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SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Den 1 april 2018 implementerade den svenska regeringen en flygskatt i Sverige med 

målet att minska den svenska flygindustrins utsläpp i atmosfären. Med hjälp av 

nationalekonomisk mikroteori, tidigare studier, statistik, egna beräkningar och 

jämförelser baserade på sekundärdata, analyserar uppsatsen den svenska flygskattens 

måluppfyllelse, kostnadseffektivitet och incitament till teknologisk utveckling. 

Uppsatsen når slutsatsen att den nuvarande utformningen av den svenska flygskatten 

inte uppfyller kraven för de styrmedel som främjar kostnadseffektivitet, inte ger några 

ytterligare incitament till teknologisk utveckling utöver EU-ETS handelssystem med 

utsläppsrätter samt missar klimatmålen på både nationell och internationell nivå. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

On the 1st of April 2018, the Swedish government implemented a flight tax in Sweden 

with the goal of reducing the Swedish aviation industries atmospheric emissions. With 

the help of the theory of microeconomics, earlier studies, statistics, calculations, and 

comparisons based on secondary data, the essay analyzes the Swedish flight tax with 

regards to its achievement of the environmental objectives, cost-efficiency and, 

incentives to technological development. The essay reaches the conclusion that the 

current design of Swedish flight tax does not achieve the requirements of cost-efficient 

regulations, does not promote further incentives to technological development beyond 

the already established European Union Emission Trading System and does not meet 

the environmental objectives nationally nor internationally. 
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KAPITEL 1 

INLEDNING 

 

 

 

 

1.1  Bakgrund 

I slutet av år 2017 valde den svenska regeringen att gå vidare med lagförslaget från 

utredningen; En svensk flygskatt (SOU 2016:83), med lägre skattesatser än de belopp 

som föreslogs i utredningen. Den svenska flygskatten infördes 1 april 2018 med syftet 

att få den svenska flygindustrin att betala för de negativa externa effekter som antas 

uppkomma av de vattenångor, sot, kol-, kväve- och svaveloxider som flygmaskinerna 

släpper ut i atmosfären. (Riksdagen, 2017, SOU 2016:83) 

 

Skattens införande har som mål att minska den svenska flygindustrins klimatpåverkan 

samt bidra till att uppnå det svenska miljökvalitetsmålet; Begränsad klimatpåverkan. 

Skatten infördes som en punktskatt på den kommersiella flygresans biljettpris och ska 

tas ut vid varje kommersiell avresa från en svensk flygplats. (Riksdagen, 2017; SOU 

2016:83) 

 

1.2  Problemdiskussion och syfte 

Det är internationellt sett svårt och kostsamt att exkludera någon från att släppa ut 

föroreningar i jordens atmosfär. Jordens atmosfär är på en internationell nivå av den 

anledningen till viss del gratis för alla att använda. På nationell nivå kan däremot ett 

land införa styrmedel i form av regelverk med skatter, avgifter och bestraffningar som 

reglerar utsläppen i atmosfären inom nationens gränser. (Kaul et al, 1999) 

 

I praktiken kan två problem uppstå om länder inför flygskatter ensidigt. Det första 

problemet är ett incitamentsproblem, där länder med en implementerad flygskatt skulle 

uppleva ökade inhemska flygindustrikostnader. Närliggande länder som valt att inte 

införa en flygskatt skulle istället förvärva konkurrensfördelar genom ökade relativa 

marknadsandelar på den internationella flygmarknaden, detta till följd av lägre relativa 

inhemska flygindustrikostnader. Konkurrensfördelarna erhålls genom att flygbolag och 
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resenärer har möjlighet förändra sina beteenden på marknaden genom att substituera 

bort landet med en flygskatt mot ett land utan en flygskatt. Effekten kan bli att länder 

med en flygskatt som har avsikten att värna om miljön missgynnas ekonomiskt och 

länder utan en implementerad flygskatt istället gynnas ekonomiskt samt får mindre 

incitament att införa en flygskatt i framtiden. Den nationsgrundade 

konkurrensproblematiken gör att länderna till slut hamnar i ett fångarnas dilemma. 

(Leicester & O’Dea, 2008, Kaul et al, 1999, Väyrynen Chytiris & Ström, 2017) 

 

Det andra problemet är en måluppfyllelseproblematik som också grundas i den 

beteendeförändring hos resenärer och flygbolag som en implementerad flygskatt i ett 

land kan medföra. Om resenärer och flygbolag substituerar bort landet med en flygskatt 

mot ett annat land utan en flygskatt, kan konsumtionen i form av utsläpp atmosfären 

fortsätta i samma omfattning, men i det andra landet (Väyrynen Chytiris & Ström, 

2017).  

 

I Konjunkturinstitutets rapport från år 2017; Miljö, ekonomi och politik skriver 

författarna Von Below et al, att om flygningarna i Sverige minskar till följd av den 

svenska flygskatten, kan flygbolag som verkar i Sverige komma att sälja sina 

utsläppsrätter till flygbolag operativa i andra länder. Följdeffekten blir att flygskattens 

måluppfyllelse kan bli låg på grund av att utsläppen sker i samma omfattning som 

tidigare, men i andra länder (Von Below et al, 2017). Sammantaget kan 

beteendeförändringen leda till att flygskattens måluppfyllelse blir dålig.  

 

De två nämnda problemen gör det intressant att undersöka om den svenska flygskattens 

utformning omfattas av dem, vilket leder fram till studiens syfte: 

 

• Syftet med uppsatsen är att undersöka om utformningen av den svenska 

flygskatten har teoretiska brister i sin måluppfyllelse, är en teoretiskt 

kostnadseffektiv lösning på den svenska flygtrafikens miljökostnader och om 

skatten ger den svenska flygindustrin incitament till teknologisk utveckling. 
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1.3  Forskningsfrågor 

För att enklare kunna besvara studiens syfte kommer syftet att delas upp i tre stycken 

forskningsfrågor. 

 

1. Är den svenska flygskattens utformning teoretiskt sett en kostnadseffektiv 

lösning på den svenska flygtrafikens miljökostnader?  

2. Ger den svenska flygskattens utformning ett incitament till teknologisk 

utveckling för flygbolagen som är verksamma i Sverige? 

3. Finns det teoretiska brister i måluppfyllelsen på nationell respektive 

internationell nivå beträffande den svenska flygskattens utformning? 

 

1.4  Metod 

Uppsatsens teoretiska fundament utgår från nationalekonomiska teorier och antaganden. 

Därefter bygger uppsatsen vidare på specifika tidigare studier med inriktning på miljö- 

och flygskattefrågor inom flygindustrin med huvudfokus på kostnadseffektivitet, 

incitament till teknologisk utveckling och måluppfyllelse. Vidare undersöks orsaken till 

myndigheters ingripande i den svenska och europeiska flygindustrin. Uppsatsen 

kommer också att göra beräkningar relaterade till flygskatten samt göra jämförelser med 

utsläppskostnaderna för det svenska bilresandet. Utifrån en sammanställning av 

ovanstående redogörelser presenterar uppsatsen ett teoretiskt analys och drar sedermera 

deduktiva slutsatser för att besvara uppsatsens forskningsfrågor. 

 

1.5  Disposition 

Kapitel 2 inleds med att beskriva begreppet negativa externa effekter och redogörelser 

för den svenska flygskattens utformning. Vidare ges en överblick över Sveriges 

klimatmål och en redogörelse för EU-ETS handelssystem med utsläppsrätter. I slutet av 

kapitlet presenteras en teori som ger förklaringar på vilka effekter en ambitiös 

klimatpolitik kan ha på en liten nation som Sverige och vilka avsikter förespråkarna för 

en ambitiös klimatpolitik har. 

 

Kapitel 3 behandlar uppsatsens teoretiska referensram. Kapitlet börjar med en 

sammanfattning över uppsatsens teorier och varför de är relevanta för besvarandet av 

uppsatsens syfte och forskningsfrågor. Teorierna som presenteras är teorin om 
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kollektiva varor, marknadsmisslyckanden till följd av negativa externa effekter, 

kostnadseffektiva styrmedel, incitament till teknologisk utveckling samt skatter på 

marknader som omfattas av EU-ETS handelssystem med utsläppsrätter. Teorierna 

kommer senare att användas som underlag för uppsatsens analys och slutsatser i   

kapitel 5. 

 

Kapitel 4 presenterar uppsatsens egna beräkningar baserade på sekundär data. 

Beräkningarna inleds med andelsberäkningar med kopplingar till Sveriges, världens och 

flygindustrins utsläpp av koldioxidekvivalenter. Vidare presenteras mer omfattande 

beräkningar och jämförelser av de svenska flygbolagens och bilresandets 

kostnadsfunktioner för utsläpp av koldioxid (CO2) i atmosfären.  

 

Kapitel 5 presenterar uppsatsens analys och resultat baserade på deduktiva slutsatser 

och de föregående kapitlens underlag. 

 

1.6  Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att avgränsas till att analysera den svenska flygskattens utformning 

ur en teoretisk synvinkel. Huvudfokus i uppsatsen ligger på den svenska flygskattens 

kostnadseffektivitet, incitament till teknologisk utveckling och måluppfyllelse. Skälet 

till uppsatsens teoretiska ansats grundar sig i att flygskattens effekter i Sverige är för 

tidiga att mäta med hänvisning till skattens införande den 1 april 2018. En konsekvens 

av skattens relativt nyliga införande gör att det förekommer en avsaknad av empiriskt 

material från Sverige som går att analysera.   

 

Vidare kommer uppsatsens diskussioner och teoretiska analyser att geografiskt 

avgränsas till Sverige och Europa. Skälet till att Europa inkluderas i uppsatsen har sin 

utgångspunkt i att den svenska flygskatten påverkar svenska bolag som är internationellt 

verksamma. Ett annat skäl är att den svenska flygskatten läggs ovanpå redan existerande 

internationella multilaterala överenskommelser mellan medlemsnationerna i den 

europeiska unionen. Den svenska flygskatten är således ett statligt ingripande i en 

enskild nation på en marknad som redan regleras på europeisk nivå, vilket gör att 

samspelet mellan de två regelverken inte bör avgränsas bort. Även om uppsatsen är 

avgränsad till Sverige och Europa kan artiklar och studier om andra länder förekomma, 
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detta för att hjälpa till att förstå den existerande forskningen kring flygskatter som 

ekonomiska styrmedel och koncept. 
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KAPITEL 2 

FLYGSKATTENS BAKGRUND 

 

 

 

 

Kapitlet inleds med de miljöeffekter människan och flygindustrin anses orsaka. Vidare 

presenteras den svenska flygskattens utformning, den europeiska unionens system med 

handel med utsläppsrätter samt målet med och effekterna av den svenska 

klimatpolitiken. Kapitlet har som avsikt att ge läsaren en övergripande bild över de 

bakomliggande orsakerna till flygskattens införande i Sverige. 

 

2.1  Människans externa effekter på klimatet 

Effekterna på klimatet som redovisas i SOU 2016:83 har enligt utredarna hämtats från 

FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Enligt 

regeringens utredare har det till följd av människans konsumtionsmönster, observerats 

negativa externa effekter genom de stigande halterna av växthusgaser i atmosfären. De 

externa effekterna beskrivs som varmare klimat, reducering av snö och is, stigande 

havsnivåer samt positiv strålningsdrivning, ökade extrema väderförhållanden och ökad 

nederbörd. (SOU 2016:83) 

 

2.2  Flygindustrins externa effekter på klimatet 

I SOU 2016:83 skriver utredarna att flygindustrins förbrukning av fossila bränslen 

orsakar utsläpp av växthusgaser i atmosfären. Växthusgaserna från flygindustrin bidrar i 

sin tur till de negativa externa effekterna i 2.1. Biprodukterna i utsläppen från 

flygmaskinerna som anges i utredningen och som förväntas bidra till de negativa 

externa effekterna är sot, vattenånga, kol-, kväve- och svaveloxider. (SOU 2016:83) 

 

2.3  Den svenska flygskattens utformning 

I SOU 2016:83 fick utredarna i uppdrag av den svenska regeringen att analysera 

bakgrunden till en eventuell svensk flygskatt. Utredarna undersökte tänkbara 

utformningar av flygskatten, möjligheten till andra alternativa styrmedel, de 
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samhällsekonomiska effekterna av flygskatter som implementerats i andra länder, 

flygindustrins negativa externa effekter samt vilka konsekvenser en svensk flygskatt 

kan få för det svenska samhället. I Chicagokonventionen, som Sverige undertecknat, har 

länderna bland annat kommit överens om att förbjuda skatter på flygbränsle. 

