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Sammanfattning 
Covid -19 pandemin har haft en stor påverkan på ekonomin världen över. Flertalet företag har 

gått i konkurs och industrier kämpar för sin överlevnad. Flygindustrin är en av de branscher 

som har påverkats hårt av pandemin då en stark oro för smittan har minskat efterfrågan på 

resor. I denna uppsats undersöks hur priset på flygbiljetterna och utbudet har påverkats av 

Covid-19 pandemin. Frågeställningen är därför ”Hur har Covid-19 pandemin påverkat priset 

på flygbiljetterna och utbudet”. Uppsatsen besvarar frågan genom att studera en paneldata 

som består av strax 3285 intra-europeiska flygningar. Kortfattat visar resultatet att pandemin 

har haft en signifikant negativ effekt på både priset och utbudet.  
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1 Introduktion  
 

1.1 Syfte och frågeställning 
Att undersöka hur Covid-19 pandemin har påverkat utbudet och priset på flygbiljetterna. 

Frågeställningen som kommer att besvaras är följande: 

• Hur har covid-19 pandemin påverkat utbud och priset på flygbiljetterna? 

 

1.2 Uppsatsens disposition  
I första kapitlet i denna uppsats tas introduktionen upp, därefter kommer kapitel 2 med 

tidigare studier där ekonomiska teorier används för att göra några teoretiska utfall som kan 

ske med både priset samt utbudet. Även empiriska studier används för att förklara hur priset 

och utbudet kan förändras. Kapitel 3 handlar om datainsamlingen, hur den genomfördes, 

medan kapitel 4 går igenom vilka metoder som används för att analysera data. Kapitel 5 går 

igenom resultaten av data och regressionerna samt tolkning av resultaten. Vid kapitel 6 görs 

en analys tillsammans med resultaten och tidigare studier. Sedan kommer slutsatserna och 

sammanfattning av hela uppsatsen vid kapitel 7. I slutet finns källförteckningen.  

 

1.3 Metod och avgränsning  
För att undersöka frågeställningen används insamlad data för år 2020 och år 2021 för olika 

destinationer inom Europa. Data för år 2020 som togs innan Covid-19 pandemin ansågs ha en 

signifikant effekt på resor. För att vidare undersöka frågeställningen används deskriptiv 

statistik samt några regressioner görs för att undersöka hur olika variabler kan påverka både 

priset och utbudet på flygbiljetterna. Data som är insamlad är enbart över resor inom Europa 

och vissa specifika datum och år som kan ses nedan i tabell 1 på sidan 15. 

 

1.4 Resultat 
Generellt visar resultatet en sänkning på både priset och utbudet. Utifrån regressionerna kan 

man studera att dummyvariabeln för pandemin hade en negativ signifikant effekt på både 

priset och utbudet.  

 

1.5 Inledning 
Efterfrågan på att flyga har minskat och många flygbolag ber staten om hjälp för att kunna 

hålla igång sin verksamhet vid liv. Flygbolagen har genomlidit olika kriser genom tiderna, 
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däremot har ingen varit så stor som nu. Några experter inom flygindustrin förespråkar att 

priset ska höjas proportionerligt till antalet passagerare som inte är ombord. Denna metod kan 

leda till att flygbolagen får igen förlorad omsättning (Mako, S. et al. 2020). Andra förespråkar 

istället att priserna hålls låga för att undvika höjning av priset som skedde under finanskrisen 

som hämmade en återhämtning för flygindustrin (Forsyth, Guiomard, Niemeier. 2020).  

 

2 Teori och tidigare studier   
 

2.1 Teori  
 
2.1.1 Cournotmodellen med en negativ efterfrågechock 
 
Flygplansbranschen kontrolleras av ett fåtal aktörer där varje enskilt beslut varje firma gör 

kan påverka den andra aktörens utfall på marknaden. En sådan marknadsform kallas för 

oligopol. I spelteori kallas varje spelares (företag) plan för en strategi. För att ett spel ska vara 

intressant kommer en spelare att välja mer än en strategi. Vid icke-kooperativ spelteori finns 

det två grundläggande antaganden i teorin av oligopol. Det första antagandet är att aktörerna 

är rationella, vilket innebär att deras plan är vinstmaximering. Det andra antagandet är att 

aktörerna använder sin rationalitet för att resonera strategiskt, vilket innebär att när en aktör 

gör ett beslut kommer de att ha i åtanke vad de förväntar sig hur de andra aktörerna agerar. 

Motiveringen bakom dessa antaganden är att förutse och förstå hur aktörer i verkligheten 

kommer att agera. Att förstå strategiska beteenden kommer att hjälpa oss att förstå hur 

aktörerna i flygplansbranschen agerar under Covid-19 pandemin. Det finns inte en enda 

komplett modell över oligopol, vilket innebär att vi kommer att växla mellan olika modeller 

för att få en bättre insyn hur aktörerna kan agera. Verkligheten är inte heller så simpel som 

modellerna antar och genom att växla mellan olika teorier kan vi få en bättre förståelse hur 

aktörerna agerar (Pepall, Richards, Norman. 2014. s215).  

 

 

Det kommer att finnas många resultat, men däremot kommer inte alla dessa utfall att vara i 

jämvikt. En strategikombination är i jämvikt om ingen aktör har något incitament att ändra sin 

nuvarande strategi, givet att inga andra aktörer ändrar på sin nuvarande strategi (Pepall, 

Richards, Norman. 2014. s216). Ett viktigt element för att avgöra utfallet av spelteori som 

denna är tids-dimensionen av strategisk interaktion. Väljer aktörerna sina kvantiteter 
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samtidigt eller finns det en aktör som är ledare? Ifall det finns ett flygbolag som är en ledare 

blir spelet sekventiellt och kallas för ett dynamiskt spel. Om aktörerna i marknaden väljer 

kvantitet och pris samtidigt blir spelet i stället statiskt (Pepall, Richards, Norman. 2014. s217).  

 

Efter att ha studerat hur utbudet och priserna på flygbiljetterna har påverkats antar jag att 

flygbolagen sätter kvantitet och pris i förväg på en och samma gång, samt att de inte tar 

hänsyn till möjligheten att de senare kan utföra samma spel igen. Då kan vi använda oss av 

Cournotmodellen för att analysera möjliga utfall för aktörerna i marknaden. För att presentera 

Cournotmodellen antar vi flygplansindustrins omvända efterfrågakurva som är linjär och ser 

ut så här (Pepall, Richards, Norman. 2014. s223).  

