
 

 

 
 
 
 

 

Flygskatt 
En empirisk studie av flygskattens genomsnittliga effekt inom Europeiska 
unionen 

Abstract 
Aviation taxes are a fiscal tool commonly used to correct for negative externalities such 

as air pollution caused by civil aviation. Therefore, this study firstly aims to investigate 

the average effect of aviation taxes on air travellers within the European Union and, 

consequently, to examine the price elasticity of air travellers. Secondly, this study aims to 

investigate whether or not aviation taxes have a comparable effect on carbon dioxide 

emissions. Thirdly, this study aims to investigate whether or not trains as a more 

environmental friendly means of transport has increased on average as a result of aviation 

taxes. The method utilised in this study is staggered Difference-in-Difference. The results 

of this study are too ambiguous to properly assess the effect of aviation taxes on air 

travellers, train travellers and carbon dioxide emissions and thereby only give an 

indication of such effects. The results suggest that aviation taxes lead to a decreased 

number of air travellers from countries that implement an aviation tax and thereby 

suggest that air travellers’ demand for air travel is elastic. Furthermore, the results 

indicate that civic transportation by train increase as a result of the introduction of an 

aviation tax. Moreover, the results of this study are too inconclusive to properly asses 

whether or not the level of carbon dioxide emissions decreases consistently with the 

decrease in air travellers. 
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1. Inledning 

En av världens snabbast växande sektorer är civil luftfart, det vill säga flyg med 

kommersiella och privata flygplan (Nationalencyklopedin 2017). Tillväxten av 

flygindustrin som en konsekvens av globaliseringen har medfört både för- och 

nackdelar för samhället. Fördelarna är bland annat skapande av nya arbetstillfällen 

både inom och utanför sektorn, samt stimulering av en ökad turism, resande och 

expansion av världshandeln. Nackdelar är bland annat olyckor och buller men 

framförallt föroreningar som utgör den största negativa miljöpåverkan (Janić 

1999, 159). Medvetenheten om denna miljöpåverkan har fått större 

uppmärksamhet på senare år. 

En av de största utmaningarna samhället möts av idag är klimatförändringar. 

Europeiska unionen (EU) har som prioritet att minska växthusgaser och motarbeta 

klimatförändringar. Målsättningen är att EU ska bli en energieffektiv samt 

koldioxidsnål ekonomi då växthusgasutsläppen ska minska med 80-95 % senast 

vid år 2050 i jämförelse med år 1990 (Europeiska rådet, 2017). För cirka 25 år 

sedan var konkurrensen inom luftfartsindustrin låg inom EU. Idag är 

konkurrensen hård vilket innebär att priserna pressas ned och därmed har alltfler 

människor möjlighet att resa med flyg. 920 miljoner flygresenärer passerade 

genom 450 flygplatser inom EU år 2015, vilket är nästan tre gånger så många 

jämfört med år 1992 (European Commission, 2017). 

För att hantera dessa skadliga miljöutsläpp har en del länder valt att beskatta 

flygbiljetter. Vissa länder som har infört flygskatt har valt att avskaffa den. 

Anledningen är att den ansetts vara skadlig för samhällsekonomin samt att det inte 

har påvisats att den resulterat i minskade utsläpp. Nederländerna är ett land som 

valt att avskaffa flygskatten där antalet flygresenärer minskade som en 

konsekvens av denna flygskatt. Däremot minskade inte det totala antalet resande, 

då flygresenärerna istället valde att resa från närliggande flygplatser i 

grannländerna (Johansson och Östling, 2016). 

I Sverige pågår det idag en debatt om införande av en flygskatt. Därmed är det av 

intresse att studera den genomsnittliga effekten som en flygskatt har haft inom EU 

för att kunna ge en antydan på dess effekt i Sverige. Den föreslagna flygskatten är 
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endast avsedd för kommersiella flygresor (SOU 2016:83, 14). Syftet med att 

införa flygskatten i Sverige är att flygets klimatpåverkan ska minska för att 

därmed nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan (SOU 2016:83, 48). 

Åsikterna kring den eventuella flygskattens effekt varierar. Vissa påstår att 

flygskatten endast kommer att ha en marginell effekt på miljön medan tillväxten 

kommer att påverkas mer och i en negativ bemärkelse (Carlsson, 2017). 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka och ge en antydan av den 

genomsnittliga effekten av flygskatten inom EU och därmed visa på 

priskänsligheten hos flygresenärer. Ytterligare syfte är att undersöka om 

koldioxidutsläpp har följt motsvarande trend likt flygresenärer samt om 

flygskatten har påverkat individer att välja mer miljövänliga transportmedel i 

form av tåg. Frågor som denna uppsats avser att besvara är: 

 Hur ser den genomsnittliga effekten ut av flygskatten inom EU, har den haft 

någon effekt på individers flygande? 

 Hur ser priselasticiteten ut för dessa flygresenärer? 

 Följer koldioxidutsläppen motsvarande trend likt den genomsnittliga 

trenden för flygresenärer efter ett införande av flygskatten? 

 Har miljövänligare transportmedel i form av tåg ökat som ett resultat av 

flygskatten? 

Dessa olika infallsvinklar såsom koldioxidutsläpp och transportmedel i form av 

tåg har inkluderats för att försöka skapa en mer nyanserad uppfattning och helhet 

kring flygskattens effekt. Detta är något tidigare studier på området inte inkluderat 

och därmed är det av intresse att undersöka detta. Tidigare studier på området har 

bland annat fokuserat på skatt på bränsleförbrukning och dess effekt på miljön 

och argumenterat att detta är den mest effektiva metod för att minska 

koldioxidutsläpp. Vidare har studier analyserat människors betalningsvilja att 

minska den negativa miljöpåverkan som luftfartssektorn resulterar i.  

För att kunna undersöka den genomsnittliga effekten av en flygskatt i EU kommer 

en metod som heter Difference-in-Difference att användas. En variant av 

Difference-in-Difference som heter “staggered treatment” kommer att tillämpas. 
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Denna specifika metod används då ett ingripande/behandling implementeras vid 

olika tidpunkter. I detta fall har flygskatten implementerats i ett antal länder i EU 

vid olika tidpunkter och därmed är metoden lämplig. Skillnaden i effekten av 

flygskatten kommer att jämföras mellan en testgrupp som inkluderar länder som 

har infört flygskatten mot en kontrollgrupp som består av länder som inte infört 

flygskatten. Den data som används är hämtad från Världsbankens databas och 

omfattar åren 1990-2016 för samtliga medlemsländer i EU.  

Denna studies resultat tyder på en minskning i antal flygresenärer i de länder som 

infört en flygskatt samt att flygresenärer är priskänsliga. Vidare kan det inte 

fastställas om flygskatten har korrigerat för en negativ externalitet såsom 

koldioxidutsläpp. Fortsättningsvis antyder resultaten att individer väljer mer 

miljövänliga transportmedel i form av tåg som en konsekvens av flygskatten.     

Uppsatsen har följande disposition: Avsnitt två ger en teoretisk bakgrund till 

externaliteter samt elasticitet. Avsnitt tre sammanfattar tidigare forskning på detta 

område och avsnitt fyra presenterar den empiriska metod samt data som används. 

Vidare redovisas resultaten i avsnitt fem och i avsnitt sex analyseras dessa. 

Avslutningsvis inkluderar avsnitt sju slutsats och avsnitt åtta referenser. 

Ett begrepp som förekommer regelbundet i denna studie är ”flygskatt”. Detta 

begrepp kommer att definieras då flygskatt inte har en tydlig avgränsning 

eftersom det inkluderar olika typer av skatter som är relaterade till flyg. Bland de 

medlemsländer i EU som har infört en flygskatt inkluderas avgångsskatt och 

passagerarskatt. I denna studie inkluderas samtliga typer av flygskatter. Valet att 

inkludera alla beror på att flygskatten resulterar i en effekt på priset i slutändan. 

Ytterligare ett begrepp som används med jämna mellanrum i studien är 

”flygresenärer”. I studien definieras det som samtliga flygresenärer och därmed 

som en homogen grupp vilket innebär att exempelvis de som endast reser i 

jobbsammanhang inkluderas. 

2. Teoretisk bakgrund 

2.1 Teorin om ekonomiska externaliteter 

Teorin om ekonomiska externaliteter utvecklades av nationalekonomen Arthur C. 

Pigou, i boken ”The Economics of Welfare” som utgavs år 1920 (Investopedia, 
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2015). Teorin om ekonomiska externaliteter är det teoretiska ramverk som 

kommer att användas i denna studie. Dess syfte är att bidra till en mer givande 

tolkning samt djupare förståelse av de empiriska resultaten och ge en antydan på 

om flygskatten har korrigerat för en negativ externalitet. En negativ externalitet är 

en ekonomisk situation som uppkommer då en agent direkt påverkas av en annan 

agents konsumtion (Varian 2014, 666), det vill säga en situation där en tredje part 

bär bördan av någon annans handlingar. På grund av att de involverade parterna 

inte bär kostnaderna som är sammankopplade med denna negativa externalitet 

uppstår dessa situationer. De ekonomiska aktiviteter som är sammankopplade 

med den fria marknaden kan ofta misslyckas med att eliminera dessa negativa 

konsekvenser (Investopedia, 2015). Flygresor som konsumeras av individer kan 

anses bringa en negativ externalitet. Ett ökat flygande leder till högre volymer av 

koldioxidutsläpp vilket bringar en negativ påverkan på samhället, där den sociala 

kostnaden är större än den privata kostnaden som antal flygningar av privata 

aktörer medför. 

Ett alternativ för att försöka reglera denna negativa externalitet är att korrigera så 

att den privata aktören möter samma kostnad som den sociala aktören. Detta kan 

ske genom att införa en så kallad Pigouviansk skatt (Varian 2014, 667-668), vilket 

i detta fall är en flygskatt. En svaghet med en Pigouviansk skatt, är att vetskapen 

måste finnas angående den optimala nivån av skatten vilket kan vara 

problematiskt att förutse (Varian 2014, 678). 

