (2008) granskar 21 studier som handlar om empiriska mått på priselasticitet för 

flygefterfrågan i Kanada och andra utvecklade länder. Författarna använder ett 

graderingssystem som ger högst poäng till studier som är nya, tar hänsyn till inkomst, som 

mäter elasticiteten på korta och långa flygningar och som tar hänsyn till fler resealternativ. 11 

studier identifierades som särskilt lämpliga. Resultaten ändrades dock inte nämnvärt av att 

inkorporera alla studier. I tabell 3.1 visas medianen av elasticitetsmåtten från de 11 studierna 

som fick högst poäng. Då distributionen av måtten är skev anser Gillen et al. att medianen är 

ett bättre mått än genomsnittet. Priselasticiteten har mätts för 6 segment på flygmarknaden, 

internationella och inhemska långdistansflyg, korta och medellånga flyg, privatresenärer och 

affärsresenärer. Privatresenärernas elasticitet för efterfrågan på internationella långdistansflyg 

har en stor spridning, vilket tyder på högre osäkerhet kring hur väl medianen 1,014 beskriver 

verkligheten. Måtten baseras på ett relativt litet antal studier och observationer, vilket också 

ökar osäkerheten. Måttet på inhemska långdistansflyg bygger på minst antal studier; det 

baseras endast på 2 studier och 6 observationer.  

Tabell 3.1 Priselasticiteten för efterfrågan på flygresor (Gillen et al., 2008) 
 Internationell lång Inhemsk lång Kort el. medellång 

Affärsresenärer 0,265 1,15 0,73 

Privatresenärer 1,014 1,104 1,52 

Jag har tagit del av ett antal studier om utsläppshandelns inverkan på flygsektorn. En del 

baserar priselasticitetsmåttet på Gillens och Brons slutsatser. Albers et al. (2009) baserar sina 

studier på Gillen et al.:s beräkningar om flygresenärernas priselasticitet. Ernst&Young och 

York Aviation (2007)  har inte avslöjat hur de har kommit fram till måtten de använder för 

priselasticitet, men måtten ligger nära de från Gillen et al. Scheelhaase och Grimme (2007) 



31 
 

och Anger et al. (2008) baserar priselasticiteten på både Brons och Gillen. Anger et al. har 

även tittat på tidigare kostnadshöjningar, till exempel höjningen av priset på flygplansbränsle 

under de senaste fem åren samt flygpassagerartullen som infördes i Storbritannien i januari 

2007. Då dessa inte hade några signifikanta effekter på inkomst per tonkilometer som flögs 

drar författarna slutsatsen att efterfrågan på flygresor har en låg priselasticitet. Att dra 

slutsatsen att priselasticiteten är låg kan kritiseras. Att inkomsten inte förändras tyder snarare 

på enhetselastisk priselasticitet, att prisökningen tar ut kvantitetsminskningen. Europeiska 

kommissionens konsekvensanalys (2006 d), Frontier Economics (2008) samt Mayor och Tol 

(2007) tar fäste varken vid Gillens eller vid Brons studier. Europeiska kommissionens (2006 

d) anser att efterfrågan på flygresor generellt sett inte är priskänslig för det första eftersom 

ICAO har registrerad en stark ökning i flygpassagerartrafik 2005 trots oljeprischocker (samma 

argument som Anger et al. (2008) använder). För det andra förväntas både real BNP och real 

disponibel inkomst fortsätta att växa i framtiden, något som sänker priskänsligheten. Slutligen 

anses högre biljettpriser att påverka framförallt den rikare delen av populationen. Frontier 

Economics (2008) anser att historiska studier om priselasticiteten inte längre relevanta för 

sektorn på grund av att flygbranschen är i förändring, bl.a. fler lågkostnadsflygbolag träder in. 

Författarna resonerar att priselasticiteten bör vara hög på grund av en hög grad av konkurrens 

på flygmarknaden och många alternativ vid flygresor. Mayor och Tol (2007) konstaterar att 

priselasticiteten är osäker, men eftersom flygpriset endast är en del av en turists totala 

semesterkostnad, är priselasticiteten för flygbiljetter antagligen begränsad.  

Sammanfattningsvis avstår Scheelhaase et al., Albers et al., Brons et al. och Gillen et al. från 

att dra några allmängiltiga slutsatser. Ernst&Young and York Aviation och Frontier 

Economics bedömer att priselasticiteten för efterfrågan på flygtransport är hög i EU. 

Europeiska kommissionen (2006 d) och studien av Anger et al. (2008), bedömer att 

elasticiteten för efterfrågan på flygresor i EU generellt sett är låg. Det är dock tveksamt om 

genomsnittet verkligen kan ge en rättvis bild av flygmarknaden, en kritik som tas upp av 

majoriteten av som jag har tittat på12.  

I mina beräkningar i kapitel 5 har jag valt att vikta priselasticiteten hos flygresenärer på en 

flygsträcka enligt andelen privat och affärsresenärer, baserat på slutsatserna av Gillen och 

Brons. Eftersom Gillen et al. har viktat empirin relevansmässigt och omfattar nyare studier än 

Brons väljer jag att utgå från Gillens mått på priselasticitet för långa inrikesresor samt korta 

                                                           
12 Ernst&Young and York Aviation, Frontier Economics, Scheelhaase och Grimme, Albers et al., Brons et al. 
och Gillen et al. 
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och medellånga flygresor. Jag väljer att godta mätningarna på priselasticitet från andra länder 

baserat på resultaten från Brons et al. (2002) att flygresenärer Europa inte är mer priskänsliga 

än Nordamerika och Australien.  

3.3.4. Att föra över kostnaden för utsläppsrätter på biljettpriser och möjligheter 

till exceptionella vinster 

Att flygbolag väljer att höja biljettpriset med hela den extra kostnaden som inköp av 

utsläppsrätter kan hända i tre fall. Det första fallet är att flygmarknaden kännetecknas av 

perfekt konkurrens. Såsom diskuterades i kapitel 3.3.1, måste flygbolagen i så fall höja 

priserna med hela kostnaden för att inte få med förlust. Kostnaden för att köpa utsläppsrätter 

faller delvis på konsumenterna och delvis på producenterna. Det andra fallet är att efterfrågan 

på flygresor är helt okänslig för förändringar i priset, med andra ord att priselasticiteten är 

perfekt oelastisk. I ett sådant fall har en prisökning ingen inverkan på efterfrågan och 

flygbolagen kan föra över hela kostnaden på konsumentpriset, oavsett konkurrenssituationen 

på marknaden. så som i figur 3.7 nedan. När utbudskurvan skiftar inåt till S’ förblir 

producentpriset densamma medan konsumentpriset stiger med hela kostnadsökningen u från 

P* till Pd och utan att kvantiteten Q* förändras. Det sista fallet är att prisökningen är så liten 

att konsumenterna knappt reagerar på den (Varian, 2006, s.299). 

