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PM-KARTLÄGGNING AV FLYGRESANDET I SAMPERS
 
Sammanfattning 
I Sampers långväga modell överskattas utvecklingen av inrikesflyg och det har vidtagits åtgärder för att anpassa 
modellens nuläge till passagerardata, och modellens utveckling till en exogen prognos genom kalibrering. Det löser 
emellertid inte grundproblem utan stora avvikelser kvarstår. Avvikelserna mellan modell och räknade passagerare är 
heller inte systematiska i betydelsen att de i snitt är en viss procent höga utan det finns både stora överskattningar och 
stora underskattningar av passagerarvolymer. I rapporten belyser vi ett antal hypoteser om vad dessa fel kan bero på. 
Vi jämför därför centrala ingångsdata i modellen jämfört med hur dessa har utvecklats i verkligheten. De data vi 
studerar är: Antal avgångar i olika relationer, kostnader, hantering av anslutningsresor och påverkan från utrikes 
resande via substitution.  
 
Antal avgångar i modellens tillämpningsdata avviker från det verkliga utfallet, främst genom att det på mindre linjer är 
en överskattning i tillämpningsdata av antalet avgångar. För större linjer förekommer såväl för många som för få 
avgångar i tillämpningsdata. Gemensamt för linjer med de största avvikelserna mellan modell och räkning är att det är 
linjer med relativt få resenärer och att det är för många avgångar i tillämpningsdata. En reviderad kodning av antalet 
avgångar skull mildra vissa av modellens avvikelser mot räkningar men samtidigt förvärra ett mindre antal andra 
avvikelser. Fel i kodningen av frekvenser är ett problem som bör åtgärdas men det löser inte problemet med modellens 
tillväxt av inrikesflyg. Att använda antal avgångar i efterfrågefunktionen kan också ifrågasättas från principiella 
utgångspunkter. Angreppsättet förutsätter nämligen att avgångarna är exogena i förhållande till efterfrågan. Detta kan 
ifrågasättas när det gäller flygtrafik, eftersom det finns goda grunder att tro att antalet avgångar anpassas till 
efterfrågan. Variabler som beräknas från turtäthet bör därför användas med försiktighet i efterfrågefunktionen. 
 
Kostnadsmatriserna ser inte särskilt konstiga ut, möjligen en underskattning av kostnaderna för det dyra 
biljettalternativ (som troligen tillämpas för tjänsteresor). Kostnader för flyg (och andra färdsätt) är generellt svåra att 
uppskatta på grund av stor variation men vi upplever inte att detta skulle vara en källa till modellens avvikelser. En 
betydande del i reseuppoffringen vid en flygresa är anslutningsresan vilken i modellen approximeras med avståndet till 
en förutbestämd flygplats. En jämförelse av relationen mellan verkliga kostnader för anslutningsresa och resan med 
huvudfärdmedlet (flyg) gav att anslutningsresan i verkligheten kan stå för upp till 40 % av resans monetära kostnad.  
 
Modellens känslighet för kostnad skiljer mellan olika inkomstklasser. För tjänsteresor är det en påtaglig skillnad mellan 
den näst högsta klassen och den högsta inkomstklassen där betydelsen av kostnad blir mycket liten. Även för privata 
resor med övernattning är känsligheten för kostnader mycket låg. Det betyder att i takt med att inkomsterna ökar över 
tid kommer allt fler i befolkningen att tillhöra den högsta inkomstklassen och resan blir i stort sett ”gratis”. 
Kostnadsparametern är visserligen den samma för samtliga färdmedel men för flyg är kostnaden den största onyttan 
(eftersom restiden är så kort). För resenärer med höga inkomster blir påverkan från restiden med flyg låg, effekten av 
kostnad obetydlig, kvar blir anslutningsrestiden och väntetiden. Vi betraktar modellens låga kostnadskänslighet i höga 
inkomstklasser som en stark kandidat som källa till modellens problem att hantera utvecklingen av flygresandet över 
tid. 
 
Av de egenskaper hos modellen vi studerat kan frekvenser och kostnader ses över utan att ingrepp i modellen behöver 
göras medan modellens egenskaper avseende känsligheten för kostnader kräver omskattning. Sampers långväga 
modell skattades 2010 på RVU 05/06 och kan behöva en översyn eller i vart fall fördjupad analys av betydelsen av vissa 
av modellens delar.  
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2 Bakgrund
Samhällsekonomisk analys av effekter som berör luftfarten efterfrågas ofta vid utredning av investeringar, 
olika typer av styrmedel eller införande av miljöpolitiska åtgärder. I dessa analyser behövs en översiktlig 
bedömning av hur den studerade åtgärden påverkar resandet, också med flyg. Analysmodellerna behöver 
kunna ge kunna ge rimliga reaktioner på åtgärder i transportsystemet men också återskapa nulägen för 
trovärdighetens skull. Det har varit möjligt att följa prognos och faktisk utveckling under några år och det har 
visat sig att inrikes flygresorna i Sampers har systematiskt överskattats över tid.  
 
I den långväga persontrafikmodellen som Trafikverket använder skattas alla parametrar med disaggererade 
resvanedata som resulterar i en nyttofunktion som styr hur modellen reagerar på förändringar i trafikutbud. 
För att modellen ska ge en bättre anpassning till ett utgångsläge tillämpas en kalibrering, som justerar nivån i 
de skattade nyttofunktionerna med olika konstanter, för att få bättre överensstämmelse mot vissa 
fördelningar i aggregerade resvanedata. Detta görs för flygresor, liksom för andra transportslag. Trots dessa 
ansträngningar för att få modellen att ”stämma” med observerade data är det känt att jämfört med den 
officiella passagerarstatistiken överskattas inrikesresande med flyg av den kalibrerade modellen. Däremot är 
det oklart vad orsakerna till denna överskattning är. 
 
Trafikverket har en kortsiktig lösning för att Sampers skall ge en efterfrågan för flygresor som ligger i nivå 
med passagerardata och Trafikverket officiella flygprognos, nämligen kalibrering av flygrestiderna i indata 
med en faktor1. Därmed görs ombordrestiden längre, vilket minskar överskattningen av flygresandet på en 
övergripande nivå.  
 
Trots detta är det totala flygresandet i Sampers nuläge 2014_160401 fortfarande överskattat med ca 7%2 
jämfört med Trafikanalys statistik över inrikes passagerare på Svenska flygplatser mellan 2014-2015. Antalet 
flygresenärer på enskilda flygplatser avviker dessutom mycket från vad som observerats. Kalibrering för 
övriga långväga färdmedel har utförts i flera av Trafikverkets uppdrag. När det gäller luftfarten har det inte 
närmare utretts vare sig vad som är skälet till att det behövs så kraftig efterkalibrering av flygresandet, eller 
hur det modellberäknade flygresandet (före och efter efterkalibrering) skiljer sig från den faktiska 
efterfrågan på linjenivå.    

2.1 Syfte
I den här promemorian gör vi en kartläggning där man undersöker möjliga orsaker till varför den långväga 
modellen överskattar antalet flygresor. Målet med kartläggningen är att kunna bidra till en framtida 
kalibrering och uppdatering av den långväga modellen, så att den ger rimliga resultat för flyget.  