Effekten av en flygskatt kan enklast 

förklaras i graf 2.1.1 till vänster. Y-axeln 

utgör kostnad samt nytta och X-axeln 

visar antal flygresenärer. Den 

nedåtlutande kurvan är marginalnyttan 

(MN), vilket visar hur den marginella 

nyttan för samhället ändras med antalet 

flygresenärer. I detta fall antas det att 

MN minskar som en effekt av det ökande antalet flygresenärer. Den marginella 

sociala kostnadskurvan (MSK) visar den sociala kostnaden för varje ökning av 

antal flygresenärer som flyg medför. Den marginella privata kostnaden (MPK) 

visar hur den marginella kostnaden ändras med en enhets ökning som reflekterar 

Graf 2.1.1 
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kostnaden av att flyga. Skillnaden mellan MSK och MPK visar hur kostnaden 

bedöms ur de sociala och privata aktörernas syn. Jämvikten i denna graf är i 

punkten där MSK är lika med MN. I graf 2.1.1 genereras denna jämvikt vid 𝐾/𝑁  

(kostnad och nytta) samt 𝐴𝐹  (antal flygresenärer). För att den privata aktören ska 

möta samma kostnad som den sociala aktören läggs en skatt på vilket illustreras i 

graf 2.1.1. Detta medför att jämvikten för den marginella privata kostanden går 

från jämvikt 𝐾/𝑁  och 𝐴𝐹  till den optimala jämvikten 𝐾/𝑁  och 𝐴𝐹 . Denna 

skatt medför därmed att den marginella kostnaden bedöms likvärdigt ur de sociala 

och privata aktörernas perspektiv när en skatt är inkluderad. 

Då flygindustrin står för en stor del av koldioxidutsläppen är det av intresse att 

analysera om en flygskatt korrigerar för dessa negativa externaliteter. De verktyg 

som teorin presenterar för att korrigera för en negativ externalitet är en skatt. I 

denna studie kommer flygskattens effekt på flygresenärer att analyseras samt 

elasticitet för flygresenärer och därmed undersöka om flygskatten har haft den 

effekt den utformats till att ha. Vidare kommer denna studie att analysera om 

korrigeringen av denna negativa externalitet i form av koldioxidutsläpp har 

påverkats samt om individer väljer andra mer miljövänliga transportmedel i form 

av tåg som en effekt av flygskatten. 

2.2 Elasticitet 

Genom att analysera effekten av flygskatten kommer därmed flygresenärers 

priselasticitet att studeras. Elasticitet är ett form av mått som studerar känsligheten 

i efterfrågan resulterat i en förändring av pris (Varian 2014, 277). Genom att 

studera elasticiteten kan flygskattens genomsnittliga påverkan på individers 

resande inom EU beräknas. Efterfrågans elasticitet kan beskrivas som förhållandet 

mellan en procentuell förändring i efterfrågad kvantitet i relation till den 

procentuella förändringen i pris (Krugman och Wells, 2015, 162). Som lagen om 

efterfrågan fastställer är efterfrågekurvan nedåtlutande vilket resulterar i ett 

negativt tal. Detta är en följd av att kvantitet och pris går i motsatta riktningar 

(Krugman och Wells, 2015, 163). Eftersom det är opraktiskt att prata om 

elasticitet i negativa tecken används ofta det absoluta värdet när elasticitet 

diskuteras vilket också kommer vara fallet i denna studie (Krugman och Wells, 

2015, 163). Om det absolut värdet är större än ett är efterfrågan elastisk, vilket 
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betyder att den efterfrågade kvantiteten är känslig för prisförändringar. Om det 

absoluta värdet är mindre än ett är efterfrågan oelastisk, vilket betyder att den 

efterfrågade kvantiteten inte är lika priskänslig (Varian 2014, 279). 

3. Tidigare forskning 

I studien ”Indirect taxes on International aviation” diskuterar Keen och Strand 

(2007) olika typer av indirekta skatter som kan sättas i bruk och vilken/vilka av 

dessa som är de mest gynnsamma för att uppnå den optimala nivån av skatter för 

internationell luftfart. I studien används matematiska simuleringar för att utforma 

ett lämpligt skattesystem för internationell luftfart. Resultatet tyder på att det mest 

gynnsamma för en optimal beskattning av luftfart är en kombination av bränsle- 

samt biljettskatt, där en bränsleskatt mest effektivt verkar för att minska de 

negativa effekterna på miljön och där en biljettskatt i ett högre omfång ökar 

intäkterna för staten. Keen och Strand (2007) diskuterar även att skatter generellt 

är satta till lägre nivåer än den optimala nivån på grund av internationell 

konkurrens, då länder sätter lägre skatter än optimalt på grund av rädslan att 

skatterna ska minska deras konkurrenskraft och därmed negativt påverka landets 

marknadsandel när det kommer till turistindustrin samt ha en negativ påverkan på 

de inhemska flygplatserna. 

I artikeln ”Price elasticities of demand for passenger air travel: a meta-analysis” 

skriven av Brons et al. (2002) ger författarna en inblick i priselasticiteten i 

luftfartssektorn. Luftfartssektorn bidrar till många negativa externaliteter. Ett 

verktyg staten har till förfogande är priset. För att möjliggöra för staten att 

använda sig av detta verktyg måste vetskapen finnas angående hur priskänsliga 

flygresenärer är för att uppnå den efterfrågade effekten av exempelvis en 

skattehöjning. I artikeln används en metod kallad meta-analys, där syftet är att 

genom tidigare vetenskapliga publikationer dra en gemensam slutsats inom 

området. Författarna kommer fram till att den långsiktiga priselasticiteten är högre 

än den kortsiktiga vilket betyder att flygresenärer blir mer priskänsliga över tid. 

Vidare visar studien att individer som reser i jobbet är mindre priskänsliga. Dessa 

resultat tyder på att priser kan höjas mer för individer som reser i jobbet utan att 

minska efterfrågan. Studien tyder också på att européer är lika priskänsliga som 

amerikanska och australiensiska flygresenärer. Detta kan anses som överraskande 
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resultat då européer ofta anses som mer priskänsliga då det finns fler substitut för 

färdmedel inom Europa. 

Brouwer et al. (2008) undersöker i rapporten “”A convenient truth”: air travel 

passengers’ willingness to pay offset their CO2 emissions” om det existerar någon 

efterfrågan på åtgärder i syfte att minska en negativ klimatpåverkan som flygresor 

orsakar och även studera vilka motiv som ligger till grund för denna efterfrågan. 

Rapportens huvudsakliga syfte är att avslöja om flygresenärer stöttar åtgärder för 

att minska en negativ klimatpåverkan. För att studera detta undersöker de 

individers betalningsvilja genom en undersökning där flygresenärer får besvara 

frågor kring resebeteende, medvetenhet kring miljöpåverkan samt betalningsviljan 

för en koldioxid- och flygskatt. Resultatet visar att cirka ¾ av alla tillfrågade kan 

tänka sig att betala mer för en koldioxidskatt utöver deras flygbiljett. Brouwer et 

al. (2008) antyder att flygresenärer endast är villiga att betala ett högre pris på 

flygbiljetter i form av en flygskatt om andra flygresenärer gör det. 

Krenek och Schratzenstaller (2016) undersöker bland annat i rapporten 

“Sustainability-oriented EU Taxes: The Example of a European Carbon-based 

Flight Ticket Tax” vad de förväntade intäkterna skulle bli från genomförandet av 

en flygbiljettskatt på EU-nivå. Det dataset som används i studien består av 

färdvägar flugna under år 2014, avgående flyg inom EU samt ankommande 

flygresenärer utanför EU. Rapportens resultat tyder på att en av de mest möjliga 

relevanta fördelarna av att införa EU-skatter är att de bland annat skulle kunna 

bidra till att stärka social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet inom EU. En 

Pigouviansk skatt är ett exempel på en skatt som skulle kunna tilldelas på EU-nivå 

då det ofta är mycket problematiskt att implementera dessa typer av skatter på 

nationell nivå. Problem som kan uppstå då flygskatter ska implementeras är att 

länder förmodligen sätter för låga skatter. En internationell samordning för 

skatterna kan underlätta så att det inte uppstår så kallad “free-ridning” där länder 

kan dra nytta av resurser (flygresor) utan att behöva betala extra för dem. Krenek 

och Schratzenstaller (2016) hävdar att länderna befinner sig i “fångarnas 

dilemma” då alla länder skulle klara sig bättre utan flygskatt då det skulle leda till 

en mer social optimal nivå av flygtrafik. Det finns även risk att länder väljer att 

inte införa flygskatt eller endast sänka den på grund av möjligheten att öka 

marknadsandelar. Detta kan resultera i en nedåtgående skattekonkurrens, där 
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skattesatsen ytterligare sänks och hamnar under den optimala nivån. Detta kan 

leda till en slags “skatteflykt” där individer väljer att flyga från andra flygplatser 

för att undvika att betala extra för flygbiljetter. Mayor och Tol (2010) finner i 

deras studie att turister substituerar mot andra resmål som inte är påverkade av 

några prishöjningar som ett resultat av flygskatten och därmed växer 

turistindustrin på andra platser. Deras resultat pekar även på att skattens påverkan 

på utsläpp är minimal. Krenek och Schratzenstaller (2016) hävdar att flygskatter 

inte kommer leda till att flygbolag väljer att minska bränsleanvändningen och 

därmed kommer skatten inte resultera i någon större reducering av 

koldioxidutsläpp. Skatt på flygbränsle anses mer effektivt för att minska negativ 

miljöpåverkan. Om antalet flygresenärer ska minska så måste biljettpriserna vara 

betydligt högre. Resultatet visar att de förväntade intäkterna av en flygskatt skulle 

bli begränsade.  

4. Data och empirisk metod 

4.1 Empirisk metod 

Den metod som används i denna studie är Difference-in-Difference. Metoden 

används ofta då man vill bedöma orsakssamband. Kännetecken är att skillnaden 

av en effekt studeras mellan två olika grupper. För att studera detta undersöks 

exempelvis vilken effekt ett ingripande/behandling av något slag har. Grupperna 

består av en testgrupp och en kontrollgrupp. Testgruppen utsätts för en behandling 

medan kontrollgruppen inte gör det (Bertrand, Duflo och Mullainathan 2003, 2). 

Det finns alltid en risk att det existerar vissa skillnader mellan grupperna. För att 

hantera dessa olikheter jämförs skillnaderna i resultat efter samt före 

behandlingen för testgruppen och kontrollgruppen. Genom detta fås estimatorn 

för Difference-in-Difference fram. Denna estimator är därmed den genomsnittliga 

förändringen i utfallet för testgruppen minus den genomsnittliga förändringen i 

utfallet hos kontrollgruppen. Difference-in-Difference estimatorn är en kausal 

effekt av själva behandlingen (Stock och Watson 2015, 542). Följande ekvation 

visar hur Difference-in-Difference estimatorn (DD estimator) beräknas. 

  𝐷𝐷 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟 = 𝑌 , − 𝑌 ö , − (𝑌 ,  − 𝑌 ö , ) 

Genom att studera förändringen i utfallet tar Difference-in-Difference estimatorn 

bort testgruppen och kontrollgruppens initiala värden som kan påverka och som 



 

 9

skiljer sig åt från början eftersom grupperna inte är helt lika (Stock och Watson 

2015, 544). Nedanstående graf 4.1.1 illustrerar detta. Det kan argumenteras att en 

fördel med denna metod är att den är transparent och relativt rakt på sak. 

