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SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

I december 2016 publicerade den svenska regeringen ett förslag om en skatt på flygresor. 

Med stöd av empiriskt material från andra länder inom EU där liknande flygskatter införts, 

visar utredningen på varierande effekter. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka 

eventuella effekter en införd flygskatt i Sverige kan medföra på resenärers och flygbolags 

beteende på svenska flygplatser. I uppsatsen tillämpas Herfindahl-Hirschmans 

koncentrationsindex, efterfrågeelasticiteter och sekundärdata från nationella och 

internationella institutioner i Europa, för att estimera hur en skatt på flygresor kan komma 

att påverka tre svenska flygplatser. Resultatet visar på ett resenärs- och intäktsbortfall för 

studiens utvalda flygplatser. Bortfallens olika storlek härleds till flygplatsernas skilda 

förutsättningar gällande tillgängliga substitut, geografiska läge och etablerade position på 

den internationella flygplatsmarknaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

 

In December 2016, the Swedish government published an investigation proposal regarding 

a flight tax on air passenger travel in Sweden. Supported by empirical data from other EU-

countries with a similar tax application, the investigation concludes inconclusive effects of 

a flight tax. The purpose of this thesis is to examine the potential effects of an implemented 

flight tax on travelers and airlines behaviour in Sweden. The Herfindahl-Hirschman 

concentration index is applied in the thesis together with estimated demand elasticities and 

statistical secondary data from national and international institutions in Europe, in order to 

estimate how the tax would affect three swedish airports. The conclusion indicates a loss in 

both revenue and number of passengers for the selected airports. The differences in the size 

of the losses are derived by the airports separate conditions in available substitutes, 

geographical location and the established position on the international airport market.  
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KAPITEL 1 

INLEDNING 

 

 

 

 

1.1  Bakgrund 

Svenska flygbranschens remissvar (2016) till Näringsdepartementet summerar svensk 

flygindustris ekonomiska bidrag till den svenska ekonomin i tre delar: BNP-tillskott, 

skatteintäkter och sysselsättning. Flygindustrins totala förädlingsvärde genererar ett årligt 

tillskott på 53 miljarder kronor till svenskt BNP samt förser den svenska statskassan med 

skatteintäkter på 24 miljarder kronor. Branschen tillhandahåller 84 000 anställningar direkt 

kopplade till flygindustrin och 100 000 indirekta anställningar kopplade till turistnäringen. 

Sammanfattningsvis bidrar svensk flygindustri till inhemsk tillväxt både idag och imorgon 

genom att underlätta möten mellan människor, skapa arbetstillfällen och förbättra Sveriges 

internationella tillgänglighet.  

 

Den 5 november 2015 tillkallade den svenska regeringen en utredning för att undersöka 

utformandet av en ny punktskatt på flygresor. Det resulterade i regeringens lagförslag “Lag 

om flygskatt på flygresor”. Lagförslaget presenterar hur en skatt på kommersiella flygresor 

kan utformas samt hur implementeringen av skatten kan komma att påverka Sverige. 

Förslaget blir nästa steg mot ett klimatneutralt Sverige med avsikten att minska svenska 

flygresors negativa klimatpåverkan och förmå resenärer att välja miljövänligare substitut 

(SOU 2016:83). 

 

Lagförslaget fastställer att skatten skall gälla flygresor från svenska flygplatser och 

utformas som en punktskatt på flygresans biljettpris (för ingående redogörelse av 

lagförslaget och dess utformning, se bilaga 1).  Regeringens syfte med att tillsätta 

utredningen var att tillförskaffa sig underlag för att utvärdera hur en skatt på flygresor kan 

komma att utformas och i vilken omfattning den ska gälla. Utredningens slutsatser bygger 
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på analyser från EU-länder där liknande flygskatter införts och EU-länder där flygskatt 

införts men sedermera tagits bort (SOU 2016:83).   

 

1.2  Problemdiskussion och syfte 

Antas regeringens nya lagförslag kan ett flertal aspekter inom svensk flygbransch 

förändras. I regeringens utredning redogörs det för undersökningar som gjorts i andra 

länder där liknande skatter införts. Undersökningarna har visat på effekter av försämrat 

BNP, ökad arbetslöshet samt att flygbolag tagit bort eller avstått från att öppna flyglinjer i 

majoriteten av länderna som undersökts. Trots negativa observationer i andra länder 

föreslås en flygskatt i Sverige.  

 

När ett flygbolag är verksam på en flygplats innebär det en kostnad för flygbolaget vilket 

vidare genererar intäkter åt flygplatsen (Swedavia, 2017). Flygplatser konkurrerar därför 

med varandra i regioner om flygbolagens trafik genom bland annat geografisk 

tillgänglighet. Vid införandet av en flygskatt blir kostnaden av att resa från en flygplats 

med skatt relativt högre än att resa från en flygplats utan skatt. Effekten medför att 

närliggande flygplatser i andra länders attraktivitet som substitut ökar för både resenärer 

och flygbolag, vilket ger en ökad gränsöverskridande konkurrens mellan flygplatserna 

(Forsyth, 2006). 

 

Flera branschaktörer aktiva inom svensk flygindustri har meddelat meningsskiljaktigheter 

gällande vilka effekter en flygskatt skulle kunna medföra på svensk ekonomi och 

flygindustri om den införs i Sverige. Branschaktörerna varnar för att utredningens 

estimeringar gällande bortfall av resenärsantalet och flyglinjerna är underskattade och att 

utredningens slutsatser gällande flygskattens effekter i Sverige är felaktiga (Ollongren, 

2017; Abrahamsson, 2017). Branschaktörernas åsikter om en eventuell flygskatt kan anses 

som partiska och åsikternas förankring i en skatt på flygresors negativa effekter på svenska 

samhällsfaktorer ska beaktas varsamt med hänsyn till intressekonflikter.  

 

En flygskatt har i ett flertal länder redan tillämpats och effekterna av skattens 

implementeringar har varit tvetydliga. Länder i Nordeuropa som Danmark, Irland, och 
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Nederländerna där liknande flygskatter tidigare införts, har efter kortare tid avskaffats. 

Orsaken till avskaffandet grundade sig i de negativa ekonomiska effekter som flygskatten 

medförde på ländernas ekonomier (Gordijn & Kolkman, 2011; SOU 2016:83). 

 

I en rapport av Mayor & Tol från 2010 uppmärksammades förändringar i 

konsumentbeteendet vid valet av flygplats hos resenärerna i Nederländerna efter införandet 

av en liknande flygskatt som föreslås i Sverige. Resenärerna valde att substituera bort de 

inhemska flygplatserna och istället resa från närliggande flygplatser i Belgien (Gordijn & 

Kolkman, 2011).  

 

I Irland noterade Veldhuis & Zuidberg (2009) att flygbolag substituerade bort irländska 

flygplatser vid nyetableringar av flyglinjer och de uppskattade att det observerade 

ekonomiska bortfallet mätt som BNP, översteg skatteintäkterna från flygskatten fyra gånger 

om. I andra delar av Europa, som länderna i Storbritannien och Österrike, har flygskatten 

inte orsakat gränsöverskridande substitution av flygplatser från flygbolag och resenärer i 

samma utsträckning som i Irland och Nederländerna. Orsaken till att resenärer varit mindre 

benägna att substituera bort flygresor i länder som Storbritannien och Österrike, antas av 

regeringens utredning bero på att deras grannländer redan har en implementerad flygskatt 

(SOU 2016:83).  

 

Med grund i hur en flygskatt empiriskt har medfört skilda effekter på resenärers och 

flygbolags reaktioner till prisförändringar och flygplatsernas ekonomiska förutsättningar, är 

det intressant att undersöka hur en flygskatt i Sverige eventuellt kan komma att påverka 

svenska flygplatsers attraktivitet för resenärer och flygbolag. 

 

• Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka eventuella effekter en införd flygskatt i 

Sverige kan medföra på resenärers och flygbolags beteende på svenska flygplatser. 

 

1.3  Forskningsfrågor 

För att underlätta att besvara studiens syfte undersöks aspekter som tidigare studier 

behandlat för att definiera marknaden. Utifrån detta formuleras följande forskningsfrågor: 
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• Hur ser flygbranschens konkurrenssituation ut i Sverige och i Europa? 

• Vilka effekter kan en svensk flygskatt medföra på resenärsbeteendet i Sverige? 

• Hur påverkas flygbolagens efterfrågan på svenska flygplatsers tjänster vid 

införandet av en flygskatt? 

 

Första forskningsfrågan tillämpas för att kunna återge en bild över eventuella skillnader i 

flygplatsmarknadernas konkurrenssituation. Svaret på forskningsfrågan används som 

underlag för att ge svar på de följande två forskningsfrågorna. Forskningsfråga två 

behandlar de eventuella effekter en flygskatt kan tänkas medföra på resenärsbeteendet och 

antas tillsammans med forskningsfråga tre, ge underlag för att estimera hur svenska 

flygplatser påverkas kvantitativt om en flygskatt införs.  

 

1.4  Metod 

Studiens metodologiska ansats är en kombination av kvantitativa estimeringar från 

sekundärdata och en litteraturgenomgång av teori, tidigare studier och empiri.   

 

Studiens kvantitativa ansats använder statistik från nationella och internationella 

institutioner för att undersöka marknadssituationen på den svenska flygplatsmarknaden 

genom det teoretiska koncentrationsmåttet Herfindahl-Hirschmans konkurrensindex och 

efterfrågeelasticiteter för effekter av prisförändringar på flygresor.  

 

Den nationella statistiken rörande flygtrafiken och resenärsfrekvensen från svenska 

flygplatser baseras på data från Transportstyrelsen. För en nationell redovisning av 

priskänslighet gällande efterfrågan på flygresor i form av elasticiteter används Statens 

institution för kommunikationsanalys (hädanefter SIKA) estimeringar. Internationell 

statistik för flygtrafik och resenärsfrekvens från europeiska flygplatser hämtas från 

Eurostat. 

 

Studiens litteraturgenomgång består av en redogörelse av ekonomisk teori, tidigare studier 

samt effekter i andra länder. Den ekonomiska teorin ger en generell bild över en marknad 

och dess beståndsdelar, hur en punktskatt påverkar marknaden, Herfindahl-Hirschmans 
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koncentrationssindex, efterfrågeelasticiteter och antagandet om rationellt beteende hos 

konsumenter. Tidigare studier gällande konkurrens och resenärsbeteende på marknaden för 

flygtrafik behandlas tillsammans med empiri av en flygskatts effekter i andra länder. 

Litteraturgenomgången tillämpas för att tolka studiens kvantitativa estimeringar av 

eventuella effekter en flygskatt kan medföra på svenska flygplatser. Genom att koppla 

litteraturen till flygplatsernas olika förutsättningar, är det möjligt att undersöka om det finns 

några skillnader i hur flygplatserna kan komma att påverkas av en implementerad av 

flygskatt.  
 

1.5  Disposition 

Kapitel 2 redovisar uppsatsens teoridel. Inledningsvis presenteras den generella 

ekonomiska teorin som ligger till grund för resterande del av kapitlet. Den ekonomiska 

teorin kommer att behandla utbud och efterfrågan, marknader med punktskatt, 

efterfrågeelasticiteter, Herfindahl-Hirschmans koncentrationssindex (HHI) samt rationellt 

beteende hos konsumenter. Kapitlet 3 ger en inblick i tidigare studier inriktade mot 

flygplatskonkurrens, flygbolags- och resenärsbeteende, kapitlet återger även 

branschaktörernas perspektiv på flygplatsmarknaden gällande flygskattens eventuella 

effekter.   

 

Kapitlet 4 sammanställer effekter i andra länder där flygskatter införts, vilket kompletterar 

teorin med verkliga observationer. I uppsatsens sista två kapitel, kapitel 5 och 6, redovisas 

ett resultat av studiens kvantitativa estimeringar samt en analys av det sammanlagda 

innehållet. Slutligen genereras en slutsats och ett underlag för att besvara de uppställda 

forskningsfrågorna för respektive flygplats. 

 

1.6  Avgränsningar 

Studien kommer att avgränsas till att uppskatta de eventuella effekter som en flygskatt kan 

medföra på resenärs- och flygbolagsbeteendet på tre av Sveriges flygplatser, därmed 

kommer eventuella effekter på miljön och skatteintäkter att utelämnas helt. Valet baseras på 
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avsikten att ge en genomgående redogörelse om de aspekter som uppsatsen avser att 

undersöka och för att hålla angiven tidsplan. 

 

Uppsatsen avser att studera effekterna av en flygskatt på kommersiella flyg1 från 

internationella flygplatser2 i tre städer i Sverige, vilket innebär att övrig luftfart och övriga 

flygplatser utesluts. Valet av flygplatser baseras på flygplatsernas geografiska position för 

att få en rikstäckande spridning över landet samt undersöka om det finns eventuella 

skillnader i hur de olika flygplatserna påverkas av flygskatten. Studiens urval är: 

 

• Luleå-Kallax(Norrland) 

• Stockholm-Arlanda(Svealand) 

• Malmö-Sturup(Götaland) 
 

Empirin gällande effekter som visat på hur flygskatten påverkat andra länders flygplatser 

kommer att bygga på tillgängligt material från Danmark, Irland, Nederländerna, Norge, 

Tyskland, och Österrike. Ett kriterium är att länderna måste ha eller ha haft en liknande 

flygskatt som föreslås av regeringens utredning. Länderna har valts med anledning av att de 

är etablerade inom den europeiska flygindustrin och att information kring flygskatternas 

effekter från dessa länder finns tillgänglig. 

 

Konkurrensanalysen kommer att begränsas till den gränsöverskridande konkurrensen i 

Europa då dessa europeiska länder omfattas av European Aviation Safety Agencys 

(hädanefter EASA) regelverk för säkerhet, vilket gör att de flygplatser och flygbolag följer 

samma grundläggande spelregler på den europeiska marknaden (EASA, 2017). 

Sammanfattningsvis anses länder inom EASAs säkerhetsregelverk och den direkta 

konkurrensen på den europeiska marknaden vara en lämplig avgränsning för 

konkurrensanalysen. 

 

 

 
                                                
1 Kommersiella flyg avser flygbolagens reguljär- och chartertrafik. 
2 Internationell flygplats avser en flygplats som tillhandahåller utrikestrafik 
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KAPITEL 2 

TEORI 

 

 

 

 

2.1  Ekonomisk teori 

Den ekonomiska teorin kommer att förklara marknadens beståndsdelar för att sedan 

härleda fram till marknaden och hur den fungerar. Därefter kommer en punktskatt att 

introduceras på utbudet och den ekonomiska teorin kommer sedan att förklara vad som 

händer på marknaden när skatten införs. Vidare kommer efterfrågeelasticiteter, 

marknadskoncentrationsmåttet Herfindahl-Hirschman index (HHI) och rationellt beteende 

hos individer att förklaras. 

 

2.1.1  Marknadens efterfråga 

Marknadens totala efterfrågad kvantitet kan beskrivas genom följande funktion: 

 

Q! = x!(P!,P!, I!)
n

i=i

  

(1.) 
 

Funktionen beskriver att den efterfrågade kvantiteten “Qd” av vara “x” är en funktion av 

priset på vara “x”, priset på en annan vara “y”, där vara “y” kan vara ett substitut eller ett 

komplement till vara “x”, samt konsumentens inkomst och förmögenhet “I”. Summerat 

över alla nyttomaximerande konsumenter på marknaden. Efterfrågekurvan illustreras på 

följande sätt grafiskt: 
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Figur 1. Efterfrågekurvan 

Källa: Egenillustrerad figur från litteraturen Lundmark (2017). 

 

Grafen visar kombinationer av prisnivån och den efterfrågade kvantiteten på en enskild 

varas marknad. Vidare visar grafen att vid högre prisnivåer efterfrågar marknaden mindre 

kvantiteter och allt eftersom priset sjunker stiger den efterfrågade kvantiteten, det på grund 

av att vid lägre priser kan varan konsumeras i större kvantiteter för samma summa pengar. 

Efterfrågekurvan kan även skifta till höger eller till vänster. Ett skift till höger (Qd* till 

Qd1) sker om: 

 

• Priset på varans substitut går upp. 

• Priset på varans komplement går ner. 

• Konsumenterna förväntar sig högre priser på varan i framtiden. 

• Konsumenternas inkomster eller förmögenheter stiger. 

• Konsumenternas preferenser till varan förbättras. 