3 Den långväga modellen
Den långväga modellen täcker inrikes resor som är längre än 100 kilometer. Modellen omfattar 668 zoner, 
samtliga i Sverige. Modellen har dragits med tvivel även tidigare och den skattades om på 
resvaneundersökning RVU 05/06. Några nyheter då var användning av ickelinjära funktioner I 
avståndsdomänen och bättre utnyttjande av data genom att införa ett näste mellan IC-område och 
färdmedel som avser den kommun som resan gick till. På det viset kunde man bättre utnyttja skattningsdata 
där information saknades om IC-område men kommun fans tillgänglig. Modellstruktur avser hur man 
grupperar alternativen. Syftet är att samla likartade alternativ under samma näste så att överflyttningar sker 
till ett likartat alternativ i högre utsträckning än till alternativ som saknar likheter. Vanligt är att man 

                                                             
1 Metoder för framtagande av indata och förutsättningar - Sampers Basprognoser 2016-04-01 
2 Luftfart 2015, Trafikanalys, 2016 
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grupperar resor som sker med samma färdmedel i ett näste. I figuren nedan ligger destinationsvalen på 
nivån under färdmedel.  
 

 
Färdmedel i modellen:  

 Bil (skiljer inte på förare och passagerare) 
 Flyg 
 Tåg 
 Buss 

Modellen är uppdelad i några segment där resenärerna är segmenterade efter ärende och för privatresorna 
även efter bortavaro. Segmentering innebär att varje segment är en egen modell med egna parametrar för 
varje variabel. Uppdelning i segment görs när beteendet skiljer i flera dimensioner. Skiljer beteendet i bara 
en dimension, exempelvis inkomst har man inom en modell skilda parametrar för endast 
kostnadskänslighett. Segmentering innebär att både modellen för färdmedel och destinationsval och 
modellen för resegenerering skiljer.  Ärenden i modellen är  

 Privat 
 Tjänsteresor 
 Arbetsresa 

Arbetsresor har inte alltid funnits i modellen utan det har tillkommit samtidigt som arbetsresor i de regionala 
modellerna endast är kortare än 10 mil. Det betyder att arbetsresor beräknas i två olika modeller.  
Segmenteringen på bortavaro är: 

 Ingen övernattning 
 1-2 dygn 
 3-5 dygn 
 6+ dygn 

Samtliga modeller har kostnadskänslighet efter inkomstklass.  
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FIGUR 1. ZONER I DEN SVENSKA LÅNGVÄGA MODELLEN. 
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3.1 Vad förklarar resandet och dess utveckling Sampers?
För att förstå avvikelsen mellan modellens resultat och det verkliga utfallet behöver vi förstå vilka 
drivkrafterna är i modellen och hur de hanteras i prognoserna. Resandet i modellen består av ett antal 
variabler och parametrar som utgör nyttofunktionerna i modellens val. Parametrarna är konstanta över tid 
medan variablerna utgörs av prognoser för ett framtida trafiksystem och befolkning. Ovan nämnde vi 
modellens segmentering, bland annat med avseende på inkomst. Över tid kommer resenärssegmentens 
storlek att förändras, som i fallet med inkomst. 
 
I första hand påverkas efterfrågan på flyg av trafiksystemvariabler som beskriver alternativet flyg men även 
av centrala egenskaper hos konkurrerande färdmedel. Om vi nöjer oss med att lista de centrala variablerna 
som det krävs prognoser för och där det finns utrymme att göra fel så har vi följande som är relevanta för 
flyget: 

 Tid 
o Restid i fordonet 
o Väntetid 
o Bytestid 
o Anslutningstid 

 Förekomst 
o Påverkar anslutningsrestid 

 Kostnad 
o Biljettkostnad 

 
Restid i fordonet är för flyg ganska okontroversiellt och det händer inte mycket med flygtiderna under 
prognos perioden. Väntetid styrs av avgångsfrekvenserna på linjen vilket är en svår prognosvariabel och väl 
värd en granskning. Anslutningsresor representeras endast av avstånd eftersom det inte finns någon 
operationell modell för anslutningsresor.  
 
Flyglinjer, som till skillnad från tåg, inte har någon fast infrastruktur kan uppstå eller läggas ner med kort 
varsel. En central men samtidigt svår prognosvariabel blir därmed förekomst av linjer. Den regel som gäller 
för linjers förekomst i prognostidtabeller är att nulägets linjer ligger kvar. Läggs en linje ner skulle det 
påverka avståndet till flygplats och vilket taxa som är tillämplig i den nya relationen.  
 
Beräkningen av kostnad är höljd i dunkel och bygger på någon modell vi inte känner specifikationen av. Vad 
vi vet är emellertid att kostnaden för anslutningsresa inte ingår i kostnadsvariabeln för flyg.  
 
Vi har således några kandidater hos indata att studera närmare.  

3.2 Vilka linjer trafikeras?
Det största potentiella felet i modellen är om flyg över huvud taget finns eller ej. En nedlagd linje ger dels ett 
fel på den aktuella sträckan och dels minskar volymen resenärer som kan byta till andra linjer för vidare resa.  
 
Statistiken på inrikeslinjerna under 2010-2015 indikerar att vissa av linjer har konstant minskning i båda antal 
passagerare och antal avgångar. I tabellen listar vi nio nedlagda linjer där antalet passagerare har minskat 
mer än 50% från 2010 till 2014. 
  



 

 
 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  
Kartläggning flygresande Sampers Qian Wang, Svante Berglund och Karin Brundell-Freij  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  
10249254 2017-05-18  

  
8 (31)  

   
   

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\7051\10249254 - Kartläggning flygresande Sampers\9_Leverans\PM_1124_sb2.docx 

TABELL 1.2 ANTAL PASSAGERARE PER ÅR PÅ NÅGRA NEDLAGDA INRIKESLINJER. 
Nedlagda inrikeslinjer  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Skavsta-Visby 564 493 535 0 0 564 
Umeå-Luleå 1639 2091 1775 1365 853 0 
Arlanda-Oskarsh 5685 6205 5398 3829 865 0 
Sundsvall-Luleå 4346 4461 4300 3876 2484 0 
Luleå-Pajala 1211 1360 1750 1307 1640 50 
Göteborg-Sundsvall 19462 17214 10885 7364 4958 5131 
Visby-Ängelholm 4587 4723 4535 3098 1269 1334 

 
Det finns några nedlagda linjer som inte borde vara med i modellen. Antalet passagerare på dessa linjer är 
emellertid så begränsat att de inte kan sägas utgöra en betydande förklaring till modellens överskattning.  

4 Resande modell och statistik
I avsnittet gör vi en genomgång av resandet i modellen och jämför med utfallet. Analysen bygger framförallt 
på jämförelse mellan modellresultaten, och statistik från Transportstyrelsen om årligt avresande passagerare 
och antal avgångar på enskilda inrikeslinjer. Huvuddelen av analysen baseras på år 2014, eftersom det är det 
året som nulägesscenariot hänför sig till. Vi har också haft tillgång till årsvis statistik för hela perioden 2010-
2015, vilket gjort det möjligt att göra viss analys av utvecklingen över tid. Modellen beräknar årsmedeldygn 
(ÅMD) som vi redovisar för den kalibrerade modellen (KAL) och för den okalibrerade modellen (Okal).  

4.1 De största linjerna
Den första jämförelsen utförs för dessa mesta trafikerade flyglinjer eller O-D paren. Figuren nedan visar de 
åtta största linjer i båda riktningar. 