 

Figur 3.7. Perfekt oelastiskt utbud (Varian, 2006) 

Allt annat lika kommer kostnaderna att överföras till biljettpriser till en lägre grad om 

marknaden domineras av ett monopol än om det förelåg perfekt konkurrens. Eftersom duopol 

är ett mellanting mellan monopol och perfekt konkurrens, antyder teorin att företag på en 

duopolmarknad överför kostnaderna med någonting mellan vad än monopol och vad ett 

företag i perfekt konkurrens skulle göra. Priselasticiteten, hur känslig konsumenten är till 

prisförändringar, påverkas av lutningen på efterfrågekurvan och var man befinner sig på den. 

Ju större absolut priselasticitet desto mer minskar kvantiteten och priset stiger och desto 

mindre kommer flygbolagen att överföra kostnader, desto mer kommer de att välja att anpassa 
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sig till kostnaderna. Ju lägre priselasticitet desto mindre minskar den efterfrågade kvantiteten 

om priset stiger och desto större andel av kostnaderna kan överföras till biljettpriser utan att 

efterfrågan minskar. Det råder oenighet mellan forskare om ett fenomen som kallas för 

windfall profits, dvs. oväntade eller exceptionella vinster till följd av att priserna på 

flygbiljetter höjs med såväl den direkta kostnaden för att köpa utsläppsrätter som den 

indirekta kostnaden av alternativkostnader, värdet av de gratis tilldelade utsläppsrätterna om 

dessa skulle säljas vidare på marknaden. Möjligheter till att skapa windfall profits är avhängig 

av samma saker som de ovan nämnda. Exempelvis European Federation for Transport and 

Environment (2008) anser att flygindustrin kommer att göra stora windfall profits precis som 

elindustrin har gjort. Ernst&Young och York Aviation (2007) samt Frontier Economics 

(2008) kommer tvärtom fram till slutsatsen att flygbolagen inte kommer att få några windfall 

profits då konkurrensen är så stark att vinsterna redan är maximerade. 

4. Flygmarknaden 

4.1 Svenska flygbolag som omfattas av handelssystemet 

Det är inte helt enkelt att fastställa vilka flygbolag som omfattas i utsläppshandelssystemet 

och administreras av Sverige. I miljödepartementets promemoria om flyget i utsläppshandeln 

(2008) står det ”av de knappt 60 flygbolag med operativa licenser i Sverige kommer cirka 25 

att inbegripas av utsläppshandelssystemet tillsammans med en del privatflyg och möjligtvis 

enskilda flygbolag från icke-EU-länder”.  Jag har dock kommit fram till en annan siffra. I 

dagsläget listar Transportstyrelsen 46 svenska flygbolag som har operativa licenser beviljade i 

Sverige (Transportstyrelsen, 2010 b). Av dessa har 16 lämnat in övervaknings- och 

rapporteringsplaner, något som är obligatoriskt för alla flygbolag som tar del av 

utsläppshandelssystemet. Man kan därför anta att övriga 30 flygbolag med operativa licenser i 

Sverige inte omfattas av utsläppshandeln. Totalt har 26 flygbolag lämnat in övervaknings- och 

rapporteringsplaner, se appendix II. Det kan därmed antas att 10 flygbolag som lämnat in 

övervaknings- och rapporteringsplaner till Sverige inte har operativ licens i Sverige utan i ett 

annat land men som trots det har Sverige som administrerande medlemsstat. Skillnaden 

mellan miljödepartementets Naturvårdsverkets siffor kan möjlighen bero på olika räknesätt 

gällande flygplasleasing och vem som innehar den operativa licensen. Det är allt vanligare 

med leasing-avtal, dvs. att istället för att flygbolagen äger flygplanen så hyr de dessa från 
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andra flygbolag, antingen med eller utan besättning och operativa tillstånd. Flygbolag vars 

administrativa medlemsstat är Sverige står i Europeiska unionens officiella tidning (2010).  

4.2 Dataset 

Jag kommer att fokusera min analys av den svenska flygmarknaden på de 10 flygbolag som 

bedriver passagerartransport på de 14 mest trafikintensiva sträckorna inom Sverige. 

Flygbolagen och flygsträckorna listas i tabell 4.1 på sidan 35. För min analys räcker det att 

konstatera att samtliga flygbolag kommer antingen direkt eller indirekt genom leasing att 

omfattas av utsläppshandelssystemet. SAS, Malmö Aviation och Avitrans har fått operativa 

licenser utfärdade i Sverige och har överlämnat en övervaknings- och rapporteringsplan till 

Naturvårdsverket (Bogren, 2010 a, se appendix II). Flygoperatören Norwegian Air Shuttle, 

som administreras av och har operativ licens i Storbritannien, genomför alla flygningar åt 

flygbolaget Norwegian Airshuttle Sweden AB som har Sverige som administrerande 

medlemsstat. Därför har Norwegian Airshuttle Sweden AB inte överlämnat en övervaknings- 

och rapporteringsplan till Sverige (Bogren, 2010 b). Avitrans flyger åt Sverigeflygkoncernen 

som äger bl.a. Skyways, Gotlandsflyg och Kullaflyg. De åtta sträckorna med störst 

passagerarantal flygs enbart av SAS, Malmö Aviation och Norwegian, vilket vittnar om 

vilken stark position flygbolagen har på marknaden. SAS är överlägset störst och flyger på 9 

av de 14 mest trafikerade rutterna.  

Data om antal flygresenärer på flygsträckor inom Sverige kommer från Luftfartsverket. Datat 

har fördelen att den är mycket täckande; trafik till och från Stockholm utgör över 90 % av 

trafiken, enligt Lundvall (2010). I och med att jag har haft tillgång till uppgifter om 

flygpassagerartrafik till och från Bromma, Arlanda, Göteborg, Umeå, Luleå och Visby 

(Lundvall, 2010) täcker mitt dataset med stor sannolikhet närmare 100 procent av Sveriges 

inrikes flygtrafik. De 14 flygsträckor som jag har valt att analysera täcker 82 % av trafiken i 

datasetet. Passagerarantalet överstiger 100 000 personer per år på alla 14 sträckor. 

Passagerarantalet är mindre än 100 000 per år på alla andra sträckor i datasetet. Data gällande 

andelen affärsresenärer kommer från Swedavia. En fördel med datat om andelen 

affärsresenärer är att den mäter andelen resenärer vars ändamål med resan är affärsrelaterad. 

Den visar alltså inte andelen passagerare som köper biljetter i dyrare prisklasser. De andra 

studier som jag har tagit del av har oftast bara haft tillgång till uppgifter om resenärer som 

reser i business och economy class, vilket endast endast ger en grov uppskattning om resans 

ändamål.  
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En nackdel med datasetet är att antalet passagerare och andelen affärs- respektive 

privatresenärer inte avser samma tidsperiod. Antalet passagerare är från första till fjärde 

kvartalen under 2009 medan andelen affärs- och privatresenärer är från andra kvartalet 2009 

till första kvartalet 2010. Jag kommer att använda mig av dessa andelar trots att andelen 

affärsresenärer kan ha varit något mindre i verkligheten. Detta då andelen privatresenärer i 

hela landet vuxit relativt stabilt under 2005 till 2009 med i genomsnitt 2% årligen (Johnsson, 

2010). Vidare anger andelarna affärs- och privatresenärer endast avresande resenärer från 

Arlanda. Jag gör antagandet att talen approximativt motsvarar andelarna för all flygtrafik på 

sträckorna till och från Arlanda. Jag utgår även ifrån att andelarna för flygtrafik till och från 

Bromma motsvarar de till och från Arlanda eftersom ingen motsvarande studie har gjorts för 

Bromma (Backlund, 2010). I verkligheten är det dock möjligt att andelen affärsresenärer är 

större från Bromma som profilerat sig som en utgångspunkt för affärsresenärer enligt 

Backlund (2010). Orsaken till den knapphändiga informationen om privat- och affärsresenärer 

torde vara att flygbolag inte vill avslöja information som kan leda till att de kan anklagas för 

att tillämpa högre priser på sträckor med en stor andel affärsresenärer.  