Ett grundläggande villkor för 

att kunna anta kausala 

samband vid genomförandet 

av denna metod är att både 

test- och kontrollgruppen 

följer samma trend. Detta 

innebär att i frånvaro av en 

behandling förväntas 

grupperna utvecklas på liknande sätt. Detta kan beskrivas som ett kontrafaktiskt 

utfall, det vill säga vad som skulle ha hänt om testgruppen inte hade blivit 

påverkad av en behandling (Angrist och Pischke 2014, 184). I denna studie 

kommer en variant av Difference-in-Difference att användas som heter “staggered 

treatment”. Detta innebär att en behandling av något slag inte sker vid samma 

tidpunkt för alla inblandade utan sker vid olika tidpunkter (Angrist och Pischke 

2015, 193). Denna behandling utgör i denna studie en flygskatt som 

implementerats i vissa medlemsländer i EU vid olika tidpunkter. En potentiell 

nackdel med att använda denna metod är att den inte kan särskilja på flygskattens 

effekt och andra effekter från andra faktorer som sker samtidigt som flygskatten. 

Paneldata används då fler tidsperioder inkluderas. Detta innebär att samma 

enheter studeras under olika tidsperioder (Stock och Watson 2015, 397). 

Enheterna utgörs av EU:s 28 medlemsländer och tidsperioden innefattar åren 

1990-2016. Det finns två olika typer av paneldata, balanserad och obalanserad. 

Denna studie baseras på obalanserad data. Detta innebär att det saknas data för 

vissa observationer (Stock och Watson 2015, 397), vilket kan resultera i att det 

eventuellt existerar ett urvalsproblem. 

Vid användning av paneldata används ofta “fixed effects” då man vill kontrollera 

för utelämnade variabler när dessa varierar över enheter (i detta fall mellan länder) 

men som inte förändras över tid. Dessa kallas då för “entity fixed effects”. “Entity 

fixed effects” håller variabler som inte kan observeras konstanta, så att alla 

Graf 4.1.1 



 

 10

utelämnade variabler inte skiljer sig mellan de 28 medlemsländerna i EU (Stock 

och Watson 2015, 403). “Time fixed effects” inkluderas även vilket innebär att 

variabler som är konstanta över länder men som utvecklas över tid hålls konstanta 

(Stock och Watson 2015, 407). Ett exempel på detta kan vara globaliseringen som 

påverkar alla länder mer eller mindre över tid. I denna studie klustras 

standardavvikelser på de 28 medlemsländerna. Att klustra standardavvikelsen är 

lämpligt då paneldata används. Kluster löser en form av beroendeproblem som 

kan existera i dessa data. En konsekvens av att klustra standardavvikelsen är att 

dessa ofta blir stora (Angrist och Pischke 2015, 208). I detta fall innebär det 

exempelvis att observationer inom de 28 medlemsländerna i EU kan vara 

korrelerade på något dolt sätt som ej kan observeras. 

4.2 Data 

Data för samtliga 28 medlemsländer (från 2016) i EU används. Samtlig data är 

hämtad från Världsbankens databas. Valet av denna databas baseras på dess 

trovärdighet samt att dessa data innehåller minst bortfall. Dessa data innefattar 

åren 1990-2016 och därmed kommer data för vissa länder finnas med innan de 

gick med i EU, de vill säga de länder som gick med efter år 1990. Detta kan 

argumenteras vara en nackdel då dessa länder inte behövde följa EU:s 

rekommendationer och gemensamma mål. Det kan motargumenteras att processen 

för att uppnå de krav som ställs för att kunna gå med i unionen tar för många 

länder flera år att uppnå. Därmed kan det resoneras att dessa länder innan de 

ingick i unionen strävade efter samma mål som EU fastställt. Därav valet att 

fokusera denna studie på EU då både länderna i testgrupp samt kontrollgrupp kan 

anses hyfsat lika innan flygskattens införs. Det ska dock poängteras att skillnader 

fortfarande existerar mellan länder.  

Fokus i denna studie kommer att vara på hur antal flygresenärer har påverkats av 

flygskatten. Även koldioxidutsläpp från flytande bränsleförbrukning samt 

tågresenärer kommer att analyseras. Orsaken till att ytterligare analysera dessa två 

variabler är för att bredda perspektivet och få in olika infallsvinklar av 

flygskattens effekt. Dessa variabler kommer att introduceras och diskuteras 

genomförligt nedan. Basregressionen som kommer att användas är följande 

ekvation: 

𝑌 = 𝐹𝑙𝑦𝑔𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡 + 𝑋 + 𝛾 + 𝛼 + 𝜀  
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Där 𝑌  är vår beroendevariabel som kommer beroende på regressionen vara antal 

transporterade flygresenärer, koldioxidutsläpp från flytande bränsleförbrukning 

samt antal personkilometer i miljoner transporterade via tåg i land c för tidpunkt 

t. Dessa tre beroendevariabler delas med variabeln Population total, vilket 

definieras som den totala befolkningen (World Bank), detta för att få variablerna i 

termer av per capita för att lättare kunna jämföra länder emellan. 𝐹𝑙𝑦𝑔𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡  är 

en dummyvariabel som tar värdet noll då landet inte infört flygskatt och ett när 

landet infört flygskatt i land c för tidpunkt t. 𝑋  är kontrollvariablerna som 

kommer att användas i denna studie i land c för tidpunkt t. 𝛾  står för “time fixed 

effects”, 𝛼  står för “entity fixed effects” och 𝜀  är feltermen i land c för tidpunkt 

t. Vidare kommer regressioner också göras utan kontrollvariabler samt inkludera 

linjära landstrender i ekvationen ovan. Detta kommer att förklaras mer detaljerat 

framöver. Variablerna beskrivs mer detaljerat nedan: 

Beroendevariabler: 

 Air transport, passengers carried, inkluderar internationella samt inhemska 

flygresenärer av flygbolag som är registrerade i landet, där endast avgångar 

inkluderas (World Bank). Denna variabel kommer att refereras till antal 

transporterade flygresenärer. 

 CO2 emissions from liquid fuel consumption (kt), (där kt står för kiloton) är 

det totala koldioxidutsläppet från flytande bränsleförbrukning i respektive 

land. Detta avser främst utsläpp från användning av petroleumbaserade 

bränslen som energikälla (World Bank). Denna variabel kommer att 

refereras till koldioxidutsläpp från flytande bränsleförbrukning i denna 

uppsats. 

 Railways, passengers carried (million passenger-km) är antal tågresenärer 

multiplicerat med antal kilometer (World Bank). Denna variabel kommer att 

refereras till antal personkilometer i miljoner transporterade via tåg. 

Kontrollvariabler: 

De nedanstående variablerna kommer att användas som kontrollvariabler för alla 

tre beroendevariabler i de regressioner där dessa inkluderas. Kontrollvariablerna 

kommer här förklaras djupgående. 
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GDP per capita, PPP (constant 2011 international $), definieras som 

bruttonationalprodukten per capita som utgår från köpkraftsparitet (PPP). 

Amerikanska dollar i USA har samma köpkraft över BNP som internationell 

dollar (World Bank). Denna variabel kommer att refereras till på svenska som 

BNP per capita, köpkraftsparitet (konstant till 2011 internationella $). 

Denna variabel är vald som kontrollvariabel eftersom BNP per capita fungerar 

som ett mått av tillväxt i ett land. Genom att kontrollera för BNP per capita 

kontrolleras det för tillväxtgrader i olika länder. Detta anses som en lämplig 

kontrollvariabel både till antal transporterade flygresenärer och antal 

personkilometer i miljoner transporterade via tåg eftersom tillväxt och därmed 

BNP per capita som mått påverkar resebeteendet i ett land. För ett land med högre 

tillväxt är det möjligt att resonera att en högre andel av befolkningen reser till 

skillnad från länder med en lägre tillväxt och därmed även anses lämplig för 

koldioxidutsläpp från flytande bränsleförbrukning. I denna studie har måttet BNP 

per capita, köpkraftsparitet valts för att detta BNP mått är mest passande för att 

det jämför prisnivån mellan olika länder genom att ta hänsyn till prisskillnader 

länder emellan. 

Employment to population ratio, 15+, total (%) (national estimate), är 

sysselsättningsgrad vilket inkluderar andelen av ett lands befolkning som är 

anställd (World Bank). Denna variabel kommer att refereras till sysselsättning i 

förhållande till befolkningsgrad.  

Denna variabel anses passande då en högre sysselsättning i befolkningsgrad i ett 

land kan leda till en ökad ekonomisk aktivitet, vilket därmed påverkar 

befolkningens resande både via flyg och tåg. Den är också en passande 

kontrollvariabel för koldioxidutsläpp från flytande bränsleförbrukning med 

resonemanget att ökad sysselsättningsgrad i ett land ökar koldioxidutsläpp genom 

exempelvis högre konsumtion av varor/tjänster. 

Population ages 15-64 (% of total), innefattar den totala andelen av befolkningen 

i arbetsför ålder i procent som är mellan 15-64 år (World Bank). Denna variabel 

kommer att refereras till som åldersfördelning för befolkningen (15-64 år). 
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Denna variabel är vald eftersom åldersfördelning i ett land påverkar konsumtion. 

Konsumtion av färdmedel såsom flyg och tåg kan anses användas mer av 

individer med bättre ekonomi. Oftast brukar inkomst öka med ålder och därmed 

kan länder med en högre procentuell andel äldre befolkning argumenteras påverka 

resande av både flyg och tåg. Med samma resonemang anser vi därmed att denna 

variabel är en lämpad kontrollvariabel för koldioxidutsläpp från flytande 

bränsleförbrukning. 

Andra kontrollvariabler som kan anses passande för denna studie skulle 

exempelvis vara utbildningsnivå. Denna variabel används inte som 

kontrollvariabel även om den anses lämpad eftersom en stor del data saknades för 

samtliga länder. Ytterligare en potentiell kontrollvariabel hade varit 

affärsresenärer. Det hade varit intressant att kontrollera för denna grupp som kan 

antas vara mindre priskänsliga. Detta har även tidigare studier inom ämnet visat 

på. Dock finns inte data på antal affärsresor via flyg tillgänglig idag. 

Tabell 4.2.1 är en sammanställning av de variabler som kommer att användas. 

Tabellen visar antal observationer, medelvärde, standardavvikelse, minimum samt 

maximum för samtliga variabler som inkluderas i studien. 