 
FIGUR 2. ANTAL PASSAGERARE PER ÅR ENLIGT MODELLEN JÄMFÖRT MED STATISTIK FÖR 2014. 

0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000

1000000

Antal passagerare 2014 i modell och statistik

Okalibrerad Kalibrerad Statistik



 

 
 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  
Kartläggning flygresande Sampers Qian Wang, Svante Berglund och Karin Brundell-Freij  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  
10249254 2017-05-18  

  
9 (31)  

   
   

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\7051\10249254 - Kartläggning flygresande Sampers\9_Leverans\PM_1124_sb2.docx 

 
Vi ser att modellen överskattar resandet mellan storstäderna samt att det sker stora underskattningar på de 
tunga destinationerna Stockholm - Luleå respektive Stockholm - Umeå. Kalibreringen är en ensidig justering 
nedåt som för vissa linjer är en korrigering i rätt riktning men för andra ökar modellfelet. Det är naturligtvis 
inte bra att avvikelserna för de tyngsta flygdestinationerna är så pass stora.  
 
En felkälla som nämndes ovan är att antalet avgångar har ändrats över tid. Större flygplan ger bättre 
driftsekonomi och det finns därmed skäl för flygbolagen att där underlaget tillåter sätta in större maskiner. I 
figuren nedan visas en jämförelse med antalet avgångar som är kodade i modellen och antalet enligt 
statistiken.  
 

 
FIGUR 3. ANTAL AVGÅNGAR 2014 I MODELLEN JÄMFÖRT MED STATISTIKEN.  
 
Vi ser att storstadslinjerna har något höga avgångsfrekvenser i modellen medan övriga linjer har mindre 
avvikelser och då snarast något låga i modellen. För storstadslinjerna är avgångsfrekvenserna så pass höga så 
att en korrigering inte kommer att påverka beräkningen av väntetiden i en utsträckning så att det skulle 
kunna korrigera hela modellens överskattning. För de underskattade norrlandsdestinationerna ser vi att 
antalet avgångar inte är källan till problemen.  
 
  

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

Antal avgångar 2014 i modell och statistik

Avgångsfrekvens Statistik antal avgångar



 

 
 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  
Kartläggning flygresande Sampers Qian Wang, Svante Berglund och Karin Brundell-Freij  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  
10249254 2017-05-18  

  
10 (31)  

   
   

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\7051\10249254 - Kartläggning flygresande Sampers\9_Leverans\PM_1124_sb2.docx 

4.2 De av modellen mest överskattade linjerna
Här gör vi ett nedslag för de linjer där modellen överskattar resandet mest och vi har dragit gränsen vid en 
överskattning på minst 50%.  
 

 
FIGUR 4. ANTAL PASSAGERARE ÅR 2014 I MODELL OCH ENLIGT STATISTIKEN. 
Flera av linjerna med de största överskattningarna är små men det finns även några med rätt många 
resenärer. Som tidigare kan vi notera att kalibreringen inte är en verkningsfull åtgärd när felen är på den här 
nivån.  
 
Även här gör vi en jämförelse med antalet avgångar i modellen och i statistiken. Här finns ett antal stora 
avvikelser som dessutom kan antas ha en påverkan på modellens precision. För dessa mindre linjer rör det 
sig om ett fåtal avgångar per dag och effekten av relativa fel på många tiotals procent ger en påtaglig effekt 
på modellens resultat. Vi kan dock se att flera linjer med riktigt stora avvikelser i antalet passagerare har 
avgångsfrekvenser som inte avviker alltför mycket. Modellens prognosfel kan således inte enbart hänföras 
till att antalet avgångar har utvecklats på annat sätt än det som kodats i modellen.  
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FIGUR 5. ANTAL AVGÅNGAR ÅR 2014 I MODELLEN JÄMFÖRT MED STATISTIKEN.  
 
 

4.3 De mest underskattade linjerna
Även om modellens mest uppenbara problem är överskattning av flygresandet så finns också betydande 
underskattningar av resandet vilket vi exempelvis såg ovan för flera stora destinationer i Norrland.  De linjer 
som har störst underskattning har samtliga under 2500 passagerare per år och modellen kan inte förväntas 
återskapa så små flöden med någon precision.  

4.4 Diskussion om modellfel och antal avgångar
Vi har ovan noterat att modellen för år 2014 ger stora avvikelser i förhållande till räknade värden. Dessa 
avvikelser är inte enbart överskattningar utan det är stora överskattningar och dessutom några stora 
underskattningar. I avsnittet har vi fokuserat på modellens avvikelse i förhållande till antal avgångar och det 
är en bidragande orsak till vissa av avvikelserna men det är med största sannolikhet inte huvudskälet. 
Eftersom felen går åt olika håll kommer påtagliga fel att kvarstå (och förvärras) även vid en korrigering av 
antalet avgångar där dessa är fel. Oberoende om antal avgångar är ”felet” eller ej finns det anledning att 
korrigera detta eftersom variabeln är föränderlig. Fel i turtätheten i indata är billigt att korrigera och kräver 
inga ingrepp i modellen vid åtgärden.  
 
Att använda antal avgångar eller en variabel som är direkt beroende av antal avgångar kan ifrågasättas på 
principiella grunder. Det förutsätter att utbudet kan ses som exogent i förhållande till efterfrågan. Flyg som i 
de flesta fall är helt marknadsstyrt är emellertid mycket responsivt i förhållande till efterfrågan och utbudet 
kan ses som endogent bestämt. Påstående stöds även av branschföreträdare som menar att efterfrågan är 
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ganska okänslig för antalet avgångar utan att snarare ”rätt” avgångstid är det viktiga. Avgångsfrekvens, 
tidpunkt och efterfrågan samverkar också med vilken flygplanstyp som är driftsekonomiskt mest effektivt på 
den berörda sträckan. Det är inte givet vad effekten är av att sätta in en avgång på ”rätt” tid med ett större 
flygplan istället för två plan där inte båda kan avgå på ”rätt” tid. 

5 Kostnadsdata
Kostnadsdata i modellen består av biljettpriset på flygsträckan och är uppdelat i två segment ”Flygtaxmax” 
(tjänste ?) och ”Flygtaxmin” (privat ?). Kostnaden för anslutningsresa saknas.  
 

5.1 Taxor Biljettpriser och Anslutningskostnad
Vi har gjort vissa uttag av priser väl medvetna om att sådant är vanskligt. Om vi jämför det dyraste 
resalternativ vi erbjudits vid sökningar med flygtaxmax, och det billigaste med flygtaxmin, i tabellen nedan 
ser vi att flygtaxmax underskattas jämfört med det dyraste pris, utom Stockholm -  Luleå och Stockholm -  
Skellefteå. Ingen stor skillnad mellan flygtaxmin och billigast pris från exemplen utom Stockholm – 
Skellefteå.   
 
TABELL 1. JÄMFÖRELSE AV TAXEMATRISER (KRONOR ENKEL RESA) OCH OBSERVERADE PRISER.  

