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Sammanfattning 

Den 1 april 2018 började en flygskatt att gälla för inrikes- och utrikesflyg i Sverige. Skatten som innebär en avgift på 60-400 kronor skapade en 

enorm debatt i offentlig media där ämnen som global uppvärmning, koldioxidutsläpp, individuellt ansvar, orättvisa och integritet utgjorde grund 
för ställningstagandena för eller mot skatten. För att skapa förståelse över vilka meningsmotsättningar som uttrycktes, syftar denna studie till att 

undersöka debatten om flygskatt i svensk dagspress under 2018. Analysen visade på en starkt polariserad debatt där åsikterna antingen uttryckte 

ett starkt stöd eller ett stort missnöje med skatten. För motståndarna till flygskatten nämndes en orättvis påverkan på glesbygden som främsta 

argument mot, men även en vilja att satsa på miljövänlig teknik och biobränsle för att sänka flygets utsläpp av växthusgaser, snarare än att 

beskatta enskilda individer. I argumenten för flygskatt uttrycktes en stark vilja att minska flygets miljöpåverkan genom att skapa incentiv till att 
minska på flygandet, och för att reducera de skattesubventioner som flygindustrin tidigare har åtnjutit. Studien jämför även debatten med tre 

teoretiska begrepp, varav begreppet industriell fatalism överensstämmer väl med motståndarsidans argumentation kring flygskatt genom den 

tilltro till tekniska utvecklingar  och avsaknad av individuellt ansvarstagande som uttrycks. Även begreppen moralisk och strukturell kausalitet 

finns tydligt närvarande bland de argument som förs för flygskatt, samt i nivån av individuellt samt strukturellt ansvarstagande av flygindustrins 

utsläpp. 
 

 

Abstract 

On April 1, 2018, an aviation tax was applied on domestic and foreign flights in Sweden. The tax which involved a fee of SEK 60-400 sparked a 

huge debate in public media, where topics such as global warming, carbon dioxide emissions, individual responsibility, injustice and integrity 
constituted the basis for the positions for or against aviation taxes. In order to create an understanding of which contradictions were expressed, this 

study therefore aims to investigate the debate on aviation tax in the Swedish daily press in 2018. The analysis shows a strongly polarized debate, 

where the views either express strong support or a great dissatisfaction with the tax. For the opponents of the air tax, an unfair impact on sparsely 

populated areas were mentioned as the main argument against, but also a willingness to invest in environmentally friendly technology and biofuel 

to reduce the emissions of greenhouse gases from the aircraft, rather than taxing individual air travellers. Regarding the arguments for an aviation 
tax, a strong desire was expressed to reduce aviation's environmental impact by creating incentives to reduce air travel and to diminish the tax 

subsidies that the aerospace industry has previously experienced. The study also compares the debate with three theoretical concepts, of which 

industrial fatalism is well in line with the opponent's argument about aviation tax through the belief in technological developments and a lack of 

individual responsibility. The concepts of moral and structural causality are also clearly present in the debate among the arguments put forward 

for air tax, as well as the level of individual and structural responsibility for the aviation industry's emissions.  
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Sammanfattning 

Den 1 april 2018 började en flygskatt att gälla för inrikes- och utrikesflyg i Sverige. Skatten som 

innebär en avgift på 60-400 kronor skapade en enorm debatt i offentlig media där ämnen som 

global uppvärmning, koldioxidutsläpp, individuellt ansvar, orättvisa och integritet utgjorde grund 

för ställningstagandena för eller mot skatten. För att skapa förståelse över vilka 

meningsmotsättningar som uttrycktes, syftar denna studie till att undersöka debatten om flygskatt 

i svensk dagspress under 2018. Analysen visade på en starkt polariserad debatt där åsikterna 

antingen uttryckte ett starkt stöd eller ett stort missnöje med skatten. För motståndarna till 

flygskatten nämndes en orättvis påverkan på glesbygden som främsta argument mot, men även en 

vilja att satsa på miljövänlig teknik och biobränsle för att sänka flygets utsläpp av växthusgaser, 

snarare än att beskatta enskilda individer. I argumenten för flygskatt uttrycktes en stark vilja att 

minska flygets miljöpåverkan genom att skapa incentiv till att minska på flygandet, och för att 

reducera de skattesubventioner som flygindustrin tidigare har åtnjutit. Studien jämför även 

debatten med tre teoretiska begrepp, varav begreppet industriell fatalism överensstämmer väl med 

motståndarsidans argumentation kring flygskatt genom den tilltro till tekniska utvecklingar  och 

avsaknad av individuellt ansvarstagande som uttrycks. Även begreppen moralisk och strukturell 

kausalitet finns tydligt närvarande bland de argument som förs för flygskatt, samt i nivån av 

individuellt samt strukturellt ansvarstagande av flygindustrins utsläpp.  

 

Nyckelord: Flygskatt, offentlig debatt, styrmedel, industriell fatalism, moralisk kausalitet, 

strukturell kausalitet 
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Abstract 

On April 1, 2018, an aviation tax was applied on domestic and foreign flights in Sweden. The tax 

which involved a fee of SEK 60-400 sparked a huge debate in public media, where topics such as 

global warming, carbon dioxide emissions, individual responsibility, injustice and integrity 

constituted the basis for the positions for or against aviation taxes. In order to create an 

understanding of which contradictions were expressed, this study therefore aims to investigate the 

debate on aviation tax in the Swedish daily press in 2018. The analysis shows a strongly polarized 

debate, where the views either express strong support or a great dissatisfaction with the tax. For 

the opponents of the air tax, an unfair impact on sparsely populated areas were mentioned as the 

main argument against, but also a willingness to invest in environmentally friendly technology and 

biofuel to reduce the emissions of greenhouse gases from the aircraft, rather than taxing individual 

air travellers. Regarding the arguments for an aviation tax, a strong desire was expressed to reduce 

aviation's environmental impact by creating incentives to reduce air travel and to diminish the tax 

subsidies that the aerospace industry has previously experienced. The study also compares the 

debate with three theoretical concepts, of which industrial fatalism is well in line with the 

opponent's argument about aviation tax through the belief in technological developments and a 

lack of individual responsibility. The concepts of moral and structural causality are also clearly 

present in the debate among the arguments put forward for air tax, as well as the level of individual 

and structural responsibility for the aviation industry's emissions. 

 

 

Keywords: Aviation tax, public debate, market-based instruments, industrial fatalism, moral 

causality, structural causality 
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1. Introduktion och problemformulering 

1.1 Flygskatten och dess komplexa karaktär 

  

År 2018 röstades ordet flygskam in i svenska akademiens ordlista (Lodin, 2018). Samtidigt är civil 

luftfart en av världens snabbast växande sektorer. Över 920 miljoner flygresenärer passerade 450 

flygplatser inom Europeiska Unionen år 2015, en siffra som förväntas öka under kommande år. 

Ett flertal andra kontrasterande incidenter skedde under 2018. De globala koldioxidutsläppen 

ökade efter tre års stillestånd (GCP, 2018), samtidigt som FN:s klimatpanel IPCC:s årliga rapport 

fastställde att världens CO2-utsläpp behöver halveras till år 2030 (IPCC, 2018). Mot denna 

bakgrund beslutade Riksdagen den 1 april 2018 om införandet av en flygskatt med syfte att minska 

flygets klimatpåverkan. Skatten blev dock kortlivad, då budgetförslaget från Kristdemokraterna 

och Moderaterna med beslut om slopad flygskatt röstades igenom redan i december samma år 

(Ekeström & Lokrantz, 2019).  

  Debatten kring flygskatt har idag blivit något av en vattendelare. Rapporteringen i media 

belyser flygskatten ur ett flertal olika perspektiv och då argumenten både för och emot kan stärkas 

med faktariktiga påståenden kan det bli svårt att ta ställning. Offentlig media och dagspress har 

enorma plattformar bland sina följare och stark påverkningsgrad i alla ämnen som väcker opinion. 

Debattartiklar är ofta mycket åsiktsstyrda och beroende på nyhetskällans politiska inriktning kan 

debattens ställningstagande ibland fastställas endast genom att läsa rubriken. Att ett flertal stora 

svenska nyhetskällor har tydliga politiska orienteringar kan i sig bli problematiskt om mediernas 

läsare endast exponeras av liktänkande åsikter. Vid komplexa frågor med flertalet aspekter att ta 

hänsyn till kan artiklar lätt vinklas till den politiska inriktningens fördel. Enligt Jesper Strömbäck, 

professor i journalistik och politisk kommunikation, blir det allt vanligare att välja nyhetskällor 

som överensstämmer med individens tidigare verklighetsuppfattning. Läsarna avskärmar sig 

därmed från information som uppfattas som ointressant eller misstänkt (Strömbäck, 2014). 

Mediers inverkan på den offentliga debatten kan därför vara avgörande för politiska beslut, sociala 

rörelser eller allmän åsikt. I klimatdebatten mellan Annie Lööf och Isabella Lövin 2017 hävdade 

Annie Lööf att “Utsläppen kan minska med flygskatten med 0,2%”, varav hon blev avbruten av 

Lövin som tillrättavisade med följande citat: “Inte 0,2 procent, kära Annie Lööf, utan med 0,2 

miljoner ton”. Vid en närmare granskning förefaller 0,2% av Sveriges utsläpp falla inom  

beräkningen av 0,08–0,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter som Lövin syftade på, vilket ger dem 



   
 

   
 

7 
 

båda rätt (Eliasson, 2017). Retoriken blir här ett viktigt redskap, då 0,2 miljoner ton låter betydligt 

mer än 0,2 procent. Att förstå argumenten och dess bakgrund underlättar för ett opartiskt 

ställningstagande, men svenskar utan tidigare koppling till ämnet har idag möjligheten att välja att 

tro på den fakta som överensstämmer med personlig övertygelse, snarare än att behöva acceptera 

en motstridig sanning.  

  Det behövs en tydlig kartläggning om hur flygskattens debatt har förts baserat på verkliga 

efterforskningar och inte på spekulationer eller fördomar. Genom att undersöka debatten om 

flygskatt utifrån svensk dagspress kan en kategorisering av vilka argument som lyfts för och mot 

skatten göras, vilket kan bidra till bättre kunskaper om de åsikter som formar stödet och 

motståndet till flygskatt. Skillnader som exempelvis närheten till övriga transportmedel, hur pass 

partibunden frågan är och vad den faktiska majoriteten av de valda mediernas åsikter uttrycker är 

intressant och viktigt att utreda samband kring. Den mest effektiva flygskatten är inte 

nödvändigtvis den högsta. Detta blev särskilt tydligt under hösten i Paris 2018 då våldsamma 

protester uppstod vid införandet av höjda dieselskatter. Skatten ansågs vara både för hög och 

orättvist fördelad bland de franska inkomsttagarna, vilket slutligen ledde till att president 

Emmanuel Macron drog tillbaka skatteförslaget och valde att pausa den planerade höjningen på 

koldioxidskatt (de la Reguera, 2018). För en fungerande flygskatt krävs ett folkligt stöd och för 

ett folkligt stöd krävs en inkludering av föregående perspektiv och förutsättningar. För att göra 

det möjligt måste dessa perspektiv kartläggas, och även om studien inte syftar till att lyfta en 

generell folkmening, eller att utreda alla åsikter som lyfts kring flygskatt, kan studien visa på ett 

flertal perspektiv till frågan.  

  Genom att granska svensk dagspress offentliga debatt om flygskatt kan förståelsen om de 

olika ställningstagandena öka, vilket kan bidra till mer välgrundade förutsägelser om olika 

reaktioner på en verkställd flygskatt. Artiklarna om flygskatt under 2018 är många och involverar 

ämnen som ekonomi, miljö, etik och politik, men få fördjupade slutsatser kan dras av att endast 

läsa en artikel. En analys av ett flertal artiklars budskap kan däremot begripliggöra debatten genom 

att skapa en helhetsbild över meningsmotsättningarna. Är flygskatten endast en fråga som 

inkluderas i ett paket av liberala värderingar vars ställningstagande beror på tidigare politisk 

orientering? Har de negativt uttryckta åsikterna främst kopplingar till personliga förluster eller 

uttrycker de en faktisk oro för samhällelig nedgång? Frågorna som uppstår kring flygskatten och 
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dess komplexa karaktär är många. Genom en grundlig analys av ett antal publicerade artiklar om 

ämnet i svensk dagspress, kommer en begripliggjord debatt att växa fram. 

  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

  

Syftet med studien är att studera hur debatten kring flygskatt fördes under 2018. Uppsatsen kommer 

att fokusera på att undersöka innehållet i artiklar publicerade i fyra valda nyhetstidningar under 

2018, som tillsammans representerar en oberoende liberal och oberoende moderat politisk 

inriktning, samt olika regioner i Sverige, vilket medför ett brett omfång av argumenten i debatten. 

Genom att undersöka de meningsmotsättningar som uttrycktes i debatten kan en djupare förståelse 

över debattens olika ställningstaganden och åsikter skapas. Syftet med studien är även att 

undersöka huruvida de tre förklaringsmodellerna industriell fatalism, moralisk kausalitet och 

strukturell kausalitet förekommer i debatten om flygskatt. Föregående förklaringsmodeller har 

tidigare identifierats i debatten kring klimatförändringar, och representerar tre olika 

förhållningssätt som klimatförändringar har blivit bemötta på. Att undersöka om dessa tre begrepp 

även kan urskiljas i debatten om flygskatt är intressant då de kan bidra med en större förståelse för 

de åsikter som förekommer.  

