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FÖRORD 

Projektet Höghastighetståg: markvärden och finansiering startades i juni 2015 och slutrapporterades 

i november 2017. Projektet är uppdelat i fyra delprojekt: Höghastighetståg och markvärden, 

Finansiering av stora infrastrukturinvesteringar, Förhandlingar om medfinansiering och Attityder till 

finansieringsformer.  

Uppdraget har genomförts som ett samarbete mellan WSP Analys & Strategi och avdelningen för 

Fastighetsvetenskap vid Lunds Universitet/Lunds Tekniska Högskola (LTH). Från WSP har följande 

personer deltagit: Matts Andersson (projektledare samt delprojektledare för WP 2017:4 och WP 

2017:5), Karin Brundell-Freij, Johan Ericson, Lina Jonsson (delprojektledare för WP 2017:3), Peter 

Jörgensen, Peter Almström och Katja Vuorenmaa Berdica. Från LTH har följande personer deltagit: 

Ingemar Bengtsson, Klas Ernald Borges, Malin Sjöstrand, Åsa Hansson (delprojektledare för WP 

2107:2) och Fredrik Kopsch. Projektet finansieras av Trafikverket, där Björn Hasselgren har varit 

kontaktperson. 

Redovisningen av projektet sker genom ett working paper per delprojekt, ett kortare working paper 

som sammanfattar hela projektet samt ett antal vetenskapliga artiklar. Alla working paper finns på 

http://swopec.hhs.se/lureal/.  

 

 LTH WP 2017:1 Finansieringsmetoder för transportinfrastruktur (sammanfattning) 

 LTH WP 2017:2 Finansiering av stora infrastrukturinvesteringar 

 LTH WP 2017:3 Höghastighetståg och markvärden 

 LTH WP 2017:4 Förhandlingar om medfinansiering  

 LTH WP 2017:5 Attityder till infrastrukturfinansiering 

 
Frågorna som projektet behandlar blir mer och mer aktuella. Vår förhoppning är att projektet ger ett 

gott kunskapsunderlag till framtida politikutformning och analyser inom området. 
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1 SAMMANFATTNING 

Det har gjorts många studier av allmänhetens acceptans för olika styrmedel, framförallt trängselskatt. 

Acceptansen för olika finansieringsformer är däremot inte lika väl utredd. Denna rapport belyser 

vilken acceptans olika finansieringsformer har, hur acceptansen för respektive finansieringskälla 

varierar mellan olika typer av infrastrukturprojekt samt varför människor tycker som de tycker. De fyra 

typprojekt vi tittar på är: lokala kollektivtrafikinvesteringar, lokala väginvesteringar, nationella 

spårinvesteringar för höghastighetståg samt nationella motorvägsinvesteringar. Tänkbara förklaringar 

till varför människor tycker som de tycker är egenintresse, värderingar, socioekonomi samt åsikter 

om eventuella snedvridningseffekter.  

I rapporten beskriver vi respektive finansieringsform med syftet att läsaren ska förstå vad de innebär, 

samt deras för- och nackdelar. Vi studerar de finansieringsformer som tidigare rapporter i 

forskningsprojektet har pekat ut som mest relevanta: 

 Statlig skatt i form av moms 

 Statlig inkomstskatt  

 Kommunal inkomstskatt 

 Lokal fastighetsskatt 

 Beskattning av markvärdesstegring 

 Brukaravgifter på den nya infrastrukturen 

 Brukaravgifter på både ny och tidigare infrastruktur 

Det har visat sig allt svårare att rekrytera respondenter till olika undersökningar via 

befolkningsregister. Låga svarsfrekvenser gör att resultatet blir svårtolkat. I denna studie användes 

därför en etablerad webpanel. Datainsamlingen genomfördes i form av en digital enkät med kravet 

att urvalet skulle vara riksrepresentativt med avseende på kön, ålder och region.  

Den övergripande designen av enkätundersökningen innebar en indelning i fyra parallella, 

jämförbara, svarsgrupper. Grupperna skilde sig genom det typprojekt som frågorna gällde. I samtliga 

fall angavs att beslutet om att bygga den aktuella transportinfrastrukturen skulle antas vara fattat (så 

att enkäten inte skulle uppfattas handla om huruvida man var för eller emot investeringen).  

Frågorna i enkäten ställdes inom fyra tematiska områden: 1) Bakgrund (ekonomisk situation, boende 

och transportvanor), 2) Acceptans (övergripande inställning, framförallt till de sju olika 

finansieringsformer som utpekats, men också till några andra skatte- och finansieringslösningar med 

koppling till transportområdet), 3) Problembild (vilka potentiella svårigheter/problem man ser med 

respektive finansieringsform) 4) Värderingar (allmänpolitiska åsikter/samhällssyn). 

Frågorna om acceptans för olika finansieringsformer ställdes oberoende av varandra, vi bad inte 

respondenterna att rangordna finansieringsformerna. Detta då vi bedömde att det var för svårt för 

respondenterna att rangordna, samt då finansieringsformerna inte är ömsesidigt uteslutande (i en 

verklig finansieringssituation kommer till exempel värdestegringsbeskattning i normalfallet behöva 

kombineras med t ex inkomstskatt). 

I analyskapitlet redogör vi för den principiella analysmetod som tillämpats, och hur 

beroendevariabeln ”acceptans” har definierats och hanterats. Acceptansen för olika 

finansieringsformer, och hur den varierar mellan typprojekt, beskrivs i termer av om respondenten 

tycker det är ett ”bra sätt” respektive ett ”rättvist sätt” att samla in pengar till den utpekade 

investeringen. En redovisning görs av i vilken grad respondenterna befarar olika typer av 

snedvridningseffekter, oönskade fördelningseffekter etc. till följd av respektive finansieringsalternativ. 
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Vidare studeras hur acceptansen varierar med socio-ekonomi, egenintresse (hur respondentens 

egen ekonomi påverkas) samt värderingar. Vi redogör även för resultatet av multivariata 

regressioner, som studerar inverkan av alla förklaringsfaktorer samlat. Avslutningsvis behandlas 

respondenternas inställning till återinförande av generell fastighetsskatt i Sverige (för att kunna 

jämföra med de olika formerna av finansierande fastighetsskatt).  

Idag finansieras nationella infrastrukturinvesteringar huvudsakligen via statsbudgeten. Detta innebär 

att bland de finansieringsformer som vi frågar om är det moms och statlig inkomstskatt som främst 

används. Medan moms är den minst populära finansieringsformen så är statlig inkomstskatt en av de 

mest populära. En tänkbar förklaring till skillnaden i attityder mellan statlig inkomstskatt och moms är 

fördelningsprofilen (progressiv respektive regressiv). Statlig inkomstskatt rankas också högre än 

kommunal inkomstskatt för samtliga typprojekt, även för de lokala. En tänkbar förklaring är att statlig 

inkomstskatt fördelar kostnaden för investeringar i kommunen på skattebetalarna i hela landet (den 

förklaringen kräver dock att respondenten inte inser att hen kommer att få betala för investeringar i 

andra kommuner).  

Lokal fastighetsskatt är en relativt impopulär skatt medan värdestegringsbeskattning är något 

populärare. Acceptansen för brukaravgifter skiljer sig beroende på vilken investering det gäller. 

Generellt är acceptansen större för brukaravgifter som enbart läggs på nybyggd infrastruktur jämfört 

med brukaravgifter som läggs på hela trafiksystemet. I synnerhet gäller detta för finansiering av en 

höghastighetsbana, där brukaravgifter på det nya järnvägsnätet är den allra populäraste 

finansieringsformen medan brukaravgifter även på de gamla stambanorna är en impopulär 

finansieringskälla. Att avgiftsbelägga enbart en nybyggd infrastruktur kan ge upphov till problem med 

att trafik trängs undan från den nya infrastrukturen, vilket minskar nyttan av investeringen. Däremot 

ligger detta i linje med tanken att tillhandahållandet blir effektivt om de som drar nytta av en 

investering också finansierar densamma. Detta motiv kan ligga bakom att man är positiv både till 

specifika brukaravgifter och till värdestegringsbeskattning. 

Undanträngning av trafik på grund av brukaravgifter uppfattas inte av respondenterna som ett 

allvarligt problem vilket kan vara en förklaring till varför specifika brukaravgifter ses som en så pass 

bra finansieringsform. Inte heller minskat arbetsutbud ses som ett allvarligt problem för 

inkomstskatterna, vilket kan förklara den statliga inkomstskattens popularitet. Moms har lägre 

dödviktsförluster än inkomstskatt, men är ändå impopulär. Sammantaget är bilden att människor 

beaktar rättvisa, men att de till tämligen liten del beaktar effektivitetsaspekter. Den 

snedvridningseffekt som framhålls som allvarlig är att fastighetsskatter kan tvinga människor att 

flytta, detta kan också vara lättare att tolka i termer av rättvisa än som en effektivitetsaspekt. 

Respondenterna kan inte förväntas veta skillnaden mellan olika rättvisedefinitioner (egalitär, 

utilitaristisk, Rawls etc.), varför sådana frågor sannolikt blir för svåra. En fråga om huruvida en 

finansieringsform är rättvis utifrån en viss rättvisedefinition blir också en kunskapsfråga, inte en 

acceptansfråga. Tolkningen av rättvisa är alltså helt upp till respondenterna, varför vi inte vi kan vi 

veta vilken rättvisedefinition de följer.  

Egenintresse har betydelse för respondenternas åsikter. När vi redovisar inställningen uppdelat på 

inkomstklasser och fastighetsinnehav är inställningen mer negativ hos de respondenter som bär 

finansieringsbördan och tvärtom. För statlig inkomstskatt är de med inkomster över brytpunkten för 

statlig skatt mer negativa än andra, och för fastighetsbeskattning är fastighetsägare mer negativa än 

andra. När vi i modellerna samtidigt kontrollerar för allmänpolitiska värderingar försvinner dock 

huvuddelen av dessa samband. Det är därför oklart vad som är hönan respektive ägget: uppstår 

värderingarna på grund av egenintresset, eller har egenintresset tillkommit på grund av ens 

värderingar? 

En av våra viktigaste slutsatser är att finansieringsformer som har hög acceptans också är 

förknippade med effektivitetsproblem. Brukaravgifter på nybyggd infrastruktur är populärt men 

potentiellt förknippat med transportekonomiska problem om resultatet blir att den nya infrastrukturen 
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underutnyttjas. Ett sätt att undkomma denna problematik är att även avgiftsbelägga parallell 

infrastruktur, för vilket acceptansen dock är lägre. I den bästa av världar hade vi hittat 

finansieringsformer som både är effektiva och har hög acceptans. Vår slutsats är istället att det gäller 

för politiker att hitta en smart avvägning mellan acceptans och effektivitet. En motsvarande 

avvägning som för brukaravgifter finns även för nationella skatter: moms som har låga 

dödviktsförluster är impopulärt, medan statlig inkomstskatt med högre dödviktsförlust är mer 

populärt. På liknandes sätt har fastighetsskatt alltid bedömts vara effektiv av ekonomer, men har lidit 

av låg acceptans. Vår studie visar dock att en majoritet av respondenterna anser att det vore en bra 

idé att höja den nuvarande fastighetsskatten för att därigenom kunna sänka andra skatter eller 

finansiera olika offentliga åtaganden. Denna slutsats är vansklig att jämföra med andra 

acceptansstudier för fastighetsskatt då frågeformuleringen kan skilja. Vår slutsats är istället att 

acceptansen för en lokal fastighetsskatt för att finansiera infrastruktur är avsevärt lägre än för 

generell fastighetsskatt, vilket gör att öronmärkning av intäkter från fastighetskatt för finansiering av 

infrastruktur därmed inte är en framkomlig väg för att öka acceptansen för fastighetsskatt. 

Sammanfattningsvis har vi i denna rapport undersökt acceptansen för olika sätt att finansiera 

infrastruktur. Vi har gjort det med en metodik som ursprungligen kommer från sociologin och som 

inom transportområdet har använts mycket för analys av acceptansen för trängselskatt. Metodiken 

innebär en uppdelning av förklaringsvariablerna i socioekonomi, egenintresse och värderingar och 

brukar refereras till som analys av latenta variabler. Den har, oss veterligen, inte tidigare använts för 

analys av finansieringsformer. I USA har man en längre tradition av öronmärkta skatter för 

finansiering av infrastruktur. Trenden är att man även i Europa går mot en större grad av 

öronmärkning av skatter till infrastrukturinvesteringar, då med en bredare palett av skatter än de som 

används i USA. På en rad områden kommer man att få göra avvägningar mellan effektivitet och 

acceptans: öronmärkning (ökar acceptans, men minskar effektivitet), brukaravgifter på ny 

infrastruktur (hög acceptans, men transportekonomiskt vanskligt) etc. Studier av acceptansen 

kommer alltså vara av stort intresse för genomförandet. 

2 INLEDNING 

Det har gjorts många studier av allmänhetens acceptans för olika styrmedel, framförallt trängselskatt. 

Den initiala uppfattningen inom det området var att acceptans framförallt beror på förväntad 

egennytta (Schade 2005), vilket i sin tur påverkas av om man över huvud taget tror att åtgärden har 

någon styrande effekt (Bartley 1995). Senare forskning har visat att acceptans för trängselskatt även 

beror på faktorer som hur man ser på de miljöproblem som trafiken skapar och vad man anser vara 

rättvist (Jaensirisak et al. 2004; Hamilton et al. 2014) samt hur långt man kommit i 

implementeringsprocessen (Winslott-Hiselius et al. 2009).  

Acceptansen för olika finansieringsformer är inte lika väl utredd. Den har inte samma direkta 

implikation som för trängselskatt då finansieringsformer sällan är föremål för folkomröstning, men är 

ändå mycket intressant för politiker som vill bli omvalda. I de övriga rapporterna i detta 

forskningsprojekt har vi behandlat ett antal aspekter på olika finansieringsformer för infrastruktur. 

Denna rapport motiveras dels av den forskningslucka vi tycker oss ha identifierat, dels av att man 

från politiskt håll sannolikt behöver få en uppfattning om acceptansen för slutsatserna och förslagen 

från de tidigare rapporterna innan man agerar.  

Den fråga som sannolikt är mest intressant för politiker är vilken acceptans olika finansieringsformer 

har. Vi undersöker 7 olika finansieringsformer: 

1. Statlig skatt i form av moms 

2. Statlig inkomstskatt  
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3. Kommunal inkomstskatt 

4. Lokal fastighetsskatt 

5. Beskattning av markvärdesstegring 

6. Specifika brukaravgifter på den nya infrastrukturen 

7. Generella brukaravgifter på både ny och tidigare infrastruktur 

Vi undersöker också huruvida acceptansen för respektive finansieringsform varierar mellan olika 

typer av infrastrukturprojekt. De fyra typprojekt vi tittar på är: lokala kollektivtrafikinvesteringar, lokala 

väginvesteringar, nationella spårinvesteringar samt nationella motorvägsinvesteringar. Den 

akademiskt mest intressanta frågan är varför folk tycker som de tycker. Tänkbara förklaringar som vi 

undersöker är egenintresse, värderingar och socioekonomi samt åsikter om eventuella 

snedvridningseffekter. Utifrån vår analys av vad folk tycker och varför folk tycker som de tycker 

försöker vi dra policyimplikationer.  

Kapitel 3 och 4 ger bakgrunden till vår analys. I kapitel 3 behandlar vi acceptanslitteraturen och i 

kapitel 4 beskriver vi de finansieringsformer som vi analyserar. Metod och genomförande behandlas i 

kapitel 5, vår analys presenteras i kapitel 6 och slutsatserna finns i kapitel 7.  

3 LITTERATUREN OM ACCEPTANS 

3.1 ACCEPTANS 

Även om beskattning av externa effekter (s.k. Pigouvianska skatter) rekommenderas av 

nationalekonomer försvåras ofta implementeringen av låg acceptans för denna typ av skatter i 

befolkningen. Schade (2003) jämför olika styrmedel för att påverka trafikefterfrågan och resultatet 

visas i Figur 1 nedan. Som kan ses i figuren är styrning med hjälp av prismekanismen impopulärt. 

 

 

Figur 1. Acceptans för olika åtgärder för minskad transportefterfrågan. Hämtad från Schade (2003). 

 

Acceptans kan delas in i tre undergrupper: näringslivets, medborgarnas och medias. Acceptans inom 

näringslivet är viktigt, inom public choice-teorin förs fram att små intressegrupper som har mycket att 

vinna på en viss policy kommer att vara mycket effektiva i att påverka staten (Olson, 1965). 

Medborgare å andra sidan är vanligtvis sämre organiserade men har betydande politisk makt i och 

med sin rösträtt. Eftersom medborgarna förlitar sig på information från medierna för att göra sina 

politiska val är media en viktig aktör när den allmänna opinionen formeras. Media påverkar 
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människor kunskap, attityder och agerande (Newbold 1995; Katz & Lazarsfiled 1995; McLeod et al. 

2002). 

I denna studie fokuserar vi på medborgarnas acceptans. Det finns en stark tendens i politisk 

ekonomi-litteraturen att förutsätta att väljarna styrs av sitt egenintresse samt att de är rationella och 

perfekt informerade (Kallbekken & Saelen 2011). Vanliga antaganden är att väljarna är medvetna om 

allmän jämviktseffekter (se t ex McAusland 2003) och nyttan över livscykeln (se t ex Congleton 

1992). Egenintresset har i många studier visat sig påverka acceptansen (se t ex Schade & Schlag 

2003; Schuitema et al. 2010), men många studier visar att det även finns många andra faktorer som 

har betydelse för acceptansen. Nedan går vi igenom de vi bedömer vara viktigast. 

Acceptansen är högre om den externa effekten upplevs som ett problem (Odeck & Bråthen 1997; 

Schade & Schlag 2000). Åtgärder och styrmedel som uppfattas som effektiva i att lösa det upplevda 

problemet har naturligt nog också en större sannolikhet att bli accepterade (Bartley 1995).   

Tidshorisonten när det gäller implementationsprocessen har också betydelse. Acceptansen tenderar 

att minska ju närmare man kommer ett införande av ett nytt styrmedel och ju mer konkret förslaget 

blir. Efter införandet ökar vanligtvis stödet igen (Schade, Seidel & Schlag 2004).  

Tillit till politiker, offentliga tjänstemän och rättssystemet höjer acceptansen för skatter (Hammar & 

Jagers 2006; Torgler 2003). Generell tillit, dvs tillit till andra individer (som du inte nödvändigtvis 

känner), är mindre viktigt för acceptansen. Svenskar har mycket hög tillit (Rothstein & Stolle 2003; 

Uslaner 2002),  även om denna verkar ha minskat något under senare år (Wallman, Lundåsen &  

Wollebæk 2013).  