Bestämmelserna i konventionen gjorde att utredarna istället valde en skatt på varje 

passagerare som det bäst lämpade styrmedlet. (SOU 2016:83) 

 

Enligt regeringen är den svenska flygskattens mål att kunna minska flygresandet i 

Sverige. Genom ett minskat flygresande skulle utsläppen av biprodukterna i atmosfären 

minska, vilket skulle begränsa utvecklingen av de negativa externa effekterna i 2.1 och 

2.2. (SOU 2016:83) 

 

Den svenska flygskattens utformning blev till slut en punktskatt som läggs ovanpå den 

kommersiella flygresans biljettpris och uppgår till beloppen; 60, 250 respektive 400 

kronor per passagerare, exkluderat personalen och barn under 2 år ombord på 

flygplanet. Skattepålägget bestäms utifrån resans slutdestination och ska enbart tas ut på 

avgångar från Sverige med flygplan som rymmer fler än tio passagerare. (Riksdagen, 

2017) 

 

2.4  Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter 

European Emissions Trading System (EU-ETS) är världens första internationella 

handelssystem med utsläppsrätter. Systemet är ett multilateralt avtal mellan nationerna 

inom den europeiska unionen och uppkom efter det internationella avtalet 

Kyotoprotokollet. Genom protokollet kom de ingående nationerna gemensamt överens 

om att minska CO2-utsläppen i atmosfären. (Transportstyrelsen, 2018; European 

Commission; 2018) 

 

EU-ETS systemet etablerar ett utsläppstak på CO2 genom ett handelssystem med 

utsläppsrätter. Under upprättandet av handelssystemet år 2005 omfattades inte 

flygtrafiken inom European Economic Area (EEA) utan denna kom istället att 

inkluderas i EU-ETS år 2012. Handelssystemet för utsläppsrätter på CO2 omfattar för 

närvarande tre stora sektorer: el- och värmesektorn, energiintensiva industrier såsom 

aluminum-, metal-, paper-, järnproduktion m.m samt den kommerisella flygindustrin. 
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Mängden utsläppsrätter representerar den tillåtna mängden ton CO2-utsläpp som får 

förekomma inom unionen. De aktörer inom unionen som omfattas av systemet är 

skyldiga att inneha en utsläppsrätt för varje ton CO2 de släpper ut och kan vidare köpa 

och sälja utsläppsrätter mellan varandra utifrån företagens behov. (Transportstyrelsen, 

2018; European Commission, 2018-04-30; European Commission, 2018-05-17.) 

 

Eftersom Sveriges flygbolag omfattas av EU-ETS handelssystem med utsläppsrätter, 

uppstår en underliggande frågeställning. Varför skulle en nation vilja införa nationella 

styrmedel ovanpå redan existerande multilaterala avtal? Svaret kan härledas till 

Sveriges miljöpolitik. 

 

2.5  Målet med den svenska klimatpolitiken 

Ett av Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål är Begränsad klimatpåverkan. Målets 

syfte är att växthusgaserna i atmosfären ska hållas på en nivå som inte medför en 

skadlig påverkan på jordens klimat. (SOU 2016:83) 

 

Nedan kommer ett citat från utredningen: 

 

”För att målet ska nås behövs tillräckligt stora utsläppsreduktioner globalt, vilket 

kräver internationellt samarbete. Sverige och andra rika länder har enligt 

klimatkonventionen ett särskilt ansvar för att ta ledningen i klimatarbetet så att det 

globala målet kan nås.” 

- SOU 2016:83, s 49 

 

Sverige har också ett klimatpolitiskt ramverk med uppsatta mål som Sverige ska försöka 

nå till år 2045.  Ett av målen som i synnerhet kommit att påverka flygindustrin, är att 

Sverige år 2045 ska nå ett nettoutsläpp om noll ton växthusgaser och åren därpå 

producera ett negativt nettoutsläpp av växthusgaser. (SOU 2016:83) 

Det kan konstateras att Sverige bedriver en ambitiös klimatpolitik med långsiktiga 

nationella mål inför framtiden, men för att kunna nå de uppsatta målen är regeringen 

också villig att implementera nationella miljöpolitiska styrmedel ovanpå redan 

existerande multilaterala avtal. Men varför bedriver en nation en miljöpolitik som är 

ambitiösare än internationella avtal och vilka effekter för det med sig på samhället? 
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2.6  Effekterna av en ambitiös klimatpolitik  

Hoel (2012) skriver i sin utredning att de direkta effekterna på klimatutvecklingen i 

världen blir obetydliga om ett litet land bedriver en ambitiösare klimatpolitik än andra 

länder. Trots detta, menar han, bedriver små länder som Norge och Sverige en 

klimatpolitik som är striktare än de överenskommelser som länder världen över slutit. 

(Hoel, 2012) 

 

En ambitiösare klimatpolitik än vad som är internationellt sett konstaterat som 

nödvändig, för med sig högre relativa kostnader för samhället i landet som 

implementerar politiken. Frågan författaren ställer sig, är vad avsikterna med den 

ambitiösare politiken för det lilla landet skulle kunna vara? (Hoel, 2012) 

 

Författaren skriver att förespråkarna för en ambitiös klimatpolitik nämner två 

huvudorsaker till varför länder bör bedriva en ambitiösare klimatpolitik än vad som är 

överenskommet internationellt. (Hoel, 2012) 

 

Den första huvudorsaken har sin utgångspunkt i att länder bör föregå som goda 

exempel. Om ett land går före och visar vägen till ett mer klimatmedvetet samhälle, 

skulle det indirekt kunna öka sannolikheten och skapa incitament för andra länder att ta 

efter och på så sätt skulle den klimatambitiösa politiken spridas vidare till andra länder. 

Den andra huvudorsaken grundas i moral. Huvudargumentet som framförs är att ett rikt 

land har en moralisk skyldighet att bedriva politik som är miljömedveten även om andra 

länder inte gör det. Författaren drar vidare slutsatsen att huvudargumenten är mycket 

osäkra och att en hård klimatpolitik i ett land har visat sig ge minskade utsläpp i det 

specifika landet men ökade utsläpp i andra länder, detta till följd av förflyttningar av 

verksamheter från landet med skatt till länder utan skatt. (Hoel, 2012) 
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KAPITEL 3 

TEORETISK REFERENSRAM 

 

 

 

 

Kapitlet behandlar nationalekonomisk mikroteori och tidigare studier relaterade till 

ekonomiska styrmedel. Teorierna och de tidigare studierna som valts kan appliceras på 

den svenska flygskattens utformning och är därför relevanta att analysera. 

 

3.1  Inledning 

Kaptilet tar upp 5 nationalekonomiska teorier som kommer att användas för att 

analysera den svenska flygskattens utformning utifrån perspektiven kostnadseffektivitet, 

incitament till teknologisk utveckling och måluppfyllelse. Teoriernas syfte är att 

användas för att analysera den svenska flygskattens utformning i analysavsnittet i 

kapitel 5. 

 

Den första teorin som presenteras är teorin om ”kollektiva och privata varor”. Teorin 

redogör för hur en varas eller resurs egenskaper kan definieras utifrån begreppen 

rivalitet och exkluderbarhet. Utifrån definitionen av varans eller resursens egenskaper 

går det vidare att härleda resursen till en grupptillhörighet genom en fyrfältmatris. 

Grupptillhörigheten kan därefter identifieras genom olika teoretiska karaktärsdrag som 

är specifika för en viss grupp varor eller resurser. Utgår man från företagens nyttjande 

av atmosfären som en resurs, är denna teori kopplad till flygskattens bakgrund genom 

flygindustrins utsläpp och de negativa externa effekter dessa medför.  

 

För att kunna påvisa vilka konsekvenser negativa externa effekter har på en marknad 

byggs teorikaptilet vidare med teori nummer två som behandlar  

”marknadsmisslyckanden till följd av negativa externa effekter”. Teorin redovisar 

initialt en statisk marknad som inte inkluderar kostnaderna för de negativa externa 

effekterna i marknadspriset. Vidare redogör teorin för vad som händer på en marknad 

när en skatt införs med målet att inkludera kostnaderna för de negativa externa 

effekterna i marknadspriset. Teorin är direkt kopplad till flygskattens mål om att 
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inkludera de negativa externa effekterna från den svenska flygindustrins utsläpp i 

marknadspriset och är därför relevant för rapporten. För att hitta en kostnadsoptimal 

lösning på marknadsmisslyckandet för samhället, presenteras den tredje teorin om 

kostnadseffektiva styrmedel.  

 

Teorin om kostnadseffektiva styrmedel redogör för vilka kriterier som ligger till grund 

för att ett styrmedel ska betraktas som kostnadseffektivt utifrån den nationalekonomiska 

definitionen. Till sin hjälp illustrerar teorin två utfall på en statisk marknad med två 

företag som genererar utsläpp i atmosfären. De två utfallen jämförs sedan för att vidare 

härleda fram vad som kan anses vara en kostnadseffektiv lösning på utsläppsproblemet. 

Teorin hjälper till vid analysen av om den svenska flygskattens utformning är en 

kostnadseffektiv skatt sett ur ett nationalekonomiskt perspektiv. 

 

För att kunna analysera huruvida skattens införande påverkar flygindustrins incitament 

till teknologisk utveckling presenteras den fjärde teorin som beskriver företagens 

incitament till teknologisk utveckling. Teorin konstaterar att ett företag kan få 

incitament till teknologisk utveckling om företaget ges möjligheten att kunna spara in 

pengar på skatten genom att investera i effektivare teknik. Teorin kommer att hjälpa till 

vid analysen av om den svenska flygskattens utformning ger incitament till teknologisk 

utveckling för flygbolagen på den svenska marknaden. 

 

Den femte och sista teorin presenterar vad som händer om man lägger en skatt på en 

marknad som redan omfattas av EU-ETS handelssystem med utsläppsrätter. Teorin 

härleder matematiskt fram ett resultat som senare hjälper till att analysera den svenska 

flygskattens effekter på flygindustrin. Teorin är relevant för uppsatsen eftersom den 

svenska flygindustrin ingår i de marknader som omfattas av EU-ETS handelssystem 

med utsläppsrätter. 

 

3.2  Kollektiva och privata varor 

Varor eller resurser kan betraktas som kollektiva, open-access, trängsel eller privata, 

och kan sorteras in i en fyrfältmatris. Uppe till vänster i Figur 1 hittas privata varor, 

vilka är varor som har rivalitet och exkluderbarhet i konsumtionen. Ett exempel på en 

privat vara är en glass. Uppe till höger i figuren hittas open-accessresurser, vilka är 
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resurser som har en rivalitet och en icke exkluderbarhet i konsumtionen. Ett exempel på 

en open-accessresurs är ett internationellt fiskevatten. Nere till höger i figuren hittas 

kollektiva varor, vilka är varor som inte har en rivalitet och exkluderbarhet i 

konsumtionen. Ett exempel på en kollektiv vara är försvaret som finns i en nation. Nere 

till vänster hittas den sista termen i figuren, trängselresurser, vilka är resurser som är 

icke-rivaliserande men har en exkluderbarhet i konsumtionen. Ett exempel på 

trängselresurs är en inhägnad jaktmark. (Perman et al, 2011) 

 

Med begreppet rivalitet menas att för varje ny individ som inleder en konsumtion av 

resursen, försämras nyttan för de individer som redan konsumerar resursen. Omvänt, 

beskriver begreppet icke rivaliserande att för varje ny individ som inleder en 

konsumtion av resursen, försämras inte nyttan för de individer som redan konsumerar 

resursen. Begreppet exkluderbarhet definieras som att de redan resurskonsumerande 

individerna kan exkludera andra individer från att börja inleda en konsumtion av 

resursen. Omvänt, definieras begreppet icke exkluderbarhet som att de redan 

resurskonsumerande individerna inte kan exkludera andra individer från att börja inleda 

en konsumtion av resursen. Distinktionen mellan privata och kollektiva varor eller 

resurser kan skildras i en fyrfältsmatris, se Figur 1.  Matrisen lyfter fram två egenskaper 

som avgör i vilken kategori som en vara eller resurs bör kategoriseras. (Perman et al, 

2011) 

 

 

Figur 1: Kollektiva och privata varor. 

Källa: Figur hämtad från litteraturen Perman et al (2011). 

 

Kopplas teorin om kollektiva och privata varor till flygtrafikens utsläpp i atmosfären, 

kan atmosfären som vara eller resurs analyseras djupare. I det internationella 
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perspektivet kan en enskild stat inte reglera den globala flygindustrins utsläpp i 

atmosfären. Däremot, kan enskilda nationers myndigheter reglera användningen av den 

inhemska flygindustrins utsläpp i atmosfären på nationell nivå genom skatter, avgifter, 

lag och regleringar. Detta gör flygindustrins konsumtion av atmosfären icke exkluderbar 

på internationell nivå men exkluderbar på nationell nivå. Vidare finns det en rivalitet i 

konsumtionen av atmosfären, både internationellt och nationellt, vilket medför att 

flygindustrins konsumtion av atmosfären kan klassas som en ren privat vara på nationell 

nivå och en open-accessresurs på internationell nivå. (Kaul et al, 1999) 

 

3.3  Marknadsmisslyckanden till följd av negativa externa effekter 

På en marknad med ett marknadsmisslyckande till följd av negativa externa effekter, 

speglar prisbildningen på marknaden inte den “riktiga” kostnaden för konsumtionen 

eller produktionen av varan eller tjänsten. En extern effekt kan antingen vara positiv 

eller negativ och kan definieras som att en individs konsumtion av en vara eller tjänst 

påverkar en annan individs nytta. (Perman et al, 2011; Lundmark, 2017) 

I prisbildningen på marknaden ingår inte kostnaderna för de negativa externa effekterna 

som konsumtionen eller produktionen av varan eller tjänsten för med sig. I Figur 2 

illustreras en graf med kvantiteten av en vara på x-axeln och priset på varan på y-axeln. 