Tabell 4.1. Flygbolag som erbjuder reguljära direktflygningar på de 14 sträckor med störst antal 

passagerare år 2009 (Swedavia, 2010, Lundvall, 2010) 

  
SAS 

Malmö Norwe- Sky- Kulla- Gotlands- 
Totalt 

  Aviation gian ways flyg flyg 

ARLANDA-LULEÅ 1 1 2 

BROMMA-MALMÖ 1 1 

ARLANDA-UMEÅ 1 1 2 

ARLANDA-LANDVETTER 1 1 

BROMMA-LANDVETTER 1 1 

ARLANDA-MALMÖ 1 1 

ARLANDA-ÅRE 1 1 

BROMMA-UMEÅ 1 1 

BROMMA-VISBY 1 1 2 

ARLANDA-SKELLEFTEÅ 1 1 

BROMMA-ÄNGELHOLM 1 1 

ARLANDA-KIRUNA 1 1 2 

ARLANDA-SUNDSVALL 1 1 

ARLANDA-RONNEBY 1 1 

Tabell 4.1 ovan visar att alla 14 sträckor är monopol- eller duopolmarknader. Om flygsträckor 

med utgångspunkt från Arlanda och Bromma sägs ingå i samma marknad på så vis att priset 

på flyg från den ena flygplatsen påverkar efterfrågan på flygningar från den andra flygplatsen, 

så är flygsträckorna duopoler eller har 3 konkurrerande flygbolag. Flygbolag som utför icke-
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reguljära flygningar på de utvalda sträckorna torde ha en försumbar effekt på reguljärflygens 

efterfrågan och prissättning. Därför väljer jag att bortse i analysen från möjliga mindre 

konkurrenter som inte flyger direkt eller regelbundet. 

 

Figur 4.1. Antal passagerare på de 14 mest passagerarintensiva sträckorna i Sverige år 2009 (Lundvall, 

2010) 

Figur 4.1 ovan visar de 14 flygsträckorna i Sverige som hade störst antal resenärer år 2009. 

Alla 14 sträckor går via Arlanda och Bromma flygplats vilket understryker deras betydelse 

som knutpunkter i svensk flygtrafik. Den hårdast trafikerade sträckan är Arlanda-Luleå med 

knappt 860 000 resande. Därefter kommer Bromma-Malmö, Arlanda-Umeå och Arlanda-

Landvetter. Bromma flygplats verkar vara utgångspunkten för många resor söderut. För 

Bromma har sträckorna Bromma-Malmö/Sturup och Bromma-Göteborg/Landvetter flest 

resenärer. Bromma-Ängelholm har också ett stort antal resande. Norr om Stockholm är 

Bromma-Umeå en sträcka med många resenärer. Arlandas högst trafikerade sträckor är i norr, 

Arlanda- Luleå med cirka 860 000 resenärer, och Arlanda-Umeå med kring 512 000 

resenärer. Sträckorna till Luleå, Umeå, Malmö och Göteborg är hårt trafikerade. 

Tabell 4.2 nedan visar antalet konkurrenter och andelen affärs- och privatresenärer ordnat 

enligt flest till minst andelar privatresenärer. Andelen affärsresande  är som lägst 23 % på 

sträckan Arlanda-Kiruna och högst 77 %  på sträckan Arlanda-Sundsvall. Arlanda-Malmö och 

Arlanda- Landvetter har stort sett samma andel som reser i affärssyfte, 54 respektive 55 %. 
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Resor till Luleå och Umeå är bland de mest trafikerade sträckorna. Det är intressant att notera 

att flygsträckor norrut har över 50% privatresenärer medan resor söderut har över 50 % 

affärsresenärer, med undantaget Arlanda-Sundsvall som är den kortaste sträckan norrut. Det 

verkar vara så att ju fler konkurrenter desto större andel privatresenärer, kanske för att ökad 

konkurrens sänker priserna vilket möjliggör att privatpersoner väljer flygalternativet. Andra 

orsaker kan vara att distanserna är långa och att flyget på längre sträckor är överlägset bil och 

tågtransport i både pris och hastighet samt att Luleå troligen tjänar som avreseort söderut åt en 

stor del av norra Sverige. När resorna blir kortare stiger andelen affärsresenärer och 

flygsträckorna är monopol från och med att andelen affärsresenärer är över hälften av 

passagerarna.  

Tabell 4.2. Antal konkurrenter och andel affärs- och privatresenärer på de 14 flygsträckor inom 

Sverige med störst passagerarantal (Lundvall, 2010, Swedavia, 2010, Johnsson, 2010) 

Sträckor 
Antal Andel resenärer Antal 

konkurrenter Affär Privat resenärer 

ARLANDA-KIRUNA 2 23 % 77 % 162141 

ARLANDA-LULEÅ 2 32 % 68 % 859209 

ARLANDA-ÅRE 1 35 % 65 % 263841 

ARLANDA-SKELLEFTEÅ 1 35 % 65 % 189563 

BROMMA-UMEÅ 1 36 % 64 % 218241 

ARLANDA-UMEÅ 2 36 % 64 % 512284 

BROMMA-VISBY 2 44 % 56 % 190456 

BROMMA-ÄNGELHOLM 1 46 % 54 % 176658 

ARLANDA-MALMÖ 1 54 % 46 % 373449 

BROMMA-MALMÖ 1 54 % 46 % 559661 

BROMMA-LANDVETTER 1 55 % 45 % 388229 

ARLANDA-LANDVETTER 1 55 % 45 % 473830 

ARLANDA-RONNEBY 1 58 % 42 % 126661 

ARLANDA-SUNDSVALL 1 69 % 31 % 139772 

4.3 Biljettprisprognos 

Jag kommer här att göra en beräkning gällande hur systemet för handel med utsläppsrätter 

kommer att öka kostnaderna per passagerare på varje enskild flygsträcka av de 14 sträckor 

som jag har valt att analysera. Jag kommer även att beräkna hur det kommer att påverka 

efterfrågan på flygresor om hela denna kostnad läggs på biljettpriset. Givet antagandena jag 

gör visar resultatet av beräkningarna att kostnaderna kommer att öka relativt lite, med 4,88 till 

32,49 kr per passagerare. Efterfrågan kommer då att minska med 0,8 till 5,1 % beroende på 

flygsträckan och priselasticiteten. 
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4.3.1. Antaganden och metod 