De variabler som används för att förklara acceptansen kategoriseras ofta i egenintresse, socio-

ekonomiska egenskaper och allmänna värderingar. Denna kategorisering är logisk även om det finns 

viss tvetydighet då vissa av dessa variabler beror av varandra (Hamilton et al. 2014). 

Flera studier har visat att acceptans för korrigerande skatter påverkas av hur intäkterna används 

(Anesi 2006; Banister 2003; Sælen & Kallbekken 2011; Schlag & Schade 2000; Schlag & Teubel 

1997).  Det finns starka teoretiska argument som talar för att skatteintäkter bör gå in i den allmänna 

budgeten (se t ex Baumol & Oates 1988), men människor föredrar ofta att intäkterna öronmärks för 

användning i samma sektor som pengarna kommer ifrån (Deroubaix & Lévèque 2006; Kallbekken & 

Aasen 2010). Ett skäl till detta kan vara en generell svårighet att se att skatten kan korrigera 

beteendet och ett annat skäl kan vara att pigouvianska skatter ofta är regressiva. 

Studier kring acceptans för skatter som används för att finansiera transporter, där intäkten inte är en 

sidoeffekt utan huvudsyftet med skatten, är ovanliga. Ett exempel på en sådan studie är Juita-Elena 

et al. (2014) som tittar närmare på acceptansen för bränsleskatter och vägtullar. Bakgrunden är de 

problem som uppstått för att finansiera infrastruktur i USA där budgeten för infrastruktur legat under 

vad som krävs för att upprätthålla kvalitén på den existerande infrastrukturen (se t ex National 

Academy of Public Administration, 2008). Juita-Elena et al. (2014) fann att 50 procent av 

respondenterna var beredda att stödja bränsleskatter eller vägtullar för infrastruktur. Agrawal et al. 

(2013) fann att betalningsviljan ökade om respondenterna informerades om hur intäkterna skulle 

användas, i enlighet med situationen för korrigerande skatter. Vi har inte funnit några studier som 

tittar på acceptansen för finansiering av infrastruktur där intäkterna inte kommer från själva 

transportsektorn. En rimlig förklaring till detta är att frågan om hur infrastruktur ska finansieras, och 

från vilken sektor, inte har tagits upp till debatt förrän under senare år. I USA finansieras infrastruktur 

inom sektorn medan andra länder finansierar infrastruktur genom öronmärkta medel från nationella 

eller regionala budgetar.  

Litteraturen om acceptans för skatter fokuserar generellt (detta oavsett om det gäller fiskala, 

korrigerande eller omfördelande skatter) mer på skattenivåer än jämförelser mellan olika skatter. Det 

finns dock exempel där man jämfört acceptansen för olika skatter. Den artikel som är mest relevant 

http://www.tandfonline.com/author/Wolleb%C3%A6k%2C+Dag
http://www.tandfonline.com/author/Wolleb%C3%A6k%2C+Dag
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för vår undersökning är Hammar et al. (2005). Acceptansen för ett urval skatter i Sverige (från 

Hammar et al. 2005) presenteras i Tabell 1 nedan. Balansmåttet visar den procentuella andel som 

vill sänka eller helt ta bort den aktuella skatten minus den procentuella andel som vill höja 

densamma. 

Tabell 1. Andel som sänka eller helt ta bort den aktuella skatten minus den andel som vill höja densamma. Från Hammar et al 
(2005). 

 
Balansmått* 

Bolagsskatt 8 

Förmögenhetsskatt 24 

Koldioxidskatt på bensin och diesel 36 

Alkoholskatt 43 

Kommunal inkomstskatt 45 

Fordonsskatt 46 

Statlig inkomstskatt 47 

Arbetsgivaravgifter/egenavgifter 48 

Gåvoskatt 63 

Arvsskatt 66 

Fastighetsskatt 70 

* Beräknas som andel som sänka eller helt ta bort den aktuella skatten minus den andel som vill höja 

densamma. Högre värde innebär därmed en mer impopulär skatt. 

3.2 METODER FÖR ATT ANALYSERA ACCEPTANS 

De flesta tidiga acceptansstudierna analyserade hur acceptansen relaterade till ett antal förklarande 

faktorer genom att endast studera bivariata samband (Banister, 2003; Schlag & Schade 2000). Även 

om dessa tidiga studier gav många viktiga insikter när det gäller de grundläggande sambanden så 

var de begränsade då de inte kunde separera mellan korrelationer som uppstod på grund av det 

finns andra faktorer som påverkar både acceptansen och de egenskaper man är intresserad av och 

korrelationer som representerar äkta kausala samband mellan underliggande egenskaper och 

acceptans. Ett närliggande problem var att analysen ofta var huvudsakligen explorativ utan en fast 

förankring i en testbar konceptuell modell som kan särskilja hur (och när) acceptansen formas av 

värderingar, övertygelser, förväntningar och erfarenheter. Detta är en svaghet som observerats av 

Kallbekken & Sælen (2011). 

Tidiga exempel på mer avancerad multivariat analys, med det ambitiösa syftet att identifiera verkliga 

kausala mönster baserat på social-psykologiska modeller för hur attityder formas, var Stern et al. 

(1993), Rienstra et al. (1999), Schade & Schlag (2003) och Schade (2005). Exempelvis den senare 

använde strukturella ekvationer (path analysis) för att förklara hur egenintresse, förväntade sociala 

konsekvenser och andra relevanta egenskaper bidrar till acceptansen. 

I de tidiga studierna betraktades acceptansen ofta som en dikotom responsvariabel, dvs ja eller nej. I 

senare studier, från Eliasson och Jonsson (2011) och framåt, har data om acceptans ofta varit i form 

av graderade svar på en ordinal skala. Detta har möjliggjort användandet av ordinala 

regressionsmodeller såsom ordinal logit och ordinal probit som på ett mer effektivt sätt tillgodogör sig 

den information som finns i datamaterialet. 

Man kan resa invändningar mot tillvägagångssätt där den kausala länken som formar acceptansen 

analyseras som om det var ett rättframt enkelriktat samband där acceptansen bara är utfallet från ett 

antal oberoende underliggande villkor. Det är rimligt att anta att de studerade sambanden kan vara 

mer komplexa och också innehålla dynamisk återkoppling. Ett exempel kan vara sambandet mellan 

(i) vilken förväntan om effekt som respondenten uttrycker från införandet av ett visst styrmedel och 

(ii) acceptansen för styrmedlet. Den som är positivt inställd till ett visst styrmedel (kanske på grund av 
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egenintresse) kommer troligtvis att rationalisera sin ståndpunkt baserat på en förväntan om att 

styrmedlet är effektivt också i mer generell mening (vilket föreslås av Eliasson och Jonsson (2011)) 

vilket kan skapa en ”feed-back loop”. 

Ett antal studier har tittat närmare på hur individers grundläggande värderingar och attityder gällande 

t ex fördelning och rättvisa bidrar till deras acceptans för (prissättande) styrmedel och hur sådana 

långsiktiga värderingar interagerar med egenintresset för att bestämma acceptansen. Sådana 

analyser kan formulera på flera olika sätt. Eliasson (2016) baserar sin analys på det tillvägagångssätt 

som föreslås av Nyborg (2000). Här antas att individen har två uppsättningar preferenser som 

reflekterar homo economicus (rationellt egenintresse) respektive homo politicus 

(medborgarperspektiv). Den påverkan som preferenserna från homo politicus 

(medborgarperspektivet) har på individens övergripande uppfattning kan identifieras genom att man 

tittar på den residual som uppstår mellan den observerade nivån på acceptansen och den acceptans 

som man kan förvänta sig baserat på rent egenintresse.   

Vanligare i litteraturen är dock att försöka identifiera och mäta ett relevant knippe ”sociala” attityder 

och värderingar oberoende av varandra och sedan undersöka relationen mellan sådana attityder och 

acceptans. Identifikationen av relevanta attityder och värderingar baseras vanligtvis på en metod 

med latenta variabler där underliggande attityder antas indikeras av svaren på ett antal frågor. 

Korrelationsmönster undersöks genom faktoranalys för att formulera latenta variabler som ska 

representera dessa underliggande attityder och värderingar. Dessa konstruerade latenta variabler 

används sedan för att förklara acceptansen (Börjesson, Eliasson & Hamilton 2016, Börjesson et al. 

2016).  

Hess och Börjesson (2017) argumenterar för att det underliggande antagandet gällande feltermens 

struktur som underbygger de vanliga regressionsmodellerna inte gäller när den latenta 

attitydvariabeln i sig självt påverkas av andra variabler (t ex socio-ekonomiska egenskaper) som 

också inkluderas i samma regression. Av detta skäl använder Hess och Börjesson en mer komplex 

analysmodell som hanterar både direkta och indirekta effekter simultant. 

4 FINANSIERINGSFORMER VI ANALYSERAR 

4.1 INLEDNING 

I detta kapitel beskriver vi respektive finansieringsform. Syftet är att läsaren ska förstå vad respektive 

finansieringsform innebär, samt deras för- och nackdelar. Vi studerar de finansieringsformer som 

tidigare rapporter i forskningsprojektet pekat ut som mest relevanta. Detaljutformningen är dock inte 

lika självklar. Ett kriterium vi använt för att välja utformning är att det är finansieringsformen som är 

det intressanta, inte skatten i sig. Ett annat kriterium är enkelhet, respondenten bör kunna förstå vad 

en finansieringsform innebär.    

4.2 STATLIG INKOMSTSKATT OCH MOMS 

När man beslutar om statlig finansiering beslutar man inte om vilken skatt som ska höjas för att 

finansiera just detta objekt, man beslutar inte heller om huruvida något annat utgiftsområde ska 

minskas för att ge utrymme för just denna investering. Då vi främst är intresserade av 

finansieringsformen ”statlig skatt” kan man alltså argumentera för att vi bör fråga om just ”statlig 

skatt” som finansieringsform. En nackdel med detta är dock att vi inte skulle veta vilken statlig skatt 

respondenten tänker på när hen svarar. Detta skulle försvåra analysen då både kostnad och 

fördelningseffekter skiljer sig för olika skatter. Det motsatta alternativet är att fråga om varje statlig 

skatt för sig. Detta är dock oöverstigligt då det finns ett stort antal statliga skatter. Det leder också till 

att undersökningen skulle handla mer om acceptans för skatter än om acceptans för 
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finansieringsformer. Vi har därför valt ett mellanalternativ: vi frågar om statlig inkomstskatt och moms. 

Dessa två skatter är dels välkända för medborgarna, dels har de tydligt skilda dödvikts- och 

fördelningseffekter.  

Kostnaden för att driva in statlig skatt kallas ”marginalkostnaden för offentliga medel” eller 

”dödviktskostnaden för skatteintag” i ekonomisk litteratur (i transportsektorn kallas den ofta 

”skattefaktorn”). Kostnaden består inte av själva skatten i sig (den är bara en omfördelning från 

privatpersoner till det offentliga) utan av de effekter i samhället som uppstår på grund av skatten. Till 

exempel kan en skatt på arbetsinkomst påverka hur många timmar vi arbetar, hur hårt vi arbetar, 

huruvida vi arbetar överhuvudtaget, vilken utbildning vi väljer, hur vi väljer att bli kompenserade (i 

form av lön eller på annat sätt) samt i vilken grad vi aktivt skatteplanerar och skattefuskar. 

Trafikverket räknar med en marginalkostnad för offentliga medel på 0,30, det vill säga att det kostar 

30 öre i effektivitetsförlust att driva in en skattekrona (Trafikverket 2016). Slutsatsen av detta är inte 

att skatter är av ondo, utan att investeringar som finansieras med skatter bör generera en nytta som 

är åtminstone 1,3 gånger större än kostnaden. Dödviktskostnaden skiljer sig åt mellan olika skatter ( 

30 öre är avsett att vara en representativ kostnad), inkomstskatt har större dödviktskostnad än moms 

(Birch Sørensen 2010).  

Enligt Oates (1972) krävs att det råder en perfekt matchning mellan det kollektiv som betalar och de 

som drar nytta av investeringen för att nyttjandet av resurser ska vara effektivt. Då nyttan av många 

infrastrukturinvesteringar är geografiskt begränsad innebär statlig finansiering att efterfrågan blir 

större än vad den skulle ha blivit om man stod för hela kostnaden regionalt/lokalt. Det innebär också 

att regionala intressenter har incitament att underskatta kostnaderna och överdriva nyttorna för 

investeringar i regionen. 

Finansiering med statlig skatt kan antingen ske genom anslag eller lån. Idag ger budgetlagen 

(2011:203) begränsad möjlighet till lånefinansiering av infrastruktur hos Riksgälden. Då ett 

bakomliggande motiv till detta forskningsprojekt (och ett antal närliggande utredningar) är att den 

nuvarande finansieringsformen kanske inte räcker till för stora investeringar kan vi dock inte 

begränsa oss till den befintliga lagstiftning. Huvudmotivet för att låna är just att stora investeringar är 

svåra att rymma inom ett de normala anslagen. Ett motargument är att det lätt uppstår ett 

underskotts-bias på grund av fiskal illusion då framtida kostnader nedvärderas och inte känns lika 

påtagliga, samt att politiker frestas att genomföra politiskt attraktiva åtgärder och därmed öka 

sannolikheten att bli omvalda. Ett annat motargumenten är risken för irreversibilitet; efter att ha fört 

en expansiv lånebaserad finanspolitik är det svårt att återgå till anslagsfinansiering (Wijkander & 

Roeger 2002). Lånefinansiering är en fråga som inte bara gäller statlig skatt. Vi har därför valt att 

fråga om respondenternas generella inställning till lånefinansiering.  

Ibland framförs att infrastruktur bör hanteras genom en ”investeringsbudget” (att kostnadsföra 

transportinfrastrukturinvesteringar som investeringar). Då detta sannolikt är för tekniskt för att 

respondenterna ska kunna förväntas ha en åsikt och då det innebär i princip samma sak som 

lånefinansiering frågar vi inte om detta.     

4.3 KOMMUNAL INKOMSTSKATT 

Då nyttan av många infrastrukturinvesteringar oftast är geografiskt begränsad innebär kommunal 

inkomstskatt en bättre matchning mellan vilka som betalar och vilka som får nyttan än finansiering 

via någon statlig skatt. Det finns dock för de flesta investeringar spillover-effekter på andra 

kommuner, ibland också systemeffekter som rör stora delar av landet. 

På motsvarande sätt som för statlig skatt uppstår en dödviktskostnad när man tar in kommunal skatt. 

Dödviktskostnaden skiljer sig mellan olika skatter och är således inte densamma som för statlig skatt.  

En effekt av finansiering med kommunal inkomstskatt är att resursstarka regioner har större möjlighet 

att finansiera infrastrukturprojekt än resurssvaga regioner. Detta kan upplevas antingen som orättvist 
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eller som att resursstarka områden har större behov av infrastrukturprojekt. Infrastrukturinvesteringar 

är hursom dock sannolikt ett trubbigt fördelningspolitiskt instrument. 

En annan potentiell nackdel med en ökad grad av regional finansiering är att regioner får bära risker 

som kan ligga utanför deras kontroll och som de därför inte är beredda att ta.  

4.4 BRUKARAVGIFTER 

En finansieringskälla för investeringar kan vara att avgiftsbelägga trafiken. För järnväg kan detta 

göras antingen genom banavgifter som tågoperatörerna betalar eller som passageraravgifter som 

resenärerna betalar. Vem som faktiskt bär bördan av avgifterna (operatörerna eller resenärerna) 

beror inte på vem som är juridiskt betalningsskyldig utan på utbudets och efterfrågans relativa 

elasticiteter. Då skatteincidensen inte beror på vem som är juridiskt betalningsskyldig och då vi inte 

vill ställa allt för tekniska frågor har vi valt att fråga om finansiering genom höjda biljettpriser för 

kollektivtrafiken. För väginvesteringar frågar vi om vägavgifter.  

Det är viktigt att skilja på finansierande och korrigerande avgifter. En finansierande avgift syftar till 

just finansiering, medan en korrigerande avgift syftar till att minska exempelvis trängsel eller utsläpp. 

Intäkterna från en korrigerande avgift kan dock användas för att finansiera infrastruktur (till exempel 

trängselavgifterna i Stockholm). Det vi avser fråga om i enkäten är finansierande avgifter. 

En nackdel med finansiering genom brukaravgifter är att infrastrukturen underutnyttjas: en del 

potentiella resenärer som är beredda att betala mer än marginalkostnaden för att producera resan 

kommer att välja att inte resa då priset blir för högt. Detta minskar investeringens 

samhällsekonomiska värde. För effektivt utnyttjande bör inte priset som tas ut överstiga den 

samhälleliga marginalkostnaden. Fördelen med ett effektivt utnyttjande av infrastrukturen bör alltså 

vägas mot exempelvis dödviktskostnaden för skattefinansiering. 

Storleken på effektivitetsförlusten av att priserna överstiger marginalkostnaden beror på om de tas ut 

1) endast på det nybyggda objektet, 2) i samma reserelation som det nybyggda objektet eller 3) på 

hela transportslaget. Om man endast tar ut de finansierande avgifterna på det nya objektet blir 

sannolikt effektivitetsförlusten stor, då människor kommer att fortsätta nyttja den gamla 

infrastrukturen istället. Exempelvis torde folk fortsatt köra på Essingeleden om man skulle finansierat 

Förbifart Stockholm med avgifter på bara Förbifart Stockholm. På motsvarande sätt kommer många 

att fortsätta åka tåg på stambanorna om man finansierar höghastighetsbanor med avgifter på bara 

höghastighetståg. Ett alternativ kan vara att försöka definiera vilka resalternativen är i den relation 

som den nybyggda infrastrukturen avser och sedan avgiftsbelägga även dem. På så sätt kan man 

minska effektivitetsförlusten men samtidigt behålla fördelen med att brukarna är de som betalar. Ett 

problem här är att det kan vara svårt att definiera vilka alternativen är. En annan lösning är att man 

finansierar med avgifter för hela transportslaget eller hela regionen. På så sätt minskar man 

effektivitetsförlusterna, men samtidigt missar man nästan hela poängen med att de faktiska brukarna 

bör vara de som betalar. Baserat på den problematiken har vi valt att fråga om brukaravgifter (i form 

av vägavgift eller påslag på biljettpriset) på enbart den nybyggda infrastrukturen respektive 

brukaravgifter även på annan infrastruktur av samma typ.  

