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Sverige är en del av den globala ekonomin där effektiva resor, 
möten och transporter av varor är avgörande för framgång. Varje dag 
startar och landar över 100 000 människor på en svensk flygplats. 
Svenskt flyg, med dess infrastruktur av flygplatser, tekniska kunnande 
och knutpunkter runt om i landet, utgör på många sätt en förutsätt

ning för jobb, välstånd och möten människor emellan inom och utanför Sveriges 
gränser. I dag bidrar Svensk luftfart till över 200 000 jobb i Sverige och fram till 
2030 kan flygtillgänglighet möjliggöra för ytterligare 43 000 nya jobb, men bara 
om flyget kan behålla sin konkurrenskraft och fortsätta växa.

I november 2015 beslutade regeringen att utreda hur en svensk flygskatt ska 
utformats, syftet är att minska flygets utsläpp och att uppmana folk att åka tåg. 
Flygskatten utreddes och infördes i Sverige år 2006 trots att över 90 procent av  
remissinstanserna var negativa. Även om flygskatten avskaffades innan den 
trädde i kraft, hann flera flyglinjer läggas ned. Redan då konstaterades det att 
effekten på miljön skulle bli försumbar, flyget slutar inte att gå, det flyttar någon 
annanstans. Det skulle samtidigt få negativa, trafikpolitiska, näringspolitiska 
och regional politiska konsekvenser. Med andra ord färre flyglinjer, flygplats
nedläggningar och många förlorade jobb. 

Hållbarhetsfrågorna är viktiga inom flyg och vi har ambitionen att nå ett fossil
fritt inrikesflyg 2030. Flyget har tuffa miljömål på global nivå fram till 2050 och vi 
välkomnar en saklig miljödebatt – men den måste handla om fakta, inte känslor. 
Alla transporter ska bära sina kostnader och flyget ingår redan idag i EU:s handel 
med utsläppsrätter, EUETS. Inom FNorganet ICAO kommer man dessutom redan 
nästa år diskutera ett globalt handelssystem för flyget, Sverige sitter med som för
handlare i detta viktiga arbete. För att nå våra utsläppsmål behövs internationella 
spelregler – inte svenska särregler.

Det har gått 10 år sedan frågan var aktuell och mycket har hänt sedan dess. 
Svenskt Flyg har därför gett WSP Analys och Strategi i uppdrag att ta fram ett nytt 
kunskapsunderlag om flygets samhällsekonomiska kostnader och effekterna av 
att införa en flygskatt. Detta är en kortare sammanfattning av analysen ”Flygskatt 
– En samhällsekonomisk analys” som finns på www.svensktflyg.se.  

Rapporten har tagits fram i en transportpolitisk kontext, d.v.s. analyser och 
åtgärdsförslag bör relateras mot de transportpolitiska målen. Rapporten behand
lar allt från samhällsekonomiska analyser till miljöeffekter. Underlaget kommer 
från publicerat material som ofta citeras i olika sammanhang. De beräkningar 
som genomförts följer sedvanlig metod där värden hämtats från offentliga och 
publikt tillgängliga källor. 

WSP Analys & Strategi har under lång tid arbetat med tillväxtfrågor och har i  
rapporten använt vedertagna metoder för att belysa en flygskatts effekt för  
samhällsekonomin och arbetstillfällen.

Anna Wilson  
Generalsekreterare  
Föreningen Svenskt Flyg
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SAMMANFATTNING

Tillgänglighet ger företag större tillgång till utländska marknader och stimule
rar både exporten och importen samt ökar konkurrensen och valmöjligheterna 
för konsumenter. Det skapar också viktiga förutsättningar för att locka till sig 
utländska direktinvesteringar och ökar innovationsgraden i ekonomin. Detta 
medför både jobb och bidrag till svensk BNP. Flygnäringen påverkar direkt (de 
som jobbar i anslutning till flygplatser), indirekt (de som jobbar som underleve
rantörer), inducerat (direkt och indirekt anställdas konsumtion) och katalytiskt 
(större ekonomiska spridningseffekter som turism, investeringar, ökad produk
tivitet m.m. tack vare tillgängligheten som flyget skapar).

Totalt bedöms svensk luftfart generera 190 000 till 210 000 jobb och 120 till 170 
miljarder SEK i bidrag till svensk BNP.

Eftersom investeringarna inom luft och sjöfartsområdet finansieras inom 
sektorn och inte, som för väg och järnväg, genom anslagsmedel måste även de 
fasta kostnaderna täckas med avgifter. Det går därmed inte att jämföra de olika 
transportslagen rakt av utan de olika transportslagen måste hanteras vart och ett 
för sig i samhällsekonomiska kalkyler.

