ATT KOMMA FRAM

TILL MÅLET
ÄR BARA BÖRJAN

PÅ RESAN
EN ANTOLOGI OM HUR FLYGET TOG SVERIGE UT I VÄRLDEN OCH HUR RESANDET
HÄNGER IHOP MED FRAMTIDENS JOBB, VÄLSTÅND OCH VÄLFÄRD

VARFÖR DENNA ANTOLOGI?
Snabba, effektiva och miljövänliga transporter är en del av ryggraden i samhällsekonomin – och en förutsättning för samhällets
tillväxt och utveckling. Här spelar flyget en viktig roll.
Men flygförbindelser går inte att ta för givna och det kräver ett brett
engagemang för att upprätthålla och utveckla dem.
I den här antologin berättar framstående företagsledare, politiker,
forskare och debattörer om hur flyget tagit dem ut i världen och
om vilka möjligheter som flyget skapat för dem som individer, för
företagen de arbetar i och för Sverige.
Connect Sweden vill på detta sätt belysa och konkretisera betydelsen
av starka flygförbindelser och visa hur de hänger ihop med framtidens jobb, välstånd och välfärd.

Connect Sweden är ett samverkansprojekt som arbetar för att stärka Sveriges internationella flygförbindelser.
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Connect Sweden är ett samverkansprojekt som arbetar för att
stärka Sveriges internationella flygförbindelser. Projektet stödjs
av representanter från det svenska näringslivet, Stockholms
Stad, och flera andra nationella och regionala organisationer,
samt Swedavia.
Connect Sweden startades 2013 av en styrgrupp bestående
av Jacob Wallenberg (ordförande), Torborg Chetkovich, Ulla
Hamilton, Maria Rankka, Olle Zetterberg, Göran Johnsson,
Chris Heister och Henry Sténson.
Mer information om samarbetet finns på www.connectsweden.se

SVERIGES INTERNATIONELLA FLYGFÖRBINDELSER – MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR
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Stockholm väntas vara den snabbast växande
huvudstaden i Västeuropa till 2030.
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Så många nya passagerare bedöms Stockholm Arlanda
Airport behöva hantera varje dag år 2043.

11
12

TIM

15

100 000

16
17
18
19

CO2

20% BESPARING

Varje ny direktlinje kan ge en
tidsbesparing på 100 000
arbetstimmar.

Att flyga direkt kan
ge en CO2 -besparing
på upp till 20%.
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STOCKHOLM
22:A PLATS

Plats 22 av 27. PWCs bedömning
av Stockholms internationella
flygförbindelser i jämförelse med
andra huvudstäder.

27

>2X

Om planerade investeringar genomförs omkring
Stockholm Arlanda Airport väntas antalet arbetsplatser
runt flygplatsen mer än fördubblas till 50 000.

84%

-12%

VS

+24%

2002 till 2012 har de direkta flygförbindelserna från
Stockholm försämrats med 12 procent medan Sveriges
reala BNP har ökat med 24 procent.

Så stor andel av de interkontinentala
resorna från Stockholm kräver
mellanlandning.

KÄLLOR: SWEDAVIA, SATSA II, SCB, STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE, PWC, ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR.

SAMARBETE ÄR FRAMGÅNGSRECEPTET
Trafiken på Stockholm Arlanda Airport
har under de senaste åren slagit rekord
i antal passagerare – 2013 reste närmare
21 miljoner passagerare till och från Arlanda.
Det är glädjande, särskilt med tanke på
Stockholms viktiga roll som tillväxtmotor för
Sverige. De kommande decennierna väntas
Stockholm vara Västeuropas snabbast växande
huvudstad, och starka flygförbindelser
kommer att vara betydelsefulla för att göra
den utvecklingen möjlig. Utöver skapandet av
direkta arbetstillfällen inom flygsektorn bidrar
förbättrade flygförbindelser till att stärka vår
konkurrenskraft, vår förmåga att attrahera
investeringar och att i förlängningen skapa
nya jobb i hela ekonomin.
Därför är det oroande att utvecklingen av
direkta internationella flygförbindelser –
trots rekordsiffror i antal resande – inte står
sig lika väl när vi jämför oss med övriga
världen. I förhållande till några av våra
nordiska grannländer har Sveriges direkta
internationella flygförbindelser relativt sett
försämrats de senaste tio åren.
Vi saknar redan idag många av de flygförbindelser vi behöver till världens snabbast
växande ekonomiska centra och till våra nya
handelspartners i Sydamerika och Asien. Och
behovet kommer att bli än större framöver.
Nya flygförbindelser uppstår inte av sig
självt – och de befintliga går inte att ta för

givna. För att åstadkomma en förbättring
krävs koordinerade insatser från näringsliv,
politik och andra intressenter. Därför har
vi bildat Connect Sweden, ett samarbete
som syftar till att skapa långsiktig och
hållbar tillväxt för hela Sverige genom
att utveckla Stockholm Arlanda Airports
roll som knutpunkten för det nordiska
flyget och attrahera fler internationella
flygförbindelser.
Flygförbindelsernas betydelse manifesterar
sig på olika sätt för olika grupper i samhället.
Vi är därför glada över att här kunna presentera
en bred skara deltagare från bland annat
näringslivet, politiken och akademikervärlden
som delar med sig av sina erfarenheter och
pekar på möjligheter och utmaningar med
våra flygförbindelser.
Ni kommer exempelvis kunna läsa om vad
Swedbanks vd Michael Wolf ser för behov
bland bankens många småbolagskunder, vad
författaren Johan Norberg tror om framtidens
transportmedel och varför Financial Timesjournalisten Richard Milne med Norden och
Baltikum som arbetsplats är beroende av
flexibla flygförbindelser.
Vi önskar en trevlig läsning!
För Connect Sweden i april 2014
Jacob Wallenberg
Torborg Chetkovich
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MED VÄRLDEN
SOM ARBETSFÄLT
Ola Rollén leder ett företag med verksamhet i mer än 40 länder. Trots
att huvudkontoret ligger i Stockholm, bor Ola i Hong Kong samtidigt
som London är den naturliga mötesplatsen för många i företaget. Varför
är det så? Och hur skulle Stockholm och Sverige kunna bli viktigare som
etableringsort för ett företag som Hexagon? Ola Rollén har en tydlig bild
av vad som krävs av framtidens flygförbindelser.
INTERVJU MED OLA ROLLÉN - VD OCH KONCERNCHEF HEXAGON
FOTO: HEXAGON

För Ola Rollén fyller ett huvudkontor

dynamik och ett mer globalt angreppssätt då

huvudsakligen två funktioner: att husera

flera nationaliteter och kulturer tillsammans

stabsfunktioner som arbetar övergripande med

driver koncernens utveckling.

koncernens affärsområden samt att fungera

Men han menar samtidigt att det

som den naturliga mötesplatsen för ledande

fysiska mötet, och de många och ofta långa

befattningshavare i linjen och i staber.

resorna som krävs för att människor från

Att Hexagons stabsfunktioner för Ekonomi,

olika kontinenter ska kunna sammanstråla,

Treasury och Skatt finns i Stockholm, för

fyller sin funktion. I situationer när det är

Marknadskommunikation i USA och för

betydelsefullt att kunna läsa av människors

forskning och utveckling i Schweiz ser inte

kroppsspråk eller sinnesstämning är det

Ola som ett problem. Snarare skapar det en

fysiska mötet ovärderligt.

”Den naturliga mötesplatsen för Hexagons

fanns ett behov av att hitta en plats till vilken

ledande befattningshavare har kommit att bli

ledningarna enkelt kunde resa, framförallt

London. Och det är inte en slump. London har

under den intensiva integrationsprocessen

idag, till skillnad från Stockholm, direktlinjer

som följer ett stort förvärv.

till samtliga städer runtom i världen där våra

”Vi hade veckomöten under en

viktigaste anläggningar och dotterbolag finns

period. Hade vi krävt att alla skulle resa

etablerade. Dessutom ligger London i Europa

till exempelvis Stockholm hade det inte

vilket är en fördel om du kommunicerar med

fungerat. Endera hade vi tappat viktiga

Asien, Europa och Amerika samtidigt.”

anställda eller kontrollen över bolaget.”

HEXAGONS KONTOR I LONDON etablerades

att ha sin fysiska bas på huvudkontoret i

2001 i samband med det att svenska

Stockholm. Han ser till att vara på den plats

Hexagon förvärvade amerikanska Brown &

där han kan göra mest nytta för koncernen.

För Ola har det aldrig varit nödvändigt

Sharp. Det förvärvade bolagets stora enheter

”Efter att under drygt ett decennium ha

låg i Kina, USA, Schweiz, Tyskland och

utgått från London flyttade jag med familjen

Italien och det blev tidigt uppenbart att det

till Hong Kong i början av 2013. Mitt mål
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med Hexagons kontor i Hong Kong är att på

Sverige och jag och min fru såklart hellre reser

sikt stärka koncernens närvaro i Asien som

till de länder där barnen befinner sig. Men för

enligt oss är framtiden.”

Hexagons del skulle bättre flygförbindelser
innebära att vi på allvar skulle kunna se

FAMILJEN ÄR VIKTIG för Ola och han har

Stockholm som ett alternativ till London.”

alltid varit noga med att resa på ett sätt som

Vi frågar Ola Rollén vad ett Stockholm

inte inkräktar alltför mycket på hans tid med

med samma flygförbindelser som London eller

barnen. Utresor söndag eftermiddag eller

Hong Kong skulle innebära för Stockholm

kväll är det inte tal om, hellre i ottan måndag

som stad.

morgon. Idag är barnen utflugna.
”Privat reser vi också mycket då vi har

”Det skulle vara ett fantastiskt lyft
inte bara för Stockholm utan för hela

barn på tre kontinenter och gärna vill träffa

Sverige. Vi måste acceptera att vi är en

dem så ofta vi kan.”

”randstat” internationellt men med stora
och viktiga exportkoncerner. Jag tror att

SKULLE DU SJÄLV RESA OFTARE till Stock-

om vi ska kunna behålla dessa bolags

holm, i arbetet eller privat, om flygförbindel-

ställning på världsmarknaden, och därmed

serna var bättre?

vår välfärd, måste vi ta flygtrafiken till

”För mig personligen skulle det inte göra
så stor skillnad då inget av tre mina barn bor i

och från Stockholm på allvar även från
politiskt håll.”

OLA ROLLÉN

VD OCH KONCERNCHEF FÖR HEXAGON

Hur ofta reser du?
Jag reser flera arbetsdagar i veckan. Privat reser
jag också mycket då jag och min fru har våra tre
barn på tre olika kontinenter.
Till vilka platser reser du?
Förr reste jag mest till USA och större städer i
Europa. Jag reste också en del till Brasilien och
Kina. Nu när jag är baserad i Hong Kong reser
jag oftast till städer i Asien och Europa. Indien
har också blivit ett allt viktigare resmål.

