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A ntalet flygresenärer kommer att öka med en 
miljard mellan 2012 och 2017. När jag hör 
denna häpnadsväckande siffra tänker jag på 

människorna bakom den. Jag blir glad när jag tänker 
på tonåringen i Bangladesh som för första gången i 
sitt liv får sätta sig på ett flygplan och möta ett nytt 
land och ny kultur, något hans eller hennes föräldrar 
inte ens kunde drömma om. Jag blir glad av att allt 
fler svenska familjer har möjlighet att resa inte bara 
en gång då och då, utan återkommande, och därmed 
skapa sig en global identitet och tillhörighet. Jag blir 
glad när våra svenska ingenjörer, jurister, ekonomer 
tar med sig Sverige ut i världen – och hur de tar med 
sig världen hem.

Bakom en flygresa döljer sig tusentals möten och 
ögonblick som skapar värde. Flyget är en god kraft 
i samhället. Det finns en direkt koppling mellan ett 
lands tillgänglighet och dess tillväxt. Förbättrad 
tillgänglighet ger företag baserade i Sverige större 
tillgång till utländska marknader och stimulerar ex-
porten. Flyget spelar en viktig roll för att knyta sam-
man oss människor var vi än bor. Vi behöver resa för 
att mötas och utbyta kunskap och erfarenheter, för 
att kunna göra affärer med varandra och bidra till en 
positiv utveckling i världen. Och då är flyget nyckeln 
till en bättre framtid. Det är inte en slump att flyg-
transportsystemet kallas The Real World Wide Web.

Visst finns det utmaningar. Vi lägger stor kraft och 
möda på att minska flygets miljöpåverkan. Vi har 
långt kvar att gå, men har redan kommit långt.  
Utsläppen från inrikes- och utrikesflyget i Sverige 
har legat på i princip samma nivå sedan 1990, trots 

att vi nästan dubblerat antal resenärer. Detta tack 
vare flygbranschens innovationskraft: bättre bräns-
len, motorer, flygplan och system för att effektivisera 
flygningar. Arbetet fortsätter.

Vår vision är tydlig. Svensk luftfart ska fortsätta skapa 
jobb, tillväxt och möten mellan människor. Det ska 
alltid gå ett flyg på rätt tid till rätt plats. Det visar 
att vi vill att människans behov som familjemedlem, 
vän, medarbetare, företagsledare, föreningsmedlem 
– vem du än är – sätts i centrum. Det är ditt behov 
av flyg som styr. Och vi vet att när du får som du vill, 
kommer såväl tillväxten som miljöhänsynen öka. 

Anna Wilson, generalsekreterare Svenskt Flyg
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fLyGbRANSCHEN  
I SIffROR

25 000
passagerarflygplan

3500
flygplatser med 
passagerartrafik
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går till/
från

och nästan 

12 miljoner  
utrikesresor med flyg i sverige

år 2012 genomfördes drygt 
7 miljoner  
inrikesresor med flyg i sverige

flyget är den globala 
infrastrukturen

görs det årligen 

tre miljarder 

flygresor 
                              med över 920 flygbolag 

 

8 miljoner 

jobbar direkt i flygnäringen och räknar man in 
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globalt:

i sverige:
 40 

flygplatser

reguljär 
flygtrafik på

sverige 
         har 10nationella flygplatser  
där staten har huvudansvaret via swedavia, 
resterande ägs av kommunala eller privata 
intressen 

i sverige finns11 registrerade  
flygbolag med stor operativ licens, 
d.v.s. de verkar med större flygplan 
som tar 20 passagerare 
      eller fler

137 45
flygplatser länder

från svenska flygplatser 
kan du utan stopp nå

i

flygnäringen sysselsätter  
direkt ca 44 000personer 
och bidrar till 26 mdr svensk bnp med
många fler arbetstillfällen  
möjliggörs av flygnäringen. 

antal flygrörelser i 
svenskt luftrum 2012:

 inrikes
148 000

utrikes 
250 000

över-
flygningar  

292 000

flygnäringen 
– bestående av flygbolag och flygplatser,  

flygtrafikledning och andra viktiga marktjänster 
som utgör luftfartens infrastruktur – hade år 2012 
över 38 miljoner passagerare, avresande 

och ankommande, och drygt 175 000 ton frakt 
och post från svenska flygplatser.
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S verige är EUs till ytan tredje största land och 
även det som har längst mellan landsändar-
na. Bra flygförbindelser är en förutsättning 

för att människor ska kunna bo och arbeta i hela 
landet.  

Vi är också allt mer beroende av internationell han-
del. Idag består ca 50 procent av Sveriges BNP av 
export, vilket är över genomsnittet för både EU och 
OECD-länderna. Detta gör Sverige till ett av värl-
dens mest exportberoende länder där flyg är en för-
utsättning för att snabbt, säkert och effektivt kunna 
transportera både människor och varor. Tillgänglig-
heten påverkar tillväxtmöjligheter, konkurrenskraft, 
förmågan att attrahera utländska investeringar 
och till viss del i vilken utsträckning företag väljer 
att lokalisera sin verksamhet till Sverige. Vi är helt 
enkelt beroende av goda transportförbindelser för 
att ha en fortsatt stark ekonomi och kunna utveck-
las positivt. 