4.5 LOKAL FASTIGHETSSKATT 

De tillgänglighetsvinster som infrastrukturinvesteringar skapar kapitaliseras ofta i fastighetsvärdena. 

Dessa ökade fastighetsvärden kan fångas upp med en lokal eller regional fastighetsskatt.  

Lokala mark-/fastighetsskatter har länge förordats som en effektiv finansieringskälla för lokala 

kollektiva nyttigheter, se tex (George 1955). En fördel är att de som gynnas av en 

infrastrukturinvestering får vara med och finansiera densamma. En annan fördel är att mark- och 
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fastighetsskatter har låga dödviktsförluster då fastigheter svårligen kan flytta och fastighetsägarna 

endast i låg grad kan anpassa sitt beteende. 

På motsvarande sätt som finansiering med kommunal inkomstskatt innebär finansiering med 

fastighetsskatt att resursstarka regioner har större möjlighet att finansiera infrastrukturprojekt än 

resurssvaga regioner.  

4.6 BESKATTNING AV MARKVÄRDESSTEGRING 

Ett alternativt sätt beskatta ökade fastighetsvärden är att endast beskatta de värdestegringar som 

uppkommer med anledning av investeringen. En tillfällig och geografiskt begränsad fastighetsskatt 

(på engelska benämnd Tax Increment Financing, TIF) är en metod för att göra detta. Denna skatt är 

vanligt förekommande i många länder, bland annat i USA, England och Kanada, och har där använts 

under en lång tid.  

TIF medför en effektiv länk mellan de som drar nytta av projektet och de som finansierar det, vilket 

innebär att Oates (1972) effektivitetskriterier uppfylls. En kritik som ofta framförs är dock att TIF kan 

vara en alltför attraktiv finansieringsform och därför riskerar att överanvändas. Exempelvis kan även 

fastighetsvärdestegring som inte beror på investeringen, exempelvis inflation, fångas upp och tillfalla 

investeraren. TIF riskerar således att användas för projekt som inte ökar fastighetsvärdet i 

motsvarighet med projektkostnaden, vilket tvingar andra aktörer att stå för en del av kostnaderna.  

På motsvarande sätt som brukaravgifter kräver TIF en finansieringsmetod för att lösa 

tidsförskjutningen mellan utgifter och inkomster. TIF bygger också på att pålitliga beräkningar kan 

göras av värdestegringarna, då själva investeringen görs utifrån en prognos medan beskattningen 

sedan görs utifrån faktiska ökningar.  

5 METOD OCH GENOMFÖRANDE 

5.1 DATAINSAMLING 

5.1.1 Urval  

En idealbild för undersökningar är ett obundet slumpmässigt urval från befolkningen, en stor mängd 

respondenter och en hög svarsfrekvens. Att rekrytera respondenter till olika undersökningar via 

befolkningsregister och därefter uppnå en acceptabel svarsandel har dock visat sig vara allt svårare. 

Svarsfrekvensen blir ofta lägre än en tredjedel, vilket gör att resultatet blir svårtolkat. Detta gäller 

såväl i Sverige som i många andra länder. I denna studie fattades därför beslutet att använda en 

etablerad webpanel vars medlemmar anmält sig frivilligt, och ges ersättning (presentkort, lotter, 

välgörenhet, surfdata/sms eller pengar) för att delta i undersökningar av olika slag.  

En risk med detta förfaringsätt är att det icke slumpmässiga urvalet skulle kunna snedvrida resultatet. 

Alla urvalsundersökningar ger visserligen upphov till (slump)fel i resultatet, men om urvalet är 

systematiskt snedvridet ger de traditionella statistiska kvalitetsmåtten inte en rättvisande bild av 

resultatens osäkerhet.  Den centrala frågan är om panelens sammansättning eller urvalsmekanismen 

ger upphov till så kallat bias (snedvridning). Risken för snedvridning uppstår i flera steg under 

processen. En första viktig fråga är i vilket sammanhang och på vilket sätt medlemmarna i panelen 

rekryterats till panelen. I ett senare steg inverkar frågan om på vilket sätt panelmedlemmar utvalts för 

att få erbjudandet om att delta i vår enkät. Avslutningsvis påverkar också de mekanismer som styr 

panelmedlemmarnas frivilliga val att nappa på erbjudandet och delta i studien (detta senare 

riskmoment har ju sin motsvarighet även i ett obundet slumpmässigt urval som dras ur hela 

befolkningen).  
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Eftersom panel-medlemmarna själva väljer vilka enkäter de vill svara på har de sannolikt ett större 

intresse av vissa frågor jämfört med befolkningsgenomsnittet. I det här fallet är vi intresserade av 

vilken syn ”gemene man” har på olika finansieringsformer vid infrastrukturinvesteringar. Vår 

bedömning är dock att ett förhöjt intresse för just detta ämne inte torde betyda övervikt för någon viss 

åsikt. Urvalet kontrolleras med avseende på kön, ålder och region, varför snedvridning i just de 

avseendena inte är ett problem. Trots att urvalet alltså garanteras vara representativt i vissa 

avseenden, kan snedvridningar ändå uppstå när det gäller variabler som inte kontrolleras i 

urvalsprocessen. För att i någon mån bevaka den risken jämförs i avsnitt 5.1.3 svarsgruppens 

inkomstfördelning (en variabel som urvalsprocessen inte kontrollerat för) med motsvarande 

fördelning i befolkningen som helhet. 

5.1.2 Enkätutskick  

Datainsamlingen för acceptansstudien genomfördes i form av en digital enkät i fyra varianter (se 

avsnitt 5.2.1) som skickades ut i slutet av maj 2017 till en webpanel via CINT1. CINTs svenska panel 

är sammansatt ett antal olika självrekryterade paneler som rekryterats i olika sammanhang och av 

olika aktörer. CINTs samlade panel har ca en halv miljon registrerade deltagare över hela landet. 

Avsikten är att man genom att sammanföra många olika paneler skall kunna skapa en stor 

mångsidig panel som  speglar befolkningens sammansättning, även om var och en av de ingående 

panelerna troligen bär viss prägel av det sätt den rekryterats på. CINT uppger till exempel att 

panelen som helhet  består av knappt 49 % män och drygt 51 % kvinnor, i åldrarna 14-80 år . Denna 

fördelning skiljer sig visserligen något från hela Sveriges befolkning i motsvarande åldersspann (i 

princip ett 50/50 förhållande med liten övervikt i antalet män2) men avvikelsen är så liten att panelen 

som helhet  kan betraktas som riksrepresentativ i åtminstone detta avseende. 

Antalet begärda svar uppgick till minst 500 stycken per enkät och kravet var att svarspopulationen 

skulle vara riksrepresentativt med avseende på kön, ålder och region. I och med förfarandet med en 

webpanel görs ingen egentlig viktning för att uppnå representativitet. Urvalet görs istället 

representativt genom att inkomna svar ”screenas”, och nya respondenter rekryteras så att den 

slutliga resultatdatabasen innehåller rätt antal män/kvinnor och rätt fördelning på åldersgrupp och 

region, i förhållande till befolkningen i landet som helhet. Representativiteten garanteras när det 

gäller marginalfördelningen av varje faktor för sig, men inte nödvändigtvis för kombinationer av 

variabelvärden – som antalet kvinnor i viss åldersgrupp, etc. 

5.1.3 Beskrivning av respondenterna/representativitet 

Totalt inkom 2017 enkäter, varav knappt hälften är besvarade av kvinnor. Denna könsfördelning kan 

anses vara representativ för Sveriges befolkning. Två tredjedelar av respondenterna är mellan 30 

och 64 år gamla, medan 22% respektive 12% är yngre eller äldre än så. Trots att urvalsprocessen 

anpassats (adaptiv screening) med målet att uppnå en riksrepresentativ åldersfördelning, visar det 

sig att enkätsvaren innehåller en viss överrepresentation av ”medelålders” respondenter och 

underrepresentation av yngre/äldre jämfört med motsvarande fördelning på riksnivå3.  

Urvalsmetoden med självrekryterad webpanel i kombination med adaptiv screening med avseende 

på ålder, kön och bostadsort (region), kan potentiell innebära ökad risk för att svarspopulationen blir 

snedvriden med avseende på andra variabler än dem som kontrollerats.  För att belysa den frågan 

gör vi en jämförelse mellan urval och den svenska befolkningen också när det gäller 

inkomstfördelning. Den disponibla månadsinkomsten före skatt ligger för majoriteten av 

                                                      
1 CINT är en av världens ledande marknadsplatser för att nå insikter om konsumenter. Panelerna i CINTs marknadsplats följer 

ESOMAR’s regler för panelhantering. Panelmedlemmarna rekryteras via olika metoder som t ex hemsidor, nyhetsbrev, 
telefon- eller postundersökningar och ges ersättning för att delta. CINT har ca 150 medarbetare och huvudkontoret är baserat i 
Stockholm. 
2 SCB-statistik 2016 för åldrarna 15-79 år. 
3 < 30 år 24%, 30-64 år 57%, >64 år 19% enligt SCB-statistik 2016 för åldrarna 15-79 år. 
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respondenterna mellan 10 000 och 40 000 kr, vilket stämmer väl med befolkningen som helhet. Av 

de som svarat ligger 30% utanför det intervallet (16% tjänar mindre än 10 000 och 14% tjänar mer än 

40 000 kr per månad). Dessa andelar skiljer sig bara ett fåtal procentenheter jämfört med riket  där 

andelen med lägre inkomst är ett par procent större och andelen med högre inkomst ett par procent 

lägre4. Att avvikelsen mot fördelningen i riket är så liten även för en variabel som inte alls styrt 

urvalsprocessen, kan ses som en indikation att den icke-slumpmässiga urvalsprocessen ändå 

genererat ett urval som i viktiga avseenden liknar ett slumpmässigt urval ur befolkningen.  

5.1.4 Övriga bakgrundsfrågor 

Vad gäller sysselsättning är 69% av de svarande anställda5, 11% studerar och 17% är pensionärer. 

Resterande är föräldralediga, arbetssökande eller sysselsatta på annat sätt.   

Av de svarande bor 43% i stadsmiljö/citykärna, 37% i övrig tätort och 20% på landsbygd. Ungefär 

hälften av dem har inget fastighetsinnehav, medan andra hälften uppger att de äger bostads- 

och/eller fritidshus. 

På frågan om hur mycket bil man åkt den senaste veckan svarade 30% att de åkt över 10 mil totalt, 

medan nästan lika många åkt totalt mindre än en mil eller inte alls. Övriga respondenters bilåkande 

låg mellan 1 och 10 mil. Motsvarande fråga om kollektivtrafikresor gav vid handen att drygt hälften 

inte åkt kollektivt alls, 35% svarade 1-7 enkelresor och 13% hade gjort 8 enkelresor eller mer. 

Långväga bilresor (>20 mil) görs av knappt två tredjedelar av de svarande någon/några gånger per 

år, en dryg femtedel gör det någon/några gånger per månad och 11% gör det aldrig. Endast 4% 

reser över 20 mil med bil minst en gång varje vecka.  Tågresor över 20 mil görs över lag mer sällan: 

en dryg tredjedel av respondenterna åker aldrig långväga tåg, drygt hälften gör det någon/några 

gånger per år och 10% någon/några gånger per månad. Endast ett par procent uppger att de åker 

tåg längre än 20 mil några gånger i veckan. 

5.2 VÅRA FRÅGOR 

5.2.1 Övergripande design 

Den övergripande designen av enkätundersökningen innebar en indelning i fyra parallella, 

jämförbara, svarsgrupper. Grupperna skilde sig genom den typ av investering som pekades ut. Varje 

grupp fick således besvara i huvudsak likalydande enkäter, där huvuddelen av frågorna handlade 

explicit om finansiering av en viss (typ av) transportinfrastrukturinvestering. Dessa var antingen 

 en tänkt investering i det svenska motorvägsnätet som innebär omfattande utbyggnad och 

förbättringar av landets motorvägar, eller 

 en tänkt stor investering som skulle underlätta för biltrafiken i den egna kommunen, t ex en ny 

tunnel, förbifart, planskild korsning eller liknande, eller 

 en tänkt investering i nya stambanor för trafik med höghastighetståg som förbinder 

Stockholm, Göteborg och Malmö, med knutpunkt i Jönköping, eller 

 en tänkt stor investering som skulle underlätta för kollektivtrafiken i den egna kommunen, t ex 

en ny bussgata, en större bussterminal, nya spårvagnsspår eller annat. 

Enkäterna skilde sig åt enbart beträffande vilken typ av transportinfrastruktur som utpekades i 

bakgrundstexten och de följdeffekter i form av smärre ändringar av ordalydelser etc., som krävdes för 

att göra frågorna relevanta för den aktuella typen av investering. I samtliga fall angavs att beslutet 

om att bygga skulle antas vara fattat, så att själva kostnaden för ”samhället” som helhet inte kunde 

undvikas, oavsett ställningstagande när det gällde enskilda finansieringsformer. 

                                                      
4 SCB-statistik 2015, antal personer efter inkomstslag, kön, ålder, inkomstklass. 
5 Inkluderar även egenföretagare. 
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Enkäten hade fyra tematiska områden (enkäten i sin helhet återfinns i bilaga):  

 Bakgrund Frågor om respondentens ekonomiska situation, boende och transportvanor  

 Acceptans Frågor avsedda att fånga respondentens övergripande inställning, framförallt till de 

sju olika finansieringsformer som utpekats, men också till några andra skatte- och 

finansieringslösningar med koppling till transportområdet 

 Bild av potentiella problem Frågor om vilka potentiella svårigheter/problem som respondenten 

ser med respektive finansieringsform 

 Värderingar Frågor avsedda att fånga respondentens allmänpolitiska åsikter och samhällssyn 

5.2.2 Bakgrund 

Frågorna inom detta område ställs framförallt i syfte att skapa indikatorer för i vilken mån 

respondenten är ”vinnare” eller ”förlorare” i den omfördelning som varje finansieringsform innebär. 

Dessa indikatorer utgör alltså en proxy för egenintresset. Egenintresset har i flera olika studier visat 

sig vara betydelsefullt, men inte ensamt avgörande, för individers ställningstagande när det gäller 

trängselskatt och andra skatter (t ex Schade 2005; Eliasson 2016). För varje finansieringsform som 

studeras har vi alltså använt bakgrundsfrågorna för att identifiera de individer som kan bedömas få 

bära stor – respektive liten – del av finansieringsbördan, och som därför kan anses ha ett 

egenintresse av att ställa sig särskilt negativa - respektive särskilt positiva - till just denna 

finansieringsform. De frågor som ställdes handlade om:  

 inkomst  

indikator för egenintresse för finansiering via inkomstskatt – särskilt den statliga 

inkomstskatten, då denna är progressiv (moms däremot har en mer regressiv profil, varför 

höginkomsttagare kan ha ett egenintresse i ökad moms).  

 fastighetsinnehav  

indikator för egenintresse för finansiering via fastighetsskatt och värdestegringsbeskattning 

 resvanor 

frekvens av långväga respektive vardagliga resor med bil respektive kollektiva färdmedel 

indikatorer för egenintresse för finansiering genom brukaravgifter, 

(valet av indikator anpassas till vilken typ av investeringsobjekt som skall finansieras) 

5.2.3 Acceptans 

För var och en av de finansieringsformer som hanteras i enkäten får respondenten besvara frågan 

om acceptans i två parallella varianter. Båda är utformade som påståenden, som besvaras på en så 

kallad Likertskala i fyra nivåer från ”instämmer inte alls” till ”instämmer helt”. De två varianterna skiljer 

sig genom att påståendet formuleras på följande sätt: 

 ”*Finansieringsform X* är ett bra sätt…” 

 ”*Finansieringsform X* är ett rättvist sätt…” 

I tidigare studier har frågan om acceptans (främst av vägavgifter och trängselskatter) ofta formulerats 

med utgångspunkt i en hypotetisk folkomröstning genom att fråga ”Hur skulle du rösta…” (se tex 

Hamilton et al., 2014). Vi bedömde dock att den utgångspunkten skulle upplevas som alltför 

orealistisk för respondenterna när det gäller de finansieringsformer som skulle bedömas här. Vi valde 

därför att fråga om respondenten anser att respektive finansieringsform är: ”ett bra sätt” respektive 

”ett rättvist sätt”. Att frågan ställdes med två snarlika formuleringar gav i viss utsträckning möjlighet 

att genomföra parallella analyser och intern validering av instrumentet. Det finns en omfattande 

litteratur om hur begreppet rättvisa kan definieras, tolkas och analyseras. Det är viktigt att påpeka att 

det i vår studie är upp till respondenten att avgöra vad hen anser är rättvist. Respondenterna kan inte 

förväntas veta skillnaden mellan olika rättvisedefinitioner (egalitär, utilitaristisk, Rawlsk etc.), varför 
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sådana frågor sannolikt blir för svåra. En fråga om huruvida en finansieringsform är rättvis utifrån en 

viss rättvisedefinition blir också en kunskapsfråga, inte en acceptansfråga.  

Notera att frågorna om acceptans för olika finansieringsformer ställdes oberoende av varandra. 

Respondenterna avkrävdes alltså inte någon rangordning mellan finansieringsformerna. Detta 

medför vissa problem i analyserna och står dessutom i viss mån i strid med den givna 

förutsättningen att investeringsbeslutet redan skulle anses fattat (vilket ju innebär att någon 

finansieringsform måste väljas). Att vi ändå valde att avstå från frågan om rangordning beror på att 

rangordning ansågs vara svårare för respondenterna samt på att finansieringsformerna inte är 

ömsesidigt uteslutande. I en verklig finansieringssituation kommer till exempel 

värdestegringsbeskattning i normalfallet behöva kombineras med en basfinansiering, genom t ex 

inkomstskatt.  

I syfte att ge en referensnivå för den acceptans respondenterna visade för olika finansieringsformer, 

ställdes också en fråga om respondentens inställning till ett återinförande av allmän fastighetsskatt i 

Sverige (utan koppling specifikt till finansiering av infrastruktur) och en fråga om respondenternas 

generella inställning till lånefinansiering när det gäller större investeringar i transportinfrastruktur.  

5.2.4 Problembild 

I en ekonomisk analys jämfört med ett hypotetiskt ideal, visar sig alla verkliga finansieringsinstrument 

medföra risk för olika typer av snedvridningseffekter eller andra typer av effektivitetsförluster. 

Finansieringsinstrumenten skiljer sig också åt när det gäller vilka (potentiellt oönskade) 

fördelningseffekter som kan förväntas uppstå. (Se kapitel 4 för en genomgång av de olika 

instrumentens för- och nackdelar ur olika perspektiv).  