Störstalinjer  Sampers 
Flygtaxmax 

Sampers 
Flygtaxmin  

Observerat 
Dyrast 

Observerat 
Billigast  

Stockholm - Luleå 2298,5 434,4465 1199 499 
Stockholm - Umeå 1973,7 434,4465 2715 449 

Stockholm - Landvetter 1832,3 438,763 2662 399 
Stockholm - Malmö 1997,4 436,0652 2658 349 

Stockholm - Åre Östersund 2140,9 433,907 2678 539 
Stockholm - Skellefteå 2353,5 557,0325 749 199 
Stockholm - Ängelholm 2006,1 433,907 2698 499 

Stockholm - Visby 2058,9 841,5919 2298 648 
 
Vi har inte kunna fastställa något samband mellan modellens avvikelse och variationen i flygtaxor.  
 
Kostnaden för anslutningsresor ingår inte i modellen vilket gör att kostnaden för resan dörr till dörr 
underskattas. Modellen är inte heller skattad på kostnad för anslutningsresa. Det bör därför inte vara en 
källa till avvikelser i modellen under förutsättning att anslutningsresekostnaderna inte har systematiskt 
utvecklats på ett avvikande sätt än priset på själva flygresan.  
 
TABELL 2. KOSTNAD FÖR ANSLUTNINGSRESA FÖR NÅGRA FLYGPLATSER. 

 flygplats Avstånd km Buss pris SEK Taxi pris SEK 
Stockholm city Arlanda 40 99 520 

 Bromma 10 75 450 
 Skavsta 106 139 990 

Göteborg city Landvetter 30 95 390 
Malmö city Malmö 35 115 395 
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I Tabellen ger vi exempel på ett billigt alternativ (buss) och ett dyrt alternativ (taxi med en passagerare). Det 
billiga alternativet utgör ca 40% av biljettpriset och det dyra alternativet ca 30% av biljettpriset. 
Prisvariationen är stor mellan dessa två alternativ och tar man hänsyn till fler vanliga alternativ blir den 
större. Exempelvis är skjutsa ett mycket vanligt sätt att ta sig till flygplats liksom parkera.  
 
Att åtgärda problemet med att kostnaden för anslutningsresa inte hanteras i modellen skulle kräva en 
omskattning av modellen.  
 

5.2 Kostnadskänslighet Sampers3

Kostnadskänsligheten skiljer mellan modellens inkomstklasser på ett sätt som kan ha betydelse för 
modellens beteende över tid. För framtida prognosår antas en inkomstutveckling som medför att en allt 
större del av befolkningen flyttas till högre inkomstklasser. Kostnadsparametern är visserligen gemensam för 
samtliga färdmedel och påverkar inte endast flygresande. Men eftersom flyg är det dyraste färdsättet så 
minskar den beräknade resuppoffringen för just flygresande särskilt dramatiskt  när en allt större del av 
befolkningen flyttas till grupper med låg kostnadskänslighet.  
 
Kostnadskänsligheten (liksom tidskänsligheten) består i flera av modellerna av två parametrar, en linjär term 
och en logaritmerad. Nyttofunktionen i avståndsdomänen har följande form: 

× log × log  
Där  är tidsparametern för den linjära respektive den logaritmerade restiden och  är motsvarande 
kostnadsparametrar. är index för inkomstklass och c är den monetära reskostnaden. De skattade 
parametervärdena i tabellen nedan. 
TABELL 3. PARAMETERVÄRDEN FÖR TID OCH KOSTNAD I DEN HÖGSTA OCH NÄST HÖGSTA INKOMSTKLASSEN I MODELLEN FÖR 
LÅNGVÄGA TJÄNSTERESOR. 

Parameter Parametervärde (t-värde) 

Linjär restid -0,00278 (-3,4) 

Logaritmerad restid -2,22811 (-13,8) 

Näst högst inkomstklassen 

Linjär kostnad näst högsta inkomstklass -0,00023 (-2,2) 

Logaritmerad kostnad näst högsta inkomstklass -0,47501 (-4,5) 

Högsta inkomstklassen 

Linjär kostnad högsta inkomstklass -0,00007 (-0,7) 

Logaritmerad kostnad högsta inkomstklass 0,00000 (*) 

 
I den näst högsta inkomstklassen ger kostnaden ett tydligt negativt bidrag till nyttofunktionen. Denna 
inverkan har i princip eliminerats till den högsta inkomstklassen. I den högsta inkomstklassen är parametern 
för den logaritmerade kostnaden 0 och även den linjära termen är mycket nära 0. (Skattningsresultaten visar 
att parameterskattningen inte ens är i närheten av att vara signifikant skild från 0.  Plottar vi bidraget till 
nyttan från kostnad för de två segmenten ser vi en stor skillnad (figuren nedan).  
 

                                                             
3 Det här avsnittet låg tidigare under den rubrik som avhandlar utrikes resande.  



 

 
 
 
 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  
Kartläggning flygresande Sampers Qian Wang, Svante Berglund och Karin Brundell-Freij  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  
10249254 2017-05-18  

  
14 (31)  

   
   

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\7051\10249254 - Kartläggning flygresande Sampers\9_Leverans\PM_1124_sb2.docx 

 
FIGUR 6. KOSTNADSKÄNSLIGHET I MODELLEN FÖR INKOMSTER ÖVER RESPEKTIVE UNDER 500 000 KR. 
 
När en ökande andel av befolkningen går över gränsen till hög inkomst upphör i princip inverkan från 
kostnaden. Effekten bör bli påtaglig för de dyra alternativen som är flyg (dyrast) och tåg.  
Det tidsvärde som modellen ger (relationen mellan parametrarna för tid och kostnad) i den högsta 
tidsvärdesklassen tycks dessutom vara märkligt4.  
 
Stora skillnader mellan inkomstklasser förekommer även i modellerna för privatresor. Även i de modellerna 
blir kostnadens inverkan på valet av färdsätt mycket liten när en större del av befolkningen flyttas till högre 
inkomstklasser. Inkomst i modellen är en utvecklingstakt som tickar på över tid. Denna inbyggda utveckling 
har alltså en mycket stor inverkan på modellens övergripande resultat över tid. I nuläget känner vi att just 
den här egenskapen i modellen är en källa till oro, och den främsta kandidaten till en generell förklaring till 
de stora svårigheterna att ta fram prognoser för framtida flygtrafik som uppfattas som realistiska. Frågan om 
hur kostnadskänsligheter och tidsvärden varierar mellan olika inkomstklasser i modellen borde ses över.  

6 Utrikesresandets roll
I det här avsnittet diskuteras möjliga interaktioner mellan inrikes och utrikes resande och om det eventuellt 
kan vara en källa till problem vid prognoser av långväga inrikes resor.  
 
Avgränsningen av valmängderna i de olika modellerna vi använder kan vara en källa till problem. I Sampers 
regionala modeller genereras resor under 10 mil, i den nationella modellen resor över tio med 
begränsningen att de är inrikes. Varje restyp beräknas oberoende av andra och utrikes resor beräknas inte 
alls. Skulle det ske en förskjutning mellan restyperna riskerar den att inte fångas upp. Förskjutning mellan 
restyper borde kunna uppkomma för destinationer som är korrelerade med varandra. Korrelation kan 
uppkomma på flera sätt, ett är att destinationerna erbjuder samma aktivitet exempelvis Åre och Zell am Zee. 
Ett annat skäl till korrelation är att tid och pengar till resor ska tas ur samma budget, åker man till Mallorca 

                                                             
4 Kräver en liten granskning vi inte har resurser för här.  
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kanske man inte åker till Gotland. Det som skett över tid är att priserna på utrikes flygresande sjunkit till följd 
av införande av lågprisflyg och att nya generationer med bättre språkkunskaper och andra preferenser 
kommer in på marknaden. Statistik visar att antalet inrikes flygpassagerare har stagnerat sedan 90-talet 
medan utrikes (privata) resor ökat kraftigt.  