För att räkna ut hur mycket koldioxid som släpps ut per person under en flygning behövs 

uppgifter om hur många säten och lastutrymme som finns i flygplanet, beläggningsgraden 

samt hur mycket koldioxid som släpps ut totalt under hela flygningen, från taxi på flygfältet 

innan planet lyfter till efter landning när planet rullar in till gaten. Utsläpp per person beror på 

beläggningsgraden, dvs. till vilken grad flygplanets sittplats- och lastutrymmeskapacitet 

utnyttjas. Utsläppsmängden under en flygning beror på många faktorer. Ju högre flygplanet 

flyger desto större koncentrationer av växthusgaser kommer flyget att släppa ut långt uppe i 

atmosfären, där skadan blir som störst (Skyways, 2010). Andra faktorer är startvikten, tiden 

planet kör på marken innan och efter flygningen, avståndet och väderfaktorer såsom 

temperaturen och lufttrycket (Transportstyrelsen, 2010 c). Flygplansmodellen och motorn är 

också viktiga faktorer. Turbopropflygplan är exempelvis bättre på korta sträckor jämfört med 

jetflygplan (Skyways, 2010). Även flygtekniken och trängsel på flygplatser påverkar hur 

länge flygplanen måste hålla sig i luften. Vilket bränsle som används påverkar 

emissionsfaktorn som anger hur mycket koldioxid som släpps ut per liter bränsle. Ovan 

nämnda faktorer varierar från flygning till flygning och därför kommer jag att göra en 

förenklad beräkning med många antaganden. Resultatet kommer att ge en ungefärlig 

uppskattning på hur kostnaderna per passagerare och priserna kommer att förändras när 

flygen går med i utsläppshandelssystemet. 

Det finns många utsläppskalkylatorer på Internet som syftar till att man som konsument kan 

räkna ut utsläpp av koldioxid som ens flygresa orsakar. Jag har jämfört kalkylatorer utgivna 

av ICAO, Transportstyrelsen, SAS och Malmö Aviation samt uppskattningar om flygets 

utsläpp på Skyways, Gotlandsflygs och Kullaflygs hemsidor. Norwegian var den enda som 

inte länkade till bolagets miljöarbete på sin hemsida. I mina beräkningar har jag valt att 

använda ICAO:s beräkningsmodell (ICAO, 2010 b). Tabell 4.3 visar vad ICAO baserar 

parametrarna i beräkningen på (Sjöberg, 2008). ICAO:s utsläppskalkylator var den enda som 

kunde beräkna utsläppsmängden för alla sträckor. Därmed har utsläppsmängden beräknats på 

samma premisser för alla sträckor och resultaten kan jämföras sinsemellan. ICAO:s modell 

har de strängaste antagandena. Att en passagerare tar 150 kg i anspråk torde vara ett något 

överdrivet mått för den inhemska flygmarknaden i Sverige. EU beräknar flygsträckan som 

storcirkelavståndet mellan avgångs- och ankomstflygplats adderat med en tilläggsfaktor på 95 

km. ICAO beräknar med en längre sträcka än EU-kommissionen för sträckor som är längre än 

550 km, varför koldioxidutsläppen som rapporteras till EU kommer att vara något mindre 
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(Europeiska unionens officiella tidning, 2009). ICAO-modellen ger den största 

utsläppsmängden, skillnaden till de andra modellerna är i snitt 7,29 kg mer CO2 per person, 

därför bör resultaten av beräkningarna tas som ett övre mått eller ett worst-case scenario. Jag 

har valt att räkna ut utsläppen för passagerare som reser i ekonomiklassen.  

Tabell 4.3. ICAO:s kalkylator för koldioxidutsläpp (ICAO, 2010 b, Sjöberg, 2008)   

Flygsträcka Fågelavståndet +50 km om avstånd <550 km, 100 km 

  om 550km<avstånd<5500 km, +125 km om avstånd>5500 km. 

Flygplansmodell Genomsnittet av flygplansflottan på sträckan. 

Bränsleförbrukning Genomsnittliga bränsleförbrukningen på sträckan, 

  baseras på databasen CORINAIR som omfattar ca 50 typflygplan. 

Beläggningsgrad Genomsnittliga beläggningsgraden för resp. flygplatspar,  

  baseras på ICAO:s egen statistikdatabas. 

Fördelningen mellan Genomsnittliga fördelningen av planets totalvikt 

passagerare och gods mellan passagerare och gods för respektive flygplatspar. 

Vikt per passagerare En passagerare beräknas ta 150 kg i anspråk. 

Klassindelning Ekonomi- eller premiumklass (alla andra klasser än ekonomi). 

  Koldioxidutsläppen för premiumklass räknas upp med en faktor 2. 
 
För att få fram hur mycket kostnaderna per person ökar kommer jag att multiplicera mängden 

utsläpp med priset på utsläppsrätter. Priset på europeiska unionens utsläppsrätter, EUA, har 

som högst legat på 30 € men i februari 2009 sjönk det till knappt 10 €. Priset har sedan dess 

stigit något, upp till cirka 15 € (Transportstyrelsen, 2010) . NordPool är en av börserna där 

man kan köpa och sälja utsläppsrätter. Priset för en EUA på NordPools spotmarknad var 

15,70 € vid börsens stängning 2 september 2010. Terminspriset för att köpa en EUA i slutet 

av mars 2011 är 17,75 €. I min beräkning kommer jag att testa två olika prisscenarier. I 

lågprisscenariot används det nuvarande priset avrundat till 15 €. I högprisscenariot höjer jag 

priset med 100 % till 30 €. Euron kommer att omvandlas till kronor enligt växelkursen på 

www.valuta.se den11 oktober 2010 kl 14.12. 

För att få en uppfattning om hur många procent biljettpriserna höjs om hela kostnadsökningen 

läggs på biljettpriset kommer jag att jämföra kostnadsökningen med biljettpriset. Jag har tagit 

ett genomsnittspris på dagens alla avgångar i ekonomiklass den 22 oktober om man skulle ha 

köpt biljetterna den 11 oktober. Detta ger naturligtvis endast en grov uppskattning, 

prissättningen är dynamisk och ändrar sig från dag till dag. Hur stor andel av de ökade 

kostnaderna som överförs till biljettpriser påverkas av bl.a. konkurrensen på flygmarknaden. 

Eftersom alla sträckor är monopol- eller duopolmarknader är denna andel förmodligen mindre 

än 100 % i verkligheten.  
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Tabell 4.4 Scenarier för priselasticitet 

Affärsresenär Privatresenär 

Avstånd lång kort lång kort 

Scenario 1(låg ℰ) 0,863 0,548 0,828 1,140 
Scenario 2 1,150 0,730 1,104 1,520 

Scenario 3(hög ℰ) 1,438 0,913 1,380 1,900 

Tabell 4.4 ovan visar de olika scenarierna för priselasticitet som jag kommer att använda mig 

av för att estimera vilken inverkan prisökningen har på efterfrågan. Scenario 2 baseras på 

måttet på absolut priselasticitet av Gillen et al. (2008) för inhemska långa samt 

korta/mellanlånga flygresor uppdelat i privat- och affärsresenärer. På grund av osäkerheten 

kring priselasticitetsfaktorerna har jag gjort tre scenarier: en med samma priselasticitet, en 

med 25 % lägre elasticitet och en med 25 % högre elasticitet. Jag har delat upp flygsträckorna 

i långa och korta, de som är längre än genomsnittsavståndet 493 km har jag betecknat som 

långa och övriga som korta.  