I enkäten ville vi utröna i vad mån respondenterna är medvetna om potentiella konsekvenser av olika 

slag, och i vilken grad konsekvenserna i så fall upplevdes som problematiska, för att därigenom se 

hur uppfattning om problembilden påverkar respondenternas grundläggande inställning (acceptans) 

till respektive finansieringsform. 

Frågorna formulerades som påståenden, och respondenterna fick först ange om de ansåg att en viss 
effekt skulle kunna uppstå (i hög grad/ i viss mån/nej). Därefter – för de effekter som respondenten 
ansåg alls skulle kunna uppstå – ställdes frågan om i vilken utsträckning det i så fall skulle innebära 
problem (på en fyrgradig skala från ”ja, stora problem” till ”nej, inga problem” ) 

 
De potentiella problem som respondenterna fick ta ställning till hämtades från beskrivningen i kapitel 

4. Några av påståendena formulerades något olika, beroende på vilken typ av investering formuläret 

refererade till. Följande principiella problem ingick: 

 Moms: undanträngning av konsumtion i Sverige 

 Inkomstskatt: undanträngning av arbetskraftsutbud 

 Kommunalskatt: Mindre attraktivt att bo i berörda kommuner 

 Lokal fastighetsskatt: minskat byggande 

 Lokal fastighetsskatt: fastighetsägare kan tvingas flytta 

 Värdestegringsbeskattning: svårt att göra relevanta uppskattningar av värdestegringen  

 Specifika brukaravgifter: Underanvändning av ny infrastruktur  

 Generella brukaravgifter: Oönskade färdmedelsvalseffekter 

 Nya finansieringsformer: För hög investeringsvilja 
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5.2.5 Värderingar 

I (social-)psykologisk teori används begreppen värderingar, föreställningar (beliefs) och attityder6 (se 

tex Eagley & Chaiken 1993) för att beskriva grundläggande, stabila förhållningssätt som antas 

påverka individens ställningstaganden till en rad frågor, utan att vara direkt observerbara i sig själva.   

Eftersom värderingar alltså per definition inte är observerbara måste de analyseras utifrån 

uppskattningar baserade på indirekta mätningar. Den traditionella metoden för sådan analys bygger 

på så kallade frågeinstrument eller frågebatterier. Ett frågeinstrument omfattar ett antal olika frågor 

eller påståenden (så kallade items) som individen får ta ställning till. Varje item är valt så att det, på 

övergripande nivå, kan sägas relatera till det område inom vilket värderingarna skall undersökas. 

Men enskilda item är typiskt mycket trubbigt7 formulerade. Svaret på enskilda item påverkas 

dessutom, utöver av de värderingar som skall undersökas, både av specifika omständigheter och 

slumpmässiga avvikelser. Svaret på varje enskild item har därför mycket begränsat värde för att 

beskriva individens inställning till någonting överhuvudtaget. Däremot kan det sammantagna 

(genomsnittliga) resultatet av ett antal sådana frågor sägas vara en skattning av den underliggande 

(latenta) icke-observerbara värdering som påverkat samtliga svar.  

Faktoranalys (principal component analysis, PCA) är en statistisk metod som kan tillämpas för att 

avgöra vilka items som påverkats av samma latenta värdering. I PCA utnyttjas korrelationsmönstret 

mellan svaren på enskilda items, för att identifiera och separera olika latenta variabler.  

Det finns flera omfattande standardiserade instrument som utvecklats specifikt för att mäta och 

kategorisera grundläggande värderingar. Dessa instrument  (t ex Moral Foundation och World Value 

survey (Haidt et al. 2009; Inglehart 2004) är dock ofta mycket omfattande, med flera tiotals frågor i 

batteriet. En del av de områden som täcks av formuläret kan heller knappast förväntas vara 

relevanta för, till exempel, inställningen till finansiering av infrastruktur.   

I studier av attityder inom olika mer specifika områden brukar man därför utveckla specialanpassade 

frågebatterier. I de specifika fall som gäller trängselskatt, till exempel, har undersökningen av 

politiska värderingar oftast gjorts betydligt mera avgränsad (t ex i Hamilton et al. (2014), vars 

datamaterial legat till grund för flera senare studier i ämnet). 

Flera tidigare studier har visat att respondentens grundläggande (politiska) värderingar när det gäller 

sådant som  

 individuell frihet och kollektiva beslut  

 oro över miljöproblem 

 ekonomisk och geografisk fördelning och rättvisa 

 tilltro till samhällets funktioner och organisationer 

påverkar deras inställning till ”trängselskatter” och annan prissättning av biltrafikens externa effekter 

(Hamilton et al. 2014; Börjesson & Hess 2017)   

I vår undersökning ställde vi tolv frågor (items) i form av påståenden som täcker ovanstående 
ämnesområden under den gemensamma rubriken  
Nu kommer några frågor om hur du tycker att samhället fungerar, och hur det borde fungera”8.  

Respondenterna tog ställning till varje påstående genom att i en fyrgradig Likertskala (från instämmer 

helt till tar helt avstånd ifrån) ange i vilken utsträckning de instämde i påståendena.  

Svaren på de enskilda frågorna användes sedan som grund för en faktoranalys (PCA). 

Faktoranalysen identifierade ett fåtal latenta bakomliggande värderingar som de enskilda svaren 

                                                      
6 Begreppen är inte synonyma, men är besläktade. I det följande använder vi för enkelhetens skull begreppet värderingar 

genomgående. 
7 Exempel från det internationellt etablerade instrumentet Moral Foundations: “I am proud of my country’s history”; “It is more 

important to be a team player than to express oneself” 
8 Formuleringen av enskilda item i vårt instrument framgår av formuläret i Appendix 
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tycks avspegla. Resultaten av faktoranalysen utnyttjades sedan för vidare analys av studiens 

grundläggande samband (se avsnitt 6.6 och appendix)  

6 ANALYS AV ENKÄTSVAREN 

6.1  LÄSANVISNING 

I detta kapitel redovisas analyser av de överordnade beroende variablerna  - dvs olika 

finansieringsformers acceptans - och deras samband med de olika oberoende variabler som 

studerats.  

Avsnitt 6.2 redogör för den principiella analysmetod som tillämpats, och hur den beroende variabeln 

”acceptans för finansieringsform X” har definierats och hanterats. Här beskrivs också hur 

acceptansen för olika finansieringsformer ser ut och hur den varierar mellan olika typer av 

investeringar.   

Avsnitt 6.3 redovisar i vilken grad respondenterna befarar olika typer av utpekade potentiella problem 

(snedvridningseffekter, oönskade fördelningseffekter etc) till följd av respektive finansieringsform. 

Avsnitt 6.4 studerar hur acceptansen varierar med socio-ekonomiska variabler (kön, ålder och 

bostadsort), medan avsnitt 6.5 och 6.5 mer specifikt analyserar hur acceptansen beror av dels det 

”egenintresse” som kan beräknas med utgångspunkt från socioekonomin, och respondentens 

uppgivna resvanor, dels människors värderingar. 

Avsnitt 6.7, slutligen, redogör för resultatet av multivariata regressioner, som studerar inverkan av 

alla förklaringsfaktorer samlat. 

Kapitlet avslutas med avsnitt 6.8 som behandlar respondenternas inställning återinförande av 

generell fastighetsskatt i Sverige (utan specifik koppling till finansiering).  

6.2 ACCEPTANS FÖR DE OLIKA FINANSIERINGSFORMERNA 

Vi påminner om undersökningens grundläggande design: Huvudfrågan i enkäten är hur man ställer 

sig till ett antal olika finansieringsformer för att samla in pengar för att bygga en given 

infrastrukturinvestering. Varje respondent får därmed frågor om alla finansieringsformer men endast 

gällande en viss typ av investering.  I undersökningen finns fyra olika delurval, som skiljer sig med 

avseende på vilken typ av investering som skall finansieras. Vi frågar både kring i vilken utsträckning 

som finansieringsformerna upplevs som bra och i vilken utsträckning de upplevs som rättvisa. Vad 

som uppfattas som rättvist skiljer sig åt mellan individer men det är respondentens uppfattning, 

oaktat vilken filosofisk rättvisesyn som denne omfattar, som vi utgår från i vår analys. 

6.2.1 Svaret på frågan ”Är det ett bra sätt…” 

I Tabell 2 kan vi se hur stor andel som svarat något av alternativen mycket bra eller ganska bra på 

frågan om det vore ett bra sätt att samla in pengar till att göra den aktuella investeringen genom de 

olika finansieringsformerna. Andelen beräknas så att de som lämnat svaret ingen uppfattning 

exkluderas. Om andelen är över 50 procent innebär det därmed att det är fler som svarat att den 

föreslagna finansieringen vore ett mycket bra/bra sätt att finansiera än vad det är som svarar att det 

vore ett dåligt/mycket dåligt sätt.  

Tabell 2. Andel som anser att finansieringsformen är ett bra eller mycket bra sätt att finansiera aktuell investering av de 
respondenter som svarar mycket bra, ganska bra, ganska dåligt eller mycket dåligt. 

 Motorväg Lokal väg-

investering 

Hög-

hastighets-

bana 

Lokal kollektiv-

trafik-

anläggning 

Totalt 

Moms 19% 23% 22% 28% 23% 
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Statlig inkomstskatt 51% 53% 49% 55% 52% 

Kommunal inkomstskatt 36% 46% 44% 49% 44% 

Lokal fastighetsskatt 29% 39% 38% 38% 36% 

Värdestegringsbeskattning 39% 38% 46% 46% 42% 

Specifika brukaravgifter 56% 54% 64% 36% 52% 

Generella brukaravgifter 37% 41% 26% 34% 34% 

 

Först av allt kan vi konstatera att ingen av finansieringsformerna har ett stort stöd. De intäktskällor 

som har störst stöd, statlig inkomstskatt samt specifika brukaravgifter, har en liten övervikt positiva 

svar. För samtliga övriga finansieringsformer är det fler som anser att det är ett dåligt sätt än ett bra 

sätt att finansiera investeringen. Allra mest negativ är man till moms, där mindre än var fjärde person 

anser att detta är en bra finansieringsform. 

Man kan se vissa skillnader mellan investeringarna, framförallt när det gäller finansiering med olika 

typer av brukaravgifter. Brukaravgifter ses som mycket negativt för investeringen i en lokal 

kollektivtrafikanläggning, Oavsett om det gäller brukaravgifter (de facto – höjda biljettpriser) specifikt 

för den trafik som direkt berörs av investeringen (specifika brukaravgifter), eller om det som föreslås 

är brukaravgifter för alla kollektivtrafikresor (generella brukaravgifter). När det gäller investeringen i 

höghastighetsbanor är man mycket negativ till brukaravgifter som läggs på även den tidigare 

järnvägen medan man däremot är positiv till brukaravgifter enbart på den nya järnvägssträckan.  

6.2.2 Svaret på frågan ”Är det ett rättvist sätt…” 

Vi har även frågat om hur rättvisa de olika finansieringsformerna upplevs, se Tabell 3. 

Tabell 3. Andel som anser att finansieringsformen är ett rättvist eller mycket rättvist sätt att finansiera aktuell investering av de 
respondenter som svarar mycket rättvist, ganska rättvist, ganska orättvist eller mycket orättvist. 

 Motorväg Lokal väg-

investering 

Hög-

hastighets-

bana 

Lokal kollektiv-

trafik-

anläggning 

Totalt 

Moms 26% 35% 28% 38% 32% 

Statlig inkomstskatt 47% 55% 47% 55% 51% 

Kommunal inkomstskatt 39% 49% 46% 54% 47% 

Lokal fastighetsskatt 35% 40% 42% 46% 41% 

Värdestegringsbeskattning 40% 43% 48% 45% 44% 

Specifika brukaravgifter 65% 63% 72% 48% 62% 

Generella brukaravgifter 45% 47% 29% 41% 41% 

 

Naturligt nog är det, generellt, hög korrelation mellan att man tycker att en finansieringsform är rättvis 

och att man också anser att den är bra. Detta gäller i synnerhet för specifika brukaravgifter samt den 

statliga inkomstskatten där alltså rättviseuppfattningen tycks vara en viktig faktor för acceptansen9. 

Korrelationen är dock inte perfekt, och vissa finansieringsformer kan därför bedömas som ”rättvisa” 

av en högre andel av befolkningen än den andel som upplever dem som ”bra”. I de fallen kan man 

anta att andra negativa faktorer (t ex begriplighet, enkelhet, effektivitet) drar ner den övergripande 

bedömningen.   

Både moms och lokal fastighetsskatt upplevs som mer rättvisa än bra finansieringsformer. 

Detsamma gäller brukaravgifter (både specifika och generella). Men alla som anser att en 

finansieringsform är rättvis anser inte att den därför också är bra. För moms är det t ex bara 57 

procent av de som anser att den är rättvis som också tycker att den är bra.  

Korrelationen mellan bedömningen av ”rättvisa” och ”bra” beskrevs ovan som resultatet av ett 

enkelriktat kausalt samband (Rättvisa + Annat  Bra). Det är emellertid också möjligt att 

respondenterna först gör en bedömning på andra grunder av huruvida de anser att 

finansieringsformen är bra, och sedan låter den bedömningen spilla över på bedömningen av 

                                                      
9 Högst korrelation mellan att man anser att dessa finansieringsformer är bra respektive rättvisa. 
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huruvida den är rättvis eller orättvis (till exempel för att undvika det obehag som är förenat med så 

kallad kognitiv dissonans (Schade & Baum 2007)).  

Eftersom de två acceptansvariabler som ingick i enkäten alltså visat sig starkt korrelerade, och 

eftersom den kausala riktningen för sambandet mellan dem dessutom är oklar, kommer vi i 

resterande del av analysen att fokusera på den ena av variablerna. I våra fortsatta analyser är den 

beroende variabeln därför genomgående hur respondenterna ställer sig till huruvida en 

finansieringsform är bra.  

6.3 UPPLEVDA PROBLEM MED FINANSIERINGSFORMERNA 

Samtliga finansieringsformer för med sig sidoeffekter. I enkäten har vi listat vissa sådana 

sidoeffekter. (De listade effekterna framgår av avsnitt 5.2.4.).Vi frågar både om hur troligt det är att 

dessa sidoeffekter uppstår och hur stort problem respondenterna upplever att sidoeffekterna innebär.  

I Tabell 4 ser vi att ca tre fjärdedelar av respondenterna anser att det är troligt att lokal fastighetsskatt 

kan leda till att människor tvingas flytta på grund av höjda boendekostnader, och att lika många 

befarar att värdestegringsbeskattning är förknippade med beräkningsproblem.  

Av de listade effekterna är de som upplevs som minst troliga är att högre inkomstskatt kan leda till att 

människor jobbar mindre samt att nya finansieringsformer kan leda till att för många 

infrastrukturprojekt startas.  

I Tabell 4 presenteras också vad respondenterna anser om hur stort problem som de uppgivna 

sidoeffekterna innebär.10 Problemet med att fastighetsskatten tvingar människor att flytta är den 

effekt som flest anser vara både troligt och problematiskt.  

 

Tabell 4. Sidoeffekter och problem med dessa 

 Andel som svarar att 

det är troligt att 

följande effekter kan 

uppstå * 

Andel som både 

tycker att det är 

troligt och ett 

problem **  

Moms - undanträngning av konsumtion i Sverige 64% 37% 

Inkomstskatt - undanträngning av arbetskraftsutbud 41% 24% 

Kommunalskatt - Mindre attraktivt att bo i berörda 

kommuner 51% 29% 

Lokal fastighetsskatt - minskat byggande 60% 36% 

Lokal fastighetsskatt - fastighetsägare kan tvingas 

flytta 74% 50% 

Värdestegringsbeskattning - svårt att göra relevanta 

uppskattningar av värdestegringen  75% 41% 

Specifika brukaravgifter - Underanvändning av ny 

infrastruktur 53% 30% 

Generella brukaravgifter - Oönskade 

färdmedelsvalseffekter 59% 38% 

Nya finansieringsformer - För hög investeringsvilja 48% 18% 

* Ganska eller mycket troligt av de som har en uppfattning om problemet är troligt eller ej. ** Ganska eller mycket troligt 

OCH ganska stort eller mycket stort problem av de som har en uppfattning om problemet är troligt eller ej. 

6.4 ÅLDER, KÖN OCH BOSTADSORT 

För flera av finansieringsformerna kan vi se att inställningen blir generellt mer negativ för de högre 

åldersklasserna. Detta illustreras i Figur 2 som visar index över andelen som anser att 

                                                      
10 Endast de som alls anser att problemet kan uppstå har tillfrågats Procenttalet i tabellen är dock uppräknat så att det anger 

den andel (av alla svarande) som först angett att effekten kan förväntas uppstå, och därefter att detta innebär ett problem.  
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finansieringsformen är bra där åldersgruppen 18-29 år är 100. För såväl moms, kommunal 

inkomstskatt, lokal fastighetsskatt som värdestegringsbeskattning sjunker andelen som anser att 

finansieringsformen är bra systematiskt med ökande ålder. Däremot är sambandet mellan acceptans 

och ålder mindre tydligt när det gäller de båda typer av brukaravgifter som studerats. 

 

Figur 2. Ålderns påverkan på acceptansen 

 

Det finns också vissa - små - skillnader mellan könen i fråga om inställningen till olika 

finansieringsformer, liksom – något större - skillnader mellan de som bor i stadsmiljö och på 

landsbygden. I synnerhet finns en skillnad beroende på boendemiljö i hur man ställer sig till lokal 

fastighetsskatt: Av de som bor i stadsmiljö anser 40 procent att fastighetsskatt är en bra 

finansieringsform, medan bara 30 procent av de som bor på landsbygd anser detsamma. En möjlig 

hypotes är att detta beror på att det är en högre andel på landsbygden än i tätorterna som äger en 

fastighet, och därmed skulle få bära finansieringsbördan om lokal fastighetsskatt användes som 

finansieringsinstrument. 

6.5 HUR PÅVERKAR EGENINTRESSET ACCEPTANSEN? 

Beroende på vilken finansieringsform som används bärs kostnaden i olika utsträckning av olika 

grupper i samhället. Inkomstskatter betalas i relation till löneinkomster vilket gör att en 

höginkomsttagare får betala för en större del av kostnaden än en låginkomsttagare. 

