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Abstract  

In the government’s bill on infrastructure for 2010-2021, the government presents that road 

investments should be prioritized before investments in the railway. The grants for operation 

and maintenance of the railways are much higher then in the last government’s bill. 

Furthermore the current founding of investment in railways is higher then for road investment 

which is in opposite of the bill on infrastructure’s directives. Therefore the purpose with my 

thesis is to find which factors that can explain how come the government has chosen to take 

these actions. As a model to help me achieve my purpose I have been using a modified 

version of the DBO-theory, where the basic factors to explain an action is Desire, Belief and 

Opportunities. My result shows that the government probably increased the founding for 

operation and maintenance because of two main reasons. The last government’s grant wasn’t 

enough according to the government, so the condition of the current rails is bad. Also, 

maintenance of the existing rail are more economic profitable for the society, then new 

investments, to create an infrastructure that is effective. Furthermore, the explanation for that 

road investments are prioritized, in the bill on infrastructure, may be that the government 

advocate that the investments that are most economic profitable for society is chosen. 

According to studies of prior projects, investments in roads give a higher economic profit for 

society. One probable explanation for that the government is doing the opposite in current 

grants, and priorities railways, may be because the international negotiation of a new climate 

agreement is coming up this December where Sweden is the chairman of EU. Therefore it can 

be in the government’s interest to show that they conduct environmental friendly national 

politics.  
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1 Introduktion – Global klimatförändring 

Under de senaste decennierna har diskussionen om klimatförändringarna intensifierats 

avsevärt. FN:s klimatpanel IPCC, som består av hundratals forskare från hela världen, 

sammanställer all pågående och avslutad forskning om klimatförändringarna (IPCC 2009-02). 

Panelen har kommit till slutsatsen att människans aktiviteter de närmaste seklerna har med 

mycket stor sannolikhet bidragit till de temperaturförändringar som jorden nu genomgår. 

Förändringarna kan till viss del förklaras med naturliga variationer, men en koppling mellan 

människans utsläpp och klimatförändringarna säkerställs med stor sannolikhet. Den 

växthusgas som har störst absolut påverkan är koldioxid som vid mänsklig aktivitet framställs 

vid förbränning av fossila bränslen, huvudsakligen olja och kol. Klimatförändringarna 

innebär, utöver en direkt genomsnittlig temperaturhöjning, att väderleken kommer att ändras 

så som vind- och nederbördsförhållanden. Dessa effekter kommer att ha en inverkan på 

människors vardagsliv likaså samhällsekonomiskt. Med en stigande påverkan från 

extremväder på grund av en ökning i antal och i kraft, kommer flera människor direkt drabbas 

genom skador och förluster av bostäder och livnäring. Ett fenomen som kommer att drabba 

hela samhället ekonomiskt, då en uppkomst av skadekostnader, bortfall av inkomster från 

produktionssidan och arbetsförluster förväntas förekomma (Naturvårdsverket 2007a). 

1.1 Bakgrund – svensk transportinfrastruktur  

I Sverige har vi 98 300 km statliga vägar, 41 000 km kommunala och 280 000 km enskilda 

vägar (76 000 km av dessa får statligt stöd). Varje år tillkommer cirka 100 km nya vägar till 

följd av tillbyggnad. Järnvägsnätet i Sverige består av 11 000 km och byggs ut med cirka 25-

30 km varje år (Regeringen 2008:19). I dagsläget finansieras vägar och spår till störst del av 

anslag från staten (Regeringen 2008:104). Infrastrukturpropositionen som överlämnades till 

riksdagen i september år 2008 innehåller förslag på åtgärder för transportinfrastrukturen som 

regeringen framtagit för perioden år 2010-2021. Propositionen redogör vilka ramar regeringen 

vill jobba efter när det kommer till strategier, val av åtgärder samt ekonomiska anslag. Att 

föra en politik som gynnar ett hållbart, konkurrenskraftigt och samhällsekonomiskt 

transportsystem för medborgarna är målet för den nuvarande regeringen. Det finns en tilltro 

att en utvecklad infrastruktur som fungera effektiv är både en förutsättning för att ett samhälle 

är utvecklat samt skapar ökad tillväxt och välfärd inom landet. OECD, organisationen för 
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ekonomiskt samarbete och utveckling, framhåller även de att transportsystemet är en viktig 

förutsättning för ekonomisk och social utveckling. Att inte satsa på transportsystemet kommer 

att motverka framtida möjligheter att i samma takt uppnå en ekonomisk tillväxt anser 

banverket. Av de remissinstanser som tagit del av infrastrukturpropositionen är det ett flertal 

som anser att klimatfrågan är en direkt avgörande faktor för samhällsutveckling. Vidare 

påtalar banverket att utveckling av en infrastruktur som inte inverkar till ytterligare 

klimatpåverkan är tidskrävande. Därmed drar man slutsatsen att de åtgärder som det beslutas 

om idag kommer att påverka vilket samhälle vi kommer att leva i imorgon. 

Det totala beloppet transportinfrastrukturen tilldelas enlig propositionen är 417 miljarder 

kronor. Av dessa ska 395 miljarder finansieras genom anslag och 22 miljarder genom lån. För 

drift och underhåll av de statliga vägar samt stöd till enskilda vägar tilldelas 136 miljarder 

(Regeringen 2008:64), motsvarande siffra enligt tidigare regerings infrastrukturproposition för 

perioden 2004-2015 låg på 104 miljarder kronor (Åre Arbetarkommun 2009-03). 64 miljarder 

planeras tillfalla järnvägsunderhåll och drift (Regeringen 2008:64), förra regeringen 

redovisade att satsa 38 miljarder inom samma område (Åre Arbetarkommun 2009-03). Den 

resterande summan på 217 miljarder ska spenderas på att utveckla trafikinfrastrukturen 

(Regeringen 2008:64). Inom utveckling av transportsystemet finns sex punkter;  

• investeringar i vägar och järnvägar 

• statlig medfinansiering till kollektivtrafikanläggningar m.m. 

• sektorsuppgifter 

• medfinansiering till stora och strategiska åtgärder i farleder och slussar 

• driftbidrag till icke statliga flygplatser 

• räntor och amorteringar (Regeringen 2008:75) 

Det redovisas inte i propositionen den absoluta uppdelningen mellan väg och tågsatsningar, 

men det står att regeringen, med hjälp av det underlag som legat till grund för propositionen, 

kan komma till slutsatsen att väginvesteringar bör få en större andel av anslagen (Regeringen 

2008:76). Tidigare regerings proposition presenterar hur en uppdelning mellan de olika 

trafikslagen skulle ske, det redovisas att en större andel planerades tillfalla tåginvesteringar i 

motsats till propositionen för 2010-2021. Förra regeringen planerade lägga 100 miljarder 

kronor på järnvägsutveckling och 69 miljarder kronor till vägsystemet (Åre Arbetarkommun 

2009-03). Efter att riksdagen fattat beslut om infrastrukturpropositionen kommer en 

åtgärdsplan framtas som efterföljer de ramar propositionen redovisar. Innan årsskiftet ska 
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planen godkännas och påbörjas under år 2010. Innan de planerande projekten kommer att 

påbörjas avslutas de pågående byggen som fått anslag enligt budgetpropositionen för år 2009 

(Regeringen 2008:110).  

 

För år 2009 redovisar banverket att deras anslag från staten för drift och underhåll ligger på 

6,59 miljarder kronor, och att investeringsanslagen uppnår 7,98 miljarder kronor. Nedan i 

diagrammet redovisas hur anslagen sett ut historiskt för både drift och underhåll av järnvägen 

samt investeringar regionalt och nationellt under perioden 1994 till 2009 (Gustavsson 2009). 

 

Vägverket fick 8,46 miljarder kronor i anslag för drift och underhåll från staten för år 2009. 

Summan för investeringsanslag landade på 7,51 miljarder kronor. Nedan i diagrammet 

redovisas hur anslagen sett ut historiskt för både drift och underhåll av vägar samt 

investeringar regionalt och nationellt under perioden 1994 till 2009 (Persson 2009). 
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1.2 Problemformulering  

Klimatförändringarna blir för varje dag mer påtagliga och de satsningar som Sveriges 

regering genomför idag kommet spegla transportsektorns kommande klimatpåverkan. Under 

de senaste åren, sedan den borgliga regeringen tog över makten har investeringsanslagen för 

banverket ökat markant. För år 2009 är investeringsanslagen för tågsystemet högre än 

anslagen för investeringar på väginfrastruktur. I infrastrukturpropositionen som regeringen 

presenterar för år 2010-2021 ska vägverket och banverket dela på 217 miljarder kronor. 

Vidare redovisas att väginvesteringar ska prioriteras vid anslagsfördelning pågrund av den 

information som ligger till underlag för propositionen. Detta till motsats av de anslag som 

tilldelades för år 2009 där investeringar i järnvägsinfrastrukturen prioriteras.  

 

De utbetalda anslagen för drift, underhåll och trafikledning har ökat under den borgliga 

regeringens mandatperiod och i infrastrukturpropositionen för perioden 2010-2021 läggs en 

större ekonomiskt fokus på drift, underhåll och trafikledning än vad tidigare regering gjort.  

