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SAMMANFATTNING 

  

  

  

  

  

I april 2018 realiserade den svenska regeringen förslaget om skatt på flygresor. Den 

empiriska undersökningen som samlat material från andra länder inom EU med liknande 

flygskatter visar på varierande effekter på miljön. Syftet med studien är att undersöka vilket 

styrmedel mellan en flygskatt och en kvotplikt som medför störst klimatreducering för den 

svenska flygmarknadens koldioxidutsläpp. Studien tillämpar efterfrågeelasticiteter, 

korspriselasticiteter och sekundärdata från internationella och nationella institutioner för att 

estimera flygskattens samt en kvotplikts miljöeffekter på det svenska flyget. Resultatet visar 

på att en kvotplikt reducerar koldioxidutsläppen till en högre grad än dagens flygskatt. 

Flygskattens komparerade miljöeffekt härleds till resenärernas förutsättningar gällande 

substitut, geografiskt läge och överflyttningseffekt på den internationella flygmarknaden. 

Nyckelord: Flygskatt, Styrmedel, Miljöpåverkan, Biobränsle, Kvotplikt, Utsläpp, 

Elasticiteter, Substitution, Flygmarknad 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

  

  

  

  

In april 2018, the Swedish government realize the proposal for tax on air passenger travel in 

Sweden. The aggregate empirical investigation from other EU countries with similar flight 

tax application, the investigation concludes inconclusive effects on the environment. The 

purpose of this thesis is to investigate which control measure of an aviation tax and a quota 

that result in the greatest climate reduction for the Swedish airline carbon dioxide emission. 

The thesis applies demand elasticities, cross-price elasticities, and secondary data from 

international and national institutions to estimate the environmental impact of the airline tax 

and a quota obligation on the Swedish airline. The result shows that a quota obligation 

reduces carbon dioxide emissions to a greater extent than today's air tax. The comparative 

environmental impact of the aviation tax is derived from travelers' conditions regarding 

substitutes, geographical location and transfer effect on the international airline market. 

Keywords: Aviation tax, Control measure, Environmental impact, Biofuel, Quota 

obligation, Emission, Elasticity, Substitution, Flight market 
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KAPITEL 1 

INTRODUKTION 

  

 

  

    

1.1 Problemdiskussion & Syfte 

Idag står mänskligheten inför en kritisk global utmaning i form av klimatförändringar och 

global uppvärmning som en följd av en för stor utsläppsmängd av koldioxid. Trots 

klimathotet förväntas mängden koldioxid i atmosfären att fördubblas till år 2100. Detta 

medför att den globala genomsnittstemperaturen på jorden förväntas öka, för att år 2100 ha 

ökat med 2,6 – 4,8°C jämfört med år 2013 (FN, 2013). 

  

Sveriges totala koldioxidutsläpp uppgick år 2016 till 52,9 miljoner ton Co2, av dessa stod det 

svenska inrikesflyget för 553 000 ton koldioxidutsläpp. Det motsvarar 1 % av landets totala 

koldioxidutsläpp (Naturvårdsverket, 2017). Om denna utveckling fortsätter och inga åtgärder 

vidtas kan flygets klimatpåverkan öka med 190–450% till år 2050 jämfört med 2005 (SOU 

2016:83). 

  

Som en åtgärd för att försöka minska utsläppen från det svenska inrikesflyget presenterades 

den 30:e november 2017 lagen om en flygskatt i Sverige (2017:1200). I regeringens 

utredning (SOU 2016:83) presenteras studier som analyserat effekterna av andra länder med 

liknande flygskatt. Trots negativa effekter i form av ökad arbetslöshet, försämrat BNP samt 

minimala miljöeffekter i andra länder realiserades flygskatten den 1:a april 2018 på den 

svenska flygmarknaden. 

  

Den svenska flygskatten har medfört meningsskiljaktigheter från svenska branschaktörer 

gällande det minskade incitamentet för flygbolagen att genom forskning och utveckling att 

övergå till mer hållbara flygbränslen. Branschaktörerna varnar för att utredningen inte 

betonar vikten att den svenska flygmarknaden behöver stimulera teknikutveckling och möta 

klimatutmaningen på en global nivå och att flygskatten kommer vara kontraproduktivt för 
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denna utveckling (Svenskt flyg, 2018). Enligt kritikerna kommer flygskattens effekter på 

miljön att bli försumbar i utbyte mot negativa trafikpolitiska, näringspolitiska och 

regionalpolitiska konsekvenser (Svenskt flyg, 2018). Branschaktörernas utredning påvisar att 

effekten av en flygskatt i hög grad kommer innebära ökad substitution mot andra 

transportmedel och länder som resulterar i en omfördelning av utsläppen (Svenskt flyg, 

2018).  

  

Åkerman m.fl. (2016) diskuterar handlingsalternativ för att åtgärda detta problem och 

presenterar nationella styrmedel som skall korrigera negativa externa effekter som flygskatten 

misslyckas att korrigera. Åkerman m.fl. (2016) diskuterar klimatdeklaration, flygmoms, 

biobränsleavdrag samt kvotplikt. Av dessa handlingsalternativ bedöms kvotplikt ge störst 

möjligheter till flygindustrin att ta ansvar för att succesivt minska sitt koldioxidutsläpp utan 

bekostnad på faktorer som BNP, arbetslöshet eller att flygbolag försvinner. 

 

Med grund i hur en flygskatt förväntas medföra en försumbar miljöpåverkan av minskade 

utsläpp, är det intressant att undersöka alternativa styrmedel till en flygskatt i Sverige och hur 

styrmedlet kvotplikt kan komma att påverka utsläppsmängden från det svenska inrikesflyget.  

  

 Syftet med studien är att undersöka vilket styrmedel som är effektivast för att minska de 

negativa externaliteterna i form av koldioxidutsläpp på den svenska flygmarknaden. En 

avgångs baserad flygskatt jämförs mot en kvotplikt på flygbränsle för att analysera vilken av 

dessa två styrmedel som är effektivast att reducera koldioxidutsläppet.  

 

För att besvara syftet kommer denna uppsats att fokusera på ett möjligt styrmedel som kan 

implementeras och optimera den svenska flygmarknaden ur en miljösynpunkt, som alternativ 

till dagens flygskatt. Uppsatsens fokus kommer att koncentreras till hur styrmedel 

frambringar beteendeförändringar som genererar en utsläppsförändring vid implementeringen 

av flygskatt komparativt en kvotplikt. Fortsättningsvis kommer uppsatsen att diskutera 

flygskatt som styrmedel inom det svenska inrikesflyget och kvotplikt som alternativt 

styrmedel. Syftet med forskningsfrågan som berör flygskattens effekter på 

koldioxidutsläppen är att redogöra positiva samt negativa effekter av den införda flygskatten. 

Den kommande forskningsfrågan berör effekterna på koldioxidutsläppen vid införandet av 

styrmedlet kvotplikt. Utifrån forskningsfråga ett och två kommer det finnas underlag för att 

besvara den slutliga forskningsfrågan om vilket styrmedlet som skall implementeras för att 



3 
 

optimera reduceringen av koldioxidutsläppen. Uppsatsen avser att besvara dessa tre 

frågeställningar för att underlätta att besvara studiens syfte, frågeställningarna kommer att 

vara centrala för uppsatsen: 

  

-          Vilka effekter kommer flygskatten medföra på koldioxidutsläppen? 

-          Vilka effekter kommer det alternativa styrmedlet kvotplikt medföra på 

 koldioxidutsläppen? 

-          Skall en flygskatt eller kvotplikt implementeras för att effektivast reducera  

Koldioxidutsläppen?   

1.2 Metod 

Studiens metodologiska ansats inriktar sig huvudsakligen mot en litteraturgenomgång av 

ekonomiska teorier samt tidigare studier om styrmedel ur ett miljöperspektiv. Även forskning 

om flygindustrin kommer att lägga grunden för materialet till studien. Uppsatsen kommer 

även baseras på studier genomförda i andra länder som har implementerat flygskatt och 

kvotplikt inom flygindustrin och hur dessa styrmedel påverkat utsläppsmängden i respektive 

land. 

  

Studiens kvantitativa ansats tillämpar statistik från internationella samt nationella 

institutioner med intention att undersöka miljöförändringar på den svenska flygmarknaden 

genom två styrmedel, marknad med punktskatt samt en kvotplikt. Även analyseras efterfråge- 

och korspriselasticiteterna på marknaden. 

  

Studien kommer att anta en komparativ analys med intention att beskriva och analysera 

skillnader genom jämförelser mellan den svenska flygskatten och kvotplikt som alternativt 

styrmedel med miljöperspektivet som analysområde inom den svenska flygmarknaden. 

  

Studiens litteraturgenomgång består av redogörelser av ekonomiska teorier, tidigare studier, 

alternativa styrmedel samt effekter i andra länder. De ekonomiska teorierna kommer 

grundläggande förklara hur en marknad fungerar och dess beståndsdelar, hur en punktskatt 

påverkar marknaden, efterfrågeelasticiteter, korspriselasticiteter, marknadsbaserade och 

administrativa styrmedel samt effekterna av en kvotplikt på marknaden. Tidigare studier 

gällande olika styrmedels miljöeffekter på flygmarknaden behandlas tillsammans med 

effekter i andra länder.  
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Motiveringen till valet av metod grundas i att flertalet länder infört flygskatt före det att 

Sverige införde flygskatt vilket bidrar till att det finns omfattande studier angående hur 

utsläppsmängden förändrats i respektive land. Styrmedel är ofta förekommande inom 

miljöekonomi vilket bidrar till att det finns flera ekonomiska teorier att applicera på 

införandet av flygskatt i Sverige. Metoden möjliggör prövandet och utvecklandet av 

befintliga teorier samt nya teorier som kommer förbättra kunskapen inom detta område. 

Utifrån valet av metod kan därför studien bidra till ökad förståelse kring effekterna utifrån 

införandet av flygskatten på den svenska flygmarknaden komparerat mot effekterna av 

kvotplikt som styrmedel. 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen kommer att ha ett distinkt antal restriktioner för att optimera uppsatsens utfall, där 

den viktigaste avgränsningen är att undersöka flygskattens koldioxidseffekter på det svenska 

inrikesflyget. Därmed kommer utsläppen som orsakas på hög höjd och ger utsläpp i form av 

kväveoxider och kondensstrimmor att utelämnas helt. Motiveringen till valet är att ge en 

genomgående redogörelse som uppsatsen avser att undersöka och för att hålla angiven 

tidsplan. Inom flygmarknaden kommer uppsatsen endast utgå från den nationella flygskattens 

påverkan på den svenska flygmarknaden och exkludera den internationella påverkan 

flygskatten kan medföra. 

  

Empirin gällande effekter som visat på hur flygskatten samt kvotplikten påverkat andra 

länder miljömässigt kommer att bygga på tillgängligt material från Tyskland, Storbritannien 

och Nederländerna. Kriteriet på detta urval motiveras av att länderna skall ha infört liknande 

styrmedel och har liknande karaktäristika i form av industriella länder som även Sverige 

klassas som. Länderna har även valts för att de är med i den europeiska flygmarknaden samt 

att det finns information kring de två styrmedlens effekter tillgängligt. 

1.4 Tidigare studier 

Brons m.fl. (2002) undersöker efterfrågeelasticiteter för passagerare på flygmarknaden. 

