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1. Inledning 
Kapitlet inleds med en presentation av viss bakgrundsinformation angående 
arbetets tema. Främst behandlas den svenska trafikpolitiken. I övrigt 
behandlar kapitlet uppsatsens syfte, metod m.m.  

1.1 Bakgrund 

Bilens historia började bra. Då den kom sågs den som en 
frälsning för människan eftersom den tillät henne att röra sig mer 
fritt och betydligt snabbare. Framförallt i den nya världen kom 
bilen snabbt att etablera sig då denna del av världen var mera 
anpassningsbar till nya infrastruktursystem p.g.a. att detta 
samhälle ju inte präglades av t.ex. ovärderliga antika stadskärnor 
eller gamla trånga smågator (vilket skulle komma att bli ett stort 
problem i synnerhet för den europeiska trafiken). Glädjen över 
den nya uppfinningen dämpades så småningom eftersom en hel 
del negativa bieffekter blev alltmer uppenbara. Buller, 
trafikolyckor och inte minst miljöförstöring är något som 
kommit att ses som biltrafikens negativa sida.  

Med åren har problemen blivit allt mer akuta. Olika 
åtgärder har vidtagits såväl på internationell som nationell nivå. 
Dock tyder det mesta på att bilismen bara kommer att öka i 
omfattning och många befarar att bullernivåer, trafikolyckor och 
hälsovådliga miljöutsläpp kan nå katastrofala höjder i flera 
storstäder om inte mer radikala åtgärder vidtas. Bl.a. finns ett 
stort intresse för s.k. road pricing, d.v.s., enkelt uttryckt, bilisten 
får själv direkt betala den kostnad dennes körning ger upphov 
till. Tidigare har detta diskuterats, men inte varit praktiskt 



 

genomförbart eftersom teknik för ett lönsamt och tillräckligt 
effektivt system saknats.  

Det finns således en stor politisk ambition att försöka 
ändra människors rörelsemönster och bilanvändning. Individer 
kan sägas röra sig på olika sätt beroende på olika livsvillkor, 
vilket innebär att bilanvändandet kan skilja sig starkt åt mellan 
olika grupper i samhället. Dessa grupper kan urskiljas via 
klassificeringar som kön, ålder, klass och etnicitet. Det kan också 
handla om var någonstans i landet som människor lever och de 
geografiska livsvillkor som detta ger upphov till. 

1.1.1. Svensk transportpolitik 

Fri rörlighet för människor och varor, liksom fri 
rörlighet för tjänster och kapital är grundstenar i 
Europatanken. Fri rörlighet är en grundläggande fri- och 
rättighet för EU-medborgaren. Som Europé man ha rätt 
att resa vart man vill i unionen. Man ska också ha rätt att 
själv välja var man vill bo och arbeta. Den fria 
rörligheten handlar också om att åstadkomma 
förutsättningar för en positiv samhällsutveckling i andra 
avseenden.1  

Citatet ovan kan sägas illustrera den politiska vision som i 
nuläget är aktuell för Sveriges transportpolitik. Denna ska 
samstämma väl med de mål, vilka Sverige, åtminstone indirekt 
och till viss del, har åtagit sig att följa genom medlemskapet i 
Europeiska Unionen. I detta sammanhang framhålls framförallt 

                                                      
1 Citat av Björn Rosengren i Transporter och kommunikationer. Årsbok 
2000/2001, red. SIKA (Stockholm, 2000), s. 16 



 

individens frihet och möjlighet att kunna välja hur denne ska 
röra sig inom unionen men också var han/hon vill bosätta sig. 
Uttalandet ovan nämner även att en ”positiv samhällsutveckling” 
också på andra sätt bör eftersträvas. Längre fram i den text som 
inleds med detta citat framkommer att denna samhällsutveckling 
bl.a. avser högre säkerhet inom transportområdet i form av färre 
olyckor, bättre utnyttjande av den kapacitet som de redan 
befintliga transportsystemet erbjuder samt ett mer miljövänligt 
transportsystem med exempelvis lägre utsläpp av miljöfarliga 
ämnen.2 

I Sverige har man valt att inom ramen för miljöpolitiken 
med hjälp av olika ekonomiska styrmetoder försöka minska 
bilanvändandet och bilberoendet. Det finns också en ambition 
att stödja och i viss mån, tillhandahålla olika alternativ till den (i 
dagsläget) icke-miljövänliga bilen. Det senare kan ske genom t.ex. 
stödjande av forskning på transportområdet och utbyggnad av 
kollektivtrafiken. 

I SOU 1999:62 fastsälls att det i huvudsak finns tre former 
av styrmetoder som är av stor betydelse i svensk trafikpolitik. 
Dessa är skatt på innehav av bilar, skatt på försäljning av bilar 
och drivmedelsbeskattning (d.v.s. skatt på själva körningen av 
bilen). Jämte dessa tre huvudformer har också skrotningspremie 
förekommit.3  

                                                      
2 Björn Rosengren i Transporter och kommunikationer. Årsbok 2000/2001, 
red. SIKA (Stockholm, 2000), s.16 ff. 
3 SOU 1999:62, Slutbetänkande av Trafikskattningsutredningen (Stockholm), 
s. 49 



 

Vad gäller drivmedelsskatten, som kommer att vara mest 
aktuell i denna uppsats, avser denna idag skatt på blyfri bensin 
samt disel. Innan 1995 fanns både blyad och blyfri bensin som 
då skattades olika. Bensinskatten sönderfaller i dag, enligt 
Jansson, i följande tre delar: energiskatt, koldioxidskatt och 
moms.4 

1.2. Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka bilens betydelse för människor 
i olika delar av landet för att genom detta se vilka 
fördelningseffekter miljöpolitik kan ha ur regionalt hänseende.  

1.2.1. Frågeställningar 

Syftet kommer att undersökas utifrån följande frågeställningar: 
 Hur och varför skiljer sig bilberoendet åt mellan glesbygd, 

landsbygd och storstadsområden i Sverige? 
 Vilken betydelse har denna geografiska skillnad för den 

nuvarande miljöpolitiken? 
 Vilken betydelse skulle denna geografiska skillnad kunna 

innebära för ett eventuellt system med road pricing?  

1.3. Avgränsningar 

Av utrymmesskäl behandlar denna uppsats endast två former av 
miljöpolitiska åtgärder –drivmedelsbeskattning och road pricing. 
Dessa offentliga ingrepp brukar ofta motiveras av miljöskäl. 
                                                      
4 Jan Owen Jansson ”Bortom Dennispaketet”, i Transportpolitik i fokus, 
nr. 2:2001, s. 66 



 

Därför kommer just miljöpolitik i samband med transport att 
vara centralt i uppsatsen (andra faktorer som uteslutits är 
trafikskador och trängsel). Läsaren bör också vara uppmärksam 
på att uppsatsen endast behandlar geografiska livsvillkor, d.v.s. 
särskilda livsvillkor som är kopplade till den plats där individen 
lever.5 I och med detta har även attitydaspekten uteslutits, d.v.s. 
attityden till bilinnehav och bilanvändning ägnas inget vidare 
intresse i uppsatsen. 

1.4. Metod och material 

Bakom denna studie finns en tvärvetenskaplig tanke såtillvida att 
området transport ur ekonomisk synvinkel och det mer 
kulturgeografiska området rörlighet är två ämnesmässig ingångar 
i arbetet. Enkvist och Sahuquillo menar att tvärvetenskap kan 
vara när en viss vetenskaplig metod används på ett nytt område 
eller på ett nytt sätt.6 I denna studie har ambitionen varit att som 
teoretisk bakgrund utgå från samhällsekonomi och viss litteratur 
kring rörlighet.  

I sin bok Transportekonomi och livsmiljö skriver Jansson att en 
analys som enbart innehåller ett lätthanterligt, kvantifierat, 
samhällsekonomiskt underlag är något som bör anammas med 
försiktighet. Samtidigt menar han emellertid att  

…hela potentialen hos samhällsekonomisk 
analysmetodik bör utnyttjas också på detta komplexa 

                                                      
5 För närmare beskrivning av begreppet livsvillkor se under rubrik 1.5. 
6 Inger Enkvist & Angel Sahuquillo, Arbeta tvärvetenskapligt. Dialog kring 
ett praktiskt exempel. (Lund, 1999), s. 12 



 

problemområde –så långt den räcker. Utan den 
kvantitativa/monetära grundplattan befinner man sig på 
ett gungfly i den transport- och miljöpolitiska 
diskussionen.7 

Detta har varit min utgångspunkt när jag valt att försöka göra 
detta arbete i en mer tvärvetenskaplig anda. Analysen blir alltför 
begränsad om det ena eller andra perspektivet utesluts. Således är 
denna studie ett resultat av en kombination av två ämnesmässiga 
riktningar.  

1.4.1. Hur litteratur och dokument studerats 

Litteraturstudier är på ett grundläggande sätt viktigt för hela 
forskningsprocessen, enligt Svenning. I detta uppsatsarbete har 
därför studiet av litteratur varit ett väsentligt metodologiskt 
inslag. Delvis har detta, i likhet med vad Svenning uttrycker, 
tjänat till att hitta lämpliga teorier, infallsvinklar och 
frågeställningar. 8 Men framförallt har litteraturstudierna tillfört 
aktuella kunskaper om praktiska tillämpningar av s.k. road 
pricing. Det senare har varit av stor betydelse eftersom något 
liknande system än så länge inte kan sägas ha genomförts i någon 
betydande omfattning i Sverige. Därför blev det en självklar del 
av uppsatsarbetet att försöka hitta lämpliga exempel på detta 
system i böcker, artiklar och diverse aktuella dokument. De 
exempel som jag funnit kan därför även anses som en del av det 
empiriska resultatet, då det har betydelse för analysen på så sätt 

                                                      
7 Jan Owen Jansson, Transportekonomi och livsmiljö (Stockholm, 1996), s. 
122 
8 Conny Svenning, Metodboken (Eslöv, 1997), s. 35 



 

att min förståelse för road pricing troligen hade varit tämligen 
begränsad utan denna kunskap.  

De exempel som jag slutligen kom att välja ut är 
Denninspaketet, norsk trafikpolitik kopplat till miljö och road 
pricing samt Singapores system för att minska biltrafiken i 
innerstaden. Dessa valdes ut genom ett selektivt urval. Med detta 
menas, enligt Svenning, att undersökningsobjektet väljs ut på 
teoretiska grunder för att det innehar vissa, för studien 
betydelsefulla kvaliteter.9 Således valde jag Dennispaketet som ett 
exempel på hur road pricing förekommit i den svenska debatten. 
Mot bakgrund av att bilens betydelse har utvecklats i olika 
riktningar i Europa respektive andra kontinenter (i synnerhet 
U.S.A.) tycktes det mig lämpligt att beröra något europeiskt 
exempel (förutom det svenska Dennispaketet som aldrig 
praktiskt genomfördes), vilket föranledde valet av Norge. 
Slutligen blev Singapore mitt tredje exempel. Detta eftersom 
denna stad mycket flitigt omnämns och diskuteras i flertalet 
vetenskapliga skrifter i samband med transport- och miljöpolitik 
och därför kan anses som ett betydelsefullt exempel på road-
pricing.  

1.4.2. Hur statistiska sekundärdata studerats 

Inom områdena transport, bilism och resande har mycket 
forskning och många utredningar gjorts. Detta innebär också att 
detta fält erbjuder ett stort utbud av färdigt kvantitativt material i 
form av bl.a. offentliga utredningar och andra dylika registerdata. 
För att ta reda på hur olika livsvillkor påverkar beroendet av 

                                                      
9 Conny Svenning, Metodboken (Eslöv, 1997), s. 104 



 

bilen kommer därför statistisk sekundärdata i stor utsträckning 
att användas. De källor vars material primärt har studerats i detta 
syfte är SCB (statistiska centralbyrån) och SIKA (Svenska 
Institutet för KommunikationsAnalys). Andra aktuella referenser 
är En framtidsprognos för bilinnehav gjord av Johansson, 
Kjellman och Mastoms samt Lars-Gunnar Krantz omfattande 
studie om resande bland Sveriges befolkning. Den senare baseras 
på material från de svenska resvaneundersökningarna och 
uppgifter från Riks-RVU under tidsperioden 1978-1996, medan 
den förre bygger på eget sammanställt material 

De typer av data som studerats har framförallt handlat om 
resande och bilinnehav. Vad gäller resande har jag kunnat 
använda mycket redan, av Krantz, sammanställt material. Då 
bilinnehav studerats har jag istället sökt information från SCB 
och SIKA. Dessa båda instanser upptecknar årligen bilinnehavet, 
såväl för hela landet som för län och kommuner.10 För att kunna 
hantera datamängden behövdes ett urval, vilket skulle kunna 
representera glesbygd, landsbygd samt stadsbygd. Detta 
föranledde ett s.k. klusterurval där klustrena utgjordes av landets 
(enligt Glesbygdsverkets definition) glesbygds- och 
landsbygdkommuner samt Storstockholms och Storgöteborgs 
kommuner.11 Ur dessa kluster lottades sedan tretton kommuner 
ut.  

                                                      
10 Sedan år 1995 samarbetar SCB och SIKA med att ge ut materialet i 
form av ”Statistiskt meddelande”, åren dessförinnan stod endast SCB 
som utgivare. 
11 För närmare beskrivning av definitionerna se rubrik 1.6 



 

1.4.3. Metoddiskussion 

Att arbeta tvärvetenskapligt har vållat mig vissa problem. 
Problematiken tycks främst ha haft att göra med att de båda 
ämnesmässiga utgångspunkterna skiljer sig så väsentligt åt. 
Nationalekonomin å sin sida är en vetenskap som vilar på en 
positivistisk kunskapstradition medan studeier om rörlighet ofta 
kan sägas tillhöra en mer tolkande kunskapstradition. Detta 
innebär att de båda ämnesmässiga utgångspunkterna grundar sig 
på helt olika antaganden om hur världen är beskaffad, hur 
människornas sociala värld tar sig uttryck och överhuvudtaget 
vad kunskap är för något.  

Ett bekymmer har bl.a. varit att de båda ingångar som jag 
har försökt föra samman tycks ligga på så olika abstraktionsplan. 
Enligt Bryman har vissa teorier –s.k. “grand theories” –ett högt 
abstarktionsplan, medan andra –s.k. “middle-range thories” –inte 
är lika abstrakta.12 Ekonomi kan, enligt min tolkning, ses som en 
s.k. middle-range theory. Den litteratur som använts kring 
rörlighet i detta arbete är mer av etnografisk och tidsgeografisk 
karaktär, vilket tycks mig mer abstrakt. Problemet med “grand 
theories” är att de ofta har en så hög abstaraktionsnivå att de blir 
alltför komplicerat att applicera dem på verkligheten, menar 
Bryman.13 I den här studien har jag dock försökt att till viss del 
göra detta. Dessutom har den tvärvetenskpliga ambitionen 
resulterat i att teori med hög abstarktionsnivå har försökts 
kombineras med mer konkret utformad teori. Således kan det 
tyckas läsaren som att studien ibland växlar mellan den praktiska 
                                                      
12 Alan Bryman, Social research methods (Oxford, 2001), s. 5 ff. 



 

verkligheten och ett mer abstrakt plan. Det är emellertid svårt att 
se hur detta kunnat göras annorlunda. De båda riktningarna har 
tillfört så mycket att det är svårt att se hur någon av dem skulle 
kunna uteslutas. 

Ovanstående problematik och det faktum att ämnena varit 
så olika i sin grund har gjort att det ibland har varit svårt att inte 
ramla ner i det ena eller andra vetenskapliga facket. Många 
gånger har det tett sig som att det lättaste vore att bara ha en 
ämnesmässig ingång i studien i stället för två. Troligen hade inte 
samma resultat kunnat uppnås vid ett sådant agerande. Min 
slutgiltiga övertygelse är ändå att detta hade varit den enkla, och 
därmed inte givet den bästa vägen för att försöka uppnå 
uppsatsens syfte. 