 

P = A – B*Q = A – B (q1 + q2) Ekvation (1)  

 

𝜋1 =𝑃	*𝑞1−𝑐𝑞1 och 𝜋2 = 𝑃*𝑞2−𝑐*𝑞2 Ekvation (2)  

Vinstfunktionerna för varje aktör  

 

Där Q är den totala summan för varje aktörs produktion medan q1 är företag 1s kvantitet och 

q2 är företag 2s kvantitet (Pepall, Richards, Norman. 2014. s224). A är den maximala 

betalningsviljan för en konsument medan B som är lutningen på den linjära ekvationen 

motsvarar hur mycket mindre priset måste bli för att ytterligare en enhet ska säljas. 

Cournotmodellen används när aktörerna konkurrerar med varandra i kvantiteter (Pepall, 

Richards, Norman. 2014. s223). Generella funktionen för att se vad priset och utbudet i en 

Cournot jämvikt blir med N stycken firmor och marginalkostnad C (Pepall, Richards, 

Norman. 2014. s229).  

 

𝑃" = !
(#$%)

+	 #∗((#$%)
								Ekvation (3)  

 

𝑄" = #∗(!)*)
(#$%)∗+

    Ekvation (4)  

 

Utifrån de generella teorierna av Cournotmodellen kan några hypoteser hur vi tror att både 

priset och utbudet kan påverkas av Covid-19 pandemin. Variabeln B kan påverkas för rädslan 

av smittan som kan göra att lutningen blir brantare (B blir större) eftersom flygbolagen måste 
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gå ner i pris ytterligare för varje enhet för att kunna locka möjliga kunder. För att simplifiera 

utfallen och resonemangen av de teoretiska modellerna antar jag att B är konstant i alla fallen. 

De övriga variabler som kan ändras är A = betalningsviljan och N = antal bolag och C = 

marginalkostnaden. Jag tror på en negativ efterfrågechock i alla teoretiska scenarios, där A 

sänks då kunder inte är villiga att betala lika mycket för en biljett längre då rädslan för smittan 

är stor. Skulle priset bli större än A kommer ingen konsument att köpa produkten. 

Tidsperioden är något vi måste ha i åtanke när vi analyserar effekterna, nämligen det korta 

och långa perspektivet. I det korta loppet kan inte antalet firmor eller fast kapital hos varje 

aktör ändras (Pepall, Richards, Norman. 2014. s20). Jag antar att vi agerar i det långa 

perspektivet för aktörerna. Modellerna förenklar verkligheten och vissa antaganden gör att 

resultatet kan bli annorlunda gentemot teorierna. Däremot ger det oss ett verktyg framåt.  

 
Scenario 1 (A sänks, C = förblir samma, N = blir mindre, B är konstant. Alla flygvarianter)  
 

För scenario 1, antar jag att alla flygbolag har samma C = marginalkostnad efter pandemin. 

Om man studerar ekvation 3 ser man att om variabel A sänks givet att alla andra variabler är 

konstanta kommer värdet på hela funktionen att bli mindre och jämviktspriset blir därmed 

mindre. Under pandemin har vi sett att antalet flygbolag som går i konkurs har accelererats 

mer än genomsnitt under pandemin (Slotnick. 2020). Frågan är vilken av effekterna är störst,  

att A har gått ner eller att antalet aktörer i flygindustrin har blivit mindre? Trots att variabeln 

A blir mindre kan det nya jämviktspriset bli högre än tidigare jämviktspris om N blir 

tillräckligt få enligt ekvation 3. Min hypotes är att effekten av antalet flygbolag som har gått i 

konkurs är större än minskningen av A. Utifrån det antagandet blir jämviktspriset enligt 

ekvation 3 högre än tidigare trots att A har minskats.  

 

För utbudet har vi samma förutsättning om lika marginalkostnad. Enligt utbudsmodellen 

enligt ekvation 4, om vi får en marginell minskning i A och N, kommer jämvikts utbudet att 

minska. Vilket innebär färre resor. För att sammanfatta scenario 1 enligt Cournotmodellen, 

tror jag via teorierna att priset på flygbiljetter kommer att öka medan utbudet minskar för 

både flaggskeppen och lågkostnadsflygen.  
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Scenario 2 (Flaggskeppen: A = sänks, C = förbli samma, N = förbli samma, B = är konstant 
Lågkostnadsflyg: A = sänks, C = ökar, N = minskar, B = är konstant)  
 

Enligt scenario 2 hade N = antal bolag, hos flaggskeppen kunnat förbli detsamma efter 

pandemin tack vare att flaggskeppen får stöd från staten och att lågkostnadsflygen inte lyckas 

få lika mycket stöd eftersom flaggskeppen har en stark anknytning till denna. En artikel 

förespråkar att det är just detta scenario som kommer att hända under pandemin (Abate, 

Christidis, Purwanto. 2020). Då hade man enligt ekvation 3 kunnat anta att jämviktspriset för 

just flaggskeppen hade blivit mindre då A, den maximala betalningsviljan sänks givet att 

övriga variabler förblir detsamma. Variabeln C, marginalkostnaden hade i vanliga fall höjts 

eftersom planen nu måste anpassa flygen efter restriktionerna, tack vare bidrag från staten 

behöver inte variabeln C öka för flaggskeppen. 

 

Enligt mina antaganden kommer det finnas färre lågkostnadsflygbolag på marknaden i och 

med att de inte får lika mycket stöd av staten. Eftersom lågkostnadsflygen får mindre stöd 

från staten enligt min teori, kommer de få ökade kostnader på grund av restriktionerna på 

planen vilket får jämviktpriset att öka enligt ekvation 3 givet att det är variabeln A och N som 

minskar men att deras effekter inte är lika stora som höjningen av C.  

 

I detta fallet kan då utbudet bli mindre för flaggskeppen enligt mina antaganden enligt 

ekvation 4 eftersom A minskar medan de andra variablerna förblir detsamma. För 

lågkostnadsflygen som inte får lika mycket statsstöd kan vi även se en minskning av utbudet 

enligt ekvation 4 när A och N minskar och C ökar. Antalet variabler som minskar 

jämviktsutbudet enligt ekvation 4 är större hos lågkostnadsflygen än flaggskeppen. Vilket gör 

att vi troligen kommer se att antalet flyg blir mindre hos lågkostnadsflygen än flaggskeppen 

efter pandemin enligt scenario 2. För att sammanfatta scenario 2 kommer jämviktspriset för 

flaggskeppen att sänkas och utbudet blir mindre. För lågkostnadsflygen kommer 

jämviktspriset att öka och utbudet minska. 