 

 

Uppsatsen kommer att utgå ifrån följande frågeställningar: 

 

o Vilka var de vanligaste förekommande meningsmotsättningarna i debatten om flygskatt 

under 2018? 

o Hur kan de tre teoretiska begreppen industriell fatalism, moralisk kausalitet och 

strukturell kausalitet förklara debatten om flygskatt? 
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2. Bakgrund 

 

De studier som har legat till grund för arbetet har visat på olika fördelar inom metod och analys, 

samt utfört liknande studier med jämförbara resultat. Den tidigare forskningen har tillsammans 

med empiriskt material och teoretiska begrepp bildat ett ramverk för studien. Följande kapitel 

kommer att redogöra för tidigare forskning, empiriskt material, teoretiska begrepp och 

avslutningsvis förse läsaren med en bakgrund till flygskatten och dess komplexa historia.  

 

2.1 Tidigare forskning och empiriska material 

 

Det finns idag inte någon övergripande koncensus i forskarvärlden om flygskattens effektivitet, då 

utvärderingar av flygskatten har visat på dubbeltydiga resultat. Transportstyrelsens analys av 

flygtrafiken på svenska flygplatser visade en nedgång i passagerarantal under april-september med 

690 000 resenärer. Även om nedgången inte enbart var en direkt effekt av flygskatten, indikerar 

minskningen att skatten har varit effektiv som styrmedel (Ekeström & Lokrantz, 2019). 

Undersökningen “The economic impact of air taxes on Europe: European Economic Area” utförd 

av konsultföretaget PricewaterhouseCooper 2017 (PwC), visar däremot på flygskattens 

ekonomiska påverkan på EU-länder. Genom en simulation kunde undersökningen visa att om 

flygskatten avskaffades, kunde 97% av den förlorade skatteinkomsten återinföras genom indirekta 

skatteåtgärder. Avskaffandet bidrog dessutom till samhällsekonomiska fördelar inom 

arbetsmarknad, ökad konsumtion och produktivitet. Studien undersökte dock inte de miljömässiga 

eller ekonomiska fördelar som flygskatten kan bidra med, utan fokuserade endast på den 

ekonomiska och samhälleliga vinsten av avskaffandet (PwC, 2017).   

Inte heller finns det ett övergripande samtycke hos det svenska folket. 2016 genomfördes 

en SIFO-undersökning på uppdrag av Naturskyddsföreningen med avsikt att undersöka 

svenskarnas inställning till en flygskatt. Undersökningen visade att 73% av respondenterna var 

ganska till mycket positivt inställda till en flygskatt (Danielsson & Orbe, 2016). Enligt en 

undersökning utförd av Inizio (2018) på uppdrag av Aftonbladet var endast 46% av de tillfrågade 

positivt inställda till flygskatt, vilket tyder på en eventuell minskning. Trots en positiv majoritet, 

ansåg endast 6% av de tillfrågade att den nya flygskatten skulle påverka deras resande (Inizio, 

2018).  



   
 

   
 

10 
 

Den vetenskapliga artikeln “Public attitudes about climate policy options for aviation” av 

Kantenbacher et al. undersöker attityden kring införandet av politiska styrmedel för minskad 

klimatpåverkan från flygindustrin i Storbritannien (Kantenbacher, Hanna, Cohen, Miller, & 

Scarles, 2018). Studien visar att en majoritet av britter är positivt inställda till politiska åtgärder 

mot flygindustrin. De åtgärder som främst påverkade flygindustrin hade mest stöd, och åtgärder 

där betalningsbördan direkt påverkade individen hade minst stöd. Studien visade även på att 

argumenten för införandet av åtgärder främst var av miljömässiga skäl, men även påverkades av 

ett starkt ”rättvisetänk”. Då artikeln undersökte de resonemang och meningsmotsättningar som 

fördes kring flygskatt finns definitiva likheter med föreliggande studie, och analysen kommer att 

jämföras för likheter och skillnader. 

“Tourist perceptions of air travel and climate change: an assessment of the polluters pay 

principle in South Africa” (2014), en vetenskaplig artikel av Hedding & Peck från 2014 undersöker 

mottagligheten för en flygskatt hos sydafrikaner. (Hedding & Peck, 2018). Resultatet visade en 

stark betalningsvilja hos respondenterna så länge flygskatten är reglerad och används på ett 

tillförlitligt sätt. Studien är intressant ur ett jämförandeperspektiv då den redogör vilka 

förutsättningar som påverkar acceptansen till flygskatt, samt vem som bär störst ansvar för 

minskandet av flygets klimatpåverkan. Resultatet kommer att jämföras med både de teoretiska 

begreppen som kan identifieras från artiklarna, och de argument samt slutsatser som används i 

debatten. 

 

2.2 Teoretiska begrepp 

 

Tre olika teoretiska begrepp har använts som en teoretisk utgångspunkt till analysen och kommer 

att jämföras med innehållet i artiklarna för att visa eventuella överenstämmelser och skillnader. 

Begreppen har valts på grund av deras relevans för debatten samt både kritiska och positiva synsätt 

på klimatåtgärder. Tillsammans beskriver de tre olika förhållningssätt till klimatfrågan som 

tidigare har använts för att förklara empiriska fenomen kring mänskligt beteenden. De tre 

begreppen är relevanta då de även tar hänsyn till tre olika grader av ansvarstagande gällande 

klimatfrågan, och då flygskatten som klimatåtgärd direkt påverkar individen är det intressant att 

undersöka vilket förhållningssätt som vanligast förekommer i debatten. 
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Den industriella fatalismen, ur Kampen om klimatet, Jonas Anshelm 

Diskursen som har präglat den industriella fatalismen visar på en övertygelse där lösningen på 

klimathotet finns i form av teknisk, juridisk, ekonomisk och naturvetenskaplig utveckling, samt 

att hotets globala natur skapar ett gemensamt intresse för världens nationer att agera i enighet. Den 

industriella fatalismen förutsätter en vetenskaplig konsensus i klimatfrågan, vilket innebär en stor 

tilltro till internationella avtal och politisk hantering av klimatfrågan, trots stora skillnader i 

ekonomiska och kulturella förutsättningar globalt. Även om klimatförändringar erkänns som en 

stor framtida fara, i vissa fall till och med som ett krisfenomen, förekommer inga uppmaningar till 

individuellt eller samhälleligt förändrat beteende. Förslag på lösningar ses snarare vara tekniska 

framsteg, utvecklad forskning, internationella regelverk och ekonomisk tillväxt. Den industriella 

fatalismen kan slutligen beskrivas som ett frånsägande av individuellt ansvar, där framtida 

innovationer är den främsta (och enda möjliga) lösningen på klimathotet (Anshelm, 2012). 

Anshelm studerade klimatdebatten mellan år 2006 och 2009, och kunde påvisa att den 

starkt dominerades av den industriella fatalismen som synsätt. Även om flygskatten är en mer 

specifik inriktning inom miljöfrågan än klimatförändringar generellt, är det intressant att 

undersöka till vilken grad industriell fatalism fortfarande förekommer i debatten över tio år senare. 

Enligt Anshelm var några av de främsta användarna av industriell fatalism representanter från 

näringslivet, regeringen och fackliga organisationer. Att undersöka vem som förespråkar ett 

industriellt fatalistiskt synsätt och om dess anhängare har skiftat till nya grupper idag är därför 

också intressant. Begreppet med dess hårda, teknisk inställning men samtidigt positiva framtidssyn 

kan spegla en viss mentalitet som idag råder i frågan om flygskatt. Den industriella fatalismen kan 

argumentera att flygskatten hämmar den fria marknaden. Den kan också om inte acceptera den, i 

alla fall förstå principen av flygskatt som ett marknadsbaserat ekonomiskt styrmedel som åtgärd 

mot flygindustrins utsläpp. Att förstå till vilken grad som industriell fatalism förekommer i 

debatten kommer att skapa en djupare förståelse över empirin och därmed hur debatten har förts. 

 

  

Moralisk kausalitet, ur Vårt eget fel, David Larsson Heidenblad 

David Larsson Heidenblad använder sig i sin avhandling Vårt eget fel, av två så kallade 

tankemodeller, varav moralisk kausalitet som främsta modell för att beskriva sambandet mellan 

orsaksförhållanden och mänskligt ansvar. Moralisk kausalitet utgår från att kategorierna 
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skyldiga/ansvariga och hotade/drabbade kan överensstämma på ett kollektivt plan. Till skillnad 

från den industriella fatalismen accepterar moralisk kausalitet ansvaret för klimatförändringar på 

individnivå. Klimathotet ses i högsta grad som självförvållat, och kan därför lösas genom 

människors personliga livsstilsförändringar.  

Larsson Heidenblad visar att moralisk kausalitet har genomsyrat diskursen om 

orsakssamband i sekel, där den i förmodern tid förklarade katastrofer som Guds straff för 

människors syndiga leverne. I modern tid kan moralisk kausalitet liknas med det tidigare exemplet 

genom samma kollektiva skuld – vi är alla mer eller mindre skyldiga till klimatförändringarna och 

envar bör ta ansvar för en förändring. Följden av moralisk kausalitet blir ett skifte i ansvar från ett 

storpolitiskt internationellt plan till ett lokalt och individuellt plan, där personliga uppoffringar i 

form av minskad konsumtion, ändrade vanor och ett moraliskt ansvarstagande står i fokus (Larsson 

Heidenblad, 2012). Att undersöka förekomsten av moralisk kausalitet i debatten om flygskatt blir 

relevant på grund av de stora liknelser som förkommer med begreppet och förespråkare till 

klimatåtgärder. Klimatförändringar, här som konsekvens av flygutsläpp, porträtteras ofta som 

någonting domedagslikt, och åtgärder som frälsningen. Stora individuella åtgärder som att bojkotta 

flygindustrin och därmed anta ett personligt ansvar överensstämmer med både moralisk kausalitet 

och den faktiska verkligheten hos ett flertal människor. Till vilken grad moralisk kausalitet 

förekommer är intressant att utreda då det kan påvisa hur starkt den alternativa rörelsen till 

industriell fatalism är.  

 

 

Strukturell kausalitet, ur Vårt eget fel, David Larsson Heidenblad 

Strukturell kausalitet kan liknas med industriell fatalism då fokus även här ligger på en systemnivå. 

Strukturell kausalitet gör dock skillnad i att snarare än att betrakta lösningen som endast strukturell, 

betrakta orsaken till problemet som strukturellt. Här bedöms orsakssambandet bero på abstrakta 

system, som exempelvis det kapitalistiska samhällssystemet som uppmanar till konsumtion och 

ekonomisk tillväxt, vilket försvårar för åtgärder på individplan. De strukturer som ligger till grund 

för klimatförändringarna är inte avsiktligt destruktiva, men skapar oavsiktligt negativa 

konsekvenser och bör bära ansvar för utvecklingen som har skett. Exempelvis kan tekniska 

förutsättningar eller kapitalistiska samhällssystem ligga till grund för de val som indirekt har 

bidragit till klimatförändringar.  
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Skillnaden på strukturell och moralisk kausalitet ligger främst i vilken grad av 

ansvarstagande som tas; individuell eller strukturell. I koppling till klimatfrågan blir skillnaden till 

vilken grad personliga åtgärder vidtas, exempelvis som att sluta flyga, äta mindre kött och att 

konsumera mindre, eller om individer snarare väljer bort ett personligt ansvar till klimatfrågan för 

att sätta tilltro till högre instanser som myndigheter, lagar, samhället och system. Enligt Larsson 

Heidenblad kan strukturell kausalitet fungera som en indirekt form av moralisk kausalitet. 

Begreppet medför om än ett högre ansvarstagande än industriell fatalism, ett mer bekvämt 

förhållningssätt för individer gällande klimatfrågan än genom moralisk kausalitet. Åtgärder krävs 

av individer, men samhället bör utveckla dem, införa dem och underlätta för de påverkade till 

största möjliga mån. I klimatfrågan har strukturell kausalitet förekommit i form av systemkritik 

och en uppfordran till nya systematiska och samhälleliga strukturer, då främst i politiska 

sammanhang (Larsson Heidenblad, 2012). Flygskatt som både systematisk och individuell åtgärd 

kan därför debatteras både för och mot utifrån ett strukturellt kausalt perspektiv. I denna studie 

fungerar strukturell kausalitet som ett mellanting till moralisk kausalitet och industriell fatalism 

gällande ansvarstagande, där klimatfrågan erkänns som något som kräver en förändring av vårt 

moderna levnadssätt, men förändringar på en samhällsnivå där större individuella uppoffringar i 

högsta grad bör undvikas.    

 

2.4 Bakgrund till debatten om flygskatt 

 

För att nå Parismålet om att begränsa den stigande medeltemperaturen till 2°C kommer 

växthusgasutsläppen att behöva minskas kraftigt. Utsläppen från flygindustrin uppmäts idag till 

cirka 2% av de globala koldioxidutsläppen, en siffra som kan låta relativt låg jämfört med 

vägtrafiken som är ansvarig för ca en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser (Adriansson, 

2018). Det problematiska med att fastställa utsläppsmängden till 2% är dock den så kallade 

höghöjdseffekten, vilken innebär att effekten av utsläppen successivt ökar på högre höjd och 

släpper ut ämnen som vattenånga (H2O) och kväveoxider (NOx), samt bildar kondensstrimmor 

och molnbildning som också bidrar till växthuseffekten. Vid en samlad beräkning av flygets totala 

utsläpp av koldioxidekvivalenter bidrar därför flygindustrin snarare med närmare 4–5% av de 

globala koldioxidutsläppen (Naturskyddsföreningen, u.å.a). Från 1990 till 2016 har flygindustrin 

sett en 120% ökning och svenskar har gått från en utlandsresa vartannat år till en varje år. Då 
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svenskar flyger cirka fem gånger så mycket som det globala genomsnittet (Allerup, 2019) bidrar 

flyget till 5,9% av Sveriges totala koldioxidutsläpp, höghöjdseffekten och övriga utsläpp 

exkluderat (Transportstyrelsen, u.å.).  