 

Därmed är mina frågeställningar: 

 Hur kommer det sig att regeringen i infrastrukturpropositionen har en större fokus på 

drift och underhåll än tidigare regering? 
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 Vilka faktorer kan tänkas förklara varför regeringens investeringsanslag för år 2009 

är högre för tågtrafiken än vägtrafiken?  

 Vad kan tänkas ligga till grund för att vägtrafiken ska prioriteras i kommande 

investeringsanslag i motsats till nuvarande anslag? 

1.3 Syfte  

Med hjälp av en teoretisk grund vill jag finna en förklaring till vilka faktorer som kan ha 

inverkat på regeringens val av hur anslagen ser ut i nuläget och gällande perioden år 2010-

2021. Genom att använda en modifierad version av den så kallade DBO teorin vill jag få fram 

vilka bakomliggande orsaker som gjort att regeringen valt att för det första, valt att öka 

summan för drift och underhåll för perioden 2010-2021 i jämförelse med tidigare 

makthavares planering för perioden 2004-2015. För det andra, reda ut vilka anledningar som 

gjort att regeringen prioriterar järnvägsinvesteringar i de utbetalda anslagen för år 2009. För 

det tredje, finna en förklaring till regerings val att i infrastrukturpropositionen låta större 

andelen av investeringsanslagen tillfalla vägsystemet i motsats till dagens anslagsfördelning.   

2 Teori och modell 

Vad det är som orsakar att en händelse inträffar är beroende på vilken modell man baserar sin 

analys på. De tillvägagångssätt som är mest uppmärksammats i litteraturen enligt sociologen 

Peter Hedström, författaren till boken Dissecting the Social, On the Principles of Analytic 

Sociology, är modeller som är baserade på tre olika teorier där generella lagar, statistisk eller 

mekanismer kan ge en förklaring till en händelse. Covering-law utgår ifrån att ett femomen 

kan klargöras genom att man studerar vilken eller vilka generella lagar som kan ha spelat in. 

Handlingen förklaras eftersom den var förväntad att inträffa utifrån de generella lagarna som 

var delaktiga i situationen. Hempel, en förespråkare av teorin, illustrerar hur covering-law kan 

appliceras på en händelse. Att en bils kylare går sönder under en kall natt förklaras med de 

generella lagarna att ett, trycket ökar när volymen på vattnet blir större samt två, att volymen 

förändras med temperaturen. Den temperatur som var under natten och trycket i kylare ger 

därmed förklaringen till varför kylaren gått sönder. Denna teori, att en händelse kan förklaras 

utifrån olika generella lagar, kan i många fall ge brukaren av modellen en bra uppfattning om 

vad som orsakat en företeelse. Dock har teorin begränsningar när det kommer till händelse 

som inträffar inom den sociala arenan, eftersom situation ofta blir mer komplex när beteende 

analyseras. Vidare poängterar Hedström ett problem med modellen, då det finns svårigheter 
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att finna en relevant lag att bruka. Ytterligare en reservation Hedström framhåller bygger på 

en förklaring som är acceptabel enligt teorin kan dock vara felaktig. Han illustrerar detta med 

följande exempel hur det kommer sig att Peter inte blivit gravid.  

”No one who regularly takes birth-control pills becomes pregnant  

Peter regularly takes birth-control pills  

(Therefore) Peter did not become pregnant“(Hedström 2005:16) 

Så trots att man brukar en generell lag för att förklara en händelse, som i teorin är korrekt, så 

finns det i detta fall andra generella lagar som skulle ge en mer trolig förklaring, så som att 

Peter är man och därmed inte kan bli gravid. Därmed är covering-law modellen inte alltid 

brukbar i alla sammanhang för att analysera varför ett fenomen sker.  

 

Den andra modellen bygger på teorin att användaren med hjälp av statistik kan förklara varför 

en händelse inträffar. Genom att analysera hur starkt ett samband är mellan en, eller flera 

faktorer, och en händelse drar man slutsatsen att det finns en kopplig dem emellan om 

statistiken visar att de förändras mer eller mindre synkroniserat i relation till varandra. Det 

finns många fördelar med att använda sig av statistik, då det bygger på observerande 

förhållanden och därmed är verklighetsförankrad. De reservationer som bör vara i åtanke när 

man brukar sig av denna modell är att man exempelvis bör veta vilka faktorer man ska ha med 

i analysen. Annars kan man som i covering-law få ett resultat som bättre skulle förklaras med 

en annan faktor. Vidare kan man med hjälp av statistik finna ett samband mellan en faktor och 

ett utfall som inte har någon koppling överhuvudtaget. Det kan vara en tillfällighet att de är 

synkroniserade och därmed finns det en fara med att dra slutsatsen att en viss faktor med 

säkerhet givit upphov till en viss händelse. Hedström sammanfattar modellen med att statistik 

brukas bäst för att testa om en förklaring stämmer och inte för att få fram en förklaring.  

 

Det tredje tillvägagångssättet bygger på teorin att genom att studera vilka mekanismer som 

kan tänkas medverka i sammanhanget finna svaret på vad orsaken till en händelse är. På så 

sett försöker brukaren av modellen finna en förklaring utan att vara bunden till att finna 

passande statistik eller generella lagar. Istället ger denna teori, där brukaren analyserar olika 

mekanismer för att förklara ett visst utfall, större utrymme när ingen bevisning genom statistik 

eller generella lagar krävs. Så som de andra två nämnda metoderna finns det återigen en 

reservation över valet av vilka faktorer som väljs för att förklara en händelse. Detta till trots 

har jag valt att använda mig av modellen med mekanismer som förklaringsgrund, då jag 

finner att teorin om mekanismer ger en mer exakta förklaring. Vidare ger den mig störst frihet 
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att genomföra analysen, eftersom begränsningarna är färre. De tidigare tre teorier som 

redovisat innan skiljer inte på händelser och handlingar. I nedanstående avsnitt kommer dock 

handlingar och agerande ligga i fokus eftersom uppsatsen kommer att hantera händelser som 

människor, genom medvetna val, skapat.  

 

Uppsatsen kommer att hantera människors ageranden, därför kommer de mekanismer som 

redovisas att återfinnas inom den sociala sfären. De mekanismer som har en inverkan på 

människor är för det första, möjligheter som representerar den påverkan omgivningen med 

dess tillgångar och begränsningar erbjuder. För det andra uppfattning, som påverkar vad vi vet 

om vår omgivning. Det skulle vara möjligt att ta naturlig påverkan istället men om man inte är 

medveten om vad som händer i sin omgivning tar man heller inte hänsyn till detta i sina 

beslut. Därmed är uppfattning om vad som händer i sin omgivning av större betydelse att 

hantera. Den tredje är vilja, då en människa agerar utifrån mer än vad omgivande mekanismer 

fastställer. Wrong definierar vikten att inkludera folks vilja när man analyserar anledningar till 

människors agerande som nedan: 

“Individuals act: they are not merely pushed around by anonymous social forces; and in order for a theory to be 

explanatory it must consider the reason why individuals act as the do”  (Hedström 2005:36)  

 

Utifrån dessa antaganden och ovannämnda teori om att det är mekanismer som bäst förklarar 

en händelse (A) har DBO- teorin växt fram. Den grundar sig på de tre sociala mekanismer 

som precis redovisats, Desire D (vilja), Belief B (uppfattning) och Opportunities O 

(möjligheter)
1
. De tre mekanismerna kan i kombination förklara ett agerande. 

 

Hedström redovisar följande exempel för att förtydliga hur dessa tre faktorer kan klargör 

varför Mr Smith valde att ta med ett paraply en dag.  

                                                 
1
 Översättningarna är fria  
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(1) Han tror det ska regna den dagen, (2) han vill inte bli blöt, och (3) han har ett paraply 

han kan ta med (Hedström 2005:40).   

DBO- teori ger ett enkelt och tydligt tillvägagångssätt att förklara ett agerande och kommer 

ligga till grund för mina studier.  

 

Vidare är inte en människas agerande fristående från sin omgivning. Med andra ord kan 

människors handlingar påverka andra människor. Exempelvis, aktör I kan få viljan att äta en 

glass om aktör I ser aktör II äta glass. Denna teori av Festinger, där en människas agerande 

har en inverkan på viljan hos en annan, kallas Dissonance-driven desire formation. 

 

Teorins ursprung kommer från att två parter är oeniga, men att den ena parten förändrar sin vilja 

för att matcha den andras agerande. Dock finner jag inte att det behövs en oenighet, som 

illustrerats i exemplet med glassen innan, för att en aktörs vilja ska kunnas påverkas av en annan 

aktörs agerande. Hedström redovisar teorin rational imitation där människors agerande 

påverkar uppfattningen hos en annan aktör, men då jag kommer att hantera väljare och 

makthavare anser jag att en koppling är starkare mellan folkets handlingar och beslutfattarnas 

vilja. Detta grundar jag på att makthavarna vill följa folket för att få stanna kvar i makten. 

Därmed finner jag en starkare koppling däremellan och jag kommer att utgå ifrån Festingers 

teori istället för Hedströms.  