1.5. Definitioner och begrepp 

Viktiga begrepp i denna uppsats är rörlighet och transport. Dessa är 
dock inte likställda då rörlighet avser människors resande och 
förflyttningar i mer allmän bemärkelse, medan transport, har 
avgränsats till den betydelse som Jansson använder i sin bok 
Transportekonomi och livsmiljö: “fysisk förflyttning av människor 
och gods”.14  

Livsvillkor kan ses som ett tämligen mångfacetterat 
begrepp. I denna uppsats har jag därför valt att konstruera en 
egen förklaring; “fysisk omständighet i vardagslivet som 

                                                                                                      
13 Bryman, s. 5 
14 Jan Owen Jansson, Transportekonomi och livsmiljö (Stockholm, 1996), s. 
15 



 

begränsar individens tillvaro på något sätt i en viss utsträckning”. 
En speciell ålder, ett visst kön, eller en särskild etnisk bakgrund 
är faktorer som kan innebära vissa särskilda livsvillkor. I denna 
studie ägnas dock uppmärksamhet åt de livsvillkor som har med 
individens geografiska omgivning att göra.  

Glesbygd och landsbygd är svårdefinierade termer. 
Utomlands är det vanligt att allt som finns utanför tätorter 
stämplas som glesbygd, vad som sedan räknas som tätort är 
däremot mer varierande, enligt Johansson m.fl.15 I Sverige 
förekommer dock ett flertal indelningar, vilka bl.a. presenteras på 
glesbygdsverkets hemsida. Där framkommer att Svenska 
Kommunförbundet, Glesbygdsverket och Länsstyrelserna skiljer 
på glesbygd och landsbygd, medan SCB inte gör någon egentlig 
uppdelning utan istället kallar allt utanför tätorter med mer än 
200 invånare och mindre än 200 meter mellan husen för 
glesbygd.16 Följande tabell, vilken sammanställts av Johansson 
m.fl., visar hur många människor som kan sägas bo på 
landsbygden resp. glesbygden beroende på hur dessa begrepp 
definieras17: 
 
 Gles-

bygd 
 Lands-

bygd 
Andel av den 

totala 
befolkningen 

Glesbygdsverket 195000  1990000 25 

                                                      
15 Patrik Johansson, Agneta Marell & Kerstin Westin Resande och 
tillgänglighet i glesbygdsområde (Umeå, 2000), s. 11 
16 Glesbygdsverket, Glesbygdsverket- statistik: Definitioner. Available: 
http://www.glesbygdsverket.se/visaavsnitt.asp?id=22 (Acc. 2002-03-
10) 
17 Johansson, Marell & Westin, s. 11 ff. 



 

Sv. Kommun-
förbundet 

228000  382000 7 

Länsstyrelserna 818000  1720000 30 
SCB  1420000  16 
Tabell 1 Exempel på definitioner av glesbygd och landsbygd 
Källa: Johansson, Marell &Westin, 2000 

I dag talas det också ofta om regioner. Uttrycket förekommer i 
många sammanhang och avspeglar på det sättet olika 
förhållanden. SIKA skriver att “det är sammanhanget eller 
funktionen som avgör hur en region bör användas”.18 I boken 
Europa och folken räknar Karlsson upp en rad olika betydelser som 
detta begrepp har haft och har i europiska sammanhang. Två s.k. 
storstadsregioner –Storstockholm och Storgöteborg, kommer att 
uppmärksammas i den här studien. Storstadsregionens 
begreppsliga härledning kan förknippas med det faktum att 
många framåtskridande områden i Europa återfinns i 
omgivningen av en expansiv storstad, vilket bl.a. påpekats av den 
franske geografen Labasse enligt Karlsson.19 I denna uppsats har 
de två storstadsregionerna Storstockholm20 och Storgöteborg21 
används som exempel på stadsbygd. Detta är ett konstruerat ord 
som kommer att användas i uppsatsen som en enklare 

                                                      
18 SIKA, Infrastruktur och regional utveckling, Rapport 2001:3 (Stockholm), 
s. 14 
19 Ingmar Karlsson, Europa och folken –en europeisk nation eller nationernas 
Europa? (Falun, 1996), s. 67-90 
20 Avser, enligt Nationalencyklopedin bd. 17, s. 318, Stockholms län 
bortsett från kommunerna Södertälje, Nynäshamn och Norrtälje. 
21 Avser, enligt Nationalencyklopedin bd. 8, s. 263, Göteborg, Mölndal, 
Kungälv, Lerum, Ale, Kungsbacka, Härryda, Partille, Öckerö, Tjörn 
och Stenungsund. 



 

benämning på på det som av glesbygdsverket deffinieras som 
icke- gles- eller landsbygd.22 

Road pricing är ett omdiskuterat begrepp som vanligen 
avser en ekonomiskt strategi vilken innebär att de som brukar 
motorfordon själva ska betala de eventuella skadorna därav. Det 
handlar således ofta om att följa en s.k. “polluter pays”- princip 
(PPP). Begreppet brukar dock avsmalnas något och omnämnas 
främst i samband med diskussioner kring vägtullar och 
vägavgifter. I vägtullsutredningen används begreppet, enligt 
Naturvårdsverket, som en  

beteckning för system med ambition att styra efterfrågan 
och där avgiften beräknas utifrån de 
samhällsekonomiska marginalkostnader som genereras 
av den individuella transporten.23 

Johansson och Matssons definition, som också omnämns i 
Svenska Naturvårdsverkets skrift, tyder mer på ett intresse av att 
ta betalt för den direkta användningen av en väg.24 I ett mer 
internationellt perspektiv kan även författarna Grieco och Jones 
begreppsförklaring nämnas: 

…a road-user charge introduced explicitly to make 
drivers pay for the costs of congestion and other 

                                                      
22 För vidare information se Glesbygdsverket, Glesbygdsverket- 
statistik: Definitioner. Available: 
http://www.glesbygdsverket.se/visaavsnitt.asp?id=22 (Acc. 2002-03-
10) 
23 Naturvårdsverket, Road pricing –ett sätt att minska olika 
miljöproblem? (Stockholm, 1996), s. 12 
24 Naturvårdsverket, s. 12 



 

externalities that they impose on other road users (and 
those in adjacent frontages).25 

I denna studie kan både definitionen ovan samt 
vägtullsutredningens förklaring av begreppet ses som aktuella.  

1.6. Disposition 

De två följande delarna av denna uppsats, del två och tre, belyser 
uppsatsens ämnesmässiga och teoretiska bakgrund. I kapitel två 
presenteras således några litterära perspektiv vad gäller rörlighet. 
Detta studieområde kan framförallt kopplas till kulturgeografi, 
men även tidsgeografi kan ses som ett aktuellt inslag. Därefter 
följer i kapitel tre en övergripande presentation av den 
samhällsekonomiska synen på transport och miljö. Kapitlet kan 
ses som uppsatsens primära teoretiska utgångspunkt. 

Under rubrik fem ges därefter läsaren en inblick i hur 
miljöpolitik på transportområdet praktiskt kan ta sig uttryck i 
några olika länder.  

Den efterföljande delen av uppsatsen är en beskrivning av 
kvantitativa data som utgör studiens empiriska grundmaterial. 
Denna del bör ses som rent deskriptiv eftersom materialet 
kommer att analyseras närmare först i det nästkommande 
analyskapitlet. Uppsatsen avslutas sedan med en slutdiskussion 
där de eventuella slutsatser som kan dras av studien diskuteras 
och förslag till vidare forskning presenteras. 

                                                      
25 Margaret Grieco & Peter M. Jones, ”A change in the policy climate? 
Current European perspectives on road pricing”, Urban studies 1994:31, 
s. 1518 



 

2. Rörlighet och geografiskt 
betingade livsvillkor 

I kapitlet presenteras grundläggande teorier som kan förknippas med 
rörlighet som studieområde. Det, för studiet av rörlighet, viktiga området 
tidsgeografi har fått ett eget sammanfattande avsnitt. Därefter behandlas 
frågor kring rörlighet och geografiskt bestämda livsvillkor. Avslutningsvis 
behandlas rörlighet ur ett historiskt perspektiv. 

2.1. Hur studeras rörlighet? 

När rörlighet studeras kan detta ske på olika vis. En 
kategoriserande indelning som ofta refereras har gjorts av Golob 
och Golob. De huvudkategorier som presenteras är, enligt 
Krantz: segmenteringsansatsen, valhandlingsmodeller, 
aktivitetsansatsen, attitydansatsen och den experimentella 
ansatsen. Dessa skiljer sig åt så till vida att de fokuserar och drar 
slutsatser utifrån olika data och olika sätt att se på mänskliga 
aktiviteter. I t.ex. attitydansatsen riktas uppmärksamheten mot 
individers attityder till och värderingar av rörlighet medan 
segmenteringsansatsen är inriktad mot att göra indelningar av 
befolkningen baserat på deras rörlighet och behov. Det finns 
också inslag av att olika vetenskaper har speciellt stor betydelse i 
vissa ansatser som t.ex. i valhandlingsmodellerna där ekonomisk 
teori är en grundläggande utgångspunkt. I den experimentella 
ansatsen är dock bredden stor vad gäller den vetenskapliga 
inriktningen och tyngdpunkten ligger istället på att utvärderingar 
görs av konkreta försök vad gäller förändringar som gjorts på 
trafikområdet, skriver Krantz. 



 

De olika kategorierna upptecknades i mitten av 80-talet 
och kan därför idag ses som något inaktuella. Det är numera, 
enligt Krantz, vanligt att kategorierna blandas och gränslinjerna 
dem emellan flyter på så sätt ihop. Den kategori som ändå kan 
sägas ha fått mer och mer utrymme inom forskningen kring 
rörlighet är aktivitetsansatsen. Denna går ut på att rörlighet ses 
som ett resultat av hela det aktivitetsmönster som omger 
individen. På detta sätt ses resorna mer som en del av ett större 
sammanhang än som en isolerad aktivitet, skriver Krantz.26  

2.2. Något om tid och rum i förhållande till 

rörlighet som studieobjekt 

Tidsgeografin har också fått ett större inflytande vad gäller 
studier av rörlighet i och med den allt vanligare 
aktivitetsansatsen, menar Krantz.27 I individens val av färdsätt 
(förutsatt att ett val finns) föreligger en tidsmässig aspekt 
eftersom det kan ta olika lång tid att resa med olika färdmedel 
samt att en del följer förutbestämda avgångs- och ankomsttider 
(t.ex. diverse kollektiva färdmedel). Till detta hör att det s.k. 
tidrummet är ändligt på så sätt att dygnet innehåller det maximala 
antalet av 24 timmar.28 Det tidsgeografiska perspektivet kan 

                                                      
26 Lars-Gunnar Krantz, Rörlighetens mångfald och förändring. Befolkningens 
dagliga resande i Sverige 1978 och 1996. (Göteborg, 1999), s. 10 ff. 
27 Krantz, s. 15 
28 Begreppet ”tidrummet” utgör, enligt Johan Asplund, ett 
grundbegrepp inom tidsgeografin och tjänar bl.a. till att poängtera att 
”allt som sker, sker i tid och rum” och därför inte ”allt som sker, sker i 



 

därför sägas ha sitt naturliga hemmahörande i samband med att 
studier kring människors rörlighet görs. Tidsdimensionen är 
något som i allra högsta grad påverkar hur vi rör oss och varför.  

Utifrån Asplunds diskussion kring tidsgeografi kan 
följande viktiga begrepp nämnas: restriktioner, projekt, växelverkan, 
samfärdsel, budgetera och verksamhetsknippen . Asplund skriver att 
”fenomen ligger och trängs med varandra och inverkar på 
varandra utan att i övrigt ha något samband som kan förstås ur 
nu kända generella principer”. Detta ger upphov till restriktioner 
för individers, gruppers och organisationers handlingsfrihet. 
Asplund poängterar att restriktioner aldrig går att studera enbart 
utifrån de givna systemet eftersom detta alltid står i relation till 
andra system. Sammanhanget blir på detta sätt centralt. Med 
projekt avser Asplund en individs aktiva existens i tidrummet. För 
att olika projekt ska kunna genomföras förutsätts även 
växelverkan och samfärdsel med personens omgivning. Projekt kan 
inte förekomma bara i tomma intet utan förutsätter materia, 
information, energi och i de flesta fall även andra individer. I sina 
projekt tar människan vidare hjälp av olika verktyg, t.ex. bilen 
och ibland även andra individer. P.g.a. att en person vanligen 
bara kan använda sig av ett projekt i taget tvingas denne att 
budgetera med sin tid. Han/hon ingår också även i 
verksamhetsknippen tillsammans med andra individer, exempelvis 
genom att vissa aktiviteter samkörs (t.ex. en familjs gemensamma 
middag) eller att en del projekt bara kan utföras av en person i 
taget (t.ex. ett toalettbesök). Rörlighet kan sägas utgöra en 
                                                                                                      
tid och rum”. (Asplund, Tid, rum, individ och kollektiv (Stockholm, 1985), 
s. 190) 



 

speciell beröringspunkt i samband med tidsgeografin på så vis att 
de flesta projekt på något sätt alltid innefattar förflyttningar. 
Således nästan omöjliggörs tids- och rumsmässiga studier som 
inte också innefattar ett studium av rörlighet.29  

2.3. Ett individperspektiv –vilken betydelse 

har den geografiska omgivningen? 

Genom att titta på de restriktioner som individer eller grupper 
möts av i vardagen kan rörlighet förstås i ett större sammanhang. 
På detta sätt utvecklas ett synsätt där individen och dennes 
individuella förutsättningar på ett tydligare vis sätts i centrum för 
en analys. En viktig utgångspunkt för detta är att resandet i sig 
inte har någon nyttoeffekt utan att nyttan av att resa istället 
utgörs av att man kan utföra olika aktiviteter. Krantz menar att 
individens omgivning påverkar dennes resemönster genom dess 
sociala bestämningar, dess geografiska struktur och den 
infrastruktur som den erbjuder.30 

Enligt Madre och Pirotte kan en stor tyngdpunkt läggas 
vid de geografiska livsvillkorens betydelse för individen. De 
pekar bl.a. på undersökningar som visar att bilanvändande skiljer 
sig starkt åt mellan olika regioner.31 Detta visar vilken stor 

                                                      
29 Johan Asplund, Tid, rum, individ och kollektiv (Stockholm, 1985), s. 
185-202 
30 Lars-Gunnar Krantz, Rörlighetens mångfald och förändring. Befolkningens 
dagliga resande i Sverige 1978 och 1996. (Göteborg, 1999), s. 18 ff. 
31 Jean-Loup Madre & Alain Pirotte, ”Regionalisation of car-fleet and 
traffic forecasts” i Understanding travel behavior in an era of change, red. 
Peter Stopher & Martin Lee.Gosselin (Quebec, 1997), s. 525-545 



 

betydelse de individuella livsvillkoren har för studerandet av 
rörlighet. Utan det mer individfokuserande synsättet blir det 
svårt att hitta förklaringar till varför folk stannar kvar och bor på 
vissa ställen trots att detta kan ses som olönsamt (eller med 
ekonomisk terminologi icke nyttomaximerande). Hägerstrand 
skriver om uteslutningen av individperspektivet att  

”It is convenient in theory and often in reality, but the 
idea implies two things: first, that there is a worthwhile 
place to go to; and second, that it is of no relevance that 
some have to be left behind.” 