 
Scenario 3 (A sänks, C ökar, N blir mindre, B = är konstant. Alla flygvarianter)  
 

Ett tredje möjligt scenario oavsett om det gäller flaggskepp eller lågkostnadsflyg, hade kunnat 

vara att när variabeln A och N minskar medan variabeln C ökar på grund av Covid-19 
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anpassningarna för flygbolagen samt att effekterna av A och N är större än C vilket gör att 

jämviktspriset sänks enligt ekvation 3 och utbudet blir mindre enligt ekvation 4. Vilket 

scenario är mest troligast med Cournotmodellen? Enligt min tro är det scenario 2 eftersom jag 

tror att stöden flaggskeppen får från staten kommer ha en stor effekt.  

 
 
2.2 Tidigare studier  
 
2.2.1 Forskning om flygbranschen under externa chocker  
 
Covid-19 pandemin har haft en stor negativ påverkan på flygindustrin då kapaciteten har 

minskats med ungefär 60-80% hos de större flygbolagen. Viruset Sars fick en signifikant 

påverkan på flygindustrin då efterfrågan på flygresor återvände till normala nivåer, först 2 år 

efter virusets utbrott. Lågkostnadsflygen lyckades under den tidsperioden få en större 

marknadsandel eftersom de större bolagen började få problem när priskonkurrens började öka. 

Större bolag behöver ändra på sin kapacitet för att hantera oväntade situationer och kunna 

kompensera för ökade kostnader. Detta ger möjligheter att inta nya marknader för 

lågkostnadsflygen, vilket vidare innebär att lågkostnadsflygen inom flygindustrin är mycket 

bättre på att anpassa sig till negativa efterfrågechokar än de större flygbolagen (Sobieralski, 

2020).  

 

En annan fördel för lågkostnadsbolagen är att de klarar negativa efterfrågechokar bättre än de 

större bolagen utan att deras personal förlorar sina jobb. En trolig förklaring till detta är att 

lågkostnadsflygen bygger sin strategi på att vara billiga och drivs av låga kostnader. Den 

kostnadseffektiva karaktären av lågkostnadsflygen gör dem bättre på att allokera och 

omfördela resurser hos sin personal på ett effektivare sätt än hos de större flygbolagen. De 

lägre kostnaderna gör lågkostnadsflygen till ett substitut gentemot de större bolagen. Till sist 

visar studien att när den negativa efterfrågechocken är borta och flygresor återgår till sina 

normala nivåer, förlorar lågkostnadsflygen sina fördelar och flaggskeppen återigen tar 

marknadsandelar (Sobieralski, 2020).  

 

En studie visar att det finns tre varianter av negativ efterfrågechock som har drabbat 

flygindustrin historiskt, som kan delas in i tre kategorier nämligen, 1) ekonomisk 2) hälsa och 

3) terrorism. Det har funnits minst 6 pandemier som har påverkat den amerikanska 
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flygindustrin med exogena chockar i efterfrågan. Sedan andra världskriget är det, den 

Asiatiska influensan år 1957, Hong Kong influensan år 1976, svininfluensan år 1976, den 

ryska influensan år 1977, Sars viruset år 2003 och till sist även svininfluensan år 2009. 

Utifrån studiens resultat och data visar därför att Covid-19 pandemin inte är någon svart svan, 

vilket är en osannolik händelse som inte kan förutsägas i förväg men med tanke på föregående 

utbrott med pandemier är det inte konstigt att anta att flygbolagen har haft möjlighet att 

förbereda sig mot en pandemi. Speciellt när de relativt dödliga pandemier uppkommer 

ungefär varje decennium. Studien visar även undersökning med 20 års data av finansiella 

rapporter för de stora flygbolagen i USA. Slutsatsen blev att ledningen fokuserar enbart på 

risker som inte kan skada verksamheten i lika snabb takt som en pandemi. Ledningen har 

uppgiften att undersöka miljön för att undvika hot som kan skada verksamheten och kunna 

hitta möjligheter för att expandera företaget. Däremot tog inte ledningen en global pandemi på 

allvar och möjliga skydd för att minimera skadorna. Ett sådant exempel är att flygbolagen 

kunde ha finansiella buffrar mot oväntade händelser med hög sannolikhet men istället valde 

ledningen att distribuera finansiella medel till att köpa tillbaka företagets aktier och utdelning 

till aktieägarna. Beteendet var väldigt vanligt både I USA och utomlands hos flygbolagen 

(Brown, Kline, 2020). 

 

2.2.2 Subventioner och stöd till flygbolag under Covid-19 pandemin 
 
Covid-19 pandemin påverkade flygindustrin signifikant då efterfrågan minskade med 50% för 

antalet flyg globalt under april och maj 2020. Flygresor för flera länder minskas med över 

90% för 2 månader eller fler under pandemins utbrott. Överlevnaden för flygbolag i det korta 

loppet är diskutabelt eftersom de har höga kapitalkostnader och de genomsnittliga reserverna 

för att täcka förluster räcker enbart till två månaders förluster av omsättning. I det medel-

långa perspektivet ser det negativt ut då den minskade efterfrågan på flyg anses vara till slutet 

av år 2021. Flygindustrin börjar bli en mer marknadsdriven och konkurrenskraftig industri 

men trots denna utveckling har regeringens roll för att underlätta intressen för flygen på en 

internationell samt nationell nivå via olika typer av interventioner inte stoppats. Anledningen 

till det är för att flygbolag anses vara en strategisk faktor med en koppling till ekonomisk 

utveckling enligt många regeringar och därmed fungerar som support för flera av flygbolagets 

värdekedjor antingen direkt eller indirekt via olika lagar och medel. Olika varianter av support 

kan ses via selektiva subventioner till vissa tillverkare, operatörer eller interventioner i form 

av att blockera vissa konkurrenter och kunna skapa en monopolliknande ställning för vissa 
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flygbolag. Regeringar världen över har öppet talat om sitt stöd till de nationella flaggskeppen 

med olika medel. Stora delar av flaggskeppens aktiviteter kan därför antas tro att komma 

tillbaka med hjälp av staten. De flygbolag som istället befinner sig i riskzonen är 

lågkostnadsflygen eftersom de inte förväntas få något stöd från sina regeringar, till skillnad 

från flaggskeppen. Därav finns möjligheten att rutter med lägre efterfrågan kan försvinna eller 

till och med gå ihop med de större bolagen för att lyckas överleva. De olika typer av åtgärder 

regeringar har kunnat bidra till flygbolagen med är statliga garantier är kommersiella lån, 

statligt kapital via nationalisering, flygsubventioner, undantag eller uppskjutande av skatter 

och andra möjliga avgifter (Abate, Christidis, Purwanto. 2020). 