Marknadsjämvikten bildas där utbuds- och efterfrågekurvorna skär varandra på 

marknaden, punkt Q(1), P(1). Punkten visar konsumtions- och produkitionsnivån där 

producenter och konsumenter möter varandra på marknaden. Vid en marknadskvantitet 

på Q(1)-enheter av en vara eller tjänst, skulle det samhällsekonomiskt optimala priset 

för konsumtionen och produktionen av varan eller tjänsten bli priset P*(1). Med ett 

antagande om en konstant extern effekt per konsumerad enhet, skulle detta leda till att 

marginalkostnaden för samhället (MC) är större än marginalnyttan av konsumtionen av 

varan (MU), MC > MU, vilket sedermera leder till att efterfrågan på marknaden inte 

tillmötesgå utbudet på den samhällsoptimala prisnivån. Till följd av att kostnaderna för 

de externa effekterna inte tas i beaktande, sätts därför ett för lågt pris på marknaden 

vilket skapar marknadsmisslyckandet. Kostnaden för de negativa externa effekterna 

belastar samhället med differensen mellan priset P*(1) och P(1) multiplicerat med 

kvantiteten Q(1). (Perman et al, 2011; Lundmark, 2017) 
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Figur 2: Marknadsmisslyckande till följd av negativa externa effekter. 

Källa: Egenillustrerad figur hämtad från litteraturen Perman et al (2011) och Lundmark 

(2017). 

 

För att skifta betalningsansvaret till marknadens parter, internalisera samhällets 

kostnader för de externa effekterna och lösa marknadsmisslyckandet, kan en punktskatt 

införas på marknaden. Punktskatter tas generellt ut på specifika varor och tjänster för att 

förändra konsumenters och producenters beteenden, finansiera den offentliga sektorn 

eller användas som ekonomiska styrmedel. (Perman et al, 2011; Lundmark, 2017) 

 

Införandet av en punktskatt på utbudet som styrmedel, med syftet att inkludera 

kostnaderna för de negativa externa effekterna i marknadspriset, leder till att priset på 

varan eller tjänsten stiger, vilket medför att den efterfrågade kvantiteten på varan eller 

tjänsten sjunker, se första marknaden i Figur 3. Efterfrågeminskningen sker till följd av 

den relativa prisökningen jämfört mot andra varor, vilket leder till en substitution från 

varan med skatt till en ökad efterfrågan och konsumtion av en annan vara, se andra 

marknaden i Figur 3. Graden av substitution bestäms utifrån efterfrågekurvans lutning 

och efterfrågeelasticitet. (Perman et al, 2011; Lundmark, 2017) 

 

Första marknaden i Figur 3 illustrerar scenariot genom att utbudskurvan på marknaden 

skiftar uppåt, vilket följaktligen ger en mindre efterfrågad kvantitet och ett högre pris på 

marknaden, allt annat lika. Marknaden övergår från att vara en marknad som inte betalar 

för de externa effekter de orsakar, till en marknad som betalar för de kostnader som de 



 
15 

externa effekterna medför. Skillnaden mot utgångsläget i Figur 1, är att utbuds- och 

efterfrågekurvorna nu skär varandra i ett samhällsekonomiskt optimum. (Perman et al, 

2011; Lundmark, 2017) 

 

 

Figur 3: 1) Marknaden med punktskatt på utbudet & 2) Substitutmarknad. 

Källa: Egenillustrerad figur hämtad från litteraturen Perman et al (2011) och Lundmark 

(2017). 

 

Teorin om marknadsmisslyckande till följd av negativa externa effekter hjälper till att 

förklara det rådande marknadsmisslyckandet inom flygindustrin. Den svenska 

flygskatten är ett klimatpolitiskt styrmedel utformad för att försöka komma åt 

flygindustrins negativa externa effekter.  

 

Leicester & O’Dea, 2008 skriver i sin rapport att alla nationer skulle gynnas ekonomiskt 

och miljömässigt om de införde en flygskatt samtidigt. Ett införande av en flygskatt i 

alla länder skulle i teorin leda till en samhällsekonomiskt optimal konsumtionsnivå och 

prissättning av den kommersiella luftfarten, vilket i sin tur leder till att det samhället 

inte längre skulle behöva betala för de negativa externa effekterna skapade av 

flygindustrin. En flygskatt skulle därmed leda till att flygindustrin betalade för de miljö- 

och skadekostnader som flygtransporternas utsläpp antas medföra. (Leicester & O’Dea, 

2008) 

 

Ett problem som kan uppstå är att om bara några länder inför en flygskatt, kan 

incitament skapas för andra nationer att avstå från att införa en flygskatt. Problemet 

grundas i att nationen som inte inför en flygskatt ökar sina relativa marknadsandelar i 
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flygindustrin och länderna med en flygskatt får försämrade relativa marknadsandelar. 

Ovanstående scenario kan förklaras genom de beteendeförändringar hos resenärer och 

flygbolag som en flygskatt kan medföra. När en flygskatt införs i några länder kan 

flygbolag och resenärer välja att förändra sina beteenden för att undvika flygskatten. 

Beteendeförändringen sker genom att flygbolag och resenärer substituerar bort landet 

med en flygskatt mot länder utan en flygskatt. Detta kan ske genom att flygbolag 

förändrar sina flyglinjer från en flygplats med flygskatt till en annan flygplats utan en 

flygskatt eller att resenärer istället väljer att resa från en närliggande flygplats i ett annat 

land utan en flygskatt. (Leicester & O’Dea, 2008; Väyrynen Chytiris & Ström, 2017) 

 

Kopplas de tidigare studierna till mikroteorins figur 3, skulle det innebära att 

flygresandet kan komma att minska i Sverige men öka i omfattning i ett annat land. 

Nettoeffekten av den svenska flygskatten blir då liten och kan till och med bli negativ. 

 

3.4  Kostnadseffektiva styrmedel 

Söderholm & Hammar (2005) presenterar i sin rapport en nationalekonomisk modell 

om styrmedel som främjar kostnadseffektivitet. Modellen inleds med förenklingen om 

att det enbart förekommer två företag på en marknad (Företag A och Företag B). I den 

initiala fasen står samhället för kostnaderna för de negativa externa effekterna som 

företagen på marknaden orsakar. För att skifta betalningsåtagandet från samhället till 

marknaden, implementerar myndigheterna en skatt som gör att skatteintäkterna 

motsvarar de externa effekterna (t = t*).  Teorin är till en början i linje med teorin om 

marknadsmisslyckande till följd av externa effekter. Men vad som skiljer teorin i 

rapporten av Söderberg & Hammar (2005), är att rapportens teori utvecklar 

resonemanget till att beskriva hur utsläppsminskningen fördelas mellan de olika 

företagen som verkar på samma marknad. (Söderholm & Hammar, 2005) 

 

Kostnadseffektivitet definieras som; den lägsta kostnaden för samhället att uppnå ett 

givet politiskt mål och relaterat till klimatpolitiken och reduktionen av CO2 definierar 

Söderholm & Hammar (2005) begreppet på följande sätt: 
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”Ett styrmedel som säkerställer att den totala reduktionen av koldioxid åstadkoms 

till lägsta möjliga kostnad för samhället, är således ett styrmedel som främjar 

kostnadseffektivitet i klimatpolitiken.” 

- Söderholm & Hammar (2005) 

 

I citatet från Söderholm & Hammar (2005) är reduktionen av utsläpp av CO2 och andra 

växthusgaser ett mål i den svenska klimatpolitiken. Ett styrmedel som kan komma att 

åstadkomma det specificerade målet till den lägsta möjliga kostnaden för samhället, är 

det styrmedlet som främjar kostnadseffektivitet. (Söderholm & Hammar, 2005) 

 

Modellen fortsätter med antagandet om att företagen på marknaden är 

kostnadsminimerare och därmed vill hålla sina kostnader så låga som möjligt. Ett annat 

antagande är att de båda företagen på marknaden har olika reningskostnader för samma 

mängd utsläpp. I modellen har det ena företaget (Företag A) relativt låga 

reningskostnader och det andra företaget (Företag B) relativt höga reningskostnader. 

Figur 4 illustrerar mängden rening på x-axeln och företagens marginalkostnad på y-

axlarna. 

 

Utgår man ifrån att båda företag ska rena lika mycket av utsläppen, kommer både 

Företag A och Företag B att rena fram till mittpunkten (QR), vilket vid första anblick 

kan uppfattas som moraliskt rättvist eftersom de båda företagen renar lika mycket. Men 

analyseras situationen närmare utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv och 

kostnadseffektivitet, sker följande utfall: 

 

När de båda företagen exponeras mot myndigheternas skatt, kommer företagen utifrån 

modellens antaganden att rena till dess att företagens egna marginalkostnader är lika 

med skatten (MC = t*). Företag A kommer att rena till dess att marginalkostnaden är 

lika med skatten (MCA = t*), vilket ger reningskvantiteten (Q*). Detta sker på grund av 

att det är billigare för Företag A att rena sina utsläpp än att betala skatten, efter punkt 

(Q*) är det dyrare för Företag A att rena utsläppen än att betala skatten. Samma sak 

gäller för Företag B. Företag B kommer att rena fram tills företagets marginalkostnad är 

lika med skatten (MCB = t*), vilket sker i punkten (Q*), efter punkt (Q*) är det billigare 

för Företag B att betala skatten. (Söderholm & Hammar, 2005) 
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Vad som går att konstatera ur Figur 4 och ovanstående scenario, är att företagen renar 

olika mycket men till ett kostnadseffektivt resultat. Det kostnadseffektiva resultatet 

härleds till att; på grund av att företagen har olika marginalkostnader kommer företaget 

med den lägsta marginella reningskostnaden att rena mer och företaget med den högre 

marginella reningskostnaden att rena mindre. Jämfört med utfallet om både företagen 

renar lika mycket ger detta utfall en samhällsbesparing motsvarande båda trianglarna 

under Företag B:s och över Företag A:s marginalkostnadskurvor. Skillnaden mot 

initialscenariot är att båda företagen nu istället renar samma totala mängd till en lägre 

kostnad för samhället, vilket främjar kostnadseffektivitet. (Söderholm & Hammar, 

2005) 

 

 

Figur 4: Styrmedel som främjar kostnadseffektivitet. 

Källa: Figuren är hämtad från Söderholm & Hammar (2005). 

 

Den svenska flygskattens utformning skiljer sig från den teoretiska utformningen av 

Söderholm & Hammars rapport. Den svenska flygskattens utformning beskattar alla 

flygbiljetter till samma destination med samma belopp. Det spelar därför ingen roll om 

ett flygbolag har äldre flygplan som släpper ut relativt mer eller nyare flygplan med 

miljövänligare teknik som släpper ut relativt mindre. De olika flygbolagen kommer att 

få betala samma skatt om de har samma passagerarantal och flyger till samma 

destination.  

 

De svenska myndigheterna har för närvarande ingen gräns för hur mycket varje 

flygbolag ska rena av sina utsläpp. De sätter istället en likadan skatt per flygresa oavsett 
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hur mycket flygbolaget renar. Eftersom flygbolagen har olika reningskostnader 

beroende på vilka kombinationer av flygplansmodeller de har i sin flotta, kommer den 

genomsnittliga marginella reningskostnaden för olika flygbolag att se olika ut.  

 

3.5  Incitament till teknologisk utveckling 

Figur 5 visar ett företags utsläppsreduktion på x-axeln och företagets marginella 

reningskostnad MAC (A) på y-axeln. Likartat med de föregående teorierna 

implementeras en skatt (t) för varje ton utsläpp på marknaden. Vid antagandet om att 

företaget är vinstmaximerande, kommer företaget att rena sina utsläpp tills den 

marginella reningskostnaden är lika med skatten (MAC(1) = t), vilket sker vid 

reningskvantiteten Z(1). Utfallet sker till följd av att företagets marginella 

reningskostnad är lägre än skatten fram till punkten Z(1). Den totala reningskostnaden 

för företaget blir området, (X). Den fortsatta delen, område (Y), kommer företaget 

istället att betala skatt på. Detta sker till följd av att det är billigare inom det området att 

betala skatten än att rena utsläppen. (Perman et al, 2011; Field, 2009) 

 

 

Figur 5: Skatt och utsläppskostnader. 

Källa: Egenillustrerad figur hämtad från litteraturen Perman et al (2011). 

 

Incitamentet till teknologisk utveckling sker enligt teorin genom att företaget kan göra 

kostnadsbesparingar genom att investera i nyare och billigare reningsteknik. Detta sker 

genom att det blir billigare för företaget att rena utsläppen istället för att betala 

utsläppsskatten. Till följd av investeringar i bättre och billigare reningsteknik illustrerar 

Figur 6 ett skift i den marginella reningskostnadskurvan (MAC) hos företaget, från  
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MAC (1) till MAC (2). Företaget kommer fortsätta rena tills den nya marginella 

reningskostnaden är lika med skatten (MAC (2) = t), vilket sker i den nya punkten Z(2), 

allt annat lika. Den nya totala reningskostnaden för företaget blir det nya området (X). 

Därefter kommer företaget återigen att välja att betala totala skattekostnaden (Y) istället 

för att rena sina utsläpp. Detta sker genom att skattekostnaden är lägre än den fortsatta 

marginella reningskostnaden efter utsläppsreduktionen Z(2). (Perman et al, 2011; Field, 

2009) 

 

Effekten av den teknologiska utvecklingen är att företaget kan rena en större mängd 

utsläpp till en lägre kostnad än tidigare på grund av företagets incitament att kunna göra 

besparingar på skatten i form av område (S). (Perman et al, 2011; Field, 2009) 

 

 

Figur 6: Incitament till teknologisk utveckling. 

