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1 UPPDRAG 

WSP Analys & Strategi har på uppdrag av Stockholm Skavsta flygplats 

genomfört en konsekvensbedömning gällande effekterna för flygplatsen och 

dess upptagningsområde av införandet av en flygskatt. Detta inkluderar 

passagerarförändringar såväl som regionalekonomiska effekter till följd av 

minskad flygtillgänglighet.  

2 PASSAGERAREFFEKTER 

I följande avsnitt kommer den passagerarförlust som kan förväntas uppstå 

vid Stockholm Skavsta flygplats p.g.a. införandet av en skatt på flygresande 

estimeras. Beräkningarna har genomförts med hjälp av litteraturstudie och 

faktiskt dataunderlag gällande priser och resande från flygplatsen. 

2.1 FLYGSKATT 

Det rådande förslaget enligt SOU 2016:83 – En svensk flygskatt beskrivs 

kortfattat enligt nedan. 

Förslaget innebär att flygskatt ska betalas för passagerare som reser från en 

svensk flygplats. Det flygföretag som utför flygningen ska vara skattskyldigt. 

Skyldighet att betala skatt ska inträda när flygplanet lyfter från en flygplats i 

Sverige. Skatten ska tas ut med olika skattenivåer beroende på om 

passageraren reser till en slutdestination i ett land som ligger 

1. helt inom Europa,  

2. helt eller delvis i en annan världsdel än Europa med ett avstånd om 

högst 6 000 kilometer från flygplatsen Stockholm/Arlanda,  

3. i en annan världsdel än Europa med ett avstånd längre än 6 000 

kilometer från flygplatsen Stockholm/Arlanda. 

De föreslagna skattenivåerna baseras på klimatvärderingar för flygresor och 

föreslås uppgå till 80 kronor (inrikes och inom-EU), 280 kronor (helt eller 

delvis i en annan världsdel än Europa med ett avstånd om högst 6 000 

kilometer från flygplatsen Stockholm/Arlanda) samt 430 kronor (i en annan 

världsdel än Europa med ett avstånd längre än 6 000 kilometer från 

flygplatsen Stockholm/Arlanda). 

2.2 DESTINATIONER 

Enligt de destinationer som finns tillgängliga från Stockholm Skavsta 

flygplats bör den absoluta majoriteten falla under alternativ 1 – helt inom 

Europa/EU .1 Avvikelser kan förekomma gällande länder utanför EU/EES och 

bör därmed istället ingå i alternativ 2. En sådan specificering av 

flygresenärers destination är dock utanför denna studies tidsram och 

samtliga destinationer tilldelas därför alternativ 1.  

Utifrån statistik från Transportstyrelsen gällande Stockholm Skavstas 

passagerarfrekvens är i princip 100 procent av flygresorna inom Europa 

                                                      
1 http://www.skavsta.se/sv/content/4/104/destinationer.html 
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2016. Det återfinns dock ett fåtal resor till övriga världen samt inrikes men 

endast på marginell nivå. 

Med anledning av detta kommer en flygskatt om 80 kronor per passagerare 

tillämpas. Detta för endast en sträcka då skyldigheten att betala skatt endast 

skall inträda när flygplanet lyfter från en flygplats i Sverige. 

2.3 ELASTICITET 

De två främsta studierna gällande priselasticiteter för flygresande är 

Intervistas (2007) respektive SIKA (2006). Dessa beskrivs ytterligare nedan.  

Det finns även en studie genomförd på något senare år som också refereras 

till av RUT (2013) när de utreder effekterna av en flygskatt. Denna är Kopsch 

(2012) som estimerar kortsiktiga elasticiteterna med hjälp av 

regressionsanalys. Dessa är dock endast för inhemskt flygresande och är 

således inte tillämpningsbara i denna analys. 

2.3.1 Intervistas (2007) 

Intervistas (2007) sammanfattar och undersöker resultat gällande 

priselasticitet för flygpassagerare över 25 års tid (1980 till 2006) och 23 olika 

studier (USA, Israel, Australien, Europa, Sverige, Saudiarabien, Nya 

Zeeland, Italien, Storbritannien) 

Syftet med studien är att via en gedigen litteraturgenomgång ta fram robusta 

elasticiteter som sedan kan användas vid denna typ av policyanalyser. 

Följaktligen, hur kan en potentiell förändring av en avgift eller skatt påverka 

efterfrågan hos passagerare?  