 

Festingers teori förklarar delvis hur en aktör kan påverka utfallet av en annars aktörs 

agerande. Vidare kan en aktörs vilja och uppfattning direkt påverka en annan aktörs vilja och 

uppfattning enligt mig. Genom att illustrera resonemanget, redovisar jag nedanstående 

exempel; aktör II informerar aktör I att, denne vill äta glass alternativt, denne vet att det finns 

en glassaffär med riktigt billig glass runt hörnet. Genom att väcka tanken på glass hos aktör I 

kan dess vilja påverkas. Vidare vidgas aktör I:s uppfattning när denne blir upplyst om att det 

finns tillgång till billig glass nära. Detta kan resultera i att en påverkan sker på aktör I:s vilja 

respektive uppfattning och därmed kan en aktör påverkas av mer än andras handlingar. 

Därmed anser jag, som en vidareutveckling av Festingers teori, att en inkludering av hur 
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människors vilja och uppfattning direkt kan påverka en annan aktör bör finnas i resonemanget 

och inte bara att en aktörs agerande kan ha en inverkan.  

 

För att reda ut vilka förklaringsfaktorer som kan ha en inverkan till regeringens handlingar har 

jag valt att använda mig av DBO-teorin som grund och redovisa regeringens vilja, uppfattning 

och möjligheter. Vidare tänker jag bruka mig av Festingers teori där den påverkande aktören 

är svenska folket och reda ut hur deras agerande påverkar makthavarnas vilja. Inte bara anser 

jag att folkets agerande lägger en grund för hur regering vill handla för att uppnå väljarnas 

vilja, utan att just väljarnas vilja spelar in. Agerandet visar hur folket i praktiken handlar, med 

de begränsningar som väljarnas möjligheter och uppfattning har. Folkets vilja speglar däremot 

det samhälle de vill ha och bör därmed tas in i analysen. Dessa två faktorer, hur folket agerar 

och vad de vill, anser jag påverka makthavarnas vilja, eftersom beslutsfattarnas vilja är att 

representera väljarnas vilja. Jag har valt att inte hantera hur folkets uppfattning har en 

inverkan på makthavarnas uppfattning, trots att så är fallet enligt min vidareutveckling av 

Festingers teori. Anledningen är att jag utgår ifrån att folket innehar samma uppfattning som 

beslutsfattarna i detta sammanhang och därmed kan ingen påverkan ske däremellan.    

 

Som en parantes är det värt att nämna att en uppfattning inte bara påverkar utfallet i 

handlingar utan även kan influera en människas vilja.  Vet man att glass är bra att äta, för det 
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innehåller energi, kan aktörer vilja äta glass bara för att få energi till kroppen. Detta 

resonemang kommer jag dock inte att hantera i uppsatsen, då jag anser att det inte har en 

markant påverkan av analysen och därmed inte är relevant.  

 

Sammanfattningsvis kommer jag, för att besvara min frågeställning, att tillämpa en teori som 

bygger på att väljarnas handlingar och vilja inverkar på makthavarnas vilja, vidare att 

beslutsfattarnas vilja, uppfattning och möjligheter påverkar deras agerande (Hedström 2005).  

3 Metod  

3.1 Val av metod och tillvägagångssätt  

För att genomföra uppsatsen har jag valt att delvis bruka mig av en kvantitativstudie, gällande 

exempelvis utsläppsdata, för att få grundläggande data gällande de olika transportalternativen. 

Ytterligare studier utgår ifrån kvalitativa metoder där informationsinsamling sker genom 

studier av propositioner, rapporter, litterära verk, information på hemsidor samt kontakt med 

berörda parter för att förtydliga eventuella oklarheter.    

 

Kontakten med parter som kan tillföra kunskap till uppsatsen har i huvudsak skett via mail 

kontakt. De genomförda intervjuerna med regeringsrepresentanter har inte brukats, då mina 

frågor har besvarats med hänvisningar till infrastrukturpropositionen.   

 

För att kunna besvara mina frågeställningar har jag som huvudlitteratur brukat 

infrastrukturpropositionen för perioden 2010-2021. Genom att studera propositionen har jag 

funnit vad regeringen vill uppnå samt deras argument bakom uppfattningen. Med andra ord 

har jag med hjälp av propositionen funnit regeringens direkta uttalande om sin vilja och delar 

av den bakomliggande uppfattning som de uttalat byggt sina handlingar på. Propositionen är 

ett politiskt verk, vilket kan innebära att dess innehåll kan spegla en politisk vilja mer än ge en 

objektiv bild av omgivningen. Jag har därmed valt att ta fram de rapporter som regeringens 

uppfattning bygger på för att ge en tydligare bild av det fakta de brukar sig av. Delvis för att 

få in större inblick i området och delvis för att se om regeringens tolkning av underlagsfakta 

stämmer överens med hur jag tolkar den. När jag funnit att min uppfattning av samma fakta 

inte stämmer överens med regeringens tolkning har jag redovisat det i uppsatsen. Vidare har 

jag studerat ett flertal källor som hanterar samma område som regeringen använt som 
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underlag. Detta för att se om det finns rapporter som visar en annan bild än regeringens, och 

därmed få en vidare uppfattning av sammanhanget än vad regeringen presenterar i 

propositionen. Dock är detta en studie i vilka faktorer som kan ha inverkat på regeringens 

agerande och därmed är det viktigaste att presentera den uppfattning som uttrycks i 

propositionen oavsett om underlagsinformationen kan ifrågasättas eller ej. Detta till trots, har 

jag som sagt valt att gå vidare och studera andra källor också för att få en mer nyanserad bild 

av situationen.   

 

För att få ett perspektiv på satsningarna som görs på tågtrafiken och även dess klimatpåverkan 

kommer jag delvis genomföra en jämförelse med vägtrafiken och privatfordon. Detta är för att 

sätta tågtrafiken i relation till ett annat färdmedel så att de siffror som redovisas i uppsatsen 

blir lättare att relatera till.  

3.2 Avgränsningar  

Jag har valt att i uppsatsen begränsa mig till hur väljarnas agerande och vilja påverkar 

beslutsfattarnas vilja. Det går dock att vidare hantera folkets uppfattning och möjligheter för 

att förklara deras agerande för att ge en bättre inblick i situationen. Jag finner dock att det inte 

är relevant för att jag ska kunna besvara min frågeställning att ta med de aspekterna. Vidare 

bör det nämnas att man även kan utöka studien och utreda mer grundligt hur EU:s vilja ser ut 

då den, liksom väljarna, direkt påverkar svenska regeringen och riksdagen vilja. Dock har jag 

valt att begränsa min studie till att redovisa deras vilja översiktligt. Även näringslivet har en 

stor inverkan på regeringens agerande men pågrund av tidsbegränsning har jag fokuserat 

enbart på människors inverkan. Jag tror inte att en studie som inkluderar näringslivet agerande 

och vilja skulle gett ett så annorlunda resultat. Jag anser vidare att en möjlighet att besvara 

mina frågeställningar täcks upp, till stor del, genom att redovisa befolkningens agerande och 

vilja.  

 

Vid val av de faktorer som ligger under kategorin möjligheter har jag valt att beskriva kort 

vilken direkt begränsning befolkningen och EU har på regeringens agerande. Inte heller här 

inkluderas näringslivet av två anledningar. Första anledningen är att då jag inte valt att studera 

deras inverkan på statens vilja finner jag ingen anledning att nämna deras påverkan nu. Vidare 

har näringslivet ingen direkt rösträtt och har därmed bara en indirekt inverkan att begränsa 

regeringens möjligheter. Den tredje faktorn som kort berörs är den ekonomiska situationen 
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som påverkar vilka summor regeringen kan spendera på transportsektorn och därmed 

tågsystemet.  Möjligheter kommer bara att hanteras kort, då området begränsas hur regeringen 

handlar men förklarar inte till samma utsträckning regeringens agerande så som vilja och 

uppfattning.  

3.3 Uppsatsens disposition  

Det resultat som jag sammanställt för att besvara frågeställningarna kommer att besvaras i två 

avsnitt där den första redovisar svenska befolkningens agerande samt vilja, som kan kopplas 

till att ha en inverkan på beslutsfattarna. Det andra stycket presenterar de faktorer som har en 

direkt påverkan på regeringens agerande och är uppdelat efter vilja, uppfattning och 

möjligheter. Uppsatsen fortsätter med en diskusson som besvarar mina frågeställningar och 

avslutas med slutsatser.  

4 Folket/väljarna  

Befolkningens eventuella inverkan på beslutsfattarna redovisas nedan i avsnitten agerande 

och vilja. Väljarnas handlingar redovisas genom de undersökningar som SIKA, statens 

institution för kommunikationsanalys, och banverket genomfört gällande svenska 

befolkningens resvanor. För att representera folkets vilja framhålls de olika regionernas 

önskemål gällande investeringar samt resultatet från ett antal undersökningar om människors 

inställning till miljön. Vidare presenteras SJ pressansvariges uppfattning av folkets resevanor.  

4.1 Handlingar/agerande 

Cirka 60 procent av de persontransporter svenska folket genomförde år 2004 var med bil. 