 
2.2.3 Effekter på utbudet och priser för flygbolagen 
 
Frågan gällande hur priset kommer att utvecklas för kunderna i och med pandemin beror på 

vilken typ av flygbolag som diskuteras. Vid reglerade monopolflygbolag har företaget 

möjlighet att visa underskott, gå med förlust och hålla priserna låga tills efterfrågan är på 

normala nivåer. Organisationer som hanterar prisreglering kommer inte vilja se att 

flygpriserna ökar om flygbolaget kan utnyttja sin monopolställning om det finns färre 

flygbolag på grund av konkurs som pandemin har orsakat. Därav kommer de reglerade 

monopolflygbolagen inte få möjligheten att använda sin monopolställning för att höja priset 

(Forsyth, Guiomard, Niemeier. 2020). 

 

De oreglerade monopolflygbolagen har möjligheten att utnyttja situationen med låga priser i 

början och höja priserna efter att antal bolag har gått i konkurs av pandemin. Flygbolagen som 

karaktäriseras av konkurrens kommer få det svårare att ständigt bibehålla sina låga priser, på 

grund av redan låga vinster och kommer kanske till och med tvingas höja sina priser för att 

kunna få igen förlorad omsättning. Alternativet är att få hjälp från staten. Mestadels av 

flygbolagen har signifikant marknadskraft och tills efterfrågan återgår till normala nivåer 

kommer de flesta flygbolagen inte ändra sina priser om de befinner sig i den situationen. 

(Forsyth, Guiomard, Niemeier. 2020). 

 

En annan studie visar att de möjliga handlingarna för att hantera negativa efterfrågechocker är 

att flygbolagen inte ändrar priset på biljetten. Däremot så kan denna strategi innebära en stor 

risk för stora förluster. En annan möjlighet är att begränsa antalet passagerare och höja priset 

via direkt proportionell förändring på biljetten i förhållande till antalet passagerare som inte är 
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ombord, som är det mest lönsamma strategin enligt studien. Även här finns risken att priserna 

blir för höga och även ointressanta för konsumenter (Mako, S. et al. 2020).  

 
 

 
Se bild 1: För Europeiska flyg med Covid-19 fall och flygplans trafiken under 2020 (Forsyth, 

Guiomard, Niemeier. 2020). 

 

Det viktigaste för flygbolagen under Covid-19 pandemin är att lyckas hålla livskraften uppe 

trots de höga fasta kostnaderna som är associerade med flygindustrin. Ett viktigt inslag enligt 

många flygexperter är att flygindustrin måste undvika att hamna i vad som hände under den 

globala finansiella krisen när många Europeiskaflygbolag höjde sina priser på bekostnad av 

passagerarna och hämmade en återhämtning (Forsyth, Guiomard, Niemeier. 2020). 

 

För att kunna estimera möjliga framtidsscenarios baserat på statistik tror flertalet flygbolag 

själva enligt prognoserna att de kommer få en U-formad återhämtning utifrån PAX-

modellerna som mäter hur stor kapacitet, det vill säga hur många passagerare de kan ha 

ombord. I slutet av krisen tror de utifrån sina modeller att de kan ge erbjudande ungefär 9% 

lägre år till år i kapacitet. 

 

Det finns två speciella faktorer som många flygbolag inte har tagit med i sina PAX modeller, 

för att studera hur kapaciteten kommer att utvecklas i framtiden. Dessa två faktorer är viljan 

hos passagerarna för att flyga och även utebliven inkomst hos människor som förlorar sina 

jobb. Nyheter samt pandemirestriktioner skrämmer de flesta människor från att flyga, 

speciellt vissa demografiska grupper som äldre människor som är extra utsatta från viruset. 
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Dessutom att många företagare istället föredrar i nuläget att mötas via online. Flera människor 

har förlorat sina jobb under pandemin och den uteblivna inkomsten gör det svårare för 

människor att flyga. Dessa faktorer är inte med i beräkningarna för PAX- modellerna som 

estimerar en återhämtning för flygbolagen, vilket gör det möjligt att de PAX-modellerna som 

tror på en återhämtning kan få ännu sämre resultat än vad de estimerar (Horinka, Kontrikova. 

2020).  

 

Se bild 2: Den procentuella förändringen hos PAX kapacitet för varje region 27 Maj 2020 

gentemot 25 Maj 2019  (Horinka, Kontrikova. 2020).   

 

3 Data  
3.1 Datainsamling  
 
Data över flygbiljetterna är hämtad från en prisjämförelse - och digital resebokningstjänst som 

kallas för Expedia. Data togs innan Covid-19 pandemin ansågs hade någon större effekt på 

flygplansindustrin för året 2020 och våren år 2021 togs motsvarande data för Covid-19 

påverkade värden. Vi studenter fick en uppgift inom kursen Industriell Organisation som 

innebar att studera vilka variabler som kan påverka priset hos flygbiljetter och olika 

studentgrupper fick varsin avgång att hämta data ifrån. Vilket typ av biljett, destinationer, 

avgångar och antalet bolag bestämdes av lärare inom kursen. Flygplansresorna är inom 
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Europa och avgångsställena var de europeiska städerna Madrid, London, Frankfurt, 

Amsterdam och Köpenhamn. Totalt finns det 3285 rutter i vår data. Den längsta resan är 350 

minuter medan den kortaste är 40 minuter. Alla biljetter I vår data är direktflyg och enkel väg.  