Flygsträckor 
Genomsnittlig elasticitet 

Scenario1 Scenario2 Scenario3 

ARLANDA-SUNDSVALL 0,73 0,97 1,22 

ARLANDA-RONNEBY 0,80 1,06 1,33 

ARLANDA-LANDVETTER 0,81 1,08 1,36 

BROMMA-LANDVETTER 0,81 1,09 1,36 

BROMMA-MALMÖ 0,85 1,13 1,41 

ARLANDA-MALMÖ 0,85 1,13 1,41 

BROMMA-ÄNGELHOLM 0,87 1,16 1,45 

BROMMA-VISBY 0,88 1,17 1,47 

ARLANDA-UMEÅ 0,93 1,23 1,54 

BROMMA-UMEÅ 0,84 1,12 1,40 

ARLANDA-SKELLEFTEÅ 0,84 1,12 1,40 

ARLANDA-ÅRE 0,94 1,25 1,56 

ARLANDA-LULEÅ 0,84 1,12 1,40 

ARLANDA-KIRUNA 1,00 1,34 1,67 
Tabell 4.5. Genomsnittlig elasticitet (Beräkningarna baseras på Johnsson, 2010 och Gillen et al., 2008)  

För att få fram den genomsnittliga priselasticiteten på en viss sträcka som visas i tabell 4.5 

ovan har jag viktat elasticiteten baserat på andelen privat- och affärsresenärer på den sträckan. 

Exempelvis är andelen affärsresenärer på den långa sträckan Arlanda-Luleå 32 %. I scenario 1 

har affärsresenärer elasticiteten 0,863 och privatresenärer 0,828. Den genomsnittliga absoluta 

priselasticiteten blir då 0,32*0,8625+0,68*0,828 = 0,84.  
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4.3.2 Resultat  

Tabell 4.3. Kostnad för koldioxidutsläpp per person och flygsträcka, ökning av biljettpriser och 

inverkan på efterfrågan på flygresor.(Beräkningarna baseras på Johnsson, 2010 och ICAO, 2010 b) 

Flygsträckor 

CO2 
kg/ 

Kostnad för EUA i 
SEK** Kostnads- Efterfrågan minskar*** 

person* 15 €/t CO2 30 €/t CO2 ökning(30€) Scenario1 Scenario2 Scenario3 

BROMMA-MALMÖ 97,51 13,54 27,09 3,1 % – 2,7 % – 3,5 % – 4,4 % 

ARLANDA-KIRUNA 118,39 16,44 32,89 3,0 % – 3,1 % – 4,1 % – 5,1 % 

BROMMA-UMEÅ 98,14 13,63 27,26 3,2 % – 2,7 % – 3,6 % – 4,5 % 

ARLANDA-SKELLEFTEÅ 87,79 12,19 24,39 3,0 % – 2,5 % – 3,3 % – 4,2 % 

ARLANDA-UMEÅ 79,02 10,98 21,95 2,0 % – 1,9 % – 2,5 % – 3,1 % 

BROMMA-ÄNGELHOLM 76,99 10,69 21,39 2,6 % – 2,3 % – 3,0 % – 3,8 % 

ARLANDA-LULEÅ 102,15 14,19 28,38 2,6 % – 2,2 % – 2,9 % – 3,7 % 

ARLANDA-ÅRE 77,7 10,79 21,59 1,8 % – 1,7 % – 2,3 % – 2,9 % 

BROMMA-LANDVETTER 83,39 11,58 23,17 3,0 % – 2,4 % – 3,2 % – 4,0 % 

ARLANDA-SUNDSVALL 59,23 8,23 16,45 1,8 % – 1,3 % – 1,7 % – 2,2 % 

ARLANDA-RONNEBY 65,93 9,16 18,32 1,6 % – 1,3 % – 1,7 % – 2,1 % 

ARLANDA-MALMÖ 78,46 10,90 21,80 2,2 % – 1,9 % – 2,5 % – 3,1 % 

BROMMA-VISBY 35,14 4,88 9,76 0,9 % – 0,8 % – 1,0 % – 1,3 % 

ARLANDA-LANDVETTER 70,25 9,76 19,52 1,4 % – 1,1 % – 1,5 % – 1,8 % 
 *enligt ICAO:s utsläppskalkylator 
**1 euro = 9,26 SEK (www.valuta.se 2010-10-11 kl 14.12)  
***Anta att 100 % av kostnadsökningen överförs till biljettpriser  

Kostnaden för koldioxidutsläpp per person varierar från 4,88 kr på den kortaste sträckan till 

16,44 kr på den längsta sträckan av de 14 mest trafikerade flygsträckorna inom Sverige om 

priset på utsläppsrätter är 15 €. Om priset är 30 € är den lägsta kostnaden 9,76 kr och den 

högsta 32,89 kr. Om en utsläppsrätt kostar 30 € och hela kostnadsökningen läggs på 

biljettpriset och kostnaderna sprids jämt på privat- och affärsresenärer, stiger biljettpriset med 

0,9 till 3,2 %. I detta fall kommer efterfrågan att minska inom intervallet -0,8 till -3,1 % i 

scenario 1, -1,0 till -4,1 % i scenario 2 och -1,8 till -5,1 % i scenario 3. Utsläppsmängden per 

person gånger priset på utsläppsrätter ger kostnaden för utsläppsrätter, såväl direkta som 

alternativkostnader. Åtminstone fram till 2020 kommer flygbolagen att få majoriteten av 

utsläppsrätterna tilldelade gratis. De direkta kostnaderna kommer därför att vara betydligt 

mindre än kostnaderna som redovisas i tabellen. Flygbolagen tror inte på det teoretiska 

resonemanget om alternativkostnader (Transportstyrelsen, 2010 a), därför är det möjligt att de 

inte kommer att höja biljettpriserna med den totala kostnaden för utsläppsrätter.  

 



42 
 

5. Analys och diskussion 

Det är svårt att fastställa säkert vilken priselasticitet flygresenärers efterfrågan har. Brons et 

al. (2002) har funnit empiriska observationer från 0,2 till 2,0 med en statistiskt säkerställd 

skillnad mellan affärs- och privatresenärer. För affärsresenärernas ligger priselasticiteten inom 

intervallet 0,2 till 0,8 och för övriga mellan 1,4 och 1,6. Den absoluta priselasticiteten 

förefaller vara högst för kortdistansflyg, medel för medeldistansflyg och lågt för 

långdistansflyg, men skillnaderna är inte statistiskt säkerställda. Författarna till studien har 

även kommit fram till att flygresenärer Europa inte är mer priskänsliga än Nordamerika och 

Australien. Gillen et al. (2008) har baserat på ett antal empiriska studier tagit fram 

priselasticiteten för sex olika marknadssegment: internationella långdistansflyg, inhemska 

långdistansflyg, korta eller medellånga flyg med olika priselasticitetsmått för affärs- och 

privatresenärer. Likt Brons finner Gillen att affärsresenärerna i snitt är mindre priskänsliga än 

privatresenärer, 0,715 mot 1,213. Det finns en osäkerhet kring Gillens slutsatser eftersom 

analysen baseras på ett relativt litet antal studier och observationer. Utifrån Gillen et al och 

Brons et al kan man inte dra några slutsatser huruvida en genomsnittlig flygresenär är 

priskänslig. I mina beräkningar i kapitel 5 har jag valt att vikta priselasticiteten hos 

flygresenärer på en flygsträcka enligt andelen privat och affärsresenärer. Jag har använt mig 

av elasticitetsmått av Gillen et al för långa inrikesresor samt korta och medellånga resor. 