 

Tvärtom inträffar ett skift i efterfrågekurvan till vänster (Qd* till Qd2) om de motsatta i 

händelserna sker, vilket illustreras i figur 2. (Lundmark, 2017) 
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Figur 2. Skift i efterfrågekurvan 

Källa: Egenillustrerad figur från litteraturen Lundmark (2017). 

 

2.1.2  Marknadens utbud 

Marknadens totala utbjudna kvantitet kan beskrivas genom följande funktion: 

 

Q! = x!(P, v,w)
n

i=i

 

(2.) 
 

Funktionen beskriver att den utbjudna kvantiteten (Qs) av vara “x” är en funktion av priset 

“P” på vara “x”, kostnader för löner “w” samt kostnaden för insatsvaror “v”. Summerat över 

alla vinstmaximerande producenter på marknaden. Utbudskurvan illustreras följande 

grafiskt: 

 

 
Figur 3. Utbudskurvan 

Källa: Egenillustrerad figur från litteraturen Lundmark (2017). 
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Grafen visar kombinationer av prisnivå och utbjuden kvantitet på en enskild varas marknad. 

Vidare visar grafen att vid lägre prisnivåer bjuder producenterna ut mindre kvantiteter och 

allt eftersom priset stiger ökar den utbjudna kvantiteten då företagen får mer i intäkter per 

utbjuden produkt. Utbudet kan även skifta till höger eller vänster. Ett skift till höger (Qs* 

till Qs1) sker om: 

 

• Priset på insatsvaror och maskiner som används i produktionen går ner. 

• Lönerna för de anställda sänks. 

• Framsteg i den teknologiska utvecklingen. 

• Sänkta skatter eller statliga subventioner implementeras på marknaden.  

 

Tvärtom inträffar ett skift i utbudskurvan till vänster(Qs* till Qs2) om det motsatta i 

händelserna inträffar, vilket illustreras i figur 4. (Lundmark, 2017) 

 

 
Figur 4: Skift i utbudskurvan 

Källa: Egenillustrerad figur från litteraturen Lundmark (2017). 

 

2.1.3  Marknaden 

När utbuds- och efterfrågekurvorna adderas bildas marknaden för en vara. I den punkt där 

kurvorna skär varandra (Qd=Qs) bildas en jämvikt på marknaden vilket ger punkten (Q*, 

P*) i grafen. Jämvikten visar vid vilket pris och vid vilken kvantitet som konsumenter och 

producenter möter varandra. (Lundmark, 2017) 
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Figur 5: Marknaden 

Källa: Egenillustrerad figur från litteraturen Lundmark (2017). 

 

2.1.4  Marknaden med punktskatt 

När en punktskatt på marknaden införs på utbudet skiftar utbudskurvan upp på 

efterfrågekurvan och bildar en ny jämvikt vid det nya priset (Pk, Qt). Kvantiteten på 

marknaden som efterfrågas sjunker och är mindre än tidigare i den nya jämvikten. 

Producenterna kommer att anpassa sin produktion till efterfrågan och sänker därför utbudet 

för att matcha efterfrågan. Skatteintäktens storlek blir den gråa rektangeln, priset 

konsumenten får betala för varan blir priset “Pk” och priset producenten bjuder ut varan 

för, exklusive skatten, blir priset “Pp”. (Lundmark, 2017) 

 

 
Figur 6: Marknaden med punktskatt 

Källa: Egenillustrerad figur från litteraturen Lundmark (2017). 

 



 
12 

Regeringens lagförslag innefattar en punktskatt på utbudet vilket ger oss grund till en 

teoretisk presentation av hur flygskatten kan påverka marknaden för flygtrafik. 

 

2.1.5  Efterfrågeelasticiteter 

Nicholson & Snyder (2008) förklarar den generella ekonomiska teorin om 

efterfrågeelasticiteter. Efterfrågeelasticiteten mäter den proportionerliga förändringen i den 

efterfrågade kvantiteten som en reaktion av den proportionerliga förändringen i varans egna 

pris. En varas efterfrågeelasticitet har följande ekvation: 

 

e!,!! =  
∆x/x
∆P!

 =  
δx(P!,P!, I)

δP!
 ×  

P!
x  =  

∆x
∆P!

 ×  
P!
x  

(3.) 

 

Ekvationen beskriver att varans efterfrågeelasticitet “e” är lika med förändringen i den 

efterfrågade kvantiteten av varan “x”, dividerat med förändringen i priset för vara “x”, 

multiplicerat med ursprungspriset av vara “x”, dividerat med den ursprungliga efterfrågade 

kvantiteten av varan “x”. Det ger ett värde på efterfrågeselasticiteten “e” som konstaterar 

vad den procentuella förändringen i den efterfrågade kvantiteten av vara “x” blir när priset 

på vara “x” stiger med 1%.  

 

• Ett värde på efterfrågeelasticiteten som är lika med -1 konstaterar att om priset 

på varan stiger med 1%  sjunker efterfrågan med lika mycket, det vill säga 1%. 

Det betyder att efterfrågan på varan är enhetselastisk.  

• Om efterfrågeelasticiteten har ett värde som är lägre än -1 betyder det att 

efterfrågan kommer att sjunka med mer än 1% när priset stiger med 1%, vilket 

betyder att efterfrågan på varan är elastisk.  

• Är värdet på efterfrågelasticiteten större än -1 beskriver det att efterfrågan 

kommer att sjunka med mindre än 1% när priset stiger med 1%, vilket betyder 

att efterfrågan på varan är inelastisk. 

(Nicholson & Snyder, 2008) 
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Teori kring efterfrågeelasticitet presenteras på grund av att konceptet kan användas för att 

estimera den eventuella kvantitativa effekten en förändring i priset kan få på efterfrågan av 

flygresor vid införandet av en flygskatt i Sverige. 

 

2.1.6  Herfindahl-Hirschman Index(HHI) 

Herfindahl-Hirschman indexet (hädanefter HHI) mäter konkurrenssituationen på en 

marknad, med andra ord marknadens koncentration. Ekvationen ser ut på följande sätt: 

 

HHI = 10000 %M!"#!
!

n

i=1

 

(4.) 

 

Ekvationen beskriver att HHI är lika med summan av alla företags marknadsandelar (M) i 

kvadrat, multiplicerat med 10000. I ett mer expanderat uttryck erhålls följande ekvation: 

 

HHI = 10000(%M!"#!
! +%M!"#!

! +%M!"#!
! ………+%M!"#!

! ) 

(5.) 

 

När företagens marknadsandel kvadreras var för sig beräknas ett viktat värde, när uttrycket 

sedan summeras och senare multipliceras med 10000 beräknas ett värde för den undersökta 

marknadens koncentration. Siffran 10000 tillämpas för att eliminera eventuella decimaler.  

  

HHI-värdet har ett intervall mellan 0 och 10 0000. Där ett HHI värde som är lika med 0 

innebär att det finns oändligt många små företag på marknaden, vilket kännetecknar 

fullständig konkurrens. Ett HHI-värde på 10000 innebär att marknaden domineras av bara 

en stor aktör, vilket kännetecknar monopol. (Baye, 2010) 

 

Studien kommer tillämpa HHI-index för att undersöka eventuella skillnader i 

marknadskoncentrationen för flygplatser på den inhemska marknaden i Sverige och den 

internationella marknaden i Europa.  
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2.1.7  Rationella beteenden hos individer 

Antas en slumpmässigt vald individ föredra vara A framför vara B, allt annat lika, antas 

individens upplevda nytta av att konsumera vara A bli högre än nyttan av konsumtionen av 

vara B. Om rationellt beteende eller rationella preferenser antas hos en individ kommer 

valet följa ett mönster av fullständighet, transitivitet, och kontinuitet (Nicholson & Snyder, 

2008).  

 

Fullständighet innebär att individen alltid är kapabelt att fatta beslut. Individen har således 

alltid förmågan och kunskapen om sin upplevda nytta vid varje vals innebörd och situation. 

Detta kan sammanfattas i tre punkter där vara A och vara B återigen representerar de 

situationer en individ står inför, där minst en av dessa punkter alltid kan identifieras av 

individen: 

 

1. Vara A föredras framför vara B 

2. Vara B föredras framför vara A 

3. Vara A och vara B upplevs ge samma nytta 

 

Transitivitet innebär att varje val och upplevd nytta av dessa val ges i en logisk följd. Att 

dessa val är konsekventa så länge all information finns tillgänglig. Det innebär, i situation 

där A är föredraget framför B och B är föredraget framför C, att A är föredraget framför C.  

 

Kontinuitet ger oss antagandet att om A är föredraget framför B, kommer även någonting 

nära A vara föredraget framför B. Kontinuitetsbegreppet används inom 

rationalitetskonceptet för att underlätta en beräkning av en individs upplevda nytta genom 

att undvika påverkan från väldigt små, icke kontinuerliga och avvikande skillnader i 

individens preferenser. (Nicholson & Snyder, 2008)  

 

Kan teorin om rationellt beteende antas gälla konsumenter på marknaden för svenska 

flygplatser, ger teorin underlag för estimeringar av hur resenärsbeteendet eventuellt 

kommer att förändras vid införandet av en flygskatt.  
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KAPITEL 3 

TIDIGARE STUDIER OCH SVENSKA BRANSCHAKTÖRER  

 

 

 

 

3.1  Tidigare studier 

Tidigare studier ger en överblick över vad som tidigare undersökts gällande 

flygbranschens konkurrenssituation, resenärsbeteende och priskänsligheten hos 

flygplansresenärer. 

 

Peter Forsyth (2006) väljer att nämna sex stycken faktorer som påverkar konkurrensen 

mellan flygplatser. Om dessa faktorer utreds och identifieras ger dem ett underlag för att 

besvara vad författaren kallar för “policyfrågor” (Forsyth, 2006. s. 348). Faktorerna nedan 

kan användas för att utvärdera en given flygplats konkurrenssituation och ge svar på hur 

flygplatsen påverkas av marknadsutveckling i form av privatisering, effektivisering och 

samarbeten mellan flygplatser. Peter Forsyth sex nämnda konkurrensaspekter är: 

 

• Konkurrensen om särskild trafik. 

Konkurrens om särskild trafik innebär att en flygplats som saknar ett strategiskt 

geografiskt läge som konkurrensverktyg, istället kan riktar in sig på att 

tillhandahålla särskilda flyglinjer för att skapa en fördel mot sina konkurrenter. Ett 

exempel på utnyttjandet av denna konkurrensaspekt kan vara att en flygplats lockar 

till sig lågprisflygbolag. 

• Konkurrensen om flygplatshub: 

En flygplatshub är en flygplats som verkar som en knutpunkt för flera flygbolags 

flyglinjer och där resenärer mellanlandar för att byta flygplan för att sedan ta sig 

vidare till sin nästa destination. Det möjliggör för en större resenärsomsättning på 

flygplatsen, vilket bidrar till konkurrens om utökade avgångar flygplatserna 

emellan. En fördel för en flygplats med redan många destinationer är att det ger en 
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ökad attraktivitet från flygbolagens sida. En flygplatshub kan således använda sig 

av sin diversitet av destinationer som en konkurrensfördel. 

• Konkurrensen om flygbolagens hemmabaser: 

Ett flygbolag som har sin hemmabas på en flygplats tenderar att etablera fler 

flyglinjer på samma flygplats. Det gör att konkurrensen om att vara en flygplatsbas 

för flygbolag ökar när det antas generera en högre resenärsomsättning för 

flygplatsen och samtidigt ge en ökad efterfrågan på andra tjänster som flygplatsen 

har att erbjuda. 

• Konkurrensen om koncessionella intäkter: 

Med koncessionella intäkter menas att flygplatser konkurrerar om intäkter från 

företag som beviljats nyttjanderätt för att bedriva externa verksamheter på 

flygplatsen. Det kan till exempel vara parkeringsföretag som tillhandahåller 

parkeringstjänster eller tax-free butiker som etablerar sig på flygplatsen för att sälja 

sina produkter till resenärerna. 

• Geografisk konkurrens: 

Geografisk konkurrens innebär att flygplatser konkurrerar med varandra om trafiken 

i ett visst geografisk område. Trots att flygplatserna ligger placerade på olika 

geografiskt placerade platser, överlappar flygplatsernas upptagningsområden för 

flygtrafiken varandra vilket möjliggör för konkurrens om trafiken i regionen.  

• Gränsöverskridande konkurrens 

Flygplatser kan vara gränsöverskridande konkurrenter, vilket innebär att flygplatser 

konkurrerar över nationsgränser. Flygplatser som är verksamma i olika länder kan 

därmed bli substitut till varandra om de är inriktade att bedriva samma typ av 

flygtrafik. 

 

Starkie (2002) diskuterar i sin rapport marknadssituationen för flygbolag och flygplatser. 

Marknaden för flygtrafik beskrivs bli påverkad av två marknadsstrukturer, där den ena 

äldre reglerade marknaden, präglad av näst intill utebliven konkurrens mellan flygbolagen, 

möter den moderna, öppna och mer privatiserade marknaden. Förklaringen till denna 

marknadsutveckling, från den låga konkurrensen till den höga, antas bero på en förändrad 

ägarstruktur hos både flygbolag och flygplatser, från att tidigare ha varit statligt ägda till att 
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numera vara privatiserade. Med denna marknadsutveckling har en ökning skett av så 

kallade lågprisflygbolag, vilket också bidragit till en ökad konkurrens. Starkie (2002) 

konstaterar också att konkurrensen från fler aktörer och privatiseringar visserligen varit 

utbredd och förändrat situationen på marknaden, men att det tidigare statliga utbredda 

ägandet fortfarande har en betydande roll för industrin. Fortsättningsvis menar Starkie 

(2002) att kvarstående regleringar och imperfekta konkurrensförhållanden upprätthåller en 

högre nivå av inträdeshinder, vilket begränsar etableringar av nya aktörer och fler 

privatiseringar på marknaden.  

 

Ett av de sätt som Starkie (2002) likt Forsyth (2006) väljer att definiera hur konkurrens 

mellan flygplatser uppstår är genom flygplatsernas geografiska upptagningsområden, se 

figur 1. I den överlappande grå zonen uppstår en direkt konkurrens mellan flygplatserna om 

resenärerna i regionen där det är viktigt att poängtera är att resenärens position i den grå 

zonen inte är obetydlig. Är resenären närmare flygplats A men fortfarande inom den grå 

zonen, allt annat lika, skulle två likadana priserbjudanden leda till valet av flygplats A och 

vise versa. Det leder till att inom den grå zonen kan resenären, oavsett position, utnyttja 

flygplatsernas konkurrens om resenärerna för att hitta det bästa erbjudandet som maximerar 

den upplevda nyttan. Samtidigt konstateras det att den relativa möjligheten till substitution 

mellan flygbolag, flygplats och alternativa transportmedel beror på aktörernas historik, 

geografiska plats och marknadsaktörernas karaktäristiska attribut (Starkie, 2002). 

 

 
Figur 7. Flygplatsers upptagningsområde 

Källa: Egenillustrerad figur från studien Starkie (2002). 
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På samma sätt som Starkie (2002) har Thelle & Sonne (2017) i sin rapport analyserat 

konkurrenssituationen med avgränsningen mot europeiska flygplatser. Författarna hänvisar 

till hur de senaste 20 årens avregleringar och gränsöverskridande handelsavtal har förändrat 

marknadssituationen. En tidigare reglerad, statlig och monopolistisk marknad för 

flygplatser i Europa, har ersatts med en marknad influerad av hög konkurrens. Thelle & 

Sonne (2017) har som avsikt med studien att undersöka i vilken utsträckning flygplatser 

kan utöva marknadsmakt. Författarna definierar marknadsmakt hos flygplatser som dels 

möjligheten till prissättning 5–10% över sin marginalkostnad och dels beroendet av 

flygbolagens- och resenärers benägenhet till substitution mellan flygplatser. Författarna 

noterar att marknaden är tudelad, där efterfrågan för en flygplats dels kommer från 

flygbolagen och dels från resenärerna. För att avgränsa sin konkurrensanalys presenteras 

Thelle & Sonne (2017)s fem koncept som styr möjligheter för flygplatser att agera med 

marknadsmakt. Koncepten är: 

 

• Flygbolagens förhandlingsstyrka som köpare av flygplatstjänster. 

• Benägenheten hos punkt-till-punktflygbolag3 att byta flygplats.  

• Benägenheten hos nätverks- och hubflygbolag4 att byta flygplats.   

• Benägenheten hos lokala resenärer att byta flygplats. 