En av de starkast växande näringarna i Sverige är 
turismen och vi har nu världens 19:e största turist-
intäkter enligt FN:s turistorgan. Två tredjedelar av de 
utländska turisterna kommer till Sverige med flyg. 
Flyget är avgörande för turismen till Sverige och siffror 
från Tillväxtverket (2012) visar att turismen bidrar till 
168 000 arbetstillfällen. Dess exportvärde – utländska 
besökares konsumtion i Sverige – uppgår till 106,5 
miljarder.

Tillgängligheten är således en av våra största utma-
ningar. Tyvärr finns det tecken på att Sveriges tillgäng-
lighet försämrats jämfört med tidigare år och allra 
tydligast blir det när vi jämför med våra grannländer. 
Exempelvis så rankas Stockholms internationella till-
gänglighet lågt i förhållande till flera stora europeiska 
flygnoder på kontinenten, där den största tillväxten 
inom den europeiska flygmarknaden sker. Givet  
Sveriges geografiska läge, beläget utanför Europas 
och världens centrum, krävs en extra ansträngning.

fLyGEt  
OCH tILLGÄNGLIGHEtEN
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A lla tjänar på flyget. En flygresa är inte bara 
en transportsträcka, utan även en motor för 
ekonomisk och kulturell utveckling. Flyget 

länkar samman alla världens länder genom nära 
2000 flygplatser och mer än 1500 flygbolag. Flyg-
transporter till, från och inom Sverige skapar olika 
typer av ekonomiskt bidrag – och då inte enbart 
bidrag till BNP, sysselsättning och skatteintäkter. 
Den allra största nyttan skapas för kunden –  
passageraren eller fraktköparen – som utnyttjar 

flygtransporttjänsten. Dessutom utgör förbindel-
serna som skapas mellan städer och marknader en 
viktig infrastrukturell tillgång som skapar fördelar 
genom att möjliggöra utländska direktinvesteringar, 
företagskluster, specialisering och andra sprid-
ningseffekter på ekonomins produktionsförmåga. 
Affärsflyget är nödvändigt för vårt näringsliv och 
flyget är också betydelsefullt för många av sam-
hällsfunktionerna; såsom sjuktransporter, brand-
bekämpning och assistans i väglöst land.

fLyGEtS 
SAMHÄLLSNyttA

flygnäringen och den svenska ekonomin
è SvenSk flygnäring bidrar årligen med 26 miljarder kronor  

till SvenSk bnP

è Produktiviteten hoS de Som arbetar inom flygSektorn  
är mer än dubbelt Så hög Som genomSnittet i Sverige

è PaSSagerare Som anländer med flyg till Sverige SPenderar  
cirka 60 miljarder Per år i landet

è varje direktlinje med flyg till Sverige har en direkt PoSitiv  
effekt På SvenSk bnP

è flygfrakt utgör över 20 Procent av det SvenSka exPort- 
värdet. det innebär att det varje dag SkickaS varor med flyg  
till värde av närmare 1 miljard
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f lyget är en förutsättning för att människor ska 
kunna mötas, för handel och affärer. Det bidrar 
till jobb och utveckling och även i framtiden  

behövs därför de snabba och effektiva flygresorna. 
Men vi inom flyget ser samma utmaning som alla  
andra. Utsläppen av växthusgaser måste minska. 
Idag står flyget för 2% av världens koldioxidutsläpp. 
Som bransch både vill och kan vi bidra med vår 
andel till en långsiktig lösning på den globala klimat-
utmaningen. ICAO:s historiska beslut om ett globalt 
system för flygets utsläpp från 2020 innebär ett tak 
på utsläppen, vilket garanterar reella utsläpps-
minskningar. 

Vi inom flygbranschen har redan under ett stort antal 
år arbetat intensivt med att minska vår miljö- och  
klimatpåverkan. Resultatet av detta arbete märks 
bland annat genom att bränsleförbrukningen per  
kilometer i ett modernt jetflygplan är 70 procent  

lägre nu jämfört med bränsleförbrukningen för fyrtio 
år sedan. Det innebär att koldioxidutsläppen har  
minskat lika mycket, en utveckling som inget annat 
transportslag är i närheten av. Enbart de senaste tio 
åren har koldioxidutsläppen per kilometer minskat 
med 20 procent. Bullret från de nyaste flygplanen är 
halverat jämfört med bullret från motsvarande flyg-
plan för endast tio år sedan.

