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Sammanfattning 
Denna uppsats berör försöket med trängselskatter i Stockholms innerstad. Införandet av dessa har 

under en längre tid varit på tapeten inom politiska kretsar. Diskussionerna har pågått under en 

femtonårs period och en mängd förslag har debatterats. Den lösning som innebar införandet av 

trängselskatter på försök klubbades igenom under 2003 och försöket startade i januari 2006. 

Denna modell är inspirerad av liknande system i andra städer som exempelvis London och Oslo. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur pass rättvist detta system är. För att göra detta har 

jag använt mig av Mill’s, Nocik´s och Rawls tankar. Utifrån dem har jag byggt en referensram 

kring rättvisa vid fördelning. Denna ram har jag sedan tillämpat på trängselavgifterna i 

Stockholm. Den ram jag tagit fram innehåller tre huvudregler för fördelning. Den första 

prioriterar friheten för individer, den andra skyddar individer från inskränkningar som försämrar 

deras utgångsposition, den sista berör själv fördelningen. Huvudprincipen för den sista regeln är 

att fördelning skall ske solidariskt såvida de involverade är jämlikar. Är fallet inte detta, är 

principen att fördelning skall ske efter behov. Utifrån dessa principer har jag kommit fram till en 

modifierad version av trängselavgifterna som skulle vara kompatibel med rättviseprinciperna. 

Denna bygger på principen att bördan av att lösa problemet skall delas solidariskt av dem som 

bidrar till det, i detta fall de som använder bil som transportmedel i det aktuella området. Själva 

utvärderingen av det befintliga systemet resulterade i att det måste ses som relativt försvarbart 

utifrån min referensram.  
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Förord 
Tanken på att skriva denna uppsats slog mig under arbetet med en rapport rörande systemet med 

trängselskatter i Stockholm. Den rapport som jag skrev tillsammans med Stefan Petersson ligger 

även som grund till den bakgrund som denna rapport bygger på. På grund av detta vill jag rikta 

ett stort tack till Stefan som tillsammans med mig tagit fram fakta rörande historien och 

funktionen kring själva systemet.  
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1.1 Inledning 
Ända seden slutet av 1970-talet har det i olika utredningar diskuterats om ett bättre 

transportsystem för både människor och varor i Stockholms stad. Dagens trafiksituation med 

långa bilköer och hög trafikintensitet har blivit riktigt besvärlig, särskilt i innerstaden och på in 

och utfartsvägarna till denna. En trafikutveckling som fört med sig en rad bieffekter i form av 

högt buller, dålig luft och förhöjda olyckstal för de boende i Stockholmsregionen, faktorer som 

även påverkar landets övriga befolkning då biltrafikens koldioxidutsläpp bidrar till den globala 

klimatförändringen. Rent praktiskt så hämmar trafikkaoset gemene mans förmåga att resa inom 

kommunen då merparten av restiden går åt till att köa. Även företagens tillväxtmöjligheter 

påverkas negativt genom att trafiksituationen fört med sig ökade transportkostnader (Internet 1 ). 

En första tänkbar lösning på trafikkaoset ur ett lekmannaseende är att staten måste förbättra 

vägnätet med nya vägar för att underlätta trafiken till och från huvudstaden. Problemet är dock att 

nya vägar inte löser trafiksituationen enligt trafikexpertisen, utan det istället bara leder till mer 

trafik och ytterligare försämrad framkomlighet i innerstaden vilket i slutändan skulle resultera i 

en ännu högre belastning på miljön och ytterligare önskemål om fler vägförbindelser (Internet 1 ). 

Det skulle alltså leda till en ”ond spiral”, där all obebyggd mark skulle kunna nyttjas till vägar 

och parkeringsplatser för att tillfredställa bilisterna, istället för att fungera som t.ex. grönområden 

(rekreations områden) åt de boende i innerstaden (Internet 1). Som lösning på problemet har man 

på politiker nivå istället infört ett försök med avgifter för att dämpa trafikintensiteten. Frågan är 

dock hur pass rättvist ett sådant system är. Är det rätt att de som trafikerar de aktuella sträckorna 

drabbas av att situationen ser ut som den gör, eller skulle det vara mer rättvist att på något sätt 

sprida på bördan? Detta är i mångt och mycket en ren filosofisk fråga och berör främst den 

samhällsvetenskapliga moralfilosofin.  
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1.2 Bakgrund 
Införandet av trängselavgifter i Stockholm syftar till att minska trafikintensiteten så att utsläppen 