• Benägenheten hos transferpassagerare5 att byta flygplats. 

 

Författarna tydliggör att en ökad benägenhet hos flygbolag att substituera mellan 

flygplatser visserligen indikerar mot en mer konkurrensutsatt situation för flygplatserna 

men att det inte är en självklarhet att det leder till en försämrad konkurrenssituation för 

flygplatserna. Det vill säga, om ett redan etablerat flygbolag byter flygplats men ersätts 

med ett annat flygbolag i samma storlek, kan effekten på flygplatsens marknadsandel i stort 

sett bli opåverkad.  

 

                                                
3  Punkt-till-punkt flygbolag är flygbolag utan en hemmaflygplats. 
4  Nätverks och hubflygbolag är större, mer utbredda flygbolag med en eller fler etablerade hemmabaser för 
sin verksamhet. 
5  En transferpassagerare beskrivs som en resenär som mellanlandar på en flygplats och byter flygplan för att 
sedan resa vidare till en annan destination. 
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Sammanfattningsvis ser Thelle & Sonne (2017) en ökad konkurrens på den europeiska 

flygplatsmarknaden där en stor del av ökningen är kopplad till det ökade antalet ”punkt-till-

punkt”-flygbolag. Det har gjort att den relativa marknadsmakten och således flygplatsers 

prissättningsmöjligheter minskat och där storleken på flygplatsen har kommit att bli 

avgörande när flygbolag utvärderar flygplatsers attraktivitet. Det noterades också att antalet 

valmöjligheter av flygplatser och flygbolag för resenärerna ökade under 

undersökningsperioden. Orsaken anses vara den förhöjda konkurrensen mellan flygplatser 

och flygbolag, vilket har kommit att resultera i en mer varierad produktlinje hos de 

individuella aktörerna för att konkurrera om resenärerna.  

 

Ishii, Jun, and Van Dender (2009) uppmärksammar, på samma sätt som Thelle & Sonne 

(2017) och Starkie (2002), en förändrad konkurrenssituationen för flygbolag och dess 

relation till flygplatserna. Författarna anser att tidigare slutsatser kring 

konkurrenssituationen på denna marknad inte längre är tillämpbar och att orsaken till det är 

att resenären idag erbjuds fler alternativ i valet av flygplats att resa från och flygbolag att 

resa med. Utbudet av alternativa flygplatser har medfört att flygplatsernas attribut blivit 

mer betydelsefullt för resenären när det kommer till valet av flygplats att resa ifrån. Ishii et. 

al. (2009) undersöker fenomenet genom att använda insamlad data från Los Angeles 

området år 1995 och utvecklar därefter scenarion för att formulera en tes om hur resenärer 

fattar beslut i valet av flygbolag och flygplats.  

 

Författarna konstaterar i sina resultat att valet av flygplats och flygbolag görs i kombination 

med varandra och inte som två separata val. Utöver det, värderar resenären fördelar och 

nackdelar mellan flygplatser och flygbolag, där valet är beroende av syftet med resan, 

tillgängliga transportmedel till och från en flygplats samt frekvensen av antalet avgångar. 

På samma sätt som Thelle & Sonne (2017), analyserar Ishii, et. al. (2009) också betydelsen 

av hur flygbolag väljer flygplatser att verksamma på. I sin undersökning kommer de fram 

till att ett flygbolags beslut att vara etablerade på en flygplats har en betydande påverkan på 

flygplatsens marknadsandel och konkurrenskraft. Något som ger en indikation på att om en 

flygskatt ger incitament för flygbolag att flytta sin verksamhet, har det en betydande effekt 

på en given flygplats konkurrenskraft.  



 
20 

Brons, Pels och Nijkamps (2002) tar i sin rapport upp efterfrågeelasticitetskonceptet i 

relation till flygindustrin och beskriver att det finns en direkt koppling mellan 

tillgängligheten på substitut och efterfrågan. I överensstämmande med den generella 

ekonomiska teorins beskrivning av elasticiteter gäller det positiva sambandet mellan hög 

priselasticitet och flertalet substitut även inom flygindustrin. Det innebär att om substituten 

till en vara eller tjänst är många, ger en prisförändring en relativt större förändring på den 

efterfrågade kvantiteten jämfört med förändringen i priset. 

 

Brons et. al (2002) diskuterar vidare hur destinationer värderas av konsumenter, där 

specifika attribut i en destination påverkar den upplevda nyttan hos konsumenten. Om 

konsumenten antas agera rationellt och fattar beslut som maximerar sin nytta, skulle en 

prisförändring på en given flyglinje förändra den upplevda nyttan hos konsumenten. En 

prishöjning ställer således den rationella konsumenten inför valet mellan samma flyglinje 

fast till det nya högre priset mot alternativa flyglinjer i den nya högre prisklassen, eller söka 

mindre kostsamma alternativ för att uppnå maximal nytta. 

 

Ytterligare en aspekt som kan påverka den relativa konkurrenskraften för svenska 

flygplatser är vilka effekter som påverkar konsumenten i valet av köp. En av dessa effekter 

är hur produkters koppling till nationalitet påverkar en konsuments köpprocess. Något som 

har analyserats i flertalet studier, se Baumgartner & Jolibert, 1977; Bilkey & Ness, 1982; 

Erickson, Johansson & Chao, 1984; Han & Terpstra, 1988; Hong & Wyer, 1989. Bland 

författarna råder det konsensus om att inhemska produkter som anspelar på landets 

ursprung, har i hemlandet en relativ fördel mot utländska produkter. Orsaken till fenomenet 

anses vara kopplat till konsumenternas nationella lojalitet. Bruning (1997) applicerar 

fenomenet på flygbranschen i Kanada och fastställer att flygbolagens associerade ursprung 

är i paritet med priset när resenärer väljer flygbolag. Konsumenternas lojalitet till ett 

nationellt flygbolag värderas således i samma grad som priset på flygbiljetten.  

 

En metod för att uppskatta de kvantitativa effekter en prishöjning medför, är att mäta hur 

priskänsliga konsumenterna inom en bransch är. InterVISTAS Consulting Inc presenterade 

åt IATAs i december år 2007, en rapport där priskänsligheten i form av elasticiteter på olika 
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delar av flygbranschen estimerades. I rapporten kom man fram till att priskänsligheten var 

beroende av vart man reste från och till, syftet med resan, och tillgängligheten på substitut. 

En av de elasticiteter som presenterades var efterfrågeelasticiteter för inomeuropeiska-, 

transatlantiska-, och Europa-Asienflygningar som hade ≥ en timma i flygtid, vilka 

beräknades till -0.84, -0.72, och -0.54 i respektive ordning. Värdet på 

efterfrågeelasticiteterna indikerar att priskänsligheten och en prishöjnings påverkan skulle 

ge störst effekt på efterfrågan på inomeuropeiska-, följt av transatlantiska- och europa-

asienflygningar i fallande ordning (IATA, 2007). 

 

Till skillnad från den internationella elasticitetkalkyleringen från IATA som presenterades i 

stycket ovan, har SIKA i sitt remissvar till det svenska finansdepartementet, gjort en 

elasticitetsberäkning för den svenska marknaden (SIKA, 2006). På samma sätt som Brons 

et.al (2002) och IATA (2007) använder SIKA elasticitetskonceptet för att göra en 

kvantitativ undersökning av flygskattens effekter gällande efterfrågan på flygresor av 

resenärer i Sverige. Beräkningarna bygger på resenärsvolymer från Sampers6 2001 och 

2005 viktade skattesatser och ett genomsnittligt biljettpris på utrikesresor om 2000kr samt 

ett genomsnittspris på inrikersresor om 1000kr (Roming, 2006; SIKA, 2005).  

 

SIKA uppskattade att efterfrågeelasticiteten på utrikesflyg för tjänsteresor var -0,1 och för 

privata resor -0,7 samt -0.2 för tjänsteresor inrikes och -1 för privata inrikesresor. Från de 

framtagna elasticiteterna konstaterades det att privata resor var mer priskänsliga än 

tjänsteresor i Sverige. Enligt SIKAs undersökning skulle införandet av en skatt på 

flygbiljetter resultera i en minskning i efterfrågan på flygresor från svenska flygplatser med 

499 000 resor, vilket motsvarade 2.4% av antalet totala efterfrågade flygningar år 2006. 345 

000 stycken (cirka 70%) av dessa var avsedda för destinationer utomlands och resterande 

30% för inrikesresor (SIKA, 2006 och egna beräkningar). 

 

                                                
6 En nationell efterfrågemodell för persontransporter i Sverige som används för att ta fram prognoser om 
framtiden, se Algers, Matsson, Rydergren & Östlund, 2009.    
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3.1.3  Tidigare studiers bidrag till studien 

Konkurrensaspekterna Forsyth (2006) formulerar kan användas för att svara på vad det är 

som påverkar svenska flygplatsers konkurrenkraft i Europa samt ge underlag för att svara 

på hur flygbolagens efterfrågan på flygplatsers tjänster påverkas av en flygskatt. Starkie 

(2002) ger en bild av vad som skapar incitament för flygbolag att byta flygplats för sin 

verksamhet, hur marknaden för flygbolag och flygplatser förändrats, samt hur konkurrens 

mellan flygplatser uppstår vid överskridande upptagningsområden. Något som klargör att 

en implementerad flygskatt på svenska flygplatser kan skapa incitament för utländska 

flygplatser att utnyttja en eventuellt förändrad marknadssituation.  

 

Thelle & Sonnes (2017) slutsatser ger en bild över vad som påverkar konkurrenssituationen 

inom flygindustrin samt vad som är avgörande för flygbolag och resenärer vid valet mellan 

flygplatser. Författarnas slutsatser kan tillämpas vid analys av hur en flygskatt eventuellt 

påverkar flygbolag och resenärers benägenhet att byta mellan flygplatser.  

 

Med slutsatser från Brons et. al (2002) kan en flygskatts effekter på resenärsbeteende av 

flygskatt och hur det påverkar konsumenters val av resrutt och flygplats estimeras. Ishii et. 

al (2009) ger en definition på hur konsumenter agerar vid valet av flygplatser vilket kan 

svara på hur en prisförändring av flygresor, som en skatt medför, eventuellt påverkar 

beteendet hos konsumenter.  

 

Brunings (1997) slutsatser kan ge underlag till hur en flygskatt påverkar olika flygbolag, 

vilket är av betydelse när det kommer till hur de flygplatser studien avser att se effekter av 

en flygskatt på, tillhandahåller verksamhet åt olika flygbolag. 

 

IATA, (2007) och SIKA, (2006) ger en bild över priskänslighet på efterfrågan av flygresor i 

form av elasticiteter. IATAs mer internationella tillämpning och presentation av 

elasticiteter är beroende av destination och utan uppdelning av syftet med resan. Det gör 

dessa mindre tillämpbara i jämförelse med SIKAs. SIKAs estimeringar är grundande i 

svensk statistik gällande resenärsantal och pris. Med bakgrund av det, kommer estimeringar 

om hur resenärsefterfrågan eventuellt påverkas mätas utifrån SIKA (2006)s elasticiteter. 
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3.2  Svenska branschaktörers respons 

För att ge ytterligare en dimension för hur en flygskatt påverkar den svenska flygindustrin 

kommer detta avsnitt att behandla branschaktörernas respons på lagförslaget från 

regeringen.  

 

Att svenska flygplatsers attraktivitet minskar för flygbolagen i ett internationellt perspektiv 

vid införandet av en skatt, är en delad uppfattning hos stora etablerade flygbolag i Sverige 

som Scandinavian Airlines (hädanefter SAS) och Norwegian.  

 

I SAS remissvar (Ollongren, 2017 om annat inte anges) anses regeringens uppskattning av 

resenärsflykten till andra länder vara underskattad, samt att en skatt skulle innebära att 

tidigare planerade satsningar på nya flyglinjer och utrikesdestinationer i Sverige från SAS 

istället substitueras bort och öppnas i Köpenhamn, Danmark. Bjørn Kjos, VD och 

koncernchef för Norwegian, instämmer med att svenska flygplatsers attraktivitet kommer 

att minska vid införandet av en flygskatt och använder Danmark och Nederländerna som 

exempel på där en flygskatt misslyckats (Dagens industri, 2017).  

 

Vidare motsätter sig SAS regeringens utrednings syn på relationen mellan Köpenhamns 

flygplats och Malmö/Sturup. Regeringens slutsats är att på grund av den skilda flygtrafiken 

mellan flygplatserna, är risken för substitution från Malmö/Sturup till Köpenhamn flygplats 

liten. SAS delar inte slutsatsen och menar på att det inte endast är Malmö/Sturup som står 

inför risken att substitueras bort. SAS framhäver även att flygtrafik från Stockholm/Arlanda 

kommer att förflyttas till andra länder utan skatt, om flygskatten blir verklighet i Sverige.  

 

Dagens avancerade bokningstjänster av flygresor bedöms i SAS remissvar vara ytterligare 

en aspekt som regeringens utredning inte tar hänsyn till. I remissvaret menar de att 

bokningssystemen per automatik kommer att erbjuda resenärerna annorlunda resrutter. 

Bokningstjänsterna sorterar flygresor efter lägsta pris genom sina algoritmer, vilket med 

skattens prishöjande effekter kommer rangordna utlandsflygningar från Sverige längre ner 

bland flygresealternativen. Konsumenterna kommer istället i första hand att bli erbjudna 
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resor där mellanlandningar sker på flygplatser utanför Sveriges gränser för att senare byta 

resa till sin slutdestination, detta för att minimera totalkostnaden för resan.  

 

Jonas Abrahamsson, VD och koncernchef för Swedavia AB, har i sitt remissvar till 

regeringens utredning uttryck en delad mening med SAS om flygskattens olämplighet. I 

perspektiv av hur en flygskatt skulle påverka svenska flygplatsers konkurrenskraft, ser 

Abrahamsson att skatten skulle innebära en snedfördelad konkurrenssituation 

internationellt. Där attraktiviteten hos svenska flygplatser från framförallt internationella 

flygbolag minskar i högre grad än vad regeringens utredning visar. 

 

Likt Ollongren (2017) hänvisar Abrahamsson (2017) bland annat till ett av de syften som 

regeringens utredning avser sig att redogöra för. Syftet i fråga är utredningens analyser av 

substitutionen av flygtrafik till andra länder, en syftesproblematik som Abrahamsson 

(2017) anser att utredningen inte redogör för på ett tillfredsställande sätt. Abrahamsson 

anser också att dagens internetbaserade bokningssystem för flygresor samt det faktum att 

resenärer i stor utsträckning gör bokningen av en resa själva, kommer leda till en förändring 

i resenärsbeteendet.  

 

Abrahamsson (2017) kommer fram till samma slutsats som Ollongren (2017). Han menar 

att konsumenterna kommer att boka en kortare flygning strax utanför Sveriges gränser för 

senare vidare resa för att undvika skattenivån. Men att det också kommer att försämra 

svenska flygplatser konkurrenskraft internationellt när det kommer till direktflyg till 

framför allt slutdestinationer utanför Europa. Därtill anser Abrahamsson (2017) att 

flygskatten gör investeringar i nya flyglinjer från svenska flygplatser mindre attraktiva för 

flygbolag, vilket är problematiskt för Sverige då den svenska marknaden redan idag har ett 

relativt lågt utbud på direktflyg till destinationer långt ifrån Sverige. 

 

Utöver förändringar i resenärsbeteenden anser Abrahamsson (2017) att regeringens 

utrednings beräknade minskning i resenärsvolymen som flygskatt antas åstadkomma, även 

kommer att medföra 7000 färre anställningar och en minskning i svenskt BNP på sex 
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miljarder ett år efter införandet. Analysen av de kvantitativa skattningarna hänvisas till en 

rapport av WSP Parsons Brinckerhoff7.  

 

En överskådlig åsikt från Abrahamsson (2017) är motsägelsen som beskrivs finnas i 

regeringens utredning. Samtidigt som en flygskatt föreslås, beskriver utredningen hur det 

kan leda till en försämrad tillgänglighet för Sverige nationellt som internationellt, en 

försämrad regional utveckling och en minskad attraktivitet för etableringar av nya flyglinjer 

från flygbolag på svenska flygplatser. Vad Abrahamsson (2017) anser motsägelsefullt är 

att, trots omfattande redogörelse av en rad negativa samhällsekonomiska faktorer, 

formulerar regeringens utredning slutsatsen att de inte anses sannolika eller i någon form 

omfattande, utan att ge någon redogörelse till denna slutsats eller en källhänvisning till 

någon tillämpad empiri och forskning.  