Det bränsle som förbränns härstammar till 99,9% från fossila källor och utgör 6% av den 

totala mängd råolja som bearbetas vid världens raffinaderier. Det experimenteras idag med 

alternativa biobränslen och eldrivna flygfordon, men för reguljär flygtrafik ligger ett skifte till 

förnyelsebara energikällor långt fram i tiden. Betydande effektiviseringar inom flygteknik, som 

viktminskning, glidflygning och fler säten har bidragit till att minska bränsleförbrukningen per 

passagerare med ca 70% på 40 år. Dessa effektiviseringar är viktiga för att inkludera flygindustrin 

i samma utveckling mot miljövänliga transportmedel som exempelvis bilindustrin är en del av. 

Det blir dock problematiskt att förlita sig på enbart effektiviseringar för sänkta koldioxidutsläpp, 

eftersom effektiviseringarna inte håller samma tempo som expansionen av flygindustrin. 

Bränsleförbrukningen för flygplan minskar idag med 1,5–2,5% årligen, men eftersom flygtrafiken 

samtidigt ökar med 4–5% bidrar dessa effektiviseringar endast till att något hämma den ökande 

utsläppsnivån (Föreningen svenskt Flyg, u.å.).  

Det finns flera orsaker till den explosionsartade expansionen av flygindustrin. Förenklade 

och billigare transporter har gått hand i hand med den ökade globaliseringen genom att skapa 

arbetstillfällen, underlätta för möten och förbättra tillgängligheten för platser och varor. För att 

gynna den snabbt växande industrin skapades 1947 den internationella överenskommelsen 

Chicagokonventionen med syfte att förbjuda beskattning av flygbränsle, något som gäller än idag. 

Med ett flertal andra subventioner, såsom avsaknaden av energi- och koldioxidskatt samt moms 

på endast 6% för inrikesflyg och 0% för utrikesflyg, kan flygindustrin tillgodoräkna sig enorma 

ekonomiska fördelar (Naturskyddsföreningen, u.å.b). 

Trots miljöfarliga utsläpp utgör flygindustrin en viktig ekonomisk faktor till svenskt 

näringsliv och statskassa. Föreningen Svenskt Flygs remissvar till Näringsdepartementet 

summerade flygindustrins totala tillförsel till svenskt BNP till 53 miljarder kronor årligen. 

Branschen skapar även sysselsättning och förser arbetsmarknaden med 84 000 anställningar inom 

flygindustrin och 100 000 anställningar indirekt kopplade till flygindustrin genom turistnäring 

(Wilson, 2016). I ett land med långa avstånd underlättar flyget för näringslivets och 

privatpersoners möjlighet till transport. Vid naturkatastrofer, sjuktransporter och försvarsmaktens 
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beredskap blir tillgången till interregional flygtrafik väsentlig och kommer att behöva upprätthållas 

även om civil luftfart skulle minska (SOU 2016:83). 

Flygindustrin har vid två tidigare tillfällen varit föremål för beskattning. 1978 infördes en 

skatt på särskilda charterresor som innebar 300 kronor per passagerare, och 1989 infördes en så 

kallad miljöskatt på inrikesflyg. Båda skatterna togs emellertid bort efter ett antal år då den 

förstnämnda ansågs diskriminerande mot flygindustrin och miljöskatten stred mot rådande EU-

direktiv om förbud mot punktskatt på flygbränsle (SOU 2016:83). Idag råder delade meningar om 

verkningsgraden av att införa en punktskatt på flygresor. Under våren 2018 infördes en skatt som 

innebar en avgift på 60 kronor för resor inom Europa och 250 till 400 kronor för länder utanför 

(SFS 2017:1200). Vid förslaget till införandet av skatten var ett av huvudskälen att låta ”flyget i 

högre utsträckning bära sina egna klimatkostnader”, men även att minska på utsläppen från 

flygindustrin (Regeringen, 2018). Redan i december 2018 röstades moderaternas och 

kristdemokraternas budgetförslag igenom där flygskatten beslutades om att avskaffas. Det resultat 

som flygskatten gav efter införandet har varit tvetydligt och visat siffror med både upp- och 

nedgångar av svenskars flygande under 2018 (Ekeström & Lokrantz, 2019). 

Flygindustrin innefattas sedan 2012 i EU:s utsläppshandelssystem EU ETS. De flyg som 

inkluderas är dock geografiskt begränsade till gränserna inom European Economic Area (EEA), 

vilket exkluderar flygresor utanför EEA från att regleras av handelssystemet. Vidare försök att 

reglera flygindustrins koldioxidutsläpp har gjorts genom International Civil Aviation 

Organizations (ICAO) beslut om att införa CORSIA, ett marknadsbaserat styrmedel där 

flygbolagen själva får köpa utsläppsrätter. CORSIA kommer att träda i kraft 2021 och skall verka 

genom att bestämma en fast utsläppsgräns där flygbolagen själva får köpa utsläppskrediter i andra 

sektorer för de utsläpp som överstiger gränsen. På så sätt skapas utsläppsminskningar av 

motsvarande storlek i form av klimatkompensationer. CORSIA har blivit kritiserat som 

verkningslöst av ett flertal miljöorganisationer, främst på grund av att målen är orealistiska och 

svårimplementerade, men även för att effekter som kväveoxidutsläpp har utelämnats ur 

regleringarna (Transportstyrelsen, u.å.).  
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3. Metod 

 

Följande kapitel kommer att beskriva och motivera metoden och de tillvägagångssätt som använts 

i studien. För att undersöka den offentliga debatten om flygskatt i dagspress har en kvalitativ 

textanalys använts för att analysera innehållet i artiklarna och på så sätt uppnå studiens syfte. 

Kapitlet kommer även att redogöra för metodmotivering, metodbeskrivning, delmetoder, urval, 

operationalisering, avgränsningar, reliabilitet samt validitet.  

 

3.1 Metodmotivering av textanalys 

 

Genom en textanalys kan olika delar av texter analyseras och urskiljas. Att använda textanalys 

som metod innebär i grunden att tolka, och att applicera en betydelse eller förståelse av skrivet 

material. Medvetenheten om textanalys som metod är därför viktig, liksom en förståelse om de 

fördelar, nackdelar, möjligheter och begränsningar som textanalyser innebär. Bergström och 

Boréus (2012) uttrycker det som att “en bra textanalys […] hjälper en att belysa ett bestämt 

samhällsvetenskapligt problem”, alltså något som kommer att visa på frågans olika perspektiv, 

argument eller förhållningssätt. Med en medvetenhet om textanalys som metod menas därför en 

insikt om tolkarens ständiga närvaro vid analysen och den subjektiva påverkan på tolkningen som 

kan uppkomma. De val som tolkaren själv gör, exempelvis vad som ska tolkas, vilka kategorier 

som skall användas och hur många texter som ska analyseras, skapar konsekvenser för resultatet 

som är omöjliga att undvika. Även tolkarens tidigare erfarenheter och förhållningssätt kommer att 

påverka resultatet. För att minimera tolkarens påverkan och samtidigt öka reproducerbarheten 

krävs därför en konsekvent bedömning av materialet. Genom att vara både konsekvent och tydlig 

med de tolkningar och värderingar som görs kan en god intersubjektivitet skapas, alltså att de 

påstående och slutsatser som dras kan uppfattas på samma sätt i liknande studier (Bergström & 

Boréus, 2012).  

Det finns ett flertal fördelar med textanalys som metod. Det är lätt att formulera 

forskningsbara frågor där användbara mönster och statistik kan växa fram från texter utan tidigare 

tydliga kopplingar, eller med andra ord; att skapa ordning i ett kaos. Målsättningen med metoden 

är att kunna identifiera och kategorisera återkommande argument och mönster i debatten. Vid 

studier där olika teorier är menade att fungera som en lins att betrakta ett fenomen eller ett problem 
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utifrån, finns risken att tolkningsutrymmet begränsas till den grad att analysen hämmas av 

teoriernas ramverk. För att motverka detta kommer de teoretiska begreppen att användas genom 

en mer induktiv metod, där analysen fokuserar på att jämföra om det teoretiska ramverket kan 

appliceras på verkligheten, snarare än att applicera verkligheten på de teoretiska begreppen.   

Studien hade även kunnat utformas som en diskursanalys i helhet. Anledningen till att 

diskursanalys som enskild metod har valts bort är för att det inom svensk semantik främst har 

använts för att analysera maktstrukturer eller maktförhållanden. Då varken maktförhållanden eller 

den lingvistiska aspekten är i fokus för studiens syfte utan snarare innehållet i texten, har därför en 

kvalitativ textanalys valts i kombination med en mer kvantitativ innehållsanalys.  

 

3.1.1. Innehållsanalys 

Den textanalytiska inriktningen innehållsanalys har använts som en delmetod till analysen av 

artiklarna. Då det huvudsakliga syftet med en innehållsanalys är att analysera en texts innehåll, 

budskap eller mening, kommer metoden att vara till stor fördel för att besvara uppsatsens 

frågeställningar. “Inriktningen är lämplig för att finna mönster i större material, t.ex. många 

debattinlägg i dagstidningar, flera partiers valmanifest, många annonser, flera romaner, större 

intervjumaterial som transkriberats” (Bergström & Boréus, 2012). Innehållsanalys har här en stor 

fördel i sin flexibilitet och förmåga att anpassa sig, vilket kan bidra till att driva uppsatsen framåt 

även vid de mest komplicerade resonemangen. Det går därför att bemöta den generella kritiken till 

innehållsanalys om att metoden bygger på en omöjlig objektivitet med att författarens egen 

medvetenhet om metodkonstruktion och subjektivitet kompenserar för den positivistiska 

grundtanken. Enligt Simon Lindegren (2013) förekommer det sällan studier strängt baserade på en 

enskild metod. Olika metoder har olika fördelar och nackdelar, vilket gör dem mer eller mindre 

lämpliga för att kunna uppå syftet. Enligt Lindegren är därför den kompletterade metoden alltid 

den bästa, där olika metoder kan trianguleras för att skapa en fullständig bild av materialet 

(Lindegren se Fangen & Sellerberg, 2011). För att kunna undersöka och jämföra artiklarnas 

innehåll har därför en kompletterande kvantitativ innehållsanalys genomförts för att bättre kunna 

överblicka och tolka resultatet. Den kvantitativa analysen användes initialt för att kategorisera 

artiklarnas innehåll och skapa en grund för den kvalitativa analysen att gå vidare från. 
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3.2 Urval och avgränsningar  

Studien syftar till att undersöka den offentliga debatten om flygskatt under 2018 med hjälp av fyra 

utvalda nyhetstidningar. Eftersom flygskatten både infördes och beslutades om att upphävas år 

2018 finns en stor mängd artiklar innehållande för- och motargument som kan visa hur debatten 

fördes.  

 

De valda medierna är följande:  

 

Dagens Nyheter 

Profilerar sig som oberoende liberal och anser att objektivitet och oberoende verksamhet är 

genomgående på DN:s alla plan av journalistik (DN, 2008).  

 

Svenska Dagbladet 

Profilerar sig som oberoende moderat med en värdegrund av förenad liberalism och konservatism, 

samtidigt som den “är oberoende av politiska, religiösa, kommersiella eller enskilda intressen” 

(SvD, 2003).  

 

Sydsvenskan 

Profilerar sig som oberoende liberal samt Sydsveriges ledande morgontidning. Tidningen värderar 

opartiskhet, självständighet och obundenhet (Sydsvenskan, 2013). 

 

Norrbottens-Kuriren 

Profilerar sig som oberoende moderat, samt Luleås och Norrbottens största tidning med stor fokus 

på det politiska samtalet (Norrbottensmedia, u.å.). 

 

Medierna är valda för att representera ett brett spektrum av åsikter och argument. Dagens Nyheter 

och Svenska Dagbladet är Sveriges två mest lästa dagstidningar, och inkluderar därför ett stort 

antal artiklar med djupgående argumentering. Tidningarna är också valda för att representera olika 

regioner i Sverige. Då förutsättningarna kring transportmedel varierar kraftigt i Sverige beroende 

på region kan detta komma att avspeglas i åsikterna angående flygskatt. Exempelvis närheten till 

flygplatser, utvecklad kollektivtrafik och avstånd till omkringliggande storstäder utanför Sveriges 
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gränser kan göra avtryck på den offentliga åsikten och därmed debatten som förs i nyhetspress. 

Det är därför av intresse att undersöka om en eventuell regional åsiktsskillnad kan urskiljas. 

Norrbottens-Kuriren som är Norrbottens mest lästa tidning valdes för att inkludera ett annorlunda 

perspektiv än Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, där en rapportering om flygskatten från de 

mer glesbefolkade delarna av Sverige skulle kunna inkluderas i analysen. Även Sydsvenskan 

bidrar med ett bredare regionalt perspektiv med en rapportering från främst södra Sverige samt 

Öresundsregionen.  

Tidningarnas politiska profilering skiftar också till den grad att de kan visa på olika åsikter 

och perspektiv, då det finns tydliga politisk anknytningar till frågan kring flygskatt. Ett politisk 

spektrum från oberoende moderat till oberoende liberal som tidningarna tillsammans täcker kan 

tänkas vara snävt, men då samtliga tidningar profilerar sig som ”oberoende” kan artiklar utöver 

ledarsidorna representera ett flertal andra politiska åsikter än om föregående karaktärisering inte 

gjorts. Detta visade sig stämma då artiklarna valdes ut till analys, eftersom flertalet debattartiklar 

och insändare som analyserades visade på en varierad politisk fördelning av åsikter. Även om den 

politiska inkluderingen av just liberal och moderat kan låta samstämmigt, bör ”liberal” inte 

automatiskt klassificeras som högerpolitiskt eller partibundet liberalt. Tidningar som Expressen 

och Kvällsposten profilerar sig idag som oberoende liberala trots en varierad politisk 

representation av artiklar. Liberal i detta sammanhang bör snarare förknippas med de traditionella 

liberal värderingar som har sitt ursprung i liberalismen, som exempelvis öppenhet, frihet och starka 

demokratiska värderingar. Artiklarna hade möjligtvis kunnat visa på en större politisk spridning 

om tidningar med profileringen oberoende socialdemokratisk hade valts istället för oberoende 

liberal, men då Sydsvenskan och Dagens Nyheter bidrog med ett stort antal relevanta artiklar med 

traditionellt mer vänsterorienterade åsikter ansågs valet av tidningar vara välgrundat. 

Syftet är slutligen inte att kategorisera tidningarnas övergripande ställningstagande för 

ämnet, utan att inkludera debattens skiftande mening genom att studera tidningar med olika 

bakgrunder, förutsättningar och åskådningar. 

För att identifiera relevanta artiklar har databasen Retriever använts. Retriever beskrivs 

som Nordens största avdelning för medieanalys, med ett mediearkiv innehållande miljontals 

redaktionella- och sociala medier där endast källor med ansvariga utgivare är inkluderade 

(Retriever, u.d). Genom dess användarvänliga sökfunktion, där nyhetsmedier, ämne och datum 

kan selekteras, har databasen bidragit till relevant material för analysen. Vid en sökning på 
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“flygskatt”, de fyra utvalda medierna samt året 2018 framkom 161 träffar. För ytterligare 

selektering valdes artiklar utan uppenbar koppling till flygskatten bort, där exempelvis ordet 

flygskatt förekommit men inte använts i någon mer ingående debatt. Då året för sökningen var ett 

valår förekom ett stort antal artiklar med långa genomgångar av riksdagspartiernas inställning till 

olika sakpolitiska frågor, där flygskatt inkluderats i en lång lista av övriga omdiskuterade ämnen 

som exempelvis vinster i välfärden, skolvalet och migrationsfrågan. Dessa typer av artiklar har 

valts bort eftersom studien inte intresserar sig för riksdagspartiernas öppna ställningstagande till 

flygskatten, utan snarare för dem med en djupare reflektion kring för- och motargument i frågan. 

Den urvalsprincip som har använts för att välja ut artiklar till vidare analys har inkluderat 

dem med ordet “flygskatt” i rubriken och artiklar med en direkt koppling till forskningsfrågan där 

ett resonemang fördes kring ämnet och lyfte argument som var antingen för eller emot. Slutligen 

valdes 60 av de 161 artiklar som stämde in på föregående kriterier ut för vidare analys.  

 

 

Tabell 1. Antal artiklar per nyhetstidning 

Nyhetstidning: Antal utvalda tidningsartiklar: 

Dagens Nyheter 25 

Norrbottens-Kuriren 17 

Svenska Dagbladet 10 

Sydsvenskan 8 

 

3.3 Metodbeskrivning 

 

Enligt Conny Svenning är analysen av kvalitativt material en cyklisk process där materialet läses 

om och om igen (Svenning, 2003). Analysen kommer här att ta stöd i Neumans tre analysprocesser; 

öppen kodning, axiell kodning och selektiv kodning, vilka beskrivs av Svenning i Metodboken 

(2003). Öppen kodning innebär den initiala genomläsningen av materialet där forskaren med öppet 

sinnelag bildar sig en uppfattning om texten och söker efter eventuella mönster. I den axiella 

kodningen försöker forskaren att organisera upp texten och hitta möjliga sekvenser som följer på 

varandra. Slutligen utförs den selektiva kodningen, där forskaren selektivt söker efter de fall som 
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stödjer teman som kan knytas till tidigare utfall eller den teoretiska utgångspunkten (Svenning, 

2003).  

I det första steget, öppen kodning, lästes materialet ett flertal gånger för att skapa en 

helhetsbild. Här utfördes även den kvantitativa analysen, som kategoriserade de olika argumenten 

i artiklarna till två listor; en för och en mot, samt hur många gånger som argumenten förekom. Då 

själva studien bygger på hur debatten har sett ut i helhet, lades inte vikten vid exakta siffror för 

förekomna argument. Detta beror även på svårigheten i att kvantifiera och kategorisera framlagda 

argument, då de ofta betydde samma saker men var formulerade olika. Därefter analyserades 

texterna och resultatet av den kvantitativa analysen ett steg djupare enligt den axiella kodningen, 

vilket gav upphov till de mönster och meningsenheter som kunde kategoriseras i analysen. I den 

selektiva kodningen jämfördes resultatet av den tidigare analysen med de valda teoretiska 

begreppen. En kritisk analys av materialet utfördes även vilket påvisade likheter och skillnader 

med begreppen samt utvärderade det resultat som framkommit ur ett kritiskt perspektiv. 

 

 

3.4 Reliabilitet och validitet 

 

Begreppen reliabilitet och validitet syftar till att säkerställa att det resultat som studien visar har 

tillkommit på ett pålitligt sätt. Reliabilitet, som avgör ifall den utvunna kunskapen är framtagen på 

ett tillförlitligt sätt, kan till kvalitativa studier anses vara hög om bearbetad data är framtagen på 

ett systematiskt och väldokumenterat sätt. Validitet, som syftar till att mäta data relevant för 

studien, blir en förutsättning för hög reliabilitet. Vid den högsta nivån av reliabilitet och validitet 

skulle alla osäkerheter inom mätningen elimineras, slumpmässiga fel utebli och resultatet skulle 

kunna upprepas i liknande studier (Eliasson, 2013). 

Begreppens relevans för kvalitativa studier har dock varit föremål för debatt. Enligt 

Eliasson (2013) kan begreppen validitet och reliabilitet trots sitt tidigare anseende som kvantitativ 

valideringsmetod även appliceras på kvalitativa metoder. Hjerm, Lindegren och Nilsson (2014) 

anser däremot att bedöma kvalitativ forskning utifrån reliabilitet och validitet är fullkomligt 

fruktlöst. Begreppen reliabilitet och validitet förknippas med termer som reproducerbarhet, 

objektivitet och standardisering, vilket är irrelevant för kvalitativ forskning eftersom ingen studie 

någonsin är exakt den andra lik. Istället bör en god intersubjektivitet som tidigare nämnts råda, och 
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begrepp som trovärdighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet kan fungera som alternativa 

kvalitativa bedömningskriterier (Hjerm, Lindgren, & Nilsson, 2014).  

Till denna studien kommer främst de alternativa kvalitetssäkringarna beskrivna av Hjerm 

et al. (2014)  att användas. För en givande textanalys krävs ett stort mått av tolkning, som i sin tur 

förutsätter en viss subjektivitet från författaren. Hjerm et al. menar att resultat där tolkning krävs 

inte behöver vara mindre trovärdig än från objektiv kvantitativ forskning, förutsatt att forskaren 

visar på konsekvens, tydlighet och kritisk reflektion genom studien. För att öka tillförlitligheten 

till denna studie kommer därför observationer som strider mot identifierat huvudmönster att följas 

upp samt ett kritiskt förhållningssätt vara ständigt närvarande genom analysen där resultatets 

styrkor och osäkerheter diskuteras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

23 
 

4. Analys 

 

I följande avsnitt kommer en redogörelse av resultatet och analysen att presenteras. Studiens 

empiriska material har analyserats för att visa hur debatten har förts genom att redogöra för de 

vanligast förekommande ämnena och deras resonemang för eller mot flygskatten. Studiens 

empiriska resultat har på ett kritiskt sätt jämförts med det empiriska materialet och de teoretiska 

begreppen där likheter, skillnader och osäkerheter avslutningsvis har diskuterats.  

 

 

4.1 Återkommande teman i debatten om flygskatt 

 

För att skapa ordning i de åsikter, resonemang, känsloyttringar och argument som har använts i 

debatten om flygskatten, blev det tidigt klart att debatten kring flygskatten sällan endast var 

associerat med ordet ‘skatt’, utan snarare med ordet ‘flyg’. Debatten för och emot flygskatten 

resulterade därför ofta i en debatt för eller emot flyget, där argumenten för flygskatt associerades 

mot flyget, samt argument mot flygskatt associerades för flyget. Detta skapade fördjupade debatter 

där flygskatten blev upphov till frågor om resor, frihet, miljö, ekonomi, teknik etc. Av de argument 

som fördes fram kunde fyra olika teman urskiljas, vilka kommer att utredas närmare i följande 

avsnitt. Kategoriseringen är baserad på Neumans tre analysprocesser, där alla texter har lästs 

igenom, organiserats enligt teman och mönster för att slutligen kopplas samman med teori och 

tidigare empiri. 

 

4.1.1 Miljö och klimat 

 

Av de teman som identifierades från debatten var miljön det enda ämnet där ett konsensus verkade 

råda. Samtliga artiklar som nämnde miljön uttryckte sig på något sätt förstående för de 

miljöproblem som förekommer och som förestår. Likaså uttrycktes ett stöd för 

utsläppsreducerande aktioner av samtliga skribenter som nämnde miljön i sin artikel. De punkter 

som debatten skilde sig på handlade snarare om vilka aktioner som skulle vidtas för miljön, samt 

effektiviteten av dessa aktioner. Flygskatten blev här en fråga om funktion, där fördelar och 

nackdelar användes som skäl för författarens ställningstagande.  
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Av de argument som framfördes för flygskatten hade majoriteten tydliga miljöskäl. 

Behovet av minskade utsläpp av koldioxid från flygindustrin lyftes i ett flertal artiklar som ett av 

de främsta skälen till flygskattens positiva påverkan för att motverka växthuseffekten. Kända 

politiker eller miljöprofiler förekom ofta i artiklarna genom intervjuer eller citat angående lägets 

allvarlighetsgrad. Inte sällan var språket känsloladdat och innehöll uppmanande budskap. Ett 

flertal påståenden åtföljdes dock av någon typ av faktauppbackning i form av statistik. Här 

kommenterar Isabella Lövin flygets påverkan på klimatet i DN:  

 

“Det är väldigt många som vill sticka huvudet i sanden fullständigt och ignorera att flyget faktiskt 

är den snabbast ökande sektorn när det gäller utsläpp. Svenskarna har ökat sitt flygande med 77 

procent sedan 1990. Här har politiken svikit helt”  

Isabella Lövin, (Artikel (A) 47. Bilaga i referenser.) 

 

Ett annat argument som framkom var att flygskatten ansågs ha positiva effekter på klimatet genom 

symboliken i införandet. Att införa en flygskatt skulle marknadsföra Sverige som ett föregångsland 

inom klimataktioner och därigenom främja internationella åtgärder för minskade utsläpp (A. 40, 

55). Symboliken i flygskatten användes även till att argumentera mot skatten, med motiveringen 

att flygskatten representerar en symbolpolitik utan konkreta minskningar i flygandet eller 

utsläppen (A. 2, 9, 19, 21, 36.)  

Både Kantenbacher et al. och Hedding & Peck påvisade starka kopplingar mellan ett 

miljöengagemang och människors acceptans av flygskatten. Liknande samband kan även 

identifieras här, då de skribenter som förhåller sig positiva till en flygskatt ofta hade kopplingar 

till miljörelaterade politiska partier eller organisationer. Hedding & Peck beskriver även ett 

samband mellan okunskap om klimatförändringar med en ovilja att införa flygskatt. Liknande 

tendenser kan dock inte urskiljas från studiens artiklar. Som tidigare påpekats uttryckte ingen 

artikel ett aktivt ointresse eller förnekande av klimatförändringar. I ett så komplext ämne som 

flygskatt finns det ett flertal aspekter att ta hänsyn till som understöder både argumenten för och 

emot. Då artiklar med negativ inställning till flygskatten ofta redogjorde för genomtänkta 

resonemang i ställningstagandet för flygskattens ineffektivitet som miljöåtgärd, kan inte 

automatiskt en slutsats dras om att motvilligheten till flygskatten är kopplat till ett ointresse eller 
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bristande kunskap. Riksdagsledamoten Mattias Karlsson uttrycker i en intervju med Norrbottens-

Kuriren att flygskatten kan stå i vägen för klimatsatsningar i näringslivet.  

 

“Sverige kan vara ett föregångsland för hur man vågar satsa på klimatinvesteringar. Det handlar 

om att våga satsa på rätt saker också. Vi har föreslagit att en del av biståndet ska gå till 

klimatbistånd. Ett bra sätt att använda pengarna”. 

Mattias Karlsson (A. 3) 

 

Likaså förekommer uttalanden som poängterar vikten av klimatåtgärder men förespråkar andra 

metoder än en flygskatt. Runar Brännlund, professor i nationalekonomi, citeras i ett flertal artiklar 

där han uttrycker missnöje över flygskattens verkningsgrad:  

 

“Klimatproblemet är en av vår tids ödesfrågor och måste därmed tas på största allvar (…). Den 

politik som nu beslutats om (…) består av en röra av mer eller mindre verkningslösa subventioner 

och skatter som i mångt och mycket kan beskrivas som en grönmålning - att man skapar en bild av 

att kraftfulla och effektiva åtgärder vidtas, men som i praktiken bara innebär kostnader och en 

omfördelning av resurser mellan olika grupper i samhället, men utan reell klimateffekt.”  

Runar Brännlund (A. 21) 

 

I de fall där miljö och klimat diskuterades i relation till flygskatten tedde sig debatten 

mycket polariserad. Artiklarna visade tidigt sin ståndpunkt, ofta redan i rubriken, där läsaren 

exponerades för både retoriska och faktabaserade argument. Författarna problematiserade sällan 

komplexiteten kring flygskatten med en “å ena sidan, å andra sidan”-retorik, utan visade snarare 

upp en ensidig övertygelse där passande fakta kunde användas för att stärka sina argument. 

 

4.1.2 Ekonomi 

 

Återkommande i debatten var frågan om ekonomisk påverkan och individers betalningsvilja. 

Frågan kring flygskattens effektivitet som ekonomiskt styrmedel diskuterades i ett flertal artiklar 

med argument både för och emot. I likhet med debatten om miljön var de ekonomiska skälen ofta 

ensidiga, men debatten var trots det mer nyanserad i sina argument. Flygskatten lyftes även här 

som “verkningslös”, men ett djupare resonemang kring varför den ter sig verkningslös 
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inkluderades ofta samt redogörelser av alternativ för effektivare styrmedel än flygskatt (A. 21, 19, 

43).  