Fastighetsskatter, både lokala fastighetsskatter och beskattning av värdestegring, lägger i stället 

bördan på fastighetsägare. Brukaravgifter, slutligen, betalas av de som använder den infrastruktur 

som avgiftsbeläggs. När brukaravgifterna tas ut specifikt på den nya infrastrukturen handlar det ju 

personer som också får nytta av investeringen, och som potentiellt kan bli nettovinnare även vid en 

finansiering med brukaravgifter. Men trots detta kan de ju ändå tänkas föredra att få dela 

investeringsbördan med ett större kollektiv. 

På grund av egenintressets inflytande, är det därför rimligt att inkomst, fastighetsägande och 

resvanor kan påverka i vilken utsträckning man anser att olika finansieringsformer är bra. I 

nedanstående avsnitt tittar vi på sambandet mellan, å ena sidan, de proxy-variabler vi använder för 

att spegla individers (beräknade) egenintresse av olika finansieringsformer, och, å andra sidan, 

deras attityd till finansieringsformerna. Analysen i detta avsnitt tar inte hänsyn till påverkan från andra 

variabler. 
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6.5.1 Inkomst  påverkar stödet för inkomstskatter 

När vi tittar på hur stödet för olika finansieringsformer varierar med inkomst ser vi i Tabell 5 att 

andelen som anser att statlig inkomstskatt är en bra finansieringskälla är avsevärt lägre för de två 

högsta inkomstklasserna, med en månadsinkomst över 40 000 kr. Brytpunkten för statlig 

inkomstskatt ligger också strax under 40 000 kr per månad vilket gör att det i stort sett enbart är de 

med en månadsinkomst över 40 000 kr som betalar statlig inkomstskatt. Här tycks vi alltså kunna se 

ett tydligt samband med det beräknade egenintresset: de som slipper betala är mer positiva, medan 

de som får bära bördan är mer negativa. För den kommunala inkomstskatten (som är mindre 

progressiv) går det inte att se motsvarande tydliga mönster, även om gruppen med allra lägst 

inkomst är mer positiva än andra även till denna form av skattefinansiering.  

Samtidigt är respondenterna i de högre inkomstklasserna något mer positiva till finansiering med 

hjälp av brukaravgifter (syns inte i tabellen). Detta skulle också kunna tolkas som ett utslag av 

egenintresse, ifall respondenter med hög inkomst väger in sitt egenintresse av att undvika höjd 

inkomstskatt indirekt: Det behövs andra intäktskällor, till exempel brukaravgifter, om investeringen 

ska kunna genomföras utan att inkomstskatter används. 

Tabell 5. Andel som anser att finansieringsformen är ett bra eller mycket bra sätt att finansiera aktuell investering av de 
respondenter som svarar mycket bra, ganska bra, ganska dåligt eller mycket dåligt uppdelat på inkomstklasser 

 Månadsinkomst (kr) 

 0-10 000 10-25 000 25-40 000 40-55 000 55 000- 

Statlig inkomstskatt 54% 55% 53% 37% 42% 

Kommunal inkomstskatt 50% 42% 43% 42% 46% 

 

6.5.2 Fastighetsägare är mer negativa än andra till fastighetsskatter 

När det gäller finansieringsformer som tar sin utgångspunkt i fastighetsvärden, dvs lokal 

fastighetsskatt respektive värdestegringsbeskattning, så kan vi i Tabell 6 se att personer som äger 

en permanentbostad eller fritidshus är något mindre positiva till dessa finansieringsformer än de som 

inte äger sådana fastigheter. Även här kan vi alltså tolka mönstret som att egenintresset har 

betydelse för acceptansen: den grupp som kommer att få bära större delen av finansieringsbördan är 

mindre positiva till finansieringsformen, medan de som kommer billigare undan är mer positiva.  

Tabell 6. Andel som anser att finansieringsformen är ett bra eller mycket bra sätt att finansiera aktuell investering av de 
respondenter som svarar mycket bra, ganska bra, ganska dåligt eller mycket dåligt uppdelat utifrån fastighetsägande 

 Fastighetsägande 

 Äger ej villa eller fritidshus Äger villa eller fritidshus 

Lokal fastighetsskatt 39% 33% 

Värdestegringsbeskattning 45% 38% 

6.5.3 Svag relation mellan resvanor och attityd till brukaravgifter 

Brukaravgifter lägger finansieringsbördan på de som använder infrastrukturen. Vi har frågat om två 

olika typer av brukaravgifter: dels sådana som lägger bördan just på användarna av den nybyggda 

infrastrukturen (specifika brukaravgifter), dels på generella brukaravgifter där finansieringsbördan 

delas även med användare på annan infrastruktur med liknande syfte.  

Vi frågar i enkäten om resvanor både med bil och med kollektivtrafik. Utifrån svaren på dessa frågor 

har vi delat in respondenterna i frekventa brukare respektive sällan-brukare i förhållande till de fyra 

investeringarna som vi frågar om. Denna indelning används som grund för att bedöma 

respondenternas egenintresse när det gäller brukaravgifter. Indelningen blir grov och vi kan 

naturligtvis inte veta i vilken utsträckning som enskilda respondenter faktiskt skulle drabbas av 
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finansieringsbördan när det gäller den, ganska anonyma, nya infrastruktur som vi frågar om 

finansiering för. 

Tabell 7. Definitioner av proxyvariabel som speglar egenintresset för brukaravgifter 

Investering Frekventa brukare/Egenintresse mot 

brukaravgifter 

Sällan-brukare/Egenintresse för 

brukaravgifter 

Motorväg Åkt över 10 mil bil den senaste veckan 

eller gör resor med bil som är över 20 

mil minst några gånger per månad 

(34%) 

Varken åkt över 10 mil bil den 

senaste veckan eller gör resor med 

bil som är över 20 mil minst några 

gånger per månad (66%) 

Gata Åkt över 10 mil bil den senaste veckan 

(31%) 

Åkt bil mindre än 10 mil den senaste 

veckan (69%) 

HHT Gör resor med tåg minst några gånger 

per år (33%) 

Gör resor med tåg mer sällan än 

några gånger per år (67%) 

Lokal koll Har gjort minst 3 enkelresor med lokal 

kollektivtrafik den senaste veckan 

(33%) 

Har gjort mindre än 3 enkelresor 

med lokal kollektivtrafik den senaste 

veckan (67%) 

 

När vi undersöker attityden till brukaravgifter, både enbart på den nya infrastrukturen och 

brukaravgifter på all infrastruktur ser vi inget glasklart mönster i sambandet med det egenintresse vi 

beräknat. För vissa investeringar är det, i linje med hypotesen, så att de som definierats som 

frekventa brukare är mer negativa till brukaravgifter än sällan-brukare. Men andra investeringar 

uppvisar inte samma mönster. Data stöder alltså inte generellt hypotesen om att egenintresset spelar 

in, så att acceptansen för brukaravgifter minskar om man tillhör en grupp som kommer att få bära 

bördan vid den typen av finansiering.  

Många tidigare studier har pekat på att egenintresset tycks påverka inställningen till vägavgifter. Våra 

ovanstående analyser av inkomstens och fastighetsägandets betydelse för acceptansen för 

finansiering med inkomstskatt visar samma mönster. Men vi hittar alltså inte detta förväntade 

mönster när det gäller brukaravgifter i vår analys. Det skulle det kunna bero på att brukaravgifterna 

upplevs som en särskilt ”rättvis” finansieringsform (se  Tabell 3). Kanske visar inte tidigare analyser 

egentligen på att man vill undvika att själv bli drabbad (betalningsansvarig) generellt, utan att man vill 

undvika att bli ”orättvist” drabbad? (Samtidigt måste man också beakta risken för att vår beräknade 

proxyvariabel är för grov för att kunna spegla respondenternas egen uppskattning av hur de skulle 

drabbas av betalningsbördan om brukaravgifter infördes).  

 

Tabell 8. Andel som anser att finansieringsformen är ett bra eller mycket bra sätt att finansiera aktuell investering av de 
respondenter som svarar mycket bra, ganska bra, ganska dåligt eller mycket dåligt uppdelat utifrån användande av 
infrastrukturen 

 Specifika brukaravgifter Generella brukaravgifter 

 Frekventa 

brukare 

Sällan-brukare Frekventa 

brukare 

Sällan-brukare 

Motorväg 56% 56% 35% 38% 

Gata 50% 55% 37% 43% 

HHT 61% 65% 32% 23% 

Lokal koll 31% 38% 36% 33% 
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6.6 HUR PÅVERKAR MÄNNISKORS VÄRDERINGAR ACCEPTANSEN? 

I enkäten finns ett antal frågor – i form av påståenden att ta ställning till - som avser fångar mer 

generella värderingar hos respondenten. (Se avsnitt 5.2.5) Svaren anges på en fyrgradig skala och 

tolkas som indikatorer på en uppsättning av latenta (bakomliggande) värderingsfaktorer.  

Genom att utnyttja hur variablerna korrelerar med varandra kan man skapa sig en bild av de 

bakomliggande, latenta värderingar som gett utslag i de enskilda svaren. Tekniskt uttryckt utnyttjas 

en form av statistisk faktoranalys: Principalkomponentanalys, PCA, med efterföljande rotation 

(Varimax) för detta.  

Faktoranalysen har flera fördelar. Den gör både att det blir färre variabler som behöver hanteras i 

analysen, och att betydelsen minskar av hur enskilda påståenden formulerats i detalj, eftersom 

svaren på flera olika frågor kombineras så att slumpmässiga variationer jämnas ut. 

Faktoranalysen resulterade i två faktorer (värderingar). Faktorerna kan sägas representera 5 

respektive 3 frågor (med faktorladdning > 0,45). I Appendix redovisas de statistiska resultaten från 

faktoranalysen i detalj. 

För att det skall vara rimligt att använda resultaten av den explorativa faktoranalysen vidare, krävs att 

de resulterande faktorerna kan ges en meningsfull tolkning. Med ledning av de påståenden som 

samlats i respektive faktor (se appendix för en detaljerad lista) tolkades de två faktorerna/värderingar 

som att de speglar respondenternas inställning till, respektive:  

 samhällets ingripanden för reglering och omfördelning  

(högt värde på faktorn innebär att respondenten generellt är positiv till stark reglering och 

omfattande omfördelning) 

 den sammantagna skattenivån 

(högt värde på faktorn innebär att respondenten anser att den nuvarande skattenivån bör 

sänkas) 

Notera att dessa två dimensioner alltså fallit ut som sinsemellan oberoende komponenter i 

respondenternas svar. Det finns alltså inte bara respondenter som har högt värde på den ena 

faktorn, och lågt på den andra (i enlighet med en traditionell politisk vänster-höger skala), utan också 

respondenter som har högt (lågt) värde på båda faktorerna samtidigt.  

Fyra av enkätens värderings-påståenden korrelerade inte tillräckligt mycket med andra variabler för 

att knytas (med en laddning > 0.45) till någondera av faktorerna. Tre av dessa uteslöts från den 

fortsatta analysen, eftersom faktoranalysens resultat när det gäller dem kan tyda på att frågorna inte 

reflekterar allmänpolitiska värderingar inom det utpekade området på det avsedda sättet.  

Svaret på påståendet Svenska politiker i stat och kommun använder vanligtvis skattemedlen på ett 

ansvarsfullt sätt, visade sig inte heller ingå i någon av de två identifierade faktorerna. I det fallet valde 

vi dock att betrakta svaren som reflektion av en tredje separat, men relevant, värdering som 

inkluderades i de multivariata analyserna. Detta eftersom svaret på den frågan kan förväntas 

reflektera sådan ”tillit till politiker” som i tidigare studier visat sig ha stor betydelse för acceptans av 

vägavgifter.  

I Tabell 9 redovisas andelen som anser att de olika finansieringsformerna är ett bra sätt att finansiera 

infrastruktur uppdelat på de två värderingsfaktorerna. De kontinuerliga värderingsfaktorerna har här 

använts för en kategorisering i två grupper. Som brytvärde för kategoriseringen har vi använt 

medianen för respektive värdering.  

Tabell 9. Andelen som anser att finansieringsformen är bra, samband med värderingen För reglering och omfördelning   

 För reglering och omfördelning 

 Under median Över median 

Moms 25% 26% 

Statlig inkomstskatt 40% 66% 

Kommunal inkomstskatt 38% 48% 

Lokal fastighetsskatt 35% 39% 
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Värdestegringsbeskattning 39% 49% 

Specifika brukaravgifter 57% 53% 

Generella brukaravgifter 41% 33% 

Alla finansieringsformer 39% 45% 

 

Tabell 10 Andelen som anser att finansieringsformen är bra, samband med värderingen För en lägre skattenivå 

 För en lägre skattenivå 

 Under median Över median 

Moms 30% 21% 

Statlig inkomstskatt 65% 40% 

Kommunal inkomstskatt 48% 38% 

Lokal fastighetsskatt 41% 33% 

Värdestegringsbeskattning 49% 38% 

Specifika brukaravgifter 54% 55% 

Generella brukaravgifter 38% 37% 

Alla finansieringsformer 47% 38% 

 

Vi kan se att hur bra man anser att olika finansieringsformer är varierar systematiskt med 

värderingarna. De som har låga värden på Reglering och omfördelning (och alltså önskar mindre 

sådan) är mindre positiva till inkomstskatter, i synnerhet statlig inkomstskatt samt beskattning av 

värdestegringar på fastigheter. Å andra sidan är den gruppen något mer positiva till brukaravgifter 

(särskilt gäller det sådana brukaravgifter som tas ut även på annan infrastruktur än den nybyggda)  

För faktorn skattenivå är det i princip motsatta förhållanden. För moms och lokal fastighetsskatt 

verkar dock inställningen till skattenivå vara viktigare än inställningen till Reglering och omfördelning  

(som över huvud taget har liten inverkan på acceptansen för dessa finansieringsformer).  

6.7 REGRESSIONSMODELLER  

Vi har ovan analyserat olika faktorers påverkan på attityden till olika finansieringsformer en åt 

gången. I detta avsnitt gör vi en samlad multivariat analys där alla variabler ingår för att se hur de 

sammantaget påverkar attityderna. Detta gör vi genom att skatta en regressionsmodell (ordinal logit).  

I regressionerna inkluderas alla de typer av förklarande variabler som presenterats i tidigare avsnitt 

parallellt. I förhållande till den mer flexibla analysen i (Hess & Börjesson 2017) innebär vårt 

angreppsätt inte några restriktiva antaganden när det gäller hur olika förklarande variabler är 

relaterade till varandra: strukturella samband mellan, till exempel, bakgrundsvariabler och 

värderingar, kan väl rymmas inom ramen för vår analysmodell (även om de inte kan identifieras eller 

skattas explicit).  

Acceptansen varierar i två dimensioner – mellan olika finansieringsformer, och beroende på vilken 

typ av investering som skall finansieras. Dessutom kan de olika individuella förklaringsvariabler vi 

studerar (värderingar, egenintresse) förväntas påverka attityden på olika sätt beroende både på 

finansieringsform och vilken investering det gäller. En komplett, samlad,regressionsmodell, där alla 

omständigheter beskrivs med full upplösning av alla typer av samspel, kommer att innehålla ett 

ohanterligt antal parametrar och bli mycket svårtolkad. Det är därför svårt att i en och samma 

regressionsmodell fånga interaktionerna mellan variablerna och de två dimensionerna 

finansieringsformer och investeringar. Vi redovisar därför två modeller som analyserar sambanden 

för en dimension åt gången. 

Den första modellen i avsnitt 6.7.1 är vår huvudmodell och används för att se hur olika typer av 

variabler såsom egenintresse och värderingar påverkar acceptansen för olika finansieringsformer. 
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Här skattar vi separata modeller för de enskilda finansieringsformerna: vi förväntar oss nämligen att 

individvariablerna (t ex inkomst) påverkar acceptansen på olika sätt för de olika 

finansieringsformerna.  

Att vi på detta sätt skattar separata regressionsmodeller för varje enskild finansieringsform gör dock 

att det inte är möjligt att på ett enkelt sätt jämföra finansieringsformernas acceptans i förhållande till 

varandra. Av detta skäl skattar vi istället, i avsnitt 6.7.2, en separat regressionsmodell för varje typ av 

investering. I dessa jämför vi acceptansen för olika finansieringsformer, för en typ av investering i 

taget. 

6.7.1 Hur egenintresse och värderingar påverkar acceptansen 

I tabellen nedan redovisas resultatet från sju separata ordered logit modeller. Den beroende 

variabeln är genomgående acceptansen: i vilken utsträckning som det är ”bra” att finansiera en 

investering genom den aktuella finansieringsformen. Separata modeller skattas för varje enskild 

finansieringsform. Tabell 11 redovisar koefficientskattningar och signifikansgrad från modellerna. I 

appendix ges en mer fullständig redovisning av modellresultaten inklusive standardfel och ordered 

logit-modellens brytvärden. 

 

Tabell 11. Regressionsresultat - separata modeller för respektive finansieringsform, ordered logit-modeller med ”hur bra..” som 
beroende variabel. Referensinvestering är motorväg. 
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Investering  

(jmf med motorväg) 

       

Lokal väginvestering 0,397* 0,396** 0,272 0,480** 0,214 -0,18 0,068 

Höghastighetsbana 0,143 0,042 0,305* 0,519*** 0,352* 0,458** -0,354* 

Lokal 

kollektivtrafikanläggning 0,381* 0,325* 0,554*** 0,425** 0,481** -0,63*** -0,022 

Värderingar        

Faktor 1 0,289* 1,188*** 0,613*** 0,337* 0,504*** 0,127 0,151 

Faktor 2 -0,310* -0,82*** -0,169 -0,228 -0,342* -0,304* -0,159 

Tillit till politiker 0,671*** 0,239*** 0,436*** 0,564*** 0,426*** 0,131* 0,381*** 

Interaktionsvariabler 

Värderingar*Investering 

       

Faktor 1 för lokal väginv. 0,107 0,03 -0,131 0,104 0,006 -0,003 0,008 

Faktor 1 för HHB -0,24 -0,198 -0,118 -0,027 -0,038 -0,028 -0,403* 

Faktor 1 för lokal 

koll.inv. 0,09 -0,118 -0,16 -0,009 -0,047 -0,399* -0,173 

Faktor 2 för lokal väginv. 0,422* 0,175 0,071 0,204 0,202 0,202 0,23 

Faktor 2 för HHB 0,153 0,377 0,343 0,278 0,257 0,863*** 0,737*** 

Faktor 2 för lokal 

koll.inv. 0,227 -0,02 0,016 0,169 0,323 0,965*** 0,459* 

Egenintresse        

Inkomst 0,151* -0,092 0,039 0,03 0,026 0,173** 0,087 

Fastighetsägande 0,372** 0,133 0,277* -0,207 -0,318** 0,314** 0,460*** 

Användning av 

infrastruktur 0,047 0,062 -0,048 0,058 0,194 -0,201 -0,103 

Bakgrundsvariabler        
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Man -0,083 0,173 0,042 0,238* 0,177 0,035 0,085 

Ålder -0,33***  -0,07* -0,32*** -0,31*** -0,23*** -0,031 -0,090** 

Övrig tätort (jmf 

stadsmiljö) -0,213 -0,21 0,039 -0,260* -0,161 -0,302* -0,315** 

Landsbygd (jmf 

stadsmiljö) -0,341* -0,311* -0,219 -0,380* -0,128 -0,50*** -0,384** 

* p-värde 0,05, ** p-värde 0,01, *** p-värde 0,001.  