Källa: Egenillustrerad figur hämtad från litteraturen Perman et al, (2011). 

 

Teorin om skatt och incitament till teknologisk utveckling ligger till grund för 

diskussionen om huruvida den svenska flygskattens utformning kan förmå flygbolagen 

som är verksamma i Sverige att investera i nyare miljövänligare teknik samt 

effektivisera sina verksamheter med hänsyn till miljöaspekter.  

 

Kopplas teorin om incitament till teknologisk utveckling till flygindustrin, skriver 

Mayor & Tol (2007) och Keen et al (2013) i sin rapport att om en flygskatt ska vara 

miljöeffektiv bör det finnas inbyggda incitament för flygbolagen att göra miljömedvetna 

investeringar och effektiviseringar. Några förslag på investeringar och effektiviseringar 
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som författarna ger är; att reducera mängden bränsle per flygning, förändra 

bränslesamansättningen, använda effektivare flygplan, maximera flygplanslasten, 

effektivisera flygavgångarna med färre avgångar men med fler passagerare per flygning. 

(Mayor & Tol, 2007; Keen et al, 2013) 

 

Den svenska flygskatten ger inte några incitament för flygbolagen att minska sina 

utsläpp eftersom skatten läggs på varje resenärs flygbiljett och inte på det utsläpp 

flygplanet gör. Som nämnts i teorin om kostnadseffektiva styrmedel spelar det därför 

ingen roll om flygbolagen har en flotta med äldre flygplan som släpper ut relativt mer 

eller en flotta bestående av nyare flygplan med miljövänligare teknik, eftersom 

flygbolagen ändå behöver ålägga passagerarna med samma skattebelopp. 

 

3.6  Skatter på marknader omfattas av handel med utsläppsrätter 

Flygbolagen på den svenska marknaden omfattas för närvarande både av EU-ETS 

handelssystem med utsläppsrätter av CO2 och av den svenska flygskatten. Följande 

avsnitt behandlar den nationalekonomiska teorin om vilka effekter som uppstår om ett 

land har en skatt på utsläpp och ett system med utsläppsrätter samtidigt. 

 

Fankhauser et al (2011) undersöker i sin rapport; Combining multiple climate policy 

instruments: how not do it, effekterna av att implementera en CO2-skatt ovanpå en 

marknad som redan omfattas av European Union Emissions Trading System (EU-ETS). 

(Fankhauser et al, 2011) 

 

Författarnas teoretiska modell har sin utgångspunkt i att anta ett optimeringsproblem 

med ett företag som släpper ut CO2 i atmosfären. Företaget på marknaden omfattas både 

av en skatt på CO2 (t) och EU-ETS etablerade handelssystem med utsläppsrätter av 

CO2. Priset på CO2-utsläppen i EU-ETS antas också vara större än noll (p > 0).  Under 

ett system med de två implementerade styrmedlen måste företaget betala en skatt för 

varje utsläpp de gör och samtidigt se till att inneha tillräckligt många utsläppsrätter för 

den mängd utsläpp de genererar under den givna utsläppsperioden. (Fankhauser et al, 

2011) 
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För att kunna göra en matematisk ekvation behöver variablerna i ekvationen bestämmas 

och förklaras. Den första variabeln är: (e0), som representerar företagets initiala mängd 

utsläpp. Den andra variabeln är: (e), som benämner företagets utsläpp efter att reningen 

av en viss mängd utsläpp har gjorts. Genom att använda de både variablerna kan 

mängden rening som företaget gör under utsläppsperioden uttryckas i en ekvation:   

 

a = e0 - e 

(1.) 

 

Vidare kan företagets reningskostnader uttryckas som: c(a). Företagets reningskostnad 

antas vara tilltagande konvex med företagets ökade ansträngningar med att rena sina 

utsläpp. Ovanstående medför också ett antagande om att förstaderivatan är större än 

noll: (c’ > 0) och att andraderivatan också är större än noll (c’’ > 0). Utifrån de hittills 

bestämda variablerna kan företaget minimera sina reningskostnader genom att sätta ett 

värde på (e) som stämmer överens med följande ekvation: 

 

Mine c(e0-e) = t × e + p× e 

(2.) 

 

Ett ytterligare antagande som görs i modellen är att företaget är för litet för att kunna 

påverka priset på utsläppsrätter (p). På grund av antagandet, är (p > 0) exogent bestämt 

från företagets egna beslutfattande. Genom att derivera (c) med avseende på (e) blir 

förstaordningsvillkoret följande: 

 

c’(e0-e*) = t + p 

(3.) 

 

Ekvation 3 drar slutsatsen att den nivå som minimerar reningskostnaderna är nivån   

e*(t , p). Författarna konstaterar också att andraordningsvillkoret är större än noll       

(c’’ > 0), vilket bekräftar att (e*) minimerar företagets reningskostnader. Om man 

vidare deriverar ekvation 3 med avseende på (t) och antar (p) som en konstant, visar det 

att en ökning av skatten reducerar utsläppen enligt följande ekvation: 
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e*  =  -1 ÷ c´´ < 0 

(4.) 

 

Resultatet håller enligt författarna även för ökningar i det tillåtna priset vilket gör att 

(e*p = e*t). Vidare sätter lagstiftarna i EU-ETS ett aggregerat utsläppstak i ton CO2 (E), 

som är lika stort som de aggregerade utsläppen från alla företagen på marknaden. 

Vidare gör författarna också ett förenklande antagande om att alla företag på marknaden 

är identiska och antalet företag på marknaden benämns som: (n). Vilket kan uttryckas i 

följande ekvation: 

 

E  =  n × e* 

(4.) 

 

Genom att derivera Ekvation 4, kan utsläppstakets effekt på marknadspriset på 

utsläppsrätter uppnås. Vilket ger följande ekvation: 

 

dE = n × e*t × dt + n × e*p × dp 

(5.) 

 

Hålls skatten konstant (dt = 0) resulterar det i att: (dp/dE = (n e*p)
-1 < 0), vilket 

bekräftar att ju högre utsläppstak som implementeras, desto lägre blir priset på 

utsläppsrätter. Författarna når ett intressant resultat, vilket nås genom ett bestämt 

utsläppsmål där (dE = 0), vilket uttrycks som följande ekvation: 

 

dp / dt = -e*t ÷ e*p = -1 

(6.) 

 

Ekvation 6 förklarar att en höjning av skatten resulterar i en lika stor minskning i priset 

på utsläppsrätter. Resultatet visar att så länge utsläppsmålet (E) hålls konstant och är 

bindande för alla företag på marknaden, kommer de båda styrmedlen i kombination att 

motarbeta varandra. (Fankhauser et al, 2011) 
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Ovanstående härledande är ett viktigt resultat för uppsatsen eftersom utifrån Fankhauser 

et al, 2011:s modell, skulle den svenska flygskatten inte reducera utsläppen i världen 

ytterligare utan snarare sänka priset på EU-ETS utsläppsrätters effekter i Sverige. 

 

I Konjunkturinstitutets rapport från 2007 analyseras effekterna av en flygskatt i Sverige 

och hur skatten kan komma att påverka den totala mängden utsläpp från flygindustrin i 

Europa. Citerat ur Konjunkturinstitutets rapport Miljö, ekonomi och politik 2017: 

 

”En skatt på flygresor från en svensk flygplats till en annan flygplats, inom Sverige 

eller inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES), bidrar inte till 

minskade globala koldioxidutsläpp i nuvarande EU ETS-system.” 

- Von Below et al (2017) 

 

Bakgrunden till ovanstående citat är att flygbolagen inom EU-ETS system är skyldiga 

att köpa utsläppsrätter som står i proportion till de utsläpp som de släpper ut. En skatt 

som minskar flygningar i och ifrån Sverige skulle därmed leda till att verksamma 

aktörer i Sverige skulle sälja sina utsläppsrätter till flygbolag verksamma i andra länder 

som inte har en flygskatt. Effekten blir att utsläppen minskar i Sverige men inte i 

Europa och i världen som helhet. Utsläppsrätterna som flygbolagen verksamma i 

Sverige kommer att sälja, kommer med stor sannolikhet köpas upp av aktörer 

verksamma i andra länder, som i sin tur kommer att använda utsläppsrätterna till att 

släppa ut samma mängd föroreningar men i andra europeiska länder än Sverige. (Von 

Below et al, 2017) 
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KAPITEL 4 

STATISTIK OCH BERÄKNINGAR 

 

 

 

 

Kapitlets data baseras på den svenska regeringens utgångspunkter då de ligger till 

grund för införandet av flygskatten i den svenska lagstiftningen. Vidare presenteras 

statistik från sekundära källor och egna beräkningar för att få en tydligare bild över 

flygindustrins utsläpp nationellt och internationellt år 2005. Varför år 2005 valts är på 

grund av att detta är det år utredningen utgår ifrån. Beräkningarna kommer att 

användas till att kvantitativt analysera flygskattens måluppfyllelse och 

kostnadseffektivitet. I slutet av kapitlet beräknas och jämförs tre flygresor och det 

svenska bensinbilresandets kostnadsfunktioner för utsläpp av CO2 i atmosfären. 

 

4.1  Sammanfattning 

Uppsatsen kommer i detta kapitel att undersöka hur stor den procentuella 

utsläppsminskningen av CO2 till följd av den svenska flygskatten skulle kunna bli i 

relation till världens, Sveriges och flygindustrins totala utsläpp år 2005. Detta resultat 

kommer senare att användas för att besvara uppsatsens två första forskningsfrågor om 

flygskattens kostnadseffektivitet och måluppfyllelse. Som kuriosa till uppsatsen 

kommer kapitlet dessutom att försöka skatta ett pris på vad flygskatten kan komma 

kosta samhället per minskat ton utsläpp.  

 

Kapitlet kommer även att innehålla en jämförelse av utsläppskostnader mellan den 

svenska flygskatten och de CO2-relaterade skatterna på det svenska bensinbilresandet. 

Detta för att undersöka om priset på CO2- utsläpp mellan de två områdena är likställda 

eller avvikande. Jämförelsen kommer senare att användas för att undersöka hur 

incitamenten hos aktörerna på marknaden påverkas av respektive skatter. 

 

För att undersöka ovanstående, inleds kapitlet med att beräkna världens, Sveriges och 

flygindustrins totala utsläpp. Vidare ställs utredningens utsläppsminskningsestimat i 

relation till de totala utsläppen för att nå uppsatsens resultat. Jämförelsen mellan 
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flygskatten och de CO2-relaterade skatterna på det svenska bensinbilresandet kommer 

att inledas med att härleda utsläppskostnaderna för tre flygresor ifrån Sverige, för att 

senare härleda de CO2-relaterade utsläppskostnaderna för det svenska bensinbilresandet. 

 

4.2  Koldioxidekvivalenter och flygindustrins totala utsläpp 

För att kunna jämföra skadeverkningarna av olika växthusgasers och biprodukters olika 

ämnen i atmosfären, används måttet koldioxidekvivalenter. En koldioxidekvivalent är 

ett jämförbarhetsmått som tar ett annat ämne än CO2 och beräknar hur många gånger 

ämnet är skadligare relativt CO2 i atmosfären. Måttet tar således hänsyn till de olika 

ämnenas skadeverkningar och gör de olika ämnena jämförbara i ett gemensamt mått. 

(Naturvårdsverket, 2018) 

 

4.2.1  Beräkningar av flygindustrins totala utsläpp  

Enligt regeringens utredare stod den totala flygindustrin i världen år 2005 för cirka 5% 

av världens totala utsläpp. Vidare skriver de att det finns en osäkerhet i det ovanstående 

estimatet men att man kommit fram till att flygindustrin med ett 90-procentigt 

konfidensintervall står för mellan 2 - 14% av världens totala utsläpp samt att utsläppen 

från den totala flygindustrin i världen uppgår till cirka 640 miljoner ton CO2 år 2005. 

(SOU 2016:83) 

 

I en rapport av Keen et al (2013) skriver författarna att den totala flygindustrins utsläpp 

stod för cirka 1.5% av världens totala utsläpp år 2007, vilket två år efter utredningens 

beräkningsår skulle motsvara cirka en tredjedel av vad som omnämns i utredningen 

(Keen et al, 2013). Nedan följer två citat från utredningen: 

 

Citat 1: 

”För att jämföra flygets totala klimatpåverkan med påverkan från enbart 

koldioxid kan olika mått användas. Genom att multiplicera koldioxidutsläppen 

med en faktor på 1.7 eller 1.9 kan klimateffekten av de samlade utsläppen samt 

effekter av kondensstrimmor och påverkan på cirrusmoln uttryckas i form av 

koldioxidekvivalenter.” 