En stor del av förklaringen till olika rörelsemönster ligger 
naturligtvis i personers strävan efter att tjäna pengar och kunna 
spendera dessa på åtråvärda saker, men det finns också annat i 
individens omgivning som påverkar denne att resa och röra sig 
som denne gör, menar Hägerstrand vidare.32  

2.4. Hur kan rörlighet betraktas ur ett 

historiskt perspektiv? 

I de gamla bondesamhället präglades vanligen individens 
omgivning av självhushåll. Livsmedel och andra förnödenheter 
som t.ex. virke och vatten kom från samma lilla begränsade 
markbit rakt under individen och dennes familj. På detta sätt 
hade människors livsvillkor en vertikal förankring, som 
Hägerstrand uttrycker det. I det moderna samhället kan istället 



 

en horisontell länkning skönjas, vilket kan förklaras genom 
följande citat av Hägerstrand:  

”Den egna arbetsinsatsen är helt beroende av 
yttervärldens bistånd och den görs inte för eget bruk 
utan för att spridas.[…] Nästan allt som utföres på en 
plats tar nu i anspråk tillgångar på någon annan plats”.33  

För att kunna hantera en så pass decentraliserad och komplex 
värld har nya vetenskapliga hjälpmedel utvecklats och även en 
stor del ny teknik. Men det mest utmärkande är, enligt 
Hägerstrand, den nya organisationsformen i form av städer och 
stadsregioner. En förutsättning för att den horisontella 
länkningen ska kunna fungera är att material, människor och 
upplysningar kan förflyttas snabbt. Faktum är dock, har det visat 
sig, att just människorna är de mest svårförflyttade, menar 
Hägerstrand. Människor måste emellertid kunna samverka för att 
kunna sammanföra olika specialistkunskaper och på detta sätt 
återspeglar staden som organisationsfenomen människans 
begränsningar vad gäller transporterbarhet.34 

Jansson kan också konstatera att det i industrialismens 
tidiga skede i första hand rådde en motorisering av långväga 
transporter i form av ångfartyg och järnvägar. I samband med 
detta bygdes godsterminaler och handelsstaioner upp runt 

                                                                                                      
32 Torsten Hägerstrand ”What about people in regional science?”, i Om 
tidens vidd och tingens ordning, red., Gösta Carlestam & Barbro Sollbe 
(Stockholm, 1991), s. 143 ff. 
33 Torsten Hägerstrand, Urbaniseringen. Stadsutveckling och regionala olikheter 
(Lund,1970), s.19 ff. 
34 Torsten Hägerstrand, Urbaniseringen. Stadsutveckling och regionala olikheter 
(Lund,1970), s. 19 ff. 



 

hamnar och stationer, vilket i sin tur medförde att människor 
drogs till dessa platser och städer växte fram. Bilismen, som även 
är aktuell inom kortväga trafik hade sitt intåg först när en 
urbanisering redan hade skett.35 

2.5. Sammanfattning 

Inom studiet av rörlighet finns olika teoretiska och 
metodologiska tillvägagångssätt. Numera är det vanligt att många 
av dessa används tillsammans. Den vanligaste ansatsen brukar 
vara den s.k. aktivitetsansatsen där forskaren eftersträvar att se 
resorna som en del av en större helhet.  

Även det tidsgeografiska perpektivet kan idag ses som 
tämligen vanligt. Resande innehåller oundviklingen en mycket 
speciell tidsaspekt då allt som ska göras ofta innebär en mer eller 
mindre tidskrävande resa till och från aktiviteten. Viktiga 
begrepp inom tidsgeografin är, enligt Asplund, restriktioner, 
projekt, samfärdsel, växelverkan, budgetera och 
verksamhetsknippen.  

Den geografiska omgivningen innebär vissa livsvillkor för 
individen. Detta individperspektiv är viktigt att ta hänsyn till i 
samband med studiet av rörlighet. Ur ett historiskt hänseende 
kan det konstateras att människors tillvaro förändrats från ett liv 
ute på landsbygden till en mer urban livsstil. Detta har präglat 
rörligheten på så sätt att varor och gods idag transporteras över 

                                                      
35 Jan Owen Jansson, Transportekonomi och livsmiljö (Stockholm, 1996), s. 
22 ff. 



 

hela jordklotet medan människor är svårare att transportera och 
därför hamnar i städer.  



 

3. Transport och miljöproblem –ett 
samhällsekonomiskt perspektiv 
Kapitlet behandlar ekonomiska spörsmål kring transportens miljöproblem. 
Ekonomisk teori kring miljöutsläpp presenteras och läsaren får en inblick i 
hur man med ekonomiska medel kan motverka miljöförstöring i samband 
med transport.  

3.1. Rörlighet som genererar miljöproblem 

Beträffande rörlighet som studieobjekt har ett speciellt fokus 
kommit att riktas mot transportsektorn och då framförallt 
bilresande. Detta eftersom denna viktiga del i den nutida 
människans förflyttningar har kommit att skapa såväl olika 
miljöfarliga utsläpp som trängsel och buller. Innebörden av detta 
har, enligt Krantz, blivit att forskningens tyngdpunkt har flyttats 
från ambitionen att kunna förutsäga tillväxten av rörlighet och 
hur ett ökat behov av rörlighet skulle kunna tillfredställas till att 
studera vad en begränsning av möjligheten till förflyttningar 
skulle kunna innebära för människor.36 

Det är i första hand avgasrelaterade problem som brukar 
avses i den allmänna miljödebatten gällande bilar och andra 
transporter. Vid förbränning av fossila bränslen blir koldioxid, 
svavel och kväveoxid mer eller mindre oundvikliga biprodukter. 
Då fordon med förbränningsmotorer ger ifrån sig avgaser säger 
man att de emitterar avgaser. Därför har olika fordon olika 
emissionsfaktorer. För olika slag av personbilar varierar i hög 



 

grad emissionsfaktorerna, främst beroende på om fordonet är 
utrustat med katalysator eller ej. Dessutom har bilens ålder och 
hur den körs mycket stor betydelse, menar Jansson.37 Det är 
emellertid, vilket senare kommer att behandlas, svårt att 
kvantifiera effekterna av miljöproblem.  

3.2. Transportens miljöproblem i ekonomisk 

teori 

Inom den ekonomiska teorin finns en grundläggande 
föreställning om knapphet. De produktiva resurserna är 
begränsade i förhållande till de mänskliga behoven. I en perfekt 
konkurrensmarknad tänker man sig vanligen att samhällets 
resursfördelning på ett effektivt sätt kan lösas. Detta är ett 
teoretiskt resultat som grundar sig på olika förutsättningar, t.ex. 
att det inte förekommer några s.k. externa effekter. Externa 
effekter är olika följder som orsakas av produktion eller 
konsumtion men som inte syns i marknadspriserna. 
Transportsektorn genererar olika sorters externa effekter, d.v.s. 
effekter som påverkar andra aktörers konsumtions- och 
produktionsmöjligheter och som inte ingår i transportsektorns 
kostnader. Påverkan på miljön i form av olika utsläpp är exempel 
på detta. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv misslyckas 
marknadsekonomin på detta sätt att fördela resurserna på bästa 

                                                                                                      
36 Lars-Gunnar Krantz, Rörlighetens mångfald och förändring. Befolkningens 
dagliga resande i Sverige 1978 och 1996. (Göteborg, 1999), s. 13 
37 Jan Owen Jansson, Transportekonomi och livsmiljö (Stockholm, 1996), s. 
47 



 

möjliga vis. Marknadsmisslyckandet har i sin tur att göra med att 
t.ex. ren luft eller rent vatten är en kollektiv vara där 
äganderätten är svår att definiera. Ett perfekt marknadssystem 
förutsätter att äganderätten lätt kan identifieras.38  

För att kunna lösa marknadsmisslyckanden görs ofta 
offentliga ingrepp i resursfördelningen. Ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv bör sådan miljöpolitik bedrivas 
så långt det är kostnadseffektivt, d.v.s. till dess att kostnaden inte 
överstiger värdet av det som kan uppnås. Rimligen är det inte 
möjligt att rena alla utsläpp fullt ut. Det är istället mer intressant 
att titta på hur stora utsläpp som kan tillåtas. Detta beror på hur 
stora de samhällsekonomiska kostnaderna är för att bedriva 
miljöpolitik och vilka de samhällsekonomiska intäkterna kan 
sägas vara. 

3.2.1. Osäkerhet gällande miljökostnader 

Hur stora kostnaderna är för dessa externa miljöeffekter kan vara 
svårt att avgöra. En samhällsekonomisk analys förutsätter 
emellertid att någon slags uppskattning av kostnader och intäkter 
görs. I slutändan måste någon betala för de externa effekterna 
och i praktiken handlar det om att fastställa en summa i kronor 
och ören. Det kan, som Jansson nämner, t.ex. vara svårt att 
beräkna emissionsfaktorerna beroende på olika fordon samt var 
och hur de körs.39 
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Går det att sätta ett pris på miljön? Kanske borde inte 
avgaser få finnas överhuvudtaget. Frågan är, som Jansson 
uttrycker det, ”…om avgaskostanderna är ”speciella” i någon 
principiellt väsentlig mening, som gör ekonomisk analys mindre 
relevant”. I klassisk nationalekonomi fanns ingen tvekan om vad 
begreppet kostnad innebar men man var ändå medveten om att 
detta utgjorde grunden i en mycket förenklad modell, menar 
Jansson. En förenkling av detta slag kräver därför en definiering 
av etiska ramar gällande den aktuella verksamheten (i det här 
fallet bilåkande). Jansson för i och med detta in ytterligare 
variabler, vilka har att göra med livskvantitet och- kvalitet, i den 
ekonomiska analysen. I den traditionella nationalekonomin utgår 
man från att det finns varor och tjänster, X, vilka ger 
behovstillfredsställelse och fritidstimmar, F. Ju mer en individ 
har av F och X desto högre är välfärden för individen. Enligt 
resonemanget ovan skulle det alltså vara intressant att även 
tillägga livskvantitet och- kvalitet, Y. Jansson påpekar dessutom 
att alla naturresurser inte är outtömliga och att det därför kan 
vara av intresse att lägga till Z, representerande olika 
miljönyttigheter. På detta sätt blir välfärdsfunktionen följande:40 
V = f (X, F, Y, Z) 
V = välfärdsnivå 
X = konsumtionsvaror och –tjänster 
F = fritid 
Y = levnadsår och livskvalitet 
Z = miljökvalitet 
                                                      
40 Jan Owen Jansson, Transportekonomi och livsmiljö (Stockholm, 1996), s. 
114 ff. 



 

3.3. Offentliga ingrepp/styrmedel 

Offentliga ingrepp för att åtgärda marknadsmisslyckanden kan 
ske antingen genom administrativa åtgärder eller olika 
incitamentbaserade åtgärder. Olika gränser för utsläpp från 
fordon utgör ett exempel på ett administrativt ingripande. 
Genom att tillämpa olika incitamentrelaterade styrmedel vill man 
istället påverka producenters och konsumenters beteende på ett 
mindre direkt sätt.  

3.3.1. Drivmedelsbeskattning 

Redan 1929 beskattades drivmedel för första gången. Detta 
motiverades då av statsfinansiella skäl. Först på slutet av 1970-
talet började miljöskäl att nämnas som ett argument för 
drivmedelsbeskattning.41 Jansson skriver att denna skatt 2001 
totalt inbringar 40 miljarder kr till staten, vilket visar på den stora 
betydelse som denna statsfinansiella post kan sägas ha.42 

Att ”drivmedelsbeskattning är ett effektivt styrmedel 
under förutsättning att den har en påverkan på bilisternas 
beteenden” konstateras i SOUs slutbetänkande av 
trafikbeskattningsutredningen 1999.43 Detta betyder med andra 
ord att bilisterna måste vara benägna att minska sitt bilåkande då 
priset på drivmedel (genom en pålagd skatt) ökar. På detta sätt 
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avgörs skattens styreffekt av efterfrågans priskänslighet, vilket 
mäts i priselasticitet. Den procentuella förändringen i efterfrågan 
vid en pris- respektive inkomsthöjning på en procent anger 
denna elasticitet. Om denna elasticitet är mindre än 1 innebär det 
att varan är oelastisk, d.v.s. minskningen av efterfrågan är mindre 
än en procent vid en prisökning på en procent. Varan följer då 
inte de normala förhållandena för priskänslighet, vilket innebär 
att efterfrågan minskar då priset ökar. De varor som kan 
betraktas som oelastiska tycks alltså anses så nödvändiga i 
konsumentens ögon att priset har mindre betydelse. Att det 
förhåller sig på detta sätt kan också sägas bekräftas av att t.ex. 
baslivsmedel har en priselasticitet på mellan 0,3 och 0,8 i 
Sverige.44 SOUs trafikbeskattningsutredning visar att 
priselasticiteten för bensin i ett kortare tidsperspektiv är ca 0,3 
procent, men upp mot 0,7 procent på längre sikt. Faktum är 
dock att bensin, som utgör det klart mest använda drivmedlet i 
vårt land, är en tämligen oelastisk vara.45 

Bensinskatten ger stabila skatteintäkter och fungerar 
därför utmärkt ur fiskal synvinkel. Men kortsiktigt, d.v.s. om en 
snabb förändring i bilisternas beteende eftersträvas, har skatten 
föga effekt. Jansson tar även upp andra problem med den 
nuvarande drivmedelsbeskattningen. Han talar om följande tre 
avgiftsslag som kan anses aktuella inom vägtrafikområdet: 1) 
koldioxidskatt som syftar till att hålla nere koldioxidutsläppen till 
en särskild nivå, 2) för att även andra avgaser än koldioxidutsläpp 
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ska uppmärksammas bör en avgift på drivmedel (även sådana som 
ej är fossila, t.ex. biogas) användas som ett incitament som ska 
leda till mindre utsläpp, 3) ett pris på trafiken vilket i bästa fall 
utgår från antalet kilometer som körs och alltså inte har något 
direkt samband med bränslet. I dagsläget avser den nuvarande 
drivmedelsskatten att täcka alla dessa tre poster både i städer och 
på landsbygden, vilket Jansson menar är ohållbart. Detta 
eftersom det inte kan sägas uppfylla eller ens komma i närheten 
av den optimala prisstruktur som rent samhällekonomiskt bör 
eftersträvas.46 

3.3.2. Road pricing 

Med en optimal samhällsekonomisk prissättning menas vanligen 
att de kostnader som orsakas av en viss aktör får betalas av 
densamme. Road pricing är ett försök att genomföra denna 
strategi. Olika faktorer gör dock att de externa kostnader 
(orsakade av externa effekter) som det i detta sammanhang är tal 
om kan variera kraftigt och därför måste dessa värderas för att få 
fram ett effektivt pris, menar Naturvårdsverket i sin rapport Road 
pricing.47 De externa kostnaderna i form av hälsorisker och 
trängsel är t.ex. större vid rusningstid i städer jämfört med 
samma tid på landsbygden. Föroreningarna varierar även, som 
tidigare nämnts, beroende på transportslag, fordonets ålder, 
körbeteende etc. Teoretiskt sett skulle dessa kostnader alltså 
behövas värderas var för sig för att uppnå en optimal 
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prissättning, menar Naturvårdsverket. Detta kan dock i praktiken 
bli svårt p.g.a. att detta skulle kräva hård övervakning och 
mycket annan information. Det hela skulle troligen också 
utmynna i en politisk, juridisk och inte minst etisk diskussion. 
Den nytta som skulle uppnås med ett system av detta slag kräver 
dessutom dyr tekniskt avancerad utrustning, vilket skulle kunna 
utmynna i ännu högre kostnader än de som förelåg från början.  

3.4. Sammanfattning 

Vad beträffar rörlighet och miljöproblem är det främst 
transportsektorn som kan sägas generera olika miljöfarliga 
utsläpp. Koldioxid, svavel och kväveoxid är miljöfarliga ämnen 
som bildas vid förbränningen i fordonens motorer. Detta kallas 
för att fordonen emitterar avgaser och man säger att olika fordon 
har olika emmisionsfaktorer. Emissionsfaktorerna påverkas bl.a. 
av bilens ålder och sättet den körs på. 