Investeringsvariablerna visar hur attityden skiljer sig för den aktuella finansieringsformen för t ex en 

lokal väginvestering (jämfört med den godtyckligt valda referensinvesteringen: motorväg). När det 

gäller statlig inkomstskatt, som ju är den huvudsakliga finansieringskällan för 

infrastrukturinvesteringar idag, så är respondenterna mer positiva till denna finansieringskälla för 

lokala investeringar i den egna kommunen än vad de är till att använda statlig inkomstskatt som 

finansieringskälla till nationella investeringar (motorväg och HHB). Detta kan förefalla förvånande, 

men det är möjligt att statlig skatt hade ansetts vara mindre lockande om frågan hade formulerats så 

att den lokala investeringen var lokaliserad i någon annan kommun än den egna. 

Värderingsvariablerna är signifikanta i huvuddelen av modellerna. Värderingar i enlighet med faktor 

1, dvs en positiv syn på reglering och utjämning, ökar sannolikheten för att vara positivt inställd till 

alla finansieringsformer förutom brukaravgifter. Värderingar i enlighet med faktor 2, dvs för ett lägre 

skattetryck, visar sig å andra sidan vara förknippade med en negativ inställning till flertalet 

finansieringsformer. I ju större utsträckning man anser att politiker i allmänhet använder 

skattemedlen på ett ansvarsfullt sätt (Tillit till politiker) desto mer positiv är man också till samtliga 

finansieringsformer, både de skattebaserade och de som baseras på brukaravgifter.  

Interaktionsvariablerna mellan värderingar och investeringsobjekten visar hur effekten av 

värderingarna skiljer sig beroende på investeringen. Här kan vi se att en positiv inställning till 

reglering och utjämning (faktor 1) påverkar attityden till brukaravgifter mer negativt när det gäller 

kollektivtrafik (HHB och lokal koll.inv.) än när det gäller referensinvesteringen motorväg. Det 

omvända gäller för dem som har värderingar som indikerar önskan om lägre skattetryck (faktor 2) – 

den värderingen är förknippade med en mer positiv syn på brukaravgifter för kollektivtrafik (än för 

motorvägar). För kollektivtrafikinvesteringar kan man alltså se att den som önskar lägre skattetryck är 

särskilt benägen att vara positivt inställd till brukaravgifter. När det gäller brukaravgifter på vägnätet, 

kan man däremot inte se samma mönster.  

I den tidigare, bivariata, analysen visade sig ju egenintresset tydligt när det gällde inkomstskatter och 

lokal fastighetsskatt. De höginkomsttagare och fastighetsägare som skulle få betala den större delen 

av finansieringen, var också särskilt negativa till de finansieringsformer som skulle drabba dem. Det 

är intressant att konstatera att detta tydliga mönster inte alls är framträdande på samma sätt när vi 

samtidigt kontrollerar för värderingarna. Det visar sig alltså att höginkomsttagare och 

fastighetsinnehavare också är bärare av sådana samhälleliga värderingar (önskan om lågt 

skattetryck) som i stället skulle kunna förklara den negativa inställningen till skattefinansiering. Det är 

endast för frågan om fastighetsinnehav för attityden till värdestegringsbeskattning där 

egenintressevariabeln är signifikant även om man kontrollerar för de allmänpolitiska värderingar vi 

studerat.  

Kön, ålder och bostadsmiljö ser inte ut att spela roll för vilka finansieringsformer som föredras 

föredras framför andra. Snarare är det så att med stigande ålder och till viss del med mer gles 

boendemiljö blir respondenterna mer negativa till samtliga finansieringsformer. (Vår frågedesign 

tillåter ju att respondenter visar låg acceptans för samtliga finansieringsformer, eftersom vi inte 

framtvingat någon rangordning mellan finansieringsformerna)  
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6.7.2 Jämförelse av acceptansen för olika finansieringsformer 

I tabellen nedan skattas istället modeller för varje investering åt gången. Syftet med dessa modeller 

är att för en och samma investering enkelt kunna jämföra acceptansen för olika finansieringsformer 

och se hur värderingarna påverkar denna. Till skillnad från i den tidigare modellen kan vi alltså här på 

ett enkelt sätt jämföra olika finansieringsformers popularitet.  

Vi kan se att samtliga finansieringsformer är mer populära än den godtyckligt valda 

referensfinansieringen moms utom generella brukaravgifter för höghastighetsbanor och lokal 

kollektivtrafik där skillnaden inte är signifikant. Statlig inkomstskatt är den populäraste 

finansieringsformen för lokala investeringar. (Som vi tidigare påpekat kan detta troligen förklaras av 

att vi frågar om en lokal investering i respondentens egen kommun. Finansiering med statlig 

inkomstskatt fördelar alltså ut kostnaden på skattebetalarna i hela landet). För nationella 

investeringar (motorväg och HHB) är specifika brukaravgifter mest populärt.  

 

Tabell 12.  Regressionsresultat - separata modeller för respektive investering, ordered logit-modeller med ”hur bra..” som 
beroende variabel. 

 Motorväg Lokal väg-

investering 

Hög-

hastighets-

bana 

Lokal 

kollektiv-

trafik-

anläggning 

Finansieringsform  

(jmf med moms) 

    

Statlig inkomstskatt 1,229*** 1,224*** 1,081*** 1,096*** 

Kommunal inkomstskatt 0,646*** 0,813*** 0,818*** 0,747*** 

Lokal fastighetsskatt 0,377** 0,590*** 0,682*** 0,437*** 

Värdestegringsbeskattning 0,657*** 0,598*** 0,883*** 0,670*** 

Specifika brukaravgifter 1,393*** 1,196*** 1,713*** 0,361** 

Generella brukaravgifter 0,755*** 0,627*** 0,216 0,228 

* p-värde 0,05, ** p-värde 0,01, *** p-värde 0,001.  

6.7.3 Slutsatser från regressionsmodellerna 

Regressionsmodellerna möjliggör att se hur olika faktorer påverkar acceptansen för 

finansieringsformer under antagandet om allt annat lika.  

Vi kan se att när det gäller individuella skillnader är det framförallt de latenta värderingsvariabler vi 

identifierat (för reglering och styrning, mot högt skattetryck, och tillit till politikers ansvar och förmåga) 

som framförallt tycks avgöra inställningen till olika finansieringsformer. Dessa grundläggande 

variabler tycks övertrumfa respondenternas övriga egenskaper och egenintresse (så som vi beräknat 

det). När vi kontrollerar för värderingarna kan de övriga individuella variablerna inte längre visas ha 

någon signifikant inverkan på intällningen till olika finansieringsformer.  

Detta kan dock inte tolkas som att vi visat att respondenterna, i strid med andra tidigare resultat, 

formar sin inställning till finansieringsformer helt utan hänsyn till egenintresse. Skapandet av 

värderingar är en komplex process. Hur stor skattebörda man själv bär har förmodligen betydelse för 

vad man anser om skattenivån totalt sett. Den inställningen tycks alltså sedan, enligt våra resultat, ha 

en helt rimlig, avgörande, betydelse för vad man anser om skattefinansiering av infrastruktur.  

Vi kan också se en samvariation mellan inkomst och värderingsfaktorerna. Ju högre inkomst, desto 

mindre utsträckning är värderingarna i linje med mer utjämning och reglering medan värderingarna 

blir mer i linje med åsikten att skattetrycket är för högt. Den lägsta inkomstklassen med en 

månadsinkomst under 10 000 kr skiljer sig från det övriga mönstret men så låga inkomster är ofta 

tillfälliga och frågan i vilken utsträckning respondenterna i denna inkomstklass är permanenta 

låginkomsttagare.  
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Frågan om huruvida man anser att politiker i allmänhet använder skattemedlen på ett ansvarsfullt 

sätt (Tillit till politiker) visar däremot inte upp någon tydlig samvariation med inkomst. Här är det 

medelinkomsttagarna (25-40 000 kr) som har störst tillit till politikerna.  

Tabell 13. Relationen mellan inkomst och värderingar 

Inkomst per månad Faktor 1 (medelvärde) Faktor 2 (medelvärde) Tillit (medelvärde) 

mindre än 10 000 kr -0,09 -0,06 2,19 

10000-25 000 kr 0,20 0,00 2,20 

25 000 - 40 000 kr 0,00 -0,05 2,37 

40 000 - 55 000 kr -0,28 0,09 2,22 

Över 55 000 kr -0,47 0,29 2,24 

 

Inställningen till skattefinansiering har alltså en tydlig koppling till individens allmänpolitiska 

värderingar (och indirekt också till inkomst), så att den i genomsnitt mycket positiva inställningen till 

statlig skattefinansiering blir avsevärt mindre positiv för den som generellt anser att skattetrycket är 

för högt. När det gäller inställningen till brukaravgifter är bilden annorlunda.  

Specifika brukaravgifter på den nybyggda infrastrukturen uppfattas också som mycket positivt, 

särskilt när det gäller motorvägar och höghastighetsjärnväg. När det gäller kollektivtrafikinvesteringar 

är denna grundläggande positiva inställning ytterligare förstärkt bland personer som är kritiska till den 

höga skattenivån.   

6.8 ACCEPTANSEN FÖR FASTIGHETSSKATT  

 

Utöver frågan om lokal fastighetsskatt som finansieringskälla för investeringar i infrastruktur har vi 

även ställt en fråga om inställningen till att höja den nuvarande fastighetsskatten.11 I tidigare svenska 

studier över attityder till nivån på olika skatter har fastighetsskatten hört till de impopuläraste. Baserat 

på SOM-institutets enkätundersökning från 2004 visar Hammar et al. (2005) att den dåvarande 

fastighetsskatten var den skatt som flest anser bör sänkas. Sedan dessa har den också sänkts 

kraftigt.  

Vår undersökning visar att en majoritet av de som har en åsikt i frågan anser att det är en mycket bra 

eller ganska bra idé att höja den nuvarande fastighetsskatten som ett sätt att sänka andra skatter 

och/eller betala olika offentliga åtaganden. Detta innebär att det är fler som anser att man bör höja 

den nuvarande fastighetsskatten (52%) än vad det är som anser att man bör använda lokal 

fastighetsskatt för att finansiera infrastruktur (36%). Öronmärkning av intäkterna från fastighetsskatt 

för att finansiera infrastruktur tycks därmed minska, snarare än öka, acceptansen. 

Att vi uppmäter så pass hög acceptans för fastighetsskatt kan bero på den kraftiga sänkning av 

fastighetsskatten som gjordes 2008. Det kan dock också bero på skillnader i frågeformulering, varför 

vi väljer att endast dra slutsatser om skillnaden i attityd relativt lokal finansierande fastighetsskatt.   

 

                                                      
11 Frågan lyder: 2008 infördes ett maxbelopp för fastighetsskatten som innebar att fastighetsskatten minskade. Minskningen 

var som störst för de fastigheter som är mest värdefulla och som därför innan förändringen betalade mest fastighetsskatt. 
Denna förändring har minskat de totala intäkterna från fastighetsskatten vilket innebär att andra skatter har behövt höjas för att 
kompensera för detta. Vad skulle du tycka om man höjde fastighetsskatten som ett sätt att sänka andra skatter och/eller betala 
olika offentliga åtaganden som sjukvård, skola, försvar och infrastruktur (alltså inte ENBART för att betala infrastruktur)? 
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7 SLUTSATSER 

Våra analyser bygger i huvudsak på multivariata regressioner av typen ordinal logit, där latenta 

variabler (representerande individernas allmänpolitiska värderingar), inkluderats parallellt med 

variabler som beskriver respondentens egenintresse och socioekonomiska karakteristika.  

Det finns en stark samvariation mellan respondenternas inkomst å den ena sidan, och deras 

allmänpolitiska värderingar när det gäller frågor om skattetryck och reglering å den andra. Det visade 

sig därför svårt att entydigt fastslå vilken betydelse om höginkomsttagarnas mer negativa inställning 

till finansiering med statlig skatt (och låginkomsttagares positiva inställning till statlig skatt) är ett 

uttryck för en mer principiell hållning, eller önskan att begränsa sitt personliga bidrag till 

finansieringen. När det gäller finansiering med brukaravgifter på nybyggda anläggningar är det en 

mer samstämmig positiv inställning, även bland dem som kommer att få betala mer än andra 

(frekventa brukare). I den mån som man kommer att behöva bredda brukaravgifterna så att de tas ut 

även av andra än de som utnyttjar den specifika anläggningen (för att minska snedvridningseffekter 

och ineffektivt  utnyttjande) så tycks det dock bli svårare att vinna allmänhetens acceptans för en 

sådan lösning.  

Idag finansieras nationella infrastrukturinvesteringar huvudsakligen via statsbudgeten. Detta innebär 

att bland de finansieringsformer som vi frågar om är det moms och statlig inkomstskatt som främst 

används. Medan moms är den minst populära finansieringsformen så tillhör statlig inkomstskatt den 

populäraste. En tänkbar förklaring är fördelningsprofilen (progressiv respektive regressiv). I Tabell 14 

kan vi se att statlig inkomstskatt rankas högre än kommunal inkomstskatt för samtliga 

investeringsobjekt, även för de lokala. En tänkbar förklaring är att statlig inkomstskatt fördelar 

kostnaden för investeringar i kommunen på skattebetalarna i hela landet (den förklaringen kräver 

dock att respondenten inte inser att hen kommer att få betala för investeringar i andra kommuner).  

Lokal fastighetsskatt är en relativt impopulär skatt medan värdestegringsbeskattning är något 

populärare. Acceptansen för brukaravgifter skiljer sig beroende på vilken investering det gäller. 

Generellt finns det en större acceptans för brukaravgifter som enbart läggs på nybyggd infrastruktur 

jämfört med brukaravgifter som läggs på hela trafiksystemet. I synnerhet gäller detta för finansiering 

av en höghastighetsbana där brukaravgifter på det nya järnvägsnätet är den allra populäraste 

finansieringsformen medan brukaravgifter även på de gamla stambanorna är en impopulär 

finansieringskälla. Att avgiftsbelägga enbart en nybyggd infrastruktur kan ge upphov till problem med 

att trafik trängs undan från den nya infrastrukturen, vilket minskar nyttan av investeringen. Däremot 

ligger detta i linje med tanken att det är de som drar nytta av en investering som också bör finansiera 

densamma. Detta motiv kan ligga bakom att man är positiv både till specifika brukaravgifter och till 

värdestegringsbeskattning. 

  

Tabell 14. Rankning av finansieringsformer12 

Motorväg Lokal väginvestering Höghastighetsbana Lokal kollektivtrafik-

anläggning 

Specifika brukaravgifter Statlig inkomstskatt Specifika brukaravgifter Statlig inkomstskatt 

Statlig inkomstskatt Specifika brukaravgifter Statlig inkomstskatt Kommunal inkomstskatt 

Generella brukaravgifter Kommunal inkomstskatt Värdestegringsbeskattning Värdestegringsbeskattning 

Värdestegringsbeskattning Generella brukaravgifter Kommunal inkomstskatt Lokal fastighetsskatt 

Kommunal inkomstskatt Värdestegringsbeskattning Lokal fastighetsskatt Specifika brukaravgifter 

Lokal fastighetsskatt Lokal fastighetsskatt Generella brukaravgifter Generella brukaravgifter 

Moms Moms Moms Moms 

 

                                                      
12 Baserat på regressionsresultat och inte enbart andelen som anser att finansieringsformen är ganska eller mycket bra. 
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Undanträngning av trafik på grund av brukaravgifter uppfattas inte av respondenterna som ett 

allvarligt problem vilket kan vara en förklaring till varför specifika brukaravgifter ses som en så pass 

bra finansieringsform. Inte heller minskat arbetsutbud ses som ett allvarligt problem för 

inkomstskatterna, vilket kan förklara den statliga inkomstskattens popularitet. Moms har lägre 

dödviktsförluster än inkomstskatt (Birch Sørensen, 2010), men är ändå impopulär. Sammantaget är 

bilden att människor beaktar rättvisa, men att de till tämligen liten del beaktar effektivitetsaspekter. 

Den snedvridningseffekt som framhålls som allvarlig är att fastighetsskatter kan tvinga människor att 

flytta, detta kan också vara lättare att tolka i termer av rättvisa än som en effektivitetsaspekt. 

Respondenterna kan inte förväntas veta skillnaden mellan olika rättvisedefinitioner (egalitär, 

utilitaristisk, Rawls etc.), varför sådana frågor sannolikt blir för svåra. En fråga om huruvida en 

finansieringsform är rättvis utifrån en viss rättvisedefinition blir också en kunskapsfråga, inte en 

acceptansfråga. Tolkningen av rättvisa är alltså helt upp till respondenterna, varför vi inte vi kan vi 

veta vilken rättvisedefinition de följer. 

Egenintresse har betydelse för respondenternas åsikter. När vi redovisar inställningen uppdelat på 

inkomstklasser och fastighetsinnehav är inställningen mer negativ hos de respondenter som bär 

finansieringsbördan. För statlig inkomstskatt är de med inkomster över brytpunkten för statlig skatt 

mer negativa än andra, och för fastighetsbeskattning är fastighetsägare mer negativa än andra. När 

vi i modellerna samtidigt kontrollerar för allmänpolitiska värderingar försvinner dock huvuddelen av 

dessa samband. Den stora frågan är vad som är hönan respektive ägget. Uppstår värderingarna på 

grund av egenintresset, eller är egenintresset skapat utifrån ens värderingar?  