Vilket är ditt bästa resminne?
Jag har många bra resminnen och har svårt att
peka ut ett enskilt.
Vilket är ditt sämsta resminne?
Jag blev strandsatt på Frankfurts flygplats när
den stängde på grund av en snöstorm strax
före midnatt. Inga taxibilar var i trafik och
samtliga hotell runt flygplatsen var fulla. En
natt i Frankfurts terminalbyggnad är inget jag
kan rekommendera.
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VÄRLDEN
ÄR INTE PLATT

För snart tio år sedan utkom journalisten och författaren Thomas
Friedman med boken The World is Flat. En av teserna var att
digitaliseringen och globaliseringen skulle göra att geografin förlorade i
betydelse. Det har visat sig att Friedman hade fel. Urbaniseringen är
tillsammans med globaliseringen en av de starkaste förändringskrafterna
i världen. Allt mer ekonomisk aktivitet och innovation koncentreras till
sinsemellan sammanlänkade globala städer.
KRÖNIKA AV MARIA RANKKA - VD STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE
FOTO: ORLANDO G. BOSTRÖM

Tittar vi på Sverige så utgör Stockholm drygt en
femtedel av befolkningen, men skapar nästan
en tredjedel av värdet i svensk ekonomi. Och så
ser det inte bara ut här. Mest framgångsrika är
de platser som har många högutbildade och
en kritisk massa av innovativa företag.
SVERIGES BETYDELSE i den globala
ekonomin är större än vad vår storlek
egentligen motiverar. Det är fantastiskt och
skapar möjligheter för oss som vi måste vårda
och utveckla. Hälften av svensk BNP utgörs

av export. The Economist Intelligence Unit
bedömer att Stockholm kommer att vara
en av världens tio mest konkurrenskraftiga
städer 2025.
STOCKHOLM ÄR JUST NU en av de
europeiska huvudstäder vars befolkning växer
allra snabbast och vi ligger i topp vad gäller
internationell konkurrenskraft och innovation.
Stockholm anses vara en attraktiv
region – både sett ur företags och individers
perspektiv.

9

I konsultbolaget PWCs Cities of Opportunityundersökning, där 27 intressanta städer
i världen analyseras och jämförs, hamnar
Stockholm på femte plats efter New York,
London, Toronto och Paris. Vi vinner till och
med två av tio delindex – innovation och
intellektuellt kapital samt hälsa och säkerhet.
ETT OMRÅDE SOM dessvärre är en akilleshäl
är de internationella förbindelserna. Något

paradoxalt kan tyckas med tanke på hur
internationellt vårt näringsliv är och har
varit under lång tid. Många framgångsrika
svenska företag är dessutom grundande av
invandrare. Det finns otaliga både historiska
och samtida exempel på att öppenhet mot
omvärlden är en framgångsstrategi.
I Cities of Opportunity finns en kategori
som heter City Gateway, som fångar upp hur
väl en stads globala förbindelser fungerar.

Stockholm hamnar på en
”
föga smickrande 22:a plats. En
anledning är att vi har relativt
dåliga flygförbindelser och
få internationella direktlinjer,
även om det sakta håller på
att förbättras

”
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Stockholm hamnar på en föga smickrande
22:a plats. En anledning är att vi har relativt
dåliga flygförbindelser och få internationella
direktlinjer, även om det sakta håller på att
förbättras.
STOCKHOLMS OCH SVERIGES näringsliv är
helt beroende av goda flygförbindelser med
Europa och resten av världen. Att vi är en
liten exportberoende ekonomi är självklart
en anledning. Men Stockholm har också
ett stort antal huvudkontor. Efter Schweiz
är Sverige det land i världen som har flest
globala huvudkontor per miljon invånare.
14 av världens 600 största företag har sitt
huvudkontor i Sverige, varav 11 finns i
Stockholmsregionen. Bara New York, Tokyo,
Paris, San José, London, Chicago och Osaka
har fler huvudkontor.
Att Stockholm och Sverige har viktiga
företagsledande funktioner påverkar arbets-

möjligheterna, ekonomin och stadens
attraktivitet. Länder med många huvudkontor
i förhållande till folkmängden har högre BNP
per capita än andra länder.
Huvudkontoren rekryterar medarbetare
på en global talangmarknad. Att det då är
enkelt att ta sig hit och härifrån är en av de
faktorer som avgör hur attraktivt det är att
arbeta här.
OM STOCKHOLM SKA KUNNA flytta
fram sina positioner i den tilltagande
konkurrensen mellan städer globalt måste de
internationella flygförbindelserna förbättras.
För än en gång, världen är inte platt.
Berkely-ekonomen Enrico Moretti skriver om
den nya ekonomiska geografin i boken The
New Geography of Jobs. Slutsatsen är att
framgång inte bara avgörs av vad man själv
gör, utan också i vilken miljö och på vilken
plats man gör det. Geografi spelar roll.

MARIA RANKKA

VD FÖR STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE

Hur ofta reser du?
Jag reser både i arbetet och privat men har aldrig
räknat antalet resdagar. Jag får ofta bra idéer på
flygplan och kan faktiskt uppskatta själva resandet också och inte bara resmålet.

vän och har på senare år fattat tycke för Austin,
Texas, som är en snabbväxande stad med en hel
del likheter med Stockholm. I Sverige är favoritresmålen Norrbotten och Skåne. Till Uppsala
reser jag ofta i jobbet, men det är ju inte så långt.

Till vilka platser?
New York har jag nog rest till i snitt en till två
gånger per år de senaste 15 åren. Där får jag energi
både privat och professionellt. Jag är stor USA-

Vad är ditt bästa resminne?
Har många. Men två gånger då jag har missat flygplan och blivit ett dygn försenad på olika platser i
världen har de mest fantastiska saker hänt.
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DET PERSONLIGA

MÖTET

I diskussionen om Sveriges välstånd hamnar ofta de mindre bolagen
i skymundan av våra mer välkända internationella storföretag som
Ericsson, Volvo och Scania. Med över 300 000 svenska små och
medelstora företagskunder har Swedbanks vd Michael Wolf en
klar bild av dessa företags betydelse för svensk ekonomi och sysselsättning.
Han ser en tydlig trend i att unga företag börjar arbeta globalt i ett tidigt
skede och understryker betydelsen av det personliga mötet.
INTERVJU MED MICHAEL WOLF - VD OCH KONCERNCHEF SWEDBANK
FOTO: SWEDBANK

Alla stora företag har en gång varit små.
Många mindre och medelstora bolag har gått
från att agera lokalt som underleverantör till
stora exporterande bolag, till att själva få
en mer internationell närvaro. Detta innebär
export av varor och tjänster och i många fall
också etablering utomlands.
”Bland våra företagskunder ser jag allt fler
nya företag som väldigt snabbt blir globala,
de börjar inte med en kund eller partner i
Oslo eller Köpenhamn, utan direkt i Mumbai,
Shanghai eller Los Angeles. Det här är ofta
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företag som fötts i en universitets- eller
högskolemiljö och där man redan idag är
verksamma i det som kan kallas den digitala
framtiden. Deras nätverk och marknad är
global från dag ett”, säger Michael Wolf.
MICHAEL WOLF PÅPEKAR att Sveriges
konkurrenskraft till stor del bygger på förmågan
att skapa och utveckla kunskapsintensiva
företag och jobb. För att möjliggöra detta
behövs en nära samverkan mellan utbildning,
forskning och entreprenörskap men även

ett kunskapsutbyte över nationsgränser
och att Sverige som land lyckas attrahera
kompetens.
”Vi får inte glömma bort att forskning
och högskolor är beroende av internationella
kontakter och samarbeten. Om vårt tekniska
universitet i Luleå och designhögskolan
i Umeå ska förbli ledande är goda flygförbindelser till Arlanda och sedan från
Arlanda ut i världen avgörande.”
ÄVEN OM MICHAEL WOLF ser behovet
av fler internationella flygförbindelser,
framhåller han också vikten av inrikesflyget.
Utbytet av kunskap med andra länder kan
inte begränsas till Stockholm.
”Det är självklart att alla vill ha direktförbindelser ut i världen, men det är inte självklart
att alla kan få dagliga förbindelser direkt till
Kina, USA eller ens destinationer inom Europa,
därför är inrikes förbindelser också viktiga så
att man snabbt och enkelt kan ta sig till en
hub för att sedan flyga vidare. Som exempel
är förbindelsen Umeå–Arlanda lika viktig
som att Arlanda får bättre internationella
flygförbindelser.”

Som flygplats är det attraktivt att vara en
hub eftersom matartrafiken, förutom att
öka kapacitetsutnyttjandet, även möjliggör
fler destinationer. Helsingfors har under
senare år etablerat sig som det naturliga
hubben för Asienflyg och Finnair flyger idag
direkt till tre destinationer i Japan, fyra
destinationer i Kina samt till Hong-Kong,
Seoul, Singapore, Bangkok och Hanoi.
PÅ FRÅGAN OM vad bättre flygförbindelser
skulle medföra för Sverige ser Michael Wolf
tydliga fördelar, inte minst för Swedbanks
kunder.
”Stockholm och Sverige skulle göra stora
vinster på bättre flygförbindelser. Omvägar
innebär en ökad belastning på miljön
samtidigt som det går åt mer tid till resandet
– och tid är pengar. Bättre internationella
flygförbindelser är även viktigt om Stockholm
ska behålla och fortsätta attrahera
huvudkontor. Om vi vill att Stockholm och
Sverige ska vara attraktivt för investerare,
forskare och andra som kan stärka vår
tillväxt, ja, då måste vi som land bli mer
lättillgängligt.”

Upper right: Colourful houses in Longyearbyen. Lower right: Old railway engine in Ny Ålesund.
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” TEKNIKEN KAN INTE ERSÄTTA DE MÖTEN
DÄR DET HANDLAR OM ATT STARTA RELATIONER,
ATT LÄRA KÄNNA VARANDRA ELLER I DETALJ
DISKUTERA AFFÄRER ”
Med närmare 8 miljoner privatkunder
och 600 000 företags- och organisationskunder i Sverige, Norge och Baltikum
använder Swedbank i allt högre grad digital
teknik i sina möten, men ibland kan det
personliga mötet inte ersättas.
”Tekniken kan inte ersätta de möten
där det handlar om att starta relationer, att
lära känna varandra eller i detalj diskutera
affärer.”
BÄTTRE FLYGFÖRBINDELSER handlar inte
bara om antalet destinationer, frekvensen

avgångar till enskilda destinationer bidrar också
till bättre förbindelser. Fler avgångar möjliggör
större flexibilitet för resenären, till exempel kan
en affärsresa lättare ske över dagen. Givet att
schemat är tufft i rollen som vd har Michael
Wolf ett behov av flexibla reselösningar.
”Det är klart att jag kan använda väntan
vid mellanlandning till att ringa och maila,
men det viktigaste är att det är så lite väntan
som möjligt vid incheckning och i planet, att
transport mellan gater sker effektivt och att
jag sen kan komma hem samma dag. Med fyra
barn är det sistnämnda särskilt viktigt.”

MICHAEL WOLF
VD OCH KONCERNCHEF FÖR SWEDBANK

Hur ofta reser du själv?
Jag försöker, och lyckas ganska bra med, att besöka
minst ett av våra drygt 300 kontor i Sverige varje
vecka. Det gör att jag flyger inrikes ett par gånger
i månaden. Dessutom flyger jag relativt ofta till
Baltikum, Norge, där vi har verksamhet, och till
Storbritannien och USA, för att träffa investerare
och analytiker. Privat handlar det för det mesta om
att jag reser med barnen, antingen till Skåne till
vårt sommarhus eller utomlands på loven.