Tabell 4.2.1 

Summeringstabell  Obs Medelvärde Standardfel Minimum Maximum 
Logaritmen av flygresenärer per capita 722 -0,7009678 1,427501 -8,888601 3,270495 
Logaritmen av koldioxid per capita  685 -5,756368 0,5576299 -7,382455 -4,045496 
Logaritmen av tågresenärer per capita 644 -7,546776 0,6300967 -10,25961 -6,207182 
Flygresenärer per capita. 722 1,15867 2,473641 0,000138 26,32438 
Koldioxid per capita 685 0,0037136 0,0024449 0,0006221 0,017501 
Tågresenärer per capita  644 0,0006222 0,000319 0,000035 0,0020149 
BNP per capita, PPP 728 30257,92 14423,15 8001,656 97864,2 
Åldersfördelning för befolkningen 
(15-64 år) 

756 67,1803 1,753146 61,41623 72,22736 

Sysselsättning i förhållande till 
befolkningsgrad  

664 52,61611 6,022528 34,3 73,13 

Flygskatt 
(dummyvariabel) 

756 0,1005291 0,3009033 0 1 

 

4.3 Utförande 

För följande tre beroendevariabler kommer totalt sex regressioner att göras. Dessa 

kommer att bestå av regressioner utan kontrollvariabler, med kontrollvariabler 

samt linjära landstrender. Den första regressionen för samtliga beroendevariabler 

kommer vara utan kontrollvariabler, detta för att kunna se effekten av flygskatten 

i den beroende variabeln utan att kontrollera för andra faktorer som kan påverka. 

Därefter kommer kontrollvariabler inkluderas i regressionen. Detta kommer att 
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göras för att kontrollera för andra faktorer som kan påverka utfallet som inte tas 

hänsyn till i regression utan kontrollvariabler som därmed kan ge ett utfall som 

visar på att flygskatten har en större effekt än vad den egentligen har när 

kontrollvariabler inte är inkluderade. Därmed inkluderas dessa variabler för att 

undvika så kallad “omitted variable bias” vilket sker om en variabel som påverkar 

den beroende variabeln inte är inkluderad samt om den utlämnande variabeln i 

fråga är korrelerad med den inkluderande regressionen (Stock och Watson 2015, 

229). Dock finns det en risk att dessa kontrollvariabler som inkluderas kan vara 

endogena, det vill säga att de påverkas av flygskatten. Linjära landstrender 

kommer att användas för att kunna ta hänsyn till landspecifika egenskaper som 

förändras över tid som annars inte är uppskattade i regressionerna. Det kan 

argumenteras att det är lämpligt att kontrollera för dessa extra trender samt att det 

även resulterar i att variationen blir mindre. Tre regressioner för varje 

beroendevariabel kommer bestå av en log-linjär modell där samtliga 

beroendevariabler logaritmeras. Detta betyder att en enhets förändring i 

flygskatten förknippas med en 𝛽 ∗ 100 procents förändring i den beroende 

variabeln (Stock och Watson 2015, 318). Denna log-linjära modell kommer att 

användas för att enklare kunna jämföra regressionerna emellan samt för att i ett 

senare skede kunna beräkna priselasticiteten för flygresenärer. Logaritmiska 

transformationer kan “stabilisera” eller justera för spridningen då data i dess 

ursprungliga form möjligtvis inte reducerar vikten av de avvikande värdena 

(Packard och Boardman 2008, 506). Tre regressioner kommer att göras i en linjär-

linjär modell för samtliga beroendevariabler vilket betyder att de beroende 

variablerna inte logaritmeras. I dessa regressioner fås ett punktestimat som sedan 

kommer att delas med det genomsnittliga värdet för samtliga beroendevariabler 

och sedan multipliceras med hundra. Detta kommer att genomföras för att 

kontrollera huruvida de utfall som fås genom att användas en log-linjär modell 

approximativt ger samma resultat. 

För att kunna beräkna elasticiteten kommer utfallskoefficienten multipliceras med 

hundra för att få fram den approximativa procentuella förändringen i de log-

linjära regressionerna. Detta tillvägagångssätt används i flertalet studier för att 

kunna få ut den approximativa elasticiteten, dock är det hela lite mer komplicerat 

(Halvorsen och Palmquist 1980, 474). Detta på grund av att den oberoende 
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variabeln är en dummyvariabel som endast antar värdet noll eller ett. En 

dummyvariabel kan inte logaritmeras så att en log-log modell fås vilket hade gett 

elasticiteten. Genom att multiplicera med hundra genereras endast en 

approximativ elasticitet (Halvorsen och Palmquist 1980, 474). 

Tabell 4.3.1 illustrerar samtliga 28 medlemsländer i EU. I vänstra kolumnen 

återfinns de länder som har infört flygskatt och fortfarande har kvar den, samt de 

länder som valt att avskaffa den. Dessa länder utgör testgruppen. Högra kolumnen 

inkluderar alla de länder som aldrig infört flygskatt och utgör därmed 

kontrollgruppen. Vad som tydligt kan utläsas är att kontrollgruppen är 

överrepresenterad och därmed uppstår en ojämn fördelning mellan grupperna 

vilket kan påverka resultaten. 

Tabell 4.3.1 

Har flygskatt/avskaffat flygskatt Har aldrig infört flygskatt 

Frankrike 1999→ Belgien Polen 

Italien 2012→ Bulgarien Portugal 

Storbritannien 1994→ Cypern Rumänien 

Tyskland 2011→ Estland Slovakien 

Danmark 2005-2006 (avskaffades 2007) Finland Slovenien 

Irland 2009-2013 (avskaffades 2014) Grekland Spanien 

Malta 2001-2007 (avskaffades 2008) Kroatien  Sverige 

Nederländerna 2008 (avskaffades 2009) Lettland Tjeckien 

Österrike 2011-2012 (avskaffades 2013) Litauen  Ungern 

 
Luxemburg 

 

Källa: (Europeiska unionen 2017, Krenek och Schratzenstaller 2016, 17 och European 
Business Aviation Association 2015, 1-7) 

5. Resultat 

I denna del redogörs för de resultat som framkommit av studien. Vidare kommer 

dessa resultat att analyseras i analysdelen. Fokus kommer att vara på de log-

linjära modellerna vilket innebär att den beroende variabeln logaritmeras. De 

linjär-linjära regressionerna inkluderas endast i syfte att kunna jämföra mot de 

log-linjära regressionerna för att kunna se om utfallet är snarlikt eller om 

avvikande värden existerar vilket den logaritmerade beroendevariabeln 

kontrollerar för. 

5.1 Antal flygresenärer per capita 

Genom att studera de linjär-linjära regressionerna i jämförelse med de log-linjära i 

tabell 5.1.1 ges en snabb överblick där resultaten är positiva i de linjär-linjära 
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regressionerna till skillnad från de log-linjära. En potentiell orsak till denna 

drastiska skillnad kan bero på att när den beroende variabeln logaritmeras 

reduceras vikten av avvikande värden. 

Nedanstående tabell 5.1.1 visar olika resultat från regressioner gjorda med antal 

transporterade flygresenärer per capita som beroendevariabel. Tabellen består av 

totalt sex regressioner där beroendevariabeln är logaritmerad i tre av 

regressionerna, där den första regressionen exkluderar kontrollvariabler, den andra 

inkluderar kontrollvariabler och den tredje inkluderar både kontrollvariabler samt 

linjära landstrender. Därefter följer tre motsvarande regressioner där 

beroendevariabeln inte är logaritmerad. 

Tabell 5.1.1 

Flygresenärer per 
capita 

Koefficient Standardfel t P>|t| (95% konf. 
intervall) 

Obs Medelvärde 

Log av flygresenärer 
per capita utan 
kontrollvariabler 

-0,1609529 0,2117094 -0,76 0,454 -0,5953448 
 0,273439 

722 -0,7009678 

Log av flygresenärer 
per capita med 
kontrollvariabler 

-0,0188793 0,2090464 -0,09 0,929 -0,4478071 
 0,4100485 

722 -0,7009678 

Log av flygresenärer 
per capita 
kontrollvariabler, 
linjära landstrender 

-0,169641 0,190543 -0,89 0,381 -0,5606029 
 0,2213209 

722 -0,7009678 

Flygresenärer per 
capita utan 
kontrollvariabler 

0,999748 0,9411141 1,06 0,298 -0,9312585 
 2,930755 

722 1,15867 

Flygresenärer per 
capita med 
kontrollvariabler 

1,558378 1,402676 1,11 0,276 -1,319674 
 4,436431 

722 1,15867 

Flygresenärer per 
capita med 
kontrollvariabler, 
linjära landstrender 

0,2166286 0,2263689 0,96 0,347 -0,247842 
 0,6810993 

722 1,15867 

Kontrollvariabler inkluderade i regressionerna är BNP per capita köpkraftparitet (konstant till 2011 internationell $), 
sysselsättning i förhållande till befolkningsgrad och åldersfördelning för befolkningen (15-64 år). I regressionerna klustras 
standardfel på enheten land. 

I den första log-linjära regressionen fås utfallet av flygskattens effekt på antal 

flygresenärer utan kontrollvariabler. Detta ger ett resultat på -0,16 som visas i 

tabell 5.1.1. Genom att multiplicera detta utfall med hundra fås den procentuella 

förändringen av flygskatten, vilket ger ett värde på cirka -16 %. Detta antyder att 

flygskatten har en negativ effekt på antal flygresenärer per capita via flyg för de 

länder som infört den. Detta är också elasticiteten för flygresenärer. I absoluta 

värden fås en elasticitet på approximativt 16 vilket innebär att kvantiteten som 

efterfrågas är priskänslig. Regressionen ger ett t-värde på -0,76, vilket är långt 

ifrån ett t-värde på 1,96 eller större vilket krävs för att kunna avvisa nollhypotesen 

på en 95 % nivå. Denna regression ger ett p-värde på 0,454, vilket är långt ifrån 
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värdet 0,05 som är det önskade för att kunna avvisa nollhypotesen på en 95 % 

nivå. 

I nästa log-linjära regression där kontrollvariabler är inkluderade ges en 

procentuell förändring på cirka -2 % och därmed en elasticitet i absoluta värden 

på approximativt 2. Detta visar på en tydlig minskning av priselasticiteten men 

samtidigt ett resultat som visar att flygresenärer är priskänsliga när det kommer 

till pris på flyg. Denna regression ger ett allt sämre t-värde på -0,09 och ett högre 

p-värde på 0,929 i jämförelse med den första regressionen. Genom att inkludera 

linjära landstrender till den log-linjära regressionen med kontrollvariabler fås 

värdet på cirka -17 % vilket återigen ökar t-värdet till -0,89 och p-värdet till 0,381 

men som fortfarande resulterar i värden som inte är signifikanta. Detta ger en 

elasticitet i absoluta värden på approximativt 17 vilket också tyder på att 

flygresenärer är priskänsliga. 