- SOU 2016:83, s 38 
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& 

 

Citat 2: 

”Effekten från utsläpp av partiklar och kväveoxider finns dock även för inrikesflyg. En 

försiktighetsprincip bör därför tillämpas och inrikes jetdrivet inrikesflyg räknas upp 

med en faktor på 1.5” 

- SOU 2016:83, s 39 

 

Genomförs en beräkning utifrån tidigare nämnd information och citat, kan ett intervall 

över flygindustrins koldioxidekvivalenter skattas i Figur 7. Resultatet är en omräkning 

från enbart koldioxidens klimatpåverkan till den samlade klimatpåverkan från alla 

växthusgaser i flygmaskinernas utsläpp i världen. Genom att ta 640 miljoner ton CO2 

multiplicerat med faktorvärdena 1.5, 1.7 respektive 1.9, resulterar det enligt 

utredningens metod till ett högsta och ett lägsta värde på flygindustrins totala 

klimatpåverkande utsläpp i världen. Det högsta värdet beräknas med faktor 1.9 till 1 216 

miljoner ton koldioxidekvivalenter. Vilket skulle motsvara att alla flygmaskiner i luften 

gör maximal klimatpåverkan. Det lägsta värdet beräknas enligt faktor 1.5 till 960 

miljoner ton koldioxidekvivalenter och skulle motsvara att alla flygmaskiner i luften är 

inrikesflyg samt gör minsta möjliga klimatpåverkan. Även om extremerna ovan är 

orealistiska, ger resultatet ett intervall för var sanningen bör ligga om alla värden är i 

linje med verkligheten. 

 

 

Figur 7: Omräkning från koldioxid till samlad klimatpåverkan av utsläppen 

(2005års siffror). 

Källa: Egenillustrerad figur. 

 

Världens totala utsläpp i koldioxidekvivalenter mätt som ton motsvarar 47.2 miljarder 

ton koldioxidekvivalenter, se Figur 8. (World bank, 2018) 
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Figur 8: Världens totala utsläpp (Miljoner kiloton koldioxidekvivalenter). 

Källa: Statistik hämtad från Världsbankens databas åren 2000-2012. (World bank, 

2018). 

 

Genom att dividera faktorvärdena från världens samlade utsläpp från flygindustrin i    

Figur 7 med världens totala utsläpp från Figur 8, resulterar det i två intervallgränser för 

den samlade flygindustrins procentuella andel världens totala utsläpp. Den högre 

intervallgränsen blir cirka 2.58% och den lägre intervallgränsen resulterar i 2.03%. 

Beräkningen görs genom att ta värdena i Figur 7 i täljaren och dividera värdena med 

världens totala utsläpp omräknade i ton i nämnaren. Resultatet redovisas i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Totala flygindustrins utsläpp som procentuell andel av världens totala 

utsläpp år 2005 

Flygindustrins totala utsläpp: % av världens totala utsläpp: 

Faktor (1)               640 000 000 ton  1.38% 

Faktor (1.5)            960 000 000 ton  2.03% 

Faktor (1.7)         1 088 000 000 ton  2.30% 

Faktor (1.9)         1 216 000 000 ton  2.58% 

Källa: Egenberäkningar. 

 

Uppsatsens resultat ligger i den nedre delen av utredningens källors 90-procentiga 

konfidensintervall på mellan 2 - 14%. Resultatet är baserat på utredningens egen metod 

och visar att flygindustrin stod för cirka 2.03 - 2.58% av världens totala utsläpp år 2005. 

Vilket är hälften så stort som regeringen via sina källor hävdar i sin rapport. Värt att 
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notera är att resultatet från uppsatsen överstiger 2007 års estimat i rapporten av Keen et 

al, (2013) med 0.5 - 1.5%.  

 

4.3  Den svenska flygindustrins totala utsläpp 

Av de mellan 960 och 1 216 miljoner ton koldioxidekvivalenter som världens 

flygindustri totalt beräknades släppa ut år 2005, står svensk flygindustri för cirka 10 

miljoner ton enligt samma källa som regeringen hänvisar till, se Figur 9 (SOU 2016:83; 

Kamb et al, 2016). 

 

 

Figur 9: Sveriges totala utsläpp från flygindustrin år 1990-2010. 

Källa: Hämtad från rapporten Kamb et al, (2016). 

 

4.3.1  Beräkningar av den svenska flygindustrins totala utsläpp  

Genom att ta den svenska flygindustrins utsläpp år 2005 i täljaren med faktorvärdena 

från världens totala utsläpp från flygindustrin år 2005 i nämnaren och dividera, erhålls 

en kvot på 0.82 - 1.04%. Resultatet visar att Sveriges flygindustris utsläpp skulle stå för 

cirka 1% av de totala utsläppen från den totala flygindustrin i världen, se Tabell 2. 

Vidare kan ytterligare en beräkning göras genom att dividera den svenska flygindustrins 

totala utsläpp i täljaren och världens totala utsläpp i nämnaren, vilket resulterar i 0.02%. 

Värdet motsvarar svensk flygindustris utsläpp som procentuell andel av världens totala 

utsläpp, se Tabell 2. 
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Tabell 2. Svensk flygindustris procentuella andel utsläpp år 2005 

% andel av:                                                               Svensk flygindustri 

Totala flygindustrins utsläpp                                           0.82 – 1.04%                     

Världens totala utsläpp                                                         0.02%  

Sveriges totala utsläpp                                                         13.41%              

Källa: Egenberäkningar. 

 

4.4  Sveriges totala utsläpp och flygskattens utsläppsreduktion 

Världsbanken redovisar att Sveriges totala utsläpp år 2005 var cirka 74.6 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter, se Figur 10 (World bank, 2018). Genom att ta svensk 

flygindustris utsläpp redovisat i utredningen i täljaren och Sveriges totala utsläpp i 

nämnaren, resulterar det i att svensk flygindustri står för 13.41% av Sveriges totala 

utsläpp år 2005, se Tabell 2. 

 

 

Figur 10: Sveriges totala utsläpp (Tusen ton koldioxidekvivalenter). 

Källa: Hämtad från Världsbankens databas över Sveriges totala utsläpp mellan åren 

2000-2012. (World bank, 2018). 

 

Nedan följer ett citat från regeringen utredning: 

 

”…. När hänsyn tas till ökade utsläpp från andra trafikslag genom överflyttningar från 

flyget kan nettoeffekten förväntas uppgå till en reduktion om 0,08–0,2 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter” 

- SOU 2016:83, s 16 
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4.4.1  Beräkningar av den svenska flygskattens utsläppsreduktion 

Enligt ovanstående citat estimeras nettoeffekten av flygskatten bli en utsläppsreduktion 

i Sverige motsvarande 80 000 – 200 000 ton koldioxidekvivalenter (SOU 2016:83). 

Görs en beräkning genom att ta den estimerade nettoeffekten av flygskattens införande i 

Sverige i täljaren och dividera de båda talen med svensk flygindustris, Sveriges, 

respektive världens totala utsläpp år 2005, erhålls 6 kvoter, se Tabell 3.  

 

Uppsatsens resultat visar att en svensk flygskatt skulle med ovanstående information, ge 

en utsläppsminskning i svensk flygindustri på 0.80 – 2.0%, en utsläppsminskning för 

den totala flygindustrin på 0.0083 – 0.0165%, en minskning av Sveriges totala utsläpp 

på 0.10 – 0.26%, samt en minskning av världens totala utsläpp på 0.00017 – 0.00042% 

år 2005, se Tabell 3. Siffrorna gäller givet att flygbolagen inte omallokerar de indragna 

flyglinjerna i Sverige till andra länder. Om en omallokering av flygbolagen äger rum, 

blir siffrorna lägre än vad som är redovisat i Tabell 3. 

 

Tabell 3. Svenska flygskattens utsläppsreduktion som andel av utsläppen år 2005 

% - Reduktion av:             80 000 ton 200 000 ton 

Svensk flygindustris totala utsläpp            0.80% 2.00% 

Totala flygindustrins utsläpp Faktor (1.5)             0.0083%  0.0208% 

Totala flygindustrins utsläpp Faktor (1.7)             0.0074%  0.0184% 

Totala flygindustrins utsläpp Faktor (1.9)             0.0066%  0.0165% 

Sveriges totala utsläpp            0.10% 0.26% 

Världens totala utsläpp             0.00017%  0.00042% 

Källa: Egenberäkningar. 

 

4.5  Utsläppskostnader för svenskt flyg- och bilresande  

För att kunna göra en jämförelse mellan kostnaderna för utsläpp av CO2 för det svenska 

flyg- och bensinbilsresandet, behövs funktioner och variabler fastställas och förklaras. 

Jämförelsen kommer att inledningsvis förklara alla variabler i utsläppskostnaderna för 

CO2 för tre flygresor, för att sedan förklara utsläppskostnaderna för CO2 för bilresandet 

i Sverige. Utsläppskostnaderna kommer vidare att jämföras i grafer som illustrerar 

flygets respektive bilresandets olika utsläppskostnader vid olika nivåer av ton utsläpp av 

CO2.  
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4.5.1  Kostnadsfunktioner för det svenska flygresandets utsläpp av koldioxid 

För att kunna skapa en funktion för de svenska flygskattekostnaderna för CO2-utsläpp 

(hädanefter utsläppskostnader) för alla flygresor som lyfter ifrån Sverige, behövs ett 

antal variabler bestämmas. Uppsatsen har valt att definiera de flygreserelaterade 

variablerna på följande sätt: 

 

TECFlygresor = Totala utsläppskostnaden av CO2. 

AECFlygresor = Genomsnittliga utsläppskostnaden per ton utsläpp av CO2. 

MECFlygresor = Marginella utsläppskostnaden för ett ton utsläpp av CO2. 

AMECFlygresor = Genomsnittliga marginella utsläppskostnaden av CO2. 

ATECFlygresor = Genomsnittliga totala utsläppskostnaden av CO2. 

ETon= Antal ton CO2-utsläpp. 

PEU-ETS = EU-ETS pris på utsläppsrätter. 

tFlyg(60) = 60 kronor i svensk flygskatt. 

tFlyg(250) = 250 kronor i svensk flygskatt. 

tFlyg(400) = 400 kronor i svensk flygskatt. 

n(60)   = Antalet passagerare som betalar 60 kronor i flygskatt. 

n(250)   = Antalet passagerare som betalar 250 kronor i flygskatt. 

n(400)   = Antalet passagerare som betalar 400 kronor i flygskatt. 

θ = Andel av flygresornas CO2 som släpps ut utanför European Economic Area (EEA). 

 

Genom att använda variablerna kan de totala utsläppskostnaderna för utsläppen av CO2 

i atmosfären (TECFlygresor) från flygresorna ifrån Sverige skrivas som en funktion: 

 

TECFlygresor = (1 - θ) × ETon × PEU-ETS + tFlyg(60) × n(60) + tFlyg(250) × n(250) + tFlyg(400) × n(400) 

(7.) 

 

Theta (θ) beskriver den andel av flygresorna som sker utanför EEA-området. Flygresor 

med en destination utanför EEA har inga krav på utsläppsrätter för sina utsläpp över 

länder som är utanför EEA. 

 

Funktion 7 inleds med att förklara att de totala utsläppskostnaderna (TECFlygresor) för de 

flygresor som lyfter ifrån Sverige är en funktion av den totala utsläppskostnaden av EU-

ETS utsläppsrätter och den totala utsläppskostnaden av den svenska flygskatten. 
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Funktionens högra sida beskriver att den totala utsläppskostnaden för EU-ETS 

utsläppsrätter för alla de flygresor som lyfter ifrån Sverige aggregerat, är antalet ton 

utsläpp av CO2 inom EEA ((1 – θ) × ETon) multiplicerat med priset på EU-ETS 

utsläppsrätter (PEU-ETS). Vidare adderas och multipliceras flygskattens bestämda belopp 

med det totala antalet passagerare (n) som är ålagda att betala respektive 

flygskattebelopp (tFlyg(60, 250, 400)), vilket resulterar i den totala utsläppskostnaden för den 

svenska flygskatten. Adderas den totala utsläppskostnaden för utsläppsrätterna med den 

totala utsläppskostnaden för flygskatten, nås den totala utsläppskostnaden för CO2 för 

flygresorna (TECFlygresor). Interceptet i funktionen blir totala utsläppskostnaden av 

flygskatten multiplicerat med antalet passagerare och lutningskoefficienten i funktionen 

blir priset på EU-ETS utsläppsrätter (PEU-ETS). 

 

Genom att ta funktion 7 och dividera funktionen med totala antalet utsläppta ton CO2
 

(ETon), kan flygresornas genomsnittliga utsläppskostnad skrivas om till följande 

funktion: 

 

AECFlygresor = (1 - θ) × PEU-ETS + (tFlyg(60) × n(60)  + tFlyg(250) × n(250)  + tFlyg(400) × n(400)) ÷ ETon 

 (8.) 

 

Funktion 8 visar den genomsnittliga utsläppskostnaden per utsläppt ton CO2 för alla 

flygresor som lyfter ifrån Sverige. 

 

Genom att vidare derivera flygresornas totala utsläppskostnader (TECFlygresor) med 

avseende på antalet ton CO2 de släpper ut (ETon), kan flygresans marginella 

utsläppskostnad för utsläppen av CO2 skrivas som en funktion: 

 

MECFlygresor = ∂TECFlygresor /∂ETon = (1 - θ) × PEU-ETS 

(9.) 

 

Funktion 9 förklarar att flygresornas marginella utsläppskostnad för ytterligare ett ton 

utsläpp av CO2 i atmosfären (MECFlygresor), är lika med den procentuella andelen utsläpp 

som görs inom EEA-området multiplicerat med priset på EU-ETS pris på utsläppsrätter. 
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4.5.2  Beräkningar av tre olika flygresors utsläppskostnader för CO2 

För att göra jämförelsen så enkel som möjligt med avseende på uppsatstiden, kommer 

uppsatsen att jämföra tre flygresor från Stockholm-Arlanda flygplats med ett stigande 

passagerarantal relaterade till resans distans. Antagandet grundar sig i att desto längre 

distans på flygresan, desto större flygplan behövs, vilket följaktligen ger ett antagande 

om ett större genomsnittligt passagerarantal ombord.  