Artikeln beskriver de bestämmande faktorerna för priselasticiteten på flygmarknaden. Detta 

genomförs med en kvantitativ metod och en komparativ analys där ett stort antal empiriska 
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studier appliceras. Författarna kommer fram till att affärsresenärer och långdistansresor är 

mycket prisokänsliga medan privata kortdistans resor är mer priskänsliga. 

  

Mayor & Tol (2010) undersöker graden av påverkan på koldioxidutsläppen i Storbritannien 

och Nederländerna som införandet av flygskatten har resulterat i. Studien genomfördes med 

en kvalitativ metod. Mayor & Tol (2010) konstaterar att flygskatten inte har minskat 

koldioxidutsläppen nämnvärt. 

 

Åkerman m.fl. (2016) analyserar sex nationella styrmedel med syfte att minska det svenska 

flygets klimatpåverkan både inrikes och utrikes. Intentionen med studien är att effekterna från 

de föreslagna styrmedlen skall begränsa flygmarknadens utsläpp och uppnå målet att 

begränsa den globala uppvärmningen till under två grader. Författaren sammanställer styrkor 

och svagheter med respektive styrmedel och kommer fram till respektive styrmedels 

potentiella effekt. 

  

Su m.fl. (2015) analyserar hur styrmedlet kvotplikt har implementerats i andra länder och 

vilka faktorer som är essentiella för att optimera klimateffekten av detta styrmedel. Studien 

har genomförts genom att studera länder som infört en kvotplikt. Författarna har kommit fram 

till att politiska drivkrafter är essentiella för det mest optimala utfallet.  

  

Norberg (2014) undersöker möjligheterna av att införa en kvotplikt på den svenska 

flygmarknaden utifrån ett ekonomiskt och legalt perspektiv i utformningen av ett kvotsystem. 

Studien har genomförts genom att utifrån prognoser uppskatta hur den potentiella marknaden 

för biobaserade bränslen kan utformas samt vilka möjligheter det finns för en sådan marknad. 

Författaren ser optimistisk på en framtida marknad med biobaserade bränslen samt införandet 

av en kvotplikt. 

  

De Gorter & Just (2009) undersöker hur en kvotplikt på den biobaserade bränsle-marknaden 

kan påverka konsumentpriserna beroende på efterfråge- och utbudselasticiterna. Studien antar 

en teoretisk ansats och analyserar utifrån teorier vad den sannolika effekten blir vid 

skattereduktioner på marknaden. Författarna kommer fram till att skattereduktioner 

kombinerat med en kvotplikt optimerar styrmedlets utfall. 
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1.5 Disposition 

Inledningsvis av uppsatsen i kapitel 1 tydliggörs varför detta ämne är intressant att fördjupa 

sig inom. Problemdiskussionen ämnar att redogöra uppsatsens problemställningar och 

därefter presenteras huvudsyftet med uppsatsen. Metoden samt avgränsningar redogörs även i 

detta avsnitt. Tidigare studier inom området presenteras även. I kapitel 2 behandlas 

grundläggande information om bakgrunden till införandet av flygskatt samt varför 

flygmarknaden regleras för att uppnå parisavtalet som omfattar klimatmålen. Kapitel 3 

redovisar uppsatsens teoridel. Till en början presenteras de mer grundläggande teorierna som 

lägger grunden för det resterande delen av kapitlet. Den teoretiska delen kommer behandla 

teorier som, marknadens utbud och efterfråga, marknaden med punktskatt, 

efterfrågeelasticitet, korspriselasticitet samt administrativa styrmedel. Kapitel 4 analyserar 

utifrån de teorier och modeller som presenterats i den teoretiska referensramen. Avsnittet 

sammanställer respektive styrmedels effekter utifrån ett miljöperspektiv. Kapitel 5 omfattar 

en diskussion om flygskatten samt införandet av en kvotplikt på flygmarknaden. Avsnittet 

lyfter fram fördelar och problematik med respektive styrmedel som grundar sig på analysen 

från kapitel 4. Kapitel 6 är det avslutande kapitlet där studiens slutsatser presenteras samt 

uppsatsens begränsningar. Även förslag på fortsatt forskning inom området lyfts fram.  
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KAPITEL 2 

BAKGRUND 

  

  

  

  

2.1 Svensk flygmarknad 

Det årliga totala förädlingsvärde som den svenska flygindustrin genererar är ett tillskott på 53 

miljarder kronor till svenskt BNP samt inbringar 24 miljarder kronor i form av skatteintäkter 

till den svenska statskassan. Idag tillhandahåller flygbranschen omkring 85 000 anställningar 

kopplade till flygindustrin (SOU 2016:83). Remissvaret från svenska flygindustrin (2016) till 

näringsdepartementet sammanfattar tidigare nämnda bidrag i tre delar: sysselsättning, BNP-

tillskott och skatteintäkter. Sammanfattningsvis bidrar den svenska flygindustrin till 

förbättrad infrastruktur, skapade arbetstillfällen, inhemskt tillväxt samt förbättrar Sveriges 

nationella och internationella tillgänglighet. 

2.1.1 Passagerartrafik 

Som framgår i Tabell 1 har ankommande passagerare inrikes från Swedavias flygplatser 

mellan 2009 och 2017 ökat med 55 %. År 2017 var det ankommande resenärstalet 7 562 035 

personer jämfört med 4 889 369 år 2009 (Swedavia, 2018). Avresande resenärer från 

Swedavias flygplatser till en inrikes-destination har ökat med 35% sedan 2009 till 2017. År 

2017 var antalet avresande resenärer 7 007 972 motsvarande år 2009 då antalet avresande 

resenärer var 5 179 303 personer (Swedavia, 2018).   
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Figur 1. Ankommande/avresande passagerare från Swedavias flygplatser inrikes 2009-

2017 

Källa: Swedavia (2018). 

 

 Tabell 1: Ankommande/avresande passagerare inrikes mellan år 2009-2017 

 

Källa: Swedavia (2018). 

 

I Tabell 2 framgår att det aggregerade antalet utrikesflygningar med ankomster och avgångar 

från svenska flygplatser har ökat från 15 684 383 resenärer år 2009 till 27 902 592 antalet 

resenärer år 2017. Denna ökning från 2009 motsvarar en ökning med 78 % mellan de 

undersökta årtalen. Det aggregerade antalet flygningar med ankomst eller avgångar med en 

destination inom Europa har ökat med 82 % sedan år 2009. Ökningen motsvarar under de 

undersökta årtalen med en ökad passagerartrafik med 11 479 610 resenärer (Swedavia, 2018). 

 

Tabell 2: Utrikes/Europa ankomster & avgångar mellan år 2009-2017 

 

 

Källa: Swedavia (2018). 
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2.1.2 Flygbolag 

Det finns 69 aktiva flygbolag verksamma på den svenska flygmarknaden, genom att vara 

stationerade på någon av de svenska flygplatserna som Swedavia tillhandahåller (se bilaga 1). 

De största flygbolagen är Norwegian, SAS (Scandinavian Airlines), Ais Airlines, NextJet 

samt Sparrow Aviation. Swedavia tillhandahåller tio flygplatser i Sverige som tillsammans 

trafikerar de 69 aktiva flygbolagen. Det finns 28 kommunalt ägda flygplatser som Swedavia 

inte tillhandahåller (Transportstyrelsen, 2018).  

2.1.3 Flygprisindex 

År 1987 antogs förordning 2409/92, “Prisförordningen” som gav varje flygbolag rätt att fritt 

bestämma sina priser inom inrikesflyget. Idag tillämpar flygbolagen en dynamisk prissättning 

som bland annat grundar sig på konkurrens, konjunktur, efterfrågan samt årstid 

(Transportstyrelsen, 2013). Flygbolagens biljettpriser är fluktuerande utifrån nämnda 

faktorer. I Figur 2 redogörs det genomsnittliga biljettpriset för en enkelresa från Stockholm 

Arlanda till Köpenhamn. Prisdatan är baserad på Norwegians priser mellan perioden 2009-

2017.  

 

Figur 2. Flygprisindex för flygtrafik från stockholm till köpenhamn.  

Källa: Travelmarket (2018). 
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2.2 Flygmarknaden ur miljöperspektiv 

Dagens flygplan drivs med fossila bränslen vilket genererar utsläpp av bland annat koldioxid 

vid förbränning av bränslet vilket bidrar till en ökning av växthuseffekten. Sedan 1960-talet 

fram till år 2017 har flygplanen blivit 70 % mer bränsleeffektiva. Det aggregerade utsläppen 

av koldioxid från flygmarknaden har däremot ökat genom åren då flyget som transportmedel 

har ökat i popularitet (Svenskt Flyg, 2018). 

2.2.1 Miljömål 

Miljömålsberedningen genomförde och presenterade år 2014 på uppdrag av regeringen ett 

klimatpolitiskt ramverk där en samling av en svensk långsiktig klimatpolitik skulle 

förekomma. Flyget bidrar idag till ökade nettoutsläpp i atmosfären vilket resulterar i ökade 

växthusgaser i atmosfären och omfattas därmed av det klimatpolitiska ramverket. Det 

klimatpolitiska ramverket benämns SOU (2016:21) och presenterar följande förslag som ska 

gälla alla verksamheter i Sverige: 

  

- Att senast 2050 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp i atmosfären. Efter detta årtal 

ska negativa utsläpp uppnås. 

- Sveriges internationella växthusgas-rapportering skall vara minst 85 procent lägre än 

nivåerna som uppmättes år 1990. 

- Detta reviderande ramverk förutsätter höjda ambitioner i EU ETS. 

 

År 2008 antog EU ett klimat- och energipaket där medlemsländerna enades om att minska 

utsläppen i form av koldioxid med 20 % till år 2020 jämfört med 1990 års nivåer. Samt skall 

man öka andelen biobränsle med 10 % till samma årtal (SOU 2016:21). 

2.2.2 Flygindustrins miljömål 

Förenta nationernas flygorgan ICAO har vidtagit åtgärder för att begränsa utsläppen från 

flyget. År 2021 införs en global marknadsmekanism som sätter ett tak på utsläppen från 

internationellt flyg på 2020 års nivå, systemet kommer bli obligatorisk för alla parter år 2027 

(Miljömål, 2018). Miljökommittén har även beslutat om en ny standard för koldioxidutsläpp 

som orsakas av flygplanen. Flygplanstyper med en totalvikt över 60 ton som tillverkas från 

och med år 2020 omfattas av den nya standarden som skall spara 650 miljoner ton koldioxid 

mellan 2020 till år 2040 (Miljömål, 2018). 
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Nationella miljömål för flyget innefattar att öka möjligheten till “gröna flygningar” där 

flygledarna planerar flygets transportsträcka i en rakare flygväg som kommer resultera i 

betydande bränslebesparingar enligt undersökningen. Beräkningar som genomförts av 

medlemmarna som ingår i Borealisalliansen är att år 2020 kommer koldioxidutsläppen 

minska med 146 000 ton koldioxid utifrån denna åtgärd. Under perioden 2014–2019 är målet 

tillsammans med ytterligare åtgärder att minska flygets koldioxidutsläpp i svenskt luftrum i 

genomsnitt med 1 000 ton per år (LFV, 2016). 