Effekter som inte syns i marknadspriser men som ändå 
påverkar andra aktörers produktions- och 
konsumtionsförutsättningar kallas inom ekonomisk teori för 
externa effekter. Miljöfarliga utsläpp är exempel på sådana 
externa effekter. En orsak till att detta inte syns i 
marknadspriserna är att det påverkar olika s.k. kollektiva varor 
t.ex. ren luft. Äganderätten måste vara klart definierad om ett bra 
marknadssystem ska fungera utan externa effekter. Ett sätt att 
ändå komma åt dessa effekter är att göra olika offentliga ingrepp, 
t.ex. genom beskattning. 



 

Det kan emellertid vara svårt att avgöra hur olika 
kostnader för t.ex. ren miljö ska värderas. Vissa etiska ramar 
måste föreligga för att en analys ska kunna göras, menar Jansson. 
Individens välfärd handlar inte bara om konsumtionsvaror, 
konsumtionstjänster och fritidstimmar utan även om t.ex. 
livskvalitet och miljökvalitet.  

Drivmedelsbeskattning och road pricing är två exempel på 
styrmedel som kan leda till att producenters och konsumenters 
beteende ändras. Drivmedelsbeskattning tycks ändra betendet 
hos bilister i mindre omfattning och framförallt på lång sikt. Det 
går att ifrågasätta om den beskattning ur samhällsekonomisk 
synvinkel verkligen kan leda till någon optimal prisstruktur, 
menar Jansson. Road pricing är ett försök att få den aktör som 
orsakar en viss kostnad att själv betala denna. Det är dock svår 
att praktiskt genomföra detta då kostnaden varierar i så stor 
utsträckning mellan landsbygd och stadsbygd, olika fordonstyper, 
körbeteende m.m. Systemet kräver dessutom dyr och tekniskt 
avancerad utrustning, vilket kan bli ett problem. 



 

4. Miljöstrategier på 
transportområdet. 
I kapitlet presenteras tre exempel på olika miljöstrategier inom 
transportområdet. Det första exemplet är det svenska Dennispaketet som 
kan ses som en strategi för att lösa en innerstads trafikproblem. De båda 
andra exemplen innehåller ett europeiskt samt ett asiatiskt projekt för att 
lösa olika trafikproblem. 

4.1. Dennispaketet –en omfattande 

helhetslösning 

Stockholm stads landsting utvecklade under början av –90-talet 
en plan för att lösa Stockholms både miljö- och trängselmässiga 
problem. I september 1992 enades socialdemokraterna, 
moderaterna och folkpartiet om denna, vad man enligt 
Tengström kan betrakta som, enhetliga strategi. Hittills är detta 
avtal den mest omfattande helhetslösningen som antagits i ett 
enda beslut i Stockholmsregionens historia.48 Planerna 
förkastades senare och lågkonjunkturen under –90-talet blev 
istället Stockholms räddning från alltför stort trafikkaos, menar 
Jansson. Sedan dess har emellertid en högkonjunktur infunnit sig 
och problemen har återigen blivit allt mer uppenbara.  

Dennispaketets motto var, enligt Jansson, ”Bättre runt än 
genom” och byggde till största delen på att leda om den trafik 
som passerar genom Stockholm runt staden och samtidigt satsa 



 

stort på upprustning av kollektivtrafiken. Investeringarna som 
krävdes för att bygga den nya ringleden runt Stockholm skulle 
finansieras med hjälp av biltullar. Pengarna till 
kollektivtrafiksatsningen skulle tas från skattemedel och staten 
skulle bidra med 4 miljarder kr.49  

De förväntade konsekvenserna av den nya lösningen kan 
sammanfattas i följande punkter, vilka bygger på Tengströms 
beskrivning, där han utgår från en skriftlig presentation gjord av 
Bo Malmsten i juni 1993: 
 Mer trafik förväntades återfinnas på de större vägarna med 

mer kapacitet. 
 I innerstaden räknade man med att trafiken skulle minska 

med 35 procent och totalt väntas den minska med 10 
procent. 

 Koldioxidutsläpp och kväveoxidutsläpp förväntades minska 
med 20 procent vardera. 

 I innerstaden menade man dessutom att kväveoxidutsläppen 
skulle sjunka med 35 procent och bullernivån falla med 35 
procent. 

 De samhällsekonomiska vinsterna bedömdes bli en och en 
halv gånger större än investeringskostnaderna.50 
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4.1.1. Kritik mot Dennispaketet 

Kritiken mot Dennispaketets lösningar blev massiv och, som 
tidigare nämnt, gick planerna om intet. Flera missnöjda 
uttalanden kom från olika miljöorganisationer, vilka bl.a. menade 
att den överenskomna lösningen uppmuntrade till ett 
transportvänligt samhälle. I kölvattnet på denna kritik 
presenterades därför en alternativ strategi framtagen av Svenska 
Naturskyddsföreningen. Grundtanken i detta förslag är, enligt 
Tengström, att försöka lösa problemen med trängsel och utsläpp 
utan att behöva bygga nya vägar. Detta mål ska uppnås genom 
upprättandet av vägtullar. Mellan 06.00 och 19.00 är det 
meningen att trafikanter ska betala en avgift när de passerar en 
tull vid inloppet till någon av de tio zoner, som Stockholm 
innerstad kommer att delas in i. En mindre del av inkomsterna 
från tullarna kommer, enligt Tengströms sammanfattning av 
förslaget, att gå till investeringar i kollektivtrafik och kostnader 
för att minska bullernivån i staden. Den större delen av 
intäkterna kommer dock att återföras till Stockholms 
medborgare i form av reducerade skatter.51  

En annan kritisk punkt som framfördes av 
miljöorganisationer var det faktum att vägbygget skulle förstöra 
parkområden, friluftsområden och andra strövmarker –en 
uppfattning som även i hög grad delades av lokalbefolkningen, 
menar Jansson. I rapporten Bortom Dennispaketet belyses denna 
kritiks relevans genom exemplet med de amerikanska s.k. 
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”bilstäderna ” där de stora trafiklederna innebär att det som 
gång- eller cykeltrafikant i stort sett blir omöjligt att röra sig i 
någon större utsträckning. Stora vägbyggen riskerar att skärma av 
och dela in staden i mindre delar och tar dessutom upp 
markutrymme.52  

Allmänhetens inställning till nya vägar gjorde att förslagets 
förhandlingsparter kom att i stor utsträckning utesluta nya vägar 
ovan jord som en tänkbar lösning. I stället fokuserade man på 
tunnlar. Jansson menar emellertid att detta ur 
samhällsekonomisk synvinkel bör ses som förkastligt, då 
tunnelprojekt är mycket kostsamma och därför kan anses vara en 
förgången företeelse. Författaren förespråkar i stället nytänkande 
i form av ett system av bl.a. vägtullar, liknande det som 
presenterades av Naturskyddsföreningen. Dessutom påpekar 
Jansson att ringleder endast leder om trafiken som går genom 
staden. Detta är det mindre problemet i Stockholm då denna 
trafik endast utgörs av 24 procent av stadens trafik medan hela 
64procent av resorna antingen har start eller mål i innerstaden. 
De resterande 12 procent har dessutom både start och mål i 
centrum.53 

4.2. Norsk satsning på storstadsregioner 

I den norska nationella transportplanen uppmuntras alternativa 
försök att komma till rätta med transportens miljöproblem. Det 
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framkommer också att det finns klara ambitioner att utöver stora 
avgiftskrav på miljöskadliga transporter och drivmedel tillämpa 
viss trafikreglering i form av vägavgifter, tidsreglerade vägtullar 
(bompengesatser) och parkeringsreglering. Ett försök, vilket 
skulle gå ut på att tillåta biltrafikanter som samåker att passera i 
kollektivtrafikens körfält, planeras också att genomföras i Oslo, 
enligt transportplanen. Det är främst i Norges större städer som 
behovet av nya lösningar anses vara mest akut. Detta eftersom 
större delen av Norges befolkning bor och arbetar där, vilket gör 
att det uppstår särskilt stora miljöproblem, men även 
framkomlighetssvårigheter, i dessa tätortsområden. 54 

Norge var , enligt Grieco och Jones, tidiga med att 
implementera nya tekniska lösningar för road pricing.55 De tre 
städerna Oslo, Trondheim och Bergen visar på detta, vilket 
beskrivs i det Naturvårdsverkets rapport om road pricing. Syftet 
med tullarna har varit att inbringa pengar till olika 
infrastruktursatsningar, skriver Naturvårdsverket. Oslo och 
Trondheim är de städer som tekniskt sett har det mest 
avancerade systemet genom ett automatiskt betalningssystem 
(vid sidan av ett manuellt) som övervakas med hjälp av 
bevakningskameror. Via ett abonnemang får bilisten en bricka 
och då en tull körs igenom registreras och belastas 
abonnemanget med en avgift. I Bergen passerar de som har 
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säsongskort i en särskild fil, vilket kontrolleras genom 
stickprovskontroller med videokamera.56  

Påverkan av resemönstret p.g.a. tullringarna har varit 
varierande. I Oslo pekar flera undersökningar på ett positivt 
resultat med en minskning av trafikvolymen i innerstaden, 
skriver Naturvårdsverket. Dock kan detta resultat delvis även 
förklaras av att införandet av tullringen sammanföll med en 
norsk lågkonjunktur, vilket kan ha minskat människors 
benägenhet att köra bil. I Trondheim gjordes, enligt 
Naturvårdsverket, en resvaneundersökning innan tullarnas 
införande och en efter, för att på detta sätt kunna utreda 
åtgärdens eventuella konsekvenser. Undersökningarna visade att 
trafiken inte hade minskat i någon nämndvärd omfattning, men 
att resorna tidsmässigt hade förändrats. I låg- och rusningstid 
hade trafiken minskat med 10 procent medan den hade ökat på 
kvällstid och helger med 9 procent respektive 8 procent.57 Det 
fanns också klara indikationer på att färdmedlet bytts ut eftersom 
antalet cykelturer genom tullarna i rusningstid hade ökat med 43 
procent, skriver Naturvårdsverket. En motsvarande ökning 
återfanns även i kollektivtrafiken under lågperioder. Den lägsta 
förändringen i resebeteende återfinns i Bergens fall där en studie 
vilken gjordes 1998 visade en minskning av trafiken som 
passerade genom tullringen med 6-7 procent.58 
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4.3. Singapore –ett tidigt projekt 

En uppmärksammad strategi för att förhindra trängsel och 
miljöutsläpp har upprättats i Singapore. Denna miljonstad var 
bland de första som införde starka styrmedel mot bilismen. Den 
första åtgärden var höga skatter och tullar och redan 1975 
inrättades ett system med avgifter för infart till innerstaden. En 
förbättring av kollektivtrafiken skedde samtidigt. 

I det tidiga stadiet skedde avgiftsbetalningen och 
kontrollen av detta genom parkeringsvakter vid infarterna och på 
gatorna. Utvecklingen har dock gått framåt och 1998 byttes det 
manuella systemet ut mot ett helautomatiskt. I samband med 
vissa motorvägsinfarter och en del infarter till innerstaden finns 
idag elektroniska avgiftsstationer. I Singapore måste varje bil ha 
en elektronisk kortläsare (dessa skänktes till alla bilister då 
systemet infördes), i vilken ett betalkort förs in vid färd. När 
sedan en avgiftsstation passeras dras avgiften från kortet. I de fall 
då kortet inte är isatt i läsaren eller det inte finns pengar på det 
fotograferas bilen/föraren och får en, tämligen låg, straffavgift. 
En stor skillnad mot mer traditionella tullportar är att föraren 
inte behöver sakta ned, att filerna inte behöver vara fysiskt 
avgränsade och att hela stationen i sig på detta sätt inte kräver 
något större utrymme. Som mest får föraren betala ca 13 kr per 
station och som lägst några kronor, detta varierar beroende på 
tid och fordonstyp.59 
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Då vägtullen infördes 1975 minskade den totala trafiken i 
Singapore med 44 procent, enligt Naturvårdsverkets uppgifter. 
Enligt samma källa finns även studier gjorda 1990, vilka visar att 
den totala minskningen av trafiken inom den tullomgärdade 
zonen uppgick till 14procent under morgontimmarna och 
38procent på eftermiddagen.60  

4.4. Sammanfattning 

I början av 90-talet utarbetades Dennispaketet, som var en 
strategi som avsåg att komma till rätta med Stockholms 
trafikproblem. Planerna var att leda om en stor del av den 
genomgående trafiken runt staden. Förväntningarna på projektet 
omfattade bl.a. en minskning av trafiken i innerstaden, en 
minskning av olika utsläpp och stora samhällsekonomiska 
vinster. Projketet mötte dock stor kritik och blev aldrig av.  

Norge uppvisar i sin transportplan tydliga ambitioner att 
komma till rätta med trafikproblemen. Det finns tre projekt med 
road pricingsystem i Bergen, Trondheim och Oslo. Dessa 
projekt, som består i olika tullsystem, har haft varierande effekt 
på trafiken. Dock tycks olika undersökningsresultat generellt sätt 
peka på ett positivt resultat i form av minskat bilåkande inom 
städerna.  

Så tidigt som 1975 upprättades en plan för att styra 
trafiken inom miljonstaden Singapore. Detta projekt bestod i ett 
sytem av vägtullar in till innerstaden där bilisten fick betala avgift 

                                                      
60 Naturvårdsverket, Road pricing –ett sätt att minska olika 
miljöproblem? (Stockholm, 1996), s. 33 



 

vid passering. Efter hand har systemet moderniserats och 
effktiviserats och allt tyder på att avgifterna hjälpt till att hålla 
nere trafikmängden rejält. 



 

5. Geografiska skillnader i resande 
och bilinnehav 
Kapitlet inleds med en inblick i hur människor i Sverige reser. Därefter 
presenteras de resultat angående bilinnehav som framkommit i en 
undersökning av tretton kommuner under en tioårsperiod. För en exakt 
upptäckning av samtliga aktuella siffror som ligger till grund för denna 
senare undersökning hänvisas till tabellen i Bilaga 1. 

5.1. Resande och färdsätt 

Krantz har i sin studie om resande och rörlighet i första hand 
noterat tre anmärkningsvärda iakttagelser vad gäller restid och 
reslängd per person. 1) I Norra tätbygden reser man längre än 
andra. 2) I storstadsområdena lägger man ner mest tid på att 
resa. 3) Reslängd och restid per person och dygn är inte högre i 
glesbygden än i andra regioner. Restiden är istället lägst i Norra 
glesbygden.61  

Om man ser till hela landet är det i dagsläget vanligast att 
resor sker med bil, visar SIKAs årsbok för transporter och 
kommunikationer.62 Att detta varit ett faktum också en bit bakåt 
i tiden påvisar Krantz i sina undersökningsresultat där det 

                                                      
61 Lars-Gunnar Krantz, Rörlighetens mångfald och förändring. Befolkningens 
dagliga resande i Sverige 1978 och 1996. (Göteborg, 1999), s. 163. 
Observera att Krantz valt att dela in landet i H- regioner: 
Stcokholmsregionen (H1), Göteborg/Malmöregionen (H2), Större 
städer (H3), Södra mellanbygden (H4), Norra tätbygden (H5) och 
Norra glesbygden (H6).  
62 SIKA, Transporter och kommunikationer. Årsbok 2000/2001 
(Stockholm, 2000), s. 80. 