reduceras och framkommligheten ökar. Försöket med trängselskatt i Stockholm inleddes den 3 

januari 2006 och pågår i ca 6 månader, försöket går ut på att alla ägare till svenskregistrerade 

fordon betalar en avgift (trängselskatt) på 10 – 20 kr per passage genom en betalstation på sin väg 

till eller från Stockholms innerstad (Internet 2). Betalningen sker inte via någon bom eller kassa, 

utan istället debiteras fordonsägaren en avgift då betalningsstationernas kameror registrerar 

fordonens registreringsnummer. Trängselskatten betalas i efterhand och avgiften ska vara betald 

senast fem dagar efter kamerornas registrering. Det är fordonsägaren som är den 

ersättningsskyldige, inte föraren.  

 

Omkring 300 000 bilar passerar dagligen vägtullarnas kameror, utav dessa finns det vissa 

skattebefriade fordon, såsom uttryckningsfordon, diplomatbilar, taxibilar, bussar med en 

tjänstevikt på över 14ton och motorcyklar. De som påverkas mest av trängselskatterna är 

förvärvsarbetande personer med höga inkomster (framför allt män) som bor i innerstaden och kör 

mycket bil. De är också den grupp som enligt Vägverkets rapport ”vem vinner och vem förlorar 

på trängselavgifter?” minskar sitt bil körande mer än gruppen låginkomsttagare. På grund av att 

de har ofta möjlighet att bruka alternativa färdmedel som är undantagna beskattning såsom 

motorcyklar eller exempelvis taxi för att kunna anpassa resandet efter avgifterna (Vägverkets 

publikation 2003:95 - vem vinner och vem förlorar på trängselavgifter?). Även personer boende 

långt utanför city berörs av projektet i och med att de ”måste” använda bilen för att kunna ta sig 

till jobbet i staden. De stora vinnarna på att restiden till och från innerstaden har reducerats för 

bilister är personer som är villiga att betala för att ta sig fram snabbt i stockholmstrafiken. I och 

med att intäkterna från trängselskatterna är ämnade för stockholmsstads kollektivtrafik så 

kommer låginkomsttagare, studenter och kvinnor som inte kör bil även tjäna på detta projekt 

(Vägverkets publikation 2003:95 - vem vinner och vem förlorar på trängselavgifter?). 

 

 

 

 



 7

1.3 Förslagets beslutsunderlag 

Att ta avgifter för vägtrafik syftar allt som oftast till att finansiera infrastrukturåtgärder eller att 

styra trafiken i det aktuella området. I Sverige har det sedan tidigare varit möjligt att finansiera 

nybyggen med hjälp av avgifter, exempel här är Öresundsbron. Avgifter för att styra trafiken 

används främst för att minska trängsel men även som ett medel för att förbättra miljön genom 

minskad trafik. De två senare anledningarna är de som är aktuella för försöket i Stockholm. För 

att en styrning av trafiken skall fungera väl krävs att pålagorna skiljer sig beroende på 

fordonsegenskaper och tid på dygnet (Regerings proposition 2003/04:145). 

 

Bakom beslutet om försök med trängselskatt ligger ett flertal utredningar. Storstadskommiten 

föreslog i sitt delbetänkande 1989 att en lagstiftning om bilavgift skulle införas. Deras förslag 

innebar att en eller flera kommuner skulle få möjlighet efter tillstånd från regering att ta ut 

avgifter för brukande av det allmänna vägnätet inom ett visst område. Kravet för att ett sådant 

tillstånd skulle utfärdas var enligt förslaget att trafiksituationen och/eller miljösituationen var 

sådan att en minskning av trafiken var befogad. Intäkterna från avgifterna skulle användas på ett 

sådant sätt att de förbättrade miljön eller trafiksituationen inom det aktuella området. Detta 

förslag ledde inte till någon lagstiftning (Regerings proposition 2003/04:145). 1991 träffade 

Socialdemokraterna, moderaterna och folkparitet i Stockholmskommun 

”Dennisöverenskommelsen”. Den syftade till att genom samordnade åtgärder förbättra miljön, 

öka tillgängligheten och skapa bättre förutsättningar för stockholmsregionen. När det gällde 

vägtrafiken så innebar överenskommelsen att det skulle byggas en ringled runt 

stockholmsinnerstad samt en yttre tvärled. Dessa skulle finansieras genom avgifter pålagda 

biltrafiken där genom biltullar. Denna överenskommelse lämnades till regeringen för utredning. 

Utredningen utmynnade i ett principförslag till lagstiftning om vissa vägtullar i Stockholms län. 

Regeringen föreslog i en proposition 1994 att vägtullar skulle finansiera vissa vägprojekt i 

Stockholms län. Riksdagen godkände senare regeringens förslag. 1996 överlämnade regeringen 

en remiss om ”vissa vägtullar” till lagrådet för granskning, detta förslag överensstämde 

väsentligt med det som kommit ur Dennisöverenskommelsen. Lagrådet ansåg att lagförslaget var 

en specialdestinerad punktskatt som inte fick användas till något annat än investeringar i vägnätet 

i Stockholm. Lagrådet godtog i det stora hela förslaget. Lagstiftningsärendet ledde dock aldrig till 

att någon proposition lämnades till riksdagen för lagstiftning.(Ibid.) 
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I januari 1999 presenterades ett förslag till lagstiftning rörande miljöstyrande avgifter för tätorter. 

Enligt betänkandet var de förslagna vägtullarna att betrakta som statlig skatt. På grund av detta 

skulle det enligt utredningen inte vara möjligt att meddela föreskrifter på annat sätt än lag. Detta 

omöjliggjorde en delegering av normgivningen, som kunde ge kommunerna inflytande över de 

miljöstyrande avgifterna. Istället menade utredarna att kommunerna skulle få inflytande över 

miljöavgifterna då de ansökte om en tillämpning av lagen hos regeringen. Enligt förslaget skulle 

3/4 av intäkterna tillfalla kommuner och berörda myndigheter. Men detta förslag ledde inte heller 

till någon lagstiftning. (Regerings proposition 2003/04:145.) Dessa tidigare utredningar ligger till 

grund för lagen om trängselskatter. 

 

I den utredning som föreligger lagen om trängselskatter har regeringen lagt fram en plan för hur 

acceptans hos medborgarna skall nås. Det första som här slås fast är att ett system med 

trängselskatter kommer att innebära stora förändringar för grupper av betydande storlek i 

samhället. På grund av detta så anser man att det är av vikt att systemet är i bruk under 

någorlunda lång tid för att det med säkerhet skall kunna dras några slutsatser om systemets 

påverkan på dessa grupper, samt miljöpåverkan. Utredarna är dessutom angelägna om att 

systemets uppbyggnad speglar värderingar och behov som inte förändras alltför mycket över 

tiden. Utredningen är på det klara med vikten av att trafikanterna i hög grad accepterar systemet. 

Denna acceptans anses i hög grad bero på hur systemet förbereds och implementerats (Regerings 

proposition 2003/04:145). 

 

Följande kriterier sätter utredningen upp som viktiga för att ett system med trängselskatt skall nå 

största möjliga gillande: 

 

- Huvudsyftet att minska trängseln bör synas i systemet. 

- Systemet bör vara lätt att förstå och använda. 

- Systemet bör vara effektivt och pålitligt 

- Systemet bör i minsta möjliga mån inkräkta på den personliga integriteten 

- Systemet bör vara rättvist 

- Hanteringskostnaderna för systemet bör vara rimliga 

- Systemets fördelningspolitiska konsekvenser bör inte bli alltför negativa 



 9

- Systemet bör bidra till en förbättrad trafiksäkerhet 

- Anläggningar som används i systemet bör vara estetiskt utformade 

- Systemet bör vara utvecklingsbart och flexibelt (Ibid.) 

 

För att uppnå dessa kriterier har utredarna givit ett förslag om en variation i avgiftens storlek 

beroende på hur stor trängseln är vid den aktuella tidpunkten. Man anser även att det är viktigt 

med tydlig lättillgänglig information om systemet. Det tekniska system som används måste 

uppfylla högt ställda krav gällande driftsäkerhet och tekniska utformning, exempelvis måste det 

finnas höga krav för att bilister inte utsätts för feldebitering. Det måste också förhindras att 

trafikanter manipulerar med systemet för att kringgå betalning eller att någon annan debiteras. 

Debiteringen av skatten får inte innebära något större intrång i trafikantens personliga integritet 

än vad som är nödvändigt, för att åstadkomma detta bör personuppgiftshanteringen i samband 

med uttag av trängselskatt författningsregleras. 

De skillnader i skattebeloppet som kan finnas skall var direkt hänförliga till syftet med avgiften. 

Det bör heller inte finnas alltför stora skillnader mellan de pålagor som åläggs trafikanten och de 

kostnader trafiken medför. Systemet får inte innebära allt för stora påfrestningar för enskilda eller 

för det allmänna, det måste finnas ekonomiska morötