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Sammanfattning 

Med en ökad efterfråga på billig och effektiv flygtrafik ökar flygtrafikens negativa 

miljömässiga effekter i en eskalerande takt, vilket leder samhället i en ohållbar riktning. För 

att öka hållbarhetsaspekten inom flygsektorn krävs genomgående förändringar. Som ett steg i 

denna riktning har EU valt att införliva flygtrafiken i dess handel med utsläppsrätter. Syftet 

med uppsatsen är att undersöka vilka konsekvenser som kan förväntas efter införlivandet av 

flygtrafiken i EU: s handel med utsläppsrätter. I studien genomförs beräkningar på vilka 

efterfrågeförändringar som kan komma att ske, samt vilka konkurrensskevheter införlivandet 

av flygtrafiken kan innebära för europeiska flygbolag jämfört med icke-europeiska. Resultatet 

visar att biljettpriserna sannolikt kommer att höjas till följd av ökade kostnader på grund av 

utsläppsrättshandel. Detta kommer att leda till en efterfrågeminskning av flygbiljetter och en 

ökad segmentering och homogenisering av resenärstyper på olika flygsträckor. Vidare nås 

slutsatsen att europeiska flygbolag missgynnas i konkurrensen bland annat på grund av 

hubbeffekter. I uppsatsen nås även slutsatsen att koldioxidutsläpp från flygsektorn kommer att 

minska till följd av utsläppsrättshandeln. 

 

Nyckelord:  

EU ETS, flygtrafik, utsläppsrätter, klimatförändringar, efterfrågeförändringar, 

konkurrensskevheter. 
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Kapitel 1: Inledning 

I ett alltmer globaliserat och utvecklat samhälle är flygtrafiken en viktig faktor för att skapa 

gynnsamma förutsättningar för bland annat ekonomiska och kulturella utbyten nationellt och 

internationellt. I och med detta ökar efterfrågan på billig och effektiv flygtrafik. Dock leder 

detta även till att flygtrafikens negativa miljömässiga effekter ökar i en eskalerande takt, 

vilket leder samhället i en ohållbar riktning. För att öka hållbarhetsaspekten inom flygsektorn 

krävs genomgående förändringar. Som ett steg i denna riktning har EU valt att införliva 

flygtrafiken i dess handel med utsläppsrätter. Frågan är vilka konsekvenser som kan förväntas 

efter införandet av flygtrafiken i EU: s handel med utsläppsrätter? 

 

1.1 Bakgrund 

Att globalt begränsa utsläppen från växthusgaser är ett av 2000-talets stora problem. Det är 

dock nödvändigt att detta genomförs omgående för att inte riskera oåterkalleliga 

klimatförändringar på lång sikt och våra möjligheter att utveckla av ett hållbart samhälle. 

Dessa begränsningar kan endast uppnås genom ett internationellt samarbete och aktiv 

miljöpolitik världen över.  Genom att tillgodose den ekonomiska, sociala och miljömässiga 

aspekten av hållbar utveckling skapas ett hållbart samhälle. Ofta hamnar den miljömässiga 

dimensionen i skymundan till fördel för den ekonomiska (Naturvårdsverket, 2006). Den mest 

spridda och accepterade definitionen av hållbar utveckling myntades av Gro Harlem 

Brundtland i rapporten ”Vår gemensamma framtid” (1987). I rapporten definieras hållbar 

utveckling som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov" (Brundtland, 1987).  

För en gemensam ansträngning att bekämpa utsläpp av växthusgaser undertecknades 

Kyotoprotokollet av de så kallade Annex I-länderna (se bilaga 1) år 1998. I och med detta 

åtog de sig att minska de sammanlagda antropogena utsläppen av växthusgaser med minst 5 

procent av 1990 års nivå under åtagandeperioden 2008-2012. EU: s medlemsstater har dock 

gått ett steg längre och åtagit sig att minska sina utsläpp med 8 procent (Kyotoprotokollet, 

1998). EU: s handel med utsläppsrätter är ett ekonomiskt styrmedel som ska hjälpa 

medlemsstaterna att minska sina utsläpp på ett kostnadseffektivt sätt och därigenom verka 

mot målet att uppnå minskade koncentrationer av växthusgaser i atmosfären samt hållbar 

utveckling (SOU, 2005).  
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Flygtrafikens omfattande negativa miljöpåverkan i form av bland annat koldioxid- och 

kväveoxidutsläpp ökar med ökad efterfråga på flygtrafik. Då internationellt flyg inte omfattas 

av Kyotoprotokollet är det viktigt att enas om andra överenskommelser för att begränsa 

utsläppen. Detta har inom EU skett genom att från 1:a januari 2012 införliva flygtrafiken i 

handeln med utsläppsrätter. Bakgrunden till detta beslut är att den starka tillväxten inom 

flygsektorn annars riskerar att underminera det arbete som görs inom övriga sektorer för att 

begränsa växthusgasutsläpp (Naturvårdsverket, 2006). 

1.2 Problemformulering och syfte 

Syftet för denna uppsats är att studera vilka konsekvenser, positiva som negativa, som kan 

tänkas uppkomma i samband med införlivandet av flygtrafiken i EU: s handel med 

utsläppsrätter. De positiva effekterna förväntas falla under miljöförbättrande teknologi samt 

mer effektivt resursutnyttjande, medan de negativa kan förväntas innefatta snedvridningar på 

konkurrensmarknaden samt påverkan på efterfrågan och utbud av flygresor. En beräkning på 

hur mycket efterfrågan på flygresor kan komma att sjunka samt en analys av de ekonomiska 

och konkurrensmässiga snedvridningarna som kan komma att uppstå genomförs också. Denna 

uppsats kommer därför mot bakgrund av detta utgå från frågeställningen: Vilka konsekvenser 

kan förväntas efter införandet av flygtrafiken i EU: s handel med utsläppsrätter? 

1.3 Metod 

1.3.1 Val av metod 

Uppsatsämne valdes med utgångspunkten att analysera ett problem som innehåller både en 

miljömässig och en ekonomisk dimension. Då ämnet ännu är ungt, är de vetenskapliga 

beläggen ännu ofullständiga. Detta gäller både de långtgående miljömässiga konsekvenserna 

av utsläpp av växthusgaser, och effekterna av det europeiska handelssystemet. För att en 

djupare förståelse för problemet ska uppnås har jag valt en kvalitativ ansats.  

 

För att genomföra uppsatsen har litteraturstudier, dels av ekonomisk teori och dels av 

relevanta rapporter, utförts.  Den skriftliga informationen har använts för att skapa en 

förståelse för klimatproblematiken, flygtrafiken, EU: s handelssystem för utsläppsrätter, samt 

för de ekonomiska teorier som presenteras. Det tryckta materialet har hämtats på universitets 

olika bibliotek. Rapporter har hämtats på olika organisationers hemsidor och övriga artiklar 

har hittats via Internet. Analysen baseras till stor del på sekundärdata. 
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Metoden för att genomföra beräkningen av olika efterfrågeminskningsscenarion samt 

konkurrensskevheter presenteras i kapitel 4. 

1.3.2 Metodkritik 

Ämnet som undersöks är så pass nytt att generaliseringar och spekulationer förekommer. 

Forskningen inom området är ännu knapphändig, vilket gör att resultaten är förknippade med 

visst mått av osäkerhet. Svårigheter att få tillgång till faktiska siffror har gjort att 

beräkningarna som utförs är baserade på många antaganden, och är därför enbart syftade att 

exemplifiera möjliga utfall av införlivandet av flygtrafiken i EU: s handel med utsläppsrätter. 

Då sekundärdata i stor utsträckning har använts försvåras en saklig analys av problemet. 

1.4 Avgränsning 

Långtgående konsekvenser för bland annat turism, påverkan på U-länder samt konsekvenser 

för andra färdsätt så som tåg och buss kommer med tanke på uppsatsens längd inte att tas 

hänsyn till. Ämnet för denna uppsats är mycket aktuellt. Information publicerad efter den 12 

juni 2012 har därför inte tagits hänsyn till. 

1.5 Disposition 

Kapitel 2 kommer att behandla den miljömässiga bakgrunden till problemet, samt presentera 

EU: s handelssystem för utsläppsrätter. Därefter kommer jag att introducera de teorier jag har 

valt för att analysera problemet i kapitel 3. I kapitel 4 kommer jag att presentera empiriska 

fakta och genomföra empiriska beräkningar på den efterfrågeminskning som kan komma att 

ske till följd av en eventuell prishöjning då kostnaden för utsläppsrätter införlivas i 

flygtrafiken samt vilken påverkan priselasticiteten har på detta. En beräkning genomförs även 

på de konkurrensskevheter som kan komma att uppstå. I kapitel 5 analyseras problemet med 

hänsyn till de teorier som har presenterats samt de empiriska beräkningarna i kapitel 4. I 

kapitel 6 presenteras uppsatsens slutsatser.  
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Kapitel 2: Bakgrund 
För att kunna analysera flygtrafikens införlivande i EU: s handelssystem för utsläppsrätter är 

det centralt att förstå vad klimatförändringar innebär, vilken miljöpåverkan flygtrafiken står 

för idag samt uppbyggnaden av EU: s handelssystem för utsläppsrätter.  

2.1 Klimatförändringar 

De senaste 50 åren har medeltemperaturen på jorden ökat i en eskalerande takt, vilket 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) anser mycket troligt beror på 

antropogena aktiviteter. Koncentrationen av koldioxid (CO2), metan (CH4) och kväveoxid 

(NOx) i atmosfären har sedan den industriella revolutionen på 1750-talet ökat markant som 

resultat av mänskliga aktiviteter. Koldioxid är den mest betydande av de antropogena 

växthusgaserna. År 2005 låg den globala koncentrationen av koldioxid på 379 ppm (parts per 

million), att jämföra med den förindustriella koncentrationen på 280 ppm, vilket är en 

onaturligt hög ökning. Om denna koncentration skulle uppgå till mer än 450 ppm anser IPCC 

att jordens globala medeltemperatur kommer att höjas med mer än 2 °C jämfört med 

förindustriell temperatur, vilket kommer att generera en allvarlig risk för ekosystem, 

matproduktion, mänsklig säkerhet och hälsa samt målet att åstadkomma hållbar utveckling. 

De kostnader som skulle följa på detta skulle bli mycket höga. För att undvika detta scenario 

måste utsläppen av växthusgaser globalt minska till hälften före år 2050. IPCC anser det 

mycket troligt att de effekter vi kommer att se under 2000-talet kommer att vara större än de 

vi observerade under 1900-talet om nivån på växthusgaser fortsätter att öka, eller hålls 

konstanta på dagens nivå (IPCC, 2007).  

2.2 Flygtrafikens klimatpåverkan 

Flygtrafikens klimatpåverkan är ett komplext problem som bland annat beror på flygplanets 

höjd och externa varierande förutsättningar som temperatur och atmosfärens sammansättning. 

Flygtrafiken genererar idag cirka 3,5 procent av den totala globala antropogena 

klimateffekten. Dock ökar flygtrafikens andel stadigt och beräknas vara 5 procent år 2050 

(IPCC, 1999). Mellan åren 1990 och 2003 ökade EU: s utsläpp av växthusgaser från 

internationell luftfart med 73 procent, samtidigt som EU: s totala utsläpp minskade med 5,5 

procent. Det är därför nödvändigt att minska flygets negativa påverkan på klimatet, för att inte 

underminera förbättringar inom miljöområdet som görs inom övriga sektorer. Flygtrafikens 

påverkan består av kondensstrimmor vilket påverkar bildningen av cirrusmoln samt de utsläpp 

som genereras i samband med förbrukning av fossila bränslen: koldioxid som förstärker 
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växthuseffekten; kväveoxidutsläpp vilket bildar ozon som har en negativ inverkan på 

växthuseffekten samt reducerar metan som motverkar växthuseffekten; utsläpp av sot- och 

svavelpartiklar som bland annat påverkar cirrusmolnbildning. Effekten på cirrusmolnbildning 

räknas dock inte in i flygets klimateffekter, då forskningen kring detta problem är otillräcklig. 

Den totala sammanlagda effekten av flygets klimatpåverkan, exklusive bildningen av 

cirrusmoln, beräknas vara 2-4 gånger större än enbart utsläppen av koldioxid 

(Naturvårdsverket, 2006).  

 

2.3 Att stävja klimatförändringar 

I kampen mot att farliga och irreversibla antropogena klimateffekter ska öka har FN kommit 

överens om Kyotoprotokollet. I detta fastslås att EU: s samlade koldioxidutsläpp ska minskas 

med 8 procent jämfört med 1990 års nivå till perioden 2008-2012 (Kyotoprotokollet, 1998). 

Dock är utsläpp från internationell sjö- och luftfart undantagna Kyotoprotokollet, då 

allokeringen av utsläpp från dessa sektorer är svåra att fastställa till specifika länder. Därför 

har frågan istället lämnats åt den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) och den 

internationella luftfartsorganisationen (ICAO) att lösa (Naturvårdsverket, 2002).  

 

2.4 European Union Emissions Trading Scheme  

European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS) skapades som ett sätt att bekämpa 

klimatförändringen och är ett av EU: s viktigaste instrument i den kampen. Systemet 

lanserades 2005 för att reducera miljöfarliga utsläpp av växthusgaser kostnadseffektivt, 

genom att sätta ett pris på varje ton av koldioxid som släpps ut. Genom systemet beräknar EU 

att unionen som helhet kommer att minska sina utsläpp av växthusgaser enligt Kyoto-

protokollet, till en kostnad av mindre än 0,1 procent av BNP (European Commission, 2009). 

 

2.4.1Systemets design 

EU ETS är ett cap-and-trade system, vilket innebär att ett tak sätts på den totala mängden 

utsläpp som tillåts, tillsammans med ett system för handel med rättigheter för utsläppen under 

detta tak. Genom att sätta utsläppstaket lägre än vid ”business as usual” skapas en knapphet 

av en resurs och därmed ett pris på resursen i fråga. En utsläppsrätt, European Union 

Allowance (EUA), ger rätt att släppa ut ett ton koldioxid. Det är obligatoriskt för EU: s 

medlemsstater att medverka inom de sektorer som är berörda, samt att presentera en nationell 

allokeringsplan (National Allocation Plan, NAP), vilken visar hur utsläppsrätterna allokeras 
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mellan företag inom landet (ibid.).  

 

Systemet har implementerats i tre faser, varav den första fasen var en tre år lång pilotfas 

mellan 1 januari 2005 och 31 december 2007. I denna fas genomfördes systemets uppbyggnad 

inför fas två, bland annat genom insamling av data för att hitta en lämplig nivå på 

utsläppstaket. Den andra fasen, 1 januari 2008 till 31 december 2012, sammanfaller med den 

första åtagandeperioden i Kyotoprotokollet, det vill säga under den period då EU ska ha 

minskat sina växthusutsläpp med 8 procent. Fas tre, slutligen, sträcker sig från 1 januari 2005 

till 31 december 2020, en lång period som ger förutsättningar för långsiktiga investeringar i 

utsläppsbesparande åtgärder (ibid.). 

 

Kontroll av systemet sker genom att samtliga anläggningar årligen skickar in en 

utsläppsrapport vilken godkänns av en oberoende kontrollant. Om företag släpper ut mer än 

de har utsläppsrätter för beläggs de med en straffavgift om 100 euro per ton CO2, och måste 

påföljande år lämna in de utsläppsrätter som saknas. De beläggs dessutom med förbud att 

sälja utsläppsrätter (Damsgaard, 2009). 

 

2.4.2 Fördelning av utsläppsrätter 

En viss procentsats av utsläppsrätterna delas ut gratis, och resterande auktioneras ut. Från och 

med år 2013 ska cirka 50 procent av utsläppsrätterna auktioneras ut, för att allt eftersom öka 

med målet 100 procent år 2027. Syftet med auktioneringen är att öka systemets effektivitet 

samt öka ekonomska medel till klimatåtgärder (Naturvårdsverket, 2011). Om ett företag 

minskar sina utsläpp kan det antingen spara sina utsläppsrätter för att täcka framtida behov 

eller sälja dem till ett annat företag. Om ett företag får slut på utsläppsrätter kan de investera i 

utsläppsminskande teknologi, köpa fler rättigheter från andra företag eller på auktion eller 

köpa krediter från mekanismen för en ren utveckling (Clean Development Mechanism, CDM) 

alternativt gemensamt genomförande (Joint Implementation, JI). Genom CDM kan företag i 

Annex I-länder genomföra utsläppsminskande åtgärder i utvecklingsländer och därigenom 

tjäna säljbara certifierade utsläppsminskningar (Certified Emissions Reductions, CER), varje 

motsvarande ett ton koldioxid. Genom att investera i minskning av växthusgaserna där 

minskningarna är billigare kan kostnaderna för att uppfylla Kyotoprotokollet sänkas. Genom 

JI tillåts ett Annex I-land genomföra utsläppsminskande åtgärder i ett annat Annex I-land och 

därigenom, liksom med CDM, billigare uppfylla Kyotoprotokollet. Genom JI-projekt kan 

länder tillgodoräkna sig utsläppsminskningsenheter (Emission Reduction Units, ERU) vilka 
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kommer från det land där projektet genomfördes tilldelning av utsläppsrätter. På så sätt hålls 

det totala antalet utsläppsrätter konstant. Flexibiliteten och valfriheten (1 EUA = 1 CER = 1 

ERU) ska garantera att utsläppsminskningarna genomförs på det mest kostnadseffektiva sättet 

(Faber, 2011).  

 

2.4.3. Politisk bakgrund till införlivningen av flygtrafiken 

Som tidigare nämnts inkluderas inte den internationella flygtrafiken i Kyotoprotokollet. I 

artikel 2.2 i Kyotoprotokollet (1998) fastslås att: 

 ”Parterna i bilaga I skall sträva efter att begränsa eller minska utsläppen av växthusgaser (…) 

från flygbränslen och marina bränslen genom insatser i Internationella civila 

luftfartsorganisationen (ICAO) respektive Internationella sjöfartsorganisationen (IMO)”. 

Detta innebär att ansvaret för att minska utsläppen ligger hos Annex I-länder, som är de enda 

länder som har bindande och kvantitativt fastställda mål. Denna diskriminering grundar sig i 

ramkonventionen för ”common but differentiated responsibilities” (CBDR). Enligt CBDR har 

samtliga stater ett ansvar för miljön och för att främja hållbar utveckling, samtidigt som detta 

ansvar fördelas olika mellan stater, bland annat beroende på vilken ekonomisk situation staten 

befinner sig i samt vilken historisk påverkan staten har haft som miljöförorenare (CISDL, 

2002). ICAO: s regler är, till motsatt från Kyotoprotokollet, icke-diskriminerande utan 

innefattar alla existerande flygbolag oavsett nationalitet, vilket har fått länder som inte 

omfattas av bilaga 1 att argumentera för att införlivandet av flygtrafiken i EU ETS strider mot 

andra globala klimatavtal. Då internationella avtal gällande flygtrafiken inte har varit möjliga 

att få till stånd har EU valt att införliva flygtrafiken i EU ETS. För att undvika 

koldioxidläckage och snedvridning av konkurrens har EU valt att reglerna för utsläppsrätter 

ska gälla samtliga länder oavsett nationalitet. Detta rättfärdigade EU med hänvisning till 

Chicagokonventionen, vilken fastslår att enskilda parter får lov att applicera sina egna lagar 

om flygtrafik icke-diskriminerande (Faber, 2011).  

 

2.4.4 Införlivning av flygtrafiken i EU Emissions Trading Scheme 

För flygtrafiken har taket på koldioxidutsläpp satts till 97 procent av de samlade 

genomsnittliga utsläppen år 2004-2006. Denna procentsats kommer att minska årligen. Alla 

flygbolag som verkar inom EU genom intra-EU-flygningar eller landar eller lyfter från någon 

av EU: s flygplatser omfattas av EU ETS, oavsett vilken nationalitet de tillhör. Utsläppsrätter 

tilldelas alla flygbolag som landar eller lyfter inom Europa. Om ett företag inte kan presentera 

utsläppsrätter för flygningar beläggs de med samma sanktioner som övriga sektorer, det vill 
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säga straffavgifter och försäljningsförbud av utsläppsrätter. Som en sista utväg kan 

Europeiska kommissionen lägga näringsförbud, tillfälligt eller permanent, på företaget i fråga. 

Antalet utsläppsrätter som tilldelas beror på företagets historiska utsläpp genom beräkning av 

företagets historiska tonkilometerdata. Tonkilometer definieras som: 

    Distans * Nyttolast  

där distans mäts som storcirkeldistansen
1
 mellan lyft- och landningsplatsen för flygningen, 

plus en schablonsträcka på 95 kilometer. Nyttolasten är den totala viktsumman av frakt, brev 

och passagerare på flygningen. Flygplansutsläpp beräknas genom att räkna om den 

observerade bränslekonsumtionen till koldioxidutsläpp. Utsläppen beräknas enligt formeln: 

  Bränsleförbrukning * Utsläppsfaktor 

där utsläppsfaktorn beror på vilken typ av bränsle som används och beräknas som ton CO2/ton 

bränsle. Utsläppsfaktorn för biobränsle är noll. För en flygning som startar eller landar inom 

EU krävs utsläppsrätter för hela flygningen, även om bara en del av den sker inom EU: s 

luftrum. Flygningar igenom EU: s luftrum, utan start eller landning på någon av EU: s 

flygplatser, krävs det inga utsläppsrätter för (Dir. 2008/101/EC). 

 

För flygtrafiken delas 82 procent av utsläppsrätterna ut och 15 procent auktioneras ut. Intäkter 

från auktioneringen av utsläppsrätter tillfaller staten. Det är upp till de enskilda 

medlemsländerna att avgöra vad intäkterna från auktionerna ska användas till, även om EU 

anser att de bör användas till att finansiera anpassning till handelsystemet, minskning av 

klimatförändringar samt forskning och utveckling. De resterande 3 procent av utsläppsrätterna 

är reserverade för företag som expanderar kraftigt (företag vars tonkilometerdata ökar med 

mer än 18 procent i årligt genomsnitt) samt för nya företag på marknaden. Dessa 

reservutsläppsrätter delas dock endast ut om det expanderande/nya företagets ökande 

aktiviteter inte beror på övertagande av marknadsandelar från tidigare etablerade företag 

(Faber, 2011). Utsläppsrätterna som tilldelas flygbolag är endast giltiga inom flygsektorn. 

Däremot är flygbolag fria att köpa utsläppsrätter av företag inom andra sektorer, samt av JI 

och CDM. Anledningen till detta är att flygtrafiken inte innefattas av Kyotoprotokollet, och 

Europeiska kommissionen vill inte underminera förpliktelserna inom Kyotoprotokollet (ibid.). 

 

                                                 
1
 Storcirkeldistansen mäts som det kortaste avståndet över jordytan mellan två punkter, vilket ges av en båge 

mellan dessa punkter. Storcirkeldistansen (D) beräknas som: Cos (D) = (Sin a Sin b) + (Cos a Cos b Cos |c|), där 

a och b är latituder för respektive punkt och | c | är det absoluta värdet av skillnaden i longitud mellan punkterna. 

Resultaten av denna ekvation ges i grader. Varje grad på jordens yta motsvarar ungefär 111,32 km, varför 

resultatet måste multipliceras med detta nummer för att få distansen i kilometer (Wolfram Research, 2012). 
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2.4.5 Undantag 

Undantag för kravet på utsläppsrätter för flygning ges till flygplan med en maximal startvikt 

på 5 700 kilo, till företag som släpper ut mindre än 10 000 ton koldioxid per år, och företag 

som utför färre än 243 flygningar under en fyramånaders-period i tre fyramånader-perioder i 

rad (vilket innebär färre än två flygningar per dag). Detta gör att mycket små företag, eller 

företag som endast till liten del är verksamma inom EU slipper undan kravet på utsläppsrätter. 

Räddnings-, militär-, övnings-, forsknings- och humanitära flygningar är och undantagna, 

likaså flygningar som utförs exklusivt för transport av statsöverhuvuden och politiker på 

officiella uppdrag (Dir. 2008/101/EC).  
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Kapitel 3: Teori 

För att kunna analysera den bakgrundinformation som presenterades i kapitel 2, kommer i 

detta kapitel de teorier som behövs presenteras. Teorierna är valda för att kunna förklara 

vilken påverkan marknadsformen har på pris- och kvantitetsförändringar samt vilka 

snedvridningar och konkurrensskevheter som kan uppstå på marknaden. Vidare analyseras 

priselasticitetens påverkan på efterfrågan på flygresor. Avslutningsvis presenteras en teori för 

att förklara hur handelssystemet för utsläppsrätter är uppbyggt.  

 

3. 1 Marknadsformer 

Marknadsformer benämns de olika konkurrensförhållanden under vilka varor produceras och 

konsumeras. Det är väsentligt att förklara hur olika konkurrenssituationer påverkas av 

införandet av utsläppsrätter, eftersom marknadsformen kommer att avgöra hur stor andel av 

en eventuell kostnadsökning som kommer att kunna överföras på biljettpriserna, vilket i 

förlängningen kommer att påverka en eventuell efterfrågeminskning. För att förenkla analysen 

antas att efterfrågefunktionen är linjär i samtliga fall. 

 

3.1.1 Perfekt konkurrens 

Vid perfekt konkurrens produceras och säljs varan till sin lägsta möjliga genomsnittliga 

kostnad, och vinst för producenterna existerar inte. Då efterfrågan är en linjär funktion mellan 

pris och kvantitet kan den beskrivas som: 

     P(Q) = a – bQ 

Vinstmaximering fås genom att sätta pris = marginalkostnad (c): 

    a – bQ = c 

Vilket leder till jämviktskvantiteten: 

        
     
 

 

Då kostnadsökningen är proportionell till den producerade kvantiteten kommer kostnaden för 

utsläppsrätter höja marginalkostnaden från c till c + u. Vid ökade kostnader på grund av 

utsläppsrättshandel ges vinstmaximering då istället av: 

    a – bQ = c + u 

Vilket ger jämviktskvantiteten: 

    
     

 
 



15 

 

En ökning av u ger således en minskning av kvantiteten med 1/b för varje euro som u ökar. 

Vid ökade kostnader på grund av utsläppsrättshandel påverkar lutningen på efterfrågekurvan 

hur mycket konsumentpriset ökar. I figur 3.1 ökar konsumentpriset till Pd, medan 

producentpriset sjunker till Ps. Kvantiteten minskar då från Q1 till Q2 (Varian, 2006). 

 

 3.1.2 Monopol 

Vid monopol maximeras vinsten genom producera så att marginalkostnaden och 

marginalinkomsten (MR) är lika stora (Bergh, 2010). Med samma efterfrågefunktion som i 

fallet med perfekt konkurrens blir totalintäkten (r), P * Q: 

    P * Q = (a – bQ)Q 

Genom att derivera r med avseende på Q fås marginalintäkten, MR(Q): 

    a – 2bQ 

Vid monopol kommer så mycket av kostnadsökningen av utsläppsrätterna överföras på 

konsumentpriset som maximerar vinsten. Den nya producerade kvantiteten ges av den nya 

skärningspunkten mellan MR och c: 

   a – 2bQ = c + u                   =  
     

  
 

En ökning av u ger således en minskning av kvantiteten med 1/2b för varje euro som u ökar, 

vilket är en mindre effekt än på marknaden för perfekt konkurrens. Monopolisten överför 

hälften av kostnadsökningen på konsumenten. Resterande kostnadsökning bär monopolisten 

(ibid.).  

 

3.1.3 Oligopol 

Vid oligopol kommer de ökade kostnaderna som överförs på biljettpriserna att befinna sig 

någonstans mellan andelen på dessa två marknader. Ju fler aktörer som finns på marknaden, 

desto närmre kommer biljettprisökningen ligga den som föreligger vid perfekt konkurrens 

(Bergh, 2010). Detta kan illustreras med hjälp av Cournotmodellen. 

 

3.2 Cournotmodellen 
Cournotmodellen beskriver en situation på en oligopolmarknad där kvantiteten erbjuden på 

marknaden av ett företag (1), är beroende av kvantiteten på marknaden utbjuden av ett annat 

företag (2). Vid varje förväntad utbjuden kvantitet av företag 1 svarar företag 2 med den 

kvantitet som i det läget vinstmaximerar för företag 2. Grafen som visar dessa svarsreaktioner 

kallas reaktionskurva (Pepall et.al., 2008). I Cournotmodellen visas den kvantitetsminskning 
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som sker vid en oligopolsituation. Det går även att se hur olika marginalkostnader för 

företagen påverkar den utbjudna kvantiteten, något som är av intresse om marginalkostnaden 

kommer att förändras för endast vissa företag, eller olika mycket för olika företag, vid 

införandet av handel med utsläppsrätter.  

3.2.1 Cournotmodellen med samma marginalkostnad för företagen 

Cournotmodellen kan förklaras genom att beskriva en sektors inversa efterfrågefunktion som: 

   P = a – bQ         P = a – b(q1 +q2) 

där Q är den totala kvantiteten utbjuden på marknaden, q1 är kvantiteten utbjuden av företag 1 

och q2 är kvantiteten utbjuden av företag 2. Vidare är företag 1: s utbjudna kvantitet, när 

företag 2: s utbjudna kvantitet antas vara given: 

    P = a – bq1 – bq2  

där A samt Bq2 inte är påverkbara för företag 1. Dessa två termer formar företag 1: s 

utbudskurvas intercept för denna specifika kvantitet. Detta innebär att för varje förväntad 

kvantitet som företag 2 bjuder ut, ändras företag 1: s utbudskurva och den vinstmaximerande 

kvantiteten, samt att den enda effekten företag 1 har på priset ges av bq1. 

Marginalintäktskurvan, vilken har dubbelt så brant lutning som den inversa efterfrågekurvan, 

ges för företag 1 av: 

    MR1 = (a – bq2) – 2bq1 

Marginalkostnaden för varje företag antas vara konstant. Genom att sätta marginalkostnad 

lika med marginalintäkt (MR1 = c) och lösa ut   
  ges den vinstmaximerande kvantiteten. 

Detta leder till: 

   a – bq2 – 2b   
  = c       2b   

 = a – c – bq2 

Reaktionskurvan, företag 1: s vinstmaximerande val av utbjuden kvantitet givet företag 2: s 

utbjudna kvantitet, för företag 1 ges därför av: 

      
 = 

   

  
 – 
  

 
 

Av ekvationen kan utläsas att varje ökning av företag 2: s utbjudna kvantitet innebär en 

minskning av den kvantiteten företag 1 väljer att bjuda ut.  

Denna ekvation är symmetrisk för företag 2.  

I jämvikt måste båda företagen befinna sig på sina reaktionskurvor. Genom att substituera in 

företag 2: s reaktionskurva i företag 1:s räknas den vinstmaximerande utbjudna kvantiteten ut: 
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  = 

   

  
 – 
 

 
(
   

  
  

  
 

 
)           

  =  
   

  
 - 
  
 

 
           

  = 
   

  
 

Då denna ekvation är symmetrisk blir företag 2: s utbjudna kvantitet i jämvikt: 

                                                                           
  = 

   

  
 

Vid ökade kostnader på grund av utsläppsrättshandel (u) ges vinstmaximering då istället av:  

  
  =   

  =  
     

  
 

För hela marknaden blir den utbjudna kvantiteten: 

 (     )

  
 

Kvantitetsminskningen av en prishöjning med u blir i fallet med oligopol 2/3b, det vill säga en 

kvantitetsminskning som ligger mellan den som råder vid perfekt konkurrens och den som 

råder vid monopol (ibid.). 

 

3.2.2 Cournotmodellen med N antal företag 

 För ett godtyckligt antal, N, företag ges den aggregerade inversa efterfrågefunktionen av: 

    P = a – b  ∑   
 
    

där qi är utbud av företag i. Efterfrågefunktionen för företag i blir således: 

    P = a – bQ-i – bqi 

där bQ-i betecknar det marknadsutbud företag i inte kan påverka, utan är outputen av andra 

företag. Marginalintäkten för företag i blir: 

    MRi = (a - bQ-i) – 2bqi 

Vid införandet av u är reaktionskurvan i jämvikt för företag i, vilken är identisk för alla 

företag: 

              
  =  

     

  
 - 
     
 

  för i = 1,2…N            =  
     

  
 - 
(   )  

 
            =  

     

(   ) 
 

När N bolag producerar q* ges marknadens aggregerade utbud i jämvikt, Q* = Nq*, av: 

                                                                         * =  
 (     )

(   ) 
 

Det går därmed att se hur u påverkar jämviktskvantiteten för alla situationer mellan monopol 

och perfekt konkurrens. När N=1 är marknadsutbudet Q* = 
     

  
, det vill säga samma 

marknadsutbud som för monopolisten. Vid N=2 nås samma jämviktskvantitet som för 

oligopolmarknaden i kapitel 3.2.1, Q* = 
 (     )

  
. Allteftersom N växer närmar sig  
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Figur 3.1  Ökad marginalkostnad med kostnaden för utsläppsrätter (u) i ett monopol (A), vid 

perfekt konkurrens (B) och vid oligopol enligt Cournot-modellen (C), samt dess effekt på 

pris och/eller kvantitet. Källa: Varian, 2006 samt Pepall et.al., 2008. 

Kvantitet Q
1
 Q

2
 

Pris 

D 

S
1
 

S
2
 

A B 

P* 

Ps 

Pd 

F1 
𝐹 
′ 

F2 

QF1 

QF2 

C 

QF2
 𝑄𝐹 ′  

QF1 

𝑄𝐹 
′  

u 

u 

u 

a-c 

𝑎  𝑐

 
 

𝑎  𝑐  𝑢

 
 

Q* = 
 (     )

(   ) 
 jämviktskvantiteten som råder vid perfekt konkurrens, Q* = 

     

 
. 

Följaktligen bevisas att marknadsformen har betydelse för vilken påverkan införandet av u har 

på jämviktskvantiteten (ibid.). 

3.2.3 Cournotmodellen med olika marginalkostnad för företagen 

När företag har olika marginalkostnad, det vill säga c1 ≠ c2 måste funktionen justeras något. 

Vid införandet av u hos endast ett av företagen, företag 1, höjs företag 1: s marginalkostnad. 

Marginalkostnaden betecknas nu som c1, vilket är lika med c + u. För företag 2 sker ingen 

marginalkostnadshöjning då u inte införs, och marginalkostaden hålls konstant som c, vilken 

nu betecknas som c2. Detta leder till att c1 > c2 och den vinstmaximerande utbjudna 

kvantiteten i jämvikt för företagen blir:  

  
  = 

    

  
 - 
  

 
          

  = 
    

  
 - 
 

 
 (
(    )

  
 - 
  
 

 
 )          

 = 
        

  
           

 = 
      

  
     

  
  = 

    

  
 - 
  

 
           

  = 
    

  
 - 
 

 
 (
(    )

  
 - 
  
 

 
 )           

 = 
        

  
           

 = 
     

  
 

När marginalkostnaden är olika kommer varje företags reaktionskurva innehålla företagets 

specifika marginalkostnad. Det går även att utläsa att företagets reaktionskurva kommer att 

skifta då företaget marginalkostnad ändras. I figur 3.1C ändras företag 1: s (F1) 

marginalkostnad från c till c1 (det vill säga från c till c + u), vilket medför ett skift inåt av 

företagets reaktionskurva. När företag 1: s marginalkostnad stiger, sjunker företagets utbjudna 

kvantitet, medan företag 2: s (F2) utbjudna kvantitet stiger. I den nya jämvikten har företag 1 

mindre utbjuden kvantitet än tidigare, och företag 2 har större, det vill säga, det företag som 

har lägst marginalkostnad kommer att ha högst utbjuden kvantitet (ibid.).  
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3.3 Priselasticitet 

Hur känslig efterfrågan är för prisförändringar kan mätas med hjälp av priselasticiteten, εp. 

Det är väsentligt att undersöka hur elastisk efterfrågan på flygtrafik är för att kunna analysera 

hur stor kvantitetsförändring som sker vid en eventuell prisförändring på flygtrafik då handel 

med utsläppsrätter införs. Priselasticiteten anger med hur många procent efterfrågan förändras 

då priset förändras med en procent och definieras som procentuell förändring i efterfrågad 

kvantitet dividerat med procentuell förändring i pris = 

  

 
  

 

 = 
  

 
 - 

 

  
 = 
  

  

 

 
. Elasticiteten 

benämns i denna uppsats i absoluta termer. Då efterfrågan är enhetselastisk, εp = 1 genererar 

en prisökning på 1 procent en efterfrågeminskning med 1 procent. Vid elastisk efterfrågan, εp 

> 1, är efterfrågan priskänslig, och en prishöjning med 1 procent ger en efterfrågeminskning 

med mer än 1 procent. Slutligen, vid inelastisk efterfrågan, εp < 1, ger en prisökning med 1 

procent en efterfrågeminskning med mindre än 1 procent. Priselasticiteten beror på en rad 

faktorer, bland annat konsumenternas inkomst, syfte med konsumtionen och möjligheterna till 

substitut. Ju högre individuell inkomst en konsument har, desto mindre priskänslig är denna. 

Konsumtion av lyxvaror högre priskänslighet än konsumtion av basvaror. Likaså har 

konsumtion av varor för fritidsaktiviteter högre priskänslighet än varor för arbete. Vid många 

substitutmöjligheter ökar priskänsligheten hos konsumenten. Tidsaspekten är en inte helt 

oväsentlig faktor. Ju längre tid konsumenten har att anpassa sig till prisförändringar, desto 

högre blir priselasticiteten (Bergh, 2010).  

3.4 Cap-and-trade 
Ett cap-and-trade-system är ett ekonomiskt styrmedel för att hantera föroreningar, där målet är 

att minska de totala förorenade utsläppen i ett land eller region. Genom att förstå hur cap-and-

trade-systemet är uppbyggt ökar förståelsen för hur EU ETS kan påverka miljön och företagen 

berörda, samtidigt som en analys av för- och nackdelar för de olika fördelningssätten av 

utsläppsrätter möjliggörs.  

3.4.1 Systemets uppbyggnad 

Systemet består av två delar: ett utsläppstak på den totala mängden utsläpp som tillåts inom en 

region, vilket sätts av det styrande organet för regionen, samt ett system för handel med 

rättigheter för utsläppen under detta tak. Genom att sätta ett pris på utsläpp skapas 

ekonomiska incitament till förändring. De företag som sänker sina koldioxidutsläpp, och 

därmed har överskjutande utsläppsrätter att sälja, belönas för sina minskade utsläpp, medan 
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företag som köper utsläppsrätter betalar för sin negativa miljöpåverkan. Priset bestäms av 

efterfrågan och utbudet på marknaden. Företag kommer att sälja utsläppsrätter så länge som 

marginalkostnaden för utsläpp är lägre än vinsten av att sälja en utsläppsrätt, och företag 

kommer vilja köpa utsläppsrätter så länge som kostnaderna för dem understiger kostnaderna 

för att förorena. Då olika företag har olika marginalkostnader för sina utsläpp kommer handel 

att uppstå tills företagens marginalkostnader för utsläpp är lika. Genom att de billigaste 

utsläppsminskningarna är lönsammast att genomföra minskar cap-and-trade-systemet utsläpp 

kostnadseffektivt. När företag har olika marginalkostnad (MC1 > MC2) kommer 

minskningarna av utsläpp ske i det företag där detta är mest kostnadseffektivt. Om 

utsläppstaket i figur 3.2 är satt så att en minskning av föroreningarna med 100 måste ske, 

priset för en utsläppsrätt är f’= 30 € och utsläppsrätterna initialt delas ut lika till företagen 

kommer företag 1 att sälja utsläppsrätter till företag 2 till dess att marginalkostnaden för att 

förorena är lika med marginalkostnaden för en utsläppsrätt för båda företagen. Företag 2 

kommer dock att minska sina utsläpp mer än företag 1. Ytterligare fördelar med cap-and-

trade-systemet är att en nivå på utsläpp fastställs, samt att ett gemensamt pris för att förorena 

fastställs (Rosen & Gayer, 2008). 

3.4.2 Fördelning av utsläppsrätter  

Utsläppsrätter kan antingen fördelas gratis till företag, auktioneras ut, eller fördelas genom en 

kombination av dessa två sätt. Vid gratisfördelning av utsläppsrätter är den vanligaste 

metoden så kallad grandfathering, vilket innebär att fördela utsläppsrätterna baserat på 

företagens historiska utsläpp. Vid nya företag eller fabriker fördelas utsläppsrätter baserat på 

förväntade utsläpp. Vid auktionering av utsläppsrätter kan överskottet från auktioneringen 

f’= 30 € 
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Figur 3.2  Cap-and-trade-systemet. Källa: Rosen &  Gayer, 2008 
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användas i forskningssyfte för miljövänligare teknologi. De utsläppsrätter som delas ut gratis 

har en alternativkostnad i form av det rådandet priset för att sälja dessa utsläppsrätter på 

marknaden (Damsgaard, 2009).  
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Kapitel 4: Empiri och empiriska uträkningar 
För att exemplifiera möjliga utfall av införlivandet av flygtrafiken i EU: s handel med 

utsläppsrätter kommer i detta kapitel två olika beräkningar presenteras. Den första syftar till 

att exemplifiera hur priselasticiteten påverkar efterfrågeförändringar som kan komma att ske 

när marginalkostnaden höjs till följd av utsläppsrättshandel, och den andra syftar till att 

exemplifiera hur konkurrensskevheter kan komma att uppstå mellan europeiska och 

ickeeuropeiska flygbolag. Hur flygtransportnav, hubbar, kan påverka konkurrensbilden 

presenteras också. 

4.1 Efterfrågeförändring på flygtrafik 
För att illustrera hur en prisökning på grund av utsläppsrättshandel kan generera en 

efterfrågeförändring har jag valt att genomföra en beräkning på de tio mest trafikerade 

flygsträckorna inom Europa: Hamburg – München; Paris – Toulouse; Paris – Nice; Madrid – 

Palma de Mallorca; Madrid – Las Palmas Gran Canaria; London – Dublin; Berlin – Frankfurt; 

Rom – Milano; Rom – Catania; Madrid - Barcelona (Eurostat, 2009).  

 

4.1.1 Antaganden och metod 

För att kunna analysera hur stor efterfrågeförändring en prishöjning på flygbiljetter genererar 

måste priselasticiteten på flygresor vara känd. Problem med tillgång till prisuppgifter och 

passagerarantal försvårar uppgiften. De studier jag har tagit del av om utsläppsrättshandelns 

påverkan på flygsektorn baseras på olika beräkningar, eller redogör inte för bakgrunden till 

sina mått. Empiriska studier på flygresenärer har visat att privatresenärer är priskänsligare än 

affärsresenärer. Likaså spelar längden på resan in. Efterfrågan på långdistansflyg har enligt de 

empiriska bevisen lägre priselasticitet än kortdistansflyg (Gillen et. al., 2008). I denna uppsats 

har jag valt att använda mig av Gillen et.al.: s (2008) slutsatser, då dessa har godtagits i 

många andra rapporter. Då jag har haft svårigheter att hitta siffror på andelen affärs- och 

privatresenärer på de olika sträckorna har jag valt att vikta elasticiteten för de två grupperna 

med 50/50. Likaså har jag valt att vikta elasticiteten för resetyperna ”internationell långväga” 

och ”nationell långväga” med 50/50. De flygresor som är längre än medianavståndet har jag 

beräknat som långa (Hamburg – München; Paris – Toulouse; Paris – Nice; Madrid – Palma de 

Mallorca; Madrid – Las Palmas Gran Canaria), och de övriga (London – Dublin; Berlin – 

Frankfurt; Rom – Milano; Rom – Catania; Madrid - Barcelona) som korta. Jag valde 

medianavståndet istället för medelavståndet som referensvärde, då sträckan Madrid – Las 

Palmas Gran Canaria är så mycket längre än övriga sträckor att medelvärdet hade blivit 
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missvisande. Elasticitetsmåtten jag har beräknat med utgångspunkt från Gillen et. al. finns i 

tabell 4.1 nedan. 

Avstånd Elasticitet 

Lång 0,89 

Kort 1,11 

Tabell 4.1. Elasticitetsmått för långa respektive korta flygresor, beräknade med utgångpunkt från Gillen et.al 

(2008). 

 

Jag har valt att använda mig av ICAO: s utsläppskalkylator (ICAO, 2012) för att beräkna 

utsläppen av koldioxid per person då denna kalkylator kan beräkna utsläppsmängden för 

samtliga sträckor samt är den mest oberoende kalkylator, så till vida att den inte är kopplad till 

ett flygbolag eller resebyrå, jag kunde finna.  

För att beräkna kostnadsökningen per person har jag multiplicerat den utsläppta mängden 

koldioxid per person på en sträcka med priset på en utsläppsrätt. Jag har använt mig av 

spotpriset för en EUA på BlueNext vid börsens stängning den 31 maj 2012. En EUA kostade 

då 6,26 euro (Bluenext, 2012). Detta har jag valt att avrunda till 6,00 euro. Denna prisnivå är 

benämnd scenario 1. Då detta är en extremt låg nivå samt med tanke på prisfluktuationer har 

jag även valt att beräkna kostnadsökningen för 16,00 euro per EUA (scenario 2) för att visa på 

två olika scenarion. Spotpriset på BlueNext låg den 29 april 2011 på 16,41 euro (Bogren, 

2011). Euron är omräknad till svenska kronor enligt priset för euro den 12 juni 2012. En euro 

var då värd 8,86 svenska kronor (Sveriges Riksbank, 2012). 

För att veta med hur många procent biljettpriserna höjs då full kostnadsöverföring sker har jag 

jämfört kostnadsökningen med biljettpriset. Detta har jag gjort genom att för var och en av 

sträckorna ta ett genomsnittspris på dagens alla avgångar hos Lufthansa respektive Iberia om 

resan bokades den 12 juni 2012, och genomfördes den 3 juli 2012. Jag valde Lufthansa som 

bolag då det är det största bolaget i Europa sett till antalet transporterade resenärer per år 

(Center for Avivation, 2012). För de två sträckor som inte trafikerades av Lufthansa, Madrid – 

Palma de Mallorca och Madrid – Las Palmas Gran Canaria, valde jag att använda mig av 

Iberia som ett jämförligt bolag. 

 

4.1.2 Metodkritik 

Andelen affärs- och privatresenärer på de olika sträckorna varierar och att fördelningen skulle 
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vara 50/50 är en grov uppskattning. Likaså är prissättningen på flygbiljetter dynamisk, och 

priset i denna uppsats är endast en uppskattning. Ytterligare en faktor som kan påverka 

biljettpriset i detta sammanhang är de möjliga investeringar som kan komma att göras inom 

de olika flygbolagen, exempelvis inköp av nya motorer, för att minska sina koldioxidutsläpp. 

Detta skulle kunna påverka biljettpriset att stiga, vilket jag i denna uträkning inte har tagit 

hänsyn till. Att full kostnadsöverföring på biljettpriserna sker stämmer inte alltid överens med 

verkligheten. Användningen av två olika bolag för att finna biljettpriser gör att jämförelsen 

kan bli missvisande. Likaså kan användandet av enbart två bolag endast visa vad 

kostnadsökningen, och därmed efterfrågeförändringen, blir för bolag i detta segment.  Hade 

jag använt mig av ett lågprisbolag är det möjligt att resultatet hade blivit annorlunda. 

 

4.1.3 Resultat 

Kostnaden för koldioxidutsläppen per person varierar i scenario 1 från 6,47 till 17,01 svenska 

Flygsträcka 
Kilo 

CO2/person* 

Kostnad 

för EUA i 

SEK per 

person, 

scenario 

1** 

Kostnad 

för EUA i 

SEK per 

person, 

scenario 

2** 

Kostnads-

ökning (1) 

Kostnads-

ökning (2) 

Efterfråge-

förändring 

(1)*** 

Efterfråge-

förändring 

(2)*** 

London-

Dublin 

122,35 6,47 17,37 0,16 % 0,42 % -0,14 % -0,37 % 

Hamburg-

München 

149,2 7,97 21,18 0,47 % 1,25 % -0,52 % -1,39 % 

Berlin-

Frankfurt 

120,94 6,47 17,19 0,40 % 1,06 % -0,36 % -0,94 % 

Paris-

Toulouse 

147,08 7,8 20,82 0,20 % 0,54 % -0,22 % -0,60 % 

Paris-Nice 157,42 8,48 22,33 0,25 % 0,65 % -0,28 % -0,72 % 

Rom-Milano 146,21 7,8 20,97 0,31 % 0,84 % -0,28 % -0,75 % 

Rom-Catania 141,61 7,53 20,11 0,11 % 0,30 % -0,09 % -0,27 % 

Madrid-

Barcelona 

130,19 6,91 18,43 0,41 % 1,11 % -0,36 % -0,99 % 

Madrid-Palma 

de Mallorca 

146,34 7,8 20,97 0,79 % 2,13 % -0,89 % -2,36 % 

Madrid-Las 

Palmas Gran 

Canaria 

320,4 17,01 45,45 0,99 % 2,66 % -1,10 % -3,00 % 

* Enligt ICAO: s utsläppskalkylator 

** 1 € = 8,86 SEK, 2012-06-12 

*** Vid 100 procent kostnadsöverföring till biljettpriser 

 

Tabell 4.2. Kostnad för koldioxidutsläpp per person samt den efterfrågeförändring denna genererar. 

Beräkningar baserade på ICAO 2012, Gillen et. al. 2008 samt Sveriges Riksbank 2012. 
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kronor och i scenario 2 från 17,19 till 45,45 svenska kronor. Detta leder till en kostnadsökning 

om 0,11 – 0,99 procent i scenario 1 och 0,30 – 2,66 procent i scenario 2.  

Efterfrågeminskningen detta genererar i scenario 1 varierar mellan 0,09 procent och 1,10 

procent. I scenario 2 är efterfrågeminskningen något större, och varierar mellan 0,27 procent 

och 3,0 procent.  

Att den andel av kostnadsökningen som överförs på biljettpriserna är 100 procent är inte 

troligt för varje situation. Denna kostnadsökning visar både den direkta kostnaden för att köpa 

utsläppsrätter samt alternativkostnaden för att sälja de gratistilldelade utsläppsrätterna på 

marknaden. Genom att låta konsumenter betala för den totala kostnadsökningen skulle 

flygbolag kunna skapa så kallade windfall profis (oväntade vinter). Därmed skulle 

incitamenten för bolag att minska sina koldioxidutsläpp urholkas. Genom att öka andelen 

utsläppsrätter som auktioneras ut, vilket tanken bakom systemet är, hämmas denna 

problematik. Åsikterna om windfall profits kommer att inträffa för flygindustrin går isär. 

Medan vissa miljöorganisationer anser det mycket troligt att detta kommer att ske, hävdar 

branschföreträdare att endast de direkta kostnaderna för utsläppsrätter kommer att avspeglas i 

prisbildningen (Dings, 2008 samt Ernst & Young, 2007). Det är därför möjligt att kostnaderna 

överförs till mindre del än vad jag beräknar. 

I debatten går även åsikterna om andelen av de ökade kostnaderna som kommer att kunna 

överföras av flygbolagen på biljettpriserna isär. Europeiska kommissionen menar att de ökade 

kostnaderna inte direkt kommer att avspegla sig i biljettpriserna, men påpekar att de möjliga 

investeringar som kan komma att göras inom de olika flygbolagen, exempelvis inköp av nya 

motorer, samt uppköp av utsläppsrätter utöver de gratistilldelade kan påverka priserna. Dock 

anser Europeiska kommissionen att denna prishöjning vore modest: vid fallet med 100 

procent överföring av kostnader år 2020 skulle höjningarna bli mellan 1,8 och 9 euro per tur-

och-retur-resa inom EU, och ytterligare 8 och 40 euro för transatlantiska tur-och-retur-resor. 

Detta verkar rimligt med tanke på de siffror som presenterats i tabell 4.2. EU menar vidare att 

då samtliga flygbolag som verkar inom handelsområdet är tvingade att delta kommer 

konkurrensen bolagen emellan att vara oförändrad när alla bolags marginalkostnad kommer 

att stiga proportionerligt mot marknadsandelen (Memo, 2006). Många branschorganisationer 

anser att det inte vore möjligt att överföra någon större andel av kostnaderna på biljettpriserna. 

Därför anser de att den ökade marginalkostnaden införlivandet av flygtrafiken i EU ETS 

medför kommer att drabba branschen hårt (Ernst & Young, 2007). 
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4.2 Konkurrensskevheter 

Det är även intressant att undersöka är hur konkurrenssituationen kommer att se ut mellan 

europeiska och icke-europeiska flygbolag. Då det kan antagas att europeiska flygbolag i större 

utsträckning verkar inom handelsområdet kommer de att behöva utsläppsrätter till större andel 

av sina flygningar. Även om gratisfördelningen av utsläppsrätter sker proportionerligt mot 

antal tonkilometer på berörda sträckor kan det antas att en viss snedvridning av konkurrens 

kommer att ske här. Detta analyseras genom att betrakta detta som en duopolmarknad där en 

aktör är ett europeiskt bolag och det andra ett utomeuropeiskt bolag.  

4.2.1 Antaganden och metod 

För att veta hur stor kostnadsökningen av införlivandet av flygtrafiken i EU: s handel med 

utsläppsrätter blir totalt för ett bolag krävs kostnadsökningen per flygbiljett som omfattas av 

EU ETS, totalt antal flygbiljetter för bolaget som omfattas av EU ETS samt det antal 

flygbiljetter inom bolaget som inte gör det. 

År 2011 hade Lufthansa Group (Lufthansa Passanger Airlines, SWISS, Austrian Airlines och 

Germanwings) 100 603 000 passagerare. Av dessa passagerare var 79 633 000 europeiska 

passagerare, 19 819 000 passagerare från övriga världen och 1 151 000 var charterresenärer 

(Lufthansa, 2011). Vid antagandet att de europeiska passagerarna flyger inomeuropeiska 

resor, samt att alla inomeuropeiska resor omfattas av EU ETS, att passagerare från övriga 

världen flyger utomeuropeiska resor, samt att charterresenärerna till 50 procent reser 

inomeuropeiska resor och till 50 procent utomeuropeiska resor blir den procentuella 

fördelningen följande: 20,27 procent utomeuropeiska resor och 79,73 procent inomeuropeiska 

resor.  

Kostnadsökningen per person för inomeuropeiska resor beräknas genom att ta genomsnittet av 

kostnadsökningen per person i avsnitt 4.1.3 då en EUA kostar 16 euro.  

Den totala kostnadsökningen för bolaget beräknas genom att multiplicera genomsnittet av 

kostnadsökningen per person i avsnitt 4.1.3 då en EUA kostar 16 euro med antal passagerare 

på inomeuropeiska resor. Genom att sätta denna kostnadsökning i relation till bolagets 

operativa resultat för 2011 kan den relativa storleken på kostnadsökningen visas.  

4.2.2 Metodkritik  

Antaganden om att alla europeiska passagerare endast reser inomeuropeiska resor och att alla 

utomeuropeiska passagerare endast reser utomeuropeiska resor är en grov generalisering, 

likaså att charterresenärerna är uppdelade 50/50 på inom- och utomeuropeiska resor. 
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År 

Totalt 

passagerar-

antal 

Passagerar-

antal inom 

EU 

Passagerar-

antal 

utanför EU 

Kostnads-

ökning per 

passagerare, 

SEK 

Total 

kostnads-

ökning, SEK 

Operativt 

resultat, 

SEK* 

Total 

kostnad 

som del av 

operativa 

resultatet 

2011 100 603 000 80 208 500  20 394 500 22,47 1 802 285 000 7 265 200 000 24,80% 

* Euro omräknad till svenska kronor enligt kursen 2012-06-12, 1 € = 8,86 SEK (Sveriges Riksbank, 2012) 

Tabell 4.3 Den totala kostnadsökningen av utsläppsrätter samt kostnaden för utsläppsrätter som del av det 

operativa resultatet för Lufthansa Group. 

 

Kostnadsökningen per person beror på vad en utsläppsrätt kostar. Här har jag bara 

exemplifierat med ett pris på dessa, vilket ger ett statiskt resultat. Siffrorna från Lufthansa 

Group är från 2011, men euron är omräknad enligt kursen 2012-06-12 vilket kan ge ett 

missvisande resultat. 

4.2.3 Resultat 

År 2011 var antal passagerare på inomeuropeiska resor 80 208 500 och antal passagerare på 

utomeuropeiska resor 20 394 500. Detta resulterade i en total kostnadsökning om 1 802 

285 000 svenska kronor, vilket motsvarar 24,80 procent av det operativa resultatet för 

Lufthansa Group. Resultatet visar tydligt att EU ETS kommer att ha en ekonomisk påverkan 

på flygbolag. 

4.2.4 Hubbar 

Flygnätverk är uppbyggda kring flygplatser som fungerar som flygtransportnav, även kallat 

hubbar. Vid dessa flygplatser erbjuds många destinationer och hög turtäthet. För passagerare 

som flyger mellan två stora destinationer finns ofta möjligheten att välja mellan direktflyg 

eller indirekta flyg med byte vid en hubb, ofta till en lägre kostnad än direktflyget. För en 

passagerare som flyger en sträcka från ett EU-land till ett land utanför EU finns tre 

möjligheter: direktflyg, indirektflyg med byte vid en EU-hubb eller indirekt flyg med byte vid 

en hubb utanför EU (CE Delft & MVA Consultancy, 2007). Vid direktflyg krävs det 

utsläppsrätter för hela flygningen. Vid indirektflyg med byte på en hubb inom EU krävs det 

utsläppsrätter för båda flygningarna, men vid en indirektflygning med byte på en hubb utanför 

EU krävs det endast utsläppsrätter för flygningen mellan EU-landet och hubben. Om företag 

överför sina ökade kostnader för EU ETS på biljettpriserna sker en generell minskning av det 

totala antalet passagerare som reser mellan varje par av EU- och icke-EU-destination till följd 

av prishöjningen. Det är dessutom möjligt att direkta flyg blir billigare i förhållande till 

indirekta flyg med byte vid en EU-hubb, men att indirekta flyg med byte vid en hubb utanför 

EU har lägst kostnad av alternativen. Då det främst är europeiska bolag som använder sig av 
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EU-hubbar, och utomeuropeiska bolag som använder sig av hubbar utanför EU, ger detta en 

konkurrensskevhet till icke-europeiska bolags fördel. Enligt en rapport av CE Delft är det 

osannolikt att europeiska bolag kommer att omlokalisera hubbaktiviteter till länder utanför 

EU (ibid). 

 

I samma rapport genomförs en analys av konsekvenserna för EU-företag och icke-EU-företag 

med avseende på ovanstående diskussion. I rapporten undersöktes flygningar från Amsterdam 

till sex representativa städer i Nordamerika respektive Asien/Oceanien med antagandet att 

priset per utsläppsrätt för ett ton koldioxid är 30 euro samt full kostnadsöverföring på 

biljettpriserna sker. Enligt rapporten är resultatet att den totala efterfrågan minskar med 6,6 

procent för europeiska bolag och 4,5 procent för icke-europeiska bolag vid införlivandet av 

flygtrafiken i EU: s handel med utsläppsrätter. Detta leder till ett intäktsbortfall om 1 547 000 

euro respektive 1 291 000 euro, samt att icke-europeiska bolag ökar sina marknadsandelar 

något på europeiska bolags bekostnad på grund av hubb-effekter. I rapporten konstateras det 

att EU ETS kommer att innebära en konkurrensnackdel för europeiska flygbolag på vissa 

marknader på grund av hubb-effekter (ibid.). 

 

I en rapport av Bespertov et. al. nås samma slutsats. Bespertov et. al presenterar en rapport där 

priset för en direktresa tur-och-retur Frankfurt-Singapore ökar med 40 euro i och med 

införandet av EU ETS, medan samma resa med mellanlandning i Dubai endast ökar 

biljettpriset med 16 euro, eftersom endast delar av resan då omfattas av EU ETS. Vid en resa 

USA-Indien via EU-hubb ökar kostnaderna ytterligare, upp till 60 euro för en tur-och-retur-

biljett, medan samma avgångs- och ankomstplats med mellanlandning utanför EU inte får ett 

högre biljettpris då rutten inte omfattas av EU ETS. Detta kan antagas påverka valet av resa 

för priskänsliga passagerare, och därmed innebära en konkurrensnackdel för europeiska 

bolag. Konkurrensfördelen är störst för bolag med hubbar precis utanför EU ETS område, så 

som Schweiz och den Arabiska halvön (Bespertov et. al., 2009).   
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Kapitel 5: Diskussion och analys 
När flyget nu har införlivats i EU: s handel med utsläppsrätter införlivas kostnaden för den 

negativa miljöpåverkan av koldioxidutsläpp i flygbolagens kostnader. Då kostnaderna för 

flygbolagen höjs vid köp av utsläppsrätter, höjs bolagens marginalkostnad. Detta genererar 

konsekvenser för bland annat efterfrågan på flygtrafik, konkurrenssituationen på marknaden 

flygbolag emellan samt för miljön. Den ökade kostnaden kommer till viss del att överföras på 

biljettpriserna. Hur mycket införlivandet av flygtrafiken i EU ETS kommer att påverka bolag 

varierar. Det beror till stor del på hur stor andel av dessa kostnader som kan komma att 

överföras till biljettpriserna, vilket i sin tur beror bland annat priskänsligheten hos 

flygresenärer och vilken marknadsstruktur som föreligger. I diskussionen nedan kommer 

påverkan på miljön att analyseras, samt de olika marknadsformernas och priselasticitetens 

betydelse för möjligheten till överföring av kostnader på biljettpriserna och därmed 

efterfrågeförändringar att analyseras. Därefter diskuteras vilka konkurrensskevheter som kan 

komma att uppstå och förekomsten av hubbars påverkan på dessa. Avslutningsvis presenteras 

övriga reflektioner och förslag till framtida forskning. 

 

5.1 Miljömässiga följder av EU ETS 

Med EU ETS införlivas priset på koldioxid i bränslekostnaden. Då det just är 

koldioxidutsläppen som mäts stiger kostnaderna för att släppa ut med utsläppsrätter. Detta 

ökar incitamenten för flygbolagen att minska sina koldioxidutsläpp och optimera sina 

flygningar. Då koldioxidutsläpp beräknas som bränsleförbrukning * utsläppsfaktor minskar 

utsläppen då bränsleförbrukningen minskar eller då utsläppsfaktorn för flygbränslet minskar. 

Genom att utbilda piloter i bränslebesparande flygteknik, exempelvis att glidflyga planet en 

längre sträcka inför landning, sparas också bränsle och koldioxidutsläppen minskar. 

Incitamenten för flygbolagen att använda ett miljövänligare bränsle med lägre utsläppsfaktor 

ökar. En utveckling av biobränsle för flygbranschen skulle göra att utsläppsfaktorn blir noll, 

vilket är en attraktiv utveckling för flygbolagen. Därför kan det antas att utvecklingen av 

biobränslen för flygbranschen sker i en snabbare då efterfrågan på denna typ av bränslen ökar. 

Då nyttolasten är stor i förhållande till den flugna distansen ökar gratistilldelningen av 

utsläppsrätter, vilket ökar incitamenten för att optimera flygningar. Då flygresorna optimeras 

med hög beläggningsgrad blir kostnaderna för utsläppsrätterna per person dessutom lägre, 

eftersom den fasta vikten och bränslekostnaden för start av flygplanet fördelas på fler 

personer. Detta leder även till att andelen utsläppsrätter flygbolagen behöver köpa på auktion 
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minskar, eftersom utsläppsrätterna fördelas med avseende på flygbolagets historiska 

tonkilometerantal. Detta resulterar i effektivare resursutnyttjande med mindre förbrukning av 

flygbränsle och därmed lägre utsläpp av koldioxid. 

Med högre marginalkostnaden för flygbolagen ökar priset per flygkilometer. Vid ökat pris 

minskar efterfrågan på flygtrafik och vi ser därmed en minskning av flygningar. Detta 

undersöktes i kapitel 4. Dessa två samverkande faktorer bör teoretiskt sett göra att 

flygtrafikens införlivande i EU ETS leder till reducerade koldioxidutsläpp. 

Vad hubbar beträffar kan koldioxidläckage komma att ske. Genom att välja indirekta 

flygningar framför direkta ökar koldioxidutsläppen genom att en längre sträcka flygs, samt att 

antalet starter och landningar ökar. Vid införandet av EU ETS ökar sannolikheten för att 

flygbolag använder sig av hubbar utanför EU: s område. Om detta resulterar i längre 

flygsträckor än vid användandet av EU-hubbar eller att direktflyg väljs bort till fördel för 

indirekta flyg, misslyckas EU i intentionen att minska koldioxidutsläppen. 

5.2 Marknadsformens påverkan för möjligheterna att 

överföra ökade kostnader till biljettpriserna 

Marknadsformen för flygbolag kommer att spela en avgörande roll för hur mycket av 

prishöjningen som kommer att överföras till biljettpriserna. Om marknaden karaktäriseras av 

perfekt konkurrens kommer hela den ökade kostnaden belastas biljettpriserna för att 

producenterna inte ska gå med förlust. Vid monopol kommer hälften av kostnadsökningen av 

utsläppsrätterna överföras på biljettpriserna, som diskuterats i avsnitt 3.1.2. Det bör dock 

beaktas att även om det endast är ett flygbolag som opererar en viss rutt kan alternativa 

transportsätt göra att det inte föreligger en ren monopolsituation. På en oligopolmarknad 

kommer andelen av kostnaderna som överförs på biljettpriserna att befinna sig någonstans 

mellan marknaden för monopol och marknaden för perfekt konkurrens. Allt annat lika 

kommer de ökade kostnaderna överföras på biljettpriset i större utsträckning ju närmre en 

marknad ligger perfekt konkurrens, givet att efterfrågan är en linjär funktion mellan pris och 

kvantitet. 

 

5.3 Elasticitetens påverkan på biljettpriserna, efterfrågan 

och möjligheterna att överföra ökade kostnader till 

biljettpriserna 

I kapitel 4 redogjordes för hur två olika scenarion på prisnivåer på utsläppsrätter skulle 



31 

 

påverka efterfrågan på flygbiljetter. Beräkningarna i kapitel 4 framställer till att börja med hur 

priselasticiteten kan påverka efterfrågeförändringar när marginalkostnaden på flygresor höjs. 

När marginalkostnaden varaktigt höjs för flygbolagen i samband med handeln med 

utsläppsrätter påverkas efterfrågan. Då prishöjningen sker på lång sikt ökar priskänsligheten, 

eftersom konsumenter kan se sig om efter substitut som att åka tåg eller buss istället för att 

flyga. Det kan därmed antagas att priskänsligheten för kortdistansflyg kommer att vara högre 

än för långdistansflyg, då substituten på korta distanser är flera. Det skulle också kunna 

argumenteras för att långdistansflyg, vilka ofta är dyrare, har högre priskänsliget då dessa 

upptar en större del av konsumentens inkomst. Beräkningarna på elasticitetsmått i kapitel 4 

visade en lägre elasticitet på långa resor, vilket skulle kunna ge stöd för tesen att flera 

substitutionsmöjligheter ökar priskänsligheten på kortdistansflyg. Likaså är de empiriska 

bevisen för att priselasticiteten på långdistansflyg är lägre än på kortdistansflyg starka. Detta 

resultera i att priserna till större utsträckning höjs på långdistansflyg än på kortdistansflyg.  

 

Beräkningarna i kapitel 4 visar att efterfrågan som mest kommer minska med 3,0 procent när 

priset på en flygbiljett höjs med 45,45 svenska kronor. Denna minskning ser vi vid 

högprisscenariot för utsläppsrätter samt på den längsta sträckan (Madrid – Las Palmas Gran 

Canaria). Detta representerar som tidigare diskuteras både den direkta kostnaden och 

alternativkostnaden för utsläppsrätterna, och det är därmed möjligt att prisöverföringen blir 

lägre än detta belopp. Att en prisökning på 45,45 svenska kronor skulle generera en 

efterfrågeminskning på 3,0 procent anser jag är orimligt. Jag delar branschorganisationernas 

mening att alternativkostnaden för utsläppsrätter inte kommer att avspeglas i prisbildningen. 

Däremot tror jag att då beloppen är så små är det möjligt för flygbolag att höja biljettpriset 

med den totala kostnaden för utsläppsrätter, då jag tror att även det högsta beloppet på 45,45 

svenska kronor är ett så pass lågt belopp att det inte i någon större utsträckning kommer att 

påverka efterfrågan på flygbiljetter. 

Då priskänsligheten minskar med högre inkomst hos individen, kan resultatet av prishöjning 

på flygresor bli att ökad segmentering av resenärer sker. Det är troligt att resenärer med lägre 

individuell inkomst i större utsträckning kommer att välja alternativa färdsätt än resenärer 

med högre inkomst. Skillnad i syfte med flygresan gör också att priskänsligheten varierar 

bland resenärer. Vid affärsresor kan det antas att priskänsligheten är lägre då det är bolag och 

inte individer som står för biljettkostnaden. Dessutom är affärsresor mindre flexibla i tid och 

plats, vilket ytterligare minskar priskänsligheten. Eftersom värdet av tid är inräknat vid 

affärsresor minskar biljettpriset som del av den totala resekostnaden, och priskänsligheten 
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sjunker ytterligare. Ju lägre priskänsligheten är, desto större andel av kostnaderna för 

utsläppsrätter kan överföras på biljettpriserna med bibehållen efterfråga.  Flygträckor och  

-avgångar som till större andel trafikeras av affärsresenärer kan därmed, med hänseende till 

prisokänsligheten hos dessa, till högre grad beläggas med kostnaderna för utsläppsrätter på 

biljettpriset. Detta skulle kunna resultera i en ökad homogenisering av resenärstyper på olika 

flygsträckor och -avgångar. Priselasticiteten påverkar också hur mycket flygbolagen kommer 

att anpassa sin verksamhet till en miljövänligare sådan. Ju högre absolut priselasticitet 

efterfrågan på flygbiljetter är, desto mer minskar efterfrågan vid prishöjningar. Detta leder till 

att möjligheten till kostnadsöverföring till biljettpriser minskar och flygbolagen kommer 

därmed ha större incitament att utveckla en miljövänligare verksamhet. Allt annat lika kan det 

antagas att ju högre andel av kostnaderna som kan överföras till biljettpriserna, desto mindre 

benägenhet kommer det att finnas för flygbolagen att minska sina koldioxidutsläpp.  

5.4 Konkurrensskevheter 

Kapitel 4 behandlade även hur konkurrensskevheter kan komma att uppstå mellan europeiska 

och ickeeuropeiska flygbolag. Hur hubbar kan påverka konkurrensbilden redogjordes också 

för. 

 

5.4.1 Konkurrensskevheter till följd av ökade kostnader 

I tabell 4.3 visade beräkningarna att den totala kostnaden för utsläppsrättssystemet för 

Lufthansa Group som del av det operativa resultatet är 24,80 procent. Lufthansa Group är ett 

europeiskt bolag och har därmed huvuddelen av sin marknad inom Europa. För ett 

utomeuropeiskt bolag kan det antas att huvuddelen av dess marknad är utanför Europa.  Om 

marknadsandelarna istället hade varit de omvända mellan europeiska och utomeuropeiska 

resor jämfört med i tabell 4.3 hade den totala kostnaden för utsläppsrättshandeln som del av 

operativa resultatet varit 6,31 procent, vilket är en signifikant skillnad. Detta visar tydligt att 

europeiska flygbolag erhåller en konkurrensnackdel gentemot utomeuropeiska flygbolag. 

Ytterligare en nackdel för europeiska bolag är längden på resrutterna. Vid kortare resrutter 

slår prisförändringar i bränsle igenom kraftigare, eftersom startkostnaden fördelas på färre 

flygkilometer. Detta kan göra att europeiska bolag får ännu en konkurrensnackdel 

internationellt, eftersom kostnaden per passagerare relativt sett är högre på korta distanser. Då 

elasticiteten på kortdistansresor är hög, ökar genomslaget av denna konkurrensnackdel. 

Om bolag väljer att slå ut kostnaden för utsläppsrätter på alla sina flygningar, även de som 

inte inkluderas i EU ETS, belastas europeiska flygbolag konkurrensmässigt negativt av 
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ytterligare en anledning. Bolag med relativt sett stor marknadsandel utanför Europa kommer 

ha fler flygningar utanför handelsområdet att fördela extrakostnaden av utsläppsrätterna 

mellan, och därmed lägre kostnadsökning per flygbiljett än bolag med färre flygningar utanför 

EU ETS: s handelsområde. 

5.4.2 Konkurrensskevheter till följd av hubbeffekter 

Många rapporter når slutsatsen att hubbar inom EU ETS: s område kommer att missgynnas, 

och att hubbar strax utanför EU ETS: s område kommer att gynnas när flygtrafiken införlivas 

i handeln med utsläppsrätter. Vid närliggande hubbar där den ena ligger inom EU ETS: s 

område och den andra utanför kan effekten tänkas öka. Som exempel kan nämnas Paris 

flygplats Charles de Gaulle, vilken ligger innanför EU ETS: s område, som en flygplats som 

kommer att missgynnas jämfört med den schweiziska flygplatsen Zürich Airport, vilken 

ligger utanför EU ETS: s område. Detta är ytterligare en konkurrensnackdel för europeiska 

bolag jämför med utomeuropeiska, då europeiska bolag i större utsträckning har hubbar inom 

området för EU ETS.  

 

5.4.3 Övriga konkurrensskevheter  

Övriga konkurrensskevheter att beakta är bland annat att då mycket små flygbolag är 

undantagna kravet på utsläppsrätter får dessa bolag en konkurrensmässig fördel. Dessa bolags 

marginalkostnad kommer inte att höjas, och således inte heller deras biljettpriser. Denna 

fördel kan analyseras likt fördelen utomeuropeiska flygbolag har jämfört med europeiska i 

stycket ovan. Då det handlar om bolag med mycket små marknadsandelar anser jag dock att 

denna påverkan är marginell. 

 

Metoden som används då utsläppsrätter fördelas kan också påverka konkurrenssituationen. Då 

utsläppsrätterna fördelas baserat på bolagens historiska utsläpp premieras historiskt sett höga 

utsläpp, medan tidigare förbättringar på utsläppsområdet samt investeringar i ny teknik 

missgynnas. Denna problematik undviks vid auktionering. Vid auktionering minskar 

dessutom möjligheterna till windfall profits. Då auktionering av utsläppsrätter även genererar 

inkomster för staten att använda i miljöförbättrande syfte uppstår en situation med dubbla 

vinster. Dock ökar kostnaden för företagen vid auktionering av utsläppsrätter, varför det kan 

skapa politiskt motstånd. Även med auktionering av utsläppsrätter kan snedvridning av 

konkurrens komma att ske, då den ökade kostnaden kan innebära att internationellt 

verksamma bolag kan förlora sin konkurrenskraft jämfört med marknader helt utanför 
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handelssystemet. Detta kan leda till att bolag flyttar sin verksamhet utanför handelssystemets 

omfattning för att undkomma kostnaden av sina koldioxidutsläpp. Denna typ av 

koldioxidläckage anser EU att inte kommer att ske, då reglerna för utsläppsrätter gäller 

samtliga länder oavsett nationalitet. Enda sättet för flygbolag att undvika kostnaden för 

utsläppsrätterna blir då att välja att flyga endast mellan destinationer utanför handelsystemet. 

Det är min åsikt att auktionering av utsläppsrätter är att föredra framför gratisutdelning. 

 

5.5 Övriga reflektioner 

Som nämnts i kapitel 2.4.4 är 3 procent av utsläppsrätterna är reserverade för företag som 

expanderar kraftigt samt för nya företag på marknaden. Dessa reservutsläppsrätter delas dock 

endast ut om det expanderande/nya företagets ökande aktiviteter inte beror på övertagande av 

marknadsandelar från tidigare etablerade företag. Det är inte utan att jag frågar mig varför 

denna andel är så liten. Kommer 3 procent att vara tillräckligt för att låta flygbolag expandera, 

och i annat fall, varför tillåts inte ökad konkurrens? Ytterligare en fråga att ställa sig angående 

denna regel är vad som är att ta marknadsandelar rent tekniskt och hur detta ska mätas? Jag 

har inte hittat några svar på dessa frågor, och ingen utförligare förklaring till regeln.  

5.6 Framtida forskning 

De empiriska beräkningar som genomfördes i denna uppsats grundades på uppskattningar. 

Vid möjligheter att finna exaktare mått på elasticitet, andelen privat-/affärsresenärer samt mått 

på storleken på den europeiska flygmarknaden i jämförelse med övriga världen kan en 

exaktare slutsats nås. Det kan också vara intressant att genomföra beräkningarna med data 

från ett lågprisbolag och genomföra en jämförande analys på prisförändringars betydelse för 

olika segment på marknaden. Användning av fler förklarande variabler tänkas vara användbart 

för att på ett exaktare sätt förklara vad som påverkar efterfrågeförändringar. Dessa variabler hade 

exempelvis kunnat vara månad på året eller resenärers ålder eller kön. 

Att utföra en allmän jämviktsanalys för att se vilken påverkan EU ETS har i förhållande till 

alternativa färdsätt så som tåg och buss är ytterligare en aspekt som hade kunnat fördjupa 

analysen och som hade varit intressant att se resultatet av. 

Ytterligare ett forskningsområde av intresse är hur hubbar kommer att påverkas i ett 

långsiktigt perspektiv samt en exaktare undersökning på vilka efterfrågeförändringar som kan 

komma att ske på dessa. 
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Kapitel 6: Slutsatser 

Med EU ETS införlivas priset på koldioxid i bränslekostnaden. Incitamenten för flygbolagen 

använda ett miljövänligare bränsle med lägre utsläppsfaktor ökar, varför det kan antas att 

utvecklingen av biobränslen för flygbranschen sker i en snabbare takt då efterfrågan på denna 

typ av bränslen ökar. Effektivare resursutnyttjande med mindre förbrukning av flygbränsle 

ökar, och detta i kombination med en minskad efterfrågan på flygresor bör teoretiskt sett göra 

att flygtrafikens införlivande i EU ETS leder till reducerade koldioxidutsläpp och att målet 

med utsläppsrättshandeln därmed uppnås. Problematik med längre flygturer för att använda 

hubbar strax utanför EU ETS: s område och därmed undkomma kravet på utsläppsrätter på 

vissa längre flygresor kan dock göra att ett visst koldioxidläckage sker och att de positiva 

effekterna av miljöförbättrande bränsleminskningar därmed minskar något.  

Vid införlivandet av flygtrafiken i EU: s handel med utsläppsrätter kommer sannolikt 

biljettpriserna att höjas. Med hänsyn till flygresenärers priskänslighet på biljettpriser är det 

troligt att biljettpriserna till större utsträckning höjs på långdistansflyg än på kortdistansflyg. 

Flygträckor och -avgångar som till större andel trafikeras av affärsresenärer kan till högre 

grad beläggas med kostnaderna för utsläppsrätter på biljettpriset. Detta kan resultera i en ökad 

segmentering och homogenisering av resenärstyper på olika flygsträckor och  

-avgångar. 

Marknadsformen under vilken flygbolag verkar spelar in på möjligheterna att överföra den 

ökade kostnaden på biljettpriserna. Allt annat lika kommer de ökade kostnaderna överföras på 

biljettpriset i större utsträckning ju närmre en marknad ligger perfekt konkurrens, givet att 

efterfrågan är en linjär funktion mellan pris och kvantitet. Dessutom kan det antagas att ju 

högre andel av kostnaderna som kan överföras till biljettpriserna, desto mindre benägenhet 

kommer det att finnas för flygbolagen att minska sina koldioxidutsläpp. 

Undersökningar av konkurrensskevheter som kan komma att uppstå mellan europeiska och 

utomeuropeiska flygbolag visar tydligt att europeiska flygbolag erhåller en konkurrensnackdel 

gentemot utomeuropeiska flygbolag, vilken bland annat beror på att europeiska flygbolag har 

större marknadsandelar i Europa, samt längden på resrutterna. Metoden som används då 

utsläppsrätter fördelas kan ytterligare påverka konkurrenssituationen.  
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Annex I-länder. Länder vilka har åtaganden om utsläppsreduktioner enligt Kyotoprotokollet. 

Innefattar de länder som var medlemmar i OECD år 1992, samt de länder som vid den 

tidpunkten var under industrialisering. 

 

Australien 

Belgien 

Bulgarien 

Danmark  

Estland 

Europeiska gemenskaperna 

Finland 

Frankrike 

Grekland 

Irland 

Island 

Italien 

Japan 

Kanada 

Kroatien 

Lettland 

Liechtenstein 

Litauen 

Luxemburg 

Monaco 

Nederländerna 

Norge 

Nya Zealand 

Polen 

Portugal 

Rumänien 

Ryska federationen 

Schweiz 

Slovakien 

Slovenien 

Spanien 

Storbritannien 

Sverige 

Tjeckien 

Tyskland 

Ukraina 

Ungern 

USA 

Österrike 

 

 

 