 

framkommer att mer än hälften av alla resor sker med bil.63 
Diagram 1 visar hur befolkningens resor fördelar sig efter ärende 
och färdsett år 2000, enligt SIKA:64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 1 Resor efter ärende och färdsätt år 2000. Källa: SIKA 
2000 

Även regionalt sett är personbilen det dominerande färdmedlet, 
visar Krantz studie. Hans avhandling visar dessutom att andelen 
resor, som sker med bil, stiger i takt med ökad gleshet. I Norra 
glesbygden uppgår denna andel till 77 procent, medan den i 
Stockholmsområdet utgör strax över 50 procent. I 
Storstadsområderna är användningen av kollektivtrafik desto 
större, konstaterar Krantz. Av de förvärvsarbetande åker 24 
procent i Stockholmsregionen och 9 procent i 
Göteborg/Malmöregionen med kollektivtrafik. I de resterande 

                                                      
63 Krantz, s. 169 
64 SIKA, Transporter och kommunikationer. Årsbok 2000/2001 
(Stockholm, 2000), s. 80.  
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regionerna reser endast 5 procent eller färre med kollektiva 
färdmedel.65  

Det näst vanligaste sättet att färdas är att gå eller cykla, 
vilket framgår i diagram 1. Detta färdmedel varierar inte i någon 
större utsträckning mellan olika regioner, enligt Krantz, utan 
ligger mellan 18 och 27 procent av resorna. Den högsta andelen 
återfinns i Större städer och Södra mellanbygden. I Norra 
glesbygden sker den lägsta andelen resor till fots eller cykel.66  

Det vanligaste ärendet i samband med resa var år 2000 
fritidsaktiviteter, uppger SIKA. Därefter var till eller från arbete 
den mest förekommande resekategorin.67  

 

 

 

 

 

 
Diagram 2 Andel resor efter ärende i procent, år 2000. Källa: 
SIKA, 2000 

                                                      
65 Lars-Gunnar Krantz, Rörlighetens mångfald och förändring. Befolkningens 
dagliga resande i Sverige 1978 och 1996. (Göteborg, 1999), s. 169 
66 Lars-Gunnar Krantz, Rörlighetens mångfald och förändring. Befolkningens 
dagliga resande i Sverige 1978 och 1996. (Göteborg, 1999), s. 170 
67 SIKA, Transporter och kommunikationer. Årsbok 2000/2001 
(Stockholm, 2000), s. 80 
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Krantz anger i sin studie kategorierna Arbetsliv, Hushåll och 
omsorg samt Fri tid i samband med sin resultatredovisning 
beträffande resor och ärende. I sin studie, som täcker en längre 
tidsperiod, har han funnit att ca 40 procent av resorna i samtliga 
regioner är arbets- och tjänsteresor. Hushåll och omsorg samt 
fritidsresor utgör mellan 26 och 30 procent vardera i de olika 
regionerna. Resorna till och från arbete är dock längst i 
storstadsregionerna, påpekar Krantz. Anmärkningsvärt, menar 
Krantz det är att arbetsresorna förefaller vara relativt korta i 
Norra glesbygden. Vad gäller fritidsresornas längd har han funnit 
liten variation mellan regionerna.68 

5.2. Bilinnehav. 

De glesbygdskommuner som valts ut i denna studie är Arjeplog i 
Norrbotten, Sorsele och Robertsfors i Västerbotten samt 
Krokom i Jämtland. Sorsele har i dagsläget det lägsta 
invånarantalet på 3195 medan Krokom har det högsta på 14 154, 
enligt SCB(se vidare tabell 2). Landsbygdskommunerna som är 
aktuella är Tingsryd, Skinnskatteberg, Falun och Åmål. Dessa 
återfinns i Kronobergs län, Västmanlands län, Dalarnas län 
respektive Västra Götalands län. I Tingsryd och Åmål ligger 
folkmängden kring 13 000, medan Skinnskatteberg har den lägsta 
på 4855 och Falun den högsta på 54 426. I områdena 
Storstockholm och Storgöteborg ligger kommunerna Salem, 
Lidingö och Sundbyberg respektive Göteborg och Lerum, vilka 

                                                      
68 Lars-Gunnar Krantz, Rörlighetens mångfald och förändring. Befolkningens 
dagliga resande i Sverige 1978 och 1996. (Göteborg, 1999), s. 169 ff. 



 

representerar stadsbygd eller storstadskommuner. Dessa har, 
med undantag från Salem, som endast har 13 766 invånare, en 
befolkning på över 30 000. Högsta befolkningsantalet har 
naturligtvis miljonstaden Göteborg.69 
 Kommun Folk-

mängd 
Bilantal 
per 1000 
inv. 2000 

Bilantal 
per 1000 
inv. 1991 

 
Glesbygdskommun 

Sorsele 
Arjeplog 
Robertsfors 
Krokom 

3195 
3384 
7307 

14154 

526 
531 
474 
523 

464 
500 
422 
455 

 
Landsbygdskommu
n 

Tingsryd 
Skinnskatte-
berg 
Falun 
Åmål 

13371 
 

4855 
54426 
12840 

525 
 

532 
477 
479 

 

459 
 

438 
451 
429 

Storstadskommun, 
Storstockholm 

Salem 
Lidingö 
Sundbyberg 

13766 
40584 
33860 

373 
400 
302 

334 
363 
350 

Storstadskommun, 
Storgöteborg 

Göteborg 
Lerum 

4466990 
35214 

355 
478 

 

364 
419 

Tabell 2 Folkmängd i aktuella kommuner. Källa SCB, 2002 

Vid årskiftet 2000/2001 hade Skinnskatteberg och Arjeplog 532 
respektive 531 bilar per 1000 invånare, det högsta antalet av 
samtliga tretton kommuner. Därefter följde Tingsryd med 525 
och Krokom med 523 personbilar per 1000 invånare. (Se även 
diagram 3.) 

                                                      
69 SCB, Länens folkmängd 31 december 2000, 1999, 1998 och 1997 
enligt indelning 1 januari 2001. Available: 
http://www.scb.se/sm/BE12SM0101_tabeller3.asp (Acc. 2002.03.01) 



 

De lägsta värdena för denna tidpunkt innehas av 
storstadskommunerna, undantaget Lerum. Antalet var 302 i 
Sundbyberg, 355 i Göteborg, 373 i Salem och 400 i Lidingö. 
Resterande kommuner återfinns i en mellangrupp vars värden 
ligger runt 477. (Se även diagram 4.) 

Också i början av tidsperioden, 1991-1994, ligger de nyss 
nämnda storstadskommunerna långt under övriga kommuner 
vad gäller bilantalet per 1000 invånare. Spridningen dem emellan 
är dock mindre. Det lägsta antalet som innehas av Salem är 334 
medan de högsta antalen innehas av Lidingö och Göteborg med 
363 respektive 364. Däremmelan ligger Sundbyberg med 350. (Se 
även diagram 4.) Den mellangrupp som fanns i slutet av 
tidsperioden är i början mer spridd då Lerum och Robertsfors 
ligger på 419 respektive 422, vilket innebär ett lägre antal bilar 
för de båda jämfört med 2000/2001. Sundbyberg och Åmål har 
något högre antal bilar per 1000 invånare, men det är ändå lägre 
jämfört med i början av tidsperioden. Runt 455 ligger Falun, 
Krokom och Tingsryd, även de alltså långt under de antal som 
uppvisades 2000/2001. 1991/1992 var Arjeplog den kommun 
som hade flest personbilar per invånare, 500, vilket medför att 
denna kommun under tidsperioden ökat bilantalet med ca 30 
bilar. (Se även diagram 3) 

Statistiken har också gett indikationer på att de flesta 
kommuner tycks ha fått ett ökat bilinnehav under 1900-talet. 
Bara Göteborg och Sundbyberg visar en minskning av 
bilinnehavet.  

I Sverige finns också många människor som har tillgång 
till mer än en bil i hushållet. Diagram 5 visar en sammanställning
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som Krantz har gjort över åren 1994/95/96, vilken illustrerar 
andelen förvärvsarbetande som har tillgång till mer än en bil. 
Denna andel ökar, som synes i diagramet, ju glesare befolkade 
regionerna är. I Norra glesbygden har nära 50 procent tillgång till 
mer än en bil och dessutom, påpekar Krantz, är andelen 
människor som har körkort över 90 procent.  

 

Diagram 5 Andel vilka bor i hushåll och har tillgång till mer än 
en bil 1994/95/96. Källa: Krantz 1999 

I VTI notat 8:2001 presenteras kortfattat några olika 
prognoser (Prognos 2010 JA och Prognos 2010 TS/Miljö) för 
bilinnehavet i Sverige fram t.o.m. år 2010. I resultaten av 
prognos 2010 JA som fastslagits utifrån en bilinnehavsmodell70 

                                                      
70 Prognosen bygger på en modell vilken i stort sett går ut på att 
uppskatta det framtida antalet bilägare genom att utgå från det 
nuvarande antalet och för varje år lägga till nya bilägare och dra bort de 
som upphör sitt bilinnehav under den aktuella tidsperioden. Antalet 
nytillkomna och upphörande bilägare beräknas med avseende på 
individers in- respektive utträdesbenägenhet till/från bilägarskap. 
Inträdesbenägenheten anger hur stor del av antalet billösa personer 
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visar en ökning av antalet bilägare med 21 procent år 2010 
jämfört med 1997. Bilar (inklusive leasingbilar) disponerade av 
hushåll (personer som bor i hushåll, d.v.s. barn och vuxna, 
definieras som bildisponerare) beräknas öka med drygt 23 
procent. Vad gäller regionala skillnader som kan utläsas i 
prognosen förväntas antalet bilar öka mest i Stockholms län med 
en ökning på 36 procent. Därefter följer Uppsala och Hallands 
län som ökar med 31 procent respektive 30 procent. Gästrikland 
blir det län med lägst ökning då denna endast utgörs av 12 
procent.71 

5.3. Sammanfattning 

Bilen är det vanligaste färdmedlet oavsett ärendetyp. Andelen 
resor som sker med bil tycks också vara högre i områden med 
glesare befolkning. I de kommuner som undersökts kan 
konstateras att en ökning av bilantalet kan urskiljas under 1990-
talet. Undantag från denna trend återfinns endast i ett par 
storstadskommuner. De högsta bilantalen återfinns i gles- och 
landsbygdskommuner medan storstadskommunerna, generellt 
sätt, uppvisar något lägre värden. Andelen hushåll som har mer 
än en bil tycks även öka ju glesare befolkningen är.  

                                                                                                      
som under ett år inträder som bilägare och uträdesbenägenheten visar 
på motsvarande vis andelen bilägare vilka upphör att äga bil under ett 
aktuellt år. 
71 Lars Johansson, Per Kjellman & Pontus Matstoms, ”Prognos för 
bilinnehavet 2010”, i VTI notat 8:2001 (Linköping, 2001), s. 3-17 



 

I framtiden kan en ökning av bilantalet väntas. Den 
största ökningen kommer att ske i Stockholmsområdet och 
därefter Uppsala och Hallands län.  



 

6. Analys 
Analysen inleds med en översikt över hur studiens kvantitativa underlag, 
som presenterades i föregående kapitel, kan förstås. Därefter diskuteras de 
ekonomiska incitamenten drivmedelsbeskattning och road pricing. Bl.a. tas 
incitamentens förmåga att styra upp. Kapitlet behandlar också något om hur 
de båda aktuella styrmedlen kan kombineras och varför. Slutligen tas 
frågan upp om hur externa kostnader ska värderas.  

6.1. Varför skiljer sig bilanvändning åt 

geografiskt? 

Som vi såg i föregående statistiska presentation var bilinnehavet 
under en tioårsperiod betydligt lägre i storstadskommunerna än i 
gles- och landsbygdskommunerna. Samtidigt visar Krantz studie 
på att restid och reslängd per person och dygn inte är högre i 
glesbygden än i andra regioner. Detta behöver dock inte innebära 
någon motsägelse. Vid anammandet av en aktivitetsansats ses i 
stället de olika kvantitativa resultaten i ett större sammanhang. 
De restriktioner och resurser som omgivningen medför påverkar 
rörligheten på ett mycket betydelsefullt sätt, enligt Krantz. Detta 
gör att en närmare inblick i glesbygdens, landsbygdens och 
stadsbygdens olika omgivningar blir nödvändig för en djupare 
analys och förståelse.72  

                                                      
72 Lars-Gunnar Krantz, Rörlighetens mångfald och förändring. Befolkningens 
dagliga resande i Sverige 1978 och 1996. (Göteborg, 1999), s. 19 



 

6.1.1. Geografisk struktur 

Som Hägerstrand konstaterar medförde övergången från 
bondesamhälle till modern tid en övergång från vertikal till 
horisental länkning. Eftersom material och information var 
lättare att förflytta över detta horisontella fält än personer 
samlades människor i organiserade städer. Således motsäger 
stadens urspsrungsidé ett högt bilinnehav inom dess område.  

I lands- och framförallt glesbygd kan avstånden vara långa 
till olika serviceinrättningar, såväl privata som offentliga, olika 
fritidsaktiviteter och arbete. Detta kan delvis förklara ett högre 
bilinnehav i de undersökta gles- och landsbygdskommunerna än i 
stadsbygdskommunerna. Allt tyder dessutom på ett mer och mer 
centraliserat samhälle där olika ärenden knyts till olika former av 
centra, ofta större städer, skriver Johansson m.fl. 73 

Karaktärisktiskt för glesbygd och i viss mån även 
landsbygd är också de interregionalt isolerade kommunerna, 
påpekar Krantz. Med detta menas att en resa till en annan tätort 
utanför kommunen måste bli relativt lång. Om t.ex. en 
fritidsaktivitet inte finns tillgänglig i hemmakommunen kanske 
den finns i grannkommunen. I exempelvis en 
stockholmskommun är det sällan långa avstånd till den 
intilliggande, medan det i en norrlandskommun kan innebära en 
tämligen lång resväg. 

                                                      
73 Patrik Johansson, Agneta Marell & Kerstin Westin Resande och 
tillgänglighet i glesbygdsområde (Umeå, 2000), s. 24 



 

6.1.2. Sociala och ekonomiska förhållanden 

Inkomst och bilinnehav har ofta ett samband. Jansson skriver att 
undersökningar visar att “när hushållets disponibla inkomster 
ökar med 10 procent, ökar bilinnehavet med 3 procent”. På detta 
sätt är det möjligt att säga att låg- och högkonjunkturer påverkar 
bilinnehavet.74 Bland de undersökta tretton kommunerna i detta 
arbete fanns, generellt sätt, en brant ökning i slutet av –90-talet, 
vilket sammanfaller med en uppgång i ekonomin.  

De flesta glesbygdskommuner återfinns i Norrlands 
inland. Här är arbetslösheten ofta hög. Detta innebär troligen en 
sämre ekonomisk situation för en del av befolkningen och 
därmed en mindre känslighet för pris på bensin och andra 
kostnader som ett högt bilåkande kan medföra. I kombination 
med stora avstånd och brist på kollektiva färdmedel kan ett 
bilinnehav ändå anses vara nödvändigt. D.v.s. bilen används inte 
i så hög grad i glesbygd och landsbygd som i stadsbygd, men då 
den används kan den ändå vara av mycket stor betydelse. Detta 
indikeras även av att det är betydligt vanligare med fler än en bil 
per hushåll i glesbygd än i storstadsområdena. 

Också andelen äldre människor är högre i glesbygden, 
enligt Krantz.75 Det är ett rimligt antagande att individens 
rörlighet minskar i takt med en högre ålder. Detta kan sägas vara 
en bidragande förklaring till det faktum att reslängden och 
restiden per person inte är högre i glesbygd än i stadsbygd. 

                                                      
74 Jan Owen Jansson, Transportekonomi och livsmiljö (Stockholm, 1996), s. 
102 ff. 
75 Lars-Gunnar Krantz, Rörlighetens mångfald och förändring. Befolkningens 
dagliga resande i Sverige 1978 och 1996. (Göteborg, 1999), s. 