6.1 utveckling
Statistik avseende avresande passagerare visar det totala antalet flygresor fördelat på inrikes respektive 
utrikes resande utan möjlighet till nedbrytning på ärende mm. I Figur 7 visas antalet flygresenärer fördelat 
på inrikes respektive utrikes resande. Kurvorna visar två olika utvecklingsförlopp där utrikesflyget har haft en 
ökning under perioden vi studerar med vissa hack i kurvorna. Inrikesflyget toppade 1990 och har därefter 
legat på en stabil nivå i snart 30 år.  

 
FIGUR 7. ANTALET FLYGRESOR INRIKES OCH UTRIKES 1950-2016. KÄLLA: TRAFIKANALYS, SCB. 
Bakgrunden till utvecklingen beror sannolikt på flera faktorer. Vi har en brytpunkt kring 1990 där 90-
talskrisen drog proppen ur den svenska ekonomin med negativ tillväxt och hög arbetslöshet som följd. Kring 
1990 var dessutom volymerna av flyg konstlat höga till följd av kraftiga rabatter på vissa segment 
(”Hundralappen” etc.). Flyget är känsligt för ekonomisk utveckling och det är sannolikt en delförklaring. En 
annan delförklaring kan vara att flyget fick ökande konkurrens på några tunga sträckor från 1990 när SJ 
introducerade X2000.  
 
Schengensamarbetet från 2001 gjorde det smidigare att resa inom Europa. För att göra bilden tydligare visar 
vi även antalet resor med inrikesflyg per 1000 invånare i figuren nedan. Samma tillfälliga nedgångar i 
utrikesflyget finns för inrikesflyget med skillnaden att inrikesflyget inte hämtar igen nedgången på samma 
sätt som utrikesflyget. Under åren efter 2010 syns en svag uppgång i antalet flygresor både totalt och per 
invånare.  
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FIGUR 8. ANTAL INRIKES FLYGRESOR PER 1000 INVÅNARE 1950-2016. KÄLLA: TRAFIKANALYS, SCB OCH EGEN BEARBETNING. 
Utrikesflyget visar inte upp samma stagnation från 90-talet utan efter några år av nolltillväxt tog 
utvecklingen åter fart från 1994. Det finns ett par möjliga förklaringar till det. Den ekonomiska tillväxten blev 
positiv från 1994 vilket är en faktor men det hade också skett vissa institutionella förändringar. 
Flygmarknaderna inom EU avreglerades under perioden 1987-1997. 1992 beslutade EU att flygbolag från 
annat EU-land fick flyga reguljärt mellan andra EU-länder. Det här öppnade möjligheter, främst för 
lågprisflyget som hade kommit in på flygmarknaden. För svensk del gjordes en inbrytning 2003 när Ryan Air 
öppnade en bas på Skavsta.  
 
I figuren nedan visar vi att ökat flygresande inte är något unikt fenomen för Sverige utan vi följer ett 
internationellt mönster.  
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FIGUR 9. FLYGTRAFIKENS UTVECKLING GLOBALT, MILJARDER PASSAGERARE. KÄLLA: IATA. 
Den sammantagna utvecklingen är att inrikesflyget stagnerat och inte verkar reagera i nämnvärd 
utsträckning på ekonomisk tillväxt även om ekonomiska chocker ger utslag i antalet resor. Utrikesflyget har 
en kraftig tillväxt som endast tillfälligtvis stoppas av kriser.  
 
Nästa fråga är om det finns något beroende mellan inrikesflyg och utrikesflyg?  

6.2 Hur har resandets sammansättning förändrats?
Ett skäl till att modellen ger resultat som avviker från det förväntade skulle kunna vara att det har skett 
förskjutningar över tid i sammansättningen av ärenden. Vi tittar hur det ser ut för samtliga ärenden och för 
flyg specifikt med utgångspunkt i RVU 05/06 (skattningsdata) och sedan för den senaste RVUn. Vi har valt ut 
resor över 30 mil där vi förväntar oss att hitta flygresorna.  
Generellt domineras det långväga resandet av besök hos släkt och vänner följt av tjänsteresa och semester.  
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FIGUR 10. INRIKES RESANDE EFTER ÄRENDE SAMTLIGA FÄRDMEDEL FÖR RESOR ÖVER 30 MIL (ÄRENDETS ANDEL AV SAMTLIGA 
RESOR ÖVER 30 MIL).  
Inrikes flygresor görs i större utsträckning i tjänsteärende. Semesterresor utgör en relativt liten andel av 
flygresorna, dock svagt ökande. Medan destinationen för resor till släkt och vänner är givna av var just släkt 
och vänner bor är frihetsgraderna större var man förlägger en semesterresa, dvs om semestern ska 
tillbringas i Sverige eller utomlands. Undantaget är om semestern är mer eller mindre given av ett ägt 
sommarhus, dessa brukar dock ligga på kortare avstånd. Den låga andelen semesterresor med inrikesflyg gör 
dock att den andelen inte utgör någon potential för omflyttning av resandevolymer. Vi ser dessutom att 
andelen flygresor med anledning av semester ökar. Inget tecken på substitution till utrikesresa här och 
potentialen finns inte riktigt heller. 
 
I figuren nedan studerar vi enbart ärenden med flyg.  
 

 
FIGUR 11. INRIKES RESANDE EFTER ÄRENDE MED FLYG (ÄRENDETS ANDEL AV SAMTLIGA RESOR MED FLYG).  
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Vi ser att riktningsförändringarna över tid i stort är de samma för samtliga färdmedel och för flyg. Resa 
mellan bostad och arbete har gått ner med flyg vilket det inte gjort för samtliga färdmedel. De stora 
förändringarna är annars att andelen tjänsteresor med inrikesflyg har gått ner ganska tydligt medan andelen 
resor till släkt och vänner ökat.  
 
Andel personer som gjort en privatresa med flyg respektive en tjänsteresa med flyg går åt varsitt håll, det har 
varit en förändring av sammansättningen av resorna. Vi noterar att även de som uppger att de gjort en 
arbetsresa med flyg har gått ner vilket gör att vi inte kan bortförklara förändringarna med en 
sammanblandning av resebegreppen arbetsresa/tjänsteresa.  
 

 
FIGUR 12. UTRIKES RESANDE EFTER ÄRENDE MED FLYG (ÄRENDETS ANDEL AV SAMTLIGA UTRIKES RESOR). KÄLLA: RVU. 
Utrikes flyg har en annan sammansättning än inrikes, semester är det dominerande ärendet medan 
tjänsteresor är betydligt mindre än för inrikesflyget. Tjänsteresornas andel av utrikesflyget har minskat 
medan semester som ärende har ökat.  
Med de data som finns i RVU från de år som Sampers skattades på och i jämförelse med den senaste RVUn 
så går det inte att spåra någon beteendeförändring som tyder på att förändringar som är relaterade till 
utrikesflyget skulle ligga bakom problem som uppkommer för inrikesflyget.  
Däremot så ser det ut att finnas en nedgång absolut och relativt för tjänsteresor med inrikesflyg.  
De data vi tittat på här är presenterade som aggregat och med ledning av det går det inte att utesluta att det 
finns en substitution mellan inrikes och utrikes resande.  