Vilket är ditt bästa resminne?
Den senaste resan med alla fyra barn som sällskap är alltid det bästa resminnet.
Vilket är ditt sämsta resminne?
De gånger allt går fel, när flyget är försenat
och när anslutningsflyget hunnit gå eller när
bagage kommit på avvägar. När man dessutom
rest så mycket som jag har gjort, har man upplevt det "sämsta reseminnet" ett antal gånger.
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MAKING THE WORLD
A SMALLER PLACE
When Phileas Fogg sailed the Atlantic in Jules Verne’s ‘80 Days Around The
World’, the journey time was nine days. And that was only by chopping up
all the wood on the boat to serve as fuel and enable it to go faster. These days,
however, it takes nine hours or less. That time reduction – the sense of making
the world a smaller place – may be the biggest single achievement of aviation.
BY RICHARD MILNE - THE FINANCIAL TIMES’ NORDIC AND BALTIC CORRESPONDENT
PHOTO: CHARLIE BIBBY, FINANCIAL TIMES

Suddenly things that seemed preposterous
only a few decades ago have become
relatively commonplace. In the US,
commutes between the west and east coasts
– something that took poor Phileas an entire
week – are not unheard of.
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I should know. Before I was appointed Nordic
and Baltic correspondent at the Financial
Times, I spent a year commuting weekly to my
job in London… from Oslo. The most painless –
and incidentally cheapest – part of the journey
was the flying. (Thanks Ryanair, for the latter at least).

Even now, I was able to move my current job
from its previous base in Stockholm to Oslo,
where my family live, thanks to the fantastic
network of air connections across the region.
Stockholm by plane for me is an easier
journey than the south of Norway is by car
despite being several times farther away.
THE GREAT FLATTENING OF THE WORLD
that air travel has created has huge benefits
for business, boosting economic growth.
The Air Transport Action Group
estimates that in 2010 the aviation industry
had a global economic impact of $2.2
trillion. That means that if aviation were a
country, it would rank as 19th on a global
ranking in terms of economic growth.

Nearly 57 million jobs are supported by
aviation worldwide. More than $5 trillion of
cargo was carried by air, amounting to about
a third of the value of total global trade but
only 0.5 per cent of its volume. Perishables
such as food or flowers have to be flown
rather than put on a boat (where speeds are
still more reminiscent of those in Phileas
Fogg’s day).
The passenger figures are equally vast –
in 2011, 2.8 billion people flew on aircraft
a total of 5.1 trillion kilometres. Costs have
come down. The ATAG report relates how
in 1945 it took the average Australian the
equivalent of 130 weeks’ wages to pay for
a Sydney-London return air fare. Today, it is
just 1.7 weeks.
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The only way is up too: by 2030 ATAG
estimates 5.9 billion passengers will be carried
each year by airplanes with 82 million jobs
dependent on aviation.
TODAY, AIR FREIGHT IS HELPING some
far-flung airports. The list of top airports for
cargo includes some usual suspects such
as Hong Kong and Shanghai. But it also
has some more unusual names in it such as
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Memphis in the US, Incheon in South Korea,
and Anchorage in Alaska.
The reach of air travel has also helped
remote communities feel less out of touch.
Fully 99.5 per cent of the Norwegian
people are able to get to Oslo and back
in a day, according to airline SAS, with
hundreds of thousands of flights a year to
ferry patients between their homes and
hospitals in the country.

AVIATION HAS HELPED foster cultural
exchanges too. Half of all international
tourists travelled using an airplane,
according to the ATAG, and about 27 million
jobs in tourism worldwide are directly and
indirectly supported by people flying in. As
American model Lauren Hutton said once:
“Without travel I would have wound up a
little, ignorant, white Southern female,
which was not my idea of a good life.”
The cultural symbolism goes beyond
that. One of the first images of an airplane I
can remember is of The Starship, the airline
rockers Led Zeppelin used to travel around
the US in the 1970s. It may have seen
its fair share of debauched behaviour but
airplanes such as it were a big improvement
from a Ford Dodge van for many bands and
made a concept like a world tour a possibility.
PROOF OF THE IMPORTANCE of aviation
came when European air travel ground to
a halt after the explosion of an Icelandic
volcano in 2010. Estimates for the loss
to GDP hit as much as $5 billion after 10
million passengers were delayed by the ash
from Eyjafjallajökull. I experienced it myself,
driving from the UK to northern Denmark
over two days to “rescue” my family, only for
flights to resume the next day.
As Slavoj Žižek, the Slovene philosopher,
said in the volcano’s aftermath: “The
socioeconomic impact of such a minor
outburst is due to our technological
development [air travel] – a century ago, such
an eruption would have passed unnoticed.
Technological development makes us more
independent from nature. At the same
time, at a different level, it makes us more
dependent on nature’s whims.”

RICHARD MILNE

THE FINANCIAL TIMES’ NORDIC AND BALTIC
CORRESPONDENT

How often do you travel?
About 30 return flights a year for work and five
privately.
To where do you travel?
Within the Nordic region, and back home to the UK.
What is your best memory from a trip?
Flying on Svalbard from Ny-Ålesund to Longyearbyen with the head of the IPCC and Norwegian
foreign minister was both fun and spectacular.
What is your worst memory from a trip?
On my first ever flight – on Aeroflot in Communist
times to Moscow – the condensation drops froze
into icicles from the baggage holders while the
emergency exit door was iced over. Not a good start
for a 9-year-old.
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MILJARDER
SKÄL ATT FLYGA
TILL BRASILIEN
Som vd och koncernchef för försvars- och säkerhetsföretaget
Saab befinner sig Håkan Buskhe i centrum för Sveriges
ingenjörskunnande på flygområdet. Här berättar han om en möjlig
framtid där passagerarflyget är obemannat och att Sveriges kanske
största industristad ligger i – Brasilien.
INTERVJU MED HÅKAN BUSKHE - VD OCH KONCERNCHEF SAAB
FOTO: SAAB

Efter en drygt femton år lång upphandlingsprocess kom i december 2013 beskedet att
Brasilien köper 36 JAS 39 Gripen, vilket är
en affär i mångmiljardklassen. Svenska Saab
hade till slut lyckats konkurrera ut andra jättar
som Boeing, Dassault och BAE Systems.
Håkan Buskhe konstaterar att försvarsmakter
numera resonerar annorlunda i val av materiel
– dyrast är inte alltid bäst.
”Saabs framgång bottnar mycket i att

vi tillverkar flygplan och flygplansdelar av
högsta kvalitet till ett rimligt pris”, säger
Håkan Buskhe.
Svensk industri har redan idag en kraftfull
närvaro i Brasilien och Gripen-affären innebär
i ett slag att det svenska näringslivet blir än
mer etablerat i regionen. Bland annat kommer
delar av Gripens utveckling och produktion
förläggas i São Paulo i samarbete med
brasiliansk flygindustri.
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”Svenska företag har 200 dotterbolag i
São Paulo som tillsammans årligen omsätter
över 50 miljarder kronor. Det gör på ett sätt
São Paulo till Sveriges största industristad”,
berättar Håkan Buskhe.
TILLVÄXTREGIONER som Sydamerika blir
alltmer betydelsefulla för svenska affärsresenärer. Exempelvis visar siffror från SCB
att andelen av Sveriges totala export till BRIC-

länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och
Kina) mellan 2002 och 2012 ökade med 70
procent och andelen av importen ökade med
215 procent. Men trots det snabbt växande
utbytet med Brasilien finns det ännu inga
möjligheter att flyga direkt till exempelvis São
Paulo.
”En direktlinje skulle spara tid och
möjliggöra fler kontakter vilket i sin tur skulle
underlätta för ytterligare utbyte mellan Sverige

Svenska företag har 200 dotterbolag i São Paulo som
”tillsammans
årligen omsätter över 50 miljarder kronor
”
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och Brasilien”, säger Håkan Buskhe som
spenderar mycket av sin tid på resande fot.
Saab finns i ett 40-tal länder och har kunder i
mer än 100 länder. Håkan Buskhe fortsätter:
”Ett globalt företag som Saab behöver
resa snabbt, effektivt och på ett miljömässigt
bra sätt; flexibiliteten är A och O – det händer
ofta att resplaner ändras utifrån kunders och
potentiella kunders förändrade möjligheter.”
I EN ALLTMER GLOBALISERAD VÄRLD
ställs också högre krav på hur vi reser. Det
räcker inte med att flygplanen vi använder
blir säkrare, snabbare och får ökad räckvidd.
Hållbarhetsaspekten behöver prioriteras,
menar Håkan Buskhe.
”Jag tror att flyget i framtiden måste
kunna svara upp mot människors vilja till
hållbart resande. Om flygbranschen kan

möta växande krav på minskat buller och
mindre avgaser, så kommer också människors
förtroende för flyget att öka.”
Saab satsar stora resurser på spjutspetsteknik för flyget och Håkan Buskhe tror
att användningen av ny teknik kommer att
innebära stora förändringar för hur vi reser
på sikt.
”I framtiden – vilket i det här
perspektivet troligen är 20 - 30 år framåt –
kan vi få se en utveckling där många flygplan
flyger obemannade. Både för bilar och tåg
går utvecklingen i den riktningen och jag
ser goda möjligheter för en sådan utveckling
även inom passagerarflyget. Fördelarna är
många, men det återstår också många frågor
att lösa. Det kommer att ta tid och måste få
ta tid, men det är något som jag tror att vi
kommer att få se och uppleva.”

HÅKAN BUSKHE
VD OCH KONCERNCHEF FÖR SAAB

Hur ofta reser du själv?
Minst ett par dagar varje vecka. Saab finns i närmare 40 länder, har kunder i 100 länder och på
nästan 50 orter i Sverige. Det är en oerhört viktig
del av mitt jobb att finnas där våra kunder, potentiella kunder, industripartners och medarbetare
finns. Jag reser också gärna privat med min familj.
Under hösten 2013 besökte jag exempelvis Australien, Thailand, Indien, USA, Storbritannien och
Sydafrika samt ett stort antal orter i Sverige.
Vilket är ditt bästa resminne?
Det finns många, men om jag ska välja ett, så

minns jag särskilt en resa från unga år som mina
föräldrar tog mig och min bror med på. Vi reste
till Thailand i början av 1970-talet. Jag såg
sådant som jag aldrig ens hade hört talas om,
vi mötte människor med helt andra erfarenheter
och jag lärde mig mycket om hur viktiga mänskliga möten är.
Vilket är ditt sämsta resminne?
Det finns förstås flera sådana också, som försenade flyg, borttappat bagage och oväder som
förändrat reseplaneringen, men jag lägger dem
inte så gärna på minnet.
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5 FRÅGOR

Lena Olving bodde och arbetade tidigare i Asien, och hade ett högt
resetempo i regionen. Idag bor hon i Sverige och reser istället interkontinentalt
till Asien. Här delar hon med sig av hur resemöjligheterna skiljer sig åt och
om betydelsen av en stark infrastruktur, både internationellt och lokalt.
LENA OLVING - VD OCH KONCERNCHEF MICRONIC MYDATA. FOTO: MICRONIC MYDATA, GETTY IMAGES.