Om samtliga luftfartsavgifter, som är tvingande och volymbaserade antingen på 
passagerarnivå eller på flygplansnivå, ingår och beräkningen sker mot den lägsta 
marginalkostnadsnivån är internaliseringsgraden långt över 100 %. Flyget betalar 
därmed fullt ut för sina samhällsekonomiska kostnader.

Ekonomiska styrmedel för att hantera koldioxidutsläpp finns på plats inom EU 
genom EUETS och utvecklas för tillfället på global nivå inom ICAO. Rätt utfor
made kan ekonomiska styrmedel vara effektiva, men felaktigt utformade kan de 
vara direkt skadliga. Ledande forskare inom området avråder från att använda en 
multiplikator för flygets så kallade höghöjdsutsläpp då en multiplikator inte på 
ett korrekt sätt kan spegla den klimatpåverkan som uppstår. 

För att kunna estimera de effekter som en flygskatt skulle ha på Sveriges ekonomi 
har WSP tagit fram data från ett flertal olika källor. De kalkyler som WSP har gjort 
utgår från det flygskatteförslag som fördes fram för några år sedan och uppgår 
till 110 SEK för inrikesresor och resor inom EU samt 270 SEK för interkontinentala 
resor. Flygskattens effekter, sett till antalet förlorade passagerare, uppskattas till 
någonstans mellan 0,9 och 1,5 miljoner. Det motsvarar en minskning på 2,7 till 4,5 
procent av det totala antalet passagerare 2014.

WSP uppskattar att den ovan estimerade förlusten av passagerare kommer att 
leda till en förlust av totalt 5 000 till 10 000 jobb år ett. I termer av ekonomisk ut
veckling förväntas detta leda till BNPförluster om 1,5 till 5,4 miljarder SEK år ett. 
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SAMHÄLLSEKONOMI  
INOM TRANSPORTPOLITIKEN
Finansiering av statlig vägoch järnvägsinfrastruktur är en återkommande fråga 
inom politiken. De offentliga medlen i form av anslag är begränsade och priori
teringar behövs. Denna prioritering föregås ofta av en samhällsekonomisk 
bedömning där nyttan vägs mot investeringsutgiften och de negativa effekterna. 
Under vissa situationer kan även lån bli aktuellt, men även i dessa fall är led
stjärnan samhällsekonomisk effektivitet.

För sjö och luftfart är finansieringsprincipen en helt annan. Infrastruktur  
inve steringar och drift och underhåll måste vara självfinansierande och ge en 
positiv avkastning. Detta innebär att förutsättningarna för uttag av avgifter och 
skatter skiljer sig radikalt mellan de två finansieringsformerna. Eftersom inve
steringarna inom luft och sjöfartsområdet finansieras inom sektorn och inte  
genom anslagsmedel måste även de fasta kostnaderna täckas med avgifter. 
Genom detta blir den företagsekonomiska dimensionen i investeringsbeslutet 
centralt.

De går därmed inte att jämföra de olika transportslagen rakt av utan de olika 
transportslagen måste hanteras vart och ett för sig i samhällsekonomiska  
kalkyler.

Eftersom investeringarna inom luftfartsområdet finansieras inom 
sektorn och inte, som för väg och järnväg, genom anslagsmedel 
måste även de fasta kostnaderna täckas med avgifter. Det går där-
med inte att jämföra de olika transportslagen rakt av utan de olika 
transportslagen måste hanteras vart och ett för sig i samhällseko-
nomiska kalkyler.
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STYRMEDEL, SAMHÄLLS- 
EKONOMISKA KOSTNADER  
OCH INTERNALISERINGSGRAD

Styrmedel definieras ofta som skatter, avgifter, subventioner och andra ekono
miska medel för att nå ett specifikt mål. Begreppet styrmedel kan även innefatta 
andra typer av åtgärder som är avsedda att påverka användningen av transport
systemet.

Med marginalkostnad avses den kostnad som uppkommer för samhället av att 
ett extra fordon tillkommer eller som kan sparas in genom att trafiken minskar 
med ett fordon. Begreppet marginalkostnad används för att beskriva variationer i 
trafikens omfattning och dess konsekvenser. För att erhålla en bra bedömning av 
vad som är samhällsekonomisk optimal prissättning måste analyser göras av alla 
ingående delar i marginalkostnadsanalysen.

WSP har genomfört en djupstudie avseende flygets marginalkostnader och inter
naliseringsgrad på sträckan Stockholm – Göteborg.  Vilken internaliseringsgrad 
som erhålls är helt beroende på vilka avgifter som ingår och hur marginalkostna
derna har bedömts. 

WSP har använt samtliga avgifter som är tvingande och volymbaserade antingen 
på passagerarnivå eller på flygplansnivå. Vad avser marginalkostnaderna har 
WSP utgått från publicerade värden hos Trafikverket samt de underlag som legat 
till grund dessa värden.