 

Jansson påpekar dessutom att varje ny generation som 
tillkommer tycks ha högre inträdesbenägenhet än den förra. Med 
detta menas att de nya generationerna människor i större 
utsträckning skaffar sig bil och ser detta som något självklart.76 
En hög medelålder kan alltså antas innebära en lägre biltäthet. 

6.1.3. Transportsystem och övrig infrastruktur 

Färdmedelsalternativet gång och cykel är vanligast i större städer 
och mest ovanligt i Norra glesbygden. De stora avstånden kan 
ses som en förklaring. I Janssons bok Transportekonomi och livsmiljö 
framkommer det att gång och cykel i första hand är aktuellt när 
det gäller korta sträckor mellan en till två km, men att längre 
resor än så är ovanliga med detta färdmedel.77 Poängteras bör 
också att Krantz studie visade att skillnaderna mellan andelen 
gång- och cykeltrafikanter i olika regioner var marginell. 

Jansson skriver att den faktiska bilpendlingen i många 
städer är betydligt lägre än vad den teoretiskt sätt skulle kunna 
vara. Bl.a. beror det på att många städer inte är byggda för att ta 
in maximalt antal bilar i city. Framförallt är detta fallet i Europa 
där städerna var etablerade med en viss bygnadsstruktur redan 
innan bilen uppfanns. Trånga gator och dåligt med 
parkeringsutrymmen präglar dessa städer. De trånga städerna 
innebär extremt höga markvärden, vilket tvingar fram ett högt 
pris på parkeringsplatser. Personer som bor här och innehar en 
bil får därför räkna med en rejäl kostnad inte bara för själva bilen 
                                                      
76 Jan Owen Jansson, Transportekonomi och livsmiljö (Stockholm, 1996), s. 
102 ff. 
77 Jan Owen Jansson, Transportekonomi och livsmiljö (Stockholm, 1996), s. 
33 



 

utan även för parkeringsplats eller garageplats. Detta måste också 
ses som en förklaring till att många i stadsbygd väljer gång-, 
cykel- eller kollektivtrafikresor.78  

Att det finns skillnader i hur hög utsträckning kollektiva 
färdmedel nyttjas beror till stor del också på den varierande 
tillgången. Enligt uppgifter från Johansson, Marell och Westins 
studie är tillgången i stadsbygd betydligt större än i t.ex. 
glesbygd.79 

6.1.4. Ett tidsgeografiskt perspektiv 

Att många aktiviteter har en stark bundenhet i tidrummet på 
lands- och glesbygden är ett rimligt antagande, menar Johansson 
m.fl. Detta eftersom kanske framförallt glesbygden men också 
till viss del även landsbygden erbjuder ett ganska begränsat antal 
utbudspunkter för arbete, service och fritid. Dessa tre kategorier 
utgör, som vi såg i statistiken, stora andelar av de ärenden som 
ger upphov till resande.80  

Framförallt tar arbetsresorna mycket plats i tidrummet, 
eftersom arbete vanligen är bundet till speciella tider och även 
särskilda rum. Det finns dock vissa indikationer på att detta 
håller på att ändras då arbetstider blir mer och mer flexibla och 
eftersom det finns möjlihet att, t.ex. via dator, jobba från olika 
platser. Dock pekar utvecklingen i mosatt riktning, menar 
Johansson m.fl.81  
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Service utgör andelsmässigt en något mindre kategori 
bland ärendena i jämförelse med fritid och arbete. Denna del är 
framförallt knutet till särskilda platser, men även vissa tider (t.ex. 
öppetider). Det mesta tyder, enligt Johansson m.fl., på att just 
service är något som blir mer och mer centraliserat genom t.ex. 
stormarknader och köpcentra. Affärskedjorna placerar gärna 
stora affärskomplex nära sina centrallager, vilket, enligt 
Johansson m.fl., gör att dessa koncentreras till större städer. 
Genom låga priser får de så stor attraktionskraft att de lockar till 
sig även långväga kunder från lands- och glesbygd vilket får till 
följd att lokala handlare slås ut. Men också offentlig service har 
behövts centraliseras för att kunna uppnå önslvärd kvalité. Ett 
exempel som Johansson m.fl. nämner är lokaliseringen av 
thoraxkliniker inom sjukvården.82 

Även fritidsaktiviteter kan vara begränsade till få platser. 
Emellertid är detta senare inte lika definitivt eftersom platser 
utanför stadsbygd kan erbjuda mycket fritidsmöjligheter i form 
av t.ex. jakt, fiske och andra friluftsaktiviteter. Också 
fritidsaktiviteterna bli mer hårt sammanklänkade med speciella 
tider eftersom de ofta förekommer i allt mer oragniserad form, 
menar Johansson m.fl. Gymnastikhallar, samlingslokaler och 
dylikt ger dessutom aktiviteterna en viss rumslig anknytning.83 

All denna bundenhet till tidrummet innebär att individen 
måste budgetera med sin tid. Ett sätt att göra detta på kan vara 
att välja färdmedel. Kollektivtrafik innebär samfärdsel med andra 
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individer och uppfattas därför kanske som ytterligare en tid att 
som måste passa in i dagens projekt. Att åka kollektivt tar också i 
viss mån ofta relativt lång tid p.g.a. hållplatsstopp och turernas 
sträckning. I gles- och landsbygd förefaller dessutom ofta 
kollektivtrafiken vara dåligt utbyggd, enligt Johansson m.fl.84 
Bilen å sin sida är ett förhållandevis tidssparande färdmedel. 
Detta eftersom individen då själv kan bestämma exakt tid för 
avfärd och kan välja den kortaste/snabbaste vägen. 
Bilalternativet kräver på så sätt ingen växelverkan eller 
samfärdsel med personens omgivning. Möjligen förklarar detta 
det högre bilantalet i gles- och landsbygd och att många i dessa 
områden väljer att ha fler än en bil.  

Dock är det också viktigt att komma ihåg att Krantz 
studie visade att det är i storstadsområdena som mest tid läggs 
ner på resande samt att reslängd och restid per person och dygn 
inte är högre på glesbygden än i andra delar av landet.85 Vad 
gäller just restiden skulle detta kunna förklaras av det faktum att 
storstadsborna reser mer kollektivt än vad man gör på andra 
ställen. Detta tar, enligt Jansson, relativt lång tid i jämförelse med 
t.ex. bil.86 Men bilkörningen måste även samköras med andra 
trafikanter. P.g.a. storstadens stora befolkning är det många som 
kör på vägen samtidigt, vilket bildar trängsel och köer. Detta tar 
tid. Särskilt i rusningstid. Det kan ses som ett slags 
verksamhetsknippe att många människor börjar och slutar sina 
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arbeten vid ungeför samma tidpunkt. Arbetstiden samkörs så att 
övriga aktiviteter ska kunna samköras. T.ex. kan hela familjen få 
en gemensam frukost och de flesta kan närvara vid 
fotbollsträningen då de slutar sitt arbete ungefär samtidigt.  

6.2. Kan bilanvändning styras? 

Utifrån ovanstående kan det konstateras att individen agerar 
utifrån en rad olika bestämningar i omgivningen då det gäller 
dennes resande och transportbehov. De geografiska livsvillkoren 
sätter sin speciella prägel på individens agerande, vilket bevisar 
dessa villkors avgörande betydelse. Ur detta hänseende kan det 
därför te sig tämligen ohållbart att genom enbart ekonomiska 
styrincitament försöka ändra människors bilanvändning. 
Människor tycks ju styras av så mycket mer än bara pengar.  

6.2.1. Svårigheter med styrning genom 
drivmedelsbeskattning 

Incitamentsstyrande åtgärder syftar, som tidigare nämnt, dels till 
att “betala” olika externa kostnader och dels till att försöka styra 
människor i en riktning mot ett visst önskat beteende. 
Drivmedelsbeskattningen skulle således kunna sägas tjäna till att 
alla svenskar ska minska sitt bilanvändande. Med hänsyn till de 
geografiska livsvillkor som tidigare summerats kan detta dock 
sägas vara en svårligen genomförd strategi. Bensinskatten är ur 
detta hänseende ett, vad Johansson m.fl. kallar, “trubbigt 



 

verktyg”.87 Människor vars vardag präglas av bestämda livsvillkor 
som gör dem särskilt beroende av bilen kan inte med hjälp av en 
drivmedelsbeskattning förväntas ändra sin bilanvändning i 
minskande omfattning. Det är i stället troligt att den på ett 
negativt sätt riskerar drabba personer som har större behov av 
att resa p.g.a. olika villkor i omgivningen som t.ex. brist på 
kollektiva färdmedel och stora avstånd. I denna situation och 
andra liknande tycks det som att individen saknar möjlighet att 
ändra sitt beteende. På detta sätt kan det därför påstås att syftet 
med beskattningen omöjligen kan nås eftersom vissa människor 
inte tycks ha möjlighet att ändra sitt beteende.  

I SOU 1999:62 konstateras att drivmedelsbeskattning 
endast är lämpligt då de externa effekterna kan anses vara 
generella.88 Körning i stadstrafik och bilkörning i lands- och 
glesbygd kan emellertid skilja sig åt. Landsvägstrafik innebär 
jämförelsevis ganska energisnål körning kontrasterat mot 
stadstrafik. Överhuvudtaget innebär inte biltrafik några generella 
kostnader då utsläppen skiljer sig åt beroende på körsätt, biltyp 
m.m., vilket alltså gör det svårt att använda 
drivmedelsbeskattning som ett effektivt styrmedel. 

Det som kan utläsas i denna studies statistika underlag 
talar för att trots skattehöjningar på bensin tycks bilinnehavet 
ökat i omfattning under 1990-talet. Bara i en del av de 
undersökta stadsbygdskommunerna har bilinnehavet minskat. 
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Detta visar på en låg priselasticitet för bensin. Det ger också en 
viss indikation på att priselasticitet skulle kunna vara lägre i gles- 
och landsbygd, medan den är högre i städer. En period på tio år 
kan dock i sammanhanget betraktas som ganska kort tid för att 
kunna se en förändring i människors beteende. Emellertid 
påtalas liknande faktum av bland andra författarna Madre och 
Pirotte som i sin artikel Regionalisation of car-fleet and traffic forecasts 
påvisar att bränslepriset tycks ha mindre betydelse ju mer isolerat 
ett område är.89  

En sådan slutsats innebär återigen att den nuvarande 
drivmedelsbeskattningen kan ifrågasättas på så sätt att det 
önskvärda syftet –att ändra ett beteende –inte kan uppnås. Det 
höjda pris som skatten medför minskar, p.g.a. den låga 
elasticiteten, inte konsumtionen av drivmedel. Bilisterna tycks 
inte vara tillräckligt angelägna om att minska sitt bilåkande då 
priset höjs, vilket, som sagt, är en förutsättning för att 
drivmedelsbeskattning ska vara effektivt. Att bilisterna verkar 
särskilt oangelägna i gles- och landsbygd beror möjligen på de 
geografiska livsvillkorens betingelser. I ett extremfall kan man 
exempelvis tänka sig att ett jobb på annan ort som förutsätter en 
lång resa med bil och därmed en hög bensinkonsumtion är mer 
angeläget än att vara arbetslös och därmed spara in 
bensinpengarna.  

Ett sätt för medborgaren att anpassa sig till det höjda 
priset skulle dock kunna vara att helt enkelt flytta. Denna form 
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av urbanisering har varit ett faktum under 1900-talet. Men, som 
Hägerstrand skriver, var detta ett resultat av en rad 
sammanhängande företeelser som kan sägas beteckna det gångna 
seklet.90 Det är även viktigt att erinra sig om att individer inte 
löser sina problem på ett sådant enkelt sätt som att bara flytta. 
Detta konstateras av Hägerstrand som vidare menar att en 
flyttning förutsätter ett mycket noga övervägande av individen. 
Det måste finnas tillräckligt många fördelar med att flytta till ett 
ställe och dessutom ska detta uppväga allt det som lämnas. 
Naturligtvis handlar det om sådant som bra skolor, sjukhus och 
barnomsorg samt även hälsosam miljö i form av ren luft och låg 
bullervolym, menar Hägerstrand. Men det handlar också om 
trygghet. Trygghet som bara närhet till släkt och vänner kan 
erbjuda.91 I näringsminister Björn Rosengrens uttalande (se 
under rubrik 1.1.1.) finns dessutom en uttrycklig önskan om att 
det ska vara möjligt för människor att bo var de själva önskar.92 

6.2.2. Svårigheter med styrning genom road pricing 

Att genomföra system med road pricing kan också vara svårt. 
Förutom själva prissättningen, som vi ska återkomma till senare, 
är denna strategi känd för att vara svår att skapa opinion för, 
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menar Grieco och Jones93. Hur tar man betalt för något som 
alltid har varit gratis?, är frågan som ställs av fleratalet politiker 
som någon gång övervägt tanken på att införa ett polluter- 
paysliknande projekt. Så beskrivs problemet i en artikel om 
ämnet i den akademiska tidskriften Economist. Enligt artikeln är 
road pricing ett nödvändigt måste i många politikers ögon. 
Problemen med avgaser, buller och trängsel växer sig allt större i 
världens städer, men hur reagerar människor när de hindras från 
att ta bilen?94  

Dagens människa med sin länkning ut i det 
decentraliserade horisontella rummet har blivit alltmer beroende 
av rörlighet. Inte bara rummet har gjort individen mer beroende 
av rörlighet utan även tiden. Snabb rörlighet är vad som erfodras 
av dagens människa. Bilen är tämligen snabb, men inte om alla 
väljer att ta bilen samtidigt på ungefär samma plats. Då bildas 
köer och den avgassprutande bilen blir snabbt till ett ganska 
obekvämt färdmedel. Men detta faktum måste människor vara 
införstådda med när olika reglerande instrument ska tillföras för 
att minska bilanvändningen. Det handlar således om 
attitydförändringar och i en del fall kanske till och med om flera 
generationsbyten innan en full acceptans kan uppnås.  

Flera undersökningar om vilken levnadsmiljö som 
människor önskar sig visar dock att ett ökat bilantal i närmiljön 
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inte ses som önskvärt.95 I en undersökning som Jansson återger 
föredrar  de tillfrågade att försök görs för att begränsa bilantalet 
och bilanvändningen framför att mer plats görs för att bilar ska 
ta sig fram lättare.96 Detta förklarar till stor del den omfattande 
kritiken av Dennispaketet men knappast varför politiker oroar 
sig över hur oppinionen kommer att reagera inför road pricing.  

Ett annat problem med road pricing har att göra med det 
praktiska genomförandet. I vissa utföranden som t.ex. de vi sett 
exempel på i Norge och Singapore används i olika utsträckning 
någon form av kamera för att kontrollera att avgifterna betalas. 
Användandet av kamera kan väcka anstöt, vilket medför en 
problematik gällande medborgarens rättssäkerhet. I och med 
vägtullar vid t.ex. infarterna till en stad kan faktiskt individens 
körmönster i stor utsträckning också kontrolleras och kartläggas. 
På detta sätt kan människors rättssäkerhet alltså kunna betraktas 
som till viss del hotad genom det i detta fall aktuella systemet.  

6.3. Hur ska kostnaden fördelas? 

Drivmedelsbeskattningen är inte bara ett ekonomiskt incitament 
utan kan även ses som ett visst sätt att fördela de externa 
miljökostnaderna mellan trafikanterna. Hur en viss fördelning 
sker är till syvende och sist en politisk fråga. Emellertid kan det i 
denna uppsats urskiljas två möjliga vägar: 1) Drivmedelsbeskattning 
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och 2) Road pricing. Naturligtvis kan dessa två även kombineras, 
vilket vi återkommer till.  