1

Du var tidigare chef för Volvo Personvagnar i
Asien. Hur var flygförbindelserna där?

Från Malaysia där jag bodde kunde jag resa direkt
till alla övriga städer i regionen från huvudstaden
Kuala Lumpur. Om jag däremot skulle åka till
Sverige, vilket jag gjorde varannan månad under
fem år, var jag tvungen att göra ett stopp någonstans på vägen. Och så är det ju fortfarande.

2

Är det någon specifik direktlinje du saknar
från Stockholm idag?

Med tanke på att en så stor del av den globala
tillväxten sker i Asien skulle det vara välkommet med direktflyg från Stockholm till Beijing,
Shanghai, Seoul, Singapore och Tokyo. Micronic
Mydata har en stor del av sin affär där och bättre
flygförbindelser dit skulle underlätta mycket för
oss. Den bilden tror jag att jag delar med många
i näringslivet.

3

Vad betyder infrastrukturen för Sverige och
vad skulle förbättrade interkontinentala flygförbindelser medföra för landet?
Utan en stark infrastruktur skulle Sveriges konkurrenskraft snabbt urholkas, kanske snabbare än
många tror. Infrastrukturen är direkt kopplad till
svenska företags internationella konkurrenskraft,
men är viktig också för oss som bor här och för
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miljön. Vidgar man bilden ytterligare så är den
viktig för att attrahera utländska direktinvesteringar, något vi behöver mer av i Sverige. Man får
heller inte glömma vikten av goda inrikesförbindelser, exempelvis SJ som länkar samman mindre
städer med Stockholm och därmed världen utanför.

4

Hur viktiga är reseförbindelserna vid etableringen av ett huvudkontor?

De är viktiga. Både ur ett tidseffektivitetsperspektiv och i ökad grad ur ett miljöperspektiv tror
jag. Det är min erfarenhet från Volvo Personvagnar,
Saab AB och nu Micronic Mydata. Den lokala infrastrukturen är också betydelsefull – man måste vara
nära kunderna.

5

I vilka affärssammanhang kan man avstå från
att resa?

Om man har byggt upp en affärsrelation över tid,
så att det finns en ömsesidig tillit, kan man kanske
ha videomöten. Men när ett företag expanderar
handlar det ofta om att lära känna nya människor
och kulturer och då är min erfarenhet att det
fysiska mötet inte kan ersättas. Och aldrig i en
förhandlingssituation. Så ju mer expansiva och
framgångsrika svenska företag är desto större
kommer behovet vara av bra flygförbindelser. Här
finns det en stor potential för förbättring.

LENA OLVING, VD MICRONIC MYDATA

” INFRASTRUKTUREN
ÄR DIREKT KOPPLAD TILL
SVENSKA FÖRETAGS
INTERNATIONELLA
KONKURRENSKRAFT ”
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GODA
FLYGFÖRBINDELSER
KAN INTE TAS FÖR GIVNA

Med över 20 år i flygbranschen, bland annat som vd för SAS Sverige och
nu som koncernchef för Braathens Aviation, ger Anders Ehrling oss en
inblick i den stora förändring som inrikesflyget genomgått. Han berättar om de
utmaningar som inrikesflyget står inför men också om Braathens egen satsning
på en unik flygplansmodell som kan liknas vid en ”dator med vingar”.
INTERVJU MED ANDERS EHRLING - KONCERNCHEF BRAATHENS AVIATION / VD MALMÖ AVIATION
FOTO: BRAATHENS AVIATION, SWEDAVIA OCH ANDERS EHRLING

Hur har inrikesflyget förändrats sedan du var
vd för SAS Sverige?
Inrikesflyget har inte växt på många år och
det saknas anledning att tro att det kommer
förändras. Allt mer aggressiva rationaliseringar
drivs fram för att kompensera ökade
kostnader. Outsourcing och utflaggning är
nya fenomen och utvecklingen som sjöfarten
gick igenom fungerar som illustration. Man

kan tycka vad man vill om detta men om
passagerarna ensamma får bestämma så
kommer utvecklingen att accelerera.
Förväntan om vad en flygresa ska kosta har
förändrats radikalt. Idag reflekterar ingen
över att taxin till flygplatsen kostar mer än
flygresan och ingen avstår idag från att köpa
en koreansk platt-TV till förmån för en som
producerats i Norden, om valet ens existerar.
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Vad tror du om utvecklingen framåt för
svenskt inrikesflyg?
Utvecklingen går bara åt ett håll. Det går inte
att livnära sig enbart på svensk inrikestrafik
med dagens konkurrenssituation. Det
tillkommer inga nya destinationer. Däremot
uppstår ibland nya linjer. Man måste förstå att
de nya inrikeslinjer som tillkommer är mindre
än de som redan flygs och trafikeras endast
delar av året, ofta för en speciell målgrupp.
För oss som bara flyger reguljär inrikestrafik är
det nödvändigt med komplement under den
trafiksvaga perioden. Då flyger vi oftast charter
till Medelhavet och Alperna.
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Vilka förändringar kan vi förväntas se på
Bromma flygplats?
Bromma kommer att utvecklas för dagens
resenärer genom de hållbara och effektiva
lösningar som framtidens passagerare
efterfrågar. Ombyggnaden av Bromma
flygplats blir ett stort lyft – den blir en
smidig, citynära flygplats som gynnar hela
Sverige. Den nya terminalen kommer att
erbjuda generösa ytor för passagerarservice
och man går alltid inomhus till flygplanet.
När tvärbanan är klar når man stora delar
av Stockholm snabbt, klimatsmart och till
låg kostnad.

Varför är Bromma flygplats viktigt för svenska
flygförbindelser, räcker det inte med Arlanda?
Det byggs ytterst få nya flygplatser, speciellt
i citylägen. Storstäder med cityflygplatser har
därmed en konkurrensfördel som det gäller
att ta tillvara så länge utvecklingen kan ske
i harmoni med närområdet. Bromma både
avlastar och kompletterar därför Arlanda. Den
inresande inrikestrafiken dominerar och därför
är Bromma en angelägenhet för långt fler än
huvudstadens invånare.
Hur ser du på konkurrerande transportmedel
för regionalt flyg?
Regionalflyget är en viktig del av
kollektivtrafiken. Det inser de flesta som
är beroende av regionalflyget. En del inser
det först när regionalflyget lagts ner. Det
största konkurrerande transportmedlet
är utan tvekan bilen. Tyvärr släpper en
bilresa ut mer koldioxid än flygresan per
passagerare. Tåget har under senare år slitit

med tillförlitligheten. Den tar det säkert lång
tid att återställa och det återstår att se om
kvaliteten gynnas av att fler aktörer etablerar
sig på rälsen. Ska man resa smart, det vill
säga både ekonomiskt och tidseffektivt,
vinner regionalt flyg överlägset.
Det talas ofta om betydelsen av nya plan för
långdistansmarknaden. Men hur påverkar nya
plan marknaden för regionalt flyg?
Ny teknik och nya material minskar
bränsleförbrukningen och är nödvändigt för
att flyget ska minska sin klimatpåverkan
och är en överlevnadsfaktor även för
inrikesflyget. När vi med start nästa år byter
vår flygplansflotta till Bombardier Cseries
minskas bränsleförbrukningen och därmed
utsläppen per säte med upp mot 40 procent,
vilket är unikt. Cseries är ett av de mest
moderna och tekniskt avancerade plan som
finns för passagerarflyg – de kan liknas vid en
dator med vingar.

”UPPSTART AV EN NY LINJE ÄR
EN MÅNGMILJONINVESTERING
OCH RISKTAGANDET ÄR HÖGT OM LINJEN ÄR LÖNSAM SER MAN
FÖRST EFTER TVÅ TILL TRE ÅR.”
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Kan vi vänta oss att de lägre bränslekostnaderna även resulterar i lägre
biljettpriser?
Flygpriserna är lägre idag än förra året och
mycket lägre än för fem år sedan. Självklart
kan inte den utvecklingen fortsätta utan
konsekvenser. Därför fokuserar vi på att få
upp priserna till en nivå som säkrar en hållbar
utveckling. Ironiskt nog delas den ambitionen
av flygets motståndare som helst ser att
efterfrågan stryps med nya flygskatter. Men
om flygpriserna stiger på grund av skatter
skulle detta främst senarelägga investeringar
i nya flygplan och miljöteknik utan mer än
en blygsam miljövinst. Lönsamma flygbolag
väljer att byta till ny teknik – det gör inte de
olönsamma.

Slutligen, vad kan göras för att stödja
inrikesflyget?
När man redan har goda flygförbindelser
tas dessa ofta för givet. Kommuner med
statliga flygplatser behöver inte välja mellan
flygplatsinvesteringar och andra kommunala
nyttigheter. Övriga kommuner står inför svåra
avvägningar. Uppstart av en ny linje är en
mångmiljoninvestering och risktagandet är
högt – om linjen är lönsam ser man först efter
två till tre år. Med de utmaningar flyget redan
har med pressade priser måste näringslivet
och kommuner allt oftare medverka, rent av
ta risk, för att det ska vara möjligt. För vissa
kommuner är detta till och med nödvändigt för
att upprätthålla vissa inrikesförbindelser som
var självklara före avregleringen på 90-talet.

”REGIONALFLYGET ÄR EN VIKTIG DEL AV KOLLEKTIVTRAFIKEN.
DET INSER DE FLESTA SOM ÄR BEROENDE AV REGIONALFLYGET.
EN DEL INSER DET FÖRST NÄR REGIONALFLYGET LAGTS NER.”
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ANDERS EHRLING

KONCERNCHEF FÖR BRAATHENS AVIATION / VD MALMÖ AVIATION

Hur ofta reser du själv?
Braathens Aviation har verksamhet på många
orter och jag reser därför mycket. Nästan uteslutande med flyg.
Vilket är ditt bästa och sämsta resminne?
Mitt bästa och sämsta resminne är faktiskt med
SAS i båda fallen, under tiden jag var vd för
SAS Sverige.
Det sämsta upplevde jag för knappt 10 år
sedan när jag reste privat med familjen från
New York till Arlanda med SK904 och vaknade
upp med en lapp på bröstet som undertecknats
av Pursern. Där stod att läsa saker som jag
inte återger men det hade varit bättre om hon

berättat för mig att hon inte trivdes på jobbet
innan jag somnat – då hade vi kunnat ordna
det direkt.
Ett av få privilegier man har som vd i ett
flygbolag är att kunna ta med sina viktigaste
kunder på en flygresa! Den jag särskilt minns var
en lång endagsresa till Champagne med hundra
kunder. På hemresa strax före midnatt var flygplanet fullastat med flaskor och trötta passagerare. Många väcks någonstans i luften söder om
Jönköping av kabinbesättningen som kommer i
gången med en fullt utrustad korvvagn. Jublet
stiger när Robert, som är purser, serverar varmkorv ackompanjerad av en sista snaps och öl.
Bättre blir det inte.
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DEN KREATIVA

RESAN

Den kanske mest lämpliga beskrivningen av Micael Dahlén
är ”kreatör”. Vi befinner oss i ett konferensrum på Handelshögskolan,
för att prata om hur kreativitet hänger ihop med resande och varför
resande är viktigt. Det långa håret, skägget och svarta nagellacket speglar
på många sätt Micaels okonventionella och kreativa tänkande.
Och hans resonemang får oss att tänka i nya banor.
INTERVJU MED MICAEL DAHLÉN - PROFESSOR I MARKNADSFÖRING
FOTO: CATO LEIN OCH SWEDAVIA

Micael flyger mycket, 100 gånger om året
både inrikes och utrikes, och ofta i sällskap
med sina barn. Han funderar på varför vi mår
bra av att resa.
”Nya intryck rubbar våra tankecirklar.
Om du vill framkalla ett nytt beteende hos
en person så är det bästa att ta personen till
en ny plats. Vi blir modigare på nya platser
eftersom ett nytt beteende inte upplevs som
ett lika stort steg som om det hade skett i
vår närmiljö. Det finns inget som vi behöver
bryta oss fria från. Vi tillåter oss att vara

nyfiknare eftersom vi inte tar saker för givna
på samma sätt. Det är ganska fascinerande
att se alla nya saker vi gör när vi kommer till
en ny plats, vi provar på ny mat, lyssnar på
ny musik, pratar med andra människor.”
Den genomsnittliga tiden för människan
att ändra eller skapa en ny vana är 66 dagar.
Men neurovetenskaplig forskning från UCLA
Longevity Center visar att den tiden kan
kortas ned ordentligt om beteendet upprepas
dagligen, närmare bestämt ner till sju dagar
eller en semester om man så vill.