 

Regeringens förslag har som beskrivet fått stark kritik från flygbranschens aktörer, där de 

negativa ekonomiska effekterna svensk flygindustri och ekonomi kan utsättas för, tycks 

vara allt för stora jämfört mot det mervärde man skulle erhålla av flygskatten. SAS nämner 

i sitt remissvar till regeringens utredning att nivån på skatten är väldigt hög jämfört med 

tidigare länders tillämpade skatt på flygresor, men den åsikten delas inte av regeringen 

utredning. I författarkommentaren till utredningen skriver Mikael Johannesson att den 

egentligen är lägre än önskat. Skattenivåerna som tagits fram är en kompromiss, där 80, 

280, 430kr anses behöva ersättas med 200, 500, 1000kr för att få den miljöeffekt som 

efterfrågas (SOU 2016:83). Varför de lägre nivåerna valts, härleds till att man vill undvika 

resenärsflykt till länder utan en flygskatt. 

 

En redogörelse för ekonomisk teori, tidigare studier och svenska branschaktörers respons 

har nu presenterats. Innehållet kommer stå till grund för hur studiens kvantitativa 

estimeringar ska tolkas. Följande kapitel kommer behandla de effekter en implementerad 

flygskatt haft i andra länder, vilket ger en större förståelse om vilka verklighetsförankrade 

utfall en flygskatt kan medföra. 

 

                                                
7 WSP Parsons Brinckerhoff är ett företag som tillhandahåller konsult- och rådgivningstjänster åt företag.  
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KAPITEL 4 

EFFEKTER I ANDRA LÄNDER 

 

 

 

 

I detta avsnitt kommer den information som redovisats i studier och rapporter gällande 

flygskatters effekter i andra länder att belysas. Med dessa effekter får studien ytterligare ett 

perspektiv på hur en flygskatt eventuellt kan påverka resenärsbeteendet och flygbolagens 

efterfråga på flygplatsers tjänster.  

 

4.1  Danmark 

I Danmark har en flygskatt används sedan 1991 men avskaffades år 2007. Det noterades 

bland annat att danska resenärer började resa från svenska flygplatser som Malmö och 

Göteborg-Landvetter i allt högre utsträckning. Flygskatten orsakade också negativa effekter 

på landets ekonomi vilket fick Danmark att sedermera avskaffa flygskatten (SOU 2016:83). 

Vad som är intressant med att lyfta, trots avsaknad av omfattande redogörelse av effekter 

av en flygskatt i Danmark, är framför allt Danmarks geografiska närhet till Sverige.  

 

4.2  Irland  

På Irland infördes den 30 maj 2009 en “Air travel tax” i liknande form som nu föreslås i 

Sverige (Veldhuis, Zuidberg, 2009). Förslaget innebar ett påslag om 10 Euro på alla 

flygningar från Irländska flygplatser där avståndet till slutdestinationen var längre än 300 

kilometer från Dublins flygplats och 2 Euro för alla flygningar som hade ett kortare 

avstånd.  

 

Enligt Veldhuis & Zuidberg (2009) rapport utvärderas empiri och simuleringar av 

flygskattens effekter. Slutsatsen var att skatten haft en betydande effekt för irländsk 

flygindustri. I rapporten presenteras ett flertal scenarion över vilka effekter flygskatten kan 
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ge på längre sikt. Nedan presenteras de framkomna effekterna samt en genomgång av det 

empiriska material som flygbolagens reaktion på skatten gav.  

 

I analys av empiri noterar Veldhuis & Zuidberg (2009) att på grund av flygbolags avsaknad 

av möjligheten att transferera kostnaden av skatten på konsumenten i form av högre priser 

reagerade flygbolagen genom att dels själva absorbera skatten och dels flytta kapacitet till 

länder där skatten inte tillämpas.  

 

Ett av Irlands största flygbolag Ryanair har efter skattens införande visat att man reagerat 

genom att strukturera om sin kapacitet, från Irland. Effekten blev en minskad utbjuden 

kapacitet på Dublin Airport, Shannon Airport, och Cork Airport med runt 18%. Dessutom 

annonserades vid tiden av flygbolaget att deras kapacitet på Shannon Airport skulle dras 

ned med 75% på grund av en minskad efterfråga på flygresor (Veldhuis & Zuidberg, 2009). 

Även Aer Lingus, trots en mer nationell bas för sin verksamhet av flyglinjer på Irland, 

noterades minska sin kapacitet. Kvantitativt innebar det en minskning med 5.1% för Aer 

Lingus under perioden januari 2009 till augusti 2009, jämfört med samma period 2008, 

samtidigt som deras närvaro på London Gatwick i England ökade (Veldhuis & Zuidberg, 

2009). 

 

Skatten avskaffades från och med den 1 april 2014 på grund av att konsekvenserna för den 

irländska ekonomin ansågs vara för stora (SOU 2016:83). Effekterna av en flygskatt på 

Irland ger framför allt ett perspektiv över hur flygbolag kan eventuellt reagera till följd av 

en flygskatt.  

 

4.3  Nederländerna 

I Nederländerna implementerades flygskatten i juli år 2008. Den nederländska regeringen 

hade redan innan skatten infördes gjort uppskattningar om flygskattens eventuella 

konsekvenser, vilka senare även kom att uppenbara sig i verkligenheten. Flygskattens 

negativa effekter på den inhemska flygbranschen och landets ekonomi ledde till att den 

nederländska regeringen ett år senare avskaffade flygskatten. (Gordijn & Kolkman, 2011; 

SOU 2016:83). 
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Rapporter från närliggande flygplatser i grannländerna Tyskland och Belgien visade att 

Nederländska resenärer valde att resa från flygplatser i dessa länder i allt större 

utsträckning. En bidragande faktor var att flygplatser som Weeze/Niederrhein, Düsseldorf i 

Tyskland och Charleroi i Belgien utnyttjade situationen genom inrikta 

marknadsföringskampanjer mot nederländska resenärer för att locka dem att resa ifrån 

deras flygplatser för att undkomma skatten. (Gordijn & Kolkman, 2011; SOU 2016:83). 

 

På Amsterdam-Schiphols flygplats i Nederländerna och hos nederländernas största 

flygbolag KLM dokumenterades det ett sjunkande resenärsantal. KLM uppskattade 

flygbolagets egna förluster till 230 000 färre resenärer vid tidpunkten av 

skatteimplementeringen, en förlust på cirka 400 000 resenärer i november ett halvår senare, 

och en förlust på 900 000 resenärer i mars 2009 cirka åtta månader efter införandet av 

skatten. Ett annat flygbolag, Easyjet, uppskattade sina förluster i oktober 2008 till 200 000 

resenärer (Gordijn & Kolkman, 2011). Reaktionerna i Nederländerna, som effekt av 

flygskatten, ger underlag för resenärers beteendeförändring i val av flygplats. Där 

substitution till närliggande länders flygplatser är ett intressant ämne, till det ses även hur 

närliggande flygplatser kan utnyttja situationen av en flygskatt i närliggande land för att 

attrahera resenärer.  

 

4.4  Norge 

Sedan 1978 har Norge tillämpat beskattning av flygresor i någon form. Senast i raden var 

“Flypassasjeravgfiten” som tog laga kraft 1 juni 2016 och innebar ett påslag av 80 norska 

kronor per resenär. Få redogörelser om flygskattens effekter i Norge finns tillgängligt. Men 

något som ändå tycks urskiljas av dess senaste form var, från att driva kommersiell och 

regional flygtrafik på Rygge flygplats i Moss till flygplatsen nedläggning i november 2016 

(SOU 2016:83). Likt Danmark, är en flygskatts effekter i Norge av intresse med orsak till 

landets geografiska närhet till Sverige. I Norge tillämpas fortfarande en form av flygskatt 

vilket kan påverka hur resenärer eventuellt reagerar på en flygskatt i Sverige.  
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4.5  Tyskland 

Effekten av en flygskatt i Tyskland noteras i regeringens utredning (SOU 2016:83). Här 

hänsvisar man till två studier med motsägelsefulla resultat. Fichert, Forsyth, & Niemeier, 

(2014) skattade att en flygskatt i landet gjorde att efterfrågan på flygresor minskade med 

1.2 till 2.8 procent, men Thiessen, Haucke, & Wosnitza, (2013) kunde inte se någon sådan 

effekt.  

 

För att ge en bild över hur flygbolag reagerat till följd av en flygskatt i Tyskland tar Gordijn 

& Kolkman, (2011) lågprisflygbolaget Ryanair som exempel med indragna flyglinjer på 

fyra flygplatser, vilket inkluderade 150 av 532 flighter på Frankfurts-Hahn flygplats och 

fyra destinationer på Weeze flygplats. Flygskatten estimerades av Ryanair att ge ett 

resenärsbortfall på tre miljoner passagerare samt att tre tusen arbetstillfällen inom företaget 

försvann. Att lågprisflygbolaget Ryanair drabbats och agerat i denna magnitud antas följa 

Fichert et. al, (2014) slutsats om att dessa flygbolag är mer känsliga för prisförändringar, då 

priset är deras största konkurrensmedel.  

 

Perspektiv från den tyska flygskatten ger indikationer på eventuella skillnader i hur olika 

flygbolag eventuellt påverkas av en flygskatt. Ett perspektiv som kan skapa olika 

förutsättningar för flygbolag i Sverige vid, en eventuell, implementering av en flygskatt. 

 

4.6  Österrike 

1 april 2011 införde Österrike en flygskatt. Flygskattens effekter i Österrike har inte varit 

föremål för någon djupgående studie. SOU (2016:83) hänvisar till en studie som gjorts i 

området, där syftet med studien var studera österrikiska resenärers substitution av de 

inhemska flygplatserna till flygplatser i grannländerna efter införande av den österrikiska 

flygskatten. Studien kom fram till att det inte hade skett någon substitution av flygplatser 

från resenärer i någon större utsträckning och förklaringen var att Tyskland också har en 

flygskatt implementerad. Redogörelse av en flygskatt i Österrike tar i beaktning hur 

grannländers eventuella flygskatt kan vara en faktor i hur framför allt resenärsbeteende 

eventuellt förändras vid en använd flygskatt.   

.  
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KAPITEL 5 

RESULTAT OCH ANALYS 

 

 

 

 

I det här kapitlet presenteras först resultaten av studiens kvantitativa estimeringar. Det 

innebär en redogörelse av marknadskoncentrationen i Sverige och Europa, samt en 

estimering om hur efterfrågan på flygresor påverkar studiens tre flygplatser. Vidare görs 

en analys av resultatet med hänsyn till tidigare studiers teorier om konkurrens och 

resenärsbeteende. Effekter av en flygskatt i andra länder kommer också att användas för 

att ge stöd för verklighetsförankrade scenarion av en flygskatts effekter. Till det, undersöks 

även om det finns någon substans i branschaktörernas bild av vad en flygskatt skulle 

innebära för Sverige.  

 

5.1  Resultat från kvantitativ undersökning  

5.1.1  Beräkningar av flygplatsbranschens konkurrenssituation 

För att besvara studiens första forskningsfråga om hur konkurrenssituationen i 

flygplatsbranschen ser ur i Sverige och Europa beräknas två HHI-värden. Den ekonomiska 

teorin om HHI förklarades i kapitel två och ger ett värde på hur koncentrationen av företag 

ser ut på en given marknad. Med hjälp av hur konkurrenssituationen i flygplatsbranschen 

ser ut i Sverige och Europa kan det senare göras estimeringar om hur en flygskatt eventuellt 

förändrar svenska flygplatser konkurrenssituation. Formel 6, används för att beräkna 

uppsatsens HHI-värde för Sverige och presenteras i tabell 1: 

 

HHI för Sverige = 10000 Flygplatsernas resenärsandelar i decimalform!
39

i=1

 

(6.) 
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Tabell 1. 

Herfindahl-Hirschman Index (HHI) för den Svenska marknaden: 

> 2500 = Fåtal aktörer har stora marknadsandelar 

1500-2500 = Lagom spriddar marknadsandelar mellan företagen 

< 1500 = Hög konkurrens och många aktörer med lika marknadsandelar 

Beräkning av svenskt HHI: 3365.15 

Källa: Se bilaga 2. 
 

Formel 7, används för att beräkna uppsatsens HHI-värde för Europa och resultatet 

presenteras i tabell 2. 

 

HHI för Europa = 10000 Ländernas resenärsandelar i decimalform!
31

i=1

 

 (7.) 

 

Tabell 2. 

Herfindahl-Hirschman Index (HHI) för den Europeiska marknaden: 

> 2500 = Fåtal aktörer har stora marknadsandelar 

1500-2500 = Lagom spriddar marknadsandelar mellan företagen 

< 1500 = Hög konkurrens och många aktörer med lika marknadsandelar 

Beräkning av europeiskt HHI: 922.73 

Källa: Se bilaga 2. 

 

Det ska noteras att statistiken från Transportstyrelsen och Eurostat skiljer sig åt för Sverige. 

Med hänsyn till denna skillnad, har uppsatsens HHI-beräkning för Sverige använt 

Transportstyrelsens statistik och HHI-beräkningen för Europa använt statistik beräknad av 

Eurostat. De två organisationerna mäter flygstatistik på olika sätt och för att få en så 

jämförbar bild som möjligt används statistik från de två organisationerna separat. 
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5.1.2  Beräkningar av effekter på resenärsbeteendet 

För att besvara forskningsfråga två om vilka effekter en svensk flygskatt kan medföra på 

resenärsbeteendet i Sverige, görs en kvantitativ estimering med hjälp av data från SIKAs 

rapport från 2006 och Transportstyrelsen trafikstatistik från 2015.  

 

SIKAs siffror från 2006 används med hänsyn till att senare estimeringar inte existerar för 

Sverige. SIKAs elasticiteter är samma elasticitetsunderlag som regeringens utredning 

tillämpar för att undersöka priskänsligheten inom flygindustrin i Sverige, konsekvensen av 

detta blir att uppsatsens resultat blir jämförbart med regeringens utredning. Till skillnad 

från IATAs elasticiteter (se kapitel 3), är SIKAs elasticiteter beräknade på 

resenärsfrekvenser på svenska flygplatser. 

 

Transportstyrelsens trafikstatistik år 2015 används för att få fram en objektiv bild över den 

svenska marknadens avresande resenärer, och av den anledningen utesluts alternativet att 

välja flygplatsernas egenberäknade trafikstatistik vid val av statistik. 

 

Den första komponenten som behövs är efterfrågeelasticiteter. I den ekonomiska teorin i 

kapitel 2 förklaras efterfrågeelasticiteters funktion. Efterfrågeelasticiteterna från SIKA 

kommer att användas för att visa på hur mycket den efterfrågade kvantiteten på flygresor 

förändras när priset på flygbiljetter stiger genom implementeringen av flygskatten (se tabell 

3). 

 

Tabell 3. 

Resesyfte/Elasticitet       Inrikes      Europa     Övriga Världen 

Privatresor          -1         -0.7               -0.7 

Tjänsteresor        -0.2         -0.1               -0.1 

Källa: SIKAs elasticiteter. 

 

Vad som kan observeras i SIKAs beräkningar av elasticiteter är att elasticiteterna skiljer sig 

åt mellan privat- och tjänsteresor. Av den anledningen behövs privat- och tjänsteresor som 

andel av totalresorna beräknas för att inte få ett missvisande värde. SIKA redovisar i sin 
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rapport fördelningen mellan privat- och tjänsteresor, vilka också blir komponenter till 

uppsatsens estimering, se tabell 4. 

 

Tabell 4. 

Resefördelning      Inrikes      Utrikes      Totala resor 

Privatresor        7 410        7 410            14 820 

Tjänsteresor        3 173        2 493             5 666 

% Privatresor      70.02%       29.98%            72.34% 

% Tjänsteresor      29.98%       25.17%            27.66% 

Totala resor      10 583        9 903            20 486 

Källa: SIKAs överslagskalkyl. 

 

Den tredje och fjärde komponenten som behövs för att visa hur efterfrågan påverkas av en 

prisförändring, är priser och kvantiteter. Priset på flygbiljetter baseras på SIKAs tillämpade 

genomsnittspriser för flygresor inrikes, till Europa och övriga världen. SIKAs undersökning 

använde ett kombinerat viktat genomsnittspris för privat och tjänsteresor, men med hänsyn 

till att få en detaljerad beräkning genomför uppsatsen istället beräkningar baserat på 

separata priser för privat- och tjänsteresor. Priserna presenteras i tabell 5, nedan. 