 

I min data har jag följande variabler: 

 

• Antal flygbolag (bolag) – vid en viss rutt finns det ett visst antal olika flygbolag  

• Flyg – antalet flyg som går vid en viss rutt  

• Lågprisbolag närvaro (lowcostpresent) – en dummyvariabel som används och visar 

vid en rutt om det finns ett lågprisbolag som flyger vid rutten. För att se om bolaget är 

ett lågprisbolag användes en lista på Wikipedia (2021)  

• Pris – flygbiljettpriset i dollar  

• Tid till rusningstrafik (timetopeak) – tiden i minuter tills eller efter rusningstrafiken är 

igång, när det är som populärast att flyga. Enligt uppgiften fanns det två tider som 

definierades som rusningstrafik nämligen 08.00 AM and 5.00 PM. För att kunna 

avgöra antalet minuter till rusningstrafik används följande exempel. Ett flyg avgår 

klockan 11:30 AM och den närmsta rusningstrafiken är klockan 08:00 AM och till 

närmsta rusning motsvarar det 3*60 + 30 = 210 minuter.  

• Lågpris (lowcost) – En dummyvariabel och här visar den om den specifika avgången 

flögs med ett lågprisbolag. För att se om bolaget var ett lågprisbolag användes en lista 

från hemsidan Wikipedia (2021)  

• Flaggskepp – En dummyvariabel och här visar den om det är ett flaggskepp som 

flyger på rutten. Ett flaggskepp är ett transportbolag som har en stark anslutning till 

sitt hemland oavsett om regeringen äger det eller inte. För att se vilka flygbolag som 

var flaggskepp användes en lista från Wikipedia (2021).  

• Varaktighet – Hur länge flygresan varar i minuter  

• Pandemin – En dummyvariabel som visar om det är tidpunkten då pandemin anses ha 

en stor inverkan på flygplansindustrin  
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Se tabell 1: För året 2020 kan man se att vi har data för alla datum förutom 7 maj för avgång 

från städerna London och Frankfurt.  

 
3.2 Deskriptiv statistik  
 

 
Se tabell 2: Här kan vi studera det genomsnittliga priset och varaktigheten (färdens längd) för 

år 2020 och år 2021. Resultatet visar tydligt att det genomsnittliga priset över alla 

flygplansfärder har minskat med 23,9% medan varaktigheten över resorna inte har ändrats 

relativt mycket enbart en minskning med 7,5%. Vid tid till rusningstrafik är det liknande 

scenario nämligen ingen vidare större förändring. Vid lågprisbolag närvaro kan man däremot 

se en ökning med 23,5%, utifall två decimaler tas med. När man omvandlar varje avgångsstad 

till en destination som en observation och sedan även tar genomsnittet så får vi år 2020 fanns 

det antal bolag 2,1 och för år 2021 var genomsnittet 2,2. Därmed har antalet bolag som agerar 

på just dessa rutter inte ändrats något relativt stort.  

 

4 Metod  
4.1 Regressionsanalys  
 
Med våra variabler utför jag två olika regressioner en med utbud och en med pris. För första 

regressionen har vi 3285 observationer och för den andra regressionen har vi räknat om och 

gjort så att alla flygplan som går från en avgångsstad till en destination räknas som en 
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observation. Antalet totala observationer för den andra regressionen blev 376 observationer. 

För den andra regressionen togs genomsnittet för varje avgångsstad till en destination av 

varaktighet och priset.  

 

För prisregressionen använder jag följande variabler nedan: 

 
𝑃𝑟𝑖𝑠 = 𝑐 + 𝑏𝑜𝑙𝑎𝑔 + 	𝑓𝑙𝑎𝑔𝑔𝑠𝑘𝑒𝑝𝑝 + 𝑙𝑜𝑤𝑐𝑜𝑠𝑡 + 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 + 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑡𝑜𝑝𝑒𝑎𝑘 + 𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒𝑚𝑖𝑛 
 

Motiveringen för att använda dessa variabler utgår från den ekonomiska teorin 

Cournotmodellen vi studerade vid ekvation 3 och 4. Där kan man se att jämviktspriset 

påverkas av antalet aktörer på marknaden, därför kan vi se antal bolag som en variabel. 

Varaktighet används som en variabel eftersom rent logiskt tänker vi oss att ju längre en färd 

pågår desto högre pris på flygbiljetten på grund av stora kostnader som flygplan har. 

Variabeln timetopeak, vilket innebär tid till rusningstrafiken kan också logiskt tänkas att ju 

fler människor som vill flyga vid en viss tid samt att antalet flyg vid den tiden är begränsat 

kan leda till att priset generellt stiger. Dummyvariablerna flaggskepp och lowcost vilket är 

lågkostnadsflyg används i regressionen för att generellt finns lågkostnadsflygen för billiga 

flygresor medan flaggskeppen har högre klass och dyrare resor. Dessutom finns det empiriska 

studier vid kapitel 2 som visar att flaggskepp och lågkostnadsflyg reagerar olika på negativ 

efterfrågechock. Under pandemin antas flaggskeppen få mer stöd från staten än 

lågkostnadsflygen, vilket kan vara intressant att studera om data indikerar det (Abate, 

Christidis, Purwanto. 2020). Till slut används dummyvariabeln pandemi för att studera om 

tidsaspekten har någon skillnad på priset från år 2020 till år 2021.  

 
Hos den andra utbudsregressionen valdes följande variabler:  
 
 

	𝐹𝑙𝑦𝑔	 = 𝑐 + 𝑙𝑜𝑤𝑐𝑜𝑠𝑡𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 + 𝑝𝑟𝑖𝑠 + 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 + 𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒𝑚𝑖𝑛	 
 
 
Motiveringen för att använda dessa variabler är för att jag tror att de har en signifikant 

påverkan på utbuden av flygresor. Priset kan bli lägre utifrån grundläggande mikroekonomisk 

teori om utbudet är större. Varaktigheten valdes för att rent logiskt tänka sig att ju längre en 

flygresa är desto dyrare blir den och att flygbolagen hellre spenderar resurser på flygresor som 

är kortare. Dummyvariabeln pandemin används igen för att se om tidsaspekten för åren 2020 

och år 2021 har fått någon inverkan på utbudet. Till sist användes lowcostpresent, vilket är 

lågprisbolag närvaro då det är möjligt att tänka sig att desto billigare en tjänst är ju fler 
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människor kommer vilja använda tjänsten, därför kan man tro att ett lågkostnadsflyg på en 

rutt kan öka utbudet totalt.  