2.3 Historisk flygskatt 

2.3.1 Svensk flygskatt 

Flygskatt som styrmedel har använts under flera tidsperioder med olika utformningar sedan 

den först introducerades i Sverige år 1978. Det var en punktskatt på charterresor som 

sedermera avskaffades 1993 då den ansågs ha skadliga ekonomiska effekter på den svenska 

flygmarknaden. 1989 introducerades första miljöskatten på inrikesflyg, denna skatt baserades 

på bränsleförbrukning och utsläppsmängd. Skatten avskaffades 1996 då den stred mot EU:s 

lagar gällande mineraloljedirektiv (SOU 2016:83). 

2.3.2 Utländsk flygskatt 

Flygskatt har applicerats på diversifierande sätt i flertalet europeiska länder, tre av de största 

historiska användarna av flygskatt är Tyskland, Frankrike och Storbritannien (Mayor & Tol 

2010). I Storbritannien infördes år 1994 en flygskatt per passagerare där skattenivån berodde 

på om destinationen var ett EU-medlemsland, om destinationen inte var medlem i den 

Europeiska unionen blev avgiften högre. Länder som Nederländerna, Österrike, Irland och 

Danmark har infört flygskatt för att sedan avskaffa styrmedlet på grund av negativa 

ekonomiska effekter för landet (SOU 2016:83).  
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2.4 Dagens flygskatt 

2.4.1 Svensk flygskatt 

Den 1 april 2018 trädde lag (2017:1200) om skatt på flygresor i kraft i Sverige. Lagen 

innebär att den tidigare skattebefriade flygindustrin blir beskattad med en punktskatt. Skatten 

består av en avgångsavgift för kommersiella flygresor och för flygresor med svenskt statsflyg 

som lyfter från svensk mark. Avgiftens storlek beror på flygplanets destination, skattenivån 

uppgår till följande nivåer: 

·         Destination i ett land som ligger helt inom Europa – 60 kr 

·         Destination i ett land som ligger helt eller delvis utanför Europa med högst 6000

      kilometer till Arlanda Flygplats – 250 kr 

·         Destination i ett land som ligger helt utanför Europa med minst 6000 kilometer till 

      Arlanda Flygplats – 400 kr      

 

Regelverket innebär att kostnaden av att resa från ett land med flygskatt blir relativt högre än 

att resa från ett land utan flygskatt (SOU 2016:83). Konsekvensen av flygskatten medför att 

länder med flygskatt kommer att minska i attraktivitet medan länder utan införd flygskatt 

kommer att öka i attraktivitet, både för flygbolag och resenärer.  

2.4.2 Utländsk flygskatt 

I Europa har Norge, Österrike, Frankrike, Tyskland och Storbritannien alla någon form av 

aktiv flygskatt (Ivl, 2016). Utformningen och det primära syftet av flygskatten skiljer sig 

mellan länderna. I Norge infördes flygskatt i uttalat fiskalt syfte. Övriga länder har infört 

flygskatt för att primärt minska landets utsläpp (SOU 2016:83).  

2.5  Biobränslets utveckling 

Detta samlingsbegrepp för bränslen har den kollektiva egenskapen att de tillverkas av 

organiskt material, som har grunden i att de tillverkas av olika växter, slam från reningsverk 

eller slaktavfall. Biobränsle utvinns ur energi och fungerar som energibärare. Biobränsle har 

olika strukturer och kan vara gasformiga som biogas, flytande som etanol eller fasta som 

exempelvis ved och pellets. Tillverkning av biobränsle från jordbruket är det mest optimala 

alternativet för miljön och klimatet. Biobränsle är en förnybar resurs som inte bidrar till 

ökning av atmosfärens innehåll av koldioxid, biobränsle benämns ömsom koldioxidneutral. 
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Förbränning av biobränsle innebär att den lagrade solenergin i råvaran frigörs, koldioxiden 

som bundits och upptagits frigörs för att slutligen upptas av levande växter (Neova, 2006). 

  

Biobränslen har olika funktioner som inom olika områden fyller dess funktion. Biodrivmedel 

som idag är aktuella till fordon är biogas, etanol eller biodiesel, denna grupp av biobränslen 

kallas för första generationens biodrivmedel. Forskning och utveckling har utvecklat 

möjligheten att tillverka andra generationens drivmedel som etanol av halm, ved eller andra 

svårnedbrytbara växtdelar (WWF, 2011). 
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KAPITEL 3 

EKONOMISK TEORI 

  

  

 

  

3.1 Marknaden med utbud och efterfrågan  

Marknadens utbudskurva visar förhållandet mellan utbjuden kvantitet och prisnivå. 

Utbudskurvan är positivt lutad då företag är villiga att bjuda ut mer varor vid högre 

prisnivåer. Marknadens sammanlagda utbud för en specifik vara beskrivs med följande 

ekvation: 

                            (1.) 

 

Ekvationen (1) visar att den utbjudna kvantiteten ”Qs” är en funktion av egenpriset ”P” på 

vara ”x”, lönekostnader ”w”, samt kostnad för insatsvaror ”v”. 

  

Vid lägre prisnivåer bjuder flygbolagen ut en lägre kvantitet flygresor och vid högre 

prisnivåer bjuder flygbolagen ut en större kvantitet flygresor. På flygmarknaden skiftar 

utbudskurvan till höger om faktorpriser som lön, bränsle och flygplanskostnader minskar 

eller vid teknologisk utveckling. Även vid sänkta skatter eller vid implementering av 

subventioner skiftar utbudskurvan åt höger 

  

Efterfrågekurvan visar förhållandet mellan den efterfrågade kvantiteten och prisnivån för en 

vara. Efterfrågekurvan är negativt lutad då lagen om efterfrågan säger att ju lägre pris, desto 

högre är den efterfrågade kvantiteten. Marknadens sammanlagda efterfråga för en specifik 

vara beskrivs med följande ekvation: 

       (2.) 
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Ekvationen (2) visar att den efterfrågade kvantiteten ”Qd” är en funktion av egenpriset på 

vara ”x”, priset på substitut- eller komplementvara ”y”, samt konsumentens förmögenhet och 

inkomst ”I”. 

 

Efterfrågekurvan för flygmarknaden skiftar åt höger då priset på flygresor minskar. Ett lägre 

biljettpris ökar efterfrågan. Efterfrågan på flygresor ökar även då priset på substitut till 

flygresande ökar. Detta innebär att om priset på andra transportmedel som tåg, bil och båt 

ökar kommer efterfrågan på flygresor att öka och vice versa. Efterfrågan skiftar även till 

höger om konsumenternas förmögenhet eller inkomst stiger.    

  

Marknaden för en vara bildas genom att addera ihop utbuds- och efterfrågekurvorna. 

Marknaden når en jämviktspunkt där den efterfrågade kvantiteten är lika stor som den 

utbjudna kvantiteten vid en given prisnivå (S*=D*). Detta illustreras i Figur 3 där 

jämviktspriset blir P* och jämnviktskvantiteten blir Q*. 

 
Figur 3. Marknaden med utbud och efterfråga 

Källa: Lundmark (2017). 
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3.2 Effekterna av en punktskatt 

Punktskatt är en enhetlig skatt per såld, tillverkad eller konsumerad vara som tas ut på 

specifika varor och tjänster. Punktskatt är ett ekonomiskt styrmedel vars syfte är att styra 

ekonomiskt beteende. 

  

Vid införandet av en punktskatt kommer utbudet att skifta inåt då kostnaden för varan ökar. 

I Figur 4 skiftar utbudskurvan Qs till den nya utbudskurvan Qt. Detta medför att priset ökar 

från P* till ”Pk” och kvantiteten sjunker från Q* till Qt vilket innebär att det uppstår en ny 

jämviktspunkt (Qt=Pk). Skatteintäkten motsvarar den gråa rektangeln. Konsumenten får 

betala priset Pk och producenten bjuder ut varan för priset Pp, exklusive skatten (Lundmark, 

2017). 

      
Figur 4. Marknaden med punktskatt 

Källa: Lundmark (2017) 

 

I Figur 5 presenteras hur en punktskatt fördelas mellan producenter och konsumenter givet en 

inelastik efterfrågekurva. Skattebördan blir störst för konsumenterna och uppgår i Figur 5 till 

“Pk-P1” medan producenternas skattebörda endast uppgår till “P1 -Pp”. 
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Figur 5. Fördelning av punktskatt mellan producenter och konsumenter 

Källa: Lundmark (2017) 

3.3 Kvotplikt 

Kvotplikt är ett administrativt styrmedel som realiseras genom lagstiftning. Kvotplikt på 

flygmarknaden innebär att en bestämd andel av bränslet enligt lag ska vara förnybart. 

  

I Figur 6 antas att pris (p) för det icke för förnybara bränslet är konstant. Figuren exkluderar 

även importer av biodrivmedel. I figuren visas endast valet mellan etanol och bensin. 

Marknaden som beskrivs i figuren antas ha perfekt konkurrens.   

  

Utbudskurvan för etanol (Se) antas brantare än utbudskurvan för oljebaserat bränsle (So) då 

etanol antas dyrare att framställa. Detta innebär att utbudskurvan för bränslet med kvotplikt 

(Sf) kommer att ha en brantare positiv lutning jämfört med utbudskurvan för fossilt bränsle 

(So) då en bestämd andel dyrare biobränsle ersätter samma andel billigare fossila bränsle. 

Från Figur 6 framgår det att en kvotplikt på bränsle i teorin ger ett högre jämviktspris på 

bränsle och en lägre jämviktskvantitet av förbrukat bränsle. Bränslepriset ökar från “Pf” till  

”Pm” och förbrukat bränsle från ”Qf” till ”Qm”.  
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Figur 6. Kvotplikt på bränsle 

Källa: De Gorter & Justs (2009) 

  

3.4 Efterfrågeelasticitet 

Efterfrågeelasticitet är den procentuella förändringen av efterfrågad kvantitet som följer av en 

given procentuell förändring i pris. Efterfrågeelasticiteten kan beräknas genom följande 

ekvation: 

 

 
 

                                                (3.)            

Ekvation (3) visar att efterfrågeelasticiteten är lika med förändring i kvantitet (ΔQx) dividerat 

med förändring i pris (ΔPx), multiplicerat med priset (Px) dividerat med kvantiteten (Qx). 

Detta ger ett värde på efterfrågeelasticiteten som visar den procentuella förändringen i 

efterfrågan om priset ökar med 1 %. 
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3.5 Korspriselasticitet 

Korspriselasticiteten är ett nationalekonomiskt mått som visar hur efterfrågan av en vara 

påverkas av en prisförändring hos en annan vara. En varas korspriselasticitet har följande 

ekvation: 

    

 

     

        (4.) 

Ekvation (4) förklarar att 𝜀x,z är korspriselasticiteten mellan varorna ”x” och ”z”. 𝛥𝑄x är 

förändringen i den efterfrågade kvantiteten på vara ”z”, 𝛥𝑝x är förändringen i priset på vara 

”z”, 𝑝z är priset på vara 2 och 𝑄x är den efterfrågade kvantiteten på vara ”x” före 

prisförändringen.  

  

Korspriselasticiteten kan både vara ett negativt samt ett positivt värde. Antar 

korspriselasticiteten ett positivt värde är varorna substitut för varandra. Om priset på 

substitutet ökar, stiger den efterfrågade kvantiteten på den andra varan. Om 

korspriselasticiteten antar ett negativt värde innebär detta att varorna är komplement till 

varandra. Den efterfrågade kvantiteten på vara X kommer att minska om dess komplement, 

vara Z stiger i pris. 