Flygets subventioner benämns oftast som något som borde avskaffas. Skribenter pekar på 

den ekonomiska fördelen som flyget erhåller genom att vara nästintill momsbefriade samt 

avsaknaden av bränsle- och koldioxidskatt som tre viktiga förändringspunkter (A. 16, 17, 43, 44). 

Även subventioner i form av driftbidrag till lokala flygplatser för att täcka underskott omnämns 

som problematiska, då offentliga medel inte bör finansiera varken klimatskadlig verksamhet eller 

förlusttyngda sektorer. Hedding & Peck påvisar i sin rapport ett tydligt samband mellan 

betalningsvilja och utsläppsansvar där de tillfrågade i större grad stöttade en flygskatt om de ansåg 

sig personligt ansvariga över flygutsläpp genom sina flygresor. Paralleller kan dras mellan denna 

så kallade “Polluters Pay Principle”, eller principen om att “förorenaren betalar”, genom de 

argument som förs mot subventionerna.   

 

“Förorenaren betalar är principen bakom den nya flygskatt som regeringen inför från och med den 

1 april. Ett 30-tal svenska kommuner har en annan idé: Förorenaren får bidrag!”  

Carl Johan von Seth (A. 60) 

 

Även åsikter mot flygskatten använde sig av denna princip för att stärka sina argument. Här 

framställdes flygskatten snarare som ineffektiv då den inte beskattar i proportion till utsläppen, 

utan snarare fungerade som en dubbelbestraffning för de flygplan som använde sig av 

miljövänligare teknik. Brännlund uttrycker sig även här negativt med orsak av skattens låga 

incitament till energieffektiviseringar. Han poängterar att oavsett om bränslet är fossilt, biobränsle 

eller ”luft” så blir beskattningen per flygstol och inte beroende på utsläppsmängden, vilket 

motverkar principen om att förorenaren betalar. Brännlund fortsätter att argumentera för 

flygskattens verkningslöshet genom att hävda att de utsläpp som härstammar från flygindustrin 

redan har blivit kompenserade genom flygindustrins medverkan i EU ETS, där även utsläpp 

utanför EU:s gränser kommer att inkluderas vid införandet av CORSIA (A. 21). I en artikel skriven 

av Anton Arbman Hansing, Mathias Fridahl och Markus Larsson bemöts däremot Brännlunds 

påståenden som ‘förenklade’: 

 

“Brännlund poängterar att skatten betalas per flygstol, även om flygbolag “flyger på biobränsle, 

eller enbart luft". Tyvärr är miljöbeskattning av flygbränsle förbjudet enligt internationell rätt. Det 
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gör det svårt för Sverige att beskatta flygets klimatpåverkan, snarare än flygandet i sig. De skäl som 

Brännlund hänvisar till för att avfärda skatten som verkningslös är dessutom förenklade. Även med 

biobränsle i tanken kvarstår stora delar av flygets klimatpåverkan, genom den så kallade 

höghöjdseffekten.” 

Arbman Hansing, Fridahl, Larsson (A. 19) 

 

Ett flertal andra författare argumenterar för att “beskatta utsläppen, inte flygandet”, trots 

Chicagokonventionens förbud mot skatt på flygbränsle, utan att lämna vidare förklaringsmodeller 

(A. 10, 36, 21). Arbman Hansing, Fridahl och Larsson argumenterar vidare att flygindustrins 

medverkan i EU ETS och CORSIA kan ske i samverkan med den svenska flygskatten, och att den 

kan skapa incitament för att välja bort flyget framför mer miljövänliga alternativ (A. 19). Att välja 

bort flyget till fördel för andra transportmedel kan dock anses falla inom ramarna för just 

“bestraffning av flyget” enligt tidigare kritiska författare, och debatten utvecklas snarare till en 

fråga om vikten av god tillväxt eller skydd av miljön (A. 8, 10, 48 30).  

Flygskattens påverkan på flygindustrins tillväxt utpekades ofta som något med negativ 

ekonomisk inverkan på både samhälle och individer. Den individuella ekonomiska förlusten var 

en särskilt framträdande aspekt från Norrbottens-Kuriren och nämndes i nio olika artiklar. 

Skribenterna uttryckte en dubbelbestraffning för landsbygdsorten och dess invånare som är starkt 

beroende av flyget på grund av långa transportsträckor och undermålig kollektivtrafik. Även 

Kantenbacher et al. påvisar just sambandet mellan starkt stöd för flygskatten och låga individuella 

kostnader. I undersökningen framgick det att regelverk där flygindustrin betalade majoriteten av 

skatten och konsumenterna, alltså flygresenärerna, ålades den minimala kostnaden erhöll starkast 

stöd. Liknande åsikter har tydligt visats från den svenska dagspressen; att beskatta resenärerna är 

till stor del en impopulär åtgärd. Satsen överensstämmer dock bara halvvägs. Av de skribenter som 

ansåg att flygskatten skapade stora personliga förluster, var det ingen som ansåg att flygsektorn 

skulle vara direkt betalningsansvarig istället för resenärerna. Istället framkom en allmän ovilja till 

flygskatten som åtgärd, där den nästintill framställdes som en bestraffning vilket varken 

flygresenärer eller flygsektorn förtjänade (A. 3, 10, 31).  
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4.1.3 Alternativa lösningar 

 

Vanligt förekommande i debatten var att man förespråkade ett antal alternativa lösningar som 

borde införas istället för en flygskatt. Av dessa var omställningen till biobränsle det vanligaste 

förslaget, som omnämndes  totalt 15 gånger i de 60 artiklarna. Debatten kring biobränsle bildade 

tre läger, där åsikterna varierade från positiva, positiva i kombination med en flygskatt, samt 

negativa. Ställningstagandet för användes dock av både förespråkare och motståndare till 

flygskatten, som båda menade på att en omställning till biobränsle skulle sänka CO2-utsläppen, 

samtidigt som flygindustrin kunde fortsätta utvecklas (A. 39, 57). För motståndarna till flygskatten 

framställs biobränslet som den allomfattande lösningen på flygets utsläppsproblematik. Införandet 

av biobränsle, vars produktion dock är i behov av enorm ökning, passar här bra in på tidigare 

uttalanden om att ”bestraffa utsläppen, inte flygindustrin”, samtidigt som ansvaret förflyttas från 

den enskilda individen (A. 3, 4, 41). Rickard Nordin (C) hävdade att en flygskatt inte kommer att 

göra någon skillnad för miljön, och att man bör satsa på teknikutveckling och biobränsle istället. 

 

”Vi förespråkar biobränsle i flyget i stället, det driver teknikutvecklingen framåt. Flygskatten gör 

inte flyget grönare utan bara dyrare. Vi vill ha åtgärder som är effektiva för klimatet och där är 

biobränsle mycket bättre än flygskatt.” 

Rickard Nordin (A. 42) 

  

Biobränslet förekom även som ett alternativ i kombination med flygskatten. Isabella Lövin var 

mycket positiv till flygindustrins övergång till biobränsle, och ansåg att den var väsentlig för att 

kunna nå Parisavtalets målsättningar (A. 39). Bland de kritiska röster som hördes, framställdes 

biobränslet snarare som en orealistisk lösning på grund av begränsade tillgångar av biomassa samt 

den kvarstående höghöjdseffekten (A. 18, 51, 60).  

 Liknande resonemang kunde urskiljas om tåget. Förespråkare för flygskatten 

argumenterade för att järnvägen behövde byggas ut i både Sverige och Europa och samtidigt 

effektiviseras för att kunna konkurrera med flygindustrin. Ingen av artiklarna förhåller sig direkt 

negativ till en utvecklad tågtrafik, utan likt debatten om biobränsle är det snarare i frågan om i  

vilken grad tågtrafiken kan fungera som ersättning av flyget som de större skillnaderna 

uppkommer (A. 26, 35, 46, 52,).  
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  Debatten om alternativa lösningar skiljer sig främst inom den inställning som används vid 

skildrandet av lösningar och problem. De artiklar som förhöll sig kritiska till alternativa lösningar 

för minskade flygutsläpp, uttryckte sig oftare i en mer skeptisk ton där personliga förändringar 

uppmanades. För de som var positiva till alternativa lösningar förespråkades ofta biobränsle, 

eldrivna flygplan, ny teknik och ekonomisk tillväxt i samma artikel, vilket då benämndes positivt 

och som något handlingskraftigt (A. 6, 41, 48). Transporstyrelsens vd Mattias Dahls uttalande om 

biobränsle är ett typexempel på den uppmuntrande ton som ofta användes när alternativa lösningar 

förespråkades. 

 

”Att flyga på biobränsle minskar koldioxidutsläppen med 80 procent utan att flygplanen behöver 

modifieras. Problemet är att vi inte har tillgång till de mängder som behövs. Här är Sverige unikt 

positionerat med vår skogsresurs och vi har därför möjligheten att bli världsledande i framtagningen 

av biobränsle. Ny forskning hjälper oss att förstå den så kallade höghöjdseffekten, vilket kommer 

att leda till att vi kan välja optimal flyghöjd för minskad miljöpåverkan.”  

Mattias Dahl (A. 6) 

 

4.1.4 Identitet 

 

Slutligen kunde ett mer subtilt tema antas som grund för ett flertal ställningstagande. Flygskatten 

i association med flyget visade på en personlig frihet och en rättighet att brukas av var individ. Att 

begränsa flygandet gav indirekt effekten av begränsad frihet och tillgänglighet till omvärlden. 

Tydliga samband kan här ses mellan det tidigare påpekade missnöjet angående landsbygdens 

begränsade rörelsemöjligheter uttryckt av främst Norrbottens-Kuriren, och hur argumenteringen 

mot flygskatt benämns som inskränkande (A. 14, 21, 47). Förvånansvärt nog var det ingen av 

artiklarna som uttryckte ett missnöje över ojämna tillgångar och behov av transportmöjligheter 

som argumenterade för att avskaffa skatten på endast inrikesflyg. Att avskaffa inrikesflygskatten 

på 60 kronor hade varit en enkel lösning på argumentet om att glesbygden blir orättvist drabbad 

av skatten, men trots det lyftes detta förslaget inte av någon artikel. Retoriken som används är 

stundtals personlig, där flygskatten framställs som en principsak snarare än en relativt låg avgift. 

Här uppstår frågan om missnöjet med flygskatten snarare handlar om flertalet övriga 

nedskärningar och det negligerande som glesbygden (upplever sig) ha genomgått. Artiklar med 

rubriker som ”Att hela landet ska leva känns långt borta” (A. 48) och ”Regeringen lägger bördan 
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på glesbygden” (A. 22) tyder på att flygskatten endast blir en i raden av tidigare skatter och avgifter 

som slår lika för människor med olika behov. 

Flertalet artiklar uttrycker sig även negativt kring den politiska inriktningen som står 

bakom flygskatten. ”De rödgröna” blir ofta föremål för kritik när missnöje lyfts. Ett hönan-och-

ägget-dilemma uppkommer i frågan om missnöjet till flygskatten grundar sig i den politiska 

inriktningen eller om missnöjet med politiken har uppkommit från det politiska beslutsfattandet.  

 

”För Miljöpartiet räcker det dock inte med att straffbeskatta flyget (…). Flygskatten har liten 

effekt på utsläpp och klimat - men stor effekt i form av försämrad tillgänglighet, utveckling och 

konkurrenskraft samt ytterligare separation mellan stad och land. Återigen offras landsorten på 

symbolpolitikens altare.” 

Catarina Kärkkäinen (A. 37) 

 

Flyget är idag starkt förknippat med frihet, och det självförverkligande som kan uppkomma av 

resande formar människors identiteter till dem de är idag. Samtidigt finns tecken på att identiteter 

även formas kring icke-resandet, där en stark rörelse mot flygindustrin har växt fram som en protest 

mot flygandet som samhällsnorm. Här uttrycks ett tydligt stöd för flygskatten, och en identitet som 

snarare verkar ha formats kring en miljömedvetenhet (A. 28, 46, 50). David Andersson, doktor i 

Energi & miljö på Chalmers menar att debatten om flyget har förts i årtionden, men inte riktigt fått 

fäste förrän dagens debattklimat uppmärksammat frågan på nytt. 

 

”Nu tas frågan till den personliga nivån och många debattörer pratar om flygskam, det är intressant. 

Jag tror att det beror på att många idag känner klimatansvar på en personlig nivå och att vi kanske 

bevittnar en begynnande normförändring runt synen på flygresande.” 

David Andersson (A. 54) 

 

Alternativet att avstå från flygande har gjorts mer populärt, nästan trendigt, och ord som 

”flygskam”, ”flygnormativ” och hashtaggen ”#jagstannarpåmarken” menar artikelförfattaren 

Sverker Lenas har bidragit till ett attitydskifte. Docenten i psykologi vid Göteborgs universitet 

Andreas Nilsson kontrar med att uttrycka tvivel över att lägga ett för stort ansvar på individen, 

något som lätt kan trigga försvarsmekanismer eller att få människor att rationalisera bort de 

negativa besluten. 
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”Samtidigt är flyget alltjämt en stark symbol för frihet, globalisering, självförverkligande och möte 

med andra kulturer. Om flygvägrarnas #jag stannar på marken-kampanj” har en chans att mäta sig 

med alla de positiva värden som förknippas med flygnormen återstår att se.” 