Kostnaderna för utsläppsrätter stiger ju mer koldioxidutsläpp flygningen medför.  Utsläppen 

beror bland annat på flygplansmodell och motorn. Nya flygplan tenderar att vara mindre 

bränslekrävande och renare. Ju högre beläggningsgrad, dvs. ju större andel av sittplatserna i 

flygplanet som används, desto mindre blir kostnaderna för utsläppsrätter per person och desto 

fler utsläppsrätter kan flygbolaget bli tilldelat gratis. Detta eftersom flygbolagens 

gratistilldelning baseras på antal tonkilometer, dvs. vikten av passagerare och frakt 

multiplicerat med den flugna sträckan. Om nyttolasten är stor i förhållande till flugen sträcka 

får de fler utsläppsrätter. Flygtekniken kan anpassas till att förbruka så lite bränsle som 

möjligt, genom t.ex. att förbereda för landning en lång tid i förväg och glidflyga planet till 

landning. Möjligheten att utnyttja detta samt hur länge flygplanet måste vänta på flygfältet 

innan och efter landning påverkas av hur mycket trängsel det är på flygplatsen. Vilket bränsle 

som används påverkar emissionsfaktorn som anger hur mycket koldioxid som släpps ut per 

liter bränsle. Biobränslen för flygplan håller på att utvecklas men det är inte säkert när dessa 

kan tas i bruk i större utsträckning. Andra faktorer som påverkar bränsleåtgången och 
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utsläppsmängden är startvikten, avståndet och väderfaktorer såsom temperaturen och 

lufttrycket, (Transportsstyrelsen, 2010 c).  

Konkurrens på flygmarknaden kommer att påverkar hur mycket flygbolagen kommer att höja 

priserna. 10 av de 14 flygsträckorna som jag har studerat visade sig vara monopolmarknader 

och 4 var duopolmarknader, under antagandet att Bromma flygplats inte utgör en gemensam 

marknad med Arlanda. Allt annat lika kommer priserna tillåtas öka mindre på en 

monopolmarknad jämfört med en duopolmarknad. Hur hög priselasticiteten är för efterfrågan 

på flygresor påverkar också hur mycket företagen kommer att tillåta priset att stiga. Om den 

absoluta priselasticiteten är hög kommer flygbolagen, allt annat lika, låta priset stiga mindre 

än om den absoluta priselasticiteten är låg. Faktorer som påverkar den genomsnittliga 

priselasticiteten på en flygsträcka är framförallt andelen privat- och affärsresenärer samt hur 

långt kunden vill resa. Empiriska studier har visat att privatresenärer i regel har högre 

priselasticitet, dvs. är mer priskänsliga än affärsresenärer. Därför är sannolikheten stor att om 

en sträcka trafikeras av en stor andel affärsresenärer kommer priserna tillåtas stiga mer på den 

sträckan än om majoriteten var privatresenärer. Slutligen, de empiriska bevisen är inte lika 

starka för effekten av avstånd när det gäller priselasticitet, men de tyder på att den absoluta 

priselasticiteten är högre på långa flygsträckor än på korta flygsträckor. Därför kommer 

flygbolagen med stor sannolikhet att låta priserna stiga mer på långa flygsträckor än på korta, 

när flyget går med i utsläppshandeln.  

Tabell 5.1. 14 hårdast trafikerade flygsträckor i Sverige i kategorier avstånd, antal resande och andel 
privatresenärer. 

Tabell 5.1 ovan visar hur jag har grupperat flygsträckorna i långa och korta, med stort och lågt 

antal passagerare och med över 50 % privatresenärer eller över 50 % affärsresenärer. 

Flygsträckor som är längre än genomsnittet 493 km är långa och sträckor med fler än det 

genomsnittliga antalet flygresenärer, 331 000, har ett litet antal resande. Detta har gett mig 

åtta kategorier, varav flygsträckorna fyllde sju. Flest flygsträckor, 6 av 14, placerade sig i 

  Antal resande 

  Låg <331 000 passagerare Hög > 331 000 passagerare 

  >50% privatresenärer >50% affärsresenärer >50% privatresenärer >50% affärsresenärer 

lång Arlanda-Kiruna   Arlanda-Luleå Arlanda-Malmö 

  Arlanda-Skellefteå     Bromma-Malmö 

  Bromma-Umeå       

kort Bromma-Ängelholm Arlanda-Sundsvall Arlanda-Umeå Arlanda-Landvetter 

  Bromma-Visby Arlanda-Ronneby   Bromma-Landvetter 

  Arlanda-Åre       
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grupperna med ett lågt antal passagerare och en hög andel privatresenärer. Näst vanligast är 

att flygsträckorna har många passagerare och en hög andel affärsresenärer.  

Kategorin för långa flygsträckor, en förhållandevis liten passagerarvolym och med hög andel 

privatresenärer, passar flygsträckorna Arlanda-Kiruna, Arlanda-Skellefteå och Bromma-

Umeå. En hög andel privatresenärer tyder på hög priskänslighet medan långa distanser tyder 

på lågpriskänslighet. Den kombinerade effekten av dessa motstridiga faktorer kommer att 

avgöra om flygbolagen kommer att höja priserna relativt mycket eller lite. Den genomsnittliga 

priselasticiteten för alla tre sträckor varierar från att vara icke-elastiskt, 0,93 till elastisk 1,67 

beroende på elasticitetsscenariot. Arlanda-Kiruna är ett duopol medan Arlanda-Skellefteå och 

Bromma-Umeå är monopol, vilket tyder på att priset kan komma att stiga relativt mer på 

sträckan Arlanda-Kiruna.  

Flygsträckorna Bromma-Ängelholm, Bromma-Visby samt Arlanda-Åre passade in i kategorin 

för långa flygsträckor, en hög andel privatresenärer och en lite passagerarvolym. Eftersom 

lång flygdistans och en hög privatresenär båda tyder på lägre priselasticitet bör priset på dessa 

sträckor stiga förhållandevis mer än på andra sträckor. Den genomsnittliga priselasticiteten 

sträcker sig från 0,87 till 1,56 beroende på elasticitetsscenariot. Bromma-Visby är ett duopol 

medan Bromma-Ängelholm och Arlanda-Åre är monopol, varför priset kan tänkas stiga mer 

på Bromma-Visby än på de andra två sträckorna. 

Arlanda-Sundsvall och Arlanda-Ronneby är korta flygsträckor med relativt få passagerare och 

en hög andel affärsresenärer. En kort flygsträcka tyder på hög priselasticitet medan en hög 

andel affärsresenärer på att den genomsnittliga priselasticiteten är låg. Den genomsnittliga 

priselasticiteten ligger mellan 0,73 och 1,33 beroende på elasticitetsscenariot enligt mina 

beräkningar, relativt låga värden vilket tyder på att priserna kan höjas mer än proportionerligt 

på dessa sträckor jämfört med andra. Båda sträckorna är dock monopolmarknader, vilket 

troligtvis dämpar prisökningen.  

