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Flygets betydelse för Sverige
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190 000-210 000
JOBB

+43000 nya jobb 2030

170
MILJARDER I BNP

Flyget har stor betydelse 
för Sveriges ekonomi och 
konkurrenskraft och spelar 
en viktig roll genom att 
tillgodose människors och 
näringslivets behov av 
långväga resor och 
transporter, såväl inrikes 
som utrikes.

”

Regeringens flygstrategi, 2017

TILLGÄNGLIGHET

Källa: WSP



Förslaget om en skatt på flygresor
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• Förslaget ute på remiss till den 1 mars 2017

• Utredning tillsatt 2015 med uppdraget att föreslå en skatt som:
• Minskar flygets klimatpåverkan
• Uppmuntrar konsumenter att välja mer miljövänliga alternativ
• Uppmuntrar flyget till effektivare transporter och minskad klimatpåverkan
• Samverkar med de närings-, transport- och regionalpolitiska målen



Flygskatt – Målkonflikter

• Transportpolitiska funktionsmålet
• Regeringens arbetslöshetsmål
• Den svenska exportstrategin
• Regionalpolitiska målet om utvecklingskraft i alla delar av 

landet
• Den svenska flygstrategin 
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Flygskatt – Saknar klimateffekt
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-0,3%-2%
Flygets koldioxidutsläpp
= 48 tim av vägtrafikens utsläpp

Sveriges utsläpp av växthusgaser

Överflyttning till 
bil och buss, tåg

Inga incitament för 
effektivisering av flyget



Flygskatt – Negativa effekter (wsp analys)
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• FÄRRE FLYGLINJER
• EXPORT AV UTSLÄPP
• HOT MOT FLYGPLATSER
• SÄMRE TILLGÄNGLIGHET

Källa: WSP

1,2
MILJONER FÄRRE 

PASSAGERARE

7 000
FÄRRE JOBB

3,9
MILJARDER KR I 
BNP-FÖRLUST



Flygskatt – Fel väg till ett hållbart flyg

Föreslå en skatt som:
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Utredningens uppdrag

Samverkar med de närings-, transport- och regionalpolitiska 
målen

Uppmuntrar flyget till effektivare transporter och minskad 
klimatpåverkan

Minskar flygets klimatpåverkan

Uppmuntrar konsumenter att välja mer miljövänliga alternativ



Rätt väg till ett hållbart flyg

Globala lösningar på en global fråga –
EU, IATA, ICAO, CORSIA. 
En svensk flygnäring med ambition att ställa om 

och arbeta gemensamt med akademi och politik. 

Snabb övergång till ny teknik - incitament

Storskalig användning av fossilfritt bränsle - Norden

Smartare flygtrafik – gate till gate
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Sammanfattning

En flygskatt utan klimatnytta
• Försumbar minskning av 

klimatpåverkande utsläpp
• Överflyttning till bil och buss
• Inga incitament för effektivisering 

och utveckling

Stora negativa effekter
• 7 000 färre jobb
• 3,9 miljarder i BNP-förlust
• 1,2 miljoner färre passagerare
• Försämrad tillgänglighet

Betydande målkonflikter
• Transportpolitiska funktionsmålet
• Regeringens arbetslöshetsmål
• Den svenska exportstrategin
• Regionalpolitiska målet om 

utvecklingskraft i alla delar av landet
• Den svenska flygstrategin 

Rätt väg till ett hållbart flyg
• Globala lösningar på en global fråga
• Snabb övergång till ny teknik
• Storskalig användning av fossilfritt bränsle
• Smartare flygtrafik
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Vi måste välja rätt väg till ett hållbart flyg, som tar tillvara flygets 
nyttor och samtidigt säkerställer en snabb, grön omställning

Viktigt att lämna remissvar – vi behöver vara många!

!
Sista datum: 1 mars 2017