 
Figur 7: Korspriselasticitet. 

Källa: Lundmark (2017). 
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3.6 Marknadsmisslyckande 

Detta begrepp används inom nationalekonomisk teori och förklarar när marknader inte själva 

klarar av att effektivt allokera resurser, vilket innebär att samhällets resurser inte fördelas på 

ett samhällsekonomiskt optimalt sätt. Marknadsmisslyckanden kan uppstå på marknader med 

externa effekter, kollektiva varor och asymmetrisk information (Lundmark, 2017). Externa 

effekter som flygplanen genererar i form av koldioxidutsläpp är ett marknadsmisslyckande 

där förorenaren, i detta fall flygplanen, orsakar samhällsekonomiska kostnader i form av 

försämrat klimat. Flygindustrin är ett exempel på en marknad med externa effekter.  

 

I Figur 8 illustreras konsekvensen av externa effekter i form av koldioxidutsläpp. Utsläpp 

resulterar i både kostnader och nyttor för samhället. Nyttan av utsläppen möjliggör 

produktion av varor och tjänster som samhället efterfrågar (Timbro, 2016). Den negativa 

externa effekten som flygindustrin bidrar till är kostnaden av ökade koldioxidutsläpp vilket 

bidrar till den globala uppvärmningen. Där marginalnyttan är lika med marginalkostnaden är 

den optimala utsläppsnivån, om utsläppen ligger ovanför jämvikten är skadan större för 

samhället och vid motsatt situation är nyttan större än skadan. För att internalisera den 

externa effekten åläggs en skatt på flygindustrin (utsläpparen) vilket innebär att 

klimatskadorna beaktas och konsekvensen av detta är en korrigering av de negativa externa 

effekterna (Timbro, 2016).  

 

 

Figur 8: Schematisk konsekvens av ett marknadsmisslyckande 

Källa: Timbro (2016) 
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3.6.1 Marknadsbaserat styrmedel 

Ett sätt att internalisera alla externa kostnader är att göra skadekostnaden synlig för 

förorenaren med hjälp av marknadsbaserade styrmedel som avgifter och skatter, ett exempel 

är att man ålägger en marknad med en punktskatt vilket förklarats i avsnitt 3.2 Effekterna av 

en punktskatt. Marknadsbaserade styrmedels intention är att korrigera 

marknadsmisslyckanden, genom att ge incitament till marknadsaktörerna att vidta 

samhällsekonomiskt lönsamma åtgärder som de självmant inte hade valt (Phil, 2014). Den 

grundläggande principen bakom marknadsbaserade styrmedel är att de utnyttjar aktörerna att 

agera rationellt och försöker maximera sin vinst eller nytta. Exempel på marknadsbaserade 

styrmedel: skatter, avgifter, avdrag, skattebefrielse, subventioner, utsläppshandel.  

  

3.6.2 Administrativa styrmedel 

Administrativa styrmedel är kvantitativa eller teknologiska i sin karaktär och utformas som 

direkta föreskrifter och kontroll, exempelvis som absoluta krav på reningsutrustning eller 

produktionsteknologi. Administrativa styrmedel förklarar hur ett visst mål ska uppnås. Denna 

typ av styrmedel utgörs av förbud och regleringar av olika slag för att stimulera beteendet och 

aktiviteter hos aktörer i ekonomin. Bestämmelser kring hur mycket föroreningar varje 

producent får släppa ut, vilka ämnen som får släppas ut, vilken produktionsteknik som får 

användas och i vilken utsträckning varor ska återvinnas (Phil, 2014). Kvotplikt är ett 

administrativt styrmedel som bestämmer hur mycket utifrån en procentsats som flygplanens 

bränsle får släppa ut som är skadliga föroreningar, vilken andel av bränslet som ska vara 

förnybart samt formar bestämmelser kring produktionen av biodrivmedlet. Exempel på 

administrativa styrmedel: lagstiftning, gränsvärden, miljöklassning, teknikkrav, kvotplikt.  
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KAPITEL 4 

ANALYS 

  

 

  

  

4.1 Analys flygskatt 

I det här kapitlet presenteras först flygskattens miljöeffekter i andra länder för att sedan 

applicera informationen och estimera effekterna på den svenska flygmarknaden. Vidare görs 

en analys om kvotplikten och essentiella faktorer för en implementering av detta styrmedel på 

flygmarknaden. Till det, undersöks och estimeras miljöeffekterna vid en applicering av 

kvotplikt på den svenska flygmarknaden. Det redogör även för kostnaderna samt modifierade 

konsumentpriser vid en kvotplikt. 

4.1.1 Tre krav på flygmarknaden 

För att den nationella flygmarknaden på långsikt skall övergå och bli ett hållbart 

transportmedel är det tre nödvändiga krav som behöver uppfyllas för att minska inrikesflygets 

totala klimatpåverkan; energiintensitet, utsläppsintensitet samt resevolymer (Åkerman m.fl., 

2016). 

  

1. Bränsleeffektivisering. Minskning av bränsleförbrukning per passagerar-kilometer 

genom mer bränsleeffektiva flygplan samt införande av rakare flygvägar samt gröna 

inflygningar. 

2. Övergång till biobränslen. Övergång till förnyelsebart drivmedel. 

3. Minskning av resevolymer. Genom ekonomiska styrmedel minska ökningen av 

flygresandet. 

4.1.2 Elasticitet flygmarknad 

Den genomsnittliga priselasticiteten på flygmarknaden inkluderat inrikes och utrikes 

flygningar beräknas uppgå till -0,89 % (Åkerman m.fl., 2016). Detta innebär att 

flygmarknaden kan bedömas vara inelastiskt och relativt prisokänslig. Detta innebär att en 
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punktskatt på flygresor minskar efterfrågan procentuellt sett mindre än vad den procentuella 

prisökningen på flygbiljetter motsvarar.  

 

4.1.3 Överflyttningseffekt 

Åkerman m.fl. (2016) ser en ökad benägenhet hos resenärerna att substituera bort flygplatser 

med punktskatt och flyga från länder utan punktskatt, “överflyttningseffekten”, vid en 

passagerarskatt. Visserligen menar författarna att på grund av geografiska skillnader mellan 

Sverige och andra länder i Europa blir denna effekt inte lika koncentrerad i Sverige, däremot 

ett realistiskt alternativ för en viss del av befolkningen. På lång sikt är det centralt att 

flygplanen blir bränsleeffektivare för att moderera den aggregerade koldioxidsökningen 

följaktligen till det framtida ökande resenärstalet. Denna form av styrmedel ökar inte 

incitamenten för flygbolagen att övergå till bränsleeffektivare flygplan då skatten läggs på 

konsumenterna till följd av en inelastisk marknad (Åkerman m.fl., 2016). 

 

Estimeringar på pris- samt kvantitetmodifiering till följd av flygskatten för konsumenterna 

för en resa mellan Stockholm Arlanda - Köpenhamn resulterar i en totalkostnad på 850 kr för 

konsumenterna (Pk), det initiala priset 790 kr (se Figur 5) adderat med flygskatten på 60 kr. 

Till följd av en inelastisk efterfrågeelasticitet inom denna marknad resulterar detta i att 

kvantiteten kommer minska marginellt av de 15,8 miljoner resenärer (q1) som reste inrikes 

2017 (Svenskt flyg, 2018). Den estimerade kvantiteten efter flygskatten beräknas till 15 

miljoner (q2). Flygskatten motsvarar en prisökning på 7 % på denna resa där en prisökning på 

1 % resulterar i en minskning av antalet resande med 140 620 personer, den aggregerade 

minskningen på denna flyglinje blir 984 340 personer. De medföljande konsekvenserna av 

denna flygskatt innebär att effekterna kommer resultera i en överflyttningseffekt (Åkerman 

m.fl., 2016).  

4.1.4 Flygskatt i andra länder 

Mayor & Tol (2010) beskriver att Nederländerna planerar att införa en flygskatt för varje 

passagerare som avreser från Nederländerna. På flygresor kortare än 2 500 km åläggs en skatt 

på 120 kronor per passagerare medan flygresor som överstiger 2500 km åläggs en skatt på 

480 kronor per passagerare. Vidare förklarar författarna att en sådan skatt leder till en 

minskning av efterfrågan för flygresor till och från Nederländerna. Mayor & Tol (2010) 

diskuterar även att en sådan flygskatt i stor utsträckning leder till en omfördelning av 
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flygresor (nederländska konsumenter flyger från närliggande länder för att undvika skatten) 

vilket innebär att påverkan på utsläppen förväntas bli marginell då konsumenternas 

resmönster justeras för att undvika nederländska flygplatser (detta gäller främst flygresor som 

överstiger 2500 km). Författarna diskuterar även att bristen på substitut till flyget som 

transportmedel gör att en flygskatt blir ineffektiv ur ett utsläppsperspektiv. Beräkningarna 

som presenteras påvisar att antalet resande till Nederländerna kommer att minska med 337 

000 personer. Totala utsläppet av koldioxid från nederländska flygresor beräknas minska med 

5 000 ton som en följd av flygskatten. I regeringens utredning (SOU 2016:83) redogörs för de 

faktiska följderna av flygskatten i Nederländerna. År 2008 infördes flygskatt i Nederländerna. 

År 2010 var flygskatten helt avskaffad då antalet passagerare från flygplatsen i Amsterdam 

hade minskat med 1,4 miljoner resenärer och den nederländska turistbranschen hade blivit 

negativt drabbad. Nettoutsläppen per nederländsk invånare beräknades minska marginellt till 

följd av flygskatten. 

 

Flygskatten i Storbritannien är utformad med en avgångsavgift per passagerare som reser från 

Storbritanniens flygplatser där avgiftens storlek baseras på planets slutdestination. Om 

destinationens land är medlem i EU uppgår skatten till 175 kronor jämfört med 700 kronor 

om destinationen är lokaliserat utanför EU. Denna flygskatt har medfört att brittiska turister 

har ändrat resepreferenser till EU-destinationer och minskar resor till destinationer utanför 

EU samarbetet. Då vissa EU-länder geografiskt ligger längre bort än andra icke EU-

medlemsländer har denna förändring av resmönster lett till en faktisk ökning (netto) av 

utsläppen från Storbritanniens flygmarknad efter flygskattens införande (Mayor & Tol 2010). 

Författarna presenterar även att antalet potentiella turister i Storbritannien beräknas minska 

med 964 000 personer till följd av flygskatten. Utsläppen från Storbritanniens flygmarknad 

ökade med 26 000 ton koldioxid som en följd av flygskatten. Faktumet att flygskatten i 

Storbritannien ledde till en ökning av koldioxidutsläpp på flygmarknaden förklaras av att det 

finns få, alternativt inga substitut till flyg (speciellt då Storbritannien är en önation). Det 

andra skälet är att flygskattens omfattning inte beror på flygresans distans, detta gav upphov 

till en ökad efterfråga på resor till andra EU-länder med lång distans till Storbritannien (ex. 

Grekland).   