 
 

5 Resultat  
5.1 Utbudsregressionen och tabell  
 

 
Se tabell 3: Utifrån resultatet är det möjligt att studera hur många flaggskepp och hur många 

lågkostnadsflyg som gick för år 2020 och år 2021, efter pandemin. Utifrån tabellen kan vi se 

att antal flaggskepp som flyger inom vår data har minskat avrundat med 12,2% medan för 

lågkostnadsflygen ser vi en minskning med 15,4% avrundat. Allra värst har det gått för 

bolagen som varken är flaggskepp eller lågkostnadsflyg som har minskat sina flyg med 74,4% 

avrundat. Studerar man antal flyg ser vi att utbudet totalt har minskat med 19,4%. Att det 

totala utbudet minskar är logiskt med tanke på pandemin situationen.  
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Se regression 1: Resultatet över utbuds regressionen. Resultatet utifrån regression 1 visar att 

prisvariabeln har ingen signifikant effekt med ett sådant stort p-värde. De variabler som är 

signifikanta är istället lowcostpresent, varaktighet och pandemin. Alla tre variabler gav ett 

resultat som är väntade, nämligen att lågkostnadsbolag ger upphov till fler resor och när 

varaktigheten för en resa ökar minskar utbudet. Även pandemin variabeln gav ett väntat 

resultat med en negativ marginaleffekt på -3,0618 eftersom utifrån bild 1 och 2 som visar hur 

mycket både efterfrågan och kapaciteten har minskat hos flygen.  

 

5.2 Prisregressionen och pristabell  
 

 
 
Se tabell 4: Här kan vi se det genomsnittliga priset för flaggskepp och lågkostnadsflygen. 

Båda flygplanstyperna har sett en minskning i pris. För flaggskeppen är det en minskning med 

26,1% avrundat och för lågkostnadsflygen är det en minskning med 20,2% avrundat. En 
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intressant observation är att standardavvikelsen är högre för flaggskeppen gentemot 

lågkostnadsflygen både före och efter pandemin.  

 

 
Se regression 2: Resultatet från prisregressionen där vi kan studera att alla variabler förutom 

timetopeak har en stark signifikant nivå på 1%.  

 

Resultatet utifrån regression 2 visar att antal bolag har en negativ marginaleffekt på -12,1844, 

vilket stämmer in på den ekonomiska teorin från ekvation 3 att fler företag leder till lägre pris.  

Det faktum att både flaggskepp och lowcost ger sin positiva och negativa marginaleffekt är 

också väntade resultat med tanke på att lågkostnadsflyg finns för billigare resor och 

flaggskepp för resor med högre klass. Att flygresan blir dyrare ju längre flygresan varar visar 

regressionen dock inte med en signifikant nivå på 1%. Att pandemivariabeln har den näst 

största marginaleffekten på – 36,5553 visar att pandemin har en signifikant negativ effekt på 

priset hos flygbiljetterna. Vilket bekräftar scenario 3 där priset för både lågkostnadsflygen och 

flaggskeppen skulle minska.  

 

5.3 Prisregression jämförelse mellan år 2020 och år 2021  
 
För att kunna jämföra skillnaden för variablernas inverkan på priset utfördes samma 

regression som i regression 2 fast en med enbart år 2020 data och en med enbart år 2021 data. 
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Då kan man lättare studera och se vilka variabler som pandemin har haft som mest påverkan 

på eller vilka variabler som är mest signifikanta under pandemin utbrott.  

 
5.3.1 Prisregressionen med år 2020 prisdata  
 

 
 
Se regression 3: Resultatet från regression 3 gav liknande värden från regression 2 bortsett 

från pandemin variabeln. Den enda variabeln som inte är signifikant på 1% nivån är 

timetopeak. Vi får väntade värden utifrån teorierna från ekvation 3 om att ju fler bolag på en 

viss rutt desto lägre generellt blir priset samt att flaggskeppen brukar höja priset. 

Flaggskeppen har ofta högre kvalitet än lågkostnadsflygen vilket sänker det generella priset 

på flygbiljetter. Varaktigheten är likaså en faktor som höjer priset på flygbiljetterna med tanke 

på att kostnader blir högre ju längre resorna varar.  

 
 
5.3.2 Prisregression med år 2021 prisdata  
 
Nu utförs samma regression som hos regression 2 fast med prisdata från år 2021.  
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Se regression 4: Resultatet från regression 4 visar att den enda variabeln som klarar 1% 

signifikant nivån är flaggskepp.  Det är enbart flaggskeppen som signifikant höjer priset enligt 

data från år 2021. Jämför vi med regression 3 med prisdata från år 2020 kan man se att 

variablerna som har påverkats mest av pandemin enligt resultatet är bolag, lowcost och 

varaktighet eftersom de inte längre är signifikanta jämfört med prisdata från år 2020. Att 

variabeln lowcost får en positiv marginaleffekt på priset är märkvärdigt. Eftersom hela tanken 

med att det finns lågkostnadsflyg är för att de generellt sätt har lägre priser men att variabeln 

har ett högt p-värde gör att vi kan bortse från dess effekter. Min slutsats efter att ha studerat 

regression 3 och 4 är att pandemin har påverkat flygbolagen i en så pass utsträckning att de 

variabler som vanligtvis är kopplade till en effekt inte längre gäller i samma utsträckning. En 

annan anledning till det märkvärdiga resultatet från regression 4 kan vara att det är för få 

observationer för att kunna klargöra några tydliga effekter. Prisdata år 2020 har 1810 

observationer medan år 2021 har 1466 observationer, en minskning med avrundat till 19%. 

Att det är pandemin som påverkar variablernas effekter verkar troligast.  
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6 Avslutande analys   
 

Studerar man den deskriptiva statistiken vid tabellerna 3 och 4 kan vi se att både priset och 

utbudet minskades hos både lågkostnadsflygen och flaggskeppen. Det scenario som jag trodde 

mest på nämligen nummer 2, där priset för lågkostnadsflygen skulle öka och utbudet minska 

medan för flaggskeppen skulle priset samt utbudet minska, visade sig vara fel. Även scenario 

1 visade sig vara felaktig där utbudet skulle minska och priset öka för båda flygvarianter. 

Scenario 3 visade sig bli helt korrekt där både priset och kvantiteten minskades för både 

lågkostnadsflygen och flaggskeppen. Utifrån teorin med Cournotmodellen enligt ekvationen 3 

och 4 kombinerat med den deskriptiva statistiken på flygbiljettpriserna kan det dras olika 

slutsatser kring vilka variabler som har störst effekt. Variabeln N = antal aktörer har ingen 

effekt eftersom de genomsnittliga aktörerna före och efter Covid-19 pandemin är identiska 

enligt tabell 2. Det faktum att den marginella kostnaden C ökar kan likaså ha en betydande 

effekt för prissättningen eftersom kapaciteten hos flygen har minskat till låga nivåer jämfört 

med tidigare nivåer enligt bild 2. Resultatet tyder på att minskningen av variabeln A = 

maximal betalningsviljan har större effekt än ökningen av variabeln C för att priset har 

minskat enligt ekvation 3. För utbudet enligt ekvation 4 kan man se att både minskning av A 

och höjning av C har störst effekt som leder till att utbudet minskar.   