En viktig fördel med denna studie är att de delar upp elasticiteterna på typ av 

resenärer (business och leisure) samt typ av resa (short-haul, i denna 

rapport inrikes; long-haul domestic, i denna rapport inom-Europa; Long-haul 

international, inom denna rapport interkontinental). De genomsnittliga 

elasticiteterna av litteraturgenomgången presenteras i tabellen nedan. 

Samtliga granskade studier ansåg att en politisk åtgärd som leder till högre 

priser (t.ex. skatter, ökade landningsavgifter eller liknande) kommer att 

resultera i en nedgång i efterfrågan av flygresor.  

Generellt kan vi se att resultaten, allt annat lika, visar på att affärsresenärer 

är mindre känsliga för förändringar i biljettpriser (mindre elastiska) än 

privatresenärer (mer elastiska). Detta är också ett rimligt antagande i och 

med att affärsresenärer är mindre flexibla i sitt resande och kan inte välja, 

avbryta eller skjuta upp sin resa på samma sätt som privatresenärer kan.  

Ett annat tydligt och rimligt resultat är att priselasticiteten på korta sträckor 

generellt är högre än för långdistansflygningar. Detta speglas mest troligt av 

att det för kortare resor finns fler substitut att välja mellan (tåg, bil, båt och 

buss) jämfört med längre resor.  

Tabell 1. Elasticitet från Intervistas (2007) 

  Privatresa Affärsresa 

Inrikes -1.52 -0.70 

Inom-Europa -1.10 -1.15 

Interkontinental -1.04 -0.27 
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2.3.2 SIKA (2006) 

Uppskattning av efterfrågeelasticiteter görs även av SIKA (2006) som 

remissvar på Finansdepartementets tidigare promemoria om skatt på 

flygresor. Dessa elasticiteter är också de som rådande förslag SOU 2016:83 

främst hänvisar till.  

De använder sig i sin analys av fyra olika priselasticiteter som presenteras i 

tabellen nedan. Dessa är som synes betydligt lägre än de elasticiteter som 

presenteras i Intervistas rapport. För robusthet kommer vår estimering av 

effekterna av en potentiell flygskatt att använda båda dessa elasticiteter. 

Tabell 2. Elasticitet från SIKA (2006) 

  Privatresa Affärsresa 

Inrikes -1.00 -0.20 

Utrikes -0.70 -0.10 
 

2.3.3 Multiplikatorer 

Intervistas (2007) menar vidare på att hur skattens omfattning skall tas med i 

beaktande. Med det menas att om en skatt bara instiftas på en specifik linje 

kommer elasticiteten att bli betydligt högre än om en skatt instiftas på 

nationell eller internationell nivå. Därmed inkluderar de även, via 

litteraturstudie samt egna beräkningar, multiplikatorer som bör användas för 

att skalas ner/upp elasticiteterna. Linjemultiplikatorn, d.v.s. om en skatt 

endast införs på specifika linjer, bör skala upp elasticiteten (1,4) då effekten 

bör bli större eftersom resenärer istället kan välja att resa till andra 

destinationer. Om en skatt istället införs på nationell nivå (nationell 

multiplikator, 0,8) bör dock elasticiteten skalas ner eftersom alla linjer blir 

skattebelagda och alternativen färre. Motsvarande resonemang kan också 

tillämpas om en skatt som instiftas på internationell nivå där multiplikatorn 

Således kommer denna rapport att tillämpa en nedskalning av elasticiteterna 

med 20 procent (0,8) då det förslag om flygskatt som lagts fram kommer att 

tillämpas på nationell nivå på alla flygplan som lyfter från svensk mark. 

2.4 PASSAGERARE 

Statistik för antal passagerare är framtaget via Transportstyrelsen för året 

2016. Här framgår antalet avgående samt ankommande passagerare till 

flygplatsen uppdelat på destinationstyperna Europa, Övriga världen samt 

Inrikes. Återigen består 99,9 procent av utrikesresor inom Europa.  

Via flygplatsen har vi i sin tur fått information om att ca 11 procent av det 

totala antalet resenärer 2016 var affärsresenärer. Resterande 89 procent var 

således privatresenärer. Med anledning av detta kommer fyra ekvationer 

skapas, två för olika passagerartyper och två för olika elasticitetsreferenser.  

2.5 PRIS 

Variabeln biljettpris är genomsnittligt pris för flygplatsen totalt. Information 

kring biljettpris har tagits fram av flygplatsen via verktyget Sabre ADI. Det är 

det generiska verktyget för att jämföra priser mellan olika flygplatser i 
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branschen. Dessa presenteras på destinationsnivå och har i sin tur viktats 

baserat på passagerarantal. Priserna presenteras i sin tur i US Dollar som 

har omvandlats till SEK via genomsnittlig växelkurs 2016 via IRS. Priserna 

för resande är endast åt ett håll och har därmed dubblerats för att uppnå 

totalpris tur och retur.  