  

Mayor & Tol (2010) undersöker hur flygskatten i Storbritannien påverkar landets 

koldioxidutsläpp på flygmarknaden. I Figur 9 presenteras en beräkning av koldioxidutsläpp 

på flygmarknaden under 4 olika förhållanden. Det första förhållandet illustrerar 



25 
 

flygmarknaden utan flygskatt. Det andra förhållandet utgår från den tidigare flygskatten som 

applicerades i Storbritannien mellan åren 2001-2007. Flygskatten motsvarade 105 SEK per 

passagerare för flygresor med destination i EU-medlemsland och 420 SEK för passagerare 

med destination till ett icke EU-medlemsland. Det tredje förhållandet utgår från den gällande 

skatten som applicerades i Storbritannien år 2007. Flygskatten motsvarade 175 SEK per 

passagerare för flygresor med destination i EU-medlemsland och 700 SEK med destination i 

icke EU-medlemsland. Det fjärde förhållandet som illustreras i Figur 9 är en föreslagen skatt. 

Lagförslaget är utformat i likhet med redan applicerad flygskatt med skillnad att medborgare 

i Storbritannien får en skattefri flygresa till annat EU-medlemsland per år (Samtliga monetära 

siffor är omräknade till SEK i 2017 års penningvärde). 

  
Figur 9. Utsläppsförändring av koldioxid Storbritannien 

Källa: Mayor & Tol (2007) 
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Det framgår i Figur 9 att utsläppen från flygmarknaden i Storbritannien de facto blir mindre 

utan flygskatt jämfört med de tre andra omständigheterna med flygskatt. Detta kan kopplas 

till bristen på mer utsläppseffektiva transport-substitut.  

  

Tyskland införde år 2010 en flygskatt som tas ut på varje passagerare som lyfter från en tysk 

flygplats. Skattenivån är beroende av flygets destination där avstånd och EU-medlemskap 

avgör skattenivån. 

 

• Skattenivå 1: 78 SEK (2017 års penningvärde) per passagerare. (Bilaga 2) 

• Skattenivå 2: 244 SEK (2017 års penningvärde) per passagerare. (Bilaga 3) 

• Skattenivå 3: 439 SEK (2017 års penningvärde) per passagerare, (avstånd 

längre än 6 000 km från Frankfurt am Main). 

  

I regeringens utredning (SOU 2016:83) presenteras en estimering att flygskatten i Tyskland 

har resulterat i att efterfrågan på flygresor från Tyskland har minskat med mellan 1,2 och 2,8 

procent. 

  

Minskningen i efterfrågan har ett direkt samband med det ökade priset som en följd av den 

punktskatt som infördes. Regeringens utredning (SOU 2016:83) förklarar att en punktskatt på 

den svenska flygmarknaden kommer att leda till högre biljettpriser vilket i förlängningen 

innebär att fler konsumenter kommer söka substitut till flyget.  

 

Tabell 3 sammanfattar vilken inverkan flygskatt har haft eller beräknas få på 

koldioxidutsläppen i Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och Sverige. (Samtliga 

monetära siffor är omräknade till SEK i 2017 års penningvärde). 
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 Tabell 3: Flygskatt koldioxidutsläpp 

Flygskatt som 

styrmedel 

Storbritannien Nederländerna Tyskland Sverige 

Skattesats 175 respektive 

700 SEK 

120 respektive 

480 SEK 

78/244/439 

SEK 

60/250/400 

SEK 

Avgörande 

skattenivå 

EU-medlemskap Avstånds- 

intervall 

Avstånds- 

intervall 

Avstånds- 

intervall 

Utsläppsförändring 

av koldioxid 

+26 000 ton – 5 000 ton (Cirka) -2 % (Cirka)  

85 000 ton 

Status Statistik Statistik Estimering Estimering 

Källa: Mayor & Tol (2010) samt utredning av regeringen (SOU 2016:83)  

4.1.5 Flygskatt på svensk flygmarknad 

Regeringens utredning (SOU 2016:83) menar att antalet resenärer som avstår flyget till följd 

av det högre biljettpriset i Sverige estimeras till mellan 450 000 och 600 000 resenärer per år. 

Detta motsvarar mellan 2 till 3 procent av det totala antalet passagerare. Av dessa beräknas 

minst 40 % välja att resa med alternativa färdmedel. Detta skapar en omfördelning av 

utsläppen, där utsläpp som utan flygskatt skulle komma från flygmarknadeninte försvinner 

utan istället släpps ut på andra substitut-marknader. Det är därför viktigt att beräkna 

nettoeffekten efter att överflyttning till andra trafikslag har skett. 

  

Om konsumenterna antas ta hela skattebördan beräknas den minskade efterfrågan resultera i 

en minskning på 0,12 miljoner ton koldioxid per år. Vid omräkning för utsläppen som 

förflyttas till substitut-marknader estimeras minskningen i koldioxidutsläpp (netto) till mellan 

0,04 och 0,11 miljoner ton. Detta motsvarar en minskning av Sveriges totala utsläpp mellan 

0,75 till 2 % (SOU 2016:83). 
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4.2 Analys kvotplikt 

Åkerman m.fl. (2016) nämner olika nationella styrmedel som bedöms vara alternativa 

styrmedel till flygskatten i syfte att minska flygets klimatpåverkan. Författarna menar att det 

nationella styrmedlet skall anses vara ett temporärt styrmedel inom den inhemska 

flygmarknaden innan internationella regleringar är genomförbara och som antas ge en större 

effekt. Författarna redogör för att en kvotplikt anses ha en större måleffektivitet i den 

utsträckningen att minska flygets klimatpåverkan och potential att bli ett styrmedel av en 

global karaktär, komparativt flygskatten. Författarens fördjupning av kvotplikt som 

styrmedel: 

 

• Kvotplikt 

 

Kvotplikt medför en ökad inblandning av biobaserade bränslen i flygplanens drivmedel. 

Denna typ av lagstiftningen innebär att en ökand andel av bränslet måste vara förnybart. 

Procentandelen förnybart bränsle intensifieras årligen baserat på lagstiftning. Kvotplikt 

innebär på lång sikt att flygets drivmedel skall enbart bestå av förnybart bränsle. Ett 

essentiellt krav för att en kvotplikt skall optimera måleffektiviteten är att det finns en 

storskalig marknad för produktion av biobaserade bränslen. 

4.2.1 Moderering överflyttningseffekt 

För att moderera överflyttningseffekten är en kvotplikt mer effektiv inom just denna aspekt. 

Kvotplikten minskar incitamenten för resenärerna att substituera bort flygplatser med 

punktskatt samtidigt som flygplanen blir mer resurssnåla (Åkerman m.fl., 2016). Införandet 

av en kvotplikt skulle innebära ökade kostnader för resenärerna till en början med anledning 

av en outvecklad produktionsmarknad som resulterar i ökade inköpskostnader för 

flygbolagen. Denna kostnad skulle däremot läggas på konsumenterna likt en punktskatt, vid 

antagandet att inga subventioner åläggs producenterna av biodrivmedlet, i den meningen att 

reducera priset (Åkerman m.fl., 2016). Problematiken med implementeringen av en kvotplikt 

är den bristande empiri som idag finns vid införandet och utvecklingen av en fullskalig 

biobaserad produktionsmarknad. Författarna ser betydande möjligheter för en inhemsk 

marknad för kvotplikter men internationella regleringar försvårar införandet på en 

internationell nivå. Även finns det en del polemik kring vilka kvotnivåer som skall lägga 

grund för andelen biobränsle. Ytterligare en aspekt som försvårar implementeringen av 

kvotplikt på den svenska flygmarknaden är överenskommelsen angående vilket biobränsle 
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som flygplanen skall använda, olika biobaserade drivmedel genererar olika kvantitativa 

utsläppsminskningar samt kräver olika stor mängd av markanvändning vid produktion 

(Åkerman m.fl., 2016). 

4.2.2 Politik 

Su m.fl. (2015) fortsätter analysen, på samma sätt som Åkerman m.fl. (2016), om viktiga 

faktorer för att implementeringen av kvotplikt på flygmarknaden skall ge optimal effekt med 

avsikt att minska flygets klimatpåverkan. Författarna framför vikten av en storskalig 

produktion av biobränslen som skall utgöras av flera producenter för att forma en marknad 

med fullständig konkurrens. Producentmarknaden är en grundläggande faktor för att 

möjliggöra implementering av styrmedlet kvotplikt på denna marknad och kräver följaktligen 

en analys för att stimulera produktionen. Analysen om framtagandet av biodrivmedel är en 

viktig beståndsdel för att besvara studiens syfte, då produktionsfaktorn har en betydande del i 

vilket styrmedel som är effektivast på flygmarknaden. Författarna menar för att realisera en 

storskalig produktionsmarknad av biobränsle att en nationell positiv politik behövs för att 

stimulera produktionsutvecklingen av biobaserade bränslen. De politiska drivkrafterna inom 

denna fråga är en nödvändighet för att stimulera en hållbar och hälsosam utveckling av 

biobränsle industrin till följd av att denna industri är i en tidig utvecklingsfas vilket innebär 

att denna industri är svagare utifrån ett konkurrensperspektiv. Politiskt stöd har enligt 

författarna en stark korrelation till en positiv utveckling av den biobaserade produktionen, 

vilket det finns underlag för bland länder som implementerat denna produktion (Su m.fl., 

2015). 

  

Industriella länder med liknande karakteristiskt välstånd som Sverige har i studien på 

diversifierande sätt genom politiska ingripanden framgångsrikt ökat produktionen av 

biobaserade bränslen. Det återkommande politiska ingripandet har varit i form av 

substitutioner till producenterna av de biobaserade bränslena i syfte att öka attraktiviteten hos 

konsumenterna som kan införskaffa biodrivmedlet till ett lägre pris (Su m.fl., 2015). 

Alternativa politiska åtgärder som genomförts inom de industriella länderna har inneburit en 

skattereduktion för andelen biobränsle som flygbolagen använt sig av. Figur 10 illustrerar 

intensifiering av bioetanol produktionen i världen till följd av länder med en politisk intention 

att utveckla och producera biobaserade drivmedel. Figur 10 illustrerar den aggregerade 

produktionen av biobaserade drivmedel i Usa, Brasilien och den totala produktionen i 

världen.  Nedgången av produktionen redovisat av Brasilien år 2010 - 2011 grundar sig i att 
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den brasilianska politiken mellan dessa år antog att produktions-marknaden för biobaserade 

drivmedel var fullt utvecklad och därmed modererade den politiska inblandningen. 

Nedgången resulterade i ett direkt återupptagande av tidigare konsekvent politik av den 

brasilianska regeringen (Su, m.fl. 2015). 

 
Figur 10. Bioetanol-produktion 2007 - 2012 

Källa: Su m.fl. (2015) 

  

4.2.3 Politiska effekter 

Norberg (2014) definierar utvecklingen av en storskalig produktion av biobaserade bränslen 

utifrån ett tidsperspektiv inkluderat av ett politiskt ingripande som stimulerar utvecklingen av 

biobränsle-marknaden. I Figur 11 framgår den projicerade utvecklingen vid “ingen aktion” 

där inget politisk ingripande realiseras på marknaden komparativt mot åtgärder inom 

marknader för att uppnå reduktionsmålet om 50 % till år 2050. Figur 11 illustrerar en generell 

representation av olika åtgärder till att uppnå ICAO:s mål och presenterar inte absoluta tal. 