 

Utifrån studien ” COVID-19 and airline employment: Insights from historical uncertainty 

shocks to the industry” visade resultaten att lågkostnadsflygen har en fördel vid negativa 

efterfrågechocker historiskt sett (Sobieralski. 2020). Jag drog slutsatsen att lågkostnadsflygen 

igen kan agera som ledare och kanske till och med kan ta större marknadsandel under krisen 

jämfört med flaggskeppen. Priset för lågkostnadsflygen var lägre både före och efter krisen 

gentemot flaggskeppen, vilket är relativt normalt då lågkostnadsflygen i regel är billigare än 

flaggskeppen. Vid utbudet kan man studera att både flaggskeppen och lågkostnadsflygen fick 

liknande minskning i utbud utifrån tabell 3 och vi kan se att antal flaggskepp som flyger inom 

vår data har minskat avrundat med 12,2% medan för lågkostnadsflygen ser vi en minskning 

med 15,4% avrundat. Utifrån tabell 3 är det svårt att motivera att lågkostnadsflygen är ledare 

under pandemin. Om man studerar tabell 2 kan man se att antalet lågkostnadsflyg som 
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befinner sig på en rutt har ökat med över 20%, det kan indikera att lågkostnadsflygen har tagit 

en större marknadsandel än tidigare.   

 
För den empiriska delen användes källor från akademiska journaler och även konferenser som 

är verksamma inom flygindustrin. Eftersom Covid-19 pandemin är en process som 

fortfarande pågår och har hänt alldeles nyligen är det svårt att hitta många akademiska skrivna 

artiklar. Det fanns några få empiriska artiklar som visade möjliga scenarion för hur priset och 

utbudet kan utvecklas. En viktig betoning är att alla källor är granskade via en peer-reviewed 

process och det ger större trovärdighet för innehållet och slutsatserna. Annars är risken stor 

med material som inte har genomgått en peer-reviewed process är att studierna och 

slutsatserna i artiklarna inte är korrekta. Med tanke på att pandemin är en ny händelse finns 

det material som fortfarande inte genomgått en peer-reviewed process som kan tänkas dra 

felaktiga slutsatser. För att undvika detta och istället använda material som gör att jag få en 

mer fullständigare och korrekt bild av situationen användes därför enbart peer-reviewed 

artiklar. Working pappers som kanske nuvarande går igenom en peer-reviewed process hade 

säkert tillfört till uppsatsen dock är det svårt i nuläget att avgöra vilka artiklar som har 

trovärdighet innan en peer-review process.  

 

Studerar man data tillsammans med de empiriska artiklarna ser vi olika mönster, artikeln 

”Covid -19 pandemic and its impact on air carrier pricing” förespråkar att priset höjs 

proportionellt gentemot passagerarna som inte är ombord planet för att kunna täcka 

förlusterna (Mako, S. et al. 2020). Studerar man själva priset både i tabell 2 och 4 ser vi att 

flygbolagen har en relativt stor minskning, troligtvis på grund av den nedsänkta efterfrågan. 

En annan artikel förespråkade att flygbolagen skulle undvika vad som hände under 

finanskrisen då priserna på flygbiljetterna höjdes och därmed hämmade en återhämtning för 

flygindustrin (Forsyth, Guiomard, Niemeier. 2020). Det har inte hänt under pandemin. En 

annan händelse som är viktig att betona är nämligen hur lite reserver flygbolagen har ifall det 

skulle bli en kris. Artikeln ” Exogenous shocks and managerial preparedness: A study of U.S. 

airlines’ environmental scanning before the onset of the COVID-19 pandemic” nämner hur 

ofta negativa efterfrågechocker inom flygindustrin uppkommer. Visserligen har Covid-19 haft 

större inverkan än tidigare kriser dock om man studerar sannolikheten ser man att det fanns 

möjligheter att förbereda sig inför krisen (Brown, Kline. 2020). Skulle flygbolagen haft 

tillräckligt med reserver kanske flygbolagen inte hade behövt sänka sina priser till den graden 

vi ser nu enligt tabell 2 och 4. Självfallet är detta endast spekulationer men däremot kvarstår 
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slutsatsen att det fanns många historiska exempel att en negativ efterfrågechock inom 

flygindustrin skulle ske. Flygbolagen hade troligtvis fått mindre skador om de hade haft större 

reserver. Ett annat intressant fenomen om vi studerar tabell 4 är att standardavvikelsen för 

priset både innan och efter krisen är större hos flaggskeppen. Jag tror att det beror på att 

flaggskepp har en stor mångfald när det kommer till kvalitet, dessutom finns det fall där ett 

flaggskepp kan vara ett lågkostnadsflyg och flaggskepp samtidigt. Olika kvalitet på färden ger 

olika pris och det är troligtvis därför vi ser större standardavvikelse hos flaggskeppen än 

lågkostnadsflygen som bara erbjuder en variant av kvalitet.  

 

Regressionerna ger oss en tydlig bild över vilka variabler som är mest signifikanta för priset 

och utbudet. Det självklara var nog att flaggskepp hade en signifikant påverkan för att priset 

skulle bli ökning med tanke på att det oftast är högre kostnader och standard för flaggskepp än 

lågkostnadsflygen som kan studeras vid regression 2. Däremot har lågkostnadsflygen lägre 

kvalitet och lägre pris. Variabeln timetopeak hade inte någon signifikant effekt för prisets 

utveckling dock kunde man studera att varaktigheten hade en positiv marginaleffekt med en 

signifikant nivå på 1%. Detta kan förstås logiskt då längre resor leder till högre kostnader och 

därmed högre pris på flygbiljetten. För utbudsmodellen enligt regression 1 hade varaktigheten 

på flygfärden en negativ marginaleffekt som var signifikant och detta kan bero på att 

flygbolagen möjligtvis föredrar att placera ut flygdestinationer där varaktigheten är lägre på 

grund av ökade kostnader vid längre färder. I båda regressionerna 1 och 2 kan vi studera att 

dummyvariabeln med pandemin har en negativ marginaleffekt som är signifikant på både 

utbudet och priset på flygbiljetterna. Det är inte förvånansvärt att utbudet har minskat i och 

med den pågående pandemin och alla dess restriktioner som vidare leder till en rädsla hos 

människor. Men däremot är det ingen självklarhet att priset skulle bli mycket lägre. Då några 

teorier som mina hypoteser förespråkade för att i vissa händelser kan priset till och med ökas. 