En av våra viktigaste slutsatser är att finansieringsformer som har hög acceptans också är 

förknippade med effektivitetsproblem. Brukaravgifter på nybyggd infrastruktur är populärt men 

potentiellt förknippat med transportekonomiska problem om resultatet blir att den nya infrastrukturen 

underutnyttjas. Ett sätt att undkomma denna problematik är att även avgiftsbelägga parallell 

infrastruktur, för vilket acceptansen dock är lägre. I den bästa av världar hade vi hittat 

finansieringsformer som både är effektiva och har hög acceptans. Vår slutsats är istället att det gäller 

för politiker att hitta en smart avvägning mellan acceptans och effektivitet. En motsvarande 

avvägning som för brukaravgifter finns även för nationella skatter: moms som har låga 

dödviktsförluster är impopulärt, medan statlig inkomstskatt med högre dödviktsförlust är mer 

populärt. På liknande sätt har fastighetsskatt alltid bedömts vara effektiv av ekonomer, men har lidit 

av låg acceptans. Vår studie visar dock att en majoritet av respondenterna anser att det vore en bra 

idé att höja den nuvarande fastighetsskatten för att därigenom kunna sänka andra skatter eller 

finansiera olika offentliga åtaganden. Denna slutsats är vansklig att jämföra med andra 

acceptansstudier för fastighetsskatt då frågeformuleringen kan skilja. Vår slutsats är istället att 

acceptansen för en lokal fastighetsskatt för att finansiera infrastruktur är avsevärt lägre än för 

generell fastighetsskatt, vilket gör att öronmärkning av intäkter från fastighetskatt för finansiering av 

infrastruktur därmed inte är en framkomlig väg för att öka acceptansen för fastighetsskatt. 

Sammanfattningsvis har vi i denna rapport undersökt acceptansen för olika sätt att finansiera 

infrastruktur. Vi har gjort det med en metodik som ursprungligen kommer från sociologin och sedan 

har använts för analys av acceptansen för trängselskatt. Metodiken innebär en uppdelning av 

förklaringsvariablerna i socioekonomi, egenintresse och värderingar och brukar refereras till som 

analys av latenta variabler. Den har, oss veterligen, inte tidigare använts för analys av 

finansieringsformer. I USA har man en längre tradition av öronmärkta skatter för finansiering av 

infrastruktur. Trenden är att man även i Europa går mot en större grad av öronmärkning av skatter till 

infrastrukturinvesteringar, då med en bredare paljett av skatter. På en rad områden kommer man att 

få göra avvägningar mellan effektivitet och acceptans: öronmärkning (ökar acceptans, men minskar 

effektivitet), brukaravgifter på ny infrastruktur (hög acceptans, men transportekonomiskt vanskligt) 

etc. Studier av acceptansen kommer alltså vara av stort intresse för genomförandet.  
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9 APPENDIX 1 - REGRESSIONSRESULTAT 
FULLSTÄNDIGA TABELLER 

 

9.1 RESULTAT FAKTORANALYS 

Roterade faktorladdningar och unik varians. 

Fråga Faktor 1 Faktor 2 Unikhet 

Skattesystemet borde justeras så att höginkomsttagare får stå 
för en större del av skatteintäkterna  

0,6481 -0,0606 0,5763 

Det är viktigt att skillnaderna i levnadsstandard mellan olika 
delar av landet jämnas ut 

0,6501 0,0210 0,5770 

Svenska politiker i stat och kommun använder vanligtvis 
skattemedlen på ett ansvarsfullt sätt 

0,2216 -0,2525 0,8871 

Det är för dyrt att äga och köra bil i Sverige 0,0915 0,5444 0,6953 

Samhällstjänster som är gratis utnyttjas mer än vad som 
egentligen behövs 

-0,0423 0,4615 0,7852 

För mycket gemensamma resurser går till att stödja glesbygden  -0,1732 0,2112 0,9254 

Vi betalar för höga skatter i Sverige  -0,2091 0,6777 0,4970 

Det är viktigt att samhället begränsar privata aktörer så att de 
inte tar ut höga vinster 

0,7435 -0,0437 0,4453 

Det är rimligt att den som drar nytta av samhällets investeringar 
också är med och betalar 

0,3365 0,3071 0,7925 

För miljöns skull är det angeläget att kollektivtrafiken blir bättre 0,4797 0,0341 0,7687 

Utvecklingen mot fler privata alternativ inom offentlig service 
har gått för långt  

0,6949 -0.0469 0,5148 

Många samhällsbeslut fattas för långt från dem som berörs av 
besluten 

0,3131 0,4493 0,7001 

 

9.2 RESULTAT REGRESSIONSMODELLER 

9.2.1 Modell 1 -  Tabell 11 

Utvidgade regressionsresultat. Koefficient (standardavvikelse) samt signifikansnivå (* p-värde 0,05, 

** p-värde 0,01, *** p-värde 0,001.)  
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Lokal väginvestering 0,397* 
(0,16) 

0,396** 
(0,15) 

0,272 
(0,15) 

0,480** 
(0,15) 

0,214 
(0,15) 

-0,18 
(0,15) 

0,068 
(0,15) 

Höghastighetsbana 0,143 

(0,16) 

0,042 

(0,16) 

0,305* 

(0,15) 

0,519*** 

(0,15) 

0,352* 

(0,15) 

0,458** 

(0,15) 

-0,354* 

(0,15) 

Lokal 

kollektivtrafikanläggning 

0,381* 

(0,16) 

0,325* 

(0,15) 

0,554*** 

(0,15) 

0,425** 

(0,15) 

0,481** 

(0,15) 

-0,63*** 

(0,15) 

-0,022 

(0,15) 

Värderingar        

Faktor 1 0,289* 

(0,14) 

1,188*** 

(0,14) 

0,613*** 

(0,13) 

0,337* 

(0,13) 

0,504*** 

(0,13) 

0,127 

(0,13) 

0,151 

(0,13) 

Faktor 2 -0,310* 

(0,15) 

-0,82*** 

(0,15) 

-0,169 

(0,14) 

-0,228 

(0,14) 

-0,342* 

(0,14) 

-0,304* 

(0,14) 

-0,159 

(0,14) 

Tillit till politiker 0,671*** 

(0,07) 

0,239*** 

(0,06) 

0,436*** 

(0,06) 

0,564*** 

(0,07) 

0,426*** 

(0,06) 

0,131* 

(0,06) 

0,381*** 

(0,06) 

Interaktionsvariabler 

Värderingar*Investering 

       

Faktor 1 för lokal väginv. 0,107 

(0,19) 

0,03 

(0,19) 

-0,131 

(0,18) 

0,104 

(0,18) 

0,006 

(0,18) 

-0,003 

(0,18) 

0,008 

(0,17) 

Faktor 1 för HHB -0,24 

(0,18) 

-0,198 

(0,18) 

-0,118 

(0,18) 

-0,027 

(0,18) 

-0,038 

(0,18) 

-0,028 

(0,17) 

-0,403* 

(0,17) 

Faktor 1 för lokal 

koll.inv. 

0,09 

(0,18) 

-0,118 

(0,18) 

-0,16 

(0,18) 

-0,009 

(0,18) 

-0,047 

(0,18) 

-0,399* 

(0,17) 

-0,173 

(0,17) 

Faktor 2 för lokal väginv. 0,422* 

(0,20) 

0,175 

(0,20) 

0,071 

(0,18) 

0,204 

(0,19) 

0,202 

(0,19) 

0,202 

(0,19) 

0,23 

(0,18) 

Faktor 2 för HHB 0,153 

(0,20) 

0,377 

(0,19) 

0,343 

(0,19) 

0,278 

(0,19) 

0,257 

(0,19) 

0,863*** 

(0,19) 

0,737*** 

(0,19) 

Faktor 2 för lokal 

koll.inv. 

0,227 

(0,21) 

-0,02 

(0,20) 

0,016 

(0,19) 

0,169 

(0,20) 

0,323 

(0,20) 

0,965*** 

(0,19) 

0,459* 

(0,19) 

Egenintresse        

Inkomst 0,151* 

(0,06) 

-0,092 

(0,06) 

0,039 

(0,06) 

0,03 

(0,06) 

0,026 

(0,06) 

0,173** 

(0,06) 

0,087 

(0,06) 

Fastighetsägande 0,372** 

(0,12) 

0,133 

(0,12) 

0,277* 

(0,12) 

-0,207 

(0,12) 

-0,318** 

(0,12) 

0,314** 

(0,11) 

0,460*** 

(0,12) 

Användning av 

infrastruktur 

0,047 

(0,12) 

0,062 

(0,11) 

-0,048 

(0,11) 

0,058 

(0,11) 

0,194 

(0,11) 

-0,201 

(0,11) 

-0,103 

(0,11) 

Bakgrundsvariabler        

Man -0,083 

(0,11) 

0,173 

(0,11) 

0,042 

(0,11) 

0,238* 

(0,11) 

0,177 

(0,11) 

0,035 

(0,11) 

0,085 

(0,11) 

Ålder -0,33*** 

(0,04) 

 -0,07* 

(0,03) 

-0,32*** 

(0,04) 

-0,31*** 

(0,04) 

-0,23*** 

(0,04) 

-0,031 

(0,03) 

-0,090** 

(0,03) 

Övrig tätort (jmf 

stadsmiljö) 

-0,213 

(0,12) 

-0,21 

(0,12) 

0,039 

(0,12) 

-0,260* 

(0,12) 

-0,161 

(0,12) 

-0,302* 

(0,12) 

-0,315** 

(0,12) 

Landsbygd (jmf 

stadsmiljö) 

-0,341* 

(0,16) 

-0,311* 

(0,15) 

-0,219 

(0,15) 

-0,380* 

(0,15) 

-0,128 

(0,15) 

-0,50*** 

(0,15) 

-0,384** 

(0,15) 

Brytpunkter        

Brytpunkt 1 0,704** 

(0,26) 

-0,998*** 

(0,26) 

-0,644* 

(0,25) 

-0,258 

(0,26) 

-0,512* 

(0,26) 

-1,035*** 

(0,26) 

-0,066 

(0,25) 

Brytpunkt 2 2,410*** 

(0,27) 

 0,228 

(0,26) 

0,856*** 

(0,25) 

1,278*** 

(0,26) 

0,814** 

(0,26) 

0,253 

(0,25) 

1,368*** 

(0,26) 

Brytpunkt 3 4,688*** 

(0,31) 

2,082*** 

(0,27) 

3,098*** 

(0,27) 

3,285*** 

(0,28) 

2,908*** 

(0,27) 

1,991*** 

(0,26) 

3,135*** 

(0,27) 

Övrigt        

Antal obs 1271 1284 1275 1266 1261 1280 1272 

Log likelihood -1371,69 -1530,208 -1533,770 -1515,043 -1549,142 -1662,981 -1606,251 

Pseudo R2       0,0979 0,1287 0,0724 0,0783 0,0638 0,0416 0,0379 
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9.2.2 Modell 2 - Tabell 12 

Utvidgade regressionsresultat. Koefficient (standardavvikelse) samt signifikansnivå (* p-värde 0,05, 

** p-värde 0,01, *** p-värde 0,001.)  

 Motorväg Lokal väg-

investering 

Hög-

hastighets-

bana 

Lokal 

kollektiv-

trafik-

anläggning 

Finansieringsform  

(jmf med moms) 

    

Statlig inkomstskatt 

1,229*** 

(0,12) 

1,224*** 

(0,12) 

1,081*** 

(0,12) 

1,096*** 

(0,12) 

Kommunal inkomstskatt 

0,646*** 

(0,12) 

0,813*** 

(0,12) 

0,818*** 

(0,12) 

0,747*** 

(0,12) 

Lokal fastighetsskatt 

0,377** 

(0,12) 

0,590*** 

(0,12) 

0,682*** 

(0,12) 

0,437*** 

(0,12) 

Värdestegringsbeskattning 

0,657*** 

(0,12) 

0,598*** 

(0,12) 

0,883*** 

(0,12) 

0,670*** 

(0,12) 

Specifika brukaravgifter 

1,393*** 

(0,12) 

1,196*** 

(0,12) 

1,713*** 

(0,12) 

0,361** 

(0,12) 

Generella brukaravgifter 

0,755*** 

(0,12) 

0,627*** 

(0,12) 

0,216 

(0,12) 

0,228 

(0,12) 

Brytpunkter     

Brytpunkt 1 

-0,050 

(0,09) 

-0,296*** 

(0,08) 

-0,01345*** 

(0,09) 

-0,396*** 

(0,08) 

Brytpunkt 2 

1,209*** 

(0,09) 

1,046*** 

(0,09) 

1,137*** 

(0,09) 

0,882*** 

(0,08) 

Brytpunkt 3 

2,837*** 

(0,10) 

3,006*** 

(0,10) 

2,824*** 

(0,10) 

2,709*** 

(0,10) 

Övrigt     

Antal obs 3224 3331 3255 3358 

Log likelihood -4181.144 -4282.8485 -4220.758 -4367.3176 

Pseudo R2       0.0217 0.0171 0.0302 0.0127 
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10 APPENDIX 2 ENKÄT 

[Fyra olika webenkäter skickades ut där varje enkät beskriver en typ av infrastrukturinvestering. 

Medan vissa frågor är exakt desamma för alla enkätvarianter så formuleras vissa frågor eller 

svarsalternativ lite olika beroende på tänkt investeringsobjekt. På de ställen där enkäterna skiljde sig 

åt är detta markerat genom att de olika varianterna sätts inom //.] 

 

Hur ska transportinvesteringar betalas? Transportinvesteringar är viktiga och kan bidra till 

ökad tillväxt i samhället. Det finns många önskemål om förbättringar av vägar, gator och spår. 

De offentliga budgetarna ska dock räcka till väldigt många angelägna områden.  

Frågan om hur transportinvesteringarna ska betalas diskuteras därför bland både politiker 

och allmänhet. 

Förbättrad transportinfrastruktur är värdefull för resenärerna, men kan också leda till att 

fastigheter i närområdet ökar i värde. Därmed kan det finnas möjlighet att hitta pengar till 

investeringarna någon annanstans än i befintliga skattebudgetar. En annan fråga är vilka som 

ska betala en investering. 

Frågorna är komplexa, och det är därför angeläget att veta vad medborgare och väljare tycker. 

Vi ber dig bidra till forskningen på detta område genom att svara på några frågor om hur du 

anser att ny transportinfrastruktur bör betalas. Undersökningen är del av ett 

forskningsprojekt som bedrivs av forskare vid konsultbolaget WSP och Lunds Universitet. 

Forskningsprojektet finansieras av Trafikverket.  

Dina svar är helt anonyma. 

Ditt kön? 

kvinna  

man  

annat  
 

Din ålder? 

18-29 år  

30-39 år  

40-49 år  

50-59 år  

60-64 år  

65 år och äldre  
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Din huvudsakliga sysselsättning?  

anställd/egen företagare  

studerar  

pensionär  

föräldraledig  

arbetssökande  

annat  
 

Din månadsinkomst före skatt? 

(summa lön, pension, studiemedel, ersättning från Försäkringskassan, andra bidrag etc.)  

mindre än 10 000 kr  

10 000 - 25 000 kr  

25 000 - 40 000 kr  

40 000 - 55 000 kr  

55 000 kr eller mer  
 

Äger du någon fastighet? (bostadsrätt räknas inte som fastighet) 

(flera alternativ är möjliga) 

ja, hus eller villa som jag använder som permanent bostad  

ja, fritidshus  

ja, annan fastighet, nämligen...   
 

nej, äger ingen fastighet  
 

I vilken typ av område bor du? 

stadsmiljö/citykärna  

övrig tätort  

landsbygd  
 

 



 
 

 

 
10214612 •     | 41   

Det finns många olika sorters transportinfrastruktur, som vi diskuterar i vårt forskningsprojekt. I 

de frågor vi ställer till just dig fokuserar vi på finansiering av en tänkt investering i nya motorvägar 

// väganläggningar // höghastighetsbanor // kollektivtrafikanläggningar. 

Frågorna i den här enkäten handlar om olika sätt att samla in nya pengar för att kunna bygga nya 

motorvägar // väganläggningar // höghastighetsbanor // kollektivtrafikanläggningar. Åsikterna kan 

gå isär kring om det alls behövs nya pengar. Några tycker att satsningar på nya motorvägar // 

väganläggningar // höghastighetsbanor // kollektivtrafikanläggningar // inte behövs alls. Andra 

tycker att de behövs, men att de borde finansieras genom att man sparar in på annat som 

skatterna betalar.  

[Nya motorvägar introduceras på följande sätt:]  

På många håll diskuteras behovet av fler körfält på befintliga motorvägar. Det finns också 

önskemål om motorvägar på sträckor där vägen har lägre standard idag, eller i helt nya 

sträckningar. Här tänker vi oss en stor samlad satsning som innebär omfattande utbyggnad och 

förbättringar av landets motorvägar. I fortsättningen använder vi orden nya motorvägar för att 

beskriva satsningen, men vi menar alltså även förbättringar av de befintliga motorvägarna.  

[Ny väganläggning introduceras på följande sätt:]  

I de frågor vi ställer till just dig fokuserar vi på finansiering av en tänkt stor investering som skulle 

underlätta för biltrafiken i din kommun. Det skulle kunna handla om att bygga en ny tunnel, en 

förbifart, en planskild korsning eller liknande.  I fortsättningen använder vi ordet väganläggning 

för att beskriva vår investering. 

[Höghastighetsbanor introduceras på följande sätt:]  

I de frågor vi ställer till just dig fokuserar vi på finansiering av nya stambanor för trafik med 

höghastighetståg. I fortsättningen kallar vi dem höghastighetsbanor. Höghastighetsbanor är en 

aktuell fråga. Utformningen är inte bestämd i detalj, men man tänker sig ett system av nya 

järnvägar som förbinder Stockholm, Göteborg och Malmö (med knutpunkt i Jönköping). Banorna 

skall tillåta trafik med tåg upp till 300 km/h. 

[Kollektivtrafikanläggning introduceras på följande sätt:]  

I de frågor vi ställer till just dig fokuserar vi på finansiering av en tänkt stor investering som skulle 

underlätta för kollektivtrafiken i din kommun. Hur en sådan infrastrukturinvestering skulle kunna 

se ut varierar från kommun till kommun. Det kan handla om att bygga en ny bussgata, en större 

bussterminal, nya spårvagnsspår eller annat.  I fortsättningen använder vi ordet 

kollektivtrafikanläggning för att beskriva en sådan investering. 
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Nu vill vi att du föreställer dig en situation där man tagit ett beslut att en ny motorväg // en 

ny väganläggning // höghastighetsbanor // en kollektivtrafikanläggning // ska byggas och 

att det INTE ska betalas med pengar från befintlig budget, utan med "nya" pengar som 

man samlar in. 

Ta ställning till om du tycker det vore ett BRA sätt att samla in pengar till en ny motorväg 

// en ny väganläggning // höghastighetsbanor // en kollektivtrafikanläggning // genom... 