Andreas Nilsson (A. 54) 

 

 

4.2 De teoretiska begreppen i debatten om flygskatt 

 

4.2.1 Industriell fatalism 

 

Debatten om flygskatt har präglats starkt av den industriella fatalismens tongångar. Inte bara 

genom retoriska ledord som ”miljövänlig teknik”, ”tillväxt” och ”forskning”, utan också på grund 

av den mentalitet som kunde urskiljas i ett flertal artiklar. Likheter kunde uppfattas på olika nivåer, 

men den starkaste kopplingen kunde främst dras mellan motståndarna till flygskatten och den 

industriella fatalismen genom de åtgärdsförslag som lyfts för att minska flygindustrins utsläpp 

utöver en flygskatt. En stark tilltro till tekniska lösningar, både samtida och framtida, blev särskilt 

påtaglig i ett stort antal artiklar i vilka en uppmaning till utökad biobränsleproduktion och 

energisnålare flygplan ofta förekom. Tonen var alltjämt positiv och uppmanar till fortsatt 

flygkonsumtion då lösningarna på utsläppen ligger utanför enskilda konsumenters påverkan; lätta 

budskap att ta till sig för reseintresserade individer. SAS vd Rickard Gustafson berättade att SAS 

planerar rutter till en rad nya destinationer samt har lagt en beställning på 50 nya flygplan till 

Europaflottan (A. 23). Detta till trots redovisade SAS en förlust på 358 miljoner kronor för 

perioden februari-april 2018 (A. 24). Enligt Jonas Anshelm kan den industriella fatalismen 

kännetecknas av en brist på tvivel inför de redan inarbetade metodernas tillförlitlighet eller 

potentiella kontraproduktivitet (Anshelm, 2012). Detta framkom tydligt inte bara från Gustafson, 

utan även i den avsaknad av kritik och resonemang kring tekniska utvecklingar vars syfte är att 

ställa tillrätta vad tidigare tekniska utvecklingar orsakat. Ingen av artiklarna nämnde hur dessa 

satsningar skall finansieras, än mindre om de är möjliga att genomföra i realiteten. 

 Det har även gått att urskilja en skillnad i politisk inriktning kring applicerbarheten av den 

industriella fatalismen som förklaringsmodell. David Kihlberg från Naturskyddsföreningen 

uttryckte det som att meningsskillnaderna kan bero på andra övertygelser än de politiska ideologier 
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som ligger bakom partiernas ställningstagande. Exempelvis när allianspartierna säger sig vara för 

principen om att ”förorenaren betalar” i övriga miljöfrågor, men vid flygskatten ställde sig 

samtliga borgerliga partier mot den (A. 17). Karin Bäckstrand, professor i statsvetenskap vid 

Stockholms universitet sammanfattar i följande citat:  

 

”Det finns en tydlig skiljelinje mellan borgerligheten och de rödgröna, som handlar om tekniktro kontra 

livsstilsval.” 

Karin Bäckstrand (A. 46) 

 

En punkt som dock skiljde sig mellan den typexemplariska industriella fatalismen och de artiklar 

som uttryckte sig i enighet med den industriella fatalismens diskurs framkom i frågan om 

landsbygden kunde frånsägas en del av ansvaret för den miljövänliga omställning som krävs av 

samhället, då lands- och glesbygden redan anser sig missgynnade av rådande utvecklingar. Den 

industriella fatalismen förutsätter en samarbetsvilja trots skillnader i ekonomiska och kulturella 

förutsättningar. När glesbygden argumenterar för nya tekniska lösningar samtidigt som deras 

oförmåga att acceptera höjda skatter beror på bristande ekonomiska och lokala förutsättningar, 

krockar resonemanget med den industriella fatalismens optimism och generella övertagsposition 

(A. 21, 36, 47). Här blir glesbygden som självutnämnd underdog, en brytpunkt i det annars 

överensstämmande åsiktsförandet, vilket blir som tydligast då privatpersoner lyfter både tekniska 

lösningar och lokala orättvisor i samma artikel. En skillnad framträdde mellan de tillförlitliga och 

mottagarvänliga budskapen om teknisk innovation och utveckling, ofta förespråkade av en 

representant för näringslivet i frågan (A. 3, 6, 48), och de mer cyniska uttalandena från 

privatpersoner eller journalister på Norrbottens-Kuriren (A. 21, 31, 36, 47).  

 

4.2.2 Moralisk kausalitet 

 

David Larsson Heidenblads förklaringsmodeller kunde även uppfattas i debatten som alternativ 

till den industriella fatalismen. Moralisk kausalitet återspeglades främst bland de skribenter som 

förhöll sig mest positiva till flygskatten, där ett antal framträdande punkter överensstämmer. Tonen 

var ofta personlig och talade till läsarens moraliska övertygelse (A. 46,  50, 53, 58) . Främst 

framträdde det i vilket ansvarstagande som författarna uppmanar till; enskild aktion eller inte. En 
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tydlig skillnad mellan moralisk kausalitet och strukturell kausalitet återspeglas i åtgärdsförslagen 

som framförs, där det finns en stark tilltro till individuella åtgärder. Flygskatt förespråkades starkt 

här, men även ytterligare och mer extrema insatser som att sluta flyga helt förekom. Stefan Edman, 

biolog och teknologie hedersdoktor vid Chalmers omnämner flygskatten som ”mesig”, och menar 

att styrmedel och tekniska innovationer är försvinnande små på grund av den enorma ökning som 

flygindustrin sett i form av nöjesresor. Edman anser att strukturella förändringar kommer att krävas 

för att drastiskt hejda den branta ökningstakten av flygresor som nu sker, men en omvärdering av 

basala mänskliga värderingar är vad som kommer att ge störst genomslag.  

 

“För vår generations största utmaningar kan ju inte lösas med enbart teknik och politik, de handlar 

innerst inne om kultur i vid mening – värderingar, människosyn, rättvisa, estetik – och hur vi ser 

på vårt ansvar som relativt välmående individer och nation i den globala byn. (…)För att 

upprätthålla ett måttligt flygande måste samhället och vi som individer kraftfullt minska utsläppen 

även i andra sektorer av välfärden och livet (bilresorna, importerat nötkött, elektroniken, kläder, 

skor). Bästa receptet för en vanlig individ är helt enkelt att minska sin eventuella överkonsumtion 

av materiella ting. I stället kan man ersätta den med dokumenterat klimatsnål ”konsumtion” som 

sätter minst lika mycket guldkant på tillvaron: musik, konst, naturupplevelser, mänsklig 

gemenskap.” Stefan Edman (A. 52) 

 

Alla resonemang under moralisk kausalitet var inte nödvändigtvis lika träffande som Edmans, men 

liknande meningsuttryck framkommer genom mer subtila utsagor. Klara, tydliga budskap om 

behovet av miljöåtgärder utvecklade sig ofta i ett moraliskt kausalt samband. En viss 

skuldbeläggning kunde också urskiljas, stundtals i kombination med utmärkandet av personliga 

miljövänliga eftergifter som åtskillnad. Larsson Heidenblad beskriver just kategoriseringen av 

skyldiga eller hotade som karakteristiskt för begreppet, vilket här snarare framträder som ett ”vi-

och-dom”-fenomen angående ansvarstagande och icke-ansvarstagande.  

 Liknande samband kan dras mellan kritik av tillväxtorienterad politik och moralisk 

kausalitet. Inge Gerremo från Sveriges lantbruksuniversitet efterfrågar en konstruktiv debatt där 

klimatåtgärder inte endast framställs som en samhällskostnad, utan som en framtida ekonomisk 

vinst. Han menar också att ett individuellt ansvarstagande måste ske genom personliga 

uppoffringar som exempelvis att avstå från att nöjesflyga (A. 5). För att lösa klimatfrågan kommer 

detta att behöva ske genom att det nuvarande konsumtionsfrämjande samhället omstruktureras till 



   
 

   
 

34 
 

att underlätta för individen att välja det miljövänligaste alternativet, något som tyder på en 

kombination av både moralisk och strukturell kausalitet.  

 

4.2.3 Strukturell kausalitet 

 

”Ingen påstår längre att enbart ”ny teknik” kommer att räcka för att lösa den jätteutmaning som 

vägtrafikens utsläpp innebär. Men när det däremot kommer till flygets utsläpp av växthusgaser är 

det många som hoppas att problemet på något magiskt sätt kommer att klaras av utan att någon av 

oss egentligen ska behöva anstränga sig. Miljöpartiet lyssnar på forskningen och då är det självklart 

att vi måste jobba både med teknikskifte och beteendeförändringar.” 

Isabella Lövin (A. 40) 

 

Så löd ett uttalande från miljöpartiets Isabella Lövin angående flygets minskande klimatpåverkan. 

Strukturell kausalitet som förklaringsmodell återfinns i debatten som ett slags mellanting mellan 

de två tidigare starkt polariserade teoretiska begreppen. Även om det resonemang som har varit 

förenligt med strukturell kausalitet ofta har förekommit mer subtilt och genom ett något flytande 

språkbruk, finns det ett antal återkommande teman som överensstämmer väl. Fokus på ansvar för 

både uppkomst och lösning ligger främst på en systemnivå, något som återges i ett antal artiklars 

problembeskrivning. Återkommande användare av strukturell kausalitet var politiker eller 

skribenter från icke-statliga organisationer, som ofta förespråkade sin organisations kollektiva 

åsikt (A. 16, 26, 27, 54, 55). Att just politiker argumenterar för strukturella lösningar är emellertid 

inte så konstigt, när deras yrke går ut på att förstå och skapa strukturer.  

Likt den industriella fatalismen som förespråkar teknisk innovation för tekniska problem, 

går samma mönster igen inom strukturell kausalitet, genom att ersätta icke-fungerande strukturer 

med fungerande, utan större konsekvenser för individen. Detta blir speciellt tydligt när 

framstående politiker som Isabella Lövin snarare än att uppmana till en direkt minskad 

flygkonsumtion, förklarar att svenskars resande inte ska begränsas och att flygbranschen behöver 

ta sitt ansvar för en miljövänlig utveckling (A. 40). Liknande tankar om strukturell förklaring 

uttrycktes även från meningsmotståndare till flygskatten, som exempelvis när Annie Lööf gick 

emot sina väljares stöd för en flygskatt med motiveringen att det endast visade på en handlingsvilja 

hos väljarna att agera mot flygets klimatpåverkan (A. 46). En tydlig acceptans av miljöfrågan finns 
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närvarande, men genom att förskjuta ansvaret på tidigare och rådande kapitalistiska strukturer blir 

det stundtals otydligt exakt vem som bär ansvaret för nutida åtgärder.  

 En strid för strukturella åtgärder och förändringar blev även tydlig bland skribenter utan 

organisatorisk koppling, som menade att privatpersoner inte kunde, eller hade svårare för att 

åstadkomma en reell förändring. Kantenbacher et al. uppvisade liknande mönster när de 

undersökte vilken skattestruktur på flyget som var mest populär bland allmänheten: 

 

”Det finns ett starkare publikt stöd för den politik som skapar det största avståndet mellan individ 

och kostnad. Det vill säga, den politik som skapar antingen direkta fördelar för allmänheten 

(exempelvis genom att utveckla kollektivtrafik eller förse den med ekonomiska incitament) eller 

förelägger kostnaden på andra, som flygindustrin eller statliga tjänstepersoner. Omvänt är de 

minst populära alternativen tuffa policyer som direkt påverkar individen, inklusive ökade skatter 

och begränsningar för vissa resealternativ.” 

Kantenbacher et al. 2018. [Egen översättning]  

 

Likt de svenska yttrandena är effekter på individnivå inte alltid populära. En konflikt uppstår här 

mellan individualisering och nationalisering, då tidigare personlig frihet och utveckling som varit 

centralt förväntas anpassa sig till en kollektiv gemenskap. Att anta strukturell kausalitet som 

världsbild blir möjligen lättare för individen, inte bara genom att förskjuta ekonomiskt ansvar, utan 

även för den individualism som kan fortsätta utvecklas i skydd av den kollektiva massan.  

 

 

4.3 Avslutande diskussion 

 

I denna avslutande del kommer studiens analys att diskuteras. För att besvara de två 

frågeställningarna och uppfylla studiens syfte, kommer resultatet av analysen att diskuteras ur ett 

kritiskt perspektiv samt redogöra för de samband, skillnader och reflekteringar som har uppkommit 

under studiens gång. 

 

De återkommande teman som kan urskiljas från analysen visar att frågan om flygskatten är kraftigt 

polariserad. Detta framkommer genom att de artiklar som har analyserats oftast visar på starka 

åsikter för eller starka åsikter mot. För de båda meningsmotståndarna kan ytterligare två 
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underkategorier identifieras, där grundläggande värderingar skiljer på anledningen till 

ställningstagandet för och emot. För motståndarsidan står flygskatten i konflikt med värdebegrepp 

som tillväxt, frihet och teknisk utveckling, där en skillnad återfanns mellan skribenter från 

näringslivet som förespråkade en positiv framtidsbild med tekniska innovationer och ekonomisk 

tillväxt, och privatpersoner som snarare pekade på den ekonomiska börda som flygskatten utgjorde 

på glesbygden som grund till sitt ställningstagande.  

För anhängarna till flygskatten var ett tydligt miljöengagemang påtagligt i samtliga artiklar, och 

en oro, nästintill ilska för flygets klimatpåverkan uttrycktes. En grundläggande skillnad kunde 

även här identifieras till två olika perspektiv på frågan; å ena sidan en uppfattning där kollektiva 

och strukturella åtgärder angavs som både uppkomst och åtgärd för utsläppsminskningar, och å 

andra sidan ett perspektiv som förespråkade en flygskatt i kombination med ett mer personligt 

ansvarstagande och uppoffringar för en starkare genomslagskraft.  

 Industriell fatalism, moralisk kausalitet och strukturell kausalitet visade sig stämma väl 

överens med verkliga perspektiv på miljöfrågan. Vanligast var en tydligt negativ inställning till 

flygskatt som argumenterades genom industriell fatalism, ett något förvånansvärt resultat med 

tanke på Sveriges relativt progressiva miljösyn. Tydligast stämde de åsikter och värderingar in 

som var mest extrema för eller mot, vilket visade sig vara majoriteten av skribenterna. När starka 

åsikter som dessa sammanfaller med både retorik och övriga ståndpunkter för en viss uppfattning, 

tycks detta bekräfta att den tidigare nämnda tesen om att inställningen till flygskatten ingår i en 

mall av förbestämda åsikter, stämmer. 