Sträckan Arlanda-Luleå står ensam i kategorin för långa flygsträckor, med ett stort antal 

resande och en stor andel privatresenärer. Långt avstånd tyder å ena sidan på låg priselasticitet 

medan en stor andel privatresenärer tyder å andra sidan på priskänslighet. Den genomsnittliga 

priselasticiteten har jag beräknat till 0,84 om priselasticiteten antas vara låg upp till 1,40 om 

elasticiteten bedöms vara hög. Sträckan är ett duopol, den trafikeras av två flygbolag, vilket 

bör innebära en ökning i flygbolagens villighet att höja biljettpriset. 
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Kategorin för korta flygsträckor och ett stort antal resande och med en stor andel 

privatresenärer passar endast för sträckan Arlanda-Umeå. Arlanda-Umeå är dock den längsta 

av de korta sträckorna, den är 477 km lång vilket är precis under genomsnittet 493 km. 

Sträckan är ett duopol och den genomsnittliga priselasticiteten ligger enligt mina beräkningar 

mellan 0,93 och 1,54. På grund av denna sträckas snarlikhet till sträckan Arlanda-Luleå torde 

effekten bli densamma på båda sträckorna.  

Både Arlanda-Malmö och Bromma-Malmö passar in i kategorin med många affärsresenärer, 

många passagerare och en relativt lång distans. Många affärsresenärer samt lång distans tyder 

båda på en relativt låg priselasticitet. Den genomsnittliga priselasticiteten för dessa två 

sträckor har beräknats till 0,85 till 1,41. Sträckorna är monopolmarknader, detta innebär att 

priserna inte kommer att tillåtas öka i så stor utsträckning jämfört med om sträckan hade haft 

högre konkurrens. 

Slutligen faller Arlanda-Landvetter och Bromma-Landvetter i kategorin för korta flygsträckor 

som är relativt hårt trafikerade och har en stor andel affärsresenärer. Återigen antyder korta 

flygsträckor att priselasticiteten är hög medan den stora andelen affärsresenärer tyder på att 

priselasticiteten är låg. Den genomsnittliga priselasticiteten varierar mellan 0,81 och 1,36. 

Sträckorna är monopolmarknader, vilket som tidigare nämnts borde göra att priset tillåts stiga 

relativt lite. 

Bromma och Arlanda är nära varandra geografiskt. Om man antog att de tjänade samma 

marknad skulle det innebära att 2 till 4 flygbolag konkurrerar om resenärerna på 

flygmarknaden. Högre konkurrens tyder på att priserna kommer att tillåtas stiga mer, eftersom 

hur mycket av de ökade kostnaderna som överförs till flygbiljettpriser stiger ju mer 

marknaden kännetecknas av perfekt konkurrens, givet att efterfrågan har ett linjärt förhållande 

till priset. 

I mina beräkningar har jag kommit fram till att kostnaderna per passagerare kommer att öka 

med upp till maximalt 33 kronor för den längsta flygsträckan, Arlanda-Kiruna, givet 

högprisscenariot att priset på utsläppsrätter är 30 €. I det strängaste priselasticitetsscenariot 

minskar efterfrågan i så fall med 5,1 %.  Ju kortare sträckan är desto mindre är kostnaden för 

utsläppsrätter. Beloppet 33 kronor representerar både den direkta kostnaden och den indirekta 

alternativkostnaden för utsläppsrätter. När flyget införlivas i systemet för utsläppshandel år 

2012 kommer endast mindre del av beloppet 33 kronor att bestå av direkta kostnader för att 

köpa utsläppsrätter via auktion. Alternativkostnaden består av värdet på utsläppsrätterna om 
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dessa skulle säljas vidare till andra aktörer på marknaden. 33 kronor förefaller vara en nästan 

omärkbar summa i jämförelse med vad en flygbiljett brukar kosta. Om priset skulle höjas med 

33 kronor anser jag att en efterfrågeminskning på 5,1 % är orealistisk.  Enligt 

Transportstyrelsens nyhetsbrev Flygtendenser 2009, (Transportstyrelsen, 2010 a), är 

flygbolagen själva skeptiska till det teoretiska resonemanget om alternativkostnader: 

”Flygbolagen är eniga om att enbart de faktiska kostnaderna för köp av utsläppsrätter kommer 

att absorberas i prissättningen”. Flygbolagen hävdar därmed att de inte kommer att utnyttja 

möjligheten att höja priserna med även alternativkostnaden. Med tanke på hur låg den totala 

extra kostnaden per passagerare skulle det dock enligt min mening vara möjligt att höja 

priserna med den totala kostnadsökningen. Flygbolagen kan däremot tänka sig att höja 

priserna mer för vissa linjer om konkurrenssituationen och priselasticiteten är lämpliga 

(Transportstyrelsen, 2010 a). Baserat på mina beräkningar om flygsträckornas genomsnittliga 

elasticitet går det inte att fastställa huruvida resenärerna är elastiska eller icke-elastiska, 

måtten varierar kraftigt och ger inget entydigt svar. På många flygsträckor verkar motsatta 

effekter, t.ex. lång distans och en hög andel privatresenärer, vilket gör det svårt att dra några 

allmängiltiga slutsatser. Empiriska analyser om flygpassagerares priselasticiteter just i Sverige 

skulle kunna ge ett bättre underlag för detta. Många flygbolag har monopolställningar på en 

eller flera flygsträckor. Detta tyder på att priserna kommer att höjas mindre än om det rådde 

perfekt konkurrens på marknaden. 

Om flygbolagen väljer att höja flygbiljettpriserna med 100 % av kostnadsökningen, och 

därmed skapa så kallade windfall profits, exceptionella vinster, urholkas syftet med det 

europeiska utsläppshandelssystemet att ge flygbolagen incitament att minska sina egna 

utsläpp, istället drabbas konsumenterna av högre biljettpriser. Om flygbolagen har utrymme 

för att höja priserna med hela kostnaden för utsläppsrätter, vore det bättre att minska andelen 

gratis tilldelade utsläppsrätter och öka andelen av utsläppsrätter som måste köpas på auktion. 