Åtgärder: 

         1. Förbättra bränsleeffektiviteten med 1,5 % per år till 2020. 

         2. Stabilisera nettoutsläppen från år 2020 genom koldioxidneutral tillväxt. 

         3. Vid år 2050 skall koldioxidutsläppen halverats jämfört med år 2005. 

Figur 11 visar ungefärliga tidsramar för när de olika åtgärderna förväntas få konsekvenser. 

Figuren tydliggör att utveckling av teknologi, förbättrade transportsträckor för flygen samt 

utveckling av flygindustrin som helhet inte är tillräckliga åtgärder för att reducera flygets 

koldioxidutsläpp till den grad att den uppfyller flygets miljömål. Teknologisk utveckling samt 

inblandning av biodrivmedel visar en prognostiserad reduktion av flygets koldioxidutsläpp 

med 50 % år 2050 mot 2005:s koldioxidnivåer.   
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Figur 11. Schematisk avbildning av projicerade CO2 utsläpp från 2005 till 2050. 

Kartläggning av åtaganden för flygmarknaden genom implementering av kvotplikt 

Källa: ICAO (2013) 

  

Informationen från Figur 11 understödjer vikten av hur essentiell en drivande politik är för att 

flygmarknaden skall ställa om till ett mer hållbart transportmedel och fördjupades ytterligare i 

avsnitt 4.2.2 Politik, hur den svenska politiken bör drivas för kvotplikt som styrmedel. 

4.2.4 Utformning kvotplikt 

En viktig faktor för att uppnå 50 % minskade koldioxidutsläpp till år 2050 motsvarande 2005 

års totala koldioxidutsläpp från inrikesflyget är en korrekt anpassad procentkvot för 

respektive år, om procentkvoten är för hög kommer det resultera i en för hög 

produktionskostnad och om den årliga kvoten sätts för lågt kommer det innebära att 

reduktionsmålet inte kommer uppnås. De årliga kraven som presenteras i detta projekt 

presenteras i Tabell 4. Procentsatserna motiveras av författaren att vara en avvägning för att 

ge flygindustrin en låg kvot till en början för att exponentiellt öka för att slutligen uppnå 

reduktionskraven. Författarens föreslagna kvotsystem möjliggör användningen av 

förnyelsebara bränslen utan att orsaka en biljett-prisökning på mer än 3 %. Den exponentiellt 

ökande kvoten kommer inte, enligt författaren, generera kraftigt stigande priser då 

teknologisk utveckling kommer bidra till minskade produktionskostnader över åren (Norberg 

2014). 
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Tabell 4: Kvotkrav förnyelsebara bränslen 

År Kvotplikt 

(%) 

2015 2 

2020 5 

2025 10 

2030 18 

2035 29 

2040 40 

 

Källa: Norberg (2014) 

  

EU har satt upp ett ambitiöst mål om förnyelsebara drivmedel skall uppgå till 50 % år 2050, 

men om prognostiserade priser på bränsle och Co2 är en korrekt indikation på framtiden, kan 

förnyelsebara bränslen bli ekonomiskt lönsamma före det, vilket Sverige kan dra nytta av. 

Respektive kvot representerar det reducerande koldioxidutsläppet respektive år till följd av 

inblandningen av biodrivmedel (Norberg, 2014). 

4.2.5 Kostnader kvotplikt 

De Gorter & Just (2009) analyserar kostnaderna av en övergång till förnyelsebara bränslen 

för flygbolagen på kort- respektive lång sikt. I absoluta tal finns det problematik att med 

säkerhet säga vad kostnaderna kommer bli då produktionen i respektive land idag ännu är 

outvecklad och olika länder befinner sig i olika utvecklingsstadium av produktionsprocessen. 

Åkerman m.fl. (2016) menar att biobaserade drivmedel idag är 56,9 % dyrare än 

fossilbaserade drivmedel och analyserar att, utifrån beräkningar, en kvotplikt om 50 % 

innebär kostnader för Sverige årligen upp mot 300 miljoner kronor. Författaren konkretiserar 

dock att vid en kvotplikt om 50 % kommer produktionen av biobaserade drivmedel vara mer 

utvecklad än vad den är idag vilket kommer reducera kostnaderna (Åkerman, 2016). 
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Figur 6 illustrerar att en kvotplikt kommer generera högre kostnader för biobaserade 

drivmedel till följd av en outvecklad produktionsmarknad vilket minskar utbudet och driver 

upp priserna. De Gorter & Just (2009) samt Åkerman m.fl. (2016) har en identisk konklusion 

angående hur kostnaderna kan fördelas och menar att som en följd av högre inköpskostnader 

för flygbolagen av biodrivmedel, kan och bör en del av kostnaderna påföras konsumenterna 

vilket innebär högre biljettpriser och slutligen resulterar i en liknande effekt som en 

passagerarskatt idag medför. Denna form av aktion skulle moderera resevolymerna och 

samtidigt ge ökade incitament för flygbolagen att övergå till biobaserat drivmedel. För att 

trygga flygbolagens existens samt möjligheter till inköp av biobaserade drivmedel föreslår 

författarna av respektive studie att regeringen, som tidigare nämnt, skall subventionerna 

producenterna till en prisnivå som attraherar flygbolagen att följa den årliga kvotnivån. 

4.3 Applicering av kvotplikt på svenska flygmarknaden 

4.3.1 Applicering av kvotplikt Sverige 

En applicering av kvotplikt på den svenska flygmarknaden måste inbegripa essentiella 

faktorer för att uppnå reduktionsmålet om 50 % koldioxidutsläpp till år 2050 utan eventuella 

effekter som stör flygmarknaden, exempelvis kostnadstrafiken. Procentsatser som föreslås i 

Tabell 5 motiveras av att vara en låg kvot till en början för att sedan exponentiellt öka och 

kvoterna är en avvägning för att möjliggöra förnyelsebara bränslen utan att orsaka biljettpris-

ökningar på det svenska inrikesflyget på mer än 3 %. De föreslagna kvoternas avsikt är även 

att stimulera efterfrågan hos flygbolagen att övergå till biobaserade-bränslen utan en större 

påverkan på flygbolagens finansiella tillstånd. Motiveringen till de exponentiellt ökande 

kvoterna grundas i en teknologisk utveckling som förklaras ytterligare i avsnitt 4.3.3 

Kostnader. 
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Tabell 5: Föreslagen kvotplikt Svensk flygmarknad 

År Kvotplikt 

(%) 

2018 2 

2020 5 

2025 10 

2030 18 

2035 28 

2040 38 

2050 50 

 

Dessa kvoter motiveras av att Sverige som ett industriellt land kommer ha en möjlighet att 

uppnå kvoterna genom teknologisk utveckling till följd av den skogsnäring som Sverige 

besitter. De föreslagna kvoterna kommer inte, utifrån estimeringar att resultera i en biljettpris-

ökning om 3 % då produktionskostnaderna följdriktigt kommer minska, detta motiveras av 

som tidigare nämnt de värden som Sverige besitter vilket i sin tur minskar kostnaderna av 

insatsvarorna i produktionen (Granberg, 2018). De föreslagna kvoterna som kan appliceras på 

den svenska flygmarknaden grundas i antagandet om att de prognostiserade priserna på 

bränsle och Co2 är en korrekt indikation kommande år vilket därmed kommer hålla priserna 

konstanta, allt annat lika. 

4.3.2 Utsläppsminskning 

Inblandning av biobaserade drivmedel som alternativ till dagens bränsle JET A1, kommer 

enligt Tabell 6 att generera utsläppsminskningar från 1,4 % till 35,5 % vid inblandning av 

biogas. Biogas som drivmedel reducerar koldioxidutsläppen med 71 % gentemot 

fossilbaserade drivmedel (Naturskyddsföreningen, 2018). Resultatet som presenteras i Tabell 

6 påvisar att den föreslagna kvoten år 2020 ge en större effekt än den föreslagna flygskatten 

på det svenska inrikesflyget med en reducering på 19 632 ton gentemot en minskning om 11 

060 ton koldioxid med en flygskatt (Svenskt flyg, 2018).  
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 Tabell 6: Utsläppsminskning givet oförändrade resevolymer från år 2016 

Kvotsats (%) Utsläpp (ton) Utsläppsreducering 

(CO2 – ton) 

Procentuell 

minskning 

utsläpp 

0 553 000 0 0 

2 545 147 7 853 1.4 

5 533 368 19 632 3.6 

10 513 737 39 263 7.1 

18 482 327 70 673 12.8 

28 443 064 109 936 19.8 

38 403 801 149 199 28.4 

50 356 685 196 315 35.5 

  

 

Estimerade utsläpps-reduceringar är gjorda utifrån oförändrade resevolymer vilket medför 

beräkningar på 2016 års koldioxidutsläpp. Tabell 6 tar inte hänsyn till bränsleeffektivare 

flygplan eller gröna flygningar utan koncentreras mot utsläppsminskningarna till följd av 

inblandning av biogas som drivmedel. 

4.3.3 Kostnader 

En övergång till förnyelsebara bränslen kommer innebära ökade kostnader för de flygbolag 

som utför inrikesflygningar, på kort sikt med en avtagande takt på lång sikt. I absoluta tal 

finns det en problematik med att säga vad produktionskostnaderna kommer bli för Sverige att 

framställningen av biodrivmedel samt utvecklingen av en konkurrenskraftig och fullskalig 

produktionsmarknad (Åkerman m.fl., 2016). Tabell 7 förklarar estimeringar av 

kostnadseffektiviseringen på produktionsmarknaden med genomsnittligt två procent årligen 

till följd av att Sverige besitter en essentiell näring i form av en skogsindustri med en mycket 

utvecklad och effektiv råvarulogistik vilket genererar fördelar i reduceringen av kostnaderna. 
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Motiveringen till två procent årligen motiveras ytterligare till Sveriges möjligheter i form av 

massaindustri som ger goda interaktionsmöjligheter till produktionen av biobränsle för flyget, 

vilket medför minskade produktionskostnader (Granberg, 2018).   

  

Tabell 7 illustrerar att den procentuella kostnaden av att öka produktionen till en början är 

större i motsats till en ökning av produktionen på lång sikt. Detta motiveras av den 

teknologiska utvecklingen antas effektiviseras vilket på lång sikt kommer minska 

produktionskostnaderna. 

 

Tabell 7: Produktionskostnad per kvot med uppskattad genomsnittlig 

kostnadsminskning motsvarande 2 % per år.  

Kvoter 

(%) 

Produktionskostnad 

(kronor) 

Differens 

(Kronor) 

Procentuell ökning av 

produktionskostnader 

mellan respektive kvot (%) 

50 157 164 421 10 978 502 7,5 

38 146 186 919 27 020 862 22,7 

28 119 166 057 34 416 651 40,6 

18 84 749 406 32 661 874 62,7 

10 52 087 532 23 275 532 80,8 

5 28 812 000 16 812 000 140,1 

2 12 000 000     

  

 

Till följd av den produktionskostnad som i ett tidigt stadium är väsentligt högre än 

tillverkningskostnaden vid ett senare stadie innebär detta att konsumenterna, i detta fall 

flygbolagen, som köper in bränslet kommer att möta ett väsentligt högre pris per liter än 

fossilt bränsle (se avsnitt 4.3.4 Pris och kvantitet). För att motverka en prishöjning på 

biljettpriset med mer än 3 % redogörs det i avsnitt 4.2.2 Politik samt 4.2.3 Politiska effekter 
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den essentiella vikten av en subventionering mot producenterna av bio-produktionen med 

intentionen att begränsa en för intensiv prisökning på flygbiljetter.  