De tre linjär-linjära regressionerna i tabell 5.1.1 ovan visar motsvarande 

regressioner där beroendevariabeln inte är logaritmerad. Detta görs för att kunna 

jämföra de punktestimat som ges genom dessa tre regressioner separat delat på 

medelvärdet för antal flygresenärer per capita via flyg som finns i tabell 4.2.1 

multiplicerat med hundra. Genom att genomföra ovanstående fås den procentuella 

förändringen. För regressionen där kontrollvariabler ej är inkluderade ges ett 

värde på cirka en 86 % förändring och för regressionen där kontrollvariabler är 

inkluderade cirka 134 % förändring. När både kontrollvariabler samt linjära 

landstrender inkluderas i den linjär-linjära modellen fås ett utfall som antyder på 

en procentuell förändring på cirka 19 %. Samtliga sex regressioner ger resultat 

som inte är signifikanta.  

Ett kriterium för att få fram en kausal effekt genom att använda sig av metoden 

“staggered” Difference-in-Difference är att antagandet om parallella trender måste 

uppfyllas. Enklast att se om detta antagande håller är att illustrera detta i en graf. 

Graf 5.1.2 som ses nedan demonstrerar effekten före samt efter införandet av 

flygskatten mellan testgruppen och kontrollgruppen. Y-axeln visar flygskattens 

effekt på flygresenärer för test- samt kontrollgruppen. X-axeln visar ett tidsspann 

före samt efter flygskattens införande. Punkten minus ett refererar till året före 

flygskatten implementerats (vilket varierar mellan länderna i testgruppen) och år 
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Graf 5.1.2 

noll är det år då flygskatten införs. Året innan flygskatten införs är därmed det år 

som effekten av flygskatten förhåller sig till. Då införandet av flygskatten skett 

vid olika tidpunkter för respektive länder illustrerar denna graf den generella 

skillnaden för samtliga länder i testgrupp minus kontrollgrupp för varje år, fyra år 

och mer innan införandet av flygskatten och upptill tre år och mer därefter. Där 

också övre samt nedre 95 % konfidensintervallet illustrerar att det finns med 95 % 

sannolikhet en chans att utfallet ligger inom detta spann. 

Graf 5.1.2 antyder att 

parallella trender innan 

flygskatten införs håller, 

då en relativt jämn 

utveckling kan utläsas 

och där effekten innan 

flygskatten införs 

befinner sig nära noll. 

Efter införandet av 

flygskatten kan det 

utläsas ett tydligt fall vilket tyder på en minskning i antal flygresenärer. Vad som 

också kan utläsas är att variationen mellan det övre samt nedre 95 % 

konfidensintervallet har ett någorlunda litet spann innan införandet av flygskatten, 

dock blir detta spann avsevärt mycket större efter flygskatten införs. 

Tabell 5.1.3 

Logaritmen av flygresenärer per capita Koefficient Robust, 
standardfel 

t P > |t| (95% konf. 
intervall) 

Fyra år och mer innan flygskatten införs  0,0371956 0,1390855  0,27 0,791 -0,2481843 

 0,3225755 

Tre år innan flygskatten införs  0,0475872 0,0689998  0,69 0,496 -0,0939887 

 0,1891631 

Två år innan flygskatten införs -0,0541795 0,074088 -0,73 0,471 -0,2061956 

 0,0978365 

Flygskatten införs -0,2329471 0,3205136 -0,73 0,474 -0,8905867 

 0,4246925 

Ett år efter flygskatten införs -0,2003229 0,338184 -0,59 0,559 -0,8942192 

 0,4935734 

Två år efter flygskatten införs  0,0409579 0,2066103  0,20 0,844 -0,3829714 

 0,4648872 

Tre år och mer efter flygskatten införs -0,1275857 0,2292598 -0,56 0,582 -0,5979879 

 0,3428165 

Graf 5.1.2 
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Vidare i tabell 5.1.3 illustreras åren innan och efter flygskattens införande. Året 

innan införandet av flygskatten implementerades fungerar som referensår vilket 

därmed ska vara lika med noll, i och med detta exkluderas den från tabellen. Ett 

test för att kontrollera om antagandet om parallella trender håller är att kontrollera 

för åren före och efter flygskattens införande för att kunna se om effekten följer 

mönstret (Blackwell 2013, 6). De vill säga, ingen effekt vill ses innan flygskatten 

införs för antal flygresenärer per capita och därmed ska resultaten inte vara 

signifikanta för åren innan införandet men vara signifikanta åren efter där en 

effekt är vad som är tänkt att uppnås. Vilket kan utläsas i tabellen är värdena inte 

signifikanta innan införandet av flygskatten likaså är värdena efter införandet inte 

heller signifikanta. 

5.2 Koldioxidutsläpp från flytande bränsleförbrukning 

Tabell 5.2.1 

Koldioxid per 
capita 

Koefficient Standardfel t P > |t| (95% konf. 
intervall) 

Obs Medelvärde 

Log av koldioxid 
per capita utan 
kontrollvariabler 

-0,0536464 0,0390606 -1,37 0,181 -0,133792 

 0,0264993  
685 -5,756368 

Log av koldioxid 
per capita med 
kontrollvariabler 

-0,0589532 0,0267012 -2,21 0,036 -0,1137395 
-0,0041669 

685 -5,756368 

Log av koldioxid 
per capita med 
kontrollvariabler, 
linjära 
landstrender 

-0,0123741 0,0253522 -0,49 0,629 -0,0643925 

 0,0396443  
685 -5,756368 

Koldioxid per 
capita utan 
kontrollvariabler 

-0,0002614 0,0001562 -1,67 0,106 -0,0005819 
-0,0000591 

685 0,0037136 

Koldioxid per 
capita med 
kontrollvariabler 

-0,0002445 0,0001256 -1,95 0,062 -0,0005021 
-0,0000131 

685 0,0037136 

Koldioxid per 
capita med 
kontrollvariabler, 
linjära 
landstrender 

-0,0000148 0,0001352 -0,11 0,914 -0,0002921 
 0,0002626 

685 0,0037136 

Kontrollvariabler inkluderade i regressionerna är BNP per capita köpkraftparitet (konstant till 2011 internationell $), 
sysselsättning i förhållande till befolkningsgrad och åldersfördelning för befolkningen (15-64 år). I regressionerna klustras 
standardfel på enheten land. 

Tabell 5.2.1 ovan visar regressioner gjorda med koldioxidutsläpp som 

beroendevariabel. Den första regressionen är en log-linjär regression som visar ett 

utfall på cirka -5 % vilket betyder att den procentuella förändringen av 

flygskattens effekt på koldioxidutsläpp från flytande bränsleförbrukning är cirka -

5 % för de länder som infört flygskatt. Denna regression genererar ett t-värde på -

1,37 och ett p-värde på 0,181 vilket tyder på att regressionen inte ger signifikanta 
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resultat. Vidare när kontrollvariabler inkluderas ges ett resultat på en procentuell 

förändring på cirka -6 %. Däremot är t-värdet -2,21 och p-värdet på 0,036 vilket 

tyder på signifikanta resultat. Vidare visar tabell 5.2.1 att för regressionen med 

både kontrollvariabler och linjära landstrender minskar utfallet till approximativt -

1 %. När dessa linjära landstrender inkluderas minskar t-värdet till -0,49 samt p-

värdet till 0,629 vilket därmed resulterar i ett värde som inte är signifikant. 

I regressionen med linjär-linjär modell utan kontrollvariabler ges en procentuell 

förändring på cirka -7 %. Vidare när kontrollvariabler inkluderas ges ett utfall 

med en procentuell förändring på cirka -6 %. Då både kontrollvariabler samt 

linjära landstrender inkluderas ges ett utfall på cirka 0 % vilket betyder att 

införandet av flygskatten inte har någon effekt. 

Genom att studera graf 5.2.2 

kan starka förtrender utläsas 

vilket betyder att antagandet 

om parallella trender inte 

håller. Efter det successiva 

fall i koldioxidutsläpp från 

flytande bränsleförbrukning 

innan införandet av 

flygskatten kan det sedan 

utläsas en ökning i koldioxidutsläpp. Vidare i tabell 5.2.3 visas effekterna före och 

efter införandet, vad som kan utläsas är att resultaten inte ger signifikanta värden 

både före och efter införandet av flygskatten. 

Tabell 5.2.3 

Logaritmen av 
koldioxid per 
capita 

Koefficient Robust, 
standardfel 

t P > |t| (95 % konf. 
intervall) 

Fyra år och mer 
innan 
flygskatten 
införs 

0,0521325 0,0548819 0,95 0,351 -0,0604759 
 0,1647408 

Tre år innan 
flygskatten 
införs 

0,0514566 0,0401055 1,28  0,210 -0,0308331 
 0,1337463 

Två år innan 
flygskatten 
införs 

0,0289768 0,0187848 1.54 0,135 -0,0095664 
 0,06752 

Flygskatten 
införs 

0,0138225 0,0214608 0,64 0,525 -0,0302113 
 0,0578564 

Ett år efter 
flygskatten 
införs 

0,0045528 0,018357 0,25 0,806 -0,0331126 
 0,0422182 

Graf 5.2.2 
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Logaritmen av 
koldioxid per 
capita 

Koefficient Robust, 
standardfel 

t P > |t| (95 % konf. 
intervall) 

Två år efter 
flygskatten 
införs 

0,006221  0,0307847 0,20 0,841 -0,056944 
 0,069386 

Tre år och mer 
efter 
flygskatten 
införs 

0,0234622 0,062671 0,37 0,711 -0,1051281 
 0,1520525 

5.3 Antal personkilometer i miljoner transporterade via tåg 

Nedanstående tabell visar olika utfall från regressioner gjorda med antal 

personkilometer i miljoner transporterade via tåg som beroendevariabel. 

Tabell 5.3.1 

Tågresenärer per 
capita 

Koefficient Standardfel t P > |t| (95% konf. 
intervall) 

Obs  Medelvärde 

Log av tågresenärer 
per capita utan 
kontrollvariabler 

0,2815124 0,1145896 2,46 0,021  0,0455107 
 0,517514  

644 -7,546776 

Log av tågresenärer 
per capita med 
kontrollvariabler 

0,079148 0,0583692 1,36 0,187 -0,0410656 
 0,1993616 

644 -7,546776 

Log av tågresenärer 
per capita med 
kontrollvariabler 
och linjära 
landstrender 

-0,0177956 0,0488892 -0,36 0,719 -0,1184848 
 0,0828936 

644 -7,546776 

Tågresenärer per 
capita utan 
kontrollvariabler 

0,0001625 0,0000748 2,17 0,039  8,49e-06 
 0,0003166  

644 0,0006222 

Tågresenärer per 
capita med 
kontrollvariabler 

0,0000594 0,0000497 1,20 0,243 -0,0000429 
 0,0001618 

644 0,0006222 

Tågresenärer per 
capita med kontroll-
variabler och linjära 
landstrender 

-2,95e-06 0,000041 -0,07 0,943 -0,0000875 
 0,0000816 

644 0,0006222 

Kontrollvariabler inkluderade i regressionerna är BNP per capita köpkraftparitet (konstant till 2011 internationell $), 
sysselsättning i förhållande till befolkningsgrad och åldersfördelning för befolkningen (15-64 år). I regressionerna klustras 
standardfel på enheten land. 