Förflyttning till fots eller med cykel upptar cirka en tredjedel av transporterna, buss innehar en 

andel på cirka 6 procent, tåg 1,1 procent, tunnelbana samt spårvagn 1,9 procent och resterande 

transporter på cirka 2 procent sker med övriga fordon så som båt och traktor (SIKA statistik 

2006). 
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Om man ser till statistiken för år 2006 gällande längre resor, i detta fall mer än 10 mil, 

redovisas ett annat resultat. Bilanvändningen är återigen i majoritet men tågtrafiken står för 11 

procent av resande, likaså brukandet av flyg. Under de senaste 45 åren har en stark uppgång 

av vägtrafiken skett för persontransporter. Användningen av vägen som transportalternativ har 

gått upp med ca 120 procent från ca 40 miljarder kilometer till 105 miljarder år 2006. Av 

denna andel står busstrafiken för ca 10 procent medan brukandet av bilen som fordon är i 

majoritet (Regeringen 2008:23).  
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Under de närmaste åren har dock tågtrafikens framgång gått i hög hastighet, ökningen är 

markant även i jämförelse med andra trafikmedel (Banverket 2009a). Antalet resenärer som 

brukar tåg ligger på den högsta nivå hittills och förutses öka (Banverket 2009b).  
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4.2 Vilja   

Här redovisas först översiktigt vilka åtgärder de olika regionerna föredrar både ur en direkt 

persontransport perspektiv samt indirekt genom en fungerande godstransport så att 

möjligheterna för ett fungerande samhälle förstärks. I nästa stycke presenteras människors 

intresse av miljön som framtagits med hjälp av undersökningar. 

4.2.1 Regional skillnad av investeringsönskemål  

Beroende på var du är bosatt i landet, skiljer sig vilken prioritet som finns mellan de två 

transportstrukturerna järnvägar och vägar när det kommer till var anslag ska satsas. Norra 

norrland vill att åtgärderna ska ligga både inom järnvägs- samt vägområdet. Underhållet av de 

befintliga sträckorna är av stor vikt där extra tyngd läggs på att prioriterar att det finmaskiga 

vägnätet fungerar för att göra det möjligt för människor att ta sig fram. Även en investering i 

nya järnvägsspår efterfrågas i östra delarna av norrland längs med kusten. Vidare föredrar 

södra områdena av norrland även att de befintliga spåren och vägarna i koppling till Arlanda 

förbättras. I Stockholms och Mälarområdet prioriteras att en satsning för att motverka trängsel 

på vägar och spår genomförs. Vidare efterfrågas att snabba kommunikationsmöjligheter för 

tåg och fordon till Mälardalen utvecklas. Västra Götaland anser att anslag bör läggas på att 

höja standarden på både väg och spårmöjligheten. Östergötland förespråkar en förbättring av 

järnvägstrafiken till Stockholm. Inom Småland finns det en relativt utvecklad infrastruktur 

men bättre tågförbindelser till de områden som i nuläget inte är in anslutning till spårtrafiken 

efterfrågas. Skånes befolkning påverkas av trängsel på sina vägar men framförallt på spåren 

som därmed behöver utvecklas (Regeringen 2008:2). Skånes läns landstig förtydligar även att 

de stora investeringarna som efterfrågas för järnvägar krävs för att uppnå deras miljömål 

(Regeringen 2008:62). Enligt vägverket och vad som framgår från ett flertal remissvar är 

vägnäten ute på landsbygden av dålig standard, framförallt på de enskilda vägarna som varken 

är statliga eller kommunalt ägda (Regeringen 2008:58). Glesbygdsverket uttrycker att det är 

spårtrafiken som behöver fokuseras på för att tillväxten inte ska bromsas in inom Sverige 

(Regeringen 2008:64).  

4.2.2 Människors miljöintresse  

Under mars 2007 genomfördes en gallupundersökning om den svenska befolkningens syn på 

exempelvis klimatfrågan. Av de tillfrågade 500 personerna var det 44 procent som ändrat sin 
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livsstil under det senaste året för att minska sin egen påverkan på miljön och klimatet. En hög 

siffra enligt Gallupundersökningen, då frågan enbart efterfrågar om en förändring skett under 

det senaste året. Vidare visar undersökningen att av de som svarat att de ändrat sin livsstil har 

40 procent av dem minskat sitt bilåkande, gått eller cyklat mer, eventuellt skaffat miljöbil 

under det senaste året (Fredrik Erfelt 2007).  

Under år 2007 sågs miljön som den fjärde viktigaste samhällsfrågan för svenska folket 

(Holmberg) och under samma år var 58 procent mycket oroade för framtiden över 

förändringar i klimatet (Jagers och Martinsson). Vidare anser 69 procent att det är mycket 

viktigt att åtgärder sätts in mot klimatförändringarna, en procent högre än antalet 

intervjuobjekt som tycker det är mycket viktigt att sätt inåtgärder mot arbetslösheten (Remir 

AB 2008).  

 

Sven-Ingvar Håkansson, presskommunikatör på SJ, tror att folk väljer att åka tåg pågrund av 

att det är prisvärt, säkert och bekvämt. Även att tåget är ett effektivt sätt att spendera sin restid 

på samt av miljöskäl. Vidare tror Sven-Ingvar att ökningen av antalet tågresenärer beror på 

delvis det nya prissystemet och trängseln som finns på vägarna, men även pågrund av miljön 

(Håkansson 2009). Banverket stödjer Håkanssons syn och lyfter fram miljön som en faktor 

som haft stor inverkan på det ökande antalet resenärer. Banverket lutar sitt resonemang på att 

det genomförts ett antal undersökningar som visar att allt fler har miljöfaktorn som ett 

argument till att välja tåget (Banverket 2009b).  Studier visar även att det stigande oljepriset 

har genererat en ökad efterfrågan på transportmedel som är klimateffektiva, så som 

tågtrafiken (Regeringen 2008:76). 
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Vidare redovisas i en undersökning gällande alla EU-ländernas medborgare och är genomförd 

av Europabarometern, att två tredje delar av studieobjekten skulle välja att bruka 

kollektivtrafik istället för bilen som transportfordon om kollektivtrafiken bättre levde upp till 

deras förväntningar (Regeringen 2008:136).  

5 Regeringen  

Nedan presenteras de faktorer som kan inverka till regeringens agerande inom områdena vilja, 

uppfattning och möjligheter.  

5.1 Vilja 

5.1.1 Nationella klimatambitioner  

Sverige har en ambition att vara pådrivande i EU:s arbete gällande utsläppsminskningar. Det 

gemensamma målet EU satt upp, är att minska sina utsläpp med 20 procent till år 2020 i 

jämförelse med 1990-talets nivåer (Miljödepartementet 2009-04-06). Sverige ska vara ett 

ledarland i förhandlingar och vid åtagande av åtgärder som är klimateffektiva. Sverige var 

tidigt ute att genomföra diverse åtgärder för att minska sina utsläpp och inom många sektorer i 

samhället har ett positivt resultat redovisats. Transportsektor är ett av områdena som istället 

gått en negativ utveckling till mötes gällande klimatpåverkan (Regeringen 2008:123). 

Klimatberedningen, som tillsatts av miljödepartementet, har beräknat att Sveriges nationella 

åtagande, för att uppnå EU utsläppsbegränsning, ligger på en sänkning av 

växthusgasemissioner med 35 procent till år 2020 i relation till 1990-talets nivå 

(Miljövårdsberedningen 2008:21). 

5.1.2 Tågtrafikens möjligheter att bidra till klimatmålen  

Möjligheten att uppnå de klimatmål som Sverige antagit förstärks om transportinfrastrukturen 

bidrar till att minska sina utsläpp av växthusgaser, anser regeringen (Regeringen 2008:123-

124). Åsa Torstensson, infrastrukturminister klargjorde den 17 januari 2008 att en övergång 

till järnvägstransporter var av yttersta vikt. Delvis för att möjliggöra en minskning av 

koldioxid från transportsektorn men även för att kunna tillgodose befolkningens behov med 

större rörlighet och nya resevanor (Regeringskansliet 2009-03). I infrastrukturpropositionen 

framläggs ett liknade argument där järnvägen uttalas vara en viktig del i en utveckling av 

kollektivtrafiken som i sin tur är avgörande för att samhället ska kunna skapa ett hållbart 

transportsystem (Regeringen 2008:144).  
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I propositionen står det att en övergång till en miljövänligare trafikinfrastruktur där 

klimatpåverkan är mindre ska ske både kontinuerligt och successivt. Vidare ska det grunda sig 

på det ”engagemang för klimatfrågan som idag finns bland medborgare och företag” 

(Regeringen 2008:122). 

5.1.3 Åtgärder som förespråkas av regeringen 

Vägverket och banverket har genom att studera statliga utredningar samt samtal med 

exempelvis myndigheter och län kommit till slutsatsen att en utveckling av järnvägsnätet 

önskas medan förbättring av befintliga vägnät prioriteras när det kommer till vägsystemet 

(Regeringen 2008:49).  Själva redovisar både vägverket och banverket att drift och underhåll 

av de befintliga väg- respektive spårnätverket bör prioriteras i kommande planering av 

åtgärder (Regeringen 2008:72). Även regeringen finner att en satsning på drift och underhåll 

av befintliga vägar och spår är av yttersta vikt för att kunna uppnå en effektivisering av 

trafiksystemet. Att ett samhällsekonomisk brukande av resurserna uppstår, om man i första 

hand lägger pengarna på underhåll och drift, anser ett flertal av de remissinstanser som uttalat 

sig gällande propositionen (Regeringen 2008:154).  