Såsom prissättningen för de externa kostnaderna utformas 
med hjälp avalternativ 1 tas det ingen hänsyn till det tids- och 
rumsmässiga förhållandena, som vi tidigare såg präglade mycket 
av individens resande och bilanvändning. Priset är enhetligt i tid 
och rum. Jansson skriver att detta brukar motiveras av 
rättviseskäl. Men då totalkostnaden i slutändan ska betalas 
innebär denna rättvisa, enligt Jansson, en s.k. 
“korssubventionering”, d.v.s. intäkterna från olika vältrafikerade 
trafikanläggningar får täcka upp kostnaderna för anläggningar 
med mindre trafikunderlag.97 Varje individ betalar lika mycket i 
skatt även om inte alla står för lika stora kostnader. Naturligtvis 
betalas skatten i samband med inköp av drivmedel, vilket innebär 
att de som inte förbrukar drivmedel inte heller betalar skatt, de 
som förbrukar lite drivmedel betalar lite skatt o.s.v. En viss 
snedvridning motverkas förstås på detta enkla sätt. Janssons 
poäng är snarare den att all typ av trafik och därmed även alla 
trafikanter inte står för lika hög grad av miljöskadliga utsläpp. I 
sina beräkningar har Jansson funnit att personbilstafiken utanför 
det han kallar stadsbygd har ett överdrivet kostnadsansvar. 
Enkelt uttryckt bygger denna tes på en uträkning om att bl.a 
sådan trafik inte genererar lika farliga utsläpp i lika stor 
omfattning som stadsbygdstrafiken. Jansson har även tagit med 
antalet olyckor som en kostnad i sin beräkning.98 
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Alternativ 2 erbjuder ett mer riktat alternativ jämfört med 
drivmedelsbeskattning. I och med “polluter pays”- principen 
innebär ett system av detta slag att ingen annan än förorenaren 
själv får betala för eventuella miljökostnader. Eftersom 
föroreningarna varierar exempelvis mellan landsvägstrafik och 
stadstrafik skulle en väl genomförd road pricing- strategi 
medföra en högre kostnad för stadstrafikanter än för gles- och 
landsbygdstrafikanter. Möjligen skulle även vissa tätortskärnor på 
landsbygden, enligt denna princip, också beläggas med någon 
form av avgiftssystem. Ett snedvridet kostnadsansvar bör genom 
road pricing på detta sätt kunna undvikas.  

Vägval 2 skulle också kunna erbjuda ett större 
hänsynstagande till individens geografiska livsvillkor. T.ex. kan 
vägtullar, vägavgifter eller liknande sättas in främst i områden där 
alternativa färdmedel på ett rimligt sätt kan tillgås. D.v.s. på 
platser där kollektivtrafiken är utbygd och det kan sägas finnas 
ett underlag för rimliga gång- och cykelavstånd till såväl arbete 
som övriga aktiviteter. Erfarenheterna från Trondheim visade 
t.ex. en markant förändring vid införandet av tullavgift vad gäller 
byte av färdmedel.  

6.3.1. En kombination  

I samband med PPP är det viktigt att poängtera att det inte får 
handla om en, som Jansson uttrycker det, “modern version eller 
sanktion av avlatsbrevens princip”. D.v.s. människor ska inte 
kunna betala sig fria från ansvar för föroreningar och utsläpp. 



 

Tanken är i stället att försöka ge rätt styrsignaler som visar att 
förorening av naturen inte är acceptabelt, menar Jansson.99  

Av denna anledning torde det inte vara lämpligt att helt 
slopa drivmedelsbeskattningen. I stället skulle en kombination av 
drivmedelsbeskattning och road pricing kunna ses som ett 
möjligt tredje alternativ. Enligt bland andra Jansson, står 
storstadstrafiken för betydande miljöutsläpp, vilket gör det 
rimligt att ifrågasätta om inte dessa trafikanter också borde stå 
för det största kostnadsansvaret.100 Ett införande av ett road-
pricing system liknande de i Singapore eller Norge torde kunna 
ses som en möjlig strategi för att komma till rätta med alltför 
stora urbana miljöproblem.  

Dessutom framgår det även i den undersökta 
framtidsprognosen att den största ökningen av biltrafiken är att 
vänta i Sveriges mer tättbefolkade områden. Troligen har detta 
att göra med att storstädernas befolkning väntas öka i en 
liknande omfattning. Med fler människor följer fler bilar. I 
staden trängs dock befolkningen och deras bilar ihop på en 
mindre yta, vilket skapar en hög koncentration av avgaser, men 
också trängsel och hög bullernivå. Detta föranleder en mer riktad 
åtgärd mot större städer i form av t.ex. road pricing. I Stockholm 
har tullar redan varit ett alternativ på väg att genomföras i och 
med Dennispaketet. Då var det tänkt att en tullring skulle 
upprättas kring staden. Jansson menar att denna idé i grunden 
var god men att vissa modifieringar borde göras för att få den 
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mer effktiv och dessutom bidra till en begränsning av trafiken till 
innerstaden.101 I Dennisförslaget skulle tullringen syfta till att 
finansiera vägbyggena inom projektet och alltså inte till att styra 
mängden trafik.  

Utanför större städer kan det än så länge inte ses som 
kostnadseffektivt att införa några mer avancerade versioner av 
road pricing, menar Jansson. Därför är fortfarande en 
drivmedelsbeskattning det bästa alternativet för att styra trafik 
och fördela kostnader i dessa områden. Beskattningen kan dock 
vara avsevärt lägre, skriver Jansson (vilket vi återkommer till).102  

En kombination av road pricing i större städer och en 
drivmedelsbeskattning (dock lägre än den nuvarande), skulle 
möjligen kunna leda till ett bättre hänsynstagande till de 
geografiska bestämdheterna som omger individen. Rent 
samhällsekonomiskt torde detta även leda till en större optimal 
prissättning vad gäller externa kostnader i form av miljöutsläpp, 
men också andra problem med avseende på trängsel och buller. 
Genom road pricing sätts ett pris på trafikvolymen och genom 
drivmedelsbeskattningen kan koldioxidutsläpp på sikt hållas nere 
eftersom det verkar som ett incitament för att minska utsläpp. 
Det leder även till att staden inte överhopas av avgaser. Personer 
som lever i staden kan åka mer kollektivt och kan cykla samt 
promenera i större utsträckning, varför ett ändrat beteende kan 
ses som praktiskt genomförbart i dessa områden. I gles- och 
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landsbygd kan, med tanke på utsläppen, naturligtvis inte ett 
kostnadsansvar uteslutas. Dock är möjligen en lättnad befogad, 
då alteranativen inte finns och då de samhällsekonomiskt sett 
,enligt Jansson, i dagsläget innehar ett onödigt stort 
kostnadsansvar.103 

6.4. Hur ska kostnaden bestämmas –finns 

det ett pris? 

Att sätta ett pris på miljön medför, som tidigare nämnt, vissa 
svårigheter. Inte minst finns det ett rent etiska dilemma, vad 
gäller huruvida det kan anses rätt att miljöfarliga utsläpp 
accepteras så länge spridarna av dem betalar för att få fortsätta 
med sin nedsmutsning och försurning.  

Med Janssons välfärdsfunktion (V=f(X,F,Y,Z)) kan detta 
etiska problem illustreras. Transportsektorn leder till en ökning 
av X(varor och tjänster) och F(fritid), men det sker på bekostnad 
av Y(levnadsår och livskvalitet) och Z(miljökvaliteter). Jansson 
gör i sin bok Transportekonomi och livsmiljö en slags effekthierarkisk 
ordning mellan olika oönskade biprodukter som orsakas av 
biltrafik. Ordningen lyder som följer: död, ohälsa, otrivsel samt 
upplevelse av “oestetiska” inslag i landsskapsbilden eller 
stadsbilden. Observera att dessa effekter kan gälla såväl 
människor som djur och natur. Det troliga är att de mest extrema 
inslagen på denna skala förr eller senare kommer att förbjudas 
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p.g.a. dess etiskt svåracceptabla karaktär, menar Jansson.104 I 
SOU:s Slutbetänkande av trafikbeskattningsutredningen påtalas även 
s.k. kritiska gränser. Det konstateras att kombinerade styrmedel i 
form av förbud och ekonomiska incitament “är speciellt 
intressanta i de fall där det finns så kallade kritiska gränser, vid 
vilka ökade utsläpp eller ökat resursuttag leder till att det man vill 
skydda helt försvinner och det samtidigt råder osäkerhet om 
kostnads- och intäktssamband.105 Det finns således vissa fall då 
det helt enkelt bör vara fråga om ett förbud eftersom ingen 
acceptans på etiska grunder kan anses rimlig. 

Men bortsett från de mer extrema formerna av bieffekter 
återstår alltså några bieffekter som på något sätt bör 
kompenseras, t.ex. genom ekonomiska styrincitament. Jansson 
presenterar i sin bok Transportekonomi och livsmiljö några olika sätt 
att värdera bilavgasers skadeeffekt. Han påpekar dock att den 
viktigaste principen i sammanhanget bör vara att i slutändan låta 
medborgarna själva värdera skadan i pengar. Det handlar alltså 
till stor del om politik snarare än vetenskaplig, objektiv 
utredning.  

Det måste anses som mycket svårt att i praktiken exakt 
avgöra vilket pris som ska avspegla de externa kostnaderna som 
miljöproblem medför. Så många faktorer (körsätt, hastighet, 
biltyp, etc.) spelar in då det gäller just bilavgaser att ett 
utkrävande av ett precist kostnadsansvar troligen skulle innebära 
administrationskostnader som långt skulle överstiga intäkterna 
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från åtgärden. Det mest troliga är dock att en sådan exakthet i 
praktiken är omöjlig att uppnå.  

Den geografiska skillnaden är en faktor som enligt 
Jansson kan påverka just priset. Kostnadsstrukturen för de 
externa effkterna som bilkörning medför tycks inte allsvara 
detsamma i stadstrafik som i landsvägstrafik. 
Koldioxidproblemet har emellertid Jansson valt att hålla utanför 
denna diskussion om kostnader. Jansson menar att en 
koldioxidskatt snarare bör harmoniseras med andra länder än 
delas upp olika för stadsbygd respektive övriga landet. 
Koldioxidproblemet är av global karaktär och därför har Sverige 
upprättat en restriktion för vilken maximinivå man har tänkt 
tillåta.106 Skillnaderna mellan trafiken i stadsbygd och övriga 
landet försvårar på detta sätt en prissättning. Bieffekterna är inte 
på något sätt generella och det gör det mycket svårt att sätta in 
olika ekonomiska incitament samt att faställa någon reell 
kostnad.  

6.4. Sammanfattning 

Bilanvändning tycks skilja sig åt geografiskt. Den geografiaka 
strukturen skiljer sig åt mellan stadsbygd och övriga landet. I 
staden är avstånden kortare och kommunerna ligger nära 
varandra. Gles- och landsbygd präglas dock av längre avstånd. 
Ekonomiska förhållanden påverkar också bilinnehavet på så sätt 
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att högkonjunkturer ofta innebär ett högt bilantal och 
lågkonjunkturer medför ett lägre antal bilar. Arbetslöshet i 
glesbygd kan innebära ett lägre bilantal. Dock gör kanske stora 
avstånd det ändå nödvändigt att inneha bil trots dålig 
privatekonomi. Åldern medför också en begränsning för hur 
mycket individen reser. I glesbygd är medelåldern hög vilket till 
viss del kan förklara varför man inte reser mer här än i 
stadsbygd. I storstaden kan individen oftare än människor i 
övriga landet välja ett alternativt färdmedel p.g.a. större tillgång 
till kollektivtrafik och rimligare gång- och cykelavstånd. Också 
höga parkeringskostnader i stadsbygd tvingar fram ett 
användande av andra färdmedel än bilen. Tidsgeografiskt kan det 
konstateras att aktiviteter som har att göra med arbete, 
fritidsärende och serviceärenden blir allt mer bundna i rummet 
till olika centrala platser. För lands- och glesbygdsbefolkning 
medför detta att alltfler aktiviteter återfinns i större städer och 
tätorter dit avstånden kan vara långa. Arbete, service och fritid är 
också bundna tidsmässigt då det handlar om arbetstider, 
öppettider respektive bestämda tider för hobbyverksamhet. 
Tidsmässigt tar kollektivtrafik upp mycket tid då detta färdmedel 
kräver hög samordning med andra människor. Bilen kan ur 
denna synvinkel ses som ett snabbare alternativ.  

Det finns olika svårigheter med att försöka  styra 
människor till att använda bilen mindre. Människor styrs 
uppenbarligen av olika geografisk livsvilkor varför en del troligen 
inte alltid kan ändra sitt beteende även om priset på drivmedel 
höjs i form av en skattepåläggning. Denna tes bekräftas också 
delvis av att bilinnehavet under 90-talet har ökat trots att 



 

bensinskatten uppvisar en stor ökning. Även road pricing kan 
vara ett komplicerat styrmedel. Framförallt tycks detta styrmedel 
vara svårt att skapa opinion för. Rättssäkerheten kan i viss mån 
också ses som hotad när medborgarnas resor till stor del kan 
kartläggas i och med fler avgifter i ett road pricingsystem.  

Externa kostnader ska också betalas genom ekonomiska 
incitament. Genom en drivmedelsbeskattning är priset enhetligt i 
tid och rum vilket ju inte bilåkandet är. Detta leder i sin tur på att 
trafikanter utanför stadsbygd verkar betala sina kostnader och 
mer därtill. Road pricing kan däremot ses som ett mer riktat 
alternativ där förorenaren själv får stå för de kostnader denne 
orsakar. En sänkt av drivmedelsbeskattning, för att avlasts 
trafikanter i gels- och landsbygd, kombinerat med road pricing i 
större städer kan ses som ett möjligt alernativ till nuvarande 
miljöpolitik inom transportsektorn. 

Det kan ses som oetiskt att sätta ett pris på miljön. I vissa 
extrema fall av externa effekter (t.ex. död och svåra skador) blir 
ofta ett totalförbud en naturlig åtgärd. I de fall där det kan bli 
frågan om en slags “betalning” är det emellertid svårt att 
bestämma en kostnad eftersom så många faktorer påverkar 
utsläppen. Kostnaden kan dessutom vara olika i olika delar av 
landet.  



 

7. Slutdiskussion 
I kapitlet förs en diskussion kring de slutsatser som kan dras av uppsatsen. 
Därmed upplyses även läsaren om vilka slutsatserna är och om syftet 
uppnåtts. Denna del bidrar även med förslag till fortsatt forskning kring 
ämnet.  
 