Det finns dock skäl att vara kritisk till att anpassa verkligheten efter teoretiska begrepp. 

Artiklar i textform skildrar en åsikt vid en viss tidpunkt, liksom att tolkandet av dessa artiklar sker 

under ett bestämt mönster. När dessa begrepp ska appliceras på verkliga strukturer finns risken att 

de, snarare än att undersöka graden av överensstämmande, blir kategoriserade enligt det begrepp 

som överensstämmer bäst. Det är lätt att finna samband där samband eftersöks, vilket kan bidra 

till en överrepresentation, eller till och med beskrivningar av teoretiska begrepp som aldrig har 

förekommit. Även här finns tveksamheter som är värda att utredas. Då Larsson Heidenblad 

använder sig av strukturell kausalitet ligger fokus främst på strukturer som orsaksförklaring till 

dagens miljöproblem. Här blev strukturell kausalitet synonymt med både orsaksförklaring och 

åtgärdsförslag, då fokus snarare försköts från uppkomsten till lösningen i ett flertal artiklar.  
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Likaså uppkommer frågetecken angående argumentationen om glesbygdspolitik kan 

bedömas som industriell fatalism. Ett flertal likheter överensstämmer, som en tilltro till framtida 

tekniska lösningar och ekonomisk tillväxt, trots att en misstro till politiska överenskommelser och 

lika förutsättningar framträder parallellt. Samtidigt är definitionen av de teoretiska begreppen 

tolkningsbara, och består av avvägningar och antaganden i syfte att förklara ett visst fenomen, 

något som alltid kommer att innebära en form av tolkning. En slutsats blir därför inte att samtliga 

artiklar kunde förklaras utifrån en av de valda teoretiska begreppen trots stora likheter, utan att ett 

flertal artiklar kunde förklaras utifrån begreppen.   

Det fanns även ett antal påtagliga likheter och skillnader mellan resultatet i analysen och 

den vetenskapliga förankringen. Resultatet från undersökningen av Kantenbacher et al. visade att 

det fanns ett starkt folkligt stöd för flygskatten i Storbritannien. Undersöker man resultatet närmare 

blir man dock snart varse om de premisser som krävs för största möjliga stöd, exempelvis att 

skatten har minsta möjliga ekonomiska inverkan på privatpersoner och att den ekonomiska bördan 

läggs på flygindustrin och den offentliga sektorn. Hedding & Peck uppger liknande resultat där 

det ingående stödet för flygskatt var stort, men några tecken på minskat nöjesflygande som en 

konsekvens av skatten fanns inte hos respondenterna. Författarna förklarar att de tillfrågade i 

studien uppvisade ett ansvarstagande angående miljöåtgärder, men inga initiativ till verkliga 

beteendeförändringar, något som kan förklaras genom ”Attitude-Behaviour Gap”, ett fenomen där 

individers tankar och åsikter avviker från deras faktiska handlingar. Liknande resonemang kan 

återfinnas hos den svenska betalningsviljan. Enligt SIFO:s undersökning står majoriteten av 

svenskar bakom beslutet om flygskatt, men enligt analysens resultat är direkta kostnader på 

individnivå inte populära. Det är självklart en skillnad på att kvantitativt undersöka individers 

attityder till flygskatt och en kvalitativ undersökning av artiklar skrivna av författare med en 

(oftast) djupare insatthet i ämnet. Offentlig dagspress kan dock spegla den allmänna opinionen 

samtidigt som den redogör för resonemanget bakom ställningstagandet. Därför kan även här 

slutsatsen dras att viljan för minskade klimatåtgärder från flygsektorn finns, men att endast ett fåtal  

uppvisar en faktisk benägenhet att personligen bidra till minskade utsläpp.  

En betydande skillnad framkommer dock mellan analysen och resultatet från Kantenbacher 

et al. De kunde från sin undersökning visa att en flygskatt utformad med ett visst ”rättvisetänk”, 

exempelvis där skatten var proportionerlig med invånares inkomst, hade ett starkare stöd än en fast 

summa. En djupare diskussion till hur flygskatten bör utformas istället saknades helt i artiklarna, 
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på både för- och motsidan. Att föra ett djupare resonemang kring skattens etiska förankring och 

potentiella utveckling; exempelvis genom att vara relativ till inkomst eller antalet flygresor som 

gjorts per år, hade gynnat båda sidor i debatten. Avsaknaden av denna argumentation kan återigen 

tyda på den polariseringen som flygskatten ger upphov till, där flygskatten fungerar som en symbol 

att antingen envist stötta eller motsätta sig, utan större kompromisser.  

Flygindustrin är inget undantag av ökande konsumtionsbaserade sektorer. Den svenska 

konsumtionen ökade med totalt 22% från 2007 till 2017, vilket överensstämde med de ökade 

globala utsläppen av växthusgaser. Konsumtionsrapporten 2018, en rapport där svenska hushålls 

privata konsumtion redovisas årligen, menar att den utvecklade digitaliseringen är en stor 

bidragande faktor till den explosionsartade ökningen av konsumtion, där individanpassning och 

mediaexponering specialdesignar ett konsumtionsbehov för varje individ (Roos, 2018). Detta 

påvisar starka kopplingar med den tidigare nämnda identitetsutvecklingen som resande skapar 

genom självförverkligande, kulturella möten och nya miljöer. Det kan även förklara varför den 

bränsle- och fordonsskatt som finns på bilar inte har gett upphov till en lika polariserade opinion 

som flygskatten, då bilen inte längre symboliserar samma exklusiva och utmärkande livsstil som 

flyget fortfarande gör idag. Flygandet som utgör en symbol för globalisering och frihet kan därför 

vara känsligt att avstå ifrån om det inte är självvalt. Dock kan en förändring i allmänhetens 

uppfattning urskiljas vid horisonten. Alternativa livsstilar där tågresor, minimalistiskt leverne och 

miljömedvetenhet uppmuntras, flödar i sociala medier som en ny grön våg. Kanske en kombination 

av ”greenfluencing” och det effektfulla ordet ’flygskam’ kan vända trenden och införa en global 

flygskatt innan den avgörande tvågradersgränsen är passerad. 
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5. Sammanfattning och fortsatt forskning 

 

Syftet med studien var att undersöka hur debatten om flygskatt fördes under 2018 och om det gick 

att begripliggöra bakomliggande strukturer till ståndpunkterna. Resultatet visade att frågan om 

flygskatten var ett känslofyllt ämne som ofta utvecklades till debatter där saken diskuterades ur 

ekonomiska, miljömässiga och identitetsmässiga aspekter, samt mer praktiskt om de alternativa 

lösningar som kunde, eller borde införas istället. De skilda åsikterna bildade två läger där starka 

åsikter för eller mot uttrycktes. I debatten förhöll sig majoriteten av artiklarna negativa eller 

skeptiska till flygskatt, med argument om att glesbygden skulle drabbas hårdare och att skatten 

skulle hämma ekonomisk tillväxt. En önskan om att istället investera i tekniska utvecklingar som 

exempelvis en omställning till flygplan med biobränsle uttrycktes för att gynna både flygindustrin 

och den ekonomiska tillväxten, vilket visade tydliga samband med det teoretiska begreppet 

industriell fatalism.  

Även om en svag majoritet förhöll sig negativt inställd var rösterna för flygskatt starka, 

med motiveringen att utsläppen från flygindustrin måste sänkas för att hejda den globala 

uppvärmningen. Detta visade kopplingar till moralisk och strukturell kausalitet, då personligt 

ansvarstagande och uppoffringar som exempelvis att avstå från nöjesflyg uppmanades enligt 

moralisk kausalitet, och behovet av strukturella lösningar enligt strukturell kausalitet. 

 

Vidare vore en undersökning där svenskarnas tolerans av en flygskatt utvecklas mot bakgrund av 

befolkningens olika åsikter och förutsättningar av stor vikt. Att förankra beslut och förändringar 

hos dem som kommer att påverkas av konsekvenserna är avgörande för en fungerande utveckling 

mot ett hållbart samhälle. Givet studiens resultat vore även forskning som belyser flygskatten ur 

en etisk aspekt vara givande, då exempelvis faktorer som behovet av flyg som transportmedel, 

ekonomiska förbehåll eller syftet med flygresan har betydelse för summan på skatten.  

 

 

 



   
 

   
 

40 
 

6. Referenser 

 

Böcker och artiklar 

Anshelm, J. (2012). Kampen om klimatet : miljöpolitiska strider i Sverige 2006-2009. Pärspektiv. 

Bergström, G., & Boréus, K. (2012). Textens mening och makt : metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund : Studentlitteratur. 

Eliasson, A. (2013). Kvantitativ metod från början. (3., uppdat). Studentlitteratur. 

Fangen, K., & Sellerberg, A.-M. (2011). Många möjliga metoder. (1. uppl.). Studentlitteratur. 

Hedding, D. W., & Peck, L. (2018). Tourist perceptions of air travel and climate change: an 

assessment of the polluters pay principle in South Africa. African Journal of Hospitality, 

Tourism and Leisure, 3(1). Retrieved from 

https://doaj.org/article/27f1f389f9264924806c540e9fae1684 

Hjerm, M., Lindgren, S., & Nilsson, M. (2014). Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. 

(2., [utök.). Gleerup. 

Kantenbacher, J., Hanna, P., Cohen, S., Miller, G., & Scarles, C. (2018). Public attitudes about 

climate policy options for aviation. Environmental Science and Policy, 81, 46–53. 

https://doi.org/10.1016/j.envsci.2017.12.012 

Larsson Heidenblad, D. (2012). Vårt eget fel : moralisk kausalitet som tankefigur från 00-talets 

klimatlarm till förmoderna syndastraffsföreställningar. Agering. 

Svenning, C. (2003). Metodboken : [samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling : klassiska 

och nya metoder i informationssamhället : källkritik på Internet. (5., omarb.). Lorentz. 

 

Internetsidor 

Adriansson, E. (2018). Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter. Naturvårdsverket. 

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-

fran-inrikes-transporter/? [2019-04-14] 

Allerup, J. (2019). Flygets klimatpåverkan. Naturvårdsverket. 

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-

berakna-klimatpaverkande-utslapp/Flygets-klimatpaverkan/ [2019-02-25] 

Dagens Nyheter [DN] (2008). Om Dagens Nyheter.  

https://www.dn.se/nyheter/om-dagens-nyheter/ [2019-03-19] 

Danielsson, A., Orbe, J. (2016). Naturskyddsföreningen – Attityder till flygskatt. SIFO.  

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/?
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/?
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Flygets-klimatpaverkan/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Flygets-klimatpaverkan/
https://www.dn.se/nyheter/om-dagens-nyheter/


   
 

   
 

41 
 

https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-

media/Flygskatt_0.pdf [2019-03-05] 

De la Reguera, E. (2018). Macron backar – slopar höjning av bensinskatt nästa år. Dagens  

Nyheter. https://www.dn.se/nyheter/varlden/macron-backar-slopar-hojning-av-

bensinskatt-nasta-ar/ [2019-02-25]  

Föreningen Svenskt Flyg. (u.å.) Frågor och svar. 

https://www.svensktflyg.se/om-flyget/fragor-och-svar-2/ [2019-03-02] 

Global Carbon Project [GCP] (2018). Summary Highlights.  

https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/18/highlights.htm [2019-03-04] 

Eliasson, D. (2017). Vad stämde i miljödebatten mellan Lööf och Lövin?. KIT.  

https://kit.se/2017/03/24/81584/vad-stamde-i-miljodebatten-mellan-loof-och-lovin/ 

[2019-03-05] 

Ekeström, M., Lokrantz, M. (2019). Första halvåret med flygskatten. Transportstyrelsen.  

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/luftfart/forsta-

halvaret-med-flygskatt.pdf [2019-03-31] 

Inizio (2018). Almedalen 2018: Flygskatt.  

https://inizio.se/wp-content/uploads/2018/07/Flygskatt_Almedalen-2018_update.pdf 

[2019-04-04] 

Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC] (2018). “Summary for Policymakers”. UN.  

https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/summary-for-policy-makers/ [2019-02-23]  

International Civil Aviation Organization [ICAO] (u.å.) About ICAO. United Nations. 

https://www.icao.int/about-icao/Pages/default.aspx [2019-03-11] 

Lodin, O. (2018). Ny-ordlistan 2018: Flossa, flygskam och e-krona. Omni.  

https://omni.se/nyordslistan-2018-flossa-flygskam-och-e-krona/a/e1nVdQ [2019-03-04] 

Naturskyddsföreningen (u.å.a). Allt du behöver veta om flygets klimatpåverkan.  

https://www.naturskyddsforeningen.se/flygfaq [2019-03-10]  

Naturskyddsföreningen (u.å.b). Flyget – En klimatbov och en skattesmitare.  

https://www.naturskyddsforeningen.se/flygsubventioner [2019-03-31] 

Norrbottensmedia, (u.å.). Norrbottenskuriren söker en politisk redaktör.  

https://norrbottensmedia.eu/politisk-redaktor/ [2019-03-19] 

PricewaterhouseCooper LLP [PwC] (2017). The economic impact of air taxes in Europe:  

European Economic Area. https://a4e.eu/wp-content/uploads/2017/10/The-economic-

impact-of-air-taxes-in-Europe-EEA-1.pdf [2019-04-04] 

Retriever (u.d.). Mediebevakning och analys.  

https://www.retriever.se/product/mediainsights/?gclid=EAIaIQobChMIwpaK4uma4QIVz

aSaCh3gxA7gEAAYASAAEgJ5vfD_BwE [2019-03-24] 

Roos, C., M. (2018). ”Konsumtionsrapporten 2018. [Under ytan]”.  Centrum för  

konsumtionsvetenskap. 