 

Tabell 5. 

Biljettpris enkelresa Privatresa Tjänsteresa 

Inrikes      700kr     1 800kr 

Europa   1 300kr     2 493kr 

Övriga världen   3 900kr     9 500kr 

Källa: SIKAs biljettpriser. 

 

Nästkommande komponent som estimeringen är i behov av, är skattenivån från regeringens 

lagförslag om skatt på flygresor. Skattenivåerna kommer att användas som prisförändringar 

och baseras på ursprungspriset innan skatten implementeras och det senare biljettpriset med 

skatten inräknad. Uppdelningen i tabell 6 visar vilka skattesatser som regeringen föreslår 

ska gälla med undantag för övriga världen (Övr. världen). Övriga världen föreslås av 
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regeringen bestå av två skattesatser, 280kr och 430kr, beroende på destinationens avstånd 

från Stockholm-Arlanda. Med hänsyn till avsaknad data i form av antalet resenärer och 

flighter specificerat för varje land till övriga världens länder, kommer ett medelvärde av de 

två att användas. Uppsatsens egen beräkning gav en genomsnittsskatt för flygresa till övriga 

världen på 355kr, se tabell 6. 

 

Tabell 6. 

Skatt/Destination      Inrikes      Europa      Övriga Världen* 

Skatt        80kr         80kr               355kr 

*Medelvärde av 280kr & 430kr  
Källa: SOU 2016:83. 

 

De sista komponenterna som behövs är nyckeltal för de tre flygplatserna som uppsatsen 

avser att mäta flygskattens effekter på. Nyckeltalen som kommer att användas är antalet 

avgående inrikesflighter, antalet avgående utrikesflighter till Europa och övriga världen, 

antalet avresande inrikesresenärer, antalet avresande utrikesresenärer till Europa och övriga 

världen samt det genomsnittliga antalet passagerare per flight. Alla flighter är baserade på 

landningsstatistiken för respektive flygplats med hänsyn till att avgångsstatistik inte 

registreras för Sverige. Efter konsultation med Swedavias chef för trafikfaktureringen, 

Maria Hörman, kan landningsstatistiken användas som en lämplig approximation för 

avgångsflighterna. Datan som används är hämtad från Transportstyrelsens trafikstatistik 

från år 2015 och redovisas i tabell 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
35 

Tabell 7. 

Nyckeltal flygplatser 

Luleå-Kallax  Inrikes   Europa Övr. världen    Totalt 

Avg. Inrikesflighter*   5 104      N/A        N/A     5 104 

Avg. Utrikesflighter*    N/A      899         76      975 

Avr. Passagerare inrikes 536 446      N/A        N/A   536 446 

Avr. Passagerare utrikes    N/A    42 685      13 029    55 714 

Genomsnitt antal passagerare per flight   47.48    171.43      105.10    108.01 

Stockholm-Arlanda  Inrikes   Europa Övr. världen    Totalt 

Avg. Inrikesflighter*   34 147      N/A        N/A    34 147 

Avg. Utrikesflighter*    N/A    70 186      7 187    77 373 

Avr. Passagerare inrikes 2 534 201      N/A        N/A 2 534 201 

Avr. Passagerare utrikes    N/A 7 669 022    1 362 290 9 031 312 

Genomsnitt antal passagerare per flight  109.27    189.55       74.21    124.34 

Malmö-Sturup  Inrikes   Europa Övr. världen    Totalt 

Avg. Inrikesflighter*   8 151      N/A        N/A     8 151 

Avg. Utrikesflighter*    N/A     5 029        349     5 378 

Avr. Passagerare inrikes 600 971      N/A        N/A   600 971 

Avr. Passagerare utrikes    N/A   458 158      28 579   486 737 

Genomsnitt antal passagerare per flight   91.10     81.89       73.73     82.24 

*Baserat på Transportstyrelsens data över antal utrikeslandningar på svenska flygplatser. Antas vara ett 

lämpligt antagande efter konsultation med Trafikfaktureringen på Swedavia AB.  

Källa: Transportstyrelsens trafikstatistik 2015 och egenberäkning för genomsnitt antal 

passagerare per flight. 
 

Slutligen, med grund i uppställda komponenter, kan beräkningar för resenärsbortfallet av 

antalet avresande resenärer för varje kategori och flygplats göras. Antalet avresande 

resenärer i en kategori multipliceras med respektive andel som representerar syftet med 

resan, som i sin tur multipliceras med elasticiteten för kategorin, för att sedan multipliceras 

med skattens andel av biljettpriset. Formeln för beräkning av resenärsbortfallet presenteras i 

formel 8 och resultatet redovisas i tabell 8. 

 

 



 
36 

Bortfall i avresande resenärer = 

Antal avresande resenärer  ×  Resefördelning i %  ×  Elasticitet  ×  
Skattesats
Biljettpris 

 (8.)  

 

Tabell 8. 

Bortfall i antalet avresande (Kr) Luleå-Kallax Stockholm-Arlanda Malmö-Sturup 

Inrikes (Privat)    42 926.69 202 788.08 48 090.01 

Inrikes (Tjänst)      1 429.66     6 753.82   1 601.63 

Inrikes (Totalt)    44 356.35 209 541.90 49 691.64 

Utrikes Europa (Privat)      1 375.85 247 192.95 14 767.65 

Utrikes Europa (Tjänst)           27.73     4 982.23      297.64 

Utrikes Europa (Totalt)      1 403.58 252 175.18 15 065.29 

Utrikes Övr. världen (Privat)         621.19   64 950.54    1362.57 

Utrikes Övr. världen (Tjänst)           12.26     1 281.53        26.88 

Utrikes Övr. världen (Totalt)         633.45   66 232.07   1 389.45 

Totalt resenärsbortfall    46 393.38 527 949.15 66 146.38 

Källa: Egenberäkningar. 
 

För att få en mer greppbar redovisning av en flygskatts effekter på antalet avresande 

resenärer, presenterar tabell 9 bortfall i procent. Tabellen redovisar varje resenärskategoris 

bortfall som en andel av resenärskategorins totala avresande resenärer samt det totala 

bortfallet av antalet avresande resenärer som en andel av varje flygplats totala antal 

avresande resenärer.  

 

Observera att ett bortfall inte nödvändigtvis innebär att en flygplats får ett mindre 

resenärsantal året efter skatten införts. Med definitionen av resenärsbortfall menas resor 

som skulle gjorts om en flygskatt inte infördes. Notera även att flera resenärsbortfall kan 

representeras av en och samma individ. Beräkningar för totalt resenärsbortfall i procent 

presenteras i formel 9. 
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Totalt % resenärsbortfall avresande =  
Bortfall i avresande resenärer
Totala avresande resenärer  

 (9.) 

 

Tabell 9. 

Bortfall i antal avresande (%) Luleå-Kallax Stockholm-Arlanda Malmö-Sturup 

Inrikes (Totalt)       8.27%        8.27%       8.27% 

Utrikes Europa (Totalt)       3.29%        3.29%       3.29% 

Utrikes Övr. världen (Totalt)       4.86%        4.86%       4.86% 

Totalt resenärsbortfall       7.83%        4.56%       6.08% 

Källa: Egenberäkningar. 

 

Med tabell 9 och tidigare beräkningar observeras vad den procentuella estimeringen en 

flygskatt skulle innebära för varje resenärskategori och flygplats. Beräkningsunderlaget ger 

också möjligheten att estimera en parameter till, flygbolagens intäktsbortfall från respektive 

flygplats. Flygbolagens intäktsbortfall, se formel 10, tas fram genom att multiplicera 

biljettpriset för respektive region (se tabell 5) med bortfallet av antalet resenärer i 

resenärskategorin (se tabell 8). Resultatet av denna beräkning presenteras i tabell 10.  

 

Flygbolagens intäktsbortfall från avresande resenärer = 

Biljettpris × Resenärsbortfall i avresande resenärer 

(10.) 
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Tabell 10. 

Flygbolagens intäktsbortfall(Kr)      Luleå-Kallax Stockholm-Arlanda Malmö-Sturup 

Avr. Inrikes (Privat)       30 048 683          141 951 656    33 663 007 

Avr. Inrikes (Tjänst)         2 573 388            12 156 876      2 882 934 

Inrikes (Totalt)       32 622 071          154 108 532    36 545 941 

Avr. Utrikes Europa (Privat)         1 788 605          321 350 835    19 197 945 

Avr. Utrikes Europa (Tjänst)              85 963            15 444 913         922 684 

Utrikes Europa (Totalt)         1 874 568          336 795 748    20 120 629 

Avr. Utrikes Övr. världen (Privat)         2 422 641          253 307 106      5 314 023 

Avr. Utrikes Övr. världen (Tjänst)            116 470            12 174 535         255 360 

Övr. världen (Totalt)         2 539 111          265 481 641      5 569 383 

Totalt intäktsbortfall        37 035 750          756 385 921    62 235 953 

Källa: Egenberäkningar. 

 

Observera att intäktsbortfall inte nödvändigtvis innebär att flygbolagen får en minskade 

intäkter året efter införandet av flygskatten. Med definitionen av intäktsbortfall menas 

istället intäkter som skulle ha erhållits om en flygskatt inte infördes, men uteblir på grund 

av brist i efterfrågan.   

 

5.1.3  Beräkningar av effekter på efterfrågan av flygplatsers tjänster 

För att besvara forskningsfråga tre om hur flygbolagens efterfrågan på svenska flygplatsers 

tjänster kan komma att påverkas vid införandet av en svensk flygskatt, kommer samma 

komponenter som används vid beräknandet av underlag till besvarandet av forskningsfråga 

tre att användas. 

 

I tabell 7 återges det genomsnittliga antalet resenärer per flight inom respektive 

resenärskategori och flygplats. Om antagandet görs att det genomsnittliga värdet kvarstår 

efter införandet av en flygskatt, kan bortfallet i antalet flyglinjer estimeras på respektive 

flygplats. Beräkningsunderlaget för en estimering av bortfallet av antal avgående flyglinjer 

årlig och daglig basis återges i formel 11 och formel 12. Det årliga bortfallet av antal 

flighter beräknas genom att ta kvoten av resenärsbortfallet i antal avresande resenärer för 
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varje resenärskategori (täljare) och genomsnittliga antalet passagerare per flight (nämnare). 

För att få genomsnittligt bortfall av antalet avgående flighter på daglig basis tas kvoten på 

bortfallet av antalet avgående flighter per år och antal dagar på ett år, det vill säga 365 

dagar. Resultatet av beräkningarna återges i tabell 11 nedan.  

 

Orsaken till presentationen av bortfallet i antal flighter är för att kunna estimera om en 

flygskatt ger incitament åt flygbolag att förändra sin kapacitet på en given flygplats och 

således påverka flygplatsens konkurrenssituation.  

 

Totala bortfall i antalet avgående flyglinjer år = 

 
Resenärsbortfall i avresande resenärer

Genomsnittligt antal passagerare per flight 

(11.) 

 

Genomsnittligt bortfall i antalet avgående flylinjer dag =  

Totala bortfall i antalet avgående flyglinjer år
365  

(12.) 

 

Tabell 11. 

Bortfall i antal avg. flyglinjer   Luleå-Kallax Stockholm-Arlanda Malmö-Sturup 

Inrikes (År)         422.03       2 823.46        673.97 

Inrikes (Dag)             1.16              7.74            1.85 

Utrikes Europa (År)           29.56       2 307.88        165.37 

Utrikes Europa (Dag)             0.08              6.32            0.45 

Utrikes Övr. världen (År)             3.70          349.42          16.97 

Utrikes Övr. världen (Dag)             0.01              0.96            0.05 

Totalt bortfall i flyglinjer (År)         455.28       5 480.76        856.30 

Genomsnitt Bortfall i flyglinjer (Dag)   1.25            15.02            2.35 

Källa: Egenberäkningar. 
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Observera att ett bortfall inte nödvändigtvis innebär att en flygplats får ett mindre antal 

flyglinjer året efter införandet av en flygskatt. Med definitionen av bortfall i antal flyglinjer 

menas istället linjer som skulle ha gjorts om en flygskatt inte infördes, men uteblir på grund 

av brist i efterfrågan. Flera bortfall kan representeras av samma flygbolag och schemalagd 

avgång. 

 

Tabell 12 presenterar antalet avresande resenärer för varje resekategori på Swedavias 

flygplatser. Statistiken är hämtad från Transportstyrelsens Trafikstatistik 2015 och är 

uppdelad på de tre olika resekategorierna. Resultatet används sedan för att kunna beräkna 

genomsnittspriset per passagerare som Swedavia debiterar flygbolagen i formel 13.  

 

Tabell 12. 

Swedavias flygplatser Avr. Inrikes Avr. Europa Avr. Övr.världen Avr. Totalt 

Göteborg-Landvetter     720 932   2 142 530        216 441   3 079 903 

Kiruna     124 989          3 128               807      128 924 

Luleå-Kallax     536 446        42 685          13 029      592 160 

Malmö-Sturup     600 971      468 158          28 579   1 087 708 

Ronneby     107 886             156               293      108 335 

Stockholm-Bromma  1 091 560      148 864                 73   1 240 497 

Stockholm-Arlanda  2 534 201   7 669 022     1 362 290 11 565 513 

Umeå     487 675        28 431            9 086      525 192 

Visby     205 839          6 091            2 292      214 222 

Åre-Östersund     222 236          5 636            4 852      232 724 

Totalt:  6 632 735 10 504 701     1 637 742 18 775 178 

Källa: Transportstyrelsens trafikstatistik 2015. 

 

I tabell 13 redovisas resultatet från uppsatsens egenberäknade värden om vilket pris 

flygplatserna i genomsnitt debiterar flygbolagen för en avgång till respektive resekategori 

samt det estimerade årliga intäktsbortfallet som de tre flygplatserna står inför om en skatt 

på flygresor implementeras. De framkomna resultaten beräknas genom formel 13, 14 och 

15. Resultaten kommer att användas för att estimera en flygskatts effekter på flygplatsernas 

resultaträkning. 



 
41 

Tabell 13. 

Flygplatsers intäktsbortfall (Kr) Luleå-Kallax Stockholm-Arlanda Malmö-Sturup 

Genomsnitt. pris per passagerare           167.24             167.24       167.24 

Genomsnitt. deb. pris inrikesavg           17 577             12 412       12 331 

Genomsnitt. deb. pris Europaavg             7 941             18 274       15 236 

Genomsnitt. deb. pris Övr. världenavg      28 671             31 700        13 695 

Intäktsbortfall Inrikesavg.      7 418 156      35 043 787   8 310 430 

Intäktsbortfall Europaavg.         234 735      42 173 777  2 519 519 

Intäktsbortfall Övr. världenavg.         105 938      12 247 090     232 372 

Totalt intäktsbortfall       7 758 829      89 464 655 11 062 321 

Källa: Egenberäkningar. 
 

Genomsnittligt pris per passagerare 2015 = 

Swedavias Totala intäkter från Aviation Business
Swedavias totala resenärer år 2015  

(13.) 

 

Genomsnittligt debiterat pris för en avgång = 

Genomsnittligt antal passagerare per flight × 

Genomsnittligt pris per passagerare 

(14.) 

 

Flygplatsens intäktsbortfall från bortfallet i avgångar = 

Genomsnittligt debiterat pris för en avgång × Bortfall i antalet avgående flyglinjer  

(15.) 

 

Tabell 14 redovisar siffror hämtade från Swedavias årsredovisning 2015. Intäkterna 

Swedavia erhåller från segmentet Aviation Business, behandlar alla de periodiserade 

inkomster som kan kopplas till avgångar under år 2015. En avgångsinkomsts storlek är 

baserad på hur många passagerare som en flight har inbokade samt flygplanets 

karakteristiska attribut som till exempel vikt, modell, flygplansstorlek och motortyp. 

Swedavia erhåller inga intäkter från ankomster.   
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Tabell 14. 

Aviation Business 2015                                       Swedavia AB 

Totala intäkter från Aviation Business                                       3 140 000 000kr 

Källa: Swedavias årsredovining 2015. 

 

Flygplatsernas % intäktsbortfall i Aviation Business = 

Flygplatsens intäktsbortfall från bortfallet i avgångar
Flygplatsens totala intäkter från Aviation Business  

 (16.) 

 

Tabell 15. 