 

  mycket 

dåligt 

 ganska 

dåligt ganska bra  mycket bra 

ingen 

uppfattning 

...höjd moms (alla momsbelagda varor 

och tjänster som säljs i landet blir lite 

dyrare)  
     

...höjd statlig inkomstskatt (alla med 

månadsinkomster över ca 38 000 

kronor får något höjd statlig skatt. De 

med inkomst över ca 54 000 beskattas 

ytterligare något högre)  

     

...höjd kommunalskatt i kommuner där 

en ny motorväg // väganläggning // 

höghastighetsbanor // 

kollektivtrafikanläggning // byggs 

(högre kommunalskatt för löntagare 

folkbokförda i kommuner som får nytta 

av motorvägen // väganläggningen // 

höghastighetsbanorna // 

kollektivtrafikanläggningen)  

     

..lokal fastighetsskatt i kommuner där 

en ny motorväg // en ny 

väganläggning // höghastighetsbanor 

// en kollektivtrafikanläggning byggs 

(särskild beskattning av alla 

fastigheter i kommuner som får nytta 

av motorvägen // väganläggningen // 

höghastighetsbanorna // 

kollektivtrafikanläggningen)  

     

...värdestegringsbeskattning på 

fastigheter som beräknas öka i värde 

(särskild beskattning av fastigheter 

som förväntas stiga i värde på grund 

av just den nya motorvägen // nya 

väganläggningen // 

höghastighetsbanorna // 

kollektivtrafikanläggningen)  

     

[För nya motorvägar // ny 

väganläggning ställs följande två 

frågor: ] 
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...vägavgifter på nya motorvägen // 

nya väganläggningen // (de som i 

framtiden nyttjar den nya motorvägen 

// nya väganläggningen // betalar en 

särskild avgift)  

...vägavgifter på nya motorvägen // 

nya väganläggningen // OCH 

alternativa vägar (de som i framtiden 

nyttjar nya motorvägen // nya 

väganläggningen // eller väljer en 

alternativ väg trots att de egentligen 

skulle kunna välja motorvägen // 

väganläggningen // för samma resa, 

betalar en särskild avgift)  

     

[För höghastighetsbanor // ny 

kollektivtrafikanläggning ställs följande 

två frågor:]  

...högre biljettpriser för  resor med 

höghastighetståg // de 

kollektivtrafiklinjer som direkt berörs // 

(de som i framtiden reser med 

höghastighetståg // de 

kollektivtrafiklinjer som direkt berörs 

och gynnas av den nya anläggningen 

// får ett extra påslag på biljettpriset) 

     

...högre biljettpriser för ALLA tågresor 

// kollektivtrafikresor // (extra påslag på 

framtida biljettpris för resor med ALLA 

tågresor oavsett om man reser med 

höghastighetståg eller inte // 

kollektivtrafiklinjer i kommunen oavsett 

om linjen berörs och gynnas eller inte)  
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Ta nu ställning till om du tycker det vore ett RÄTTVIST sätt att samla in pengar till att 

bygga en ny motorväg // en ny väganläggning // höghastighetsbanor // en 

kollektivtrafikanläggning // genom... 

 mycket 

orättvist 

 ganska 

orättvist 

ganska 

rättvist 

mycket 

rättvist 

ingen 

uppfattning 

...höjd moms (alla momsbelagda 

varor och tjänster som säljs i landet 

blir lite dyrare)  
     

...höjd statlig inkomstskatt (alla med 

månadsinkomster över ca 38 000 

kronor får något höjd statlig skatt. De 

med inkomst över ca 54 000 

beskattas ytterligare något högre)  

     

...höjd kommunalskatt i kommuner där 

en ny motorväg // väganläggning // 

höghastighetsbanor // 

kollektivtrafikanläggning // byggs 

(högre kommunalskatt för löntagare 

folkbokförda i kommuner som får 

nytta av motorvägen // 

väganläggningen // 

höghastighetsbanorna // 

kollektivtrafikanläggningen) 

     

..lokal fastighetsskatt i kommuner där 

en ny motorväg // en ny 

väganläggning // höghastighetsbanor 

// en kollektivtrafikanläggning // byggs 

(särskild beskattning av alla 

fastigheter i kommuner som får nytta 

av motorvägen // väganläggningen // 

höghastighetsbanorna // 

kollektivtrafikanläggningen) 

     

...värdestegringsbeskattning på 

fastigheter som beräknas öka i värde  

(särskild beskattning av fastigheter 

som förväntas stiga i värde på grund 

av just den nya motorvägen // nya 

väganläggningen // 

höghastighetsbanorna // 

kollektivtrafikanläggningen) 

     

[För nya motorvägar // ny 

väganläggning ställs följande två 

frågor: ] 

...vägavgifter på nya motorvägen // 

nya väganläggningen // (de som i 

framtiden nyttjar den nya motorvägen 

// nya väganläggningen // betalar en 

särskild avgift)  
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...vägavgifter på nya motorvägen // 

nya väganläggningen // OCH 

alternativa vägar (de som i framtiden 

nyttjar nya motorvägen // nya 

väganläggningen // eller väljer en 

alternativ väg trots att de egentligen 

skulle kunna välja motorvägarna // 

den nya väganläggningen // för 

samma resa, betalar en särskild 

avgift)  

     

[För höghastighetsbanor // ny 

kollektivtrafikanläggning ställs följande 

två frågor:]  

...högre biljettpriser för  resor med 

höghastighetståg // de 

kollektivtrafiklinjer som direkt berörs // 

(de som i framtiden reser med 

höghastighetståg // de 

kollektivtrafiklinjer som direkt berörs 

och gynnas av den nya anläggningen 

// får ett extra påslag på biljettpriset) 

     

...högre biljettpriser för ALLA tågresor 

// kollektivtrafikresor  // (extra påslag 

på framtida biljettpris för resor med 

ALLA tågresor oavsett om man reser 

med höghastighetståg eller inte // 

kollektivtrafiklinjer i kommunen 

oavsett om linjen berörs och gynnas 

eller inte)  
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Alla sätt att samla in pengar på kan ha en rad olika sidoeffekter.  

Ta ställning till hur troligt du bedömer det vara att följande effekter uppstår: 

 inte alls 

troligt 

inte så  

troligt 

ganska 

troligt 

 mycket 

troligt 

ingen 

uppfattning 

Om momsen höjs väljer några att spendera sina 

pengar utomlands istället för i Sverige (höjd moms 

innebär att alla momsbelagda varor och tjänster som 

säljs i landet blir lite dyrare) 

     

Om skatten på inkomst av lön höjs kommer några 

välja att jobba mindre      

Om kommunalskatten höjs i berörda kommuner, 

kommer några att flytta till annan kommun (höjd 

kommunalskatt i kommuner där en ny motorväg // 

väganläggning // höghastighetsbanor // 

kollektivtrafikanläggning // byggs innebär högre 

kommunalskatt för löntagare folkbokförda i en 

kommun som får nytta av motorvägen // 

väganläggningen // höghastighetsbanorna // 

kollektivtrafikanläggningen) 

     

Om man inför lokal fastighetsskatt kommer 

nybyggnationen att minska i de kommuner som får 

nytta av en ny motorväg // en ny väganläggning // 

höghastighetsbanor // en kollektivtrafikanläggning // 

(lokal fastighetsskatt i kommuner där en ny motorväg 

// en ny väganläggning // höghastighetsbanor // en 

kollektivtrafikanläggning // byggs, innebär en särskild 

beskattning av alla fastigheter i en kommun som får 

nytta av motorvägen // väganläggningen // 

höghastighetsbanorna // kollektivtrafikanläggningen) 

     

Om man inför lokal fastighetsskatt kommer några 

tvingas flytta på grund av höjda boendekostnader 

(lokal fastighetsskatt i kommuner där en ny motorväg 

// en ny väganläggning // höghastighetsbanor // en 

kollektivtrafikanläggning // byggs, innebär en särskild 

beskattning av alla fastigheter i en kommun som får 

nytta av motorvägen // väganläggningen // 

höghastighetsbanorna // kollektivtrafikanläggningen) 

     

Om man inför värdestegringsbeskattning kommer det 

att bli svårt att göra bra beräkningar av de 

värdestegringar som skall beskattas   

(värdestegringsbeskattning på fastigheter som 

beräknas öka i värde innebär särskild beskattning av 

fastigheter som förväntas stiga i värde på grund av 

just den nya motorvägen // nya väganläggningen // 

höghastighetsbanorna // kollektivtrafikanläggningen)) 
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Om man inför nya sätt att samla in pengar till 

infrastruktur kommer alltför många nya 

infrastrukturprojekt att startas 
     

[För nya motorvägar // ny väganläggning ställs 

följande två frågor:] 

Om man inför vägavgifter på nya motorvägar // nya 

väganläggningen kommer inte så många att använda 

dem (de som i framtiden nyttjar nya motorvägar // nya 

väganläggningen // betalar en särskild avgift) 

     

Om man inför vägavgifter på nya motorvägar // nya 

väganläggningen // OCH på alternativa vägar kommer 

inte så många att använda dessa vägar (de som i 

framtiden nyttjar nya motorvägar // väganläggningen 

eller väljer alternativa vägar trots att de egentligen 

skulle kunna välja motorvägarna // väganläggningen 

för samma resa, betalar en särskild avgift) 

     

[För höghastighetsbanor // ny kollektivtrafikanläggning 

ställs följande två frågor:]  

Om biljettpriserna höjs för resor med 

höghastighetståg // kollektivtrafiklinjer som direkt 

berörs av kollektivtrafikanläggningen // kommer inte 

så många resenärer att resa med höghastighetstågen 

//använda dessa linjer (de som i framtiden reser med 

de höghastighetståg // kollektivtrafiklinjer som direkt 

berörs och gynnas av anläggningen får ett extra 

påslag på biljettpriset) 

     

Om biljettpriserna höjs för ALLA framtida tågresor // 

kollektivtrafikresor kommer resandet med 

kollektivtrafik överlag att minska (extra påslag på 

framtida biljettpris för resor med ALLA tågresor 

oavsett om man reser med höghastighetståg eller inte 

// kollektivtrafiklinjer i kommunen oavsett om linjen 

berörs och gynnas av anläggningen eller inte) 
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[Nedanstående fråga kommer endast för de problem som respondenten svarat att det är 

ganska troligt eller mycket troligt att de uppstår]  

Hur stort problem är detta? 

 mycket 

stort 

problem 

ganska 

stort 

problem 

ganska 

litet 

problem 

 inget 

problem 

alls 

ingen 

uppfattning 

Om momsen höjs väljer några att spendera 

sina pengar utomlands istället för i Sverige 

(höjd moms innebär att alla momsbelagda 

varor och tjänster som säljs i landet blir lite 

dyrare) 

     

Om skatten på inkomst av lön höjs kommer 

några välja att jobba mindre      

Om kommunalskatten höjs i berörda 

kommuner, kommer några att flytta till annan 

kommun (höjd kommunalskatt i kommuner 

där en ny motorväg // väganläggning // 

höghastighetsbanor // 

kollektivtrafikanläggning // byggs innebär 

högre kommunalskatt för löntagare 

folkbokförda i en kommun som får nytta av 

motorvägen // väganläggningen // 

höghastighetsbanorna // 

kollektivtrafikanläggningen) 

     

Om man inför lokal fastighetsskatt kommer 

nybyggnationen att minska i de kommuner 

som får nytta av en ny motorväg // en ny 

väganläggning // höghastighetsbanor // en 

kollektivtrafikanläggning // (lokal 

fastighetsskatt i kommuner där nya 

motorvägar byggs, innebär en särskild 

beskattning av alla fastigheter i en kommun 

som får nytta av motorvägen // 

väganläggningen // höghastighetsbanorna // 

kollektivtrafikanläggningen) 

     

Om man inför lokal fastighetsskatt kommer 

några tvingas flytta på grund av höjda 

boendekostnader (lokal fastighetsskatt i 

kommuner där en ny motorväg // en ny 

väganläggning // höghastighetsbanor // en 

kollektivtrafikanläggning // byggs, innebär en 

särskild beskattning av alla fastigheter i en 

kommun som får nytta av motorvägen // 

väganläggningen // höghastighetsbanorna // 

kollektivtrafikanläggningen) 

     

Om man inför värdestegringsbeskattning 

kommer det att bli svårt att göra bra 

beräkningar av de värdestegringar som skall 
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beskattas   (värdestegringsbeskattning på 

fastigheter som beräknas öka i värde innebär 

särskild beskattning av fastigheter som 

förväntas stiga i värde på grund av just den 

nya motorvägen // väganläggningen // 

höghastighetsbanorna // 

kollektivtrafikanläggningen) 

Om man inför nya sätt att samla in pengar till 

infrastruktur kommer alltför många nya 

infrastrukturprojekt att startas 
     

[För nya motorvägar // ny väganläggning 

ställs följande två frågor:]  

Om man inför vägavgifter på nya motorvägar 

// en ny väganläggning // kommer inte så 

många att använda dem // väganläggningen 

// (de som i framtiden nyttjar nya motorvägar 

// nya väganläggningen // betalar en särskild 

avgift) 

     

Om man inför vägavgifter på nya motorvägar 

// en ny väganläggning // OCH på alternativa 

vägar kommer inte så många att använda 

dessa (de som i framtiden nyttjar nya 

motorvägar // nya väganläggningen // eller 

väljer en alternati väg trots att de egentligen 

skulle kunna välja motorvägarna // 

väganläggningen för samma resa, betalar en 

särskild avgift) 

     

[För höghastighetsbanor // ny 

kollektivtrafikanläggning ställs följande två 

frågor:]  

Om biljettpriserna höjs för resor med 

höghastighetståg // kollektivtrafiklinjer som 

direkt berörs av kollektivtrafikanläggningen // 

kommer inte så många resenärer att resa 

med höghastighetstågen // använda dessa 

linjer // (de som i framtiden reser med de 

höghastighetståg // kollektivtrafiklinjer som 

direkt berörs och gynnas av anläggningen // 

får ett extra påslag på biljettpriset) 

     

Om biljettpriserna höjs för ALLA framtida 

tågresor // kollektivtrafikresor // kommer 

tågresandet överlag att minska // resandet 

med kollektivtrafik överlag att minska // (extra 

påslag på framtida biljettpris för resor med 

ALLA tågresor oavsett om man reser med 

höghastighetståg eller inte // 

kollektivtrafiklinjer i kommunen oavsett om 

linjen berörs och gynnas av anläggningen 

eller inte) 
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Ett alternativ till att samla in "nya" pengar genom exempelvis skatter för att betala 

investeringar, är att ta ett lån, som sedan betalas tillbaka efter hand.   

Utan lån behöver man betala investeringen direkt med de intäkter (till exempel skatter) 

som kommer in medan byggandet pågår. Då kan det bli svårt att genomföra riktigt stora 

infrastrukturprojekt. Om man finansierar med lån innebär det å andra sidan att man binder 

upp intäkter ”i förväg”, vilket minskar framtida handlingsutrymme.   

Vad tycker du om att samhället först skulle betala de nya motorvägarna // 

väganläggningarna // höghastighetsbanorna // kollektivtrafikanläggningarna genom att ta 

lån, och sedan betalar av på lånen successivt efter hand? 

 

mycket dåligt ganska dåligt ganska bra  mycket bra 

 ingen 

uppfattning 

      

 

2008 infördes ett maxbelopp för fastighetsskatten som innebar att fastighetsskatten 

minskade. Minskningen var som störst för de fastigheter som är mest värdefulla och som 

därför innan förändringen betalade mest fastighetsskatt. Denna förändring har minskat de 

totala intäkterna från fastighetsskatten vilket innebär att andra skatter har behövt höjas 

för att kompensera för detta. Vad skulle du tycka om man höjde fastighetsskatten som ett 

sätt att sänka andra skatter och/eller betala olika offentliga åtaganden som sjukvård, 

skola, försvar och infrastruktur (alltså inte ENBART för att betala infrastruktur)? 

 

mycket dåligt  ganska dåligt  ganska bra  mycket bra 

 ingen 

uppfattning 
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Nu följer några påståenden där vi ber dig att ta ställning till hur du tycker att samhället fungerar, 

och hur du tycker det borde fungera. Ta ställning till följande: 

 

 tar helt  

avstånd 

från 

tar delvis 

avstånd 

från 

 instämmer 

delvis 

instämmer 

helt 

 ingen 

uppfattning 

Skattesystemet bör justeras så att 

höginkomsttagare får stå för en större del 

av skatteintäkterna än de gör idag 
     

Det är viktigt att skillnaderna i 

levnadsstandard mellan olika delar av 

landet jämnas ut 
     

Svenska politiker i stat och kommun 

använder vanligtvis skattemedlen på ett 

ansvarsfullt sätt 
     

Det är för dyrt att äga och köra bil i Sverige      

Samhällstjänster som är gratis utnyttjas 

mer än vad som egentligen behövs      

För mycket gemensamma resurser går till 

att stödja glesbygden      

Vi betalar för höga skatter i Sverige      

Samhället bör begränsa möjligheten för 

privata utförare inom offentlig sektor att ta 

ut höga vinster 
     

Det är rimligt att den som drar nytta av 

samhällets investeringar också är med och 

betalar 
     

För miljöns skull är det angeläget att 

kollektivtrafiken blir bättre      

Utvecklingen mot fler privata utförare inom 

offentlig service har gått för långt      

Många samhällsbeslut fattas för långt från 

dem som berörs av besluten      

 

I vilket län bor du? [alternativ i en rullista] 

I vilken kommun i bor du? [alternativ i en rullista utifrån län] 
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Har du åkt bil under senaste veckan, och i så fall hur lång sträcka sammanlagt? 

har INTE åkt bil under senaste veckan  

åkt totalt mindre än 1 mil  

åkt totalt ca 1- 5 mil  

åkt totalt ca 5 - 10 mil  

åkt totalt över 10 mil  
 

Hur många resor med buss, spårvagn, tunnelbana eller tåg har du gjort den senaste 

veckan?   

inga alls  

1-2 enkelresor  

3-7 enkelresor  

8-15 enkelresor  

fler än 15 enkelresor  
 

Hur ofta gör du resor... 

 

  aldrig 

någon gång  

per år 

några 

gånger  per 

år 

någon gång  

per månad 

några 

gånger  per 

månad 

några 

gånger  i 

veckan 

...med BIL, 

längre än 20 mil 

(enkel väg)? 
      

...med TÅG, 

längre än 20 mil 

(enkel väg)? 
      

 

Tack för att du tog dig tid Dina svar är viktiga bidrag till transportforskningen. 
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