Ett gammalt ordspråk lyder: “Olyckligt det hem som skändar 
skatans bo.” Det är troligt att man i gamla tider följde ordspråket 
i möjligaste mån för att skydda sitt hem ifrån olyckan. Men hur 
kan ordspråket egentligen förklaras? Alla som levt i närheten av 
ett skatbo vet hur rent otrevligt detta faktiskt kan vara. Skatorna 
skränar, smutsar ner, förstör trädet i vilket de valt att placera sitt 
bo och skrämmer iväg de flesta småfåglar som vågar komma i 
närheten. Ändå valde människor förr i tiden att leva samman 
med dessa skräniga varelser. Lösningen på denna smått 
antropologiska gåta kan ligga i att människor förr levde mycket 
nära naturen på så sätt att de var direkt beroende av den. Skatan 
hade de kanske inte så stor nytta av (snarare onytta!), men kanske 
förstod människor redan då att en ekologisk mångfald måste 
finnas för att naturen ska sprudla av växtkraft och ge ifrån sig 
olika resurser. Ett vanligt exempel på en enkel ekonomi är den 
hushållning som Robinson Crusoe hade på sin ö. I detta fall är 
dock inte samhällsekonomin så komplicerad eftersom samhället 
består av bara Robinson själv (och senare Fredag). Poängen är 
dock, vilket Jansson nämner, att Robinson själv får lida om han 



 

skadar de naturresurser som han lever av.107 Han lever med en 
lika, eller ännu mer, vertikal länkning till naturen som 
bondesamhällets människor, enligt Hägerstrand gjorde.108 

Idag lever inte människan nära naturen, i varje fall inte i 
någon större utsträckning i västvärlden. Faktum är att vi snarare, 
som kan konstateras av denna studie, väljer att leva med en viss 
skada på naturen för att kunna få tillgång till vissa andra 
bevämligheter –t.ex. snabba transporter. Vi kan prata hur länge 
som helst om olika styrmedel avsedda att skapa ett mer 
miljövänligt samhälle, men vi kommer inte runt det faktum att 
dagens människa skadar sin omgivande miljö. Således kanske 
denna diskussion om miljöåtgärder i stället borde handla om hur 
hela samhället ska kunna anpassas och bli mer miljövänligt. 
Kanske handlar det mer om att på olika sätt försöka knyta 
människors bostäder närmare deras aktiviteter. Jansson föreslår 
något liknande i sin rapport där han bl.a. menar att ett bra 
alternativ  kan vara att “…planera för kortare avstånd inom 
städerna så att det blir lättare att gå och cykla”.109  

Vissa försök att motverka miljöproblem utgör ändå 
ekonomiska styrmedel. Men hur dessa faller ut beror som 
studien visar på en rad olika omständigheter. I denna uppsats har 
fokus legat på geografiska betingelser. En slutsats som kan dras 
är att de geografiska villkoren får vissa följder 
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fördelningsmässigt. Med den nuvarande 
drivmedelsbeskattningen betalar alla samma skatt oavsett körstil 
m.m. Människor som kan sägas behöva använda bilen mer 
betalar lika mycket skatt som de som har större tillgång till 
alternatiav färdmedel och kortare avstånd. Möjligen kan ett 
system med road pricing motverka denna geografiska 
snedfördelning då detta är en mer riktad åtgärd.  

Det föreligger alltid svårigheter att tillvarata alla olika 
intressen och ta hänsyn till alla skilda förhållanden när olika 
politiska åtgärder ska införas. Uppsatsen har bara behandlat 
geografiska livsvillkor varför det finns anledning att även 
undersöka andra faktorer som kan ha inverkan på mijlöpolitiken. 
Förslag till fortsatta studier är därför att även undersöka 
könsmässiga, klassmässiga och andra villkor som kan påverka 
bilinnehav och resmönster. Något som också kan vara av 
intresse för fortsatta analyser är individers attityder till bilen och 
bilkörning. Den inställning som människor innehar gentemot 
olika färdmedel bör rimligen påverka styrincitamentens effekt.  

Samtidigt är det viktigt att erinra sig att om och i sådana 
fall hur olika miljöproblem ska motverkas i första hand är en 
politisk fråga där människor själva måste kunna påverka utfallet. 
Vetenskapliga studier kan endast, menar Gilje och Grimen, ge 
vägledning om alternativen och bistå med vissa kritiska inlägg 
vad gäller samhällets mål och medel.110  

I ett framtida samhälle kan det också tänkas att IT-
kommunikationer kan komma att spela en allt större roll. Detta 
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område har i denna uppsats inte behandlats i vidare omfattning 
och utgör därför ett undersökningsområde för framtida studier. 
Överhuvudtaget har den här studien befunnit sig inom ett ganska 
kort tidsintervall framåt. Inom en lite längre framtid existerar 
troligen andra miljöproblem än bilen som kanske då blivit helt fri 
från avgaser.  
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Sammanfattning 
I den här uppsatsen undersöks hur bilanvändning skiljer sig 
mellan stadsbygd och övriga landets lands- och glesbygd samt 
vilken betydelse detta får för politiska incitament som 
drivmedelsbeskattning och road pricing. Resultaten har 
framtagits med hjälp av litteraturstudier och statistisk 
sekundärdata.  

Litteraturstudierna har dels givit en nödvändig grund inför 
studiet av rörlighet och transport och dels gett insikt i den 
praktiska tillämpningen av s.k. road pricing. Road pricing har inte 
tillämpats i någon större utsträckning i Sverige varför 
litteraturstudierna har gett viktig information om detta system. 
Tre exempel på Road pricing har lyfts fram i uppsatsen; 
Dennispaketet, norsk trafikpolitik kopplat till miljö och road 
pricing och Singapores strategi för att minska miljöutsläppen 
från biltrafik i innerstaden. Dennispaketet visar på en politisk 
vision om en renare innerstad som aldrig blev av. Denna strategi 
skulle i stora drag ha gått ut på att leda om trafiken genom 
staden till att istället gå runt staden. Emellertid visar flera 
undersökningar att detta skulle varit en alltför begränsad åtgärd 
för att minska innerstadstrafiken. Det norska exemplet uppvisar 
en långt gången utveckling vad gäller road pricing och tullar 
kring städer. Likaså är Singapore ett exempel på ett i praktiken 
genomfört road pricing system med goda resultat vad gäller 
minskning av bilanvändning i innerstaden.  

Den statistiska sekundärdata som har studerats är 
framförallt hämtat från SCB och SIKA. Från deras statistiska 



 

meddelanden har jag hämtat information om tretton kommuners 
bilinnehav per tusen invånare under en tioårsperiod. Bland dess 
kommuner finns fyra glesbygdskommuner, fyra 
landsbygdskommuner, tre kommuner som tillhör Storstockholm 
och två som tillhör Storgöteborg representerade. Kommunerna 
är slumpvisutvalda ur varje kategori. I samtliga kommuner, med 
undantag från ett par storstadskommuner, har bilinnehavet ökat 
under 90-talet. Generellt sätt visar även dessa statistika uppgifter 
att bilinnehavet är högre i gles- och landsbygd än i stadsbygd. 
Även andra sekundärdata pekar på liknande samband. Lars-
Gunnar Krantz påpekar t.ex. i sin studie att antalet hushåll med 
mer än en bil tycks öka i takt med en glesare befolkning.  

Som ämnesmässig bakgrund till detta arbete finns både 
kulturgeografisk, tidsgeografisk och ekonomisk litteratur 
representerat, vilket ger uppsatsen en karaktär av 
tvärvetenskaplig ansats. Det mer tolkande perspektivet företräds 
primärt av studier kring rörlighet. Rörlighet är ett studieområde 
där man på senare tid alltmer övergått till att försöka greppa ett 
helhetsperspektiv i en s.k. aktivitetsansats. När detta studeras är 
även ett tidsgeografiskt perspektiv aktuellt då olika mänskliga 
aktiviteter ofta innebär en tidskrävande resa till och ifrån 
verksamheten. I studiet av rörlighet är det också av stor vikt att 
ta hänsyn till de individuella livsvillkor som omger en persons 
rörlighet. Geografiskt präglade livsvillkor kan utgöra ett exempel 
på en sådan individuell omständighet. Historiskt sätt kan det 
konstateras att individens tillvaro förändrats från en vertikal 
länkning, där arbete och andra sysselsättningar funnits i den 
direkta omgivningen, till en horisontell prägel där arbete, service 



 

och dylikt är utspritt på stora områden. Urbaniseringen är dock 
ett sätt att organisera människor till en plats eftersom individer 
inte är lika förflyttningsbara som t.ex. material och information. 

Uppsatsens andra ämnesmässiga ingång utgörs av ett 
samhällsekonomiskt perspektiv. Detta är också den huvudsakliga 
teoretiska grunden till analysen. Eftersom transportsektorn ger 
upphov till vissa miljöutsläpp kan det ur samhällsekonomisk 
synvinkel sägas att transportsystemet genererar olika externa 
kostnader. Externa kostnader syns inte i markandspriser men 
påverkar andra aktörers produktions- och 
konsumtionsförutsättningar. Att göra olika offentliga ingrepp 
kan vara ett sätt att åtgärda sådana här externa kostnader. Det 
kan emellertid vara svårt att i praktiken värdera dessa eftersom 
en sådan analys kan kopplas till såväl etiska värderingar som 
tekniska svårigheter i att mäta avgasers skadeeffekt. Att ändå 
försöka styra bilanvändning genom ekonomiska incitament är 
något som ofta görs med hjälp av t.ex. drivmedelsbeskattning 
eller road pricing. Olika källor menar att drivmedelsbeskattning 
är ett ganska dåligt styrmedel som framförallt har effekt på lång 
sikt. Road pricing utgör ett mer riktat alternativ där avsikten är 
att den som ger upphov till avgaser själv ska betala för de 
medförda kostnaderna. Nackdelen med ett sådant system kan 
vara höga administrationskostnader och bristande tekniska 
resurser.  

Analysen har gett upphov till flera slutsatser. Det kan 
konstateras att bilanvändningen tycks vara större i gles- och 
landsbygd än i stadsbygd. Detta kan härledas till de skilda 
livsvillkor med anknytning till geografi som råder inom de olika 



 

områdena. Utanför stadsbygd råder ofta långa avstånd till 
service, arbete och fritidssysselsättningar. Det är även en stor 
brist på kollektiva färdmedel i dessa områden, vilket delvis ger 
upphov till  ett större bilberoende. I stadsbygd kan högre 
parkeringsavgifter, större tillgång till kollektivtrafik och kortare 
avstånd bl.a. förklara ett lägre bilinnehav.  

Dessa slutsatser bidrar också till att de ekonomiska 
incitamentens betydelse för bilanvändning kan problematiseras. 
Uppsatsen visar att bilinnehavet ökat under 90-talet trots 
upprepade skatteökningar. Drivmedelsbeskattningen uppvisar 
därför en stor nackdel vad gäller styrförmåga. Road pricing å sin 
sida uppvisar också en viss problematik då det kan vara svårt att 
realisera i verkligheten p.g.a. t.ex. bristande opinion. I studien 
framkommer dock att en eventuell kombination av de båda 
styrmedlen skulle kunna vara att föredra. Eftersom 
drivmedelsbeskattningen är enhetlig i tid och rum kan människor 
i gles- och landsbygd sägas stå för ett överdrivet kostnadsansvar. 
Road pricing- system i större städer kombinerat med en sänkt 
drivmedelsbeskattning, som avser att minska kostnadsansvaret i 
övriga landet, framkommer i uppsatsen som ett fördelaktig 
system.  

Studien visar också att ytterligare hinder för styrincitament 
av ovanstående slag kan utgöras av svårigheten att bestämma en 
kostnad. Detta framförallt i  de fall då incitamentet också kan ses 
som en slags ”betalning”. 

Uppsatsen avslutas med att en diskussion förs, vilken är 
riktad både bakåt och framåt i tiden. Det framförs även vissa 
reflektioner över ämnets politiska karaktär, då hur och varför 



 

olika åtgärder ska vidtas till syvende och sist måste betraktas som 
politiskt betingade frågor.  



 

Summary 
This essay analyses the differences between car usage in urban 
areas as opposed to thinly populated areas in Sweden and their 
significance on governmental incentives, e.g. fuel taxes and road 
pricing The results have been produced by studying relevant 
literature and statistics.  

To study literature has partly been a necessity in the 
process of getting to know the subject and partly been a way to 
find concrete examples of so called road pricing. The latter since 
road pricing has not yet been realised to a great extent in Sweden 
and the literature has therefore been necessary in this study. 
There are three examples which have been of special interest for 
this study; The Dennis agreement, Norwegian environmental 
and traffic policies and, finally, Singapore’s strategy in attempting 
to decrease environmental problems. The Dennis agreement is 
an example of political will regarding a purer city (Stockholm) 
that never took place. In short, this strategy would have resulted 
in diverting the traffic to a ring road instead of driving through 
the city as it still is today. However many studies shows that this 
would not have been enough. The Norwegian example illustrates 
a very far developed system of road pricing. The same counts for 
Singapore which also is an good example of road pricing in 
practise.  

The statistics which have been studied can be found in 
writings published by SIKA (Swedish Institute for Transport and 
Communications Analysis) and SCB (Statistics Sweden). Data 
about the car ownership of citizens in thirteen randomly chosen 



 

municipalities has been collected. Among these four are to be 
found in thinly populated areas, four are to be found in the 
countryside and five can be found in urban areas. In each of 
these municipalities, with the exception of a couple of those 
found in urban arias, the car ownership have been increased 
during the nineties. Generally these statistics also shows that the 
number of cars per thousand citizens is lower in the urban parts 
of Sweden than in the rest of the country. Other statistics also 
presented in this essay indicates similar assumptions about car 
ownership. For example Lars-Gunnar Krantz argues in his study 
that the number of households with more than one car is to be 
considered more usual in more thinly populated regions.  

The academic platform of this essay is ethno geography, 
time geography and economics. This provides a more 
interdisciplinary approach. Ethno geography and time geography 
has been of great importance while studying individuals’ mobility 
possibilities. Mobility research has grown to focus on attempting 
to grasp a holistic view of the subject. A time geographical 
perspective is also relevant because transportation and mobility 
are necessary for a number of human activities. While studying 
mobility it is important to consider individual living conditions 
affecting a persons transportation possibilities. Living conditions 
determined by geographical matters is an example of such 
individual circumstances. In a historical view life is no longer 
about self-support, but has come to be globalised. However 
urbanisation is a way to organise people to a particular place, 
since it is more convenient to move material things and send 
information.  



 

The economic perspective is the main theoretical platform of 
this essay. Because of the fact that the transport sector produces 
environmental problems it provides a kind of external cost. 
External costs are not reflected in the market price even though 
it effects other producers and consumers acting on the market. 
When the government provides different kinds of incentives it is 
a way of correcting external costs. However it can be quite 
difficult to evaluate those costs since they are surrounded with 
both ethical values and technical difficulty concerning the 
measurement of the environmental problems. Despite of those 
problems incentives are often carried out in practise be 
governments by for example fuel taxations and road pricing. 
Different research proves that fuel taxation is a rather lack 
instrument when it comes to controlling car usage. Instead road 
pricing can be considered as a more efficient way in getting the 
polluter to pay the costs of the pollution. The drawback of road 
pricing can however be high administrative costs and failing 
technical resources. 

The analyse has led to several conclusions. One of them is 
that car usage is to be considered more frequent in the more 
thinly populated areas and in the countryside compared to urban 
regions. This fact can be considered in relation to living 
conditions determined by geographical matters. In more thinly 
populated areas and in the countryside there are long travel 
distances to service, work and spare-time activities. It is also a 
lack of public transport, which, among other things, can explain 
bigger need to travel by car. The opposite counts for urban areas 
which can explain the lower amounts of cars in those parts.  



 

The results presented above leads up to problematic 
assumptions regarding incentives. The essay indicates that the 
car ownership has continued to increase during the nineties 
despite of the fact that the government has increased the 
taxation of fuels several times. The fuel taxes are therefore to be 
considered as a quite problematic incentive when it comes to 
controlling car usage. There are also problems with road pricing 
since this kind of incentive can be hard to carry out in practise. 
However the study suggests a combination of the two kinds of 
incentives. Because of the fact that taxation of fuels is the same 
everywhere and every time people in more thinly populated areas 
and in the countryside often pays more of the external costs than 
they are responsible for. A system of road pricing in bigger cities 
and towns combined with a lower taxation of fuels (to reduce 
the responsibility in the more thinly populated areas and in the 
countryside) is spoken for in the essay as a strategy to prefer.  

The analyse in the essay also points out that it is quite 
difficult to determine the cost for this kind of environmental- 
related external effects. This is especially a problem in those 
cases when the cost is to be considered as a kind of “payment”. 

In the end of the essay a discussion which looks both in 
to the future and back in time is presented. There are also some 
reflections about the political contents of the subjects presented 
in the essay. 
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