2.6 RESULTAT OCH SLUTSATSER 

Variablerna som beskrivs ovan sammanfattas i Tabell 3. 

Tabell 3. Variabelöversikt 

Variabler Värde 

Skatt 
 

80 SEK 
 

Biljettpris, tur och retur 
 

1590 SEK 
 

Elasticitet 
 

Privat: 0,7 / 1,1 

Affär: 0,1 / 1,15 
 

Nationell multiplikator 
 

0,8 
 

Antal passagerare 
Privat: Ca 1,80 miljoner 

Affär: Ca 0,22 miljoner 

 

För att uppskatta den passagerarförlust som kan uppkomma med anledning 

av införandet av en skatt på flygresande har sedan nedan formel tillämpats.  

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑟𝑎𝑟𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑖𝑗 = 𝐹𝑙𝑦𝑔𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑖𝑗 𝐵𝑖𝑙𝑗𝑒𝑡𝑡𝑝𝑟𝑖𝑠𝑖𝑗⁄ ∗ (𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖𝑗 ∗

𝑁𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑙𝑙 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟) ∗ 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑟𝑎𝑟𝑒𝑖𝑗 ,    

𝑖 = 𝑡𝑦𝑝 𝑎𝑣 𝑟𝑒𝑠𝑎,  𝑗 = 𝑡𝑦𝑝 𝑎𝑣 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛ä𝑟  

 

Resultaten av beräkningarna presenteras via två värden, ett per 

elasticitetsreferens. Resultatet kan således tolkas som ett intervall. För det 

lägre alternativet, SIKA (2006), estimeras antalet passagerare på flygplatsen 

minska med ca 52 000 eller 2,6 procent av totalt antal passagerare 2016 tur 

och retur. För det högre alternativet, Intervistas (2007), estimeras antalet 

passagerare på flygplatsen minska med ca 90 000 eller 4,5 procent av totalt 

antal passagerare 2016 tur och retur. Resultaten skall tolkas som kortsiktiga 

effekter per år. 

Tabell 4. Resultat, passagerarförlust tur och 
retur 

 

Elasticitet Antal passagerare  Procent 

SIKA (2006) 51700  2.6% 

Intervistas (2007) 90100  4.5% 
 

Rapportens beräkningar kan vidare ställas i relation till de i 

Flygskatteutredningen, SOU 2016:83. I det rådande förslaget uppskattar 

man att flygresor inom Europa kommer minska med ca 219 000 passagerare 

i hela Sverige. Dessa uträkningar baseras på elasticiteter från SIKA (2006) 

och kan därmed delvis (de utgår från andra prisnivåer och något annorlunda 

beräkningar) jämföras med det lägre alternativet i denna rapport. Vid en 
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sådan jämförelse skulle därmed Stockholm Skavsta flygplats andel av 

Sveriges totala bortfall av passagerare inom Europa motsvara 51 700 / 

438 000 (219 000 tur och retur) eller 12 procent.  

2.6.1 Kvalitativa resonemang 

Ovan beräkningar gällande passagerarförluster är genomförda via en tydlig 

men relativt enkel modell. Det finns dock flera andra aspekter som kan 

komma att påverka utfallet och som bör nämnas kvalitativt.  

En sådan aspekt kan vara Stockholm Skavsta flygplats höga andel Low Cost 

Carriers. Med det menas att egentligen bör elasticiteten vara högre för denna 

typ av trafik då betalningsviljan eller priskänsligheten är högre hos 

passagerare som ofta flyger med LCC. Detta antyds också av Intervistas 

(2007) som menar på  att elasticiteten för den intra-europeiska marknaden är 

högre än för  transatlantiska flyglinjer, Europa-Asien, intra-Nordamerika, 

transpacific  etc. vilket till stor del beror på den höga andelen LCC.  

Aspekter som modellen tar i beaktande men som ändock kan tydliggöras är 

att flygskatten kan förväntas slå hårdare mot Stockholm Skavsta än många 

andra flygplatser. Detta med anledning av att biljettpriserna generellt är lägre 

vilket gör att flygskattens andel är högre. Även avsaknaden av inrikesflyg gör 

att skatten kan slå hårdare. Hög andel inrikesflyg ger ofta hög andel 

affärsresenärer som har lägre elasticitet och högre biljettpriser, båda har 

minskande effekt på flygskatten. Detta kan i sin tur motverkas genom att 

man får betala skatt för både tur och retur för inrikesflyg. Denna effekt bör 

dock vara mindre än för högre andel affärsresenärer.  