Om samtliga luftfartsavgifter, som är tvingande och volymbaserade antingen 
på passagerarnivå eller på flygplansnivå, ingår och beräkningen sker mot den 
lägsta marginalkostnadsnivån är internaliseringsgraden 457 %. Inkluderas även 
en höghöjdsklimateffekt, vilket av olika anledningar inte bör ske, är internalise
ringsgraden 260 %.  Utsläpp av koldioxid är internaliserat genom EUETS och finns 
inte med i beräkningarna. Med dessa resultat betalar luftfarten sina samhälls
ekonomiska kostnader. 

Om samtliga luftfartsavgifter, som är tvingande och volym- 
baserade antingen på passagerarnivå eller på flygplansnivå, ingår 
och beräkningen sker mot den lägsta marginalkostnadsnivån är 
internaliseringsgraden långt över 100 %. Flyget betalar därmed 
fullt ut för sina samhällsekonomiska kostnader.



KLIMATPÅVERKAN SAMT  
EKONOMISKA STYRMEDEL FÖR ATT 
PÅVERKA KLIMATEFFEKTERNA

Stabilisering av växthusgaser i atmosfären kommer att kräva att såväl koldioxid 
och övriga växthusgaser minskar. Rätt utformade kan ekonomiska styrmedel 
vara effektiva, men felaktigt utformade kan de vara direkt skadliga.

Negativa miljöeffekter kan hanteras genom att införa olika regelstandarder. Den 
internationella luftfartsorganisationen ICAO har en stor erfarenhet av detta och 
att granska förslag ur olika perspektiv för att det ska vara samhällsekonomiskt 
effektivt. Ekonomiska styrmedel för att hantera koldioxidutsläpp finns på plats 
inom EU genom EUETS och utvecklas för tillfället på global nivå inom ICAO.  
Vidare har flygets samarbetsorgan ATAG lanserat ett ambitiöst program för att 
minska luftfartens klimatpåverkan. Det finns med andra ord ett stort antal verk
tyg och aktiviteter igång för att hantera utsläppen av koldioxid från luftfarten.

Den svårighet som fortfarande finns är klimateffekterna från andra växthusgaser 
än koldioxid. Det finns denna typ av så kallade höghöjdseffekter inom flyget, men 
det är oklart hur stora effekterna är. Utsläpp av kväveoxider, kondensstrimmor, 
cirrusmolnbildning, utsläpp av vattenånga, sulfat och sot bidrar till klimateffek
ten, men effekten varierar. Faktorer som den kemiska sammansättningen hos 
atmosfären och meteorologiska bakgrundsförhållanden påverkar och gör det 
mycket svårt att generalisera. Det kan variera stort mellan sommar och vinter, 
natt som dag. Ledande forskare inom området avråder från att använda en multi
plikator för dessa utsläpp då en multiplikator inte på ett korrekt sätt kan spegla 
den klimatpåverkan som uppstår. 

Exempelvis krävs i regel en flyghöjd på minst 8 000 meter, att temperaturen är 
låg och har en viss luftfuktighet för att kondensstrimmor överhuvudtaget ska 
uppstå. Med tanke på komplexiteten i befintliga multiplikatorer som hanterar 
diffusa höghöjdseffekter bör strävan vara att finna andra metoder för att lösa 
dessa problem. Det handlar framförallt om tekniska och flygoperativa åtgärder 
men framförallt krävs mer forskning så att inte åtgärder vidtas som kan vara 
direkt skadliga för klimatet. 

Ekonomiska styrmedel för att hantera koldioxidutsläpp finns på 
plats inom EU genom EU-ETS och utvecklas för tillfället på global 
nivå inom ICAO. Rätt utformade kan ekonomiska styrmedel vara 
effektiva, men felaktigt utformade kan de vara direkt skadliga. 
Ledande forskare inom området avråder från att använda en 
multiplikator för flygets så kallade höghöjdsutsläpp då en multipli-
kator inte på ett korrekt sätt kan spegla den klimatpåverkan som 
uppstår. 
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FLYGNÄRINGENS  
TILLVÄXTEFFEKTER

Tillgänglighet ger företag större tillgång till utländska marknader och stimulerar 
både exporten och importen samt ökar konkurrensen och valmöjligheterna för 
konsumenter. Det skapar också viktiga förutsättningar för att locka till sig utländ
ska direktinvesteringar och ökar innovationsgraden i ekonomin.