I den första log-linjära regressionen i tabell 5.3.1 fås ett utfall av flygskattens 

effekt utan kontrollvariabler som ger en procentuell förändring av en flygskatt på 

cirka 28 %. Detta antyder att flygskatten har en positiv effekt på antal 

personkilometer i miljoner transporterade via tåg för de länder som har infört 

flygskatt. Denna regression resulterar i ett t-värde på 2,46 och ett p-värde på 

0,021. När kontrollvariabler inkluderas i regressionen ges en procentuell 

förändring på cirka 8 %. Denna regression ger ett allt sämre t-värde på 1,36 och 

ett p-värde på 0,187 till skillnad från den första regressionen. Genom att inkludera 

linjära landstrender ges en procentuell förändring på cirka -2 %. Denna regression 

ger ett sämre t-värde på -0,36 och ett p-värde på 0,719. 

Utfallet för den linjär-linjära regressionen i tabell 5.3.1 där kontrollvariabler ej är 
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inkluderade ges en procentuell förändring på cirka 26 %. Då kontrollvariabler 

inkluderas sker en drastisk minskning då en procentuell förändring fås på cirka 

9 %. När både kontrollvariabler och linjära landstrender inkluderas fås en 

procentuell förändring på cirka 0 %. 

Graf 5.3.2 visar på förtrender 

innan flygskatten implementeras 

vilket innebär att antagandet om 

parallella trender inte uppfylls. 

Detta illustreras genom en 

successiv uppåtgående trend i 

grafen innan införandet av 

flygskatten. Vidare i tabell 5.3.3 

kan det utläsas att värdena inte 

är signifikanta innan införandet av flygskatten förutom ungefär fyra år innan och 

mer som ger ett signifikant resultat som övergår i värden som inte är signifikanta 

innan införandet av flygskatten. Dock blir de signifikanta ett par år efter 

flygskatten implementerats igen, vilket visas i tabell 5.3.3 två samt tre år och mer 

efter. Vad som kan utläsas i både graf 5.3.2 samt tabell 5.3.3 för de log-linjära 

regressionerna finner vi ett övre och nedre 95 % konfidensintervall som tyder på 

hyfsat liten variation vilket innebär att med större precision finns utfallet inom 

detta intervall. 

Tabell 5.3.3 

Logaritmen av tågresenärer  
per capita  

Koefficient Robust,  standardfel t P > |t| (95 % konf. 
intervall) 

Fyra år och mer innan 
flygskatten införs 

-0,2009731 0,0939524 -2,14 0,042 -0,3944716 
-0,0074745 

Tre år innan flygskatten införs -0,0596898 0,0440944 -0,35 0,188 -0,1505038 
 0,0311242 

Två år innan flygskatten införs -0,0039497 0,0527342 -0,07 0,941 -0,1125578 
 0,1046585 

Flygskatten införs  0,0071799 0,0189696  0,38 0,708 -0,0318886 
 0,0462485 

Ett år efter flygskatten införs  0,064751 0,0442317  1,46 0,156 -0,026346 
 0,155848 

Två år efter flygskatten införs  0,1001466 0,0416605  2,40 0,024  0,0143453 
 0,185948 

Tre år och mer efter flygskatten 
införs 

 0,3860157 0,0928637  4,16 0,000  0,1947594 
 0,5772721 

Graf 5.3.2 
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6. Analys 

Till att börja med bör det understrykas att denna studie baseras på obalanserad 

data, vilket betyder att data saknas för vissa variabler under vissa år. Detta är 

nödvändigt att hålla i åtanke när resultaten ska analyseras. 

6.1 Antal flygresenärer per capita 

De log-linjära utfallen i denna studie ger ett resultat där antal flygresenärer 

minskar med en flygskatt. Genom att kontrollera för andra faktorer som kan 

påverka den beroende variabeln i den log-linjära modellen sker en drastisk 

minskning i utfallsvariabeln där den går från cirka -16 % utan kontrollvariabler 

till cirka -2 % i regressionen där kontrollvariabler inkluderas. En potentiell orsak 

till denna förändring kan troligtvis bero på att resultatet i regressionen utan 

inkluderade kontrollvariabler eller linjära landstrender innehåller “omitted 

variable bias”, vilket betyder att andra faktorer påverkar utfallet, det vill säga att 

andra externa faktorer som inte kontrolleras för i regressionen kan inverka på 

resultatet. Vad som inte kan uteslutas är att detta kan vara en effekt av att 

kontrollvariablerna är endogena; en nackdel med att inkludera kontrollvariabler är 

att det alltid finns en risk för endogenitetsproblem. Dessa kontrollvariabler kan 

dock fånga upp viktiga faktorer som påverkar resultatet. När linjära landstrender 

inkluderas i den log-linjära regressionen minskar utfallet till skillnad från 

regressionen där endast kontrollvariabler inkluderas till cirka -17 %. Genom att 

inkludera linjära landstrender tas hänsyn till extra trender som kan påverka 

resultatet genom att variationen blir mindre. De linjära landstrenderna fångar upp 

merparten av viktiga faktorer som utvecklas över tid. Genom att inkludera linjära 

landstrender kontrolleras det för extra faktorer som förändras över tid inom länder 

vilket inte tas i beräkning när bara kontrollvariabler är inkluderade. Denna 

regression ger därmed mer robusta resultat då fler aspekter tas hänsyn till och den 

resulterar också i ett högre t-värde och lägre p-värde än både den log-linjära 

regressionen utan kontrollvariabler samt den där de är inkluderade. Dock ska det 

påpekas att denna regression inte heller ger resultat som är signifikanta. 

I de linjär-linjära regressionerna ges en procentuell förändring på cirka 86 % utan 

kontrollvariabler samt approximativt 134 % där de inkluderas. Detta resultat kan 

anses aningen tveksamma eftersom de tyder på att införande av en flygskatt 
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generellt ökar flygandet i dessa länder med 86 % respektive 134 %, vilket antyder 

på närmare en dubblering av antal flygresenärer. Däremot när både 

kontrollvariabler samt när linjära landstrender inkluderas visas en procentuell 

förändring på cirka 19 %. Detta är en kraftig minskning vilket troligtvis beror på 

att den sistnämnda regressionen tar hänsyn till mer omfattande faktorer för de 

enskilda länderna. Den huvudsakliga orsaken till att utfallen blir negativa i en log-

linjär modell samt positiva i en linjär-linjär modell kan anses vara på grund av att 

logaritmer tar hänsyn till avvikande värden. Det vill säga, genom att använda sig 

av logaritmen reduceras vikten på dessa avvikande värden i form av faktorer som 

kan påverka resultatet åt en annan riktning. Exempelvis kan något större land gå i 

motsatt riktning där exempelvis individer väljer att flyga ännu mer efter en 

flygskatt implementerats. Trots att effekten delas med per capita finns risken att 

denna effekt “övertar” och därmed resulterar i denna stora skillnad mellan de log-

linjära regressionerna och de linjär-linjära regressionerna. 

Genom att analysera graf 5.1.2 ses en relativt jämn utveckling och där grafen 

befinner sig nära noll innan införandet av flygskatten. Därmed kan det tolkas som 

att antagandet om parallella trender innan flygskatten implementeras håller. 

Denna tolkning styrks ytterligare genom tabell 5.1.3 som visar att resultaten inte 

är signifikanta innan införandet av flygskatten. Vidare i tabell 5.1.3 efter 

införandet av flygskatten ges inte heller signifikanta värden, vilket betyder att det 

inte kan uteslutas att andra faktorer har påverkat utfallet. Stora effekter kan utläsas 

men dock är dessa inte precis skattade på grund av resultat som inte är 

signifikanta. Däremot sker denna effekt direkt efter införandet av flygskatten som 

visar på en markant minskning i antal flygresenärer vilket är en intressant 

upptäckt då det kan ge en fingervisning av flygskattens effekt. Vidare i graf 5.1.2 

kan det även utläsas i ett senare skede en uppåtgående trend vilket betyder att 

antal flygresenärer ökar ytterligare. En potentiell orsak kan vara att flygbolagen 

justerar ner priserna för att kompensera för flygskatten och därmed väljer 

individer att flyga mer. Även då det kan tolkas i grafen att flygskatten har haft en 

negativ effekt på flygresenärers resande måste det hållas i åtanke att inga 

signifikanta värden fås i tabell 5.1.3 efter införandet av flygskatten, vilket hade 

styrkt flygskattens effekt på flygresenärer. Vad som kan utläsas är att med 95 % 

sannolikhet ligger effekten av flygskatten inom spannet mellan det övre och nedre 
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konfidensintervallet. Detta spann blir avsevärt mycket större efter flygskattens 

införande. En trolig orsak till detta ökade spann kan vara att testgruppen, vilket 

inkluderar de länder som har implementerat flygskatt är relativt liten i jämförelse 

med kontrollgruppen. Detta kan leda till att resultaten inte blir särskilt 

representativa. Det ideala utgångsläget hade varit om både test-och kontrollgrupp 

inkluderat lika antal länder. 

Samtliga regressioner tyder på att flygresenärer är känsliga till förändringar i 

priser. Detta betyder att efterfrågan på flygbiljetter är elastisk. Detta antagande 

styrks ytterligare genom det markanta fallet i antal flygresor direkt efter 

införandet av flygskatten i graf 5.1.2. I denna studie är alla flygresenärer 

inkluderade i en homogen grupp, där en särskiljning mellan exempelvis 

affärsresande och privata resenärer inte görs. Resultaten i denna studie går i 

samma riktning som med tidigare studier som visar på en priskänslighet bland 

flygresenärer. Tidigare studier har också visat att flygresenärer som reser inom 

arbete är mindre priskänsliga än flygresenärer som reser privat. Detta kan bidra 

till att privata flygresenärers efterfrågade kvantitet är mer priskänslig, vilket denna 

studie inte särskiljer på. 