Med anledning av ovan får det anses rimligt att det högre alternativet är ett 

mer sannolikt utfall än det lägre alternativet i fallet Stockholm Skavsta 

flygplats.  

3 REGIONALEKONOMISK ANALYS 

För att analysera regionalekonomiska effekter till följd av förändrat resande 

och minskat behov på grund av ett införande av flygskatt har 

utvecklingsmodellen RUT (Regional Utvecklingsmodell) tillämpats. RUT är 

en tillväxtmodell som belyser tillväxteffekter som en funktion av bland annat 

tillgänglighetens förändringar och är en s.k. Mills Carlino-modell. 
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Figur 1. Schematiskt beroendesamband, RUT. 

 

 

Faktorerna tillgänglighet, pendling, arbetslöshet och utbildningsnivå är 

exempel på faktorer som är identifierade och har en betydande inverkan på 

tre nyckelvariabler som är avgörande för den regionala utvecklingen: 

 Företagsutveckling 
 Inkomstutveckling 
 Sysselsättningsutveckling 

RUT-modellen baseras på faktiska förhållanden för samtliga Sveriges 290 

kommuner, med en databas över folkmängd, företag, sysselsättning, 

inkomster, pendling, utbildning, arbetsmarknadsdata och regional 

tillgänglighet.  

Databasen och modellen fångar således in variationer och förändringar, dels 

mellan alla de 290 kommunerna, dels utvecklingen under tjugoårsperioden 

1980-2000.  

För att undersöka Skavstas betydelse för regionalekonomin och tillväxten i 

regionen har två alternativa scenarier tagits fram. Dessa scenarier är i sig 

ingen prognos för flygplatsens framtid och tar heller inte upp hur sannolika 

effekterna är. Resultaten beskriver effekternas storheter och skall ses som 

ett underlag för att kunna härleda resonemang. Resultaten ger alltså en 

beskrivning av de regionalekonomiska effekterna beroende vilket flygutbud 

som finns givet. För nedanstående scenarier antas allt annat lika förutom just 

skillnaden som beskrivs i respektive scenario. 

I. Flygtrafiken på Skavsta (16 avgångar dagligen) försvinner 

II. Flygutbudet utvecklas i enighet med den effekt som ett införande av 
flygskatt innebär för efterfrågan av att resa med flyg. I detta fall 
innebär införandet av flygskatt en minskning av efterfrågan, och 
således även flygutbudet, med 4.45 %. 

RUT - Regional Utvecklingsmodell

Tillgänglighet

Inkomstutveckling

Sysselsättnings-

utveckling

Företagsutveckling

Pendling HögutbildadeArbetslöshet

Trafikinvestering
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Scenario 1 ska ses som ett scenario baserat på att aktörer på flygplatsen 

väljer att avveckla sin verksamhet helt och hållet, medan Scenario 2 helt och 

hållet följer den minskade resandeefterfrågan. 

3.1 RESULTAT SCENARIO I 

Flygtillgängligheten i form av tillgång till flygavgångar och restid till flygplats 

reduceras ifall flygplatsen skulle läggas ner. Mest försämring av 

flygtillgängligheten drabbar därför Nyköpings kommun följt av Oxelösund, se 

nedan. 

Figur 2. Förändring av flygtillgänglighet. Scenario 1. 

 

 

Vad gäller de regionalekonomiska effekterna på lång sikt till följd av 

försämrad tillgänglighet redovisas de absoluta förändringarna i figuren 

nedan. Den långsiktiga effekten uppstår när jämviktsläge är uppnått och 

handlar i detta fall om 38 år. 

Norrköping är den kommun som påverkas mest i absoluta tal i avseende på 

sysselsättningseffekter till följd av nedläggning av Skavsta, då närmre 1 500 

arbetstillfällen kan antas försvinna på lång (38 år) sikt.  
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Figur 3. Tillväxteffekter, Scenario 1. 

 

 

Som ett resultat av scenariot där Skavsta skulle läggas ner innebär det för 

Nyköping där flygtillgängligheten reduceras med 62 % att lönesumman 

reduceras med 6.2 %, vilket motsvarar närmre 500 Mkr för jämviktsperioden 

38 år. Nuvärdesberäknas denna summa med räntesatsen 3.5 % baserad 

enligt ASEKs rekommendation blir lönesummans reduktion drygt 4 miljarder 

kronor. Uppdelat till årlig reduktion under 38-årsperioden blir detta 112 Mkr 

årligen för kommunen. Med en antagen skattesats om 30 % innebär detta 

reducerade skatteintäkter om 34 Mkr årligen för Nyköpings kommun. 