Regeringen anser att tidigare regering inte satsat tillräckligt på underhållet av järnvägstrafiken 

(Regeringskansliet 2009-03) samt att de planer som redovisats enligt tidigare propositionen 

varit underfinansierade. Att en ökad mängd trafik lett till större slitage har även det gett 

merkostnader på drift och underhåll som inte beräknats in i planerna. Därmed vill nuvarande 

regering föra en transportpolitik som grundar sig på, enligt infrastrukturpropositionen 

benämnt, realistiska planer (Regeringen 2008:20). Pågrund av att spårtrafiken är opålitlig 

enligt Torstensson har regeringen valt att prioritera underhållet av järnvägen i sin 

transportpolitik för att resenärer ska, uttryckt av Torstensson, kunna lita på spårtrafiken. 

Regeringen vill upprusta de befintliga investeringarna som gjorts på det svenska 

transportsystemet. Genom att fokusera på resenärerna vill regeringen att folk ska fortsätta 

bruka tågtrafiken samt att den ska väljas till fördel för biltrafiken av nya användare 

(Regeringskansliet 2009-03).  

De anser att för att fastställa att en hållbar infrastruktur finns måste befintliga vägar och 

järnvägar gynnas vid val av åtgärder (Regeringen 2008:18-19). I propositionen redovisas att 

om infrastrukturen inte upprätthålls eller utvecklas finns en risk för nedsatt kapacitet och 
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trängsel vilket i sin tur kan leda till att en försämrad möjlighet för utveckling och tillväxt inom 

landet (Regeringen 2008:20).   

5.1.4 Hur man prioriterar mellan åtgärderna  

I regeringens proposition framförs fyra steg som ska genomgås när man försöker åtgärda de 

olika brister som transportinfrastrukturen innehar så som låg kapacitet på en sträcka. Det 

första som regeringen anses ska göras är att anta insatser som kan ha en inverkan på 

resenärernas val av transportmedel och behovet till transport. Som exempel i propositionen 

redovisas prissättning. Det andra steget är att se över vilka handlingar som kan effektivisera 

det befintliga transportsystemet, exempelvis regleringar och information. Tredje steget är att 

utveckla befintlig infrastruktur genom ombyggnationer av vägar samt spår. Det fjärde steget 

blir att satsa på nyinvesteringar för att kunna åtgärda problemet (Regeringen 2008:80-81). 

Inom de fyra stegen måste även prioriteringar ske och regeringen presenterar i propositionen 

att valet av vilka åtgärder som ska satsas på prioriteras utifrån om nyttorna är större än 

kostnaderna samt ska kunna motiveras över andra alternativa åtgärder. När en prioritering av 

åtgärderna genomförs ska en samhällsekonomisk beräkning ligga till grund (Regeringen 

2008:18-19). 

Regeringen tydliggör i propositionen att det kommer att ställas tydliga krav på hur en 

prioritering sker av åtgärder när de ekonomiska medlen ska fördelas dem emellan 

(Regeringen 2008:76). Samhällsekonomiska bedömningar förespråkas av regeringen vid val 

av åtgärder, då det anses var ett välutvecklat verktyg för att kunna genomföra prioriteringar. I 

propositionen upplyser dock regeringen om att en samhällsekonomisk bedömning inte ger en 

total helhetsbild, då alla nyttor och kostnader inte kan värderas monetärt. Regeringen uttalar i 

propositionen att en samhällsekonomisk bedömning ger ett ”allsidigt underlag för analys av 

vilka effekter som insatsen kan medföra” (Regeringen2008:71). 

5.2 Uppfattning   

Delar av det fakta som presenteras nedan har regeringen brukat sig av som underlag för sina 

förslag i infrastrukturpropositionen. Vidare redovisas allmän kunskap om transportsektorn 

och klimatpåverkan. 
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5.2.1 Klimatförhandlingarna  

I december år 2009 kommer internationella förhandlingar äga rum i Köpenhamn där ett nytt 

klimatprotokoll ska beslutas, detta enligt en överenskommelse av parterna. EU har beslutat att 

vara en drivande part vid konferensen och från och med juli samma år kommer Sverige vara 

ordförandeland för EU. Detta innebär att Sverige troligt kommer att inneha en viktig roll vid 

klimatförhandlingarna, då Sverige leder EU under förhandlingsperioden (Regeringskansliet 

2009-05-06).  

5.2.2 Klimatberedningens resultat  

Med regeringens fullmakt tillsatte miljöminister Andreas Carlgren den 17 april 2007 en 

parlamentarisk beredning som fick namnet Klimatberedningen (Miljövårdsberedningen 

2008:2). Gruppen fick i uppdrag att lämna förslag på (1), mål för klimatpolitiken med olika 

tidshorisonter (2), upprätta en handlingsplan för att uppnå målen till år 2020 och (3), ta fram 

förslag över hur Sveriges agerande skulle se ut på den internationella arenan 

(Miljödepartementet 2009-04). Klimatberedningens resultat visar exempelvis att det finns stor 

potential för att minska emissioner av växthusgaser inom transportsektorn. Som en del av 

transportsektorn berörs järnväg och dess medverkan för att uppnå en förändring 

(Miljövårdsberedningen 2008:25). Klimatberedningen framhåller vikten av att investera i 

färdmedlet genom en utbyggnad av befintlig verksamhet. Fram till år 2020 vill 

klimatberedningen att Sveriges järnvägstrafik ska uppnå en kapacitetsökning med 50 procent
2
. 

Man framhåller vidare att investeringar som gynnar sträckor där annars flygtrafik är ett 

alternativ ska prioriteras. Alla investeringar i järnvägen bör dock vara samhällsekonomiskt 

lönsamma för att genomföras (Miljövårdsberedningen 2008:31). Beräkningar visar att 

Banverket behöver 90 miljarder för att kunna införliva klimatberedningens handlingsplan och 

uppnå betänkandets mål (Jon Röhne 2009-03-25). 

5.2.3 Transportsektorns klimatpåverkan  

Sedan 1970 talet har mängden utsläpp av växthusgaser ökat med 70 procent, varav 

elproduktion och transporter på vägar står för störst andel. De direkta utsläppen från 

vägtransport har under åren 1970 till 2004 gått upp med 120 procent. I jämförelse med 

                                                 
2
 Nämns inte från vilken utgångsnivå den 50 procentiga sänkningen ska ske. Så troligen i 

jämförelse med år 2008s nivå då slutbetänkandet är utgivet under det året .  
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utsläppen från elproduktion som ökat med 145 procent, industrin med 65 procent och från 

markanvändning och skogsbruk med 40 procent (Naturvårdsverket 2007b).  

 

I Sverige har utsläpp av växthusgaser från transportsektorn ökat med 9,5 procent från 1990 till 

2006. Siffra för de övriga samhällsektorenas utsläpp under samma period var en minskning 

med 15 procent (Regeringen 2008:17). Vidare stod transport via väg för störst andel av 

ökningen av transportsektorns utsläpp mellan åren 1990 och 2006. Enligt beräkningar stod 

transportsektorn år 2006 för 32 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, vilket 

innebär en absolut mängd på 20 miljoner ton CO
2
-ekvivalenter. 

 

Vägtransporter stod även för en markant majoritet av utsläppen som kommer från 

transportsektorn. Ca 93 procent av emissionerna härstammar från vägtransporter, vilket 

motsvarar ca 18,7 miljoner ton CO
2
-ekvivalenter. Diagrammet nedan visar att tågtrafik år 

2006 knappt stod för 0,5 procent av utsläppen från transportsektorn (Wrådhe 2007). 



 

25 

 

  

Av de ca 18,7 miljoner ton CO
2
-ekvivalenter som vägtransporten genererar kommer 

majoriteten från personbilar. De släpper ut 12,4 miljoner ton CO
2
-ekvivalenter, vilket innebär 

att de står för ca 66 procent av emissionerna från vägtrafik och representerar 62 procent av 

hela transportsektorns utsläpp. Övriga utsläpp från vägtrafiken kommer huvudsakligen från 

tunga lastbilar, bussar, lätta lastbilar och en liten del från motorcyklar och mopeder 

(Naturvårdverket 2009-02). 

5.2.4 Tåg och bilars individuella klimatpåverkan  

Utsläpp från personbilar och spårtrafiken varierar beroende på färdmedlet samt vilken statistik 

som brukas. En personbil genererar cirka 0,196 kg CO2 ekvivalenter/km enligt mina egna 

beräkningar
3
. Enligt banverket ligger utsläppsnivån på mellan 0,14 och 0,172 kg CO2/km 

beroende på om körningen genomförs på landsväg respektive i tätort (Svensk kollektivtrafik 

2008). SJ miljökalkyl redovisar en utsläpps mängd av koldioxid på 0,19 kg/km (SJ 2009-02). 

Utsläpp från spårtrafik varierar stort beroende på om tågen är drivna på el, vilket är i 

majoritet, eller på diesel. Hela 95 procent av persontrafiken på spår drivs med el. I rapporten 

Kollektivtrafikens samhällsnytta sammanställd av Svenskkollektivtrafik redovisas inga 

emissioner från spårtrafik som drivs av el, med förklaring att energi kommer från 

förnyelsebara källor (Svenskkollektivtrafik 2008). SJ, vars tågtrafik endast drivs på grön el, 

beräknar koldioxidutsläppen som deras tågtrafik ger upphov till utifrån den koldioxid som 

                                                 
3
 Hur beräkningen gjorts redovisas i bilaga 
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kraftverken genererar. Emissionerna av koldioxid redovisas till en mängd på cirka 0,0000021 

kg/km per resenär (SJ 2009-02). Utifrån SJ miljökalkyl blir beräkningarna av koldioxid 

emissioner cirka 0,00087 kg/km per tåg. Enligt mina beräkningar av CO2 ekvivalenter, 

släpper järnvägstrafiken ut i genomsnitt 0,578 kg/km per tåg
4
, då är även de utsläpp som 

genereras av tåg drivna på diesel med i kalkylen. 

5
 

5.2.5 Överbelastade tågnätverk  

Åsa Torstensson anser att det är en hög belastning på järnvägar och därmed är 

järnvägstrafiken i nuläget opålitlig (Regeringskansliet 2009-03). Om dagens nuvarande 

bilister valde att bruka kollektivtrafiken var femte transport skulle kollektivtrafiken behöva 

öka sin kapacitet med det dubbla för att täcka upp för den nya efterfrågan (Regeringen 

2008:136). En kapacitets ökning som skulle innebära ökad belastning på järnvägssystemet.  

5.2.6 Samhällsekonomisk lönsamhet av åtgärder 

Regeringen gav trafikverken och SIKA i uppdrag att utreda vilka potential som finns i att 

genomföra en överflyttning mellan trafikslagen. Utifrån de utredningar och sammanställande 

av material som genomfördes kunde de komma till slutsatsen att lönsamheten är större om en 

effektivisering sker inom trafikslagen än vid en överflyttning. Investeringar ger inte samma 

avkastning i utsläppsminskningar per krona som andra åtgärder. Dock visar studierna att 

investeringar i spårtrafik ger störst totaleffekt gällande volymminskningar av utsläpp men är i 

relation till andra åtgärder dyrt. Vidare konstateras i rapporten att det finns stora svårigheter 

att beräkna den samhällsekonomiska lönsamheten för olika åtgärder. Huruvida det är 

samhällsekonomiskt lönsamt att satsa på en utbyggnad av tågtrafiken för att resenärer ska byta 

färdmedel besvaras med osäkerhet och är beroende på investeringarnas omfång och hur 

                                                 
4
 Hur beräkningen gjorts redovisas i bilaga 

5
 Notera att utsläppen gäller per fordon. En bil brukar vanligen kunna transportera 4-5 personer 

medan tåg transporterar cirka 200-300 personer.  
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beräkningen genomförts. Studierna visar att det är samhällsekonomiskt lönsamt, men det finns 

ett flertal reservationer till att dra den slutsatsen som sagt. Tekniska innovationer och olika 

styrmedel som trängselskatten och koldioxidskatten beräknas ha mycket större lönsamhet än 

nyinvesteringar. Dessutom påtalas att i nuläget försvåras en överflyttning till tågtrafik 

markant av spårtrafikens kapacitet och begränsning gällande nyttjande potential (SIKA 2008). 

Konjunkturinstitutet stödjer trafikverkens och SIKAs rapport och redovisas i en 

samhällsekonomisk granskning av klimatberedningens åtgärdsprogram att 

järnvägsinvesteringar är en av de åtgärder som ger minst utsläppsminskningar per investerad 

krona. Att uppnå klimatberedningens målsättning att öka tågtrafikens kapacitet med 50 

procent konstateras vara det dyraste alternativet till att uppnå minskningar av utsläpp av 

växthusgaser. Därmed inte uttalat från konjunkturinstitutet om investeringar i 

järnvägssystemet är samhällsekonomiskt lönsamma eller inte utan de påtalar att det bör 

genomföras en bedömning som underlag till ett investeringsbeslut (Konjunkturinstitutet 2009-

04). 

5.2.7 Den samhällsekonomiska lönsamheten av tåginvesteringar i jämförelse med 

väginvesteringar 

Studierna vid en samhällsekonomisk bedömning grundar sig på en värdering av nyttorna och 

kostnaderna av en åtgärd. Inom området nyttor finns effekterna av kortare restid, miljövinster 

och förbättrad trafiksäkerhet (Lundberg 2000). Studier av en samhällsekonomisk lönsamhet 

av åtgärder som riktar sig mot vägar och järnvägar, gjorda på uppdrag av nuvarande och förra 

regeringen, visar att lönsamheten är större vid väginvesteringar (Regeringen 2008:76). SIKA 

och banverkets studier av det samhällsekonomiska utfallet av järnvägsinvesteringar visar en 

nettonuvärdeskvot (NNK) för projekten är -0,2. Nettonuvärdeskvot är den summa som bli om 

man tar kostnaderna minus nyttorna för en viss period och diskonterar dem för att få fram 

värdet av dem i nutid. Med andra ord visar NNK -0,2 att kostnaderna är högre än nyttorna av 

de tåginvesteringar som studerats. Dessa beräkningar har bara inkluderat kostnaderna och 

nyttorna utifrån ett persontrafiksperspektiv. Banverket har genomfört en egen beräkning där 

man inkluderar effekter som inte beräknas enligt den modell som brukats till uträkningen 

ovan. Genom att internalisera effekterna från till exempel trafiksäkerhet och 

bullerminskningar har man fått fram ett NNK på 0,3. Det beräknade NNK för investeringar 

för vägsystemet ligger på 1,5 enligt samma rapport (Lundberg 2000).  
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5.2.8 Osäkerheter vid bedömningarna  

Banverket påtalar problematiken med att använda sig av en samhällsekonomisk bedömning 

vid val av åtgärd. Eftersom det finns faktorer i samhället som värderas av människor trots att 

de inte har ett monetärt värde. Därmed finns det brister att använda sig av en 

samhällsekonomisk bedömning då denna enbart identifierar och beräknar de monetära 

värdena. Banverket anser därmed att samhällsekonomisk bedömning inte kan användas i 

andra fall än när man ska prioritera åtgärder som ger samma övriga utfall för samhället 

(Regeringen 2008:70). Vidare redovisar banverket i rapporten ”Samhällsekonomiska kalkyler 

för väg respektive järnvägsinvesteringar, är dessa jämförbara?” att NNK blir olika beroende 

på vilken utgångspunkt man har när man gör beräkningen. I nuvarande beräkningar utgår man 

ifrån den trafikvolym som förväntas påverkas av en investering. Trafikvolymen påverkas i sin 

tur av de befintliga styrmedlen som finns och som skiljer sig markant mellan väg och 

tågtrafik. Banverket redovisar utifrån några hypotetiska scenarion att om väg och tågtrafik 

haft samma förutsättningar skulle tåginvesteringar ge en marginell samhällsekonomisk fördel 

över vägtrafiken. Banverket drar därmed slutsatsen att om man ska kunna använda 

samhällsekonomiska bedömningar vid prioriteringar av investeringsprojekt bör beräkningarna 

utgå ifrån samma förutsättningar (Wieweg 2007).    

Vidare har spårvägsinvesteringar en större tendens, än väginvesteringar, att dess slutgiltiga 

summa för projektet är högre än beräknat (Regeringen 2208:76). Detta bygger på de 

kalkyleringar banverket och vägverket gjort av genomförda projekt mellan år 1997-1999. I 

genomsnitt skiljer sig vägverkets beräkningar av kostnader med de slutgiltiga kostnaderna 

med 10 procent. Banverket redovisar en genomsnittlig avvikelse på 20 procent (Regeringen 

2008:92). Värt att nämna är dock att dessa beräkningar utgår ifrån olika underlag, något som 

inte påtalas i proportionen. Banverket beräknar skillnaden mellan den beräknade summan i 

startkalkylen och slutsumman medan vägverket jämför startkalkyler samt kalkyler från olika 

skeden i projektet och slutsumman, därmed får de en mindre genomsnittlig siffra på 

felkalkyleringen än banverket (SIKA 2000:13). Regeringen väljer vilka projekt de ska 

prioritera utifrån en samhällsekonomisk bedömning, därmed finns det en risk att regeringen 

fattar felaktiga beslut om kalkylen som används som underlag inte är korrekt (Regeringen 

2008:93). Tidigare studier genomförda av riksrevisionsverket, RRV, som bygger på studier av 

projekt som färdigställts eller pågått under 1994 visar att det i genomsnitt är en felkalkylering 

ligger på 86 procent för vägverket och 17 procent för banverket (SIKA 2000:13).  
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5.3 Möjligheter  

Det finns ett antal faktorer som påverkar regeringens möjligheter. Istället för att redovisa vilka 

möjligheter som regeringen innehar ligger fokus på vilka faktorer som kan inneha en 

inskränkande egenskap på regeringens handlingsutrymme. Detta är för att förtydliga vilka 

faktorer som har en direkt inverkan på utfallet av regeringens möjligheter att agera.  