 

Uppsatsen väljer tre olika destinationer med olika taxeringsbelopp på den svenska 

flygskatten. Uppsatsen kommer inte räkna med återresor från destinationerna eftersom 

den svenska flygskatten inte omfattar flygresor till Sverige. Uppsatsens flygresor, 

passagerare och destinationer är följande: 

 

Tabell 4. Flygresor, Destinationer och Passagerare  

Flygresa Destination Passagerare 

EEA Stockholm-Arlanda – Athens Internat. Airport (245.1 mil) 150 

Utrikes1 Stockholm-Arlanda – New York-JFK (628.8 mil)  200 

Utrikes2 Stockholm-Arlanda – Bangkok-Suvarnabhumi (829 mil)  250 

Källa: Avstånd hämtad från (ICAO, 2018-05-10) och passagerarantalet är 

baserade på uppsatsens egna skattningar. 

 

För att kunna fortsätta jämförelsen krävs information om hur många ton CO2 som 

släpps ut under resan till varje destination. Enligt International Civil Aviation 

Organizations (ICAO) Carbon Emissions Calculator, kan följande genomsnittliga CO2-

utsläpp för en enkelresa till destinationerna presenteras: 

 

Tabell 5. Passagerare och destinationernas CO2-utsläpp per enkel flygning 

Destination           CO2-utsläpp Passagerare 

Stockholm-Arlanda – Athens Internat. Airport    62.10 ton             150 

Stockholm-Arlanda – New York-JFK   125.73 ton              200 

Stockholm-Arlanda – Bangkok-Suvarnabhumi          142.19 ton  250 

Källa: CO2-utsläpp hämtad från ICAO Carbon Emissions Calculator (ICAO, 

2018-05-10) . Passagerarantalet är baserat på uppsatsens egna antagande. 
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Nästa steg är att ta reda på priset på utsläppsrätter inom EU-ETS. Enligt Business 

Insiders rapportering över EU-ETS prisnivåer på marknaden daterade till 2018-05-08, 

kan följande information hämtas: 

 

 

Figur 11: EU-ETS pris på utsläppsrätter 2018-05-08. 

Källa: Hämtad från Business Insider (2018-05-08). 

 

Vilket vidare ger uppsatsen ett pris på EU-ETS utsläppsrätter (PEU-ETS): 

 

PEU-ETS = 13.51 €  ≈ 139.50 kronor/ ETon 

(10.) 

 

Utifrån hittills hämtad information, kan uppsatsen skapa tre enskilda funktioner för de 

tre flygresornas totala utsläppskostnad per utsläppt ton CO2 i atmosfären: 

 

AECEEA = (((1 - θ) × EAthens × PEU-ETS + tFlyg(60) × n(60)) ÷ EAthens) 

 

ATECEEA = AECEEA × ETon 

 

ATECEEA = (((1 - 0) × 62.10 ×139.50 + 60 × 150) ÷ 62.10) × 1 = 284.43 kr/ton 

 

Antagande 1: Uppsatsen antar att 0 % av utsläppen från Stockholm-Arlanda till Athens 

International Airport sker över länder utanför EEA och ett genomsnittligt passagerarantal på 

150 passagerare till destinationen. 

(11.) 

 

AECUtrikes1 = (((1 - θ) × ENew York × PEU-ETS + tFlyg(250) × n(250)) ÷ ENew York) 

 

ATECUtrikes1 = AECUtrikes1× ETon 

 

ATECUtrikes1 = (((1 - 0.6) × 125.73 × 139.50 + 250 × 200) ÷ 125.73) × 1 = 453.48 kr/ton 
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Antagande 2: Uppsatsen antar att 60% av utsläppen från Stockholm-Arlanda till New York-

John.F.Kennedy sker över länder utanför EEA och ett genomsnittligt passagerarantal på 200 

passagerare till destinationen. 

(12.) 

 

AECUtrikes2 = (((1 - θ) × EBangkok × PEU-ETS + tFlyg(400) × n(400)) ÷ EBangkok) 

 

ATECUtrikes2 = AECUtrikes2 × ETon 

 

ATECUtrikes2 = (((1 - 0.8) × 142.19 × 139.50 + 400 × 250) ÷ 142.19) × 1 = 731.18 kr/ton 

 

Antagande 3: Uppsatsen antar att 80% av utsläppen från Stockholm-Arlanda till Bangkok-

Suvarnabhumi sker över länder utanför EEA och ett genomsnittligt passagerarantal på 250 

passagerare till destinationen. 

(13.) 

 

Funktionerna beskriver att de tre flygresornas utsläppskostnader är lika med den andel 

av resans CO2-utsläpp som sker inom EEA multiplicerat med priset på EU-ETS 

utsläppsrätter vilket är den totala utsläppskostnaden för EU-ETS utsläppsrätter. Vidare 

adderas med den svenska flygskatten, multiplicerat med antalet resenärer, vilket ger den 

totala utsläppskostnaden för resan.  

 

För att normalisera avstånden mellan de olika destinationerna och göra dem jämförbara, 

divideras uttrycket med resans CO2-utsläpp för att få en genomsnittlig kostnad per ton 

CO2-utsläpp. Vidare kan den genomsnittliga kostnaden per ton CO2-utsläpp 

multipliceras med antalet utsläppta ton för att få den totala utsläppskostnaden för resan 

vid en given utsläppsnivå av CO2.  

 

Jämförs uppsatsens tre flygresors genomsnittliga totala utsläppskostnader vid olika 

nivåer av utsläppta ton CO2, kan följande figur presenteras:  
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Figur 12: Totala genomsnittliga utsläppskostnader för uppsatsens flygresor. 

Källa: Egenproducerad figur. 

 

Figur 12 visar att de totala genomsnittliga utsläppskostnaderna för resan mellan 

Stockholm-Arlanda och Bangkok-Suvarnhabhumi har den högsta totala 

utsläppskostnaden (Utrikes2, Gul, ATEC-Utrikes2), följt av sträckan mellan 

Stockholm-Arlanda och New York-JFK (Utrikes1, Röd, ATEC-Utrikes1). Den lägsta 

totala utsläppskostnaden har sträckan mellan Stockholm-Arlanda och Athens 

International Airport (EEA, Blå, ATEC-EEA). Från grafen kan ytterligare en 

observation göras. Ju längre resan är, desto mer ökar den totala utsläppskostnaden för 

utsläppen av CO2 i atmosfären. Detta är ett uppenbart resultat redan innan uppsatsens 

beräkning eftersom det å ena sidan behövs fler utsläppsrätter för längre distanser inom 

EEA och andra sidan tas ut en högre svensk flygskatt baserad på destinationen, vilket 

leder till ett förhöjt pris per resenär. Vad som inte är lika uppenbart är att 

flygskattekostnaderna stiger snabbare än vad kostnaden för utsläppsrätter sjunker. 

 

För att estimera de tre resornas marginalkostnader för utsläpp av ytterligare ett ton CO2, 

går det inte använda de avståndsnormaliserade funktionerna 11, 12 och 13 eftersom de 

genomsnittligt inkluderar den svenska flygskatten på varje ton utsläpp. Den svenska 

flygskatten fastställs på antalet passagerare och inte per utsläpp vilket gör den 

oberoende av utsläppen av CO2 i atmosfären, av den anledningen måste istället 

marginalkostnadsfunktionerna användas. Vilket ger följande: 

 

TECEEA = (1 - θ) × ETon × PEU-ETS + tFlyg(60) × n(60) = (1 - 0) × 139.50 = 139.50 kr 

(Utsläpp inom EEA) 
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MECEEA = ∂TECEEA /∂ETon = (1 - θ) × PEU-ETS  = (1 - 0) × 139.50 = 139.50 kr 

(Utsläpp inom EEA) 

 

AMECEEA = ∂TECEEA /∂ETon = MECEEA × (1 - θ) = 139.50 × (1 - 0) = 139.50 kr 

(Genomsnitligt för resan) 

 (13.) 

 

TECUtrikes1 = (1 - θ) × ETon × PEU-ETS + tFlyg(250) × n(250) 

 

MECUtrikes1 = ∂TECUtrikes1 /∂ETon = (1 - θ) × PEU-ETS = (1 - 0) × 139.50 kr = 139.50 kr 

(Utsläpp inom EEA) 

 

MEC2Utrikes1 = ∂TECUtrikes1 /∂ETon = (1 - θ) × PEU-ETS = (1 - 1) × 139.50 kr = 0 kr 

(Utsläpp utanför EEA) 

 

AMEC2Utrikes1 = (MECUtrikes1  + MEC2Utrikes1) × (1 – θ) = (139.50 + 0) × (1 - 0.6)  = 55.80 kr 

(Genomsnittligt för resan) 

(14.) 

 

TECUtrikes2 = (1 - θ) × ETon × PEU-ETS + tFlyg(400) × n(400) 

 

MECUtrikes2 = ∂TECUtrikes2 /∂ETon = (1 - θ) × PEU-ETS = (1 - 0) × 139.50 = 139.50 kr 

(Utsläpp inom EEA) 

 

MEC2Utrikes2 = ∂TECUtrikes2 /∂ETon = (1 - θ) × PEU-ETS = (1 - 1) × 139.50 = 0 kr 

(Utsläpp utanför EEA) 

 

AMECUtrikes2 = (MECUtrikes2  + MEC2Utrikes2) × (1 - θ)   =  (139.50 + 0) × (1 - 0.8) = 27.90 kr 

(Genomsnittligt för resan) 

(15.) 

 

Från resornas genomsnittliga marginella utsläppskostnader (AMEC) kan flera 

intressanta observationer göras. Resorna som går till destinationer inom EEA har högre 

genomsnittliga marginalkostnader för ytterligare ett ton utsläpp i atmosfären än resorna 

som går till destinationer utanför EEA. Vad som kan konstateras är att den 

genomsnittliga marginalkostnaden för ytterligare ett ton utsläpp minskar ju längre resan 

är. Förklaringen är att ju längre flygresa, desto större andel theta (θ) av utsläppen görs 

utanför EEA. Till följd av att luftrummen utanför EEA inte omfattas av EU-ETS 
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handelssystem av utsläppsrätter, blir varje nytt utsläppt ton utanför EEA ”gratis”, vilket 

sänker den genomsnittliga marginella utsläppskostnaden på flygresan. 

 

De två variablerna som bestämmer resans genomsnittliga marginella utsläppskostnad är 

den procentuella andelen av flygresans utsläpp som görs utanför EEA (distansen på 

flygresan) och priset på EU-ETS utsläppsrätter. En ökning av den andel av resans 

utsläpp som släpps ut utanför EEA, minskar den genomsnittliga marginella 

utsläppskostnaden för flygresan. Omvänt, leder en minskning av den andel av resans 

utsläpp som släpps ut utanför EEA, till en ökning av den genomsnittliga marginella 

utsläppskostnaden för flygresan. En ökning av priset på EU-ETS utsläppsrätter skulle 

leda till en ökning av flygresans genomsnittliga marginella utsläppskostnad och en 

sänkning av priset på EU-ETS utsläppsrätter skulle minska flygresans marginella 

utsläppskostnader. 

 

En annan observation är att den svenska flygskatten inte har någon effekt på flygresans 

marginella utsläppskostnader, vilket beror på att den sätts på antalet passagerare och 

inte mängden CO2 som släpps ut i atmosfären. 

 

4.5.3  Kostnadsfunktioner för det svenska bilresandets utsläpp av CO2 

Utsläppskostnaderna för CO2 relaterade till bensinbilresandet i Sverige består av två 

komponenter, den årliga fordonsskatten på bilen samt en CO2-skatt per tankad 

bränsleliter. För att kunna skapa en funktion för utsläppskostnaderna för bilresor med 

bensinbilar i Sverige, behöver ett antal variabler bestämmas. Uppsatsen har valt att 

definiera de bilrelaterade variablerna på följande sätt: 

 

TECBilresor = Totala utsläppskostnaden för CO2 för bilresandet i Sverige. 

AECBilresor = Genomsnittliga utsläppskostnaden för utsläpp av CO2 bilresandet i Sverige. 

MECBilresor = Marginella utsläppskostnaden för ytterligare ett ton utsläpp av CO2. 

ATECBilresor = Genomsnittliga totala utsläppskostnaden för CO2 för bilresandet i Sverige. 

TFordon CO2 = Den del av fordonsskatten som är knuten till utsläpp av CO2. 

TBensin CO2 = CO2-skatten på bensin. 

l = Genomsnittlig bensinförbrukning per bil och år i liter. 

Eton = Mängden utsläpp av CO2 mätt i ton. 
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Egram= Mängden utsläpp av CO2 mätt i gram. 

DBilmil = Distans i mil. 

CMil/Liter = Bilens bensinförbrukning per mil. 

n(x) = Antalet bensindrivna bilar 

 

Genom att använda variablerna kan alla svenska bensinbilars totala utsläppskostnader 

för utsläpp av CO2 i atmosfären (TECBilresor), skrivas som en funktion: 

 

TECBilresor = (TFordon CO2 + TBensin CO2 × l) × n(x) 

(16.) 

 

Funktionen beskriver att de totala kostnaderna för utsläpp av CO2 i atmosfären för de 

svenska bensinbilarna (TECBilresor), är lika med den årliga fordonsskatten (TFordon CO2), 

adderat med CO2-skatten på bensin (TBensin CO2) multiplicerat med antalet tankade liter 

(l), multiplicerat med antal bensinbilar i Sverige.  

 

För att beräkna den genomsnittliga kostnaden per utsläppt ton CO2, kan funktion 16 

divideras med antalet ton utsläpp (Eton), vilket ger följande funktion: 

 

AECBilresor = ((TFordon CO2 + TBensin CO2 × l) n(x)) ÷ Eton 

(17.) 

 

Funktion 17 visar den genomsnittliga utsläppskostnaden per utsläppt ton CO2 för alla 

bilresor med bensin i Sverige.  

 

Enligt Skatteverket (2018-05-11) består bensinpriset av en CO2-skatt på 2.66 kronor år 

2018, se Figur 13. 
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Figur 13: Koldioxidskatt i det svenska bensinpriset. 

Källa: Hämtad från Skatteverket (2018-05-11). 

 

Vilket ger ett värde på en av uppsatsens variabler: 

 

TBensin CO2 = 2.66 kr/liter 

(18.) 

 

Vidare skriver Transportstyrelsen (2018-05-11) att koldioxidkomponenten i den årliga 

fordonsskatten i Sverige består av 22 kronor per gram över 111/gram per kilometer som 

bilens bensinmotor förbränner. Vilket ger uppsatsen följande matematiska härledning: 

 

TFordon CO2 = 22 kr × (Egram/kilometer - 110)  

 

Egram/kilometer ≥ 111 gram/km 

 

Egram/kilometer < 111 gram/km → TFordon CO2 = 0 kr 

 

 Observera att fordonsskatten är en engångsskatt per år, vilket gör den till en 

matematisk konstant. 

(19.) 

 

Formel 19 beskriver att den årliga svenska fordonsskatten för alla bensinbilar är lika 

med fordonsskattens koldioxidkomponent multiplicerat med antalet utsläppta gram per 

kilometer. Vidare åläggs fordonsägaren att betala en fordonsskatt på 22 kronor på alla 

utsläppta gram CO2 som är lika med eller överstiger 111 gram CO2-utsläpp per 

kilometer. Om bilens CO2-utsläpp per kilometer understiger 111 gram tas ingen 

fordonskatt ut på bilen och värdet på koldioxidkomponenten blir således 0 kronor. 
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Genom att derivera de totala kostnaderna för utsläpp av CO2 för de svenska 

bensinbilarna (TECBilresor) med avseende på antalet utsläppta ton (ETon), kan den 

marginella utsläppskostnaden för bensinbilarna i Sverige skrivas som en funktion: 

 

MECBilresor = ∂TECBilresor/∂ETon = TBensin CO2 

(20.) 

 

Funktion 20 beskriver att den marginella kostnaden för ytterligare ett ton utsläpp av 

CO2 i atmosfären för de svenska bensinbilarna, beror på CO2-skatten i bensinpriset. 

 

Den sista delen som behövs för att kunna skapa en beräkning av bilresornas utsläpp är 

följande formel: 

 

DBilmil = CMil/Liter × l 

(21.) 

 

Formel 21 beskriver att distansen på en bilresa är lika med bilarnas bensinförbrukning 

per mil multiplicerat med antalet liter. 

 

4.5.4  Beräkningar för bensinbilsresandets utsläppskostnader för koldioxid 

För att kunna räkna fram utsläppskostnaden för det genomsnittliga bilresande i Sverige, 

behöver uppsatsen bestämma bilens egenskaper. Olika bilars egenskaper skiljer sig åt 

och av den anledningen behövs ett antal antaganden för bilresandet göras. Antaganden 

kommer göras om bilens drivmedel (bensin) och förbrukad mängd bensin per km      

(0.8 l/km). 

 

Transportstyrelsen (2018-05-12) skriver att genomsnittsbilen år 2016 släpper ut 123.1 

gram CO2 per körd kilometer. Informationen kan användas iden tidigare uppställda 

fordonsskattsfunktionen: 

 

TFordon CO2 = 22 × (123.1 – 110) = 288.20 kr 

 (22.) 
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Funktion 22 redovisar att koldioxidkomponenten i den årliga svenska fordonsskatten är 

288.20 kronor per år för en genomsnittlig bil som släpper ut 123.1 gram per kilometer. 

 

Vidare undersöks hur många mil en genomsnittlig bil behöver färdas för att orsaka ett 

utsläpp på ett ton CO2, vilket kan härledas genom följande ekvation: 

 

123.1 x = 1 000 000 gram 

 

x ≈ 8123.48 km/ton utsläpp ≈ 812.35 mil/ton utsläpp 

(23.) 

 

Härledningen visar att en genomsnittlig bensinbil behöver färdas 812.35 mil för att 

släppa ut ett ton CO2 i atmosfären. 

 

Nästa steg är att ta reda på hur många liter bensin som uppsatsens bil förbrukar per 

utsläppt ton CO2. Vilket leder till bilresandets första antagande om att bilen förbrukar 

0.8 liter bensin per mil: 

 

DBilmil = CMil/Liter × l = 0.8 × 812.35 = 649.88 liter bensin/ton CO2-utsläpp 

 

Antagande 1: Genomsnittlig bensinförbrukning på 0.8 liter per mil. 

(24.) 

 

Formel 24 redovisar att uppsatsens bil behöver förbruka 649.88 liter bensin för att 

släppa ut ett ton CO2 i atmosfären. Med informationen från funktion 24 kan uppsatsen 

estimera den totala CO2-skatten: 

 

TBensin CO2 × l = 649.88 × 2.66 = 1728.68 kr/ton CO2-utsläpp 

 (25.) 

 

Formel 25 redovisar att den totala CO2-skatten för ett ton utsläpp är 1728.68 kronor. 

Från hittills presenterad information kan uppsatsen konstatera att den genomsnittliga 

totala utsläppskostnaden för ett ton utsläpp av CO2 inklusive den årliga fordonsskatten 

för bilresor i Sverige är: 



 
44 

ATECBilresor = (288.20 + 1728.68 × 1) × 1 = 2016.88 kr 

(26.) 

 

ATECBilresor = (288.20 + (1728.68 × ETon)) × ETon 

(27.) 

Via funktion 27 kan Figur 14 skattas för den totala genomsnittliga utsläppskostnaden av 

CO2 för svenskt bilresande från en bil vid olika nivåer av ton utsläpp av CO2 i 

atmosfären. Figur 14 visar ett intercept på 288.20 kronor (den årliga fordonsskatten) och 

en lutningskoefficient på 1728.68 kronor (CO2-skatten från bensinpriset). Interceptet 

visar att ägaren till bilen är skyldig att betala en årlig fordonsskatt på bilen även om inga 

utsläpp sker och på grund av CO2-skatten i bensinpriset ökar den totala 

utsläppskostnaden för varje liter bensin som ägaren tankar. 

 

 

Figur 14: Totala genomsnittliga utsläppskostnader för uppsatsens bilresande. 

Källa: Egenproducerad figur. 

 

Vidare kan den marginella utsläppskostnaden för ytterligare ett ton utsläpp i atmosfären 

beräknas genom att derivera den totala utsläppskostnaden (TECBilresor) med avseende på 

antalet utsläppta ton (ETon), vilket ger följande resultat: 

 

MECBilresor = ∂TECBilresor/∂ETon = 1728.68 kr 

(28.) 

 

Funktion 28 redovisar att den marginella utsläppskostnaden för ytterligare ett ton 

utsläpp av CO2 är en konstant kostnad på 1728.68 kronor. 
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4.5.5  Jämförelse mellan uppsatsens flyg- och bilresor 

Genom de härledda funktionerna för uppsatsens flyg- och bilresor, kan de totala 

utsläppskostnadskurvorna för CO2 i atmosfären jämföras i Figur 15. 

 

 

Figur 15: Jämförelse av de genomsnittliga totala utsläppskostnaderna av CO2. 

Källa: Egenproducerad figur. 

 

Figur 15 illustrerar att det svenska bilresandet har en högre totalkostnad (2016.88 

kr/ton) per ton utsläpp i atmosfären än uppsatsens flygresor (284.43, 453.48, 731.18 

kr/ton). Kostnaden för bilresandet i Sverige är cirka tre till fyra gånger högre per ton 

utsläpp jämfört med uppsatsens flygresor. 

 

Vidare kan en jämförelse mellan flygresornas marginella utsläppskostnader (inom EEA) 

och bilresandets marginella utsläppskostnad illustreras i en figur. 

 

 

Figur 16: Jämförelse av de marginella utsläppskostnaderna av CO2 inom EEA. 

Källa: Egenproducerad figur. 
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Figur 16 redovisar att det svenska bilresandet har en högre marginell utsläppskostnad 

(1728 kr/ton) än uppsatsens flygresors utsläppskostnader per ton utsläppt CO2 inom 

EEA (139.5 kr/ton). Uppsatsens alla flygresor har samma marginella utsläppskostnad 

för ytterligare ett ton utsläpp inom EEA eftersom alla uppsatsens flygresor omfattas av 

EU-ETS handelssystem med utsläppsrätter inom EEA. 

 

Vidare kan en jämförelse mellan flygresornas marginella utsläppskostnader (utanför 

EEA) och bilresandets marginella utsläppskostnad illustreras i en figur. 

 

 

Figur 17: Jämförelse av de marginella utsläppskostnaderna av CO2 utanför EEA. 

Källa: Egenproducerad figur. 

 

Figur 17 redovisar att det svenska bilresandet har en högre marginell utsläppskostnad 

(1728.68 kr/ton) än flygresornas utsläppskostnader per ton utsläppt CO2 utanför EEA 

(0, 0, 139.5 kr/ton). De två flygresorna som flyger utanför EEA har en marginell 

utsläppskostnad på 0 kronor för varje ytterligare utsläpp eftersom de inte omfattas av 

EU-ETS utanför EEA.  

 

Slutligen kan flygresornas genomsnittliga marginella utsläppskostnader jämföras mot 

det svenska bilresandets marginella utsläppskostnad.  
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Figur 18: Jämförelse av de genomsnittliga marginella utsläppskostnaderna av CO2 

inom EEA och utanför EEA. 

Källa: Egenproducerad figur. 

 

Figur 18 redovisar att det svenska bilresandet fortfarande har en högre marginell 

utsläppskostnad (1728.68 kr) än alla uppsatsens flygresors genomsnittliga 

utsläppskostnader (139.5, 55.8, 27.9 kr) per ton utsläppt CO2 i atmosfären.  

 

Det går att konstatera bilresandet är uppsatsens dyraste färdmedel med den högsta totala 

utsläppskostnaden och den högsta konstanta marginella utsläppskostnader för CO2 i 

Sverige. Flygresornas totala utsläppskostnader ökar med längden på resan till följd av 

flygskatten och EU-ETS utsläppsrätter. Flygresorna från Sverige till en destination 

inom EEA har en konstant marginell utsläppskostnad av CO2 på 139.5 kronor. 

Flygresorna från Sverige till destinationer utanför EEA har en konstant marginell 

utsläppskostnad av CO2 inom EEA på 139.5 kronor och utanför EEA på 0 kronor. Den 

genomsnittliga marginella utsläppskostnaden för utsläpp av CO2 fortsätter att vara lika 

med den marginella utsläppskostnaden (139.5 kr) för alla flygningar som är inom EEA 

och sjunker för flygresorna till destinationer utanför EEA ju längre distansen på resan 

är.  

 

Jämförelsen visar att den svenska flygskatten inte har någon påverkan på den marginella 

utsläppskostnaden av CO2 per flygresa. Anledningen är att den svenska flygskatten inte 

är applicerad på mängden CO2 utan på passagerarantalet.  
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Med avseende på incitament till teknologisk utveckling är bilens skatter effektivare 

jämfört den svenska flygskatten. En minskning av bilens bränsleförbrukning per mil 

skulle leda till lägre CO2-utsläpp från bilen, som i sin tur leder till mindre betald CO2-

skatt vid bensinpumpen och en minskad den årlig fordonsskatt. En minskning av 

flygplanens bränsle och CO2-utsläpp skulle inte minska det betalda beloppet på 

flygskatten. En utveckling av bränslesnålare bilar därför skulle leda till mindre 

utsläppskostnader för bilresor, men en utveckling av bränslesnålare flygplan eller 

miljövänligare bränsle skulle inte leda till lägre utsläppskostnader för flygbolagen till 

följd av flygskatten. Flygbolagens utsläppskostnader skulle istället minska som en 

effekt av att flygbolagen inte behöver köpa lika många utsläppsrätter från EU-ETS.  

 

Två slutsatser kan dras från jämförelsen. Den första slutsatsen är att det är dyrare för 

uppsatsens bil att släppa ut samma mängd CO2 i atmosfären trots att flygbolagen har en 

1.5 – 1.9 gånger större skadepåverkan på miljön (koldioxid omräknat till 

koldioxidekvivalenter) enligt utredningen. Den andra slutsatsen är att den svenska 

flygskattens nuvarande utformning inte ger incitament till teknologisk utveckling. 