6.3 Utveckling hos bakgrundsfaktorer
Här är syftet att studera utvecklingen av skillnaderna mellan inrikes och utrikes flyg. I avsnitt ovan har vi 
skrivit om hur utbudet ser ut inrikes relativt i Sampers.  

Utbud5

Utbudet i Trafikverkets basalternativ bygger på att berörda infrastrukturobjekt är påbörjade eller beslutade. 
För flyg fungerar den här principen mindre bra då utbudet är mycket volatilt. Linjer startas och läggs ned 
med förhållandevis kort framförhållning.  
 

                                                             
5 Avsnittet bygger på samtal med Henrik Littorin, Swedavia, 20170419. 
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Det sker en trendmässig ökning av antalet utrikes destinationer, dock ej dramatisk. Det är en stor rörlighet i 
utbudet av destinationer där vissa förekommer under en kort period för att sedan försvinna. Mellan 2010 
och 2016 har antalet destinationer på Arlanda gått från 123 till 139, en ökning med 13 % (Swedavia räknar 
en destination som en linje med fler än 20 avgångar per år. Siffran kan därför avvika något från annan 
statistik). 
 
Utbud har flera dimensioner, dels frekvensen hos linjerna och dels vilka flygplatser som trafikeras. Det har 
skett minskningar i båda avseenden för inrikestrafiken (se tidigare avsnitt). Antalet flygplatser i Sverige har 
varit konstant eller minskande över lång tid. Det är ett fåtal flygplatser som står för merparten av antalet 
resenärer. Finns dessutom en risk att de blir färre flygplatser med reguljär trafik. 
 
Det sker en förändring av flygplansflottorna mot större flygplan av ekonomiska skäl. Med samma 
passagerarunderlag gör det att antalet avgångar minskar men med samma utbud av stolar. Det ger flera 
effekter. Det blir svårare att hitta en avgång som passar och väntetiderna, som modellen räknar blir längre. 
Det blir också svårare att hitta matchande byten, bytestiderna blir längre. Det anses vara ett skäl till att 
inrikes transfer har minskat och att antingen blir inte resan av eller så sker den med andra färdmedel. 
Förändringar i avgångsfrekvenser tar modellen hänsyn till givet att de är kodade på ett korrekt sätt.  
 
Utvecklingen mot större flygplan kommer av allt att döma att fortsätta. I tur att fasas ut är SAAB 340 med 
plats för ca 30 passagerare och SAAB 2000 med plats för 50 passagerare. Dessa flygplanstyper byts mot ATR 
som tar ca 70 passagerare. Mellan 2015 och 2016 ökade användningen av ATR med 310% medan SAAB 340 
minskade med 8 % och SAAB 2000 minskade med 31 % (Källa: Transportstyrelsen, 
http://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/luftfart/utveckling-av-luftfarten-
2016.pdf). Övergången till större flygplan gör att flygplatser som inte har underlag för dessa maskiner kan 
förlora sina flyglinjer.  
 
Sammantaget ser det ut som att antalet avgångar inrikes minskar samtidigt som antalet avgångar och utrikes 
destinationer ökar. Dessa bör ses som oberoende av varandra även om de var för sig påverkar efterfrågan på 
flygresor. Se även Transportstyrelsen som gör jämförelser av tillgänglighet mellan olika år. Där har man sett 
en nedgång i tillgänglighet med inrikesflyg.  

6.4 Pris
Här gör vi några nedslag för priser för att förmedla en riktning på prisernas utveckling med avseende på 
inrikes och utrikes flyg. Källorna är spretiga och kommer från utredningar och hemsidor.  
Ett ganska starkt intryck är att utrikesflyget har fallit i pris. Det beror på avregleringar, nya aktörer på 
marknaden och på en kombination av priset på bränsle och flygplanens bränsleeffektivitet. I figuren nedan 
redovisas förändringen av utrikes flygresor i KPI som varit nedåtgående. 
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FIGUR 13. ÅRSFÖRÄNDRING FÖR UTRIKES FLYGRESOR I KPI. KÄLLA: SCB (SE LÄNK NEDAN). 
HTTP://WWW.SCB.SE/STATISTIK/PR/PR0101/_DOKUMENT/KPI_NAMNDEN/OVERSYN_INDEX_UTRIKES_FLYGRESOR.PDF 
Inrikesflyget har också avreglerats men där ser inte priset ut att ha följt samma spår. I figuren nedan som 
kommer från en SIKA-rapport har man gjort en jämförelse av prisutvecklingen för olika färdmedel som är 
relevanta för långväga resande.   

 
FIGUR 14. PRISUTVECKLING FÖR TÅG, INRIKESFLYG OCH BIL UNDER 1990-2007. KÄLLA: SIKA RAPPORT 2008:7 
För den period som data täcker så förefaller priserna att ha ökat mer för flyget än för konkurrerande 
färdmedel. Ökningen av flygets priser sammanföll också med en minskad efterfrågan under perioden (som 
även påverkades av andra faktorer).  

Exempel på lägsta priser från Travelmarket
Med hjälp av en prisjämförelsesite gör vi en global utblick hur de lägsta priserna som finns på marknaden för 
några destinationer har utvecklats.  

http://www.scb.se/statistik/pr/pr0101/_dokument/kpi_namnden/oversyn_index_utrikes_flygresor.pdf
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http://www.travelmarket.se/svenskt-Flygprisindex.cfm 
Alla priser är sökta fyra veckor innan avresa och var tillgängliga vid söktillfället. Flygbiljetter till Europa har 
minimum 2 nätters uppehälle och maximum 7 dagars varaktighet. Flygbiljetter till interkontinentala 
destinationer har minimum 2 nätters uppehälle och maximum 14 dagars varaktighet. Max. transfertid 8 
timmar. 
Alla priser är returresor i ekonomiklass gällande från den nämnda avreseflygplatsen. Priserna är inklusive 
skatter och avgifter, men exklusive extra avgifter för extra bagage, prioritets check-in, kreditkortsavgifter 
etc.  
Priser med lågprisflygbolagen AirBaltic, Air Berlin, easyJet, Germanwings, Iceland Express, Norwegian, NIKI, 
Ryanair, Transavia och Wizz Air är exklusiva avgifter för eventuellt bagage, administration, kreditkortavgift 
etc. Se Avgiftsguiden för uppdaterade avgifter från dessa flygbolag.  
 
Travelmarket.se vill notera att de nämnda flygpriserna är de billigaste lediga platserna vid söktillfället. Det 
kan därför finnas tidpunkter innan söktillfället då det funnits billigare biljetter. 
 
Vi redovisar först några destinationer inom Europa. 
 

 

 

http://www.travelmarket.se/svenskt-Flygprisindex.cfm
http://www.travelmarket.se/gebyr_guide_se.html
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Den sammantagna bilden är att det inte syns någon tydlig trend nedåt i de europeiska flygpriserna under 
perioden.  
 
Nedan några bilder avseende destinationer utanför Europa. 
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Trenden på lägstaprisen för interkontinentala resor är tydligt fallande.  
 