5.3.1 Folkvalda – Ansvariga inför väljarna  

Regeringen, som det styrande organet i Sverige, behöver folkets stöd för att under nästa val få 

tillräckligt med röster för att kunna sitta kvar i makten. Därmed har folkets vilja en stark 

begränsning för hur makthavarna kommer att handla under sin, sina mandatperioder i makten. 

Om regeringen speglar folkets vilja och agerande i sina beslut kommer de troligt sitta i 

makten under flera mandatperioder. Därmed begränsar väljarnas vilja makthavarnas möjlighet 

att agera (Justitiedepartementet 2009-05). 

5.3.2 EU medlem – Överlämnat viss beslutsmakt  

När Sverige gick med i EU gav vi över en del av vår direkta beslutsmakt över vårat land. 

Innebärande att vi valt att dela möjligheten att fatta beslut med de andra medlemsländerna 

inom vissa områden. Miljöpolitiska frågor på den internationella arenan, är ett område där 

Sverige har en delad makt med EU, det innebär att Sverige inom vissa miljöfrågor får ta egna 

beslut, så länge de inte strider mot EU:s, och inom vissa områden tar EU beslut som innefattar 

även Sverige (EU-upplysningen, Sveriges riksdag 2009-05). Inom klimatområdet har EU 

godkänt att gemenskapen ska vara delaktiga i FN:s ramkonvention för klimatförändringar 

(UNFCCC) och att EU både gemensamt och varje enskilt medlemsland ska leva upp till de 

åtagande som UNFCCC innehåller (Eur-lex 2002-05-15). Enligt konventionen skall unionen 

minska sina utsläpp så att en global temperaturökning inte överskrider 2 grader Celsius. För 

att möjliggöra konventionens mål har gemenskapen fattat beslutet att minska emissioner av 

växthusgaser med 20 procent fram till år 2020, jämfört med 1990talets nivåer (EU-

upplysningen, Sveriges riksdag 2009-02). Vidare förespråkar unionen att industriländerna ska 

skärpa nivåerna ytterligare till 30 procent med förutsättning att andra i-länder och de 

utvecklingsländer som har uppnått en viss ekonomisk utveckling även åtar sig åtgärder för att 

sänka sina utsläpp (Miljödepartementet 2009-04-06). Till år 2050 bör enligt EU en ytterligare 

sänkning av utsläpp genomföras, där ambitionen ligger på att minska utsläppen med 60-80 

procent (Regeringen 2008:123). Vidare har gemenskapen år 2002 ratificerat Kyotoprotokollet 

som är första steget till att motverka klimatförändringarna. År 2004 hade protokollet 
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ratificerats av tillräkligt många parter för att år 2005 bli bindande för alla länder som skrivit 

under avtalet. Protokollet innefattar perioden mellan åren 2008 till 2012 och innebär för EU 

en förpliktelse på att reducera sina utsläpp av växthusgaser med 5 procent inom den givna 

tidsramen på fyra år. Unionen har valt att vidare minska emissionerna till 8 procent under 

samma period (EU 2009-02). Beslutet att skriva under och sedan ratificera konventionen togs 

av Europeiska unionens råd (ministerrådet) (Eur-lex 2002-05-15) och är där med bindande för 

alla medlemsstater att följa eftersom EU har rätten att ingå i bindande internationella avtal för 

hela unionens räkning.  

5.3.3 Ekonomiska medel 

Staten är ansvarig att fördela de inkomster de får från skatter och avgifter, EU-bidrag, 

återbetalning av lån samt försäljning av aktier. Inkomsterna ska fördelas mellan 27 områden 

som staten ansvarför för att ge anslag, exempelvis migration, studiestöd och kommunikation. 

Under år 2009 var den totala summan som regeringen hade att röra sig med 778,9 miljarder 

kronor (Sveriges riksdag 2009-04). Den finansiella krisen som drabbar globalt och nationellt 

har haft en negativ inverkan på statens ekonomi under senaste året. Minskad sysselsättning 

samt lågkonjunkturen har påverkat satens inkomster respektive utgifter till statens nackdel. 

Enligt prognoser förväntas ett underskott i statens finansiella sparande uppstå de kommande 

åren (Finansdepartementet 2009-04).  

6 Diskussion  

 Hur kommer det sig att regeringen i infrastrukturpropositionen har en större fokus på 

drift och underhåll än tidigare regering? 

För att underlätta att upprätthålla och utveckla välfärden samt stärka möjligheten till en 

ekonomisk tillväxt krävs det att infrastrukturen är välutvecklat i ett land. Att satsa pengar på 

infrastruktur skulle därmed innebära ytterligare utvecklingspotential för Sverige. Vid val av 

åtgärder för att uppnå en utveckling av järnvägen presenteras ett fyrastegs prioriteringsverktyg 

i infrastrukturpropositionen. Där ligger utveckling av befintliga järnvägsystem på tredje plats 

vid val av åtgärder innan investeringar i ny infrastruktur. Vidare står det i 

regeringspropositionen att en samhällsekonomisk beräkning ska genomföras vid val av åtgärd. 

Att utveckling står på tredje plats före investeringar förklaras troligen av att det är mer 

samhällsekonomiskt lönsamt. Detta påstås av ett flertal remissinstanser som anser att det är 

mer samhällsekonomiskt lönsamt att i första hand satsa på nuvarande struktur . Detta 
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resonemang stöds av den utredning SIKA och trafikverken genomförde gällande potentialen 

för en överflyttning mellan trafikslagen. Där dras slutsatsen att en effektivisering av befintlig 

infrastruktur är mer lönsamt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv än att en överflyttning sker. 

På så sett är underhåll av järnvägen en åtgärd som är samhällsekonomiskt lönsam där en 

kapacitetsökning sker vilket ger ökade möjligheter för fortsatt utveckling inom landet. 

Resultatet av utredningen förklarar därmed regeringens uttalande att man bör satsa på 

underhåll i större utsträckning för att uppnå en effektivisering av transportinfrastrukturen. 

 

Om en satsning på infrastrukturen inte är tillräcklig innebär det att standarden av järnvägen 

kommer att försämras och därmed utvecklingspotentialen för landet. Enligt 

infrastrukturministern Åsa Torstensson har den förra regeringen inte har satsat tillräckligt på 

underhållet av befintliga spår samt att ökad trafikmängd på spåren har lett till att tågtrafikens 

kapacitet försämrats. Torstensson framhåller därmed att en upprustning av befintlig 

infrastruktur är av yttersta vikt.  

 

Vidare kan folkets och banverkets vilja inverkat till regeringsbeslutet, då ett flertal regioner i 

Sverige framhåller vikten av att utveckla befintligt spårnät för att underlätta 

kommunikationsmöjligheterna inom regionen. Därmed finns det en vilja hos folket att satsa 

på underhåll av befintlig järnväg. Även banverket själv anser att drift och underhåll av 

befintlig järnväg bör prioriteras vid val av åtgärder i regeringens anslagsfördelning. Detta 

innebär att både folket och banverket har ett intresse av att åtgärdsanslagen ökar för 

underhållning av befintligt tågsystem. 

 

Den fjärde faktorn som kan ha en inverkan på regeringens agerande att höja anslagen till drift 

och underhåll är den ekonomiska begränsning som påverkar regeringens möjligheter. Genom 

att de ekonomiska anslagen är begränsade, beroende på att de inkomster staten får inte är 

oändliga samt att det finns andra utgiftsområden som infrastrukturen ska dela anslagen med, 

är det viktigt att de åtgärder som beslutas är just samhällsekonomiskt lönsamma för att ge den 

bästa möjliga avkastning av åtgärden. Med andra ord ger begränsningen av pengarna att större 

vikt läggs vid att regeringen bör spendera anslagen utifrån där de ger störst nytta per 

investerad krona. Vilket underhåll av befintlig infrastruktur medför i jämförelse med 

investeringar i nya spår.   

 



 

32 

 

 Vilka faktorer kan tänkas förklara varför regeringens investeringsanslag för år 2009 

är högre för tågtrafiken än vägtrafiken?  

Utsläppen i Sverige har generellt ökat kraftigt. Vissa sektorer har i motsats minskat sina 

utsläpp, inom transportsektorn har utvecklingen dock varit negativ. Vägtrafiken med främst 

personbilism innehar en majoritet av transportsektorns utsläpp. Detta innebär att det är en 

sektor som är värd att studeras när ett land vill minska sina utsläpp. Inom EU har höga 

ambitiösa minskningsmål satts upp för att få en positiv utveckling av utsläppsmängderna från 

medlemsländerna. Sverige som medlemsland måste följa de åtagande som EU ingått, vidare 

har regeringen uttalat att vi bör vara ett föregångsland vid förhandlingarna av nytt 

klimatprotokoll samt åtagande inom landet. I och med att vi kommer att vara ordförandeland 

vid nästa förhandling kommer Sveriges inverkan vara större än vid vanliga konferenser. Att 

därmed genomföra satsningar som är klimatpolitiskt tunga visar på Sveriges ambitioner och 

målet att profilera sig som ett drivande land porträtteras.  