4.3.4 Pris och kvantitet 

De Gorter & Just (2009) beskriver att en kvotplikt på flygbränsle leder till ett högre 

jämviktspris och en lägre jämviktskvantitet. Jämviktspriset har ett positivt samband med 

andelen biodrivmedel. I Figur 12 appliceras genomsnittspriset för flygbränsle som i april 

2018 uppgick till 6,6 SEK per liter (IATA, 2018). Vidare appliceras estimering av Åkerman 

m.fl. (2016) för den genomsnittliga efterfrågeelasticiteten på den svenska flygmarknaden (-

0,89) för att beräkna kvantiteten. I Figur 12 antas ett linjärt samband. Fullständig beräkning 

presenteras i bilaga 5. 

  

I Figur 12 presenteras att priset för bränsle vid en kvotplikt motsvarande 50 % uppgår till 

8.49 SEK per liter. Flygbolagen kommer att överföra kostnaden till konsumenterna genom att 

öka biljettpriset. Ett högre biljettpris för konsumenterna kommer att medföra en minskad 

efterfrågan av flygresor. Som en reaktion på konsumenternas minskning av efterfrågan 

kommer flygbolagen att efterfråga en lägre kvantitet flygbränsle. Jämviktskvantiteten av 

flygbränsle beräknas minska med 25 % och uppgå till 0.746Q (”Q” representerar ursprunglig 

kvantitet) som en följd av kvotplikt. Den totala koldioxidutsläppsreduceringen uppgår till 

51,6 % vid en kvotplikt om 50 % (beräkning bilaga 6).  
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Figur 12. Pris och kvantitet för bränsle vid kvotplikt 

Källa: De Gorter & Just (2009) samt Åkerman m.fl. (2016). 
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KAPITEL 5 

DISKUSSION 

  

  

  

  

5.1 Diskussion om flygskatt som styrmedel på flygmarknaden 

Flygskatten som realiserades i Sverige den 1 april 2018 är ett styrmedel som ska ge upphov 

till minskade utsläpp från flygmarknaden genom att göra inrikesflyget mindre attraktiv (SOU 

2016:83). Implementeringen av en punktskatt likt denna flygskatt tenderar att minska 

efterfrågad kvantitet (Lundmark 2017). Detta innebär att antalet flygresor med avgång från 

Sverige förväntas minska utifrån ett ekonomiskt teoretiskt-perspektiv.  

 

Omfattningen för vilken påverkan som flygskatt har för utsläppen beror på flygmarknadens 

uppbyggnad. I artikeln av Mayor & Tol (2010) understryks det att en flygskatt kan medföra 

olika utfall beroende på flera omständigheter. Skatten kan dels utformas på flera olika sätt 

men även konsumenternas köpkraft, tillgängliga substitut till flyget och landets geografiska 

plats påverkar utfallet av en flygskatt. Mayor & Tol (2007) menar även på att det i hög 

utsträckning finns en brist på substitut till transportmedlet flyg. Detta medför att konsumenter 

kommer att fortsätta konsumera flygresor även vid prisökningar. Mayor & Tol (2007) hävdar 

vidare att flygskatt är mest effektiv i geografiskt stora länder som har en utvecklad 

teknologisk transportverksamhet med försonliga förbindelser till omvärlden. Storbritannien är 

ett exempel på ett land som inte har en geografisk direkt närhet till omvärlden. Storbritannien 

som önation är begränsade gällande substitut till flyget. Detta innebär att Storbritanniens 

flygmarknad i hög grad är prisokänslig. Mayor & Tol (2010) hävdar att detta kan vara en 

förklaring till att utsläppen de facto ökade vid införandet av en flygskatt. 

  

I till ytan mindre länder som har en direkt närhet till angränsande länder finns det en risk att 

en flygskatt i stor utsträckning ger upphov till en omfördelning av utsläpp. Ett exempel för 

denna företeelse är Nederländerna där invånarna med enkelhet undviker flygskatten genom 

att flyga från närliggande länder likt Belgien. Detta innebar att flygskatten i Nederländerna 

kraftigt minskade utsläppen från landets flygmarknad men utsläppen på flygresor per 

nederländsk medborgare minskade endast marginellt (Mayor & Tol, 2010).  
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I motsats till Nederländerna och Storbritannien beräknas flygskatten i Tyskland vara mer 

effektiv med en estimerad efterfrågeminskning på flygresande motsvarande 2 %. Detta kan 

förklaras i att Tyskland har en stark köpkraft och en väletablerad tågindustri som sträcker sig 

över Europa och fungerar som ett substitut till flyget.             

  

Det finns även en risk att en punktskatt på flygresor gör landet mindre attraktivt för besökare. 

Flygskatten som infördes i Nederländerna år 2008 påvisar detta fenomen där antalet besökare 

minskade kraftigt vilket gav upphov till att skatten avskaffades år 2010. Även i Storbritannien 

medförde flygskatt att antalet besökare till landet minskade (Mayor & Tol, 2010). Företeelsen 

med minskat antal besökare inträffar sannolikt även för Sverige.  

 

Sverige har likt Nederländerna geografiskt närliggande länder som inte har en aktiv flygskatt. 

Svenska resenärer kan därav förväntas välja att flyga från till exempel Köpenhamn då 

Danmark inte har infört flygskatt. (SOU 2016:83). Den stora omfördelningen av utsläpp som 

ägde när Nederländerna införde flygskatt och nederländska invånare i stor utsträckning valde 

att flyga från Belgien bedöms dock inte vara lika storskalig i Sverige. Då Sverige till ytan är 

ett större land än Nederländerna kommer procentuellt sett färre flygresenärer i Sverige kunna 

dra nytta av närliggande flygplatser. De stora avstånden i sverige gör att Kastrup flygplats i 

Köpenhamn endast är lönsam för resenärer i södra Sverige. 

5.2 Diskussion om kvotplikt som styrmedel på flygmarknaden 

Det undgås inte att flygmarknaden är i behov av ett styrmedel med tanke på att marknaden 

har delar inom sig som kan anses som ett marknadsmisslyckande (Naturvårdsverket, 2017). 

Uppsatsen fokuserar specifikt på miljöaspekterna till följd av de negativa externaliteter som 

finns inom flygmarknaden idag, vilket djupare diskuterades i studiens bakgrund. En viktig del 

i analysen om kvotplikt av de kvantitativa estimeringarna är de begränsningar som tillämpas. 

Utgångspunkten för utsläpps-estimeringarna av koldioxid baseras på dagens befintliga 

biodrivmedel vilket innebär att studiens resultat och slutsats är en estimering av koldioxid-

reduktionen av en händelse som inte inträffat.  

 

Omfattningen för vilken effekt som en kvotplikt har på koldioxidutsläppen inom det svenska 

inrikesflyget beror på uppbyggnaden av styrmedlet. I artikeln av Su m.fl. (2015) understryks 

det att implementeringen av kvotplikt på flygmarkanden kan medföra varierande utfall 



41 
 

beroende på olika faktorer. Kvoten skall ökas exponentiellt vid utvalda år men för att detta 

ska vara genomförbart är den nationella politiken ett grundkrav för ett positivt utfall av 

kvotplikten. Su m.fl. (2015) menar att avsaknaden av politiska ingripanden vid införandet av 

kvotplikten i hög utsträckning kommer innebära minskad effektivitet vid utvecklandet av 

biodrivmedel produktionen. Åkerman m.fl. (2016) uppger att kvotplikt är, vid korrekt 

implementering, det styrmedel på flygmarknaden som är mest effektiv med avsikt att besvara 

studiens syfte, att minska flygets koldioxidutsläpp. Åkerman m.fl. (2016) hävdar vidare att 

kvotplikt är det styrmedel som effektiviserar övergången till biodrivmedel samt medför störst 

minskning av fossil bränsleförbrukning per passagerare. Även utformandet av kvotplikt kan 

till en viss grad dämpa resevolymerna till följd av högre biljettpriser.  

 

Det finns en risk med implementeringen av kvotplikt på flygmarknaden att produktionen av 

biobränslet till flyget inte har en konstant teknologisk utveckling. Detta kan resultera i för 

höga kostnader för flygbolagen vid inköp av biobränslet, vilket kan innebära kraftigt stigande 

biljettpriser där konsekvensen blir en kraftigt minskad efterfråga som medför negativa 

ekonomiska effekter för inrikesflyget (Norberg, 2014). Företeelsen av dämpade resevolymer 

skall genomföras på ett kontrollerat tillvägagångssätt som inte skadar inrikesflygets marknad.       

 

Något som motsäger att den svenska produktionen av biodrivmedel skulle innebära för stora 

produktionskostnader vid framställandet av bioflygbränsle är att Sverige besitter essentiell 

näring i form av en utvecklad skogsindustri vilket genererar kostnadsreduceringar vid 

framställandet av biodrivmedlet (Granberg, 2018).  

 

Kvotplikt skall ses som ett mer komplext styrmedel som på kort respektive långsikt kommer 

resultera i en högre måleffektivitet än dagens flygskatt (Norberg, 2014) men som ställer krav 

för en korrekt implementering samt uppföljning av styrmedlet för optimal effekt. 

5.3 Sammanfattande av diskussionen 

Det kan konstateras att ett styrmedel behövs på den svenska flygmarknaden då marknaden 

frambringar negativa externaliteter, vilket ses som ett marknadsmisslyckande. Den verkliga 

frågeställningen är huruvida om flygskatten är det effektivaste styrmedlet på den svenska 

flygmarknaden. Problematiken med flygskatten som styrmedel är den otillräckliga 

miljöeffekten i form av koldioxid-utsläppsreduceringar som motiverar alternativa styrmedel 

förslagsvis en kvotplikt, detta är något som denna uppsats finner belägg för ska korrigeras. 
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Flygskatten ska inte anses som ett felaktigt styrmedel på den svenska flygmarknaden utan ett 

otillräckligt styrmedel för att korrigera de negativa externaliteter som alltjämt finns. Kvotplikt 

som alternativt styrmedel kan ses som ett mer dynamiskt styrmedel än den införda 

flygskatten.  

 

Kontentan till varför en kvotplikt på flygmarknaden är fördelaktigare att införa som 

styrmedel komparativt en flygskatt, grundar sig i att beslutsfattarna ställer krav på att 

flygbolagen ska ställa om sig till förnyelsebart drivmedel vilket på kort respektive lång sikt 

kommer resultera i betydande effekter på koldioxidutsläppen orsakade av inrikesflyget. 

Estimerade beräkningar konkretiserar en betydande reduktion av flygets negativa 

externaliteter vid införandet av kvotplikt vilket konkluderar att detta styrmedel anses uppnå 

en högre måleffektivitet, att minska inrikesflygets klimatpåverkan. 
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KAPITEL 6 

SLUTSATS 

  

  

  

  

6.1 Slutsats om flygskatt som styrmedel 

Uppsatsens första forskningsområde har varit att undersöka hur effektiv en flygskatt är för att 

reducera inrikiesflygets koldioxidutsläpp. Uppsatsen beskriver att det finns en problematik 

med att applicera en flygskatt för att effektivt reducera koldioxidutsläppen. I studien 

diskuteras att det saknas tillgängliga substitut till flygresandet i Sverige. Det medför att 

konsumenterna i stor utsträckning är beroende av flyget vilket medför att flygmarknaden är 

prisokänslig. Studien finner belägg för att en flygskatt i Sverige kommer ge upphov till en 

omfördelning av utsläpp då svenska resenärer i viss utsträckning förväntas välja att flyga från 

flygplatser i närliggande länder. Uppsatsen presenterar även belägg för att en svensk flygskatt 

kommer medföra negativa ekonomiska effekter för Sverige i allmänhet och för det svenska 

inrikesflyget i synnerhet till följd av den förväntade reduceringen av antalet besökare från 

utlandet.   