Fram till 2030 kommer dagens flygplansflotta att 
fördubblas. Det är en fantastisk möjlighet för världen 
och för de människor som kommer att få tillträde till 
den globala marknaden. Flygets expansion kommer 
att gå hand i hand med ansvarsfulla miljöåtgärder 
och teknisk utveckling för att minimera miljöeffek-
terna av den växande efterfrågan på flygtransporter. 
I dag drar ett modernt flygplan mindre bränsle per 
passagerare än en bil. Men flygbranschen har  
betydligt högre ambitioner än så.

fLyGEt  
OCH MILjöN

flygbranschen har som enda internationella bransch enats  
om långsiktiga, globala klimatmål. flygplatser, flygbolag,  
flygtrafikledning och industrin arbetar gemensamt mot  
samma mål. dessa innebär att flygets koldioxidutsläpp ska:

1. 
minSka med 1,5 Procent  

Per PaSSagerarkilometer  
Per år till 2020. 2. 

vara oförändrade 
i faktiSka tal från 

2020. 

3. 
vara halverade i faktiSka 

tal 2050 jämfört med  
2005 årS nivå.



det finns idag inte en snabb lösning för flyget, 
utan flygbranschen har identifierat fyra  
huvudområden som tillsammans bidrar  
till att utsläppen minskas:

1  investeringar i ny teknik 
Tekniken förbättras hela tiden till vinst för oss alla. Lättare  
flygplan, bättre aerodynamik och effektivare motorer får ner 
utsläppen. Drivmedel baserade på koldioxidneutrala och för-
nybara källor utvecklas och kan fasas in i den takt de blir till-
gängliga. Ju mer satsningar som ägnas åt teknisk utveckling, 
desto fortare blir flyget allt mer hållbart. Här behöver industrin 
tydliga och långsiktiga besked från beslutsfattare för att kunna 
leverera bästa möjliga lösningar. 

2  effektivare infrastruktur 
Förbättringar av infrastrukturen på marken, bättre flyglednings-
system och kollektiva transportmedel till och från flygplatserna 
kan alla bidra till en bättre miljö med mindre buller och utsläpp. 
När ett gemensamt luftrum införts i Europa kortas flygvägar 
och restider. Detta gör att utsläppen minskar med mer än 10%. 

3  smartare flygtrafik 
Flygtrafiken blir hela tiden effektivare och mer miljöanpassad.  
Ett exempel är gröna flygningar där man glidflyger ner till land-
ningsbanan med motorerna på tomgång. Varje sådan landning 
sparar hundratals kilo koldioxid och minskar bullret. Tekniken 
börjar göra det möjligt att optimera varje enskild flygning och 
därmed uppfylla branschens strävan efter lägsta möjliga  
energiförbrukning och utsläpp.

4  ekonomiska och marknadsmässiga  
styrmedel 
Eventuella kompletterande ekonomiska styrmedel måste vara 
konkurrensneutrala, annars riskerar problemen bara att flyttas 
runt. Vi är därför positiva till att flyget inordnats i den gemen-
samma europeiska handeln med utsläppsrätter för koldioxid.  
Vi välkomnar också att FNs luftfartsorganisation ICAO enats  
om att flyget, som första bransch, 2020 ska införa ett globalt 
marknadsbaserat system för att hantera flygets utsläpp.

så minskas utsläppen
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föreningen svenskt flyg intresse ab
besöksadress storgatan 19, stockholm
postadress box 55977, 102 16 stockholm
telefon 08-762 71 00
e-post info@svensktflyg.se
www.svensktflyg.se

Föreningen Svenskt Flyg är en 
intresseorganisation som kom-
municerar fakta och kunskap om 
flygnäringen i Sverige. Den bildades 
1994 av representanter för hela 
den svenska civila flygbranschen. 
1996 startades ett kansli där Harald 
Rosén blev den första generalsek-
teraren. Sedan 2011 är Anna Wilson 
generalsekreterare för föreningen. 
Ordförande sedan 2013 är Niklas 
Nordström, som även är kom-
munalråd i Luleå. Kansliet finns i 
Näringslivets Hus, på Storgatan i 
Stockholm. 

Redan från början var en av de 
viktigaste uppgifterna att årligen 
arrangera konferensen Flyg med 
Framtid. Denna utvecklades snabbt 
till den viktigaste mötesplatsen för 
civilflyget i Sverige och i viss mån 
även i våra grannländer. 

Föreningen Svenskt Flyg tar fram 
rapporter, policy briefs, analyser 
och arrangerar seminarier om 
flygets roll i samhället. Verksam-
heten bedrivs i det helägda bolaget 
Svenskt Flyg Intresse AB. Med-
lemmar i föreningen är Swedavia, 
Svenska Regionala Flygplatser 
(SRF), GKN, SAAB, LFV och flyg-
bolagens organisation Svenska 
Flygbranschen. Svenskt Flyg 
representerar därigenom hela den 
samlade svenska flygnäringen.

Kontakta oss gärna för mer  
information! 

om föreningen 
svenskt flyg