 

4.6  Den svenska flygskattens effekter på BNP 

Som kuriosa till tidigare beräkningar gjorde konsultbolaget William Sale Partnership 

(WSP) år 2015 en estimering av vad flygskatten skulle komma att kosta det svenska 

samhället i termer av BNP. Rapporten når slutsatsen att den svenska flygskattens 

implementering förväntas kosta det svenska samhället 1.5 – 5.4 miljarder kronor år 1.  

(WSP, 2015) 

 

Genom att dividera WSPs svenska BNP-kostnader i täljaren och utredningens 

estimerade utsläppsreduktion till följd av flygskatten i nämnaren, erhålls siffrorna i 

Tabell . Resultatet visar att WSP:s lägsta estimering av flygskattens BNP-minskning i 

Sverige: 1.5 miljarder kronor, skulle kosta mellan 7 500 – 18 750 kronor per ton 

reducerad koldioxidekvivalent år 1. Vid WSPs högsta estimering av flygskattens BNP-

minskning i Sverige, 5.4 miljarder kronor, skulle flygskattens utsläppsreduktion kosta 

mellan 27 000 – 67 500 kronor per ton koldioxidekvivalent år 1. Uppsatsens estimerade 

intervall resulterar i att kostnaden per reducerat ton koldioxidekvivalent till följd av 

flygskattens införande i Sverige skulle ligga på mellan 7 500 – 67 500 kronor år 1. 



 
49 

Tabell 6. BNP-minskning per reducerad ton koldioxidekvivalent 

Samhällskostnad år 1:             80 000 ton 200 000 ton 

BNP-minskning om 1.5 miljarder kronor            18 750 kr/ton 7 500 kr/ton 

BNP-minskning om 5.4 miljarder kronor            67 500 kr/ton 27 000 kr/ton 

Källa: Egenberäkningar. 

 

4.7  Källkritik 

Uppsatsens resultat i kapitel 4 bör iakttas med försiktighet. Uppsatsens kalkyleringar 

har använt sig av utredningen som källa med ett undantag, Världsbankens statistik över 

världens och Sveriges totala utsläpp. Världsbanken har i sin tur hämtat statistiken från 

Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR) som tillhandahålls av 

Europakommissionens Joint Research Centre (JRC) tillsammans med Netherlands 

Environmental Assessment Agency (PBL) medan utredningen använt sig av rapporten 

Lee, et al. (2010) som sin källa för utsläppsmängderna. Analyseras resultatet kritiskt kan 

det konstateras att flera datainputs kan vara avvikande från verkligheten och därmed ge 

uppsatsens specifika resultat.  

 

Det första är den siffra för flygindustrins totala utsläpp på 640 miljoner ton CO2 

används i utredningen avviker från verkligheten och är egentligen betydligt större. Det 

andra är att faktorvärdena som utredningen hänvisar till för att beräkna om 

flygmaskinernas CO2-utsläpp till det samlade värde för alla klimatpåverkande ämnena, 

avviker från verkligheten och är större. Det fjärde är att världsbankens statistik över 

Sveriges och världens totala utsläpp år 2005 avviker från verkligheten och bör vara 

lägre än vad de redovisat. Det femte är att WSP:s BNP-minskningssiffror år 1 är lägre 

än det framtida utfallet av flygskatten. Det sjätte är att uppsatsens flygresor och 

bilresande nödvändigtvis inte behöver få samma slutgiltiga resultat vid förändringar av 

uppsatsens antaganden. Det kan även vara en kombination av avvikande data inputs 

som ger uppsatsens specifika resultat. 
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KAPITEL 5 

ANALYS OCH SLUTSATS 

 

 

 

 

5.1  Analys 

På den grundläggande informationen från kapitel 2 gällande flygindustrins externa 

effekter och styrmedel, kan nationalekonomiska teorier från kapitel 3 kopplas samman. 

Genom statistiken och de egna beräkningarna i kapitel 4 ges ytterligare stöd åt 

uppsatsens helhet och möjligheten att hypotetiskt kunna besvara uppsatsens tre 

forskningsfrågor. Nedan presenteras uppsatsens resultat. 

 

Införandet av en skatt på flygresor i Sverige kommer att öka priset på flygresor, detta 

sker på grund av att flygbolagen för över skattekostnaden på resenärerna och inte på sig 

själva. 

 

Kopplas teorin om marknadsmisslyckanden till följd av negativa externa effekter som 

presenteras i teorikapitlet till den svenska flygskatten, kommer efterfrågan på flygresor 

att sjunka till följd av det ökade priset, vilket ger ett minskat antal flygresor i Sverige. 

Passagerartillväxten behöver inte övergå till att bli negativ i verkligheten då 

passagerartillväxten kan komma att fortsätta att stiga per år till följd av flygindustrins 

generella tillväxt. Vad som går att konstatera är att den svenska resenärstillväxten skulle 

varit större utan den svenska flygskatten. Effekten av flygskatten blir således att den 

hämmar tillväxttakten på flygresandet i och från Sverige. 

 

När efterfrågan och tillväxten i Sverige hämmas till följd av den svenska flygskatten, 

blir den svenska marknaden mindre attraktiv för flygbolagen relativt andra länder utan 

en flygskatt. Marknaderna i länderna utan en flygskatt blir i sin tur relativt attraktivare 

för flygbolagen. Utgår man från utfallen i rapporterna av Leicester & O’Dea (2008) och 

Väyrynen Chytiris & Ström (2017), kan en flygskatt i Sverige komma att skapa 

substitution bland resenärer och flygbolag till länder utan en flygskatt.  
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Substitutionseffekten som kan ske till följd av den svenska flygskattens införande, kan 

göra att flyglinjer kan komma att dras in i Sverige till följd av den minskade nationella 

relativa efterfrågan. Flygbolagen som vinstmaximerar, kommer inte låta sina flygplan 

kasseras eller stå kvar på marken, utan kommer istället att omallokera de indragna 

flyglinjerna i Sverige till andra länder där de också är verksamma och där efterfrågan är 

relativt högre. Ett alternativt scenario är att de svenska flygbolagens indragna flyglinjer 

gör att de inte är i behov av lika många europeiska utsläppsrätter som tidigare, vilket 

gör att de säljer sina utsläppsrätter till andra företag. En gemensam effekt av 

substitutionen och försäljningen av utsläppsrätterna, är att utsläppen kan komma minska 

i Sverige men fortsätta att ske samma omfattning i Europa som helhet. 

 

Resenärerna som är nyttomaximerare, kan i sin tur komma att förändra sina 

resebeteenden och mellanlanda på flygplatser utanför Sverige, detta för att spara in en 

del av skattekostnaden på resan. Resenärer som har kortare avstånd till andra länders 

flygplatser med andra färdmedel än flyget, kan istället komma att resa därifrån för att 

undkomma skatten helt och hållet. Substitution från flygresor till andra färdmedel för att 

nå sin slutdestination, såsom till bil-, båt- och bussresor, som också orsakar utsläpp, är 

också ett troligt utfall. Om ovanstående utfall sker, gör det att den svenska flygskatten 

missar sitt mål och skatten blir verkningslöst i det internationella perspektivet.  

 

Ovanstående scenarion ger delvis svaret på forskningsfråga tre om att det förekommer 

teoretiska brister i den nuvarande utformningen av den svenska flygskattens 

måluppfyllelse på internationell nivå. 

 

Fördelarna med flygskattens införande är att det kommer ge statskassan skatteintäkter 

från biljettförsäljningen av flygresor. Klimateffekten av flygskattens införande i Sverige 

kommer utifrån uppsatsens beräkningar baserade på 2005-års siffror att ge en minskning 

svensk flygindustris totala utsläpp med 0.80 – 2.0%, en minskning av världens 

flygindustris totala utsläpp med 0.0083 – 0.0165%, en minskning av Sveriges totala 

utsläpp på 0.10 – 0.26 och en minskning av världens totala utsläpp på 0.00017 - 

0.00042%. Ovanstående minskningar av utsläppen beräknas ske om ingen omallokering 

av flyglinjer och en större substitution från resenärer inträffar. Om en omallokering och 

en större substitution från resenärer sker, blir siffrorna lägre än vad som är redovisat i 

uppsatsen. Av siffrorna att döma, är den svenska flygskattens effekt på 
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klimatförändringen liten, både på nationell och internationell nivå. Detta är i linje 

slutsatserna i rapporten av Hoel (2012) om vad det generella utfallet blir när relativt små 

länder bedriver en ambitiösare klimatpolitik än övriga länder. 

 

Ovanstående siffror ger delvis svaret på forskningsfråga tre, om att det förekommer 

teoretiska brister i den nuvarande utformningen av den svenska flygskattens 

måluppfyllelse på den nationella nivån eftersom Sverige endast åstadkommer en 

minskning av tillväxttakten på flygresandet i Sverige och inte gör tillväxttakten negativ. 

Hade flygskattens implementering gjort att tillväxttakten på flygresandet hade blivit 

negativ, skulle flygskattens mål på nationell nivå kunnat uppnås. 

 

Nackdelarna med flygskattens införande är att efterfrågeminskningen, substitutionen, 

försäljningen av utsläppsrätter och en hämmad svensk tillväxt, kan komma att innebära 

kostnader för samhället. Om flygskatten delvis inte når sitt syfte uppstår frågan om att 

den svenska flygskattens nuvarande utformning är teoretiskt kostnadseffektiv. För att 

den svenska flygskatten ska vara kostnadseffektiv, behöver flygskattens utformning 

vara utformad på sådant sätt att den bär med sig den minsta möjliga kostnaden för 

samhället enligt Söderholm & Hammar (2005). Samhällets kostnader hade kunnat 

minimeras genom att införa skatten på internationell eller på EU-nivå istället för på den 

svenska nationella nivån. Som Leicester & O’Dea, 2008 konstaterade i sin rapport om 

att alla länder skulle gynnas av att införa en flygskatt samtidigt, skulle en flygskatt på 

internationell eller EU-nivå kunna vara samhällsekonomiskt effektiv, minska 

substitutionen från flygbolag och resenärer samt göra konkurrensen för flygbolag 

verksamma i Europa och världen likvärdig. Ovanstående ger svaret på forskningsfråga 

ett, om att den svenska flygskattens nuvarande utformning inte är teoretiskt 

kostnadseffektiv. 

 

Incitament till teknologisk utveckling hos företag kommer ifrån möjligheten att kunna 

investera i miljövänligare teknik som möjliggör besparingar på skatten. Incitament för 

flygbolagen med avseende på flygskatten skulle kunna vara att reducera mängden 

bränsle per flygning, förändra bränslesammansättningen, investera i nyare 

bränslesnålare flygmaskiner, maximera flyglasten samt effektiviseringar av bokade 

passagerare per flygning som Mayor & Tol (2007) och Keen et al (2013) förespråkar i 

sina rapporter. Uppsatsens jämförelse mellan de tre flygresorna och bilresandet med 
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bensin, visade att den svenska flygskatten inte har några inbyggda mekanismer för de 

svenska flygbolagen att göra besparingar på flygskatten genom att investera ny teknik 

eller effektivisera sina verksamheter. Avsaknaden av de inbyggda mekanismerna att 

kunna göra besparingar på flygskatten ger uppsatsen svar på forskningsfråga två, om att 

den svenska flygskattens nuvarande utformning inte ger en ytterligare effekt på 

incitament till teknologisk utveckling för flygbolagen. Istället kommer incitament till 

teknologisk utveckling inom den svenska flygindustrin från flygbolagens möjligheter att 

göra besparingar på EU-ETS handelsrätter. 

 

5.2  Slutsats 

Den svenska flygskattens nuvarande utformning är inte en teoretiskt kostnadseffektiv 

lösning på den svenska flygindustrins utsläpp. En billigare lösning för det svenska 

samhället hade varit att gemensamt med andra nationer införa styrmedel i flygindustrin 

på den internationella nivån. Genom internationella styrmedel kan konkurrensen mellan 

nationerna neutraliseras eftersom alla länder skulle spelat under samma regler. 

 

Den svenska flygskatten nuvarande utformning innehåller inga ytterligare incitament till 

teknologisk utveckling utöver EU-ETS handelssystem med utsläppsrätter. Företagen 

inom flygindustrin ges inga möjligheter till att ytterligare minska sina utsläpp för att 

göra besparingar på den svenska flygskatten. Skulle den svenska flygskatten knytas till 

antalet utsläpp skulle incitamenten till teknologisk utveckling öka. 

 

Den svenska flygskattens nuvarande utformning når varken målen på internationell nivå 

eller nationell nivå. Flygskattens införande i Sverige leder troligtvis till förflyttningar av 

utsläppen till andra länder utan en flygskatt och en tillväxtminskning i Sveriges 

flygtrafik som inte övergår till att bli negativ, resultatet blir att utsläppen fortsätter att 

öka mindre takt eftersom skatten endast hämmar flygresornas utsläppsökning. Om den 

svenska flygskatten skulle förändra flygresandets tillväxt till att bli negativ, skulle den 

svenska flygskatten nå de svenska miljömålen men inte de internationella miljömålen. 

Detta på grund av att förflyttningar av utsläpp till andra länder utan en flygskatt 

fortfarande skulle ske men tillväxten av flygresandet i Sverige skulle minska. Detta 

resulterar i att utsläppen från flygindustrin minskar år efter år och stoppar en framtida 

tillväxtökning av utsläpp helt och hållet. 
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