En kommentar från Ole Stouby på Travelmarket (mail 20170406) (översatt från Danska): Ökad konkurrens 
inom Europa och på interkontinentala linjer, fler flygbolag och ökad kapacitet, bränslepriserna har varit låga. 
Travelmarket gör bedömningen att priserna ska falla 5-10 % per år även de kommande åren.  
 
Nedan kommer en utvikning för att försöka förmedla en förståelse för priserna. Nedan en figur för att förstå 
hur flygbränsle förhåller sig till oljepris. För flygbolagen slår inte priserna på oljan igenom direkt utan dom 
terminssäkrar sina priser så att effekten på deras lönsamhet och möjligen biljettpris kommer senare. Enligt 
nätrykten så har flygbolag med oljestater i ryggen lite andra förutsättningar när det gäller bränslepris än 
andra bolag.  
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FIGUR 15. UTVECKLING AV PRISET PÅ FLYGBRÄNSLE. KÄLLA: IATA. 
Bränslepris utgör ca 1/3 av kostnadsmassan för ett flygbolag. Till effekten av att bränslet blivit billigare kan 
man lägga att bränsletörstiga flygplanstyper har ersatts med mer bränsleeffektiva. Lägre bränslekostnader 
ger ökat utbud då ”break even” nås vid en lägre beläggning.  
Jag har inte lyckats lista ut om det skiljer på något betydande sätt mellan korta (inrikes) och långa resor 
(utrikes).  

6.5 Samtal Henrik Littorin (HL nedan) på Swedavia
Samtalet följde några ämnen som jag nämnt i ett mail men var i övrigt inte strukturerat på något särskilt sätt. 
Jag listar nedan bara de punkter vi tog upp under samtalet och svaret på frågan. 
Avgångsfrekvenser 
Som vi noterat ovan påverkas prognosen är att avgångsfrekvenserna har gått ner. Skälet till det är att större 
flygplan har börjat användas.  
Substitution 
HL hade pratat med kollegor om substitution och det verkade inte finnas mycket som tydde på att det sker 
en substitution från inrikes till utrikes resande. Privat resande skiljer mellan inrikes och utrikes resor genom 
att inrikes resande huvudsakligen avser besök hos släkt och vänner medan utrikes resor görs för rekreation.  
Utbud utrikes 
Det sker en trendmässig ökning av antalet utrikeslinjer, dock ej dramatisk. Det är en stor rörlighet i utbudet 
av destinationer där vissa förekommer under en kort period för att sedan försvinna. Mellan 2010 och 2016 
har antalet destinationer6 gått från 123 till 139, en ökning med 13 %.  
Korssubventionering 
Det pågår korssubventionering fortfarande, dock har nätverksbolagens andel av resandet minskat. SAS 
korssubventionerar antagligen liksom flera större nätverksbolag som kör billiga flyg till större noder. 
Privata resor 
Privata inrikes flygresor görs ofta för att hälsa på släkt och vänner och i mindre utsträckning för rekreation. 
Utrikes privatresor görs i högre utsträckning för rekreationsändamål. 
Tjänsteresor 

                                                             
6 Swedavia räknar en destination som en linje med fler än 20 avgångar per år. Siffran kan därför avvika något 
från annan statistik. 
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Inrikes tjänsteresor sker oftare än utrikes tjänsteresor för att träffa personer inom samma organisation. 
Dessa resor är lättare att byta mot Skypemöten. Utrikes resor sker i högre utsträckning för att träffa 
personer som man inte har en upparbetad relation med vilket gör att man är mer beroende av en direkt 
kontakt. I Sverige är vi också lite längre fram med avståndsoberoende teknik vilket gör inrikes kontakter 
lättare. 
Drivkrafter för resande 
Drivkraften för inrikes flygresande i Swedavias modell är befolkningsutveckling. Vilket har fungerat bättre än 
ekonomisk utveckling. (I Sampers finns befolkningsutvecklingen med men den tydligaste drivkraften är 
ekonomisk utveckling.) 
 
Utrikes: Ekonomisk utveckling. Exempel from HL, vi har fått ett ökande antal sysselsatta som tidigare inte 
rest alls och vi har fått ökande reallöner. (Kommentar från Svante: Om fler fått lön och andra högre 
inkomster, varför reser dom då inte mer inrikes med flyg också?) Urbanisering gör att färre orter har 
underlag för flyglinjer och det är oklart om det sker en överflyttning till de flygplatser som finns kvar.  
Etniskt resande 
Det tar lång tid för etniskt resande att ta fart. Det krävs att de som invandrat till Sverige får en stabil ekonomi 
så att dom kan ha råd att resa, att området där invandrarna har sina rötter har återfått någon form av 
politisk stabilitet så att det är möjligt att resa dit samt att det har etablerats en institutionell stabilitet med 
etablerade flyglinjer och pålitliga försäljningskanaler. Som exempel så har resandet till det forna Jugoslavien 
först på senare år tagit fart.  
 
Invandring utgör inte bara ett tillskott till utrikes resande utan även inrikes resande i takt med att släkt och 
vänskapsrelationer etableras över landet. Resmönstret behöver över tid inte skilja sig från 
genomsnittsbefolkningen.  
 
Tid gör inte bara att nya relationer etableras i Sverige utan även att anknytningen till det gamla hemlandet 
blir sämre vilket gör att ”Etniskt resande” inte bidrar till att förklara skiftet från inrikes till utrikes resande.   

6.6 Har det skett en substitution?
Troligen inte enligt Swedavia! Argumenten för en substitution känns trovärdiga men det räcker liksom inte. 
Grunden för att en substitution mellan inrikes och utrikes resande ska ske är att man kan utföra ett ärende 
med samma funktion inom landet likväl som utanför landet. Minskar priset för utrikes resor relativt inrikes 
resor kan man tänka sig att man resor utomlands istället för inom landet. Nyckeln här är att resan ska fylla 
samma syfte oberoende om den sker inom eller utom landet. Det gäller inte för en stor majoritet av de 
inrikes flygresorna som är tjänsteresor och besök hos släkt och vänner. De resor som man kan tänka sig att 
är utbytbara är semesterresor vilka utgör en mindre del av de inrikes flygresorna.  
 
Trots de dåliga utgångspunkterna för att tolka ”avsaknaden” av ökning av flygresor som ett resultat av 
substitution har vi kollat detta genom att skatta modeller där vi förklarar sannolikheten att göra en inrikes 
flygresa med uppgift om att individen har utfört någon utrikes flygresa. Vi har kontrollerat för vanliga 
bakomliggande faktorer för resande såsom, ålder, kön, inkomst, bilinnehav, fritidshus och 
hushållsegenskaper. Vi har också testat om det sker en substitution från inrikes resor med andra färdmedel. 
Vi har också skilt på olika restyper.  
Om det funnits en substitution hade det förväntade tecknet på parametern för förekomst av utrikes resa 
varit negativt dvs att om respondenten gjort en utrikes resa ska sannolikheten för att göra en inrikes flygresa 
(eller långväga inrikesresa minska). Hur än vi vrider på modellen går det inte att spåra någon sådan effekt, vi 
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kan inte påvisa någon substitution. Parametern för utrikes resa är stabilt signifikant positiv dvs den som gör 
utrikes resor gör också fler inrikes resor med flyg. Sambandet är stabilt trots att vi kontrollerar för faktorer 
som normalt förklarar resande. Den som tycker om att resa verkar göra det både inrikes och utrikes.  
 
