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Hur relevant är flyget idag? 
Figur 4.1 Utvecklingen av förädlingsvärdet i tillverkningsindustrin och 
tjänstesektorn 1997‒2013. 
 

Källa: SCB, egna beräkningar. 



Flygplatserna och den ekonomiska aktiviteten 

Figur 5.1 Flygplatser och 
förädlingsvärde (2011). 

Figur 5.2 Flygplatser och 
förädlingsvärde per anställd (2011). 

Källa: SCB och Trafikverket, egna beräkningar 



Betydelsen av en kommuns tillgång till flyg 

Figur 5.4 Effekten av 1 procents ökning i index för flygplatstillgång. 
 

Källa: SCB och Swedavia, egna beräkningar. 



Flygtillgång och produktion i olika branscher 

Figur 5.5 Effekten på produktionen (förädlingsvärdet) i olika branscher vid 1 
procents ökning i index för flygplatstillgång. 
 

Källa: SCB och Swedavia, egna beräkningar. 



Slutsatser angående sambandet mellan tillgången 
till flyg och den ekonomiska aktiviteten  

 Sambandet mellan flyget och den ekonomiska aktiviteten är 

mycket starkt. En kommun med hälften så långt avstånd till 

flygplats har 50 procent högre produktion. 

 

 Varuimporten är mer flygberoende än exporten 

 

  Det finns ett mycket starkare samband mellan kunskapsintensiva 

branscher (t.ex. IT och finans) och flyget än mellan t.ex. 

tillverkningsindustrin och flyget.    

 



Vad är viktigt med flyget? 

• Frakt 

 

 

 

 

 

• Persontransporter – direktlinjer 

– Inrikesflyg 

– Utrikesflyg 



Betydelsen av inrikes direktlinjer till Stockholm 
för kommuner i periferin 

Figur 6.1 Branschvisa effekter av tillgång till direktlinjer till Stockholm. 
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Källa: SCB och Swedavia, egna beräkningar. 



Källa: SCB och Swedavia, egna beräkningar. 

Figur 6.4 Exportandel och 

avståndet till Arlanda. 

Figur 6.5 Exportandel och 

avståndet till Bromma. 
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Källa: SCB och Swedavia, egna beräkningar. 

Figur 6.6 Importandel och 

avståndet till Arlanda. 

Figur 6.7 Importandel och 

avståndet till Bromma. 
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Källa: SCB och Swedavia, egna beräkningar. 
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Internationella direktlinjer 

Frågeställning: 

Hur påverkas en kommuns handel med och 

utländska direktinvesteringar till ett visst land 

av tillgången på direktavgångar till landet? 

 



Internationella direktlinjer 

Figur 7.1 Effekten av direktlinjer för aggregerad export och import per 
kommun – intensiv marginal. 
 

Källa: SCB och Swedavia, egna beräkningar. 



Vilka typer av företag påverkas av 
internationella direktlinjer? 

Figur 7.3 Tillgång till 
direktavgångar och olika 
typer av företag. 
 

Källa: SCB och Swedavia, egna beräkningar. 



Figur 7.4 Branschvisa effekter av direktlinjer. 
 

Källa: SCB och Swedavia, egna beräkningar. 



Varför är de internationella direktlinjerna 
viktiga för företagen i den nya ekonomin? 

 Globala förädlingskedjor 



Karta över de globala produktionsnätverken 



Orsakssambandet: Är flyget hönan eller ägget? 

 

• Vi använder Öresundsbron som ett naturligt 

experiment för att etablera kausala effekter 

av internationella direktlinjer. 

• Resultat: finner positiva effekter 

 

 



Slutsatser 

 Flyget är viktigast för kunskapsintensiv tjänsteindustri 

 För regionerna utanför storstäderna är direktlinjer till Stockholm 

viktiga också för tillverkningsindustrin. 

 De internationella direktförbindelserna gynnar främst inhemska 

företag 

 En fördubbling av antalet direktförbindelser med ett land 

motsvarar en ökning av tjänstehandeln med det landet på knappt 

20 procent. 

 Genom att använda Öresundsbron som naturligt experiment visar 

vi att effekterna av direktförbindelser kan tolkas kausalt 

 



Policy slutsatser 

Väl fungerande flygförbindelser är viktiga om 

Sverige ska fortsätta att utvecklas som 

exportnation med hög teknologi och avancerade 

tjänster. 

Subventioner av regionala flygplatser kan vara 

en verksam regionalpolitik. (cost-benefit analys 

måste göras från fall till fall) 