RESEMÖNSTER FÖRÄNDRAS över tid
och även om traditionella destinationer som
London och Berlin förblir populära kan vi se
att nya regioner tar sig in på topplistorna.
Orienten blir allt populärare under sommaren
medan Mellanöstern lockar rekordmånga
svenskar för jul- och nyårsfirande. För Micael
är ett lika viktigt resultat av resande att vi får
besök av omvärlden.
”Resande handlar lika mycket om att få
hit människor som hjälper oss att se det vi har
men på nya sätt. Detta är vi för dåliga på för
vi har en tro om att ingen känner vår närmiljö
och stad lika bra som vi gör. Problemet är
dock att vi har låst oss vid ett visst sätt att se
på vår omgivning. Vi kanske ser 80 procent
av det som finns men en japan kanske ser
de resterande 20 procenten, och dessa 20

34

Vi blir modigare på nya
”platser
eftersom ett nytt
beteende inte upplevs
som ett lika stort steg
som om det hade skett i
vår närmiljö

”

procent är 100 procent nya för oss. Det är
sällan vi är så benägna att återupptäcka vår
närmiljö som när vi har besök från utlandet.”
MICAEL HAR ÄVEN EN BESTÄMD ÅSIKT om
vad som gör en flygplats till en bra flygplats.
En viktig del i hans resonemang är att vi inte
enbart kan tänka logiskt och praktiskt om vi

vill skapa miljöer som gör att människor trivs.
”Det som gör att jag uppskattar flygplatser
är mångkulturen, rörelsen och nya möten.
En viktig del i att utforma flygplatser är att
inte enbart se en flygplats som en plats att
snabbast möjligt transportera en resenär
från punkt A till punkt B. Man borde även
frångå den traditionella modellen med att
segregera resenärer beroende på behov.
Kreativitet behöver en dos kaos och en bra
utgångspunkt är att skapa stora rum som
främjar möten mellan olika människor.”
EN EGEN, UNIK PRÄGEL på flygplatsen är
något eftersträvansvärt, menar Micael. För
det finns ett egenvärde i att vara annorlunda

och inte enbart efterfölja en internationell
standard. Vi måste även kunna göra avkall
på effektiviteten på kort sikt om vi ska
främja kreativitet. Den som har förmågan
att kombinera det rationella, strukturella
och praktiska med resandets kreativitet är
vinnaren i Micaels flygplatsranking.
Då blir nästa fråga om det finns någon
optimal balans mellan kreativitet och
effektivitet.
”Det är svårt att kvantifiera men det
handlar om att hela tiden känna sig lite
obekväm och nyfiken på saker och ting. Det
får inte gå så långt att det blir för jobbigt
eller skrämmande men poängen är att vi vill
bort från det enkla och bekväma.”
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Vi hör ofta talas om dess betydelse men det
kan vara värt att fundera över vilket syfte
kreativitet faktiskt fyller. Kreativitet leder
till innovation som i slutändan leder till
effektivare lösningar, därmed är kreativitet en
viktig byggsten i att göra något bra bättre. Det
som särskiljer kreativitet från fantasi är att det
faktiskt leder fram till ett resultat i form av en
ny process, ny tavla, ny låt eller ett nytt patent.
ATT SKAPA EFFEKTIVARE LÖSNINGAR
är bara en del av svaret. Lycka är ett annat.
Kreativitet är viktigt för vår personliga
utveckling, att vi får lära oss nya saker och
att vi får lösa problem mår vi alla bra av.
När Micael fick nyheten om att han blivit
utvald till att sätta samman en pjäs på
Nationaltheatret i Oslo slutade dagen med att
han gav en taxichaufför en champagneflaska
och klargjorde för husläkaren att han varit en
idol sedan sex års ålder. Denna reaktion kanske
är talande för att skapande gör oss glada och
att vi gärna delar med oss av den glädjen.
”Kreativitet behövs om vi ska kunna
realisera vår fulla potential.”
Eftersom Micael värdesätter kreativitet

högt så ser han gärna att det blir enklare att
resa och att det kan ske spontanare. Vad är
det då som kan få oss att resa mer?
”Ökad efterfrågan, effektivare plan
och lågprisbolag är bara en del av svaret,
lika viktigt är vad de i sin tur ger upphov
till i form av nya direktlinjer och nya
premiumerbjudanden. Det finns helt
enkelt inga dåliga alternativ. Detta är en
dynamisk process för det är extremt många
olika behov som ska tillgodoses och det är
tjänsteutövarnas uppgift att göra en affär
av detta.”
MICAEL DAHLÉN POÄNGTERAR att vi inte
ska underskatta betydelsen av vår förmåga
att inspireras av möten med andra länder,
kulturer och människor och därigenom
skapa vår egen väg till framgång.
”Framöver kommer resandet vara en
avgörande inspirationskälla när de stora
nutida samhällsproblemen ska lösas. Ur ett
samhällsperspektiv är den effektiva resan
från A till B en viktig grundförutsättning,
men de största vinsterna ligger i vad resan
för med sig i nästa led.”

”

Den genomsnittliga tiden för
människan att ändra eller skapa
en ny vana är 66 dagar

”
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MICAEL DAHLÉN
PROFESSOR I MARKNADSFÖRING

Född 1973, fru och två barn. Författare, föreläsare och sedan 34 års ålder ekonomiprofessor vid
Handelshögskolan i Stockholm. Han ansvarar bland annat för forskning relaterat till konsumentbeteende och socialpsykologi och har bland annat skrivit den uppmärksammande boken Nextopia (2008).
Han har blivit nominerad till Årets Professor av The Economist’s Intelligence Unit och rankas av Journal
of Current Issues & Research in Advertising till den tionde främsta forskaren i världen inom sitt område.

Hur ofta reser du och till vilka platser?
Så ofta jag kan, både privat och i jobb, och gärna
båda samtidigt. Jag skiljer helst inte på privat
och jobb, tiden är knapp nog ändå. Oftast är det
i Europa, just eftersom tiden är knapp, men när
jag kan blir det helst längre västerut och österut.

Bästa och sämsta resminnet?
Serbien, allt på vägen gick fel. Inställda plan,
missade bussar, fel adresser, slutade med att jag
blev kvar två dygn längre och ändå inte fick gjort
det jag reste dit för. På sätt och vis både mitt
sämsta och mitt bästa resminne.
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VÄRLDEN TUR
OCH RETUR

Redan på 40-talet var SAS en stor arbets- och uppdragsgivare som
upprätthöll en effektiv infrastruktur inom Skandinavien och resten av världen.
Som det flygbolag i Norden som idag har flest avgångar till flest destinationer
fungerar SAS som något av en pulsåder i näringslivets blodomlopp.
INTERVJU MED RICKARD GUSTAFSON - VD OCH KONCERNCHEF SAS. FOTO: SAS

SAS har en lång historik som viktig möjliggörare för näringslivet. SAS första interkontinentala linje öppnades 1946 till New York.
Följande år började SAS flyga till Rio de
Janeiro, Buenos Aires, Santiago, Bangkok,
Tokyo och Nairobi.
Genom åren har SAS utvecklat sitt erbjudande efter kundernas behov och införde
som första flygbolag turistklass 1952. I dag
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reser 28 miljoner passagerare varje år med
SAS och det ställer höga krav på enkelhet,
punktlighet och tillgång till ett världsomspännande nätverk.
”Vi fokuserar på dem som reser mycket
och vi flyger med en tidtabell och punktlighet som passar rytmen i affärslivet. Vi
utgår ifrån resenärens behov, snarare än
historiska industristandarder. Under 2013

har vi därför introducerat SAS Go och SAS
Plus på samtliga linjer inom Skandinavien
och Europa, säger Rickard Gustafson, vd och
koncernchef på SAS.
SAS VAR MED OCH LADE GRUNDEN till
världens största flygallians, Star Alliance,
som idag består av 27 flygbolag och är en
mycket viktig del av SAS nätverksstrategi.
Genom medlemskapet i Star Alliance får
SAS kunder tillgång till ett globalt nätverk
av destinationer runt om i världen.
”I de sällsynta fall då flyg ställs in har
SAS och medlemmarna i Star Alliance ett
avtal som innebär att de gemensamma kunderna tas om hand genom ombokning till
slutdestinationen med nästa tillgängliga Star
Alliance-flygning. Detta skiljer sig markant
från lågkostnadsbolagen, som oftast saknar
motsvarande samarbeten och inte har tillgång
till reservkapacitet”, säger Rickard Gustafson.
SAS BETYDELSE för näringslivet i regionen
kräver fortsatta satsningar – under 2014
utökas nätverket med 43 nya linjer och SAS
har även beslutat att förnya både kort- och
långdistansflottan. Rickard Gustafson berättar:
”Efterfrågan växer i hela Skandinavien och
vi ser möjligheter att etablera nya linjer i hela
regionen. Under 2013 öppnade vi 52 nya
linjer. Fler och tätare avgångar inrikes, mellan
de skandinaviska länderna samt till destinationer i Europa, USA och Asien kompletterades dessutom med säsongsdestinationer
i Medelhavet, Kanarieöarna och Alperna. Vi
har också lagt en order på en ny generation
Airbus A330 med första leverans 2015 och
stora investeringar görs i att uppgradera
kabinerna i den befintliga långdistansflottan
redan under 2014.”