Enligt Transportstyrelsens beräkningar för ett ”genomsnittligt” flygbolag kommer detta att 

ske med tiden, från att från början år 2012 vara tvungen att köpa 17 % på auktion kommer 

denna andel att öka upp till 25 % år 2020 (Transportstyrelsen, 2010 a).  Auktionsintäkterna 

skulle i sin del kunna gå till miljöåtgärder inom andra områden. Effekten av ökad information 

kring flygbolagens miljöarbete är tydligt när det gäller svenska flygbolag. Alla svenska 

flygbolag länkade vidare till bolagets miljöarbete på sin hemsida och många erbjöd 

passagerare redan nu möjligheten att ”klimatkompensera” för sina resor genom att köpa 

utsläppsrätter. 
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Det europeiska utsläppshandelssystemet kommer att innebära konkurrensfördelar för mindre 

flygbolag som inte omfattas av utsläppshandelssystemet, samt för flygbolag som har sin bas i 

ett icke-EU land, eftersom dessa kommer att bara behöva betala för utsläppen på flygrutter till 

och från EU. Alla flygbolag som flyger reguljärt på de 14 sträckor som jag har studerat 

kommer att delta antingen direkt eller indirekt i utsläppshandelssystemet. Således ger 

utsläppshandelssystemet ingen effekt på konkurrenssituationen mellan de reguljärt flygande 

flygbolagen. Det kan dock förekomma viss konkurrens från mindre, icke-reguljärt flygande 

flygbolag. I framtiden kan flygsträckorna få mer konkurrens från tågtransportsektorn om 

Sveriges framtida regeringar väljer att satsa på utveckling av höghastighetståg. Allt annat lika 

kommer kostnaderna att överföras till biljettpriser till en lägre grad om marknaden domineras 

av ett monopol än om det förelåg perfekt konkurrens. Eftersom duopol är ett mellanting 

mellan monopol och perfekt konkurrens, antyder teorin att företag på en duopolmarknad 

överför kostnaderna med någonting mellan vad än monopol och vad ett företag i perfekt 

konkurrens skulle göra. Priselasticiteten, hur känslig konsumenten är för prisförändringar, 

påverkas av lutningen på efterfrågekurvan och var man befinner sig på den. Ju större absolut 

priselasticitet desto mer minskar kvantiteten och priset stiger och desto mindre kommer 

flygbolagen att överföra kostnader, desto mer kommer de att välja att anpassa sig till 

kostnaderna. Ju lägre priselasticitet desto mindre minskar den efterfrågade kvantiteten om 

priset stiger och desto större andel av kostnaderna kan överföras till biljettpriser utan att 

efterfrågan minskar. 

Det råder oenighet mellan forskare om ett fenomen som kallas för windfall profits, dvs. 

oväntade eller exceptionella vinster till följd av att priserna på flygbiljetter höjs med såväl den 

direkta kostnaden för att köpa utsläppsrätter som den indirekta kostnaden av 

alternativkostnader, värdet av de gratis tilldelade utsläppsrätterna om dessa skulle säljas 

vidare på marknaden. Möjligheter till att skapa windfall profits är avhängig av samma saker 

som de ovan nämnda. Exempelvis European Federation for Transport and Environment 

(2008) anser att flygindustrin kommer att göra stora windfall profits precis som elindustrin har 

gjort. Ernst and Young och York Aviation (2007) samt Frontier Economics (2008) kommer 

tvärtom fram till slutsatsen att flygbolagen inte kommer att få några windfall profits då 

konkurrensen är så stark att vinsterna redan är maximerade.  

Sammanfattningsvis av de 14 flygsträckor jag har studerat kommer den totala kostnaden per 

passagerare att öka med maximalt med 33 kr under högprisscenariot. Priselasticiteten för 

efterfrågan på flygtjänster på en viss sträcka kan inte fastställas till en viss nivå. 
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Privatresenärer är mer priskänsliga än affärsresenärer men en blandning av olika typer av 

resenärer och avståndet på flygsträckan ger motstridiga effekter. Alla flygsträckor inom 

Sverige karakteriseras av monopolistisk eller duopolistisk konkurren. Graden av konkurrens 

på flygsektornivå kan därmed betecknas som låg. Priset kommer att stiga mindre på monopol- 

och duopolmarknader än i perfekt konkurrens. Konkurrensen är dock hårdare om hänsyn tas 

till andra transportmedel. Att hela kostnaden överförs på biljettpriser bedömer jag som möjligt 

med flygbranschens förutsättningar då kostnadsökningen är så liten. 
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Appendix I. 

Jämvikten på en marknad som domineras av två identiska företag som producerar en identisk 

produkt räknas ut som följande. Priset på marknaden är p(Y)=p(y1 + y2
 
)=a-b(y1 + y2

 
). 

Vinstfunktionen för F2 fås genom att ta pris gånger kvantitet, dvs. π(y1,y2)=(a-b(y1 + y2
 
))*y2. 

Kombinationerna av y1 och y2 som ger konstant vinst åt F2 ges av isoprofitkurvan π~
2=a y2- 

by1y2- by2
2
. Denna kurva måste vara vertikal vid den optimala producerade kvantiteten. 

Punkten där kurvan är vertikal fås genom att likställa marginalintäkten (MR) och 

marginalkostnaden (MC). Anta att MC är 0. MR fås genom att ta den partiella derivatan av 

vinstfunktionen med avseende på y2. Genom att lösa ut y2 fås y2= (a-by1)/2b. Eftersom F1 och 

F2 är identiska är y1=y2. Man kan då substituera dessa med varandra i reaktionsekvationerna. 

De optimala kvantiteterna blir då y1*=a/3b och y2*=a/3b. Industrins totala producerade 

kvantitet blir y1*+ y2* = 2a/3b.  

Den optimala producerade kvantiteten för en firma i ett oligopol som består av n identiska 

firmor istället för två beräknas som följande. Industrins totala produktion ges av Y=y1+y2+… 

yn. Varje företag maximerar sin vinst när deras marginalintäkter är lika med 

marginalkostnaden, MR=MC. MR för firma i är p(Y)+(∆p/ ∆Y)yi). Detta kan manipuleras till 

p(Y)*[1 +
�

�ℰ��	�


�

] =MC(Yi). Detta liknar monopolistens optimala kvantitet bortsett från termen 

Si som betecknar firma i:s andel av marknadens totala producerade kvantitet. 1/�ℰ��	� 

betecknar den aggregerade efterfrågans priselasticitet som också kan skrivas som (∆p/ 

∆Y)*(Y/p(Y)). 
�ℰ��	�

��
 kan ses som priselasticiteten som gäller för varje enskild firma i 

oligopolet. Ju mindre marknadsandel firman har desto mer priskänslig är efterfrågan som de 

möter.  
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Appendix II. 

Flygoperatör Land 

Avia Express AB SWEDEN 

Atran-Avitrans RUSSIAN FEDERATION 

Avitrans Nordic AB SWEDEN 

Blue Chip Jet SWEDEN 

CCI Pilot Service II, LLC UNITED STATES 

City Airline AB SWEDEN 

DLS AIR UNITED STATES 

Go Ahead International SWITZERLAND 

Golden Air Flyg AB SWEDEN 

Hastens Sangar AB SWEDEN 

Kinnarps SWEDEN 

Malmö Aviation AB SWEDEN 

MIL Sweden SWEDEN 

N724DB LCC UNITED STATES 

Nex Time Jet AB SWEDEN 

Nova Airlines AB SWEDEN 

Occidental Petroleum UNITED STATES 

PMI Global Services Inc. UNITED STATES 

Rainier AVTN UNITED STATES 

Saab AB SWEDEN 

SAS Sverige AB SWEDEN 

Shotgun Ranch Aviation UNITED STATES 

Tandoro SWITZERLAND 

TUIfly Nordic AB SWEDEN 

West Air Sweden AB NORWAY 

Viking Airlines AB SWEDEN 

”Flygoperatörer som lämnat in övervaknings- och rapporteringsplan enligt lag 2004-1199 om handel 

med utsläppsrätter” Bogren (2010 a) 