Swedavias flygplatser Intäkter från     

Aviation Business 

Intäktsbortfall som 

procentuell andel av 

Aviation Business 

Göteborg-Landvetter    515 082 978 N/A 

Kiruna      21 561 250 N/A 

Luleå-Kallax      99 032 838 7.83% 

Malmö-Sturup    181 908 286 6.08% 

Ronneby      18 117 945 N/A 

Stockholm-Bromma    207 460 718 N/A 

Stockholm-Arlanda 1 934 216 394 4.63% 

Umeå      87 833 110 N/A 

Visby      35 826 487 N/A 

Åre-Östersund      38 920 762 N/A 

Totalt: 3 139 960 769 3.45% 

Källa: Egenberäkningar. 

 

Observera att ett intäktsbortfall inte nödvändigtvis innebär att en flygplats får en minskad 

intäkt året efter införandet av en flygskatt. Med definitionen av intäktsbortfall menas istället 

intäkter som skulle ha erhållits om en flygskatt inte infördes, men uteblir på grund av brist i 

efterfrågan.   
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5.2  Analys 

Kommande del av kapitlet återger en analys av studiens beräknade resultat. Här tillämpas 

ekonomiskt teori, tidigare studier samt effekter i andra länder för att tolka studiens 

kvantitativa estimeringar.  

 

5.2.1  Marknadsanalys av Sverige och Europa 

För att besvara studiens första forskningsfråga gällande hur flygplatsbranschen ser ut i 

Sverige och Europa ses det till resultatet från uppsatsens egenberäknade HHI-värde.  

 

För den svenska flygplatsbranchen gav studiens resultat ett HHI-värde som beräknades till 

3 365,15. Baserat på sekundärdata från Transportstyrelsens flygtrafikstatistik 2015 i form 

av totala resenärsantal från varje flygplats, indikerar indexvärdet på att flygplatsbranschen i 

Sverige ur ett nationellt perspektiv, domineras av en stor aktör, se kapitel 2 samt bilaga 2.  

 

Det statligt ägda företaget Swedavia som driver och förvaltar 10 av Sveriges flygplatser, 

hade år 2015 en marknadsandel på 89.59% mätt som procentuell andel av det totala 

svenska resenärsantalet. I resenärsantal innebar det att Swedavia hade 37 552 873 resenärer 

fördelat på sina 10 flygplatser. Övriga 29 flygplatser stod tillsammans för en 

marknadsandel om 10.41%, vilket avsåg ett resenärsantal om 4 363 990 resenärer. (se 

bilaga 2) 

 

Samma statistik visar också att resenärsantalet var koncentrerat till Sveriges större städer 

och där Stockholmsregionens fyra flygplatser tillsammans stod för 67.5% av Sveriges 

resenärer, följt av Göteborgs två flygplatser med 14.7% och Malmö-Sturup flygplats som 

hade 5.18%. Det totala aggregerade resenärsantalet i Sverige registrerades enligt 

Transportstyrelsens data samma år till 41 916 863 resenärer, (se bilaga 2).  

 

Sverige som en andel av den europeiska marknaden mätt som nationer, förändrar 

marknadsläget. Ett europeiskt HHI på 922,73 indikerar att den europeiska marknaden 

kännetecknas av många små aktörer, vilket signalerar hög konkurrens på marknaden och 

där Sverige i sin helhet år 2015 endast stod för cirka 2.47% av antalet passagerare i Europa 
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(Eurostat, 2017; bilaga 2). I Europa var det länderna Storbritannien, Tyskland och Spanien 

som hade de största marknadsandelarna mätt till antalet resenärer, med 16.84%, 14.06% 

och 12.66% i respektive ordning.  

 

Resultatet från beräkningen av HHI gav bilden av att den europeiska marknaden är utsatt 

för en hög konkurrens baserat på resenärer inom respektive land. Situationen där 

flygindustrin beskrivs av hög konkurrens i litteraturen (Starkie. 2002; Thelle & Sonne 

2017; Ishii, et. al.), ger således stöd till denna beräkning.  

 

5.2.2  Analys av effekterna på resenärsbeteendet 

En implementerad flygskatt i Sverige estimeras enligt beräkningarna från uppsatsens 

resultat att förändra resenärbeteendet av flygresor i resenärskategorin privatresor i högre 

grad än tjänsteresor. Resultatet som erhållits gäller för alla tre resekategorier och flygplatser 

som uppsatsen avser att undersöka. Anledningen till denna effekt hänvisas till att 

elasticiteten som privatresenärerna kännetecknas av är relativt sett högre i absoluta tal än 

tjänsteresenärernas, se tabell 3. 

 

Adderas privatresenärerna och tjänsteresenärerna för varje region ihop, bildas en 

totalkategori. Totalkategorin avresande inrikesresenärer är den kategori resenärer som 

effekten av en flygskatt är som mest påtagligast på, sett till bortfall om 8.27%. Näst i 

ordning är de avresande resenärerna till övriga världen med ett resenärsbortfall på 4.86%, 

och till sist de avresande Europaresenärerna med ett resenärsbortfall på 3.29%, se tabell 9. 

Elasticiteterna för inrikesresor är högre i absoluta tal relativt utlandsresorna, vilket också 

ses som en bidragande faktor till resultatet, se tabell 3. 

 

Den ekonomiska teorin om efterfrågan och rationella individer (se kapitel 2) konstaterar att 

en prishöjning på en vara eller tjänst leder till en effekt i form av substitution i majoriteten 

av varor och tjänster som möter konkurrens, och där varje val en individ ställs inför görs 

med målet att maximera individens egna upplevda nytta. Nedan kommer analyser för 

respektive flygplats med hänvisning till beräkningar, tidigare studier, empiri och teori 

gällande resenärernas agerande. 
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Från uppsatsens estimerade resenärsbortfall går det att observera att Luleå-Kallax förväntas 

få ett totalt avresande resenärsbortfall om cirka 46 393 resenärer (se tabell 8) beräknat på 

2015 års trafikstatistik, vilket ger ett procentuellt bortfall på 7.83% av Luleå flygplats totala 

avresande resenärer 2015 (se tabell 9). Estimeringarna av resenärsbortfallet mätt som 

procentuell andel av det totala avresande resenärsantalet estimeras att påverka Luleå 

flygplats i högre grad än Stockholm-Arlanda och Malmö-Sturup vid en införandet av en 

svensk flygskatt (se tabell 9). Anledningen till effekten, kan antas beror på att Luleå har en 

högre andel inrikesresenärer mätt som procentuell andel av flygplatsens totala avresande 

resenärer relativt Stockholm-Arlanda och Malmö-Sturup (se tabell 7). Inrikesresenärerna 

har som tidigare nämnts enligt beräkningsunderlaget en högre priskänslighet än 

utrikesresenärerna, vilket ses vara orsaken till att det procentuella relativa bortfallet av 

resenärer är som störst i Luleå.  Beräkningarna visar att Luleå-Kallax mätt som 

resenärsantal drabbas lindrigast men procentuellt sett hårdast vid införande av en flygskatt, 

vilket samtidigt ska ses mot att Luleå-Kallax med dess geografiska position har väldigt få 

resesubstitut till flygtrafiken. 

 

Effekter i andra länder visar att om möjligheten finns att välja en resa från en annan 

flygplats, i ett annat land, gör en rationell konsument detta val, givet att totalkostnaden för 

resan från flygplatsen i det andra landet är lägre än i landet där flygskatten tillämpas. 

Flygresans tid, resetider till flygplatsen samt väntetider på flygplatsen bör också tas i 

beaktning som en del av totalkostnaden. Den beskrivna tidskostnaden påverkar också valet 

av resvägar hos resenärerna även om denna typ av kostnad inte är monetär (Brons et. al, 

2002). 

 

Ett tänkbart scenario som skulle kunna påverka hur resenärer väljer att lägga upp sin resa 

från Luleå med destination bortom Europa är kopplat till det bortfall på 621 stycken privata 

resenärer till övriga världen. Bortfallet skulle kunna förklaras av att en del av 

resenärsbortfallet omregistreras till resor till Europa när en skatt införs, vilket skulle kunna 

gynna utvecklingen av Europaresor på Luleå flygplats och bromsa utvecklingen till övriga 

världen. Förklaringen till det ses till hur flygskatten beskrivs vara utformad utifrån 

avståndet från Stockholm-Arlanda, vilket innebär att en flight till Europa beskattas mindre 
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(80kr) än en direktflight till övriga världen (280/430kr). Allt annat lika kan konsumenten 

ses välja att mellanlanda i Europa för att senare resa vidare, vilket skulle kunna intressera 

utländska flygbolag att etablera sig i Luleå med mellanlandningar i respektive länder, vilket 

kommer diskuteras i nästkommande analysdel. Substitutionsrisken till alternativa färdmedel 

eller att resenärerna väljer bort Luleå flygplats mot en närliggande flygplats i ett annat land 

kan därför med beaktning ses som mindre troligt med hänsyn till avsaknaden av substitut 

till flyget i regionen. 

 

Om konsumenterna får betala för prishöjningseffekten beräknas den största delen av det 

estimerade resenärsbortfallet på Luleå flygplats att vara resor som skulle gjorts men som 

inte görs i samma frekvens på grund av ett dyrare biljettpris. 

 

Uppsatsens estimeringar ställer Stockholm-Arlanda inför ett bortfall om 527 949 avresande 

resenärer vilket motsvarar 4.56% av flygplatsens totala mängd avresande resenärerna år 

2015. Stockholm-Arlanda drabbas värst mätt till resenärsantalet av de tre flygplatserna, 

men lindrigast som procentuell andel. Förklaringen är att Stockholm-Arlanda har en högre 

andel utrikesresenärer mätt som procentuell andel av de totala avresande resenärerna 

relativt de andra två flygplatserna. 

 

När det kommer till Arlanda-Stockholm kan paralleller dras till Amsterdam-Schipols 

flygplats i Nederländerna där KLM upplevde resenärsbortfall som en effekt av den 

nederländska flygskatten (Gordijn & Kolkman, 2011). Likt KLM på Amsterdam-Schipol i 

Nederländerna, agerar SAS som nationellt flygbolag på Stockholm-Arlanda i Sverige, 

vilket kan hänvisas till en möjlig liknande effekt i form av resenärsbortfall hos SAS. Dock 

talar skillnaden i geografisk position mot detta utfall. 

 

Tillgänglighet på flygplatser med liknande utbud av flyglinjer är många fler inom 

Amsterdam-Schipols upptagningsområde än Arlandas (Starkie, 2002). Likt situationen för 

Luleå-Kallax kan utrikesresenärer i allt större utsträckning mellanlanda på en flygplats i 

Sveriges grannländer för vidare resa till övriga världen ske. Det som en konsekvens av 

bristen på utländska närliggande substitut tillgängliga med alternativa transportmedel. För 
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Stockholm-Arlandas del skulle det också innebära att bortfallet för övriga världen blir 

omregistrerade till resor inom Europa, vilket skulle öka utvecklingen av Europaresorna från 

Arlanda-Stockholm. 

 

Om konsumenterna får betala för prishöjningseffekten estimeras den största delen av det 

estimerade resenärsbortfallet på Stockholm-Arlanda flygplats att vara resor som skulle 

gjorts men som inte görs i samma frekvens på grund av ett dyrare biljettpris. 

 

Kopplas teorin från Starkie (2002) om flygplatsers upptagningsområden i kapitel 2 till 

Malmö flygplats, observeras det att Malmö flygplats delar samma upptagningsområde som 

Köpenhamns flygplats i Danmark, som via bilväg ligger cirka 4 mil bort. Situationen gör 

också att två av Forsyths (2006) kriterier om hur flygplatser konkurrerar som presenterades 

i kapitel 2 uppfylls. Det observeras en gränsöverskridande konkurrens mellan de två 

flygplatserna i upptagningsområdet samt en geografisk konkurrens för regionen. En 

konkurrenssituation som skiljer sig från studiens andra två flygplatser. 

 

Malmö flygplats antas utifrån uppsatsens estimeringar att påverkas av ett totalt 

resenärsbortfall om 66 146 passagerare, vilket i procent motsvarar 6.08% av Malmö 

flygplats totala avresande resenärsantal 2015. Det kan observeras två intressanta saker med 

resenärsbortfallet från Malmö flygplats. Det första är det resultat för inrikesresenärerna som 

estimerats till cirka 49 692, vilket kan antas rättfärdigas av att det finns en sannolikhet för 

att det kan bli billigare att flyga mellan Köpenhamns flygplats och flygplatser i Sverige, 

jämfört med en inrikesresa från Malmö flygplats. Det andra är bortfallet i antalet 

utrikesresenärer från Malmö flygplats. Ett tänkbart scenario är att på grund av att kostnaden 

av att resa från Köpenhamn blir lägre än en resa från Malmö, skulle effekten av substitution 

ge bortfall av resenärer i alla resekategorier på Malmö flygplats. 

 

När en flygskatt implementerades i Danmark noterades det att danska resenärer valde att 

resa från Malmö flygplats i allt högre utsträckning, vilket pekar mot att en omvänd, 

liknande effekt, även skulle kunna vara möjlig vid en flygskatt i Sverige. När kostnaden av 

att resa från Malmö flygplats går upp vid implementerandet av en svensk flygskatt och 
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kostnaden av att resa från Köpenhamns flygplats förblir densamma, allt annat lika, kan det 

återigen kopplas till teorin om rationella individer där resa från Danmark kan antas höja 

individens nytta relativt svenska flygplatser, vilket följer argumentationen av Ishii et. Al 

(2009). 

 

Resenärer som tidigare rest från Malmö flygplats men som nu istället får en mindre 

totalkostnad av att resa från Köpenhamns flygplats, kan komma att substituera bort Malmö-

Sturup mot Köpenhamns flygplats. Risken för denna typ av substitution kan anses vara 

betydligt högre på Malmö-Sturup flygplats jämfört med Stockholm-Arlanda och Luleå 

flygplats. Till skillnad från de andra två flygplatserna har Malmö-Sturup flygplats ett 

närliggande utländskt substitut som enkelt nås med ett alternativt färdmedel, vilket 

möjliggör substitution i alla resekategorier om totalkostnaden blir billigare med avgång från 

Köpenhamns flygplats. 

 

Ett scenario som kan göra Malmö-Sturup flygplats sårbar är baserat på danska flygbolags 

och flygplatsers möjlighet att utnyttja en svensk flygskatt genom 

marknadsföringsstrategier. Scenariot är baserat på empiri kring belgiska flygbolag och 

flygplatser agerande vid tiden för en nederländsk flygskatt, genom sina riktade 

marknadsföringskampanjer mot nederländska resenärer. Se kapitel 4 Nederländerna. 

Således uppstår möjligheten att liknande marknadsföringskampanjer kan påverka 

resenärsbortfallet från Malmö-Sturup om flygplatser i Danmark utnyttjar situationen av en 

svensk flygskatt. 

 

Om konsumenterna får betala för prishöjningseffekten estimeras den största delen av det 

estimerade resenärsbortfallet på Malmö flygplats att vara resor som skulle gjorts men som 

inte görs i samma frekvens på grund av ett dyrare biljettpris samt substitution i alla 

resekategorier till Köpenhamns flygplats i Danmark. 

 

5.2.3  Analys av flygbolagens efterfråga på flygplatsers tjänster 

Resultaten från de kvantitativa estimeringarna pekar på intäktsbortfall för flygbolagen när 

resenärsbortfall sker vid införandet av en flygskatt. När efterfrågan på flygresor sjunker, 
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leder det till uteblivna intäkter för flygbolagen. Valen som flygbolagen ställs inför som en 

effekt av ovanstående, är att fortsätta verksamheten vidare och ta intäktsförlusten, justera 

flyglinjer till lönsammare destinationer med en högre resenärsefterfrågan, sänka priset eller 

att dra ner på flygbolagets kostnader för att behålla samma lönsamhet. Uppsatsens 

kvantitativa estimeringar presenterade i tabell 11 ger studien en uppskattning av hur 

flygbolagens efterfråga på flygplatsens tjänster påverkas vid införandet av en flygskatt, om 

samma genomsnittsantal av resenärer antas för varje avgång. Nedan kommer analyser för 

respektive flygplats med hänvisning till beräkningar, tidigare studier, teori och empiri 

gällande flygbolagens agerande och vilken effekt det kan medföra på efterfrågan av de 

flygplatsernas tjänster. 
 