Studien ”Covid -19, the collapse in passenger demand and airport charges” visar att priset på 

flygresor har ökats vid några historiska negativa efterfrågechocker (Forsyth, Guiomard, 

Niemeier. 2020). Däremot ser vi att pandemin haft en mycket negativ påverkan på priset.  

 

Ett problem med regressionerna är att jag hade haft nytta av en variabel till och det är 

kapaciteten för flygplanet, nämligen PAX nummer som visar hur fullsatt flygplanet är. Det 

vore intressant att studera hur PAX numret hade kunnat påverka priset och utbudet i en 

modell. Med stor sannolikhet hade ett lågt PAX värde gett en negativ marginaleffekt på både 

pris och utbud med en signifikant effekt eftersom PAX numret beskriver efterfråga för 



 

 25 

produkterna. En annan synpunkt som med stor sannolikhet hade gjort uppsatsen mer 

genomförd är att göra en version i framtiden eftersom det kommer att finnas fler empiriska 

studier på flygindustrin under pandemin.   

 

En viktig sak att betona är avgränsningen inom uppsatsen. Data är enbart över Europeiska 

flyg och några få utvalda rutter, vilket kan innebära att alla effekter som Covid-19 pandemin 

har fört med kanske inte uppkommer inom vår data. Ett sådant exempel är antalet konkurser 

som har accelererats inom Covid-19 pandemin (Slotnick 2020). Tabell 2 visar att 

genomsnittlig har antal bolag inte fått någon större förändring, vilket innebär att antal bolag 

som har gått i konkurs har inte påverkat våra värden på priset och utbudet enligt ekvation 3 

och 4 från ekonomisk teori. Detta kan innebära att vi får några missledande värden kring hur 

den variabeln kan påverka utbudet och priset för flygbiljetter rent generellt över hela 

flygindustrin. Inom vår data får vi enbart effekter från variablerna A och C från ekvationerna 

3 och 4 som påverkar våra resultat. Att C ökar kan kännas relativt logiskt utifall om man 

studerar bild 2 över hur lägre kapaciteten har blivit under pandemin. Samt att A, den 

maximala betalningsviljan har minskat om man studerar bild 1. Alla flygbolag anses inte få 

lika tillgång till subventioner för att hålla i gång sin verksamhet (Abate, Christidis, Purwanto. 

2020). Detta gör att staten förmodligen har en stor roll att avgöra vilka flygbolag som 

överlever pandemin och därmed påverka utbudet och priset. På vår data får vi inte effekten. 

Hade vi haft data över flygindustrin i USA och andra länder hade vi troligtvis fått mer 

stabilare och säkrare värden för effekterna från konkurserna som har drabbat flygindustrin 

under Covid-19 pandemin.  

 

7 Slutsatser/sammanfattning 
 
Innan jag hade studerat data på flygbiljetterna var jag osäker hur priset skulle utvecklas under 

pandemin. Empiriska artiklar hade dragit olika slutsatser över hur prissättningen på 

flygbiljetter skulle utvecklas under pandemin. Det fanns vissa som förespråkade att 

flygbolagen skulle höja priserna för att ta igen omsättning för förlorade kunder (Mako, S. et 

al. 2020). Medan andra förespråkade för att priset skulle förbli lågt för att undvika det som 

skedde under finanskrisen när priset på flygbiljetterna höjdes och hämmade en återhämtning 

för flygresor (Forsyth, Guiomard, Niemeier. 2020). Min huvudhypotes kring hur priset skulle 

utvecklas enligt scenario 2 visade vara fel, där utbudet skulle minska hos båda flygvarianter 
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och att priset skulle förbli samma hos flaggskeppen men öka hos lågkostnadsflygen. Scenario 

3 visade sig vara korrekt med lägre pris och utbud för både flygvarianter efter att ha 

analyserat data.  

 

Utifrån att studera utbudet i data fanns det inga tydliga indikationer för att lågkostnadsflygen 

tog en större marknadsandel gentemot flaggskeppen, eftersom nedgången procentuellt var 

ungefär lika stora hos båda flygvarianter. Genomsnittet för lågprisbolagens närvaro på olika 

rutter ökade med över 20% vilket kan indikera att lågkostnadsflygen har tagit en större 

marknadsandel och därmed agerat som en ledare under pandemin. Detta är i linje med den roll 

lågkostnadsflygen hävdas ta vid negativa efterfrågechocker (Sobieralski. 2020).  

 

Priserna har generellt sett sänkts under pandemin. Anledningen till denna negativa utveckling 

i både utbud och priset är sannolikt restriktionerna och människors rädsla för att flyga. 

Dessutom är det inte lika lönsamt för flygbolagen att flyga med lägre kapacitet. Det vore 

orealistiskt att tro att ett stödpaket från staten skulle hjälpa hålla utbudet lika högt som 

tidigare, utifall man har studerat den stora nedgången i efterfrågan som skett för flygindustrin.  

 

Regressionerna visade att pandemin har haft en negativ signifikant effekt på både priset och 

utbudet. Dessutom kunde man studera den stora skillnaden i resultat när prisdata delades upp 

med enbart en signifikant variabel för år 2021 gentemot 4 signifikanta variabler för år 2020. 

Om det beror på brist av data eller att det är pandemin som ger dessa effekter kan diskuteras 

vidare.  

 

Jag tror att det är pandemin som ger dess effekter för variablerna då pandemin ändrar hur 

spelrummet ser ut för flygbolagen med nya regler på planen och restriktionerna. Fler 

empiriska artiklar och studier hade gett uppsatsen en större trovärdighet och bättre 

resonemang, för att det finns väldigt begränsat med material ute som har genomgått en peer 

review process där forskare inom ämnet har godkänt slutsatserna och materialet. Även data 

för flygresor utanför Europa hade gett oss en bättre bild över hur utbudet och priset har 

påverkats av Covid-19 pandemin. Avslutningsvis så visar denna uppsats att Covid-19 

pandemin har haft en negativ signifikant påverkan på både priset och utbudet.  
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