6.2 Koldioxidutsläpp från flytande bränsleförbrukning 

Genom att analysera de resultat som funnits kan det utläsas att både den log-

linjära och linjär-linjära modellen ger snarlika resultat där bara någon 

procentenhet skiljer utfallet åt. Detta kan tyda på att inga stora avvikande värden 

påverkat resultatet. Genom att inkludera kontrollvariabler i den log-linjära 

modellen fås ett snarlikt utfall som i den log-linjära utan kontrollvariabler, (cirka -

5 % utan kontrollvariabler samt cirka -6 % med kontrollvariabler inkluderade). 

Däremot visar den log-linjära regressionen utan kontrollvariabler att både t-värdet 

och p-värdet inte är signifikanta och i regressionen där kontrollvariabler är 

inkluderade är resultaten signifikanta. Detta tyder troligtvis på att 

kontrollvariablerna är passande för den beroende variabeln genom ett högt t-värde 

och ett lågt p-värde. Detta tyder också på robusta resultat då snarlika utfall ges 

och resultaten kan anses mer trovärdiga när kontrollvariabler inkluderas vilket 

stärker signifikansen av resultaten. Däremot när både kontrollvariabler och linjära 

landstrender inkluderas i den log-linjära modellen minskar effekten av flygskatten 
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till cirka 1 %. I denna regression minskar t-värdet samt ökar p-värdet vilket 

medför återigen att resultatet inte är signifikant. Genom att kontrollera för linjära 

landstrender kontrolleras det för extra trender vilket påverkar den tidigare 

negativa effekt som uppmätts. Däremot kan detta inte fastställas på grund av att 

resultaten inte är signifikanta. 

Vidare kan det anses en aning missvisande där samtliga regressioner tyder på en 

minskning av koldioxidutsläpp för de länder som infört flygskatten och att graf 

5.2.2 tyder på en ökning i koldioxidutsläpp efter införandet av flygskatten. Den 

potentiella orsaken till detta kan tänkas vara att graf 5.2.2 visar på väldigt starka 

avtagande förtrender vilket resulterar i att koldioxidutsläpp minskar successivt 

innan införandet av flygskatten. Genom att använda sig av metoden “staggered” 

Difference-in-Difference där man tar utfallet efter flygskatten minus utfallet före 

införandet av flygskatten för både test- och kontrollgrupp och sedan subtraheras 

kontrollgruppens värden från testgruppens för att få ut DD-estimatorn. Då 

förtrenden visar på en minskning av koldioxidutsläpp resulterar detta i ett högre 

tal innan flygskatten och ett lägre efteråt vilket resulterar i ett negativt värde även 

om en ökning kan ses i graf 5.2.2 precis efter flygskatten implementeras. I och 

med detta kan det inte fastställas att de negativa uppmätta effekterna i utfallen 

faktiskt beror på själva flygskatten, utan att dessa länder troligtvis genomför andra 

åtgärder utöver flygskatten som leder till lägre utsläpp av koldioxid innan 

flygskatten implementerats. Utöver detta kan det utläsas i tabell 5.2.3 att inga 

signifikanta värden ges efter införandet av flygskatten vilket också tyder på att 

effekten efter införandet av flygskatten inte kan fastställas bero på flygskatten. Då 

linjära landstrender inkluderas sker en procentuell förändring i utfallet som 

minskar till 1 % i den log-linjära regressionen som kan utläsas i tabell 5.2.1. Detta 

tyder på att när extra trender tas i beräkning ses en ytterst liten effekt som 

flygskattens har på koldioxid. Detta tyder på att andra faktorer påverkar 

koldioxidutsläpp, vilket även stödjs av de starka förtrender som kan utläsas i graf 

5.2.2. Detta kan förtydligas ytterligare då effekten befinner sig nära noll då efter 

införandet av flygskatten. 
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6.3 Antal personkilometer i miljoner transporterade via tåg 

Efter att ha jämfört utfallen för de log-linjära och de linjär-linjära regressionerna 

konstateras snarlika resultat vilket tyder på att inga stora avvikande värden 

påverkar resultatet. 

Då kontrollvariabler inkluderas i den log-linjära regressionen sker en drastisk 

minskning i utfallsvariabeln där den går från cirka 28 % utan kontrollvariabler till 

cirka 8 % när kontrollvariabler inkluderas och minskar ytterligare till cirka -2 % 

då både kontrollvariabler och linjära landstrender är inkluderade. Vad som är 

intressant i de log-linjära regressionerna är att regressionen utan kontrollvariabler 

ger signifikanta resultat. Däremot försämras t-värdet och p-värdet när 

kontrollvariabler samt linjära landstrender inkluderas, vilket resulterar i ett 

resultat som inte längre är signifikant. En potentiell orsak till att t-värdet och p-

värdet försämras när kontrollvariabler inkluderas kan möjligtvis vara på grund av 

att urvalet i denna studie totalt består av 28 länder vilket kan anses aningen få, 

detta kan därmed påverka signifikansen på de resultat som ges. Då linjära 

landstrender inkluderas försämras värdena ytterligare. Troligtvis beror denna 

ytterligare minskning på andra faktorer inom länderna som påverkar individers 

tågresande och inte flygskatten i sig. Dock är dessa värden inte signifikanta och 

därmed kan inte resultaten fastställas. 

Tabell 5.3.3 visar på signifikanta värden ungefär fyra år och mer innan flygskatten 

implementeras vilket ger svårtolkade resultat som möjligtvis kan tyda på att det är 

något externt som påverkar antalet tågresenärer innan flygskatten införs, därmed 

den uppåtgående lutningen i graf 5.3.2. Kort därefter, ungefär tre samt två år 

innan införandet av flygskatten, ges resultat som inte är signifikanta. Vidare visar 

tabell 5.3.3 på resultat som inte är signifikanta efter införandet av flygskatten, 

utan det är cirka två till tre år efter införandet av flygskatten som värdena blir 

signifikanta igen. För att utveckla detta ytterligare kan det vara intressant att 

jämföra dessa resultat med graf 5.3.2. I denna graf visas en stark förtrend vilket 

innebär att antagandet om parallella trender inte uppfylls därmed måste resultaten 

tolkas varsamt. Detta innebär att det inte kan fastställas att i frånvaro av 

flygskatten skulle de länder som infört flygskatten utvecklas på samma sätt som 

de länder som inte infört den. Efter införandet av flygskatten ses ingen förändring 
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i utfallet som visas i grafen. Vidare ses en markant ökning några år efter 

införandet. Detta kan antyda att flygskatten får en effekt på tågresandet men att 

denna effekt kommer några år efter flygskatten införs. Dock kan denna markanta 

ökning bero på andra faktorer som påverkar utfallet. Eftersom förändringen sker 

några år efter införandet av flygskatten blir det ännu mer svårtolkat om denna 

markanta ökning beror på flygskatten eller andra faktorer. Hade denna markanta 

ökning skett direkt efter införandet av flygskatten hade det antagits varit rimligare 

att flygskatten haft någon typ av effekt på tågresande. Däremot hade detta inte 

heller kunnat fastställas på grund av att antagandet om parallella trender inte 

håller. 

Syftet med en flygskatt är att den ska fungera som ett verktyg såsom en 

Pigouviansk skatt och därmed korrigera för en negativ externalitet. I graf 5.1.2 ses 

ett fall i antalet flygresenärer direkt efter införandet av flygskatten. Vidare kan det 

även tolkas som att antagandet om parallella trender håller vilket kan resultera i 

att flygskatten kan tolkas ha en påverkan på individers flygresande. Målet med 

flygskatten är minska antalet flygresenärer och öka nyttan/kostnaden. Detta sker 

när den marginella privata kostnaden är i jämvikt med den marginella sociala 

kostnaden samt marginella nyttan. Detta är den optimala nivån som vill uppnås 

genom att korrigera för negativa externaliteter. Däremot är det svårt att veta om 

den optimala nivån har nåtts, men en fingervisning kan ges om flygskatten på 

något sätt har korrigerat för denna externalitet. Resultaten tyder på att 

flygresenärers efterfrågan är elastisk, vilket betyder att de är känsliga för 

förändringar i pris och därmed kopplas till det direkt markanta fall efter 

flygskattens införande. Vidare kan det inte fastställas i vilken grad flygskattens 

effekt har varit på grund av resultat som inte är signifikanta. En orsak till detta 

vilket också kan anses vara en svaghet för denna studie är att urvalet kan anses 

litet. Däremot är syftet med denna studie att ge en antydan på flygskattens effekt 

inom EU. 

Då flygskattens mål är att korrigera för negativa externaliteter i form av 

koldioxidutsläpp kan det vara av vidare intresse att analysera om koldioxidutsläpp 

har påverkats av denna justering. På grund av att utfallen i tabell 5.2.1 och de 

resultat som visas i graf 5.2.2 gällande koldioxidutsläpp visar på olika effekter av 

flygskatten är det därmed svårt att fastställa om koldioxidutsläpp följer 
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motsvarande trend som antal flygresor. På grund av de starkt avtagande 

förtrenderna i koldioxidutsläpp vilket illustreras i graf 5.2.2 för de länder som 

infört flygskatt går det inte att tolka den negativa förändringen som en effekt av 

flygskatten. Orsaken till detta kan möjligtvis vara att de länder som har infört 

skatten också genomför andra åtgärder som påverkar utfallet för koldioxidutsläpp. 

För att ytterligare kontrollera för flygskattens effekt är det av intresse att vidare 

analysera om mer miljövänliga transportmedel i form av tåg har ökat. Genom de 

regressioner som gjorts i denna studie ses ett ökande resande via tåg för de länder 

där flygskatten införts. Ett ökat tågresande skulle kunna tolkas som en effekt av 

en korrigering av denna negativa externalitet. Däremot är det svårt att fastställa 

flygskattens effekt på tågresande på grund av starka förtrender i antal 

personkilometer i miljoner transporterade via tåg. 

För samtliga 28 medlemsländer inom EU klustras standardavvikelserna på länder. 

Orsaken till att kluster används i denna studie är på grund av att det finns en risk 

att observationerna inte är oberoende av varandra och därmed kontrolleras det för 

beroendeproblem som kan existera i dessa data. Ett potentiellt problem är att 

denna studie endast består av 28 länder, vilket kan anses vara ett litet antal att 

klustra på. Detta kan resultera i en låg statistisk signifikans. Vidare används både 

“entity fixed effects”, “time fixed effects”, kontrollvariabler och linjära 

landstrender vilket betyder att en stor variation kontrolleras för i denna studie med 

endast 28 länder vilket också kan anses något få att kontrollera så mycket för. 