Studien presenterar att det troliga utfallet av den flygskatt som nyligen införts i Sverige 

resulterar i ett högre biljettpris för konsumenterna vilket leder till en lägre efterfråga att flyga 

från svenska flygplatser. Detta innebär att färre flygresor kommer avgå från Sverige samtidigt 

som svenska invånares flygresor från närliggande länder sannolikt kommer att öka. 

Nettoutsläppen från den svenska flygmarknaden förväntas minska marginellt (0,75 – 2 %). 

Antalet besökare till Sverige varje år förväntas minska i enlighet med vad som inträffade i 

Nederländerna och Storbritannien.         

6.2 Slutsats om kvotplikt som styrmedel 

Studiens andra forskningsområde har varit att undersöka hur effektivt en kvotplikt som 

styrmedel är på inrikesflyget på det svenska inrikesflyget. För att en kvotplikt skall optimera 

dess måleffektivitet i syfte att minska flygets klimatpåverkan förekommer det en del 

problematik inom implementeringen och uppföljningen av detta komplexa styrmedel 

(Norberg, 2014). Studien finner belägg att en kvotplikt på denna marknad har en högre 
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måleffektivitet i dess mening att minska flygets negativa externaliteter. Studien framför att 

den politiska relevansen är en central nödvändighet för att optimera styrmedlets inverkan till 

följd av de ökade kostnaderna av framställningen av biobaserat drivmedel. Den empiriska 

konsekvensen av en politisk inblandning i form av subventioner har resulterat i en 

exponentiellt ökande produktion vilket resulterat i modererade kostnader för flygbolagen och 

den slutliga konsumenten (Su m.fl,. 2015). Sammanfattningsvis finner studien stöd för en 

möjlig implementering av detta styrmedel på den svenska flygmarknaden, dock behövs en 

mer storskalig forskning för att konstatera att studiens utfall kommer inträffa samt utveckling 

av produktionsmarknaden i syfte att öka konkurrensen. Studien fastställer att en kvotplikt om 

50 % medför en koldioxidreducering på 51,6 %. Vid avsaknaden av politiska ingripanden kan 

en direkt kvotplikt om 50 % resultera i negativa effekter för det svenska inrikesflyget. Troliga 

utfall vid en implementering av kvotplikt är att kostnaderna för konsumenterna kommer att 

stiga till en början för att sedan avta, vilket är i likhet till effekterna av dagens flygskatt men 

till skillnad kommer resultera i en större miljöeffektivitet inom marknaden.  

6.3 Slutsats om implementering av styrmedel ur miljöperspektiv 

Den slutliga forskningsfrågan berör frågan om vilket eller vilka styrmedel av de examinerade 

styrmedlena studien presenterar som skall implementeras för att optimera studiens syfte, att 

reducera flygets negativa externaliteter. Åkerman m.fl. (2016) redogjorde för tre krav 

inrikesflyget nödvändigtvis behöver beakta för att minska flygets klimatpåverkan. För en 

hållbar utveckling av flygets utsläpp på kort respektive lång sikt betraktar studien en 

kombination av flygskatten och kvotplikt som styrmedel på denna marknad är den 

effektivaste strategin för reducering av flygets koldioxidutsläpp. Beroende på vilken 

omfattning producentmarknaden subventioneras i syfte att moderera biljettpriserna till 

konsumenterna kan flygskatten i kombination med funktion att dämpa resevolymerna. 

Studien har presenterat en extensiv explikation kring kvotpliktens funktion i den meningen att 

stimulera övergången till biobränsle samt bränsleeffektivisering. Kombinationen av studiens 

examinerade styrmedel ger ett troligt utfall kommer resultera i en realisering av uppfyllandet 

av Åkerman m.fl. (2016) tre krav för ett hållbart flyg och på kort respektive lång sikt kommer 

resultera i en reduktion av flygets koldioxidutsläpp. 
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6.4 Begränsningar och fortsatt forskning 

Begränsningarna inom denna uppsats berör ett kvotpliktsystem på flygbränsle i enlighet med 

det som presenteras ännu inte har genomförts på ett land under tiden denna uppsats 

genomförts. Därför saknas en precis dokumenterad effekt av vad appliceringen av ett 

kvotpliktsystem får för påverkan på Sveriges koldioxidutsläpp. Uppsatsen behandlar 

följaktligen endast teoretiska effekter och estimeringar där troliga utfall av en kvotplikt 

presenteras.   

  

Ytterligare saknas det övergripande forskningsunderlag med empiriska belägg för att på ett 

definitivt sätt fastställa vilka effekter en kvotplikt kommer ha för de svenska konsumenterna 

och koldioxidutsläppen. Denna uppsats presenterar ett diskussionsunderlag för hur en 

kvotplikt och flygskatt troligtvis kommer påverka de faktiska koldioxidutsläppen i Sverige. 

 

Fortsatt forskning kan vara att undersöka och granska på vilket sätt Sverige på ett effektivt 

sätt ska uppfylla de tre kraven som formuleras av Åkerman m.fl. (2016). Det kan vidare 

granskas vilka styrmedel som är mest effektiva utifrån utsläppsreduceringen för varje enskilt 

krav. Detta skulle således vidga förståelsen då denna uppsats endast undersöker en flygskatt 

komparativt mot en kvotplikt. Framtida forskning kan också applicera välfärdseffekter i 

analysen av olika styrmedel. Detta ger en mer verklighetsförankrad bild av vilka styrmedel 

som är genomförbara och effektivast för Sverige och den svenska flygmarknaden.     
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BILAGA 1 FLYGBOLAG SWEDAVIA FLYGPLATSER 
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BILAGA 2 DESTINATIONSKATEGORI 2 
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BILAGA 3 DESTINATIONSKATEGORI 3 
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BILAGA 4 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR (SOU 2016:83) 

  

  

  

  

  

  

1 Författningsförslag 

Utredningen har följande förslag till lagtext. 

  

1.1 Förslag till lag om skatt på flygresor 

Härigenom föreskrivs följande. 

  

Lagens tillämpningsområde 

1 § Skatt ska betalas till staten enligt denna lag för kommersiella flygresor (flygskatt). 

  

Definitioner 

2 § I denna lag avses med 

1. kommersiella flygresor: transport av passagerare i flygplan som inte sker för privat 

ändamål utom transport i militärflyg, annan stats statsflyg, ambulansflyg, eftersöknings- och 

räddningsflyg, humanitärt flyg samt tull- och polisflyg. 

2. flygföretag: en fysisk eller juridisk person som innehar ett giltigt drifttillstånd eller 

motsvarande tillstånd som ger personen rätt att utföra kommersiella flygresor, 

3. flygplats: ett mark- eller vattenområde, som helt eller delvis har inrättats så att 

flygplan ska kunna ankomma, avgå samt röra sig på marken eller vattnet, 

 4. flygande personal: varje person ombord på ett flygplan som 

a) flyger flygplanet, 

 b) tar hand om teknisk övervakning, underhåll eller reparation, 
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 c) är ansvarig för säkerheten för passagerare i kabinen, eller 

 d) ger service till passagerarna 

 

Skattepliktens omfattning 



V 

 

3 § Flygskatt ska betalas för passagerare som reser från en flygplats i Sverige i ett flygplan 

som är godkänt för fler än tio passagerare. 

  

Undantag från skatteplikt 

4 § Flygskatt ska inte betalas för 

1. barn under två år, 

2. passagerare som på grund av teknisk störning, väderförhållanden eller annan 

oförutsedd händelse inte har nått destinationsflygplatsen och som medföljer vid en förnyad 

avgång, 

3. flygande personal som är i tjänst under flygningen, 

4. passagerare som ankommit till en flygplats i Sverige och därifrån fortsätter 

flygresan med samma flygplan (transitpassagerare), eller 

5. passagerare som ankommit till en flygplats i Sverige och därifrån fortsätter med 

annat flygplan (transferpassagerare) om den efterföljande flygningen påbörjas inom 24 

timmar. 

  

Skattskyldighet 

5 § Skattskyldig är det flygföretag som utför flygningen. 

 

Skattskyldighetens inträde 

6 § Skyldighet att betala skatt inträder när flygplanet lyfter från en flygplats i Sverige. 

  

Skattens storlek 

7 § Skatt ska betalas med 

1. 80 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i 

bilaga 1 till denna lag, 

 

2. 280 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i 

bilaga 2 till denna lag, 

3. 430 kronor per passagerare som reser till en annan slutdestination. 

  

Förfarandet 

8 § Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen 

(2011:1244). Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.  
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BILAGA 5 BERÄKNING AV PRIS OCH KVANTITET VID KVOTPLIKT 

 

 

 

 

Pris på flygbränsle: 6,6 kr/liter. 

Pris på biodrivmedel: (56,9 % högre än fossilt bränsle) 6,6 * 1,569 = 10,37 kr/liter. 

Pris på flygbränsle vid 50 % kvotplikt: (6,6 * 0,5) + (10,37 *0,5) = 8,49 

 

Estimering av efterfrågeelasticitet: -0,89, när priset ökar med 1 % minskar efterfrågan med 

0,89 %. 

 

Procentuell prisökning vid övergång från fossilt bränsle till 50 % biodrivmedel: 

(8,49 - 6,6) / 6,6 = 0,286 = 28,6  % 

Efterfrågeminskning vid prisökning till 8,49 SEK/liter: 

– 0,89 * 28,6 = -25,5 % 

Efterfrågan minskar med 25,5 % vid införandet av 50 % kvotplikt. 

 

Procentuell prisökning vid övergång från fossilt bränsle till 100 % biodrivmedel: 

(10,37 - 6,6) / 6,6 = 0,572 = 57,2 % 

 

Efterfrågeminskning vid prisökning till 10,37 SEK/liter: 

– 0,89 * 57,2 = 50,8 % 

Efterfrågan minskar med 50,8 % vid applicering av 100 % biodrivmedel. 
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BILAGA 6 BERÄKNING UTSLÄPPSREDUCERING KVOTPLIKT 50 % VID 

FÖRÄNDRADE RESEVOLYMER 

 

 

 

 

Vid implementering av 50 % kvotplikt beräknas efterfrågat bränsle minska med 25 %  

(Bilaga 5). Detta medför att om den tidigare efterfrågade kvantiteten motsvarade ”Q” 

efterfrågas det efter kvotplikten ”0,75Q”. Biogas orsakar 71 % mindre koldioxidutsläpp 

komparativt fossilt bränsle. Då kvotplikten motsvarar 50 % ser formeln ut enligt följande: 

 

Utsläppsmäng = 0,375 + (0,375 * 0,29) = 0,48375Q 

1 – 0,48375 = 51,625 % utsläppsreducering 

 

 