 

En bil släpper ut större mängder koldioxidekvivalenter än tågtrafiken, vilket innebär att en 

övergång till järnvägen gynnar klimatmålen. Klimatberedningen visar vidare på att det finns 

stor potential att minska utsläppen inom transportsektor och de redovisar förslaget att en 

kapacitetsökning av järnvägen med 50 procent bör ske för att denna potential ska kunnas tas 

tillvara på. Vidare anser regeringen att en övergång till klimatvänligare infrastruktur ska 

bygga på folkets och företagens engagemang. De studier som redovisas i uppsatsen visar att 

folket finner miljön som den fjärde viktigaste samhällsfrågan och att klimatet är ett av de 

områden som är att beakta. En majoritet finner att samhället bör anta åtgärder för att motverka 

klimatförändringarna. Detta indikerar på att det i teorin finns ett engagemang från folket. De 

undersökningar som studerat folkets resevanor visar ett en stor ökning skett i brukandet av tåg 

vid transporter, i relation till de andra trafikslagen. Prognoser visar även att denna ökning 

kommer att fortsätta. Anledningen till ökningen är delvis pågrund av att resenärerna vill bruka 

ett mer miljövänligt transportmedel. I kombination med att folk ändrar sina vanor för att 

reducera sin klimatpåverkan så som minska sitt bilkörande, samt att de i stor utsträckning kan 

tänka sig gå över till kollektivtrafiken, visar på att deras agerande gynnar tågtrafik i en större 

utsträckning än tidigare. Om nu en övergång, av resenärerna, till tågtrafiken skulle ske 

innebär det att trycket på befintlig järnvägsinfrastruktur skulle öka. Redan idag anses 

belastningen vara stort på tågnätet, därmed är investeringar nödvändiga för att utveckla och 

underlätta för en kapacitetshöjning av tågtrafiken. Att satsa anslag på investeringar av 
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tågtrafiken är en åtgärd som inte må vara mest samhällsekonomiskt lönsam men som ger den 

största totaleffekten av minskningar av koldioxidutsläpp. Regeringen ser därmed att en 

övergång till tåg är nödvändigt för att uppnå de klimatminskningar som eftersträvas. De 

begränsningar som folket och EU utgör för regeringen, innebär att regeringen bör lystra till 

den vilja folket förmedlar och anpassa sin politik efter folkets agerande för att bibehålla sin 

makt. Därmed ligger delvis folkets miljöintresse och klimatvänligare agerande troligen till 

grund för att regeringens handlande där järnvägen fick större investeringsanslag än 

vägtrafiken. Investeringar i tågtrafik är som sagt inte lika samhällsekonomiskt lönsamt som 

vägprojekt men att Sverige kommer att vara EU:s ordförandeland där klimatfrågan är av stor 

vikt kan ha en stor inverkan. Delvis för att EU har höga ambitioner inom området och Sverige 

vill anskaffa sig ett gott anseende som unionens ordförare. Vidare har regeringen uttalat att 

man vill vara ett ledande land inom klimatförhandlingarna och gällande antagandet av 

åtgärder. Därmed för regeringen en politik som speglar denna ambition genom att satsa mer 

anslag på investeringar i tågtrafik än i vägtrafik.  

 

 Vad kan tänkas ligga till grund att vägtrafiken ska prioriteras i kommande 

investeringsanslag i motsats till nuvarande anslag? 

I motsats till nuvarande anslag ska väginvesteringar prioriteras vid framtida anslag enligt 

infrastrukturpropositionen. De faktorer som kan förklara varför regeringen har valt denna 

politik är först och främst att majoriteten av resenärerna brukar bil som färdmedel. Därmed 

finns det ett intresse hos regeringen att främja investeringar inom vägsystemet eftersom det 

speglar människors agerande. Att det dock inte speglar folkets vilja och hur deras agerande 

har ändrats kan kanske förklaras med att tidigare regering valde att prioritera tåginvesteringar 

i infrastrukturpropositionen men kunde inte leva upp till detta åtagande. Regeringen vill 

därmed föra en mer ”realistisk” transportpolitik i sin infrastrukturproposition kan ha valt att 

grunda sin fördelningspolitik utifrån vad som enligt studier anses vara mer 

samhällsekonomiskt lönsamt. Med andra ord väginvesteringar. På så sett grundar de sin 

politik på mer ekonomiska grunder något som de kritiserade tidigare regeringen för att ha 

missat. Den andra förklaringen finner jag ligga i propositionen, där regeringen framhåller att 

en prioritering av investeringarna måste utgå ifrån en samhällsekonomisk bedömning. Enligt 

de underlag regeringen brukat, så redovisas att väginvesteringar har en större 

samhällsekonomisk lönsamhet än järnvägsinvesteringar, därmed finns det goda argument till 

att välja att ge större investeringsanslag till vägar. I propositionen redovisas även att 
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järnvägsprojekt oftare tenderar på att få en högre slutsumma än vägprojekt. Utifrån dessa två 

resonemang är det förståligt att regeringen har valt att prioritera sina anslag på 

väginvesteringar. Dock redovisas i uppsatsen att beroende på hur den samhällsekonomiska 

beräkningen genomförs samt vilken studie av slutkostnader man använder kan må få fram ett 

motsatt reslutat. Det material som regeringen refererar till i propositionen stödjer dock att 

investeringar i vägsystemet ska prioriteras.  

  

Att jag bedömer att andra faktorer som EU:s inflytande inte har samma inverkan på 

infrastrukturpropositionen som nuvarande budgetanslag, kan vara av den enkla anledningen 

att infrastrukturpropositionens planer ska genomföras först i framtiden när Sverige inte längre 

innehar ordförandetiteln. Därmed influeras inte regeringen vilja att framstå som ett 

föregångsland lika mycket och man väljer att föra en politik som grundar sig mer efter vad 

som är mest ekonomiskt lönsamt istället för att föra en politik som visar på ett gott 

miljöanseende.  

7 Slutsats  

Förklaringen till att regeringen ökat anslagen för drift och underhåll i 

infrastrukturpropositionen är delvis för att det är en samhällsekonomiskt lönsam åtgärd för att 

höja Sveriges utvecklingspotential. Den andra förklaringen jag finner är att tidigare regering 

inte har satsat tillräckligt på befintliga järnvägsspår och därmed höjs anslagen för att rätta till 

detta, då nuvarande regeringen inte vill ha en försämrad spårkapacitet som inverkar negativt 

på Sveriges utvecklingspotential.  

 

De faktorer jag funnit som kan förklarar varför regeringen valt att satsa större 

investeringsanslag på järnvägen än vägar, i 2009 års budget, är ett flertal. Tågtrafiken är 

miljövänligare och kan underlätta möjligheten att uppnå de klimatåtagande som Sverige 

antagit. Det största förklaringsvärdet finner jag i att det skulle styrka Sveriges miljöanseende 

om man för en klimatvänlig politik. Med andra ord visar regeringens val att satsa på 

investeringar i tågtrafiken, istället för vägtrafiken, att Sverige antar åtagande för att minska sin 

klimatpåverkan. Vilket skulle kunna styrka landets miljöprofil i kommande 

klimatförhandlingar där Sverige är ordförandeland.  
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Vilka faktorer som kan tänkas förklara varför man i framtiden valt att prioritera vägar, vid 

fördelning av investeringsanslagens, förklaras huvudsakligen med att intresset att visa sig som 

ett föregångsland inte är lika stort i framtiden. Detta beror på att fördelningen av kommande 

investeringsanslag i infrastrukturpropositionen kommer ske när Sverige inte är ordförandeland 

för EU. Regeringen kan därmed tänkas välja sina prioriteringar utifrån vad som är mer 

samhällsekonomiskt lönsamt istället för att försöka leva upp till anseendet att vara ett land 

som för en klimatvänlig politik. Därmed prioriteras vägprojekt över järnvägsprojekt i 

kommande infrastrukturanslag då de är samhällsekonomiskt mer lönsamma. 
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Bilagor  

I bilagan redovisas hur jag genomfört mina egna beräkningar av utsläpp från personbilar och 

personresor med tåg. Utsläppen utgår från hela fordonets utsläpp och visar därmed inte 

genomsnittliga utsläpp per resenär. Alla data är från år 2006.  

 

år 2006 personbilar spårtrafik 

utsläpp (ton CO2 Ekvivalenter) 12 350 0006 49719,25874 

sträckor (km) 62 948 526 6307 859960008 

ton CO2 Ekvivalenter/km  0,000196192 0,000578158 

kg CO2 Ekvivalenter/km 0,196192042 0,578157807 

 

 

 tågtrafik sträcka andel av tot sträcka i procent utsläpp (tot utsläpp/andel av tot sträcka i procent) 

persontrafik 85996000 0,654200773 49719,25874 

godstrafik 45456000 0,345799227 26280,74126 

tot 131452000 1 760009 
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