file:///Users/annawesterberg/Downloads/gupea_2077_58484_5.pdf [2019-04-13] 

Svenska Dagbladet [SvD] (2003). Självständig och oberoende av politiska, religiösa,  

https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/Flygskatt_0.pdf
https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/Flygskatt_0.pdf
https://www.dn.se/nyheter/varlden/macron-backar-slopar-hojning-av-bensinskatt-nasta-ar/
https://www.dn.se/nyheter/varlden/macron-backar-slopar-hojning-av-bensinskatt-nasta-ar/
https://www.svensktflyg.se/om-flyget/fragor-och-svar-2/
https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/18/highlights.htm
https://kit.se/2017/03/24/81584/vad-stamde-i-miljodebatten-mellan-loof-och-lovin/
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/luftfart/forsta-halvaret-med-flygskatt.pdf
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/luftfart/forsta-halvaret-med-flygskatt.pdf
https://inizio.se/wp-content/uploads/2018/07/Flygskatt_Almedalen-2018_update.pdf
https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/summary-for-policy-makers/
https://www.icao.int/about-icao/Pages/default.aspx
https://omni.se/nyordslistan-2018-flossa-flygskam-och-e-krona/a/e1nVdQ
https://www.naturskyddsforeningen.se/flygfaq
https://www.naturskyddsforeningen.se/flygsubventioner
https://norrbottensmedia.eu/politisk-redaktor/
https://a4e.eu/wp-content/uploads/2017/10/The-economic-impact-of-air-taxes-in-Europe-EEA-1.pdf
https://a4e.eu/wp-content/uploads/2017/10/The-economic-impact-of-air-taxes-in-Europe-EEA-1.pdf
https://www.retriever.se/product/mediainsights/?gclid=EAIaIQobChMIwpaK4uma4QIVzaSaCh3gxA7gEAAYASAAEgJ5vfD_BwE
https://www.retriever.se/product/mediainsights/?gclid=EAIaIQobChMIwpaK4uma4QIVzaSaCh3gxA7gEAAYASAAEgJ5vfD_BwE
/Users/annawesterberg/Downloads/gupea_2077_58484_5.pdf


   
 

   
 

42 
 

kommersiella eller enskilda intressen https://www.svd.se/sjalvstandig-och-oberoende-av-

politiska-religiosa-kommersiella-eller-enskilda-intressen [2019-03-19] 

Sydsvenskan (2013). Välkommen till oss på Sydsvenskan. 

https://www.sydsvenskan.se/2013-04-05/valkommen-till-oss-pa-sydsvenskan [2019-03-

19] 

Transportstyrelsen (u.å) ICAO:s globala klimatstyrmedel CORSIA.  

https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Miljo-och-

halsa/Klimat/Klimatstyrmedel/icaos-globala-klimatstyrmedel/  [2019-03-10] 

Wilson, A. (2016). Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för  

perioden 2018- 2029. Föreningen svenskt Flyg. 

https://www.regeringen.se/4983f4/contentassets/b7dbe89e1418446fabff9dd708facd03/sv

enskt-flyg.pdf [2019-03-11] 

 

Intervjuer 

Strömbäck, J. (2014). Forskare: Vanligare att välja nyhetskällor efter egna åsikter. Sveriges  

Radio. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5773162 [2019-

03-04] 

 

Lagar och författningar 

SFS (2017:1200). Lag om skatt på flygresor. 

SOU (2016:83). Utredningen om skatt på flygresor. En svensk flygskatt. Stockholm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.svd.se/sjalvstandig-och-oberoende-av-politiska-religiosa-kommersiella-eller-enskilda-intressen
https://www.svd.se/sjalvstandig-och-oberoende-av-politiska-religiosa-kommersiella-eller-enskilda-intressen
https://www.sydsvenskan.se/2013-04-05/valkommen-till-oss-pa-sydsvenskan
https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Miljo-och-halsa/Klimat/Klimatstyrmedel/icaos-globala-klimatstyrmedel/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Miljo-och-halsa/Klimat/Klimatstyrmedel/icaos-globala-klimatstyrmedel/
https://www.regeringen.se/4983f4/contentassets/b7dbe89e1418446fabff9dd708facd03/svenskt-flyg.pdf
https://www.regeringen.se/4983f4/contentassets/b7dbe89e1418446fabff9dd708facd03/svenskt-flyg.pdf
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5773162


   
 

   
 

43 
 

Bilaga 1. Artiklar 

1. ”Högst rimligt att behålla skatten för längre flygresor”, Greger Ahnlund, Sydsvenskan, 2018-12-
22 

 
2. ”Något enormt skifte innebär det knappast”, Johan Eriksson, Norrbottens-Kuriren, 2018-12-14 

 
3. ”Nordström välkomnar slopad flygskatt: "Bra"”, Jonas Andersson, Norrbottens-Kuriren, 2018-12-

12 

 
4. "Utsläppsfritt om 15-20 år", Ida Yttergren, Dagens Nyheter, 2018-12-05 

 
5. "Sanningens minut närmar sig när världens länder möts i kolets högborg, Polen. Nu måste 

verkligheten förändras.", Inge Gerremo, Sydsvenskan, 2018-12-02 

 
6. ”Slopa flygskatten och satsa på framstegen”, Mattias Dahl, Norrbottens-Kuriren, 2018-09-13 

 
7. ”En mandatperiod med många misslyckanden”, Agnes Karnatz, Norrbottens-Kuriren, 2018-09-07 

 
8. ”Stockholms framgång är beroende av flyget”, Johan Hellekant, Svenska Dagbladet, 2018-08-29 

 
9. ”Lövin har brutit mot sin ideologi och inget annat”, Johan Eriksson, Norrbottens-Kuriren, 2018-

08-27 

 
10. "Stoppa utsläppen, men inte tillväxten", Edgar Mannheimer, Dagens Nyheter, 2018-08-15 

 
11. "Brändernas konsekvenser hotar nästa generations skogsägare", Magnus Ek, Dagens Nyheter, 

2018-07-25 

 
12. ”Flygskatt ger mer än väntat”, DN, Dagens Nyheter, 2018-07-14 

 
13. ”Erikssons löfte är inte uppfyllt”, Jonny Vikström, Norrbottens-Kuriren, 2018-06-30 

 
14. ”Digitaliseringen öppnar möjligheter”, Maria Eriksson, Norrbottens-Kuriren, 2018-06-29 

 
15. ”Forskare: Så kan skatten få effekt”, Mathias Asplund, Norrbottens-Kuriren, 2018-06-27 

 
16. ”Miljöskatterna som flyget slipper”, Jonas Andersson, Norrbottens-Kuriren, 2018-06-25 

 
17. ”Så funkar flygskatten”, Jonas Andersson, Norrbottens-Kuriren, 2018-06-25 

 
18. ”Fel att flygskatten är verkningslös”, Anton Arbman Hansing, Mathias Fridahl, Markus Larsson, 

Svenska Dagbladet, 2018-06-19 

 
19. ”Svenskt Näringsliv tror inte på flygskatt”, Johanna Cederblad, Sydsvenskan, 2018-06-15 

 
20. ”Flygskatten och bonus-malus saknar effekt”, Runar Brännlund, Svenska Dagbladet, 2018-06-14 

 



   
 

   
 

44 
 

21. ”Regeringen lägger bördan på glesbygden”, Jonas Eriksson, Norrbottens-Kuriren, 2018-06-11 

 
22. ”SAS-chefen lockar med nya långlinjer från Stockholm”, Tomas Augustsson, Svenska Dagbladet, 

2018-05-31 

 
23. ”Förlusttyngt SAS tror på vinst”, Sydsvenskan, Tobias Österberg, 2018-05-31 

 
24. ”Analytiker: "Sverige blir mindre hett efter flygskatt"”, Ida Yttergren, Dagens Nyheter, 2018-05-

31 

 
25. ”Höjd flygskatt ska finansiera nattåg”, Hanna Jakobson, Dagens Nyheter, 2018-05-28 

 
26. ”Fridolin:"Underskatta inte en miljöpartist",” Marias Davidsson, Lars Larsson, Norrbottens-

Kuriren, 2018-05-26 

 
27. "Vi vill inte låsa oss vid höjd flygskatt", Hanna Jakobson, Dagens Nyheter, 2018-05-22 

 
28. ”Varför får jag flyga så ofta jag vill? ”, Louise Lundgren, Sydsvenskan, 2018-05-21 

 
29. ”Svårt agera när flyget är en del av vardagen”, Nasim Rahsepar, Sydsvenskan, 2018-05-21 

 
30. ”Konkurs kopplas till flygskatt”, Jonas Andersson, Norrbottens-Kuriren, 2018-05-19 

 
31. ”Flygskatten är en boja”, Johan Eriksson, Norrbottens-Kuriren, 2018-05-17 

 
32. ”Dyrare att flyga - för klimatets skull”, Arvid Adrell, Dagens Nyheter, 2018-05-05 

 
33. ”Krav på ökad flygskatt inför MP-kongress”, Hanna Jakonson, Dagens Nyheter, 2018-05-04 

 
34. ”Var finns allianspartiernas engagemang i miljöfrågor? ”, Johan Ulfström, Dagens Nyheter, 2018-

05-02 

 
35. ”I framtiden måste vi kunna ta nattåget till Berlin och Paris”, Per Erik Rosén, Ellie Cijvat, Dagens 

Nyheter, 2018-04-11 

 
36. ”Skadlig symbolpolitik”, Carina Kärkkäinen, Norrbottens-Kuriren, 2018-04-05 

 
37. ”Låt flygbiljetten kosta vad den egentligen borde kosta”, Anika Agebjörn, Dagens Nyheter, 2018-

04-03 

 
38. ”Inte något klimatlyft. Inte än. ”, Sydsvenskan,  Sydsvenskan, 2018-04-03 

 
39. "Ge Swedavia i uppdrag att minska svenskars flygresande", Isabella Lövin, Dagens Nyheter, 

2018-04-01 

 
40. ”Svårt se effekten av nya flygskatten”, DN, Dagens Nyheter, 2018-04-01 

 



   
 

   
 

45 
 

41. ’’Centerns nej till flygskatt kvarstår - trots väljarnas ja”, Alexandra Carlsson Tenitskaja,  Dagens 
Nyheter, 2018-03-27 

 
42. ”Svenskarnas stöd för flygskatten ökar - majoritet positiva”, Hans Rosén, Jannike Kihlberg,  

Dagens Nyheter, 2018-03-26 

 
43. "Tror inte att passagerarna är beredda att betala så mycket", Mia Holmberg Karlsson, Svenska 

Dagbladet, 2018-03-21 

 
44. ”Industrin är inte vår kompis”, Lisa Magnusson, Dagens Nyheter, 2018-03-21 

 
45. ”Starkt folkligt stöd för flygskatten - men M och C vill riva upp beslutet”, Annakaisa Suni,  

Svenska Dagbladet, 2018-03-20 

 
46. "Vi behöver verkligen inte flyga fem gånger om året för att uppleva avkoppling", Johar 

Bendjelloul, Dagens Nyheter, 2018-03-18 

 
47. ”Att hela landet ska leva känns långt borta”, Johan Eriksson, Norrbottens-Kuriren, 2018-03-17 

 
48. ”Så skapas nya möjligheter”, Catharina Elmsäter-Svärd, Norrbottens-Kuriren, 2018-03-09 

 
49. ”Beskatta resereklam - den får oss att tro att vi blir lyckliga av att flyga”, Cecilia Soler, Dagens 

Nyheter, 2018-03-01 

 
50. ”Det är dags för en ny individualism”, DN, Dagens Nyheter, 2018-02-28 

 
51. ”Överkonsumtion. Det räcker inte med att flyga mindre”, Stefan Edman, Dagens Nyheter, 2018-

02-27 
 

52. "Det är dags att sluta hålla flyget under vingarna.", Gudrun Schyman, Sydsvenskan, 2018-02-23 
 

53. ”Så kan skammen förändra normen”, Sverker Lenas, Dagens Nyheter, 2018-02-07 
 

54. ”MP kämpar för tågen - men ger pengar till flyget”, Annakaisa Suni, Svenska Dagbladet, 2018-02-
03 

 

55. "Nu kan lokalt miljöarbete ge stora effekter även globalt", Svante Axelsson, Lars Zetterberg, 
Dagens Nyheter, 2018-02-03 

 

56. ”Flyget ska inte ha en fribiljett i politiken”, Svenska Dagbladet, 2018-02-01 
 

57. ”Svenskt inrikesflyg kan bli fossilfritt till 2030”, Dagens Nyheter, 2018-01-26 
 

58. ”Flyga ska vi till varje pris - eller? ”, Svenska Dagbladet, 2018-01-23 
 

59. ”Slöseriet går på autopilot”, Dagens Nyheter, 2018-01-21 
 

60. ”Expansionen väcker oro: "Ohållbar klimateffekt"”, Svenska Dagbladet, 2018-01-02 


	1. Introduktion och problemformulering
	1.1 Flygskatten och dess komplexa karaktär
	1.2 Syfte och frågeställningar

	2. Bakgrund
	2.1 Tidigare forskning och empiriska material
	2.2 Teoretiska begrepp
	2.4 Bakgrund till debatten om flygskatt

	3. Metod
	3.1 Metodmotivering av textanalys
	3.1.1. Innehållsanalys

	3.2 Urval och avgränsningar
	3.3 Metodbeskrivning
	3.4 Reliabilitet och validitet

	4. Analys
	4.1 Återkommande teman i debatten om flygskatt
	4.1.1 Miljö och klimat
	4.1.2 Ekonomi
	4.1.3 Alternativa lösningar
	4.1.4 Identitet

	4.2 De teoretiska begreppen i debatten om flygskatt
	4.2.1 Industriell fatalism
	4.2.2 Moralisk kausalitet
	4.2.3 Strukturell kausalitet

	4.3 Avslutande diskussion

	5. Sammanfattning och fortsatt forskning
	6. Referenser