För Norrköpings del, där flygtillgängligheten reduceras med 26 %, reduceras 

lönesumman motsvarande 520 Mkr. Nuvärdesberäknat innebär det totalt 4.4 

miljarder kronor och således ett skattebortfall om närmre 34 Mkr årligen för 

kommunen.  

För de 15 närliggande kommunerna som påverkas mest av Skavsta 

försvinner närmre 7000 arbetstillfällen på 2500 arbetsställen. Den totala 

lönesumman reduceras med 2.4 miljarder kronor, vilket nuvärdesberäknat 

blir drygt 20 miljarder kronor. Detta motsvarar i sin tur uteblivna skatteintäkter 

om 160 Mkr årligen. 

3.2 RESULTAT SCENARIO II 

För detta scenario minskar flygutbudet på Skavsta Airport med 4,45 %. Den 

relativt låga resenärsförändringen ger marginella långsiktiga effekter. 

Flygtillgängligheten för invånare i olika kommuner påverkas av tillgången till 

flygavgångar och restid till flygplats. Mest försämring av flygtillgängligheten 

drabbar Nyköpings kommun följt av Oxelösund, se nedan. 
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Figur 4. Förändring av flygtillgänglighet, Scenario 2. 

 

I absoluta tal påverkar den minskade tillgängligheten flest arbetstillfällen i 

Norrköping. För Nyköpings del innebär förändringen ett minskat antal 

sysselsättningstillfällen om drygt 60 st på ca 15 arbetsställen, se figur nedan. 

Figur 5. Tillväxteffekter, Scenario 2. 

 

3.3 SLUTSATSER 

Flygtillgängligheten för Skavstas närliggande kommuner i regionen är utan 

större tvivel starkt beroende av Skavsta flygplats. Regionalekonomiska 

effekter i form av förändringar i sysselsättning, arbetsställen samt 

lönesumma beror i sin tur av flygtillgänglighetens förändringar, men kan 

också ses som ett nödvändigt underlag i regionen för att kunna bedriva en 

viss typ av flygverksamhet. Kausaliteten mellan effekterna och antalet 

resenärer är därför intressant att reflektera över då de båda påverkar 

varandra. 

Det ska också tilläggas att ingen analys gjorts av den ökade skatteintäkten 

till följd av ett införande av flygskatt, och dess effekter.  
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Som tidigare nämnt säger resultaten av respektive scenario som analyserats 

ingenting om hur sannolikt själva scenariot är. 

Ett införande av flygskatt kan komma att påverka flygoperatörer olika 

beroende på olika storlek. En större global flygoperatör har annan möjlighet 

att flytta sin verksamhet till andra linjer och andra flygplatser än vad en 

mindre aktör har (Flygskatteutredningen, SOU 2016:83). Scenario 1 som 

analyserats är således ett exempel där flygoperatörerna förlorar sin marginal 

för att vilja trafikera flygplatsen och avvecklar sin verksamhet helt, vilket är 

en ej orimlig utveckling då Skavsta trafikeras av just större globala 

flygoperatörer. 

 Två scenarier har analyserats: 
o I – nedläggning (för att påvisa dagens bidrag) 
o II – flygtrafiken minskar i linje med minskad efterfrågan pga. 

ett införande av flygskatt. 
 Mest försämring av flygtillgängligheten drabbar Nyköpings kommun 

följt av Oxelösund, men även Katrineholm i stor uträckning 
 Norrköping är den kommun som påverkas mest i absoluta tal i 

avseende på sysselsättningseffekter då närmre 1 500 arbetstillfällen 
kan antas försvinna på lång (38 år) sikt.  

 För Nyköpings kommun blir effekterna av nedläggning ett reducerat 
skatteunderlag om 34 Mkr årligen. 

 Totalt, för de kommuner som påverkas mest ifall av Skavsta lägger 
ner sin verksamhet försvinner närmre 7000 arbetstillfällen på 2500 
arbetsställen. Den totala lönesumman reduceras med 2.4 miljarder 
kronor, vilket nuvärdesberäknat blir drygt 20 miljarder kronor. 

 Minskar flygutbudet på Skavsta flygplats i linje med minskad 
resandeefterfrågan har detta relativt marginella långsiktiga 
regionalekonomiska effekter.  
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