RICKARD
GUSTAFSON

VD OCH KONCERNCHEF FÖR SAS

Hur ofta och till vilka platser reser du?
Jag reser några gånger i veckan och då mest i
tjänsten. Jag reser mest mellan de tre skandinaviska länderna eftersom det ingår i mitt jobb.
Vilket är ditt bästa resminne?
Det coolaste minnet var att lyfta med en luftballong på savannen i Kenya och se alla djuren
runt ett vattenhål.
Vilket är ditt sämsta resminne?
Jag har alltid otur när jag åker tåg. Senast när
jag skulle hälsa på min svärmor i Karlstad fastnade jag i Kristinehamn.
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LYCKA
ÄR ATT RIVA GRÄNSER
OCH SKAPA MÖTEN

”Att resa är att leva”, slog HC Andersen en gång fast.
Jag vet inte om han just då återkommit från någon spännande upplevelse.
Men det är ett både klokt och tidlöst konstaterande som jag helt delar.
För mig sitter resandet i ryggmärgen sedan min tid som flygvärdinna
under tio jätteroliga år. Den positiva känslan hänger kvar och jag kan väl
sammanfattningsvis säga att jag och min familj reser mycket och ofta.
Gärna till storstäder och väldigt gärna till New York.
KRÖNIKA AV EVA ÖSTLING - VD VISITA
FOTO: VISITA, SWEDAVIA OCH GETTY IMAGES

I dag talar vi lite allmänt om gränslös globalisering och människans ökade mobilitet.
Stannar vi upp och verkligen tänker till,
är den fria rörligheten en förutsättning för
mångfald och demokrati. Att kunna röra sig
fritt skapar möten som river gränser, som
väcker nyfikenhet, som slår hål på fördomar.
Och som tar både oss och utvecklingen
framåt!
Egentligen är det inte så konstigt om
man betänker att hela vår utveckling pekar
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på att vi ursprungligen var nomader. Bara
för att vi människor blivit bofasta betyder
det inte att vi blivit mindre rörliga.
Flygets ständiga utveckling och lättåtkomlighet för människan är en enastående
effektiv framgångsformel. En gång i tiden
betalade vi alla lika för flygbiljetten om
vi reste i samma klass. Men inte längre. I
dag är det högst troligt att både jag och
stolsgrannen till vänster och till höger
om mig har betalat olika. Flyget har blivit

”

Världen är full av obesökta platser och jag har naturligtvis
inte en sportslig att ta mig till alla jag vill. Men bara vetskapen om
att möjligheten finns, och att jag lite överdrivet egentligen kan
vara på plats var som helst i världen på mindre än ett dygn,
ger mig en härlig lyckokänsla.

”
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avdramatiserat och vardagligt. Utmaningen
är hur vi kan skapa en hållbar utveckling
av flygandet. Här tror jag starkt på teknikutveckling och nya bränslen.
Vi talar ibland lite slarvigt om
affärsresenärernas flyg respektive om
privatpersonernas. Men i dagens värld
går de här två kategorierna alltmer in i
varandra. En del kan hävda att man i
affärssammanhang inte behöver mötas så
ofta i verkligheten, utan att det räcker med
kontakter över nätet. Men mätningar visar
att ju fler nätkontakterna är, desto större blir
efterfrågan på verkliga möten.
En sak står alldeles kristallklar – bra
och direkta flygförbindelser skapar nästan
per automatik också ett bra affärs- och
kontaktklimat där lyhördhet och skaparglädje
går hand i hand. I vårt avlånga land är
det naturligtvis viktigt att väl fungerande
flygplatser kompletterar varandra samtidigt
som de ligger geografiskt lämpligt.

ALLA RESER MER. Nya resursstarka och
nyfikna människor från inte minst Indien
och Kina upptäcker världen. Och Sverige.
Det gäller i hög grad även vår stora granne
Polen i söder.
I det här sammanhanget ska vi heller
inte glömma världens studenter som alltid
har passet med sig och som under några
år helt naturligt bor mobilt eftersom deras
utbildning också är det. Vilken studieplats
och universitet de väljer beror självklart på
vilken utbildning som erbjuds. Men nästan
lika viktigt vid valet man gör, är hur lätt eller
svårt det är att ta sig dit.

EN NY ASPEKT på det ökande resandet
är att vi får allt fler äldre och globala
medborgare som kastar loss med oceaner av
tid, nyfikenhet och god ekonomi. Och som
stundtals är kräsna. Som naturligtvis i valet
av resmål ser hur bekvämt det är att ta sig
just dit. Eller dit…

För 2012 blev exportintäkterna från
besöksnäringen hela 106,5 miljarder kronor,
alltså det utländska besökare spenderar
här. Jämförelsevis är det mer än vad det
sammantaget blev från både personbilstål- och järnmalmsexporten. Man kan helt
korrekt kalla oss för den nya basnäringen.

TURISTER, AFFÄRSRESENÄRER och andra
besökare gillar Sverige. Även här spelar
Besöksnäringen – som omsätter över 265
miljarder kronor om året – en avgörande
roll och som jag faktiskt vill säga, har varit
ett av lokomotiven i Sverige under hela
lågkonjunkturen.

” BESÖKSNÄRINGEN HAR VARIT ETT
AV LOKOMOTIVEN I SVERIGE UNDER
HELA LÅGKONJUNKTUREN.”
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SOM VD FÖR VISITA med våra 6 500
medlemsföretag vet jag vilken besöksmagnet
som Stockholm utgör för vår omvärld. Och
med en potential som ännu ligger långt ifrån
maximum.
Det känns naturligtvis extra roligt med
den där lilla knorren att nyanlända till
Arlanda välkomnas av fotografier på både
ABBA och Björn Borg, för att nu bara nämna
några av de många underbara personligheter
som finns och har funnits i Sverige.
MÖJLIGHETEN ATT TA SIG TILL den
svenska huvudstaden och den pulserande
tillväxtregionen med flyg är god, men kan
bli betydligt bättre med flera flyglinjer.
Samtidigt får man inte glömma att
populariteten och tillgängligheten går
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hand i hand med effektiviteten i den
övriga infrastrukturen såsom vägar och
järnvägsspår.
De gamla nationella gränserna
förbleknar. Nu talar vi inte längre så mycket
om länderna i Europa som om städerna
som ligger där, oavsett land. Öppna och
välkomnande.
VÄRLDEN ÄR FULL av obesökta platser och
jag har naturligtvis inte en sportslig att ta
mig till alla jag vill. Men bara vetskapen
om att möjligheten finns, och att jag lite
överdrivet egentligen kan vara på plats var
som helst i världen på mindre än ett dygn,
ger mig en härlig lyckokänsla.
Som han sa, HC Andersen – ”Att resa är
att leva!” Precis så är det!

EVA ÖSTLING
VD FÖR VISITA

Hur ofta reser du?
Jag reser flera gånger i veckan i arbetet och
privat blir det säkert en gång i månaden.
Till vilka platser?
Mina resor runt i Sverige handlar oftast om möten
med medlemmar. Jag har ju för övrigt även mitt
permanenta boende söder om Malmö så dit går
resorna ofta. Vi är en hel del i Köpenhamn men det

är liksom inte utlandet för oss här nere i söder. När
vi ska vara borta länge reser vi gärna till nya länder
på andra breddgrader. Vi besöker gärna storstäder
och god mat är viktigt i sammanhanget. Att ha hav
och en golfbana inom räckhåll är heller inte fel.
Bästa och sämsta resminnet?
Otroligt många bra resminnen och tack och lov
inte så många dåliga.
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UPPSTICKAREN
SOM FLYGER SIN
EGEN VÄG
För tolv år sedan tog advokaten och före detta stridspiloten Björn Kjos
över rodret i ett litet flygbolag med fyra inrikeslinjer. Idag har det lilla
flygbolaget förvandlats till ett internationellt flygbolag med 143
inrikes- och utrikeslinjer som flyger över 20 miljoner passagerare per år.
Här berättar han om vilka krav som ställs vid öppning av en ny linje och
att långdistanslinjerna kommer att öka i betydelse.
INTERVJU MED BJÖRN KJOS - VD NORWEGIAN
FOTO: NORWEGIAN

Ett bevis för att Norwegian har blivit en
global spelare är antalet nya baser som

annat Sydamerika.
Björn Kjos berättar att bakom varje

öppnas upp, nu senast i New York och Fort

ny destination som lanseras ligger mycket

Lauderdale. I södra Europa är den relativt

hårt arbete med grundliga analyser

nyöppnade basen i Barcelona tänkt

av marknadspotential och uppskattad

att bli en knytpunkt för direktflyg till bland

lönsamhet.

” DET BEHÖVS ÄNNU FLER DIREKTLINJER
TILL LÅNGVÄGA DESTINATIONER ”

”Det är viktigt att skilja på nya linjer på

att flygplatserna tar till sig både resenärers

en etablerad marknad och nya linjer på en

och flygbolagens önskemål.

ny marknad. Nya linjer på en ny marknad

”Det är inte bara avgiftsnivån som avgör

kräver mer marknadsföring för att bygga

hur pass konkurrenskraftig en flygplats är.

varumärkeskännedom. Då är låga priser en

Det är viktigt att en flygplats är flexibel

viktig del i marknadsföringen. Vidare är det

och anpassningsbar beroende på vilka

viktigt att ha anpassad kapacitet på nya

behov flygbolagen har. Vi ser även gärna att

marknader”, berättar Björn Kjos.

flygplatsen kan dela risken vid etablering
av nya linjer och ha incitamentsprogram för

NÄR MAN VÄL HAR BESTÄMT SIG för att

ökad trafik.”

satsa på en ny linje måste man i nästa steg
bestämma hur många avgångar linjen ska ha.
”Frekvensen beror på flera saker –

NORWEGIANS LÅNGDISTANSTRAFIK utgör
idag bara en bråkdel av bolagets totala

dels vilken slags linje det är, dels vilken

trafik men Björn Kjos räknar med att lång-

trafikvolym man tror att sträckan kommer att

distanslinjerna gradvis kommer att öka i

ha och vilken lönsamhet den kan få. På en

betydelse. Han är också övertygad om att man

linje med många affärsresenärer är en bra

i framtiden kommer att flyga betydligt mer

tidtabell och fler avgångar viktigare än på

direkt till slutdestination än vad man gör idag.

en typisk fritidsdestination.”

”Det behövs ännu fler direktlinjer till

Björn Kjos understryker även vikten av
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långväga destinationer – det är inte bara mer

bekvämt och tidsbesparande att flyga direkt,

andra flygplan i samma storlek. Den kan

det ger också mindre miljöpåverkan eftersom

dessutom flyga längre sträckor än vad som

det går åt mindre bränsle när man slipper

tidigare varit möjligt. Eftersom Dreamlinern

mellanlanda.”

till hälften är byggd av kolfiberkomposit är
den mycket lättare och drar därför upp till

EN FÖRUTSÄTTNING för att Norwegian

30 procent mindre bränsle och släpper ut

ska kunna konkurrera på marknaden för

upp till 20 procent mindre koldioxid än sina

långdistansflyg har varit den nya flyg-

föregångare.”

planstekniken. Nya flygplan kräver mindre
underhåll, har längre räckvidd, ger mindre
miljöpåverkan och förbrukar mindre

På frågan om Norwegians snabba tillväxt
också innebär en risk avslutar Björn Kjos:
”Tillväxt är alltid förknippat med en

bränsle – vilket minskar driftkostnaderna.

viss risk men vi anser att det är en ännu

Norwegian har i dag en beställning på

större risk att inte ha konkurrenskraftig

närmare 300 nya flygplan.

storlek på flygplansflottan i en global

”787 Dreamliner är revolutionerande

bransch. Vi försöker minska risken genom

eftersom den, förutom avancerad teknik

att fördela tillväxten i flera olika marknader

som gör flygresan både bekvämare och

med tillväxt både i Norden och i resten

snabbare, drar betydligt mindre bränsle än

av Europa.”

BJÖRN KJOS
VD FÖR NORWEGIAN

Hur ofta reser du själv?
Jag reser cirka 100 dagar om året och det är
nästan bara jobbresor.
Till vilka platser reser du oftast?
Jag reser oftast till Stockholm, London och New
York där vi har baser men även till många av de
andra städerna där vi har baser, som till exempel
Spanien där vi har flera baser. Jag reser dit i
affärer.
Vilket är ditt bästa resminne?
Den första direktlinjen till New York som vi

lanserade våren 2013. New York är också en av
mina favoritdestinationer eftersom staden har
så mycket att erbjuda i form av kultur, historia,
teater etc. New York har dessutom en härlig
internationell atmosfär.
Vilket är ditt sämsta resminne?
En inrikesresa i USA för två år sedan mellan
Miami och Seattle. Flyget var inte bara kraftigt
försenat, det var också ett mycket gammalt
flygplan där motorerna lät extremt mycket.
Ljudet var så högt att jag hade ont i öronen
flera dagar efteråt.
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EN FLYGANDE
CIRKUS

”Jobbar du med forskning, jobbar du hela tiden internationellt”,
säger Lena Treschow Torell, professor i fysik och nybliven
ordförande för Chalmers. Med lång erfarenhet av den akademiska
världen och med styrelseuppdrag i några av Sveriges största bolag,
vet hon att samverkan mellan forskning och näringsliv är avgörande
för svenska företags fortsatta framgång.

INTERVJU MED LENA TRESCHOW TORELL - PROFESSOR I FYSIK OCH STYRELSEPROFFS
FOTO: MATTIAS BARDÅ

”De svenska storbolagen har hämtat
sin kraft från universiteten och stöttar
stora forskningsprogram som nästan
alltid är internationella. Samtidigt är
bolagen i sig globala och bedriver sin egen
produktutveckling både inom och utanför
Sveriges gränser. Detta internationella
utbyte bidrar till bättre forskningsresultat
och starkare bolag”, säger Lena Treschow
Torell.
Givet att forskningssamarbeten ofta sker
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på global basis finns det ett stort resebehov
berättar hon:
”På universitet som Chalmers, där jag
själv har arbetat i över 25 år, var det ett
ständigt resande för att träffa forskarkolleger
från andra universitet. Ett litet land
som Sverige hämtar in kunskap utifrån,
förvaltar och utvecklar den vidare i
Sverige. Samtidigt ska man komma ihåg
att förädlingen av kunskap sker i ständigt
samarbete med andra länder.”

Ledande forskare verkar sällan på en och
samma plats och är därför beroende av goda
flygförbindelser.
LENA TRESCHOW TORELL konstaterar att
flygförbindelserna spelar en avgörande roll
för var företag och länder väljer att bedriva
sin forskning. Av den anledningen ligger
nästan alltid forskningscentra nära flygplatser.
Hon nämner som exempel att Öresundsbron med närheten till Köpenhamns
internationella flygplats bidrog till att
Lund vann kampen om Europas största
forskningsanläggning European Spallation
Source (ESS). ESS är en sameuropeisk
forskningsanläggning som kommer att
användas inom en rad vetenskaper, såsom
materialvetenskap, strukturkemi, biologi
och geofysik. Lund lyckades konkurrera ut
flertalet andra intressenter och därigenom
bli hem till en forskningsanläggning som
beräknas kosta drygt 17 miljarder kronor. När
huvudanläggningen står klar 2025 kommer
uppåt 500 forskare att jobba där permanent
samtidigt som tusentals gästforskare väntas
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besöka anläggningen varje år.
”Det var en stor diskussion internationellt
om var den skulle ligga. Och man landade
i Sverige av olika politiska skäl. Men det
blev också en diskussion om var i Sverige
och det stod mellan Stockholm och Lund.
Det blev Lund, där närheten till Köpenhamn
och flygförbindelserna därifrån sågs som en
viktig fördel.”
Lena Treschow Torell har tidigare lett
forskargrupper på Chalmers som fokuserade
på laser- och neutronforskning. Denna
forskning krävde ständiga resor för att göra
experiment vid specifika forskningscentra
med kärnreaktorer eller stora acceleratorer,
framförallt i Grenoble och Oxford.
”Utöver resor till olika forskningscentra,
medverkade vi ständigt vid internationella
konferenser för att redogöra för forskningsresultat och lyssna på vad andra hade
gjort. Forskningen är ofta så pass nischad
att alla som är inriktade på ett specifikt
forskningsområde är spridda över hela världen.
Man rör sig som en flygande cirkus inom
forskningsvärlden.”

” MAN RÖR SIG SOM EN
FLYGANDE CIRKUS INOM
FORSKNINGSVÄRLDEN ”

LENA TRESCHOW TORELL
PROFESSOR I FYSIK OCH STYRELSEPROFFS

Född 1946. Professor i fysik och ordförande för Chalmers Tekniska Högskola. Sitter bland annat
i styrelserna för SKF, Saab, Investor och ÅF samt är ordförande för MISTRA (The Foundation of
Environmental Strategic Research). Tidigare var Lena Treschow Torell vd och sedan ordförande för
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) samt forskningsdirektör vid Joint Research Centre,
Europakommissionen i Bryssel.

Hur ofta reser du och till vilka platser?
Så ofta att jag fått SAS Guldkort livet ut! Jag
sitter i styrelsen för fyra börsnoterade bolag och
eftersom de finns över hela världen har vi också
möten över hela världen. Det blir resor till bland
annat Kina, Ryssland och Brasilien. Jag har
också uppdrag inom FN så det har blivit en del
resor till New York. Jag sitter även med i hjälporganisationen WaterAid, bland annat har jag
varit i Mali med dem. Privat blir det också en del
eftersom vi har ett ställe på Korsika.
Vilket är ditt bästa resminne?
När Hanoi i Vietnam precis hade öppnat i början
på 80-talet åkte jag dit för Sidas räkning för att
säkerställa att pengarna hade hamnat rätt på
deras universitet. Jag flög från Bangkok till Hanoi

och det var en hemsk upplevelse – planet skakade,
det var iskallt och det rykte från ventilationen.
Men när jag väl kom fram till ett universitet så
har jag aldrig träffat så intresserade och motiverade studenter som där! Jag skulle vara där i 45
minuter för att prata om min forskning men det
slutade med att jag var där en hel dag, de ville
inte att jag skulle gå. De ville veta allt om vad
som hände i västvärlden.
Vilket är ditt sämsta resminne?
En resa för många år sedan från Los Angeles.
Det blev stora förseningar redan i LA och när jag
väl kom fram till London var det dimma och jag
fick sova där en natt. Sen skulle jag till Göteborg
men hamnade i Oslo – det slutade med att jag
fick åka buss från Oslo till Göteborg.
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GLOBAL REVOLUTION
Johan Norberg har precis kommit hem från Prag när vi får tag på honom
inför den här intervjun. Dagen efter ska han resa vidare till New Orleans för
att sedan avsluta veckan med Washington DC. Mellan resorna ger Johan oss
sin syn på framtidens resande och hur det påverkar globaliseringen.
INTERVJU MED JOHAN NORBERG - FÖRFATTARE, IDÉHISTORIKER OCH DEBATTÖR
FOTO: NATHALIE BESÈR (PORTRÄTT), GETTY IMAGES

Hur påverkar flyget den globala
integrationen?
Vi märker det väldigt tydligt när det inte funkar.
När den isländska vulkanen Eyjafjallajökull
fick ett utbrott och spred sin aska över världen
2010 blinkade avgångsskyltarna på Europas

flygplatser plötsligt i rött – alla plan var
strandsatta och alla drabbades. Affärer och
semesterresor uteblev och ganska snart gapade
vissa varuhyllor tomma, industrin fick inte
komponenter och viktiga läkemedel och organ
för transplantation kunde inte ta sig till rätt ställe.
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Du har skrivit en bok om Eurokrisen –
finns det ett samband mellan resande och
protektionism?
Många av våra viktigaste handelsrelationer
skapas på plats, där människor på resa får nya
idéer och hittar nya samarbetspartners. För att
inte tala om alla de miljöer där man inser att
ens egna varor och tjänster skulle kunna få en
marknad.
Men jag tror att resandet är mer
betydelsefullt än så. När vi regelbundet ser
omvärlden och i perioder studerar eller arbetar
där så blir det verkliga platser och inte bara
färger på en karta. Vi inser att de också är
människor med verkliga behov och intressen.
Jag tror att det gör det lite svårare att sluta sig
inne, strunta i andra, eller uppföra tullmurar
mot dem. Ett skäl till att svenskarna reagerade
så starkt och generöst på tsunamin i Indiska
oceanen var att så många av oss har varit i
länder som Thailand och har träffat människor
och platser som dränktes.

Hur och var tror du vi reser om 15 år?
Allt pekar på att vi kommer att resa mycket
mer, kort och långt. Ju mer information om
och kontakter med andra länder vi har, desto
mer vill vi också resa dit. Det är en process
som bara har börjat. I en värld där företagen
oftare är mindre och mer lättrörliga måste de
också snabbt kunna upprätta samarbeten med
andra människor, på andra platser. Efterfrågan
på flyg kommer att växa rejält, och då gäller
det att vi kan hantera flaskhalsarna på vägen.
De som inte gör det kommer att ha problem
med sin attraktionskraft framöver.
Hur tror du världen ser ut år 2050 och hur
reser vi då?
Stora delar av världen som vi länge har
betraktat som bakvatten kommer att vara
rika då, om trenderna kring utbildning,
teknikspridning och produktivitet står sig.
Den genomsnittliga kinesen kommer att vara
lika rik som den genomsnittliga amerikanen

27 000 000
Om invånarna fortsätter att generera lika många resor som idag kommer Stockholms flygplatser ha 27 miljoner
flygresor år 2030. Källa: SATSA II.
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6

3

miljarder
år 2012

miljarder
år 2030

Antalet människor som transporteras med flyg kommer att ha dubblerats från 3 miljarder 2012 till närmare
6 miljarder 2030. Källa: Air Transport Action Group (ATAG).

är nu, Brasilien kommer att vara lika rikt
som Sverige i dag och Indien lika rikt som
Taiwan är nu. Det innebär att många fler
av affärsmodellerna, innovationerna och
kulturuttrycken kommer att härstamma från
dessa länder. Globaliseringen kommer att
vara global, och inte bara västvärldens sätt att
sprida sin kultur över världen.
I dag finns det runt 2,4 miljarder
människor i världen som tillhör en medelklass
som har råd att konsumera och i någon
utsträckning resa. 2025 kommer det att vara
4,2 miljarder. Det är en fullkomlig revolution.

Denna växande medelklass, framförallt från
Kina, kommer att vilja se sig om.
Vilka transportmedel används 2050?
Det finns så mycket spännande planer på
ritborden att tanken svindlar. Vid det laget
kommer vi kanske ha supersnabbtåg i
vakuumtunnlar som kan ta oss över väldiga
distanser i tid till ett lunchmöte, och vi
lär ha självgående bilar som tar oss dit vi
vill medan vi sitter och sover eller arbetar.
Dessutom lär en hel del semesterresor gå till
en omloppsbana runt jorden.
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Hur kommer flyget att ha utvecklats?
Förmodligen flyger vi både mycket snabbare
och mycket miljövänligare. Men frågan är
om inte det intressantaste vore helt andra
trafiklösningar för flyget. Vi har redan en
utveckling mot superlätta jetplan som sjunker
i pris mycket snabbt. Det skulle kunna leda
till att företag kan skaffa sig en liten flotta
med privatjets. Skulle man inte kunna tänka
sig en utveckling mot taxiliknande jetflyg?
Jag kommer plötsligt på att jag snabbt måste
till ett möte eller en vän långt borta från de
reguljära trafiklinjerna, och då tar jag fram
min taxi-app och gör en beställning.
Kommer resor ha samma betydelse för
människor 2050 som de har idag? Hur ser vi
på värdet av de fysiska mötena i förhållande
till digitala möten?
Det återstår att se vad som händer när vi så
småningom har ”virtual reailty” som gör att
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det känns som att vi faktiskt är på en annan
plats. Kanske kan det göra att viss form av
sightseeing blir mindre efterfrågad, men jag
tror att vi alltid kommer att behöva faktiska,
verkliga möten. Det är en särskild känsla och
en särskild laddning att vara på plats, med
verkliga möten. Forskning visar att personer
som först skakar hand innan de sätter sig
ned och förhandlar har mycket större chans
att komma fram till en uppgörelse.

Det är en
”
fullkomlig revolution.
Denna växande
medelklass, framförallt
från Kina, kommer att
vilja se sig om.

”

Hur tror du att flygplatserna kommer att ha
utvecklats?
Det finns ett behov av ökad bekvämlighet
och smidighet, både när det gäller att ta
sig till flygplatsen och att komma igenom
den. Effektivare lösningar för de överdrivna
säkerhetskontrollerna är nödvändiga. Det ska
helst inte kännas så mycket mer komplicerat
än att hoppa på tunnelbanan.

Flygplatsen kommer förmodligen fortsätta
att utvecklas till en konsumtionsplats för
upptagna och relativt välbärgade människor
som annars inte har mycket tid över till att
gå på stan. Då borde tjänstemarknaden slå
igenom mer. Jag är förvånad över hur få
flygplatser som erbjuder en snabb frisering,
pedikyr, hjälp med datorn eller lagning av
mobiltelefonen.

JOHAN NORBERG
FÖRFATTARE, IDÉHISTORIKER OCH DEBATTÖR

Född 1973, fru och två barn. Svensk författare, idéhistoriker och debattör. Författare till den kritikerrosade boken Till världskapitalismens försvar, som översatts till flera språk, och kolumnist i Metro
och Svenska Dagbladet. Nyligen startade Johan Norberg ett uppmärksammat bokprojekt om storskaliga
samarbeten där boken skapas med hjälp av ”crowdfunding”.

Hur ofta reser du?
Det varierar oerhört mycket. Det blir en jobbresa
i veckan ungefär, och en rejäl koncentration av
semesterresor under sommaren, kring jul och den
mörkaste vintern.
Till vilka platser reser du?
Framför allt till Stockholm. Därför att jag vill bo i
Malmö, men vill jobba med kunder i Stockholm.
Och Köpenhamn, men det räknas väl inte, då
det bara är en halvtimme bort? Sedan blir det
många resor till USA också, då jag har en hel del
uppdrag där.
Vilket är ditt bästa resminne?
Det varierar ganska mycket, lyckligtvis. Just nu
är det nog från en resa i Sydamerika med hela
familjen. Spektakulära miljöer med brasilianska stränder, argentinskt kött, chilenskt vin och

en bussresa över de storslagna Anderna. Jag är
fortfarande lite tagen över att vi svenskar inte har
upptäckt dessa länder mer.
Vilket är ditt sämsta resminne?
Det är en resa från Italien genom Östeuropa med
mamma och pappa strax före kommunismens fall.
I Marina di Massa stals våra värdesaker, och medan
vi skaffade nya pass på ambassaden i Rom bröt sig
någon in i bilen och tog resten. När vi sedan for
hem genom Östtyskland gick bilen sönder, och vi
blev tvungna att illegalt betala reparationen i västvaluta och övernatta en natt längre än vi uppgivit
för myndigheterna. Följaktligen levde vi i skräck för
de östtyska poliserna. När de plötsligt inspekterade
verkstaden samtidigt som vi skulle hämta bilen
trodde vi att vi hade satt vår sista potatis. Men de
tog en paus innan de hann till vår bil, vi kom över
gränsen och firade med Coca-Cola i Västberlin.
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REFLEKTIONER
FRÅN NORR

För ett land långt uppe i norr är tillgången till flyg en avgörande faktor för
närheten till världen. Ska vi sälja våra produkter och tjänster till andra delar av
världen är flyget vägen ut till kunderna. Ska vi uppleva nya resmål på vår ledighet
är flyget det som möjliggör mötet med andra språk och kulturer. Ska vi vara öppna
för besökare som i jobbet eller privat vill resa till Sverige är flyget bron till oss.
KRÖNIKA AV NIKLAS NORDSTRÖM - ORDFÖRANDE SVENSKT FLYG OCH KOMMUNALRÅD I LULEÅ
FOTO: LULEÅ KOMMUN (PORTRÄTT), GETTY IMAGES
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Flyget är med andra ord viktigt för att
Sverige ska kunna fungera i relation med
omvärlden.
Detsamma gäller för kommunikationen
inom landet. En stor del av välståndet i
Sverige skapas i basindustrin och de företag
som ligger utanför de stora städerna. Att
knyta ihop landets olika delar är oerhört
viktigt för att vår ekonomi som helhet
ska fungera. Sveriges olika delar lever i
symbios med varandra och är varandras
förutsättningar. Som kommunalråd i
Luleå vet jag att detta inte minst gäller
norra Sverige. Där finns en exportstark
industrisektor och ett universitet med
gott renommé i omvärlden. Där finns en
tjänsteekonomi som har kunder både
i Sverige och i andra länder. Allt detta
förutsätter att det finns flyg som kan
transportera människor till olika platser
i och utanför Sverige.

I LULEÅ OCH NORRBOTTEN är flyget
en nödvändighet för alla företag,
myndigheter och andra organisationer.
Flyget ger norra Sverige tillgång till
större marknader och huvudstadens olika
aktörer. Men det omvända gäller också.
För Stockholm och södra Sverige finns
många viktiga exportföretag, kunniga
konsulter och moderna universitet i norr.
Det vore till vår fördel om Arlanda hade
fler direktförbindelser. Ytterligare en
mellanlandning i Köpenhamn eller annan ort
är utan tvekan en sämre resa.
För politiken är det centralt att markera
flygets betydelse för våra jobb och för vårt
privatresande. Flyget kommer ge oss många
nya besökare från de växande ekonomierna i
Asien, Latinamerika och Afrika. En växande
global medelklass kommer förvänta sig att
kunna resa och uppleva världen – precis
som vi har gjort. Flygplatser måste ständigt
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utvecklas så att det finns tillräcklig kapacitet
och en service som är i samklang med
resenärernas krav.
OFTA ANKLAGAS FLYGET för att ha en
negativ miljö- och klimatpåverkan. Precis
som alla transportslag har flyget en påverkan
genom sina utsläpp. Men tekniken går
ständigt framåt och gör att flygplanen blir
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alltmer bränslesnåla och klimatsmarta
för varje generation. Här kan Sverige och
staten via forskningsstöd spela en viktig roll
eftersom många globala underleverantörer till
Boeing och Airbus verkar i vårt land. Svenska
företag kan ligga i framkant och leverera
den bästa tekniken som minskar flygplanens
miljö- och klimatpåverkan ytterligare.
Sverige kan också driva på för att EU

implementerar Single European Sky som
skulle förkorta resvägar, tiden i luften och
med detta spara bränsle. Idag lider Europa
av att det finns många landsgränser som
flyget måste förhålla sig till och det kostar
såväl tid som pengar och resulterar i onödiga
utsläpp.
I SAMBAND MED MINA RESOR till och från
Luleå påminns jag om flygets betydelse för
vårt moderna samhälle. Vi vill och behöver
resa för att det ger oss viktiga insikter om
varandra och andra kulturer.
I Sverige vet vi att de två stora partierna,
Socialdemokraterna och Moderaterna, båda
är varma anhängare av flyget. Det bådar
gott för framtiden. Låt oss se fram emot
en politik som gynnar såväl flyget som
flygindustrin i Sverige.

”SVERIGES OLIKA DELAR LEVER I
SYMBIOS MED VARANDRA OCH ÄR
VARANDRAS FÖRUTSÄTTNINGAR”

NIKLAS NORDSTRÖM

ORDFÖRANDE SVENSKT FLYG OCH KOMMUNALRÅD I LULEÅ

Hur ofta reser du och till vilka platser?
Jag flyger både privat och med jobbet. Bor man i
Luleå är det flyget som gäller om det ska vara en
rimlig restid och bekväm resa. Jag reser i genomsnitt en gång per vecka i tjänst och utöver det
en hel del privat. Mitt huvudsakliga resmål är
Stockholm där jag har min familj, många vänner
och ofta möten kopplade till jobbet.
Vilket är ditt bästa resminne?
Mina bästa resminnen är nog alla de gånger jag
rest till USA i samband med politiska val. Jag

är väldigt intresserad av amerikansk politik och
kampanjer och har följt de stora valen på plats
i USA sedan 1996. När Obama valdes till president 2008 var onekligen den bästa upplevelsen.
Sen har de väldigt bra basket där också.
Vilket är ditt sämsta resminne?
Mina sämsta resminnen är sannolikt alla de
gånger det har varit dimma på flygplatsen i Luleå
och istället för att få landa i sin egen sköna säng
hamnat i Skellefteå eller Umeå med en lång
bussresa framför sig.
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TACK!

VI RIKTAR ETT STORT TACK TILL
DE MEDVERKANDE I BOKEN:
OLA ROLLÉN (VD OCH KONCERNCHEF HEXAGON)
MARIA RANKKA (VD STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE)
MICHAEL WOLF (VD OCH KONCERNCHEF SWEDBANK)
RICHARD MILNE (KORRESPONDENT FINANCIAL TIMES)
HÅKAN BUSKHE (VD OCH KONCERNCHEF SAAB)
LENA OLVING (VD OCH KONCERNCHEF MICRONIC MYDATA)
ANDERS EHRLING (KONCERNCHEF BRAATHENS AVIATION)
MICAEL DAHLÉN (PROFESSOR I MARKNADSFÖRING)
RICKARD GUSTAFSON (VD OCH KONCERNCHEF SAS)
EVA ÖSTLING (VD VISITA)
BJÖRN KJOS (VD NORWEGIAN)
LENA TRESCHOW TORELL (PROFESSOR I FYSIK OCH STYRELSEPROFFS)
JOHAN NORBERG (FÖRFATTARE, IDÉHISTORIKER OCH DEBATTÖR)
NIKLAS NORDSTRÖM (KOMMUNALRÅD LULEÅ KOMMUN)
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