7. Slutsats 

Resultaten av denna studie tyder på att flygskatten har en viss effekt på antal 

flygresenärer, genom en minskning i antal flygresenärer efter flygskattens 

införande. Dessa resultat baseras på att antagandet om parallella trender kan antas 

vara uppfyllt och den drastiska minskningen i flygresenärer direkt efter 

flygskatten implementeras. Vidare visar elasticiteten för flygresenärer på en 

efterfrågan som är elastisk, vilket innebär att flygresenärer är känsliga för 

prisförändringar. Denna studie har emellertid inte kunnat fastställa om 

koldioxidutsläpp följer motsvarande trend som flygresor efter införandet av 

flygskatten. Detta på grund av missvisande resultat där starka förtrender påverkar 

utfallet i för stor utsträckning för att kunna dra någon slutsats. Fortsättningsvis har 
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denna studie kontrollerat för om mer miljövänliga transportmedel i form av tåg 

har ökat som en konsekvens av flygskatten. De regressioner studien baseras på 

samt graf 5.3.2 gällande flygskattens effekt på tågresenärer tyder på ett ökat 

resande med tåg. Däremot uppvisas starka förtrender vilket tyder på att andra 

faktorer kan ha påverkat resultatet. 

Denna studie baseras på obalanserad data samt resultat med låg signifikans vilket 

möjligtvis kan bero på att det kontrolleras för många olika faktorer på ett litet 

urval. Trots detta påvisar denna studies resultat liknande utfall som tidigare 

forskning visat. Likt tidigare forskning visar denna studie på att efterfrågan är 

elastisk för flygresenärer. Tidigare studier tyder på att konkurrens på marknaden 

leder till att flygbolagen justerar för flygskatten genom att sänka priserna på 

flygbiljetter. Detta scenario skulle möjligtvis kunna kopplas till den markanta 

ökning som sker ett antal år efter flygskattens införande som illustreras i graf 

5.1.3. Denna ökning kan bero på en justering till ett lägre pris för flygbiljetter 

vilket resulterar i ett ökat flygande. Detta kan tyda på att införandet av en 

flygskatt på nationell nivå inte är optimalt på grund av hög konkurrens på 

marknaden. Som tidigare forskning hävdar kan en samordning på internationell 

nivå vara nödvändig för att flygskatten ska ha den effekt den är avsedd att ha. 

Olika infallsvinklar såsom flygskattens effekt på flygresenärer, koldioxidutsläpp 

samt mer miljövänliga transportmedel i form av tåg har inkluderats i syfte att ge 

en mer nyanserad bild av flygskattens påverkan. Detta är något tidigare studier på 

området inte har inkluderat. För framtida studier vore det av intresse att särskilja 

på privata resenärer och affärsresande, då affärsresenärer kan anses mindre 

priskänsliga och därmed kunna urskilja effekten av flygskatten på privata 

resenärer. Då tillgång inte har funnits till dessa data har detta inte kontrollerats för 

i denna studie. Önskvärt hade varit att undersöka ett större antal länder samt data 

för samtliga år. Denna studie kan ge en anvisning av flygskattens genomsnittliga 

effekt vilket kan vara av intresse på grund av den pågående debatten i Sverige om 

en flygskatt ska införas. För att Europeiska unionen ska kunna uppnå målet att 

minska växthusgasutsläppen med 80-95 % kan det vara betydelsefullt att införa en 

flygskatt på EU-nivå. Detta på grund av att konkurrens kan anses resultera i en 

alltför låg prissättning eller till och med att en flygskatt inte införs på grund av 

oron att detta ska påverka flygbolagens marknadsandel.  



 

 31

8. Referenser 

Böcker: 

Angrist, Joshua David & Pischke, Jörn-Steffen (2014). Mastering 'metrics: the 

path from cause to effect. Princeton, New Jersey: Princeton University Press 

Stock, James H. (2015). Introduction to econometrics. 3. rev. ed., Global ed. 

Harlow: Pearson Education 

Varian, Hal R. (2014). Intermediate microeconomics with calculus. International 

student edition. New York: W.W. Norton & Co. 

Krugman, Paul R. & Wells, Robin (2015). Microeconomics. 4. ed. New York: 

Worth 

Artiklar: 

Brons, Martijn., Pels, Eric., Nijkamp, Peter och Rietveld, Piet. 2002. Price 

elasticities of demand for passenger air travel: a meta-analysis. Journal of Air 

transport management 8: 165-175. https://ac.els-cdn.com/S0969699701000503/1-

s2.0-S0969699701000503-main.pdf?_tid=81cd47c8-dbef-11e7-b559-

00000aacb35e&acdnat=1512720918_6ce7baaeeca8f968f47658acb0290bf6 

(Hämtad 2017-11-03) 

Bertrand, Marianne., Duflo, Esther och Mullainathan, Sendhil. 2003. How much 

should we trust Difference-in-Difference estimates? 

https://economics.mit.edu/files/750 (Hämtad 2017-11-05). 

Brouwer, R., Brander, L. och Van Beukering, P. 2008. ”A convenient truth”: air 

travel passengers’ willingness to pay offset their CO2 emissions”. Climate change 

(2008) 90:299-313. doi: 10.1007/s10584-008-9414-0 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10584-008-9414-0.pdf 

(Hämtad 2017-11-20). 

Halvorsen, Robert och Palmquist, Raymond. 1980. The Interpretation of Dummy 

Variables in Semilogarithmic Equations. The American Economic Review. Vol 70 

(3), 474-475 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=bc8943b1-

8f04-47f0-8f68-4de5d059d866%40sessionmgr4010 (Hämtad 2017-11-24). 



 

 32

Janić, Milan. 1999. Aviation and externalities: the accomplishments and 

problems. Transportation Research Part D 4: 159-180. https://ac.els-

cdn.com/S1361920999000036/1-s2.0-S1361920999000036-

main.pdf?_tid=244170f2-c3b2-11e7-adba-

00000aacb35e&acdnat=1510055734_c5913e69c1cfa4de5b06e0d57e7cbd7b 

(Hämtad 2017-11-07) 

Keen, Michael och Strand, Jon. 2007 Indirect Taxes on International Aviation. 

Wiley, Fiscal studies. vol. 28, 1-41. http://www.jstor.org/stable/pdf/24440058.pdf 

(Hämtad 2017-11-02) 

Mayor, Karen och Tol, Richard s.j. 2010. The impact of European climate 

regulations on international tourist markets. Transportation Research part D 15: 

26-36.https://ac.els-cdn.com/S1361920909000819/1-s2.0-S1361920909000819-

main.pdf?_tid=f10277bc-cab0-11e7-8ae4-

00000aab0f26&acdnat=1510824876_121a59b0b980ee0bfbf91761e744cfa6 

(Hämtad 2017-11-16) 

Packard, Gary C., Boardman, Thomas J. 2008. Model Selection and Logarithmic 

Transformation in Allometric Analysis. The University of Chicago Press 

Journals. Vol. 81, No. 4: 496-507. 

http://www.jstor.org/stable/pdf/10.1086/589110.pdf (Hämtad 2017-11-26). 

Rapporter: 

Krenek, Alexander och Schratsenstaller, Margit. 2016. Sustainability-oriented EU 

Taxes: The Example of a European Carbon-based Flight Ticket Tax. 

Rapport/FairTax Working Paper Series: No. 01. http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:930270/FULLTEXT01.pdf (Hämtad 2017-11-17) 

Webbsidor: 

Blackwell, Matthew. 2013. Difference-in-difference estimators. 

http://www.mattblackwell.org/files/teaching/s11-diff-in-diff.pdf (Hämtad 2017-

11-29). 



 

 33

European Business Aviation Association. 2015. Aviation Taxes in Europe: A 

snapshot. http://www.ebaa.org/documents/document/20151002161856-

aviationtaxesineurope-asnapshotsept2015.pdf (Hämtad 2017-10-05). 

European Commission. 2017. EU Aviation: 25 years of reaching new heights. 

https://ec.europa.eu/transport/modes/air/25years-eu-aviation_en (Hämtad 2017-

11-20). 

Europeiska rådet. 2017. Vad gör EU mot klimatförändringarna? 

http://www.consilium.europa.eu/sv/policies/climate-change/ (Hämtad 2017-11-

08). 

Europeiska unionen. 2017. Länder 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_sv#tab-0-1 (Hämtad 2017-

09-07) 

Investopedia. 2015. “Who developed the theory of economic externality?” 

http://www.investopedia.com/ask/answers/042715/who-developed-theory-

economic-externality.asp (Hämtad 2017-11-06) 

Nationalencyklopedin, civil 

luftfart. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/civil-luftfart 

(Hämtad 2017-12-19) 

Regeringskansliet. 2016. En svensk flygskatt. 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-

utredningar/2016/11/sou-201683/ (Hämtad 2017-11-08). 

Johansson, Karin och Östling, Eva. 2016. Debattinlägg: Flera andra länder har 

testat flygskatt, men valt att ta bort den. Sydsvenskan. 

https://www.sydsvenskan.se/2016-12-14/flera-andra-lander-har-testat-flygskatt-

men-valt-att-ta-bort-den (Hämtad 2017-11-08). 

Carlsson, Andreas. 2017. Flygskatt kan slå ut tiotusentals jobb. Svenskt 

Näringsliv. https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/minska-skatt-pa-

foretagande/flygskatt-kan-sla-ut-tiotusentals-jobb_679878.html (Hämtad 2017-

11-08). 



 

 34

Data: 

World bank. Metadata. Air transport, passenger carried (IS.AIR:PSGR) 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=IS.AIR.PSGR

&country= (Hämtad 2017-09-13) 

World bank. Metadata. CO2 emissions from liquid fuel consumption (kt) 

(EN.ATM.CO2E.LF.KT) 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=EN.ATM.CO2

E.LF.KT&country= (Hämtad 2017-09-22) 

World bank. Metadata. GDP per capita PPP (constant 2011 international 

$)(NY.GDP.PCAP.PP.KD) 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=NY.GDP.PCA

P.PP.KD&country= (Hämtad 2017-09-22) 

World bank. Metadata. Employment to population ratio, 15+, total (%) (modeled 

ILO estimate)(SL.EMP.TOTL.SP.ZS) 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=SL.EMP.TOT

L.SP.ZS&country= (Hämtad 2017-09-22) 

World bank. Metadata. Population ages 15-64 (% of total) (SP.POP.1564.TO.ZS 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=SP.POP.1564.

TO.ZS&country= (Hämtad 2017-09-22) 

World bank. Metadata. Population, total (SP.POP.TOTL) 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=SP.POP.TOTL

&country= (Hämtad 2017-09-22) 

World bank. Metadata. Railways, passenger carried (million passenger-

km)(IS.RRS.PASG.KM) 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=IS.RRS.PASG.

KM&country= (Hämtad 2017-11-12) 