Redovisningen av intäktsbortfall hos flygbolagen ges med orsak till att en flygplats 

konkurrensmöjligheter är beroende av flygbolagens efterfråga och benägenhet att agera på 

flygplatsen (Thelle & Sonne, 2017; Forsyth, 2006; Starkie, 2002). Tabell 10 visar att en 

flygskatt skulle innebära ett intäktsbortfall för flygbolagen på Luleå-Kallax med 37 035 

750kr. 
 

Till följd av intäktsbortfallet för flygbolagen och deras agerande, skulle det enligt studiens 

kvantitativa estimeringar, innebära ett årligt bortfall på 455st flighter på Luleå flygplats, 

vilket i genomsnitt motsvarar 1.25 avgångar per dag (se tabell 11). En avtagande efterfråga 

hos resenärerna på flygbolagens resor kommer således kvantitetsmässigt att minska 

flygbolagens efterfråga på alla de tjänster som flygplatsen skulle utfört på de bortfallna 

avgångarna om skatten inte infördes.  
 

Genom att använda antagandet för att estimera hur en flygskatt påverkar antalet flyglinjer 

på flygplatsen kan även intäktsbortfall för given flygplats estimeras. Enligt resultat från 

tabell 13 i studiens resultat redogör för genomsnittlig intäkt per avgång på varje flygplats 

och regioner där skattenivån skiljer sig. En flygskatt estimeras ge ett intäktsbortfall på 

Luleå-Kallax av 7 758 829kr per år där 7 418 156kr, cirka där 96% av det totala 

intäktsbortfallet, härleds till bortfall av inrikes flighter.  
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Tabell 15 ger ett perspektiv på vad en flygskatt skulle innebära för studiens flygplatser. Det 

genom att estimera en genomsnittlig kostnad per passagerare som debiteras av flygplatsen. 

Antas genomsnittligt antal passagerare per flight vara vid samma nivå som innan en 

flygskatt kan denna metod ge en monetär estimering på vad flygplatsernas intäktsbortfall 

blir om flygbolagen minskar sitt utbud. Luleå-Kallax intäktsbortfall estimeras till 7 758 

829kr vilket motsvarar 7.83% av flygplatsens totala intäkter från Aviation Business år 

2015.  

 

Tabell 10 ger en estimering av bortfallet på antalet flighter per resenärskategori och 

flygplats, givet att samma genomsnittliga antal resenärer per flight består efter införandet 

av flygskatten. Det totala bortfallet av antal flighter på Stockholm-Arlanda estimeras till 

cirka 5 518st per år och 15.02 per dag, vilket i monetära termer skulle innebära ett 

intäktsbortfall för flygbolagen på Stockholm-Arlanda om 756 385 921kr. 
 

En intressant aspekt hämtad från litteraturen är, huruvida resenärer värderar flygbolagens 

nationalitet. Bruning (1997) observerade i sin studie att resenärer i allmänhet värderar ett 

inhemskt flygbolag högre än det motsatta. Med Brunings (1997) slutsatser gällande 

konsumenters värdering kan ett scenario där olika flygbolag påverkas på olika sätt av en 

flygskatt. SAS med stark anspelning på att vara ett bolag från Skandinavien och Sverige 

(SAS, 2017) kan på så sätt ses bli mindre påverkade av en flygskatt. Det innebär att det 

skattade bortfallet av antal flyglinjer kan antas härledas, enligt Bruning (1997) i större 

utsträckning mot utländska flygbolag. Varför Brunings (1997) antagande anses tillämpbart 

på Stockholm-Arlanda i större utsträckning än studiens övriga flygplatser är sett till det 

relativt lägre utbudet av utländska flygbolag på flygplatserna Malmö-Sturup och Luleå-

Kallax.  
 

Utmärkande för Stockholm-Arlanda är återgivning av en estimering på bortfallet av antal 

flighter. Koppling av bortfallet härleds till beteendet från flygbolag i Irland. Empiriskt 

beskriver Veldhuis & Zuidberg, 2009 att med orsak till att flygskatten inte kunde 

transformeras på konsumenten, agerade flygbolag enligt vad rationell teori (se kapitel 2) 

och (Ishii et. al, 2009) kan beskrivas som ett sådant beteende. Vad som uppmärksammades 

var att flygbolag flyttade sin verksamhet till länder där flygskatten inte gällde. Det 
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fenomenet är också vad aktörer inom branschen varnar för vid införandet av en flygskatt. 

SAS beskriver i sitt remissvar (Ollongren, 2017) till regeringen att framtida investeringar i 

flyglinjer kommer vid en eventuell flygskatt läggs på Köpenhamn, något som i stor 

utsträckning kommer påverka Stockholm-Arlanda när dessa två är konkurrenter om 

resenärer för framför allt utrikestrafik till övriga världen.  
 

Tabell 13 återger en kvantitativ estimering av vad de estimerade bortfallet av antal 

flyglinjer skulle innebära för flygplatsen i monetära termer. Här ses Stockholm-Arlandas 

intäktsbortfall, allt annat lika, på 89 464 655kr. Där det största intäktsbortfallet härleds till 

Europaresor på 42 173 777kr vilket motsvarar cirka 47% av det totala intäktsbortfallet som 

estimerats för flygplatsen.  
 

För att göra intäktsbortfallets storlek jämförbart, ses det till tabell 15. Här observeras det att 

studiens estimerade effekt av en flygskatt, skulle allt annat lika innebära ett procentuellt 

intäktsbortfall av flygplatsens totala intäkter från Aviation Business på 4.63%.  
 

Cirka 674 av Malmö-Sturups totala bortfall på 856 flyglinjer per år antas enligt studiens 

estimeringar härledas till resor som skulle gjorts inrikes (se tabell 11). Bortfallet av 

inrikesresor motsvarar cirka 79% av det totala bortfallet och har likt Luleå större andel 

inrikes resenärer med högre priskänslighet. Analys kring resenärsbeteendet och dess 

eventuella förändring vid införandet av en flygskatt tog upp risken för resenärsflykt till 

danska flygplatser, ett scenario som även kan antas påverka flygbolagens efterfråga på 

flygplatsens tjänster. Totalt estimeras bortfallet av 856 flyglinjer per år och 2.35 per dag, 

vilket skulle innebära ett intäktsbortfall om 62 235 953kr för flygbolag aktiva på Malmö-

Sturup (se tabell 11 och tabell 10).  
 

En tillämpbar aspekt som kan antas kring hur Malmö-Sturup konkurrerar som flygplats är 

vad Forsyth (2006) definierar som särskild trafik. Även regeringens utredning (SOU, 

2016:83) ser liknande scenario som sannolikt och formulerar slutsatsen att på grund av den 

skilda trafiken mellan Malmö-Sturup och Köpenhamn-Kastrup dämpas effekten av 

bortfallet av både resenärer och flygbolag. Enkelt uttryckt skulle det innebära att de 

flygbolag och de resenärer som idag väljer Malmö-Sturup framför Köpenhamn-Kastrup gör 
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det på grund av att den trafik som tillhandahålls på Malmö-Sturup inte tillhandahålls på 

Köpenhamn-Kastrup och vise versa. Därför skulle en flygskatts effekter på båda dessa delar 

av vad Thelle & Sonne (2017) anser stå för efterfrågan inom branschen inte påverkas av 

flygskatten i någon större utsträckning.   
 

Likt för studiens andra två flygplatser har Malmö-Sturups intäktsbortfall estimerats utifrån 

beräkningar av bortfall i antalet flyglinjer på flygplatsen. Olikt Stockholm-Arlanda men likt 

Luleå-Kallax härleds största delen av intäktsbortfallet för flygplatsen till inrikesflighter. I 

monetära termer estimeras intäktsbortfallet för flygplatsen totalt bli 11 062 321kr av en 

flygskatt där 75%, 8 310 430kr, avser bortfallet av inrikesflighter.  
 

På samma sätt som för Luleå-Kallax och Stockholm-Arlanda sätts det estimerade monetära 

intäktsbortfallet i paritet till den totala intäkten från Aviation Business. Vid analys av tabell 

15 observeras det att en flygskatt skulle innebära ett skattat intäktsbortfall som motsvarar 

cirka 6% av Malmö-Sturup totala intäkter från Aviation Business.  
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KAPITEL 6 

DISKUSSION OCH SLUTSATS 

 

 

 

 

I detta slutliga kapitel görs en diskussion i ett bredare perspektiv om hur en flygskatt kan 

påverka flygbolagens och resenärers beteende på svenska flygplatser samt en slutsats för 

uppsatsen presenteras. 

 

6.1  Diskussion 

Avsnittet diskussion ger läsaren ett övergripande perspektiv på studiens tillvägagångssätt. 
 

Studiens analytiska avsnitt representerar hur de kvantitativa estimeringarna ska tolkas i 

perspektiv till studiens övriga delar av empiri, teori och tidigare studier. Observera att det 

inte var studiens avsikt att värdera varje effekt i annat land, varje teori eller varje studie mot 

varje flygplats och forskningsfråga, utan endast vad som antas vara ett sannolikt utfall för 

uppsatsens tre flygplatser. 
 

En viktig del i studiens resultatpresentation och analys av de kvantitativa estimeringarna är 

de begränsningar som tillämpas. Utgångspunkten för elasticitetsestimeringarna baseras på 

redan befintliga skattningar av SIKA samt antaganden om genomsnittspriser och 

genomsnittsresenärer. Det innebär att uppsatsens resultat och slutsats är en estimering av en 

händelse som ännu inte inträffat. Utöver SIKAs elasticiteter som presenterats i studien 

innehåller bilaga 3 en känslighetsanalys av efterfrågans eget pris, där en kvantitativ 

återgivning presenterar hur utfallet istället skulle förändras om SIKAs elasticiteter var 

avvikande med 50%. 
 

Studiens empiriska del, där effekter i andra länder presenterades och kopplades till den 

svenska situationen anses ge en teoretisk studie ett mer verklighetsförankrat perspektiv. 

Utifrån observerade effekter av en flygskatt, värderades några av dem mot de kvantitativa 
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estimeringarna som var avsedda för respektive flygplats. En intressant effekt som 

observerades i Österrike motsäger vad som observerats i andra länder. Vad tidigare 

forskning ser och vad ekonomisk teori förutspår är att en flygskatt, genom ett högre pris på 

flygbiljetter, skapar substitution. I Österrike har få grundliga studier eller utredningar 

presenterats, men det som finns undersökt, talar för en väldigt begränsad 

gränsöverskridande förflyttning av resenärer (SOU, 2016:83).  

 

Antagandet om Österrikes resenärers beteende som härleds till att flygskatt redan var 

implementerat i landets grannländer, är en situation som liknar den svenska, där 

grannlandet Norge tillämpar en flygskatt (SOU, 2016:83). På grund av att Norge tillämpar 

en flygskatt kan sannolikheten att svenska resenärer väljer landet som avreseort vid en 

eventuell flygskatt vara mindre än om Norge inte tillämpade en flygskatt. Något som 

motsäger det faktum att skattenivån i Norge ligger på 80 norska kronor (SOU, 2016:83). 

Det kan innebära att en del resor fortfarande teoretiskt sett ger svenska resenärer högre 

nytta av att välja norska flygplatser, då högsta skattenivån som föreslås i Sverige är 430kr 

(se bilaga 1). Kontentan är att, så länge totalkostnaden för en flygresa från en flygplats i ett 

annat land är lägre än i Sverige, kan det för en svensk rationell konsument antas ge mer 

nytta att flyga från den utländska flygplatsen än den svenska flygplatsen. En argumentation 

som även formulerades vid liknelse till hur nederländska resenärer agerade vid en flygskatt 

(se Nederländerna, kapitel 4).  

 

En aspekt som talar mot ett scenario av resenärsflykt till Norge är tillgängligheten på andra 

länder in närheten av Sverige utan flygskatt. Både Finland och Danmark har i dagens läge 

ingen tillämpad flygskatt och således kan det antas mer sannolikt att substitutionen sker till 

dessa länder vid en eventuell svensk flygskatt. Substitutionen från svenska resenärer ses i 

första hand ske på resor till övriga världen, dit skattesatsen regeringens utredning föreslår är 

som högst.  
 

Sveriges geografiska position i Europa är en aspekt som kan ha en effekt på hur flygskatten 

kan påverka konkurrenssituationen för svenska flygplatser. Sverige som land, i utkanten av 

Europa, har redan initialt en konkurrensnackdel på den europeiska marknaden i Forsyths 
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(2006) konkurrensaspekt att vara ett flygplatshub. Skulle en flygskatt i Sverige införas kan 

det innebära en minskad attraktivitet för svenska flygplatser för flygbolag, relativt 

flygplatser i länder utan flygskatt i centralare delar av Europa. Antas aspekten av en mindre 

attraktiv geografisk position för svenska flygplatser i Europa, skulle en flygskatt i Sverige 

även kunna innebära att svenska flygplatser ses mindre attraktiva än länder med flygskatt.  

  

Tidigare har ett förändrat resenärsbeteende diskuterats och hur en skatt skulle påverka 

beteendet. Som Thelle & Sonne (2017) nämner, anses branschens efterfråga tudelad. 

Efterfrågan för en flygplats kommer dels från resenärer, dels från flygbolag. En flygskatt i 

Sverige skulle enligt ekonomisk teori göra det mindre intressant för flygbolag att investera i 

svenska flygplatser vid satsningar på nya flyglinjer, framför allt när det kommer till 

investeringar från flygbolag i längre flyglinjer utanför Europa. Detta kan bli ett problem för 

svenska flygplatser, då man internationellt sett redan idag har ett relativt lågt utbud av 

direktflyg till destinationer utanför Europa (Abrahamsson, 2017; Swedavia, 2017). 
 

Flygskatten avses av regeringens utredning att utformas som en punktskatt på utbudet, 

vilket varken ökar incitament för investering i miljövänligare teknik (IATA, 2017) eller ger 

den minskning i utsläpp som efterfrågas av en skattetillämpning (SOU, 2016:83). Att en 

flygskatt, i dess utformning som föreslås, har begränsade effekter på utsläpp nämns av 

regeringens utredning (SOU, 2016:83). Orsaken ses vara en i stort sett övergående 

substitution till andra färdmedel som tåg, bil och buss för sträckor inom Sverige och dess 

grannländer (SOU, 2016:83). För de sträckor som innefattas av den högsta nivån av 

flygskatten på 430kr, kan det argumenteras för att substitution till andra färdmedel inte 

kommer ske och således uppfylls det mål flygskatten har, vilket är att förändra vårt 

resebeteende och minska flygsektorns påverkan av utsläpp av växthusgaser.  
 

Något som motsäger att en flygskatt skulle vara effektiv för längre resor utanför Europa är 

hur bokningar av flygresor görs idag. Större delen av de flygresor som bokas idag sker via 

internettjänster där algoritmer ger dig bästa alternativ till given destination (Ollongren, 

2017; Abrahamsson, 2017). När situationen ser ut som den gör idag, att flygskatter inte är 

internationellt implementerade, finns det risk för att bokningssystemen ger resenärer från 

Sverige alternativet att mellanlanda i länder inom Europa för att endast beskattas av de 
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lägre skattesatserna. Sammanfattningsvis kan det medföra att resor utanför Europa, där 

substitut till flyget som färdmedel är begränsade, inte minskar i antal från svenska 

resenärer, utan endast sättet de svenska resenärerna tar sig till destinationen som förändras. 

Ett problem med regeringens lagförslag är dess utformning och definitionen av transfer- 

och transitpassagerare. Skattesatsen som ska gälla för hela resan är den högsta skattesats 

som är baserad på flyglinjen från en svensk flygplats. Ett exempel är en resa från Luleå-

Kallax till Bangkok-Thailand med mellanlandning på Stockholm-Arlanda, som är tänkt att 

sammanlagt beskattas med 430kr. Problemet som uppstår med skattens utformning är att en 

resenär sannolikt kommer att bli dubbelbeskattad om de två flygbolagen som resenären 

reser med inte samarbetar på grund av att resenären inte räknas som en transferpassagerare 

om denne reser på två separata biljetter. Effekten blir att om de två flygbolagen inte 

samarbetar och kan tillhandahålla hela flygresan på en och samma biljett, kommer 

resenären först att få betala en flygskatt på 80kr från Luleå-Kallax till Stockholm-Arlanda 

och sedan en flygskatt på 430kr från Stockholm-Arlanda till Bangkok-Thailand. Det skulle 

innebära att resenärer som flyger med flygbolag som samarbetar kommer få betala mindre 

skatt för en likadan resa jämfört med en resenär som flyger med separata flygbolag som 

inte samarbetar. 

 

6.2  Slutsats 

Studiens syfte att undersöka vilka eventuella effekter en flygskatt i Sverige kan medföra på 

resenärers och flygbolags beteende på svenska flygplatser har avsätts att besvaras med 

hjälp av uppsatsens forskningsfrågor. Kommande avsnitt presenterar en slutsats om en 

flygskatts eventuella effekter på svenska flygplatsers konkurrenskraft samt resenärers och 

flygbolags beteende på svenska flygplatser.  
 

Utifrån uppsatsens olika delar kan en bild för Sverige målas upp. Sveriges flygplatser som 

en del av den europeiska marknaden för flygtrafiken kommer sannolikt av flygskattens 

effekter också få en minskad attraktivitet relativt de andra europeiska flygplatserna. 

Attraktivitetsminskningen som följer leder där av till en minskad konkurrenskraft för de 

svenska flygplatserna i det europeiska perspektivet. Ur ett nationellt perspektiv omfattar 
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den svenska flygskatten alla flygplatser i Sverige, vilket gör att ingen flygplats nationellt 

sett kan gynnas konkurrensmässigt genom att undkomma skatten. 
 

Vad som är gemensamt för studiens tre flygplatser är att en svensk flygskatt kan komma att 

påverka flygplatsernas roll i flygbranschen negativt genom bortfall i resenärer, flyglinjer 

och intäkter. I vilken omfattning respektive flygplats påverkas av denna beteendeförändring 

hos flygbolag och resenärer, kommer i realiteten sannolikt bero på flygplatsens individuella 

situation och förutsättningar, vilket redogjordes för i uppsatsens analysdel. 
 

Resultatet som uppnås i uppsatsen är en kvantitativ estimering av hur resenärsfrekvens, 

flyglinjer och intäkter påverkas vid prisförändringar på flygbiljetter genom elasticiteter, 

skattesatser och resenärsfördelningar. Uppsatsen fokuserar på att ge en 

verklighetsförankrad estimering av en svensk flygskatts effekter genom det material som 

finns tillgängligt från olika institutioner, rapporter och studier. För att ge en kvantitativ 

estimering av två utfall som skiljer sig från SIKAs estimeringar kring efterfrågans 

egenpriselasticitet på svenska flygresor, presenteras en känslighetsanalys i bilaga 3. Alla tre 

elasticitetsnivåer som uppsatsen tillämpat visar på att en eventuell flygskatt i Sverige skulle 

medföra negativa effekter på resenärsefterfrågan samt flygbolagens och flygplatsernas 

intäkter. Vad den exakta kvantitativa omfattningen bortfallen i realiteten skulle innebära är 

svåra att förutspå, men uppsatsens estimeringar visar på ett negativt utfall för alla tre 

flygplatser. 

 

För att uppnå målet med att minska flygindustrins klimatpåverkan och minimera 

skadeeffekter på branschen och resenärerna, är ett alternativ att samarbeta kollektivt mellan 

länder. Om det skulle gå att införa en gemensam flygskatt för hela Europaområdet och 

återinvestera skattemedlet till att subventionera forskning gällande bättre motorer, 

aerodynamik och bränsle, kan målet uppnås med mindre negativa effekter på flygindustrin.  
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BILAGA 1 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR (SOU 2016:83) 
 
 
1 Författningsförslag 

Utredningen har följande förslag till lagtext.  

 

1.1 Förslag till lag om skatt på flygresor 
Härigenom föreskrivs följande. 

 

Lagens tillämpningsområde  

1 § Skatt ska betalas till staten enligt denna lag för kommersiella flygresor (flygskatt).  

 

Definitioner  

2 § I denna lag avses med  

1. kommersiella flygresor: transport av passagerare i flygplan som inte sker för 

privat ändamål utom transport i militärflyg, annan stats statsflyg, ambulansflyg, 

eftersöknings- och räddningsflyg, humanitärt flyg samt tull- och polisflyg.  

2. flygföretag: en fysisk eller juridisk person som innehar ett giltigt drifttillstånd 

eller motsvarande tillstånd som ger personen rätt att utföra kommersiella flygresor,  

3. flygplats: ett mark- eller vattenområde, som helt eller delvis har inrättats så att 

flygplan ska kunna ankomma, avgå samt röra sig på marken eller vattnet,  

4. flygande personal: varje person ombord på ett flygplan som  

a) flyger flygplanet,  

b) tar hand om teknisk övervakning, underhåll eller reparation, 
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c) är ansvarig för säkerheten för passagerare i kabinen, eller  

d) ger service till passagerarna. 

 

Skattepliktens omfattning  

3 § Flygskatt ska betalas för passagerare som reser från en flygplats i Sverige i ett flygplan 

som är godkänt för fler än tio passagerare.  

I 



 

Undantag från skatteplikt  

4 § Flygskatt ska inte betalas för  

1. barn under två år,  

2. passagerare som på grund av teknisk störning, väderförhållanden eller annan 

oförutsedd händelse inte har nått destinationsflygplatsen och som medföljer vid en förnyad 

avgång,  

3. flygande personal som är i tjänst under flygningen,  

4. passagerare som ankommit till en flygplats i Sverige och därifrån fortsätter 

flygresan med samma flygplan (transitpassagerare), eller  

5. passagerare som ankommit till en flygplats i Sverige och därifrån fortsätter med 

annat flygplan (transferpassagerare) om den efterföljande flygningen påbörjas inom 24 

timmar. 

 

Skattskyldighet  

5 § Skattskyldig är det flygföretag som utför flygningen.  

 

Skattskyldighetens inträde  

6 § Skyldighet att betala skatt inträder när flygplanet lyfter från en flygplats i Sverige.  

 

Skattens storlek  

7 § Skatt ska betalas med  

1. 80 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i 

bilaga 1 till denna lag,  

2. 280 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i 

bilaga 2 till denna lag,  

3. 430 kronor per passagerare som reser till en annan slutdestination.  

 

Förfarandet 

 8 § Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen 

(2011:1244). Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018. 
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BILAGA 2 EGENBERÄKNING AV HHI 
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BILAGA 3 KÄNSLIGHETSANALYS 

 

 

B.3.1  Minskning av efterfrågans egenpriselasticitet med 50% 

 
Tabell 16. 

Resesyfte/Elasticitet       Inrikes      Europa     Övriga Världen 

Privatresor         -0.5        -0.35             -0.35 

Tjänsteresor         -0.1        -0.05             -0.05 

Källa: SIKAs elasticiteter multiplicerade med 0.5. 

 

Tabell 17. 

Bortfall i antalet avresande (Kr) Luleå-Kallax Stockholm-Arlanda Malmö-Sturup 

Inrikes (Privat)    21 463.34 101 394.04 24 045.01 

Inrikes (Tjänst)         714.83     3 376.91      800.82 

Inrikes (Totalt)    22 178.18 104 770.95 24 845.82 

Utrikes Europa (Privat)         687.93 123 596.95   7 383.82 

Utrikes Europa (Tjänst)           13.87     2 491.12      148.82 

Utrikes Europa (Totalt)         701.79 126 087.59   7 532.65 

Utrikes Övr. världen (Privat)         310.59   32 475.27      681.89 

Utrikes Övr. världen (Tjänst)             6.13        640.77        13.44 

Utrikes Övr. världen (Totalt)         316.72   33 116.04      694.73 

Totalt resenärsbortfall    23 196.69 263 974.58 33 073.20 

Källa: Egenberäkningar. 
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Tabell 18. 

Bortfall i antal avresande (%) Luleå-Kallax Stockholm-Arlanda Malmö-Sturup 

Inrikes (Totalt)       4.13%        4.13%       4.13% 

Utrikes Europa (Totalt)       1.64%        1.64%       1.64% 

Utrikes Övr. världen (Totalt)       2.43%        2.43%       2.43% 

Totalt resenärsbortfall       3.92%        2.28%       3.04% 

Källa: Egenberäkningar. 

 

Tabell 19. 

Flygbolagens intäktsbortfall(Kr)      Luleå-Kallax Stockholm-Arlanda Malmö-Sturup 

Avr. Inrikes (Privat)       15 024 340            70 975 827    16 831 504 

Avr. Inrikes (Tjänst)         1 286 700              6 078 443      1 441 467 

Inrikes (Totalt)       16 311 040            77 054 270    18 272 971 

Avr. Utrikes Europa (Privat)            894 303          160 675 420      9 598 972 

Avr. Utrikes Europa (Tjänst)              42 982              7 722 457         461 350 

Utrikes Europa (Totalt)            937 286          168 397 877    10 060 322 

Avr. Utrikes Övr. världen (Privat)         1 211 320          126 653 558      2 657 020 

Avr. Utrikes Övr. världen (Tjänst)              58 219              6 087 282         127 703 

Övr. världen (Totalt)         1 269 539          132 740 840      2 784 723 

Totalt intäktsbortfall        18 517 865          378 192 986    31 118 017 

Källa: Egenberäkningar. 

 

Tabell 20. 

Bortfall i antal avg. flyglinjer   Luleå-Kallax Stockholm-Arlanda Malmö-Sturup 

Inrikes (År)         211.01       1 411.73        336.99 

Inrikes (Dag)             0.58              3.87            0.92 

Utrikes Europa (År)           14.78       1 153.94          82.68 

Utrikes Europa (Dag)             0.04              3.16            0.23 

Utrikes Övr. världen (År)             1.85          174.71            8.48 

Utrikes Övr. världen (Dag)             0.01              0.48            0.02 

Totalt bortfall i flyglinjer (År)         227.64       2 740.38        428.15 

Genomsnitt Bortfall i flyglinjer (Dag)   0.62              7.51            1.17 

Källa: Egenberäkningar. 
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Tabell 21. 

Flygplatsers intäktsbortfall (Kr) Luleå-Kallax Stockholm-Arlanda Malmö-Sturup 

Genomsnitt. pris per passagerare           167.24             167.24       167.24 

Genomsnitt. deb. pris inrikesavg           17 577             12 412       12 331 

Genomsnitt. deb. pris Europaavg             7 941             18 274       15 236 

Genomsnitt. deb. pris Övr. världenavg      28 671             31 700        13 695 

Intäktsbortfall Inrikesavg.      3 709 078      17 521 894   4 155 215 

Intäktsbortfall Europaavg.         117 367      21 086 889  1 259 760 

Intäktsbortfall Övr. världenavg.           52 969        5 538 326     116 187 

Totalt intäktsbortfall       3 879 415      44 147 109  5 531 162 

Källa: Egenberäkningar. 

 

Tabell 22. 

Swedavias flygplatser Intäkter från     

Aviation Business 

Intäktsbortfall som 

procentuell andel av 

Aviation Business 

Göteborg-Landvetter    515 082 978 N/A 

Kiruna      21 561 250 N/A 

Luleå-Kallax      99 032 838 3.92% 

Malmö-Sturup    181 908 286 3.04% 

Ronneby      18 117 945 N/A 

Stockholm-Bromma    207 460 718 N/A 

Stockholm-Arlanda 1 934 216 394 2.28% 

Umeå      87 833 110 N/A 

Visby      35 826 487 N/A 

Åre-Östersund      38 920 762 N/A 

Totalt: 3 139 960 769 1.71% 

Källa: Egenberäkningar. 
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B.3.2  Ökning av efterfrågans egenpriselasticitet med 50% 

 

Tabell 23. 

Resesyfte/Elasticitet       Inrikes      Europa     Övriga Världen 

Privatresor         -1.5        -1.05             -1.05 

Tjänsteresor         -0.3        -0.15             -0.15 

Källa: SIKAs elasticiteter multiplicerade med 1.5. 

 

Tabell 24. 

Bortfall i antalet avresande (Kr) Luleå-Kallax Stockholm-Arlanda Malmö-Sturup 

Inrikes (Privat)    64 390.03 304 182.12 72 135.02 

Inrikes (Tjänst)      2 144.50   10 130.74   2 402.45 

Inrikes (Totalt)    66 534.53 314 312.85 74 537.46 

Utrikes Europa (Privat)      2 063.78 370 789.43 22 151.47 

Utrikes Europa (Tjänst)           41.60     7 473.35      446.47 

Utrikes Europa (Totalt)      2 105.37 378 262.78 22 597.94 

Utrikes Övr. världen (Privat)         931.78   97 425.81   2 043.86 

Utrikes Övr. världen (Tjänst)           18.38     1 922.30        40.33 

Utrikes Övr. världen (Totalt)         950.17   99 348.11   2 084.19 

Totalt resenärsbortfall    69 590.07 791 923.74 99 219.59 

Källa: Egenberäkningar. 

 

Tabell 25. 

Bortfall i antal avresande (%) Luleå-Kallax Stockholm-Arlanda Malmö-Sturup 

Inrikes (Totalt)     12.40%      12.40%     12.40% 

Utrikes Europa (Totalt)       4.93%        4.93%       4.93% 

Utrikes Övr. världen (Totalt)       7.29%        7.29%       7.29% 

Totalt resenärsbortfall    11.75%        6.85%       9.12% 

Källa: Egenberäkningar. 
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Tabell 26. 

Flygbolagens intäktsbortfall(Kr)      Luleå-Kallax Stockholm-Arlanda Malmö-Sturup 

Avr. Inrikes (Privat)       45 073 021          212 927 481    50 494 511 

Avr. Inrikes (Tjänst)         3 860 100            18 235 328      4 324 402 

Inrikes (Totalt)       48 933 121          231 162 809    54 818 913 

Avr. Utrikes Europa (Privat)         2 682 909          482 026 260    28 796 917 

Avr. Utrikes Europa (Tjänst)            128 947            23 167 370      1 384 051 

Utrikes Europa (Totalt)         2 811 857          505 193 630    30 180 967 

Avr. Utrikes Övr. världen (Privat)         3 633 960          379 960 674      7 971 061 

Avr. Utrikes Övr. världen (Tjänst)            174 657            18 261 846         383 109 

Övr. världen (Totalt)         3 808 617          398 222 520      8 354 169 

Totalt intäktsbortfall        55 553 595       1 134 578 959    93 354 050 

Källa: Egenberäkningar. 

 

Tabell 27. 

Bortfall i antal avg. flyglinjer   Luleå-Kallax Stockholm-Arlanda Malmö-Sturup 

Inrikes (År)         633.04       4 235.20     1 010.96 

Inrikes (Dag)             1.73            11.60            2.77 

Utrikes Europa (År)           44.34       3 461.82        248.05 

Utrikes Europa (Dag)             0.12              9.48            0.68 

Utrikes Övr. världen (År)             5.54          524.13          25.45 

Utrikes Övr. världen (Dag)             0.02              1.44            0.07 

Totalt bortfall i flyglinjer (År)         682.93       8 221.14     1 284.45 

Genomsnitt Bortfall i flyglinjer (Dag)   1.87            22.52            3.52 

Källa: Egenberäkningar. 
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Tabell 28. 

Flygplatsers intäktsbortfall (Kr) Luleå-Kallax Stockholm-Arlanda Malmö-Sturup 

Genomsnitt. pris per passagerare           167.24             167.24        167.24 

Genomsnitt. deb. pris inrikesavg           17 577             12 412        12 331 

Genomsnitt. deb. pris Europaavg             7 941             18 274        15 236 

Genomsnitt. deb. pris Övr. världenavg      28 671             31 700         13 695 

Intäktsbortfall Inrikesavg.    11 127 235      52 565 682  12 465 645 

Intäktsbortfall Europaavg.         352 102      63 260 667   3 779 280 

Intäktsbortfall Övr. världenavg.         158 908      16 614 979      348 560 

Totalt intäktsbortfall     11 638 246    132 441 327 16 593 485 

Källa: Egenberäkningar. 

 

Tabell 29. 

Swedavias flygplatser Intäkter från     

Aviation Business 

Intäktsbortfall som 

procentuell andel av 

Aviation Business 

Göteborg-Landvetter    515 082 978 N/A 

Kiruna      21 561 250 N/A 

Luleå-Kallax      99 032 838              11.75% 

Malmö-Sturup    181 908 286 9.12% 

Ronneby      18 117 945 N/A 

Stockholm-Bromma    207 460 718 N/A 

Stockholm-Arlanda 1 934 216 394 6.85% 

Umeå      87 833 110 N/A 

Visby      35 826 487 N/A 

Åre-Östersund      38 920 762 N/A 

Totalt: 3 139 960 769 5.12% 

Källa: Egenberäkningar. 
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