Åtkomligheten till Europa har förbättrats under de senaste åren, men jämfört 
med 2005 har tillgängligheten minskat i Sverige. Det gäller för både inrikes och 
europatrafiken. Sverige befinner sig inte på topp10 i Europa gällande graden av 
förbindelser med flyg mot viktiga destinationer. Substitutbarheten för flyg mot 
tåg är och kommer att vara låg för längre avstånd. Därmed är luftfarten en viktig 
komponent i att nå det transportpolitiska målet.

Vilken betydelse flygnäringen har på ett lands ekonomiska utveckling brukar ofta 
delas upp i fyra olika effekter: direkta (de som jobbar i anslutning till flygplatser), 
indirekt (de som jobbar som underleverantörer), inducerade (direkt och indirekt 
anställdas konsumtion) och katalytiska (större ekonomiska spridningseffekter 
som turism, investeringar, ökad produktivitet m.m. tack vare tillgängligheten 
som flyget skapar).

Dessa effekter uppskattas i Sverige i sysselsättningstermer till ca 32 000–44 000 
direkta jobb och 40 00066 000 indirekta och inducerade jobb. De katalytiska job
ben som uppstår tack vare den tillgänglighet som flyget skapar beräknas uppgå 
till 102 000–115 000 jobb. 

Flygnäringen beräknas även generera ca 26 till 33 miljarder SEK till BNP via 
direkta effekter och 27 till 40 miljarder SEK via indirekta och inducerade effekter. 
Tillgängligheten som flyget skapar beräknas generera ytterligare 68 till 97 miljar
der SEK till svensk BNP via de katalytiska effekterna.  Totalt bedöms svensk luftfart 
generera 190 000 till 210 000 jobb och 120 till 170 miljarder SEK i BNP.

Tillgängligheten som flyget skapar inom samt till och från Sverige 
medför både jobb och bidrag till svensk BNP. Totalt bedöms  
svensk luftfart generera 190 000 till 210 000 jobb och 120 till  
170 miljarder SEK i bidrag till svensk BNP. 
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FLYGSKATTEEFFEKTER

De kalkyler som WSP har gjort utgår från det flygskatteförslag som fördes fram 
för några år sedan. Det uppgår till 110 SEK för inrikesresor och resor inom EU samt 
270 SEK för interkontinentala resor. Skatten är därmed homogen och lika stor 
oberoende av avstånd.

För att kunna estimera de effekter som en flygskatt skulle ha på Sveriges ekonomi 
krävs data för en mängd olika variabler. Biljettpriser har estimerats med hjälp 
av data från olika källor och generellt är affärsresor 2,5 gånger dyrare än privata 
resor. Efterfrågeelasticiteter gällande prisförändringar har estimerats via littera
turstudier. Kortfattat är elasticiteten högre för kortare resor än för längre resor 
och högre för privata kunder än för företagskunder. Passagerarstatistiken är 
framtagen via Transportstyrelsen och fördelningen över kund och restyp baseras 
på Trafikanalys resvaneundersökning.

Flygskattens effekter, sett till antalet förlorade passagerare, uppskattas till någon
stans mellan 0,9 och 1,5 miljoner, beroende på specifikation. Det motsvarar en 
minskning på 2,7 till 4,5 procent av det totala antalet passagerare 2014.

WSP uppskattar att den ovan estimerade förlusten av passagerare kommer att 
leda till en förlust av totalt 5 000 till 10 000 jobb år ett. I termer av ekonomisk ut
veckling förväntas detta leda till BNPförluster om 1,5 till 5,4 miljarder SEK år ett. 

Vilka effekter som erhålls påverkas av skatteutformningen. I en brittisk studie av 
en flygskatt liknande den som tidigare föreslagits i Sverige blev resultatet tvärte
mot det som var den ursprungliga tanken. I den modellkörning som gjordes blev 
resultatet att klimatpåverkan ökade och det berodde på att relativpriset föränd
rades så att det blev mer ”lönsamt” för brittiska resenärer att flyga längre. Antag
andet byggde på att viljan att resa var så stor att man trots det högre priset valde 
att resa. För utländska besökare var resultatet tvärtom. Högre priser innebar att 
andra destinationer valdes och därigenom påverkades inte koldioxidutsläppen 
i positiv riktning. Analysen av förslaget visade att de sammanlagda koldioxid
utsläppen skulle öka och sysselsättning och BNP i Storbritannien skulle påverkas 
negativt.

De kalkyler som WSP har gjort utgår från det flygskatteförslag 
som fördes fram för några år sedan. Flygskattens effekter, sett till 
antalet förlorade passagerare, uppskattas till en minskning på 2,7 
till 4,5 procent av det totala antalet passagerare 2014. Förlusten av 
passagerare kommer att leda till 5 000 till 10 000 förlorade jobb 
år ett samt BNP-förluster på 1,5 till 5,4 miljarder SEK år ett. 