Avsnittet har lästs av Johan Holmer,  TrVs flygexpert, och han har lämnat följande kommentarer på avsnittet. 
 
Jag har läst ditt utkast till rapport och har inga invändningar. Intressanta och korrekta resonemang, dock 
tycker jag att 

1. Det kan ifrågasättas om det finns någon korssubsidiering idag. Jag tror bestämt att varje linje numera 
ska bära sig själv och lite till med kortare eller längre nådatid. 

Slutsatsen om regionalflygets död är överdriven och att gränsen för flygplan börjar med 70-seatare. Även om 
saab 340/2000 fasas ut de närmaste 10-20 åren innebär det inte att det saknas alternativ. Finns flera idag ex 
Dash, Dornier och ATR-42. 19-seat marknaden ser lite dyster ut däremot. 
 

7 Nästa steg
Kalibrering för att få ner ökningen över tid verkar inte lösa ett grundläggande problem med att modellen 
avviker mot räkningar på ett påtagligt sätt för enskilda linjer. Det finns några åtgärder som kan göras direkt 
för att förbättra modellen och det är att ta bort linjer som lagts ned och justera turtätheten i 
tillämpningsdata. Tar man bort nedlagda linjer kommer det att kräva att anslutningsavståndet i modellen 
justeras och att rätt element i kostnadsmatrisen tillämpas för OD-paret. 
 
Kostnaden för anslutningsresor finns inte med explicit i modellen men representeras av avståndet. Några 
nedslag som gjorts visar att anslutningsresan kan utgöra en betydande del av reskostnaden (30-40 %). Att 
införa kostnad för anslutningsresa samt eventuellt en modell som fördelar resenärerna på olika färdsätt för 
anslutningsresa är ett relativt omfattande arbete. Med en beräknad kostnad för anslutningsresa skulle det 
sedan krävas en omskattning av modellen.  
 
Ett potentiellt problem i modellen är kostnadskänsligheten för den högsta inkomstklassen som gör att 
känsligheten för pris är i stort sett obefintlig7. För flyg är det ett problem eftersom restiden samtidigt är låg 
med färdsättet. I modellens dokumentation är inte den avvikande kostnadskänsligheten kommenterad på 
något särskilt sätt, trots att kostnadsvariabeln inte är signifikant eller ens nära signifikant. I ett första steg bör 
konsekvensen av modellens egenskaper detta avseende analyseras och det känns rätt angeläget att inte 
vänta för länge med det. Beroende på utfallet av en sådan analys kan fortsatta åtgärder övervägas.  
 
Betydelsen av utrikes resor för efterfrågan på inrikes resor genom substitution kan vi sannolikt bortse ifrån. 
Det betyder dock inte att utrikes resor är ointressant att studera eller att beskriva med en modell.  
 
 
  

                                                             
7 Vi har läst källkoden och den överensstämmer med dokumentationen så det verkar inte finnas någon 
möjlighet att det finns tillkommande skattningar där problemet setts över.  
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BILAGA MED TABELLER. 
 
TABELL 4. SAMMANSTÄLLNING AV ANTAL PASSAGERARE PER ÅMD OCH AVGÅNGAR I MODELL OCH STATISTIK.  

fr
ån

 

til
l  

Lä
ng

d 
Km

 

ÅM
D 

O
ka

lib
. 

M
od

el
l 

ÅM
D 

Ka
lib

. 
M

od
el

l 

Pa
ss

. S
ta

tis
tik

 

Fr
ek

v.
 D

yg
n 

M
od

. 

Av
gå

ng
ar

 / 
år

 
st

at
ist

ik
 

O
ka

l /
 P

as
s.

 

Fr
ek

 / 
av

gå
ng

ar
 

Göteborg Stockholm 395 2427 2263 672838 32 7669 32% 8% 

Stockholm Göteborg 395 2374 2213 654215 32 7634 32% 9% 

Stockholm Malmö 532 1985 1844 573410 30 6521 26% 20% 
Malmö Stockholm 532 1988 1846 572874 30 6499 27% 20% 
Luleå Stockholm 691 785 732 510729 16 4362 -44% -5% 
Stockholm Luleå 691 788 733 507928 16 4375 -43% -5% 
Umeå Stockholm 475 874 810 478335 17 4787 -33% -8% 
Stockholm Umeå 475 885 821 456766 17 4795 -29% -8% 
Östersund Stockholm 435 612 570 212176 9 3016 5% -22% 
Stockholm Östersund 435 615 573 211170 9 3021 6% -23% 
Ängelholm Stockholm 476 497 462 190952 10 2893 -5% -10% 
Stockholm Ängelholm 476 507 472 190156 10 2897 -3% -10% 
Göteborg Kastrup 230 65 61 168955 7 1875 -86% -3% 

Stockholm Visby 225 246 230 166649 14 3926 -46% -7% 

Visby Stockholm 225 247 230 163614 14 3914 -45% -7% 
Skellefteå Stockholm 577 320 298 132594 5 1433 -12% -9% 
Stockholm Skellefteå 577 321 299 131408 5 1431 -11% -9% 
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TABELL 5. SAMMANSTÄLLNING AV ANTAL PASSAGERARE OCH AVGÅNGAR I MODELL OCH STATISTIK FÖR DE I MODELLEN MEST 
ÖVERSKATTADE LINJERNA.   
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Oskarshamn Stockholm 268 3 40 37 815 125 1691% 524% 
Stockholm Oskarshamn 268 3 41 37 865 127 1630% 514% 
Göteborg Borlänge 356 2 92 86 3330 393 908% 32% 
Borlänge Göteborg 356 2 70 66 3474 402 635% 29% 
Luleå Pajala 188 2 20 19 1640 358 345% 45% 
Luleå Göteborg 1000 1 5 4 419 5 336% 5100% 
Pajala Luleå 188 2 20 19 1713 389 326% 34% 
Stockholm Karlstad 255 3 140 129 12169 679 320% 15% 
Karlstad Stockholm 255 3 137 126 12784 681 291% 15% 
Stockholm Trollhättan 354 4 227 212 21517 803 285% 30% 
Jönköping Stockholm 309 7 138 128 14180 560 255% 225% 
Trollhättan Stockholm 354 4 217 203 22695 797 249% 30% 
Stockholm Växjö 356 9 302 281 36210 1337 204% 75% 
Växjö Stockholm 356 9 302 281 38862 1312 184% 78% 
Stockholm Kristianstad 472 3 122 113 16096 530 177% 47% 
Stockholm Jönköping 309 7 126 116 17324 609 165% 199% 
Kristianstad Stockholm 472 3 118 109 17277 549 149% 42% 
Stockholm Örnsköldsvik 404 4 218 202 38904 972 105% 7% 
Örnsköldsvik Stockholm 404 4 213 198 38885 968 100% 7% 
Stockholm Sundsvall 321 14 485 449 110951 2075 60% 75% 
Sundsvall Stockholm 321 14 475 441 113852 2071 52% 76% 
Örebro Kastrup 433 2 65 61 0 0 

  

Visby Skavsta 152 1 72 68 0 0 
  

Skavsta Visby 152 1 72 69 0 0 
  

Karlstad Kastrup 422 3 2 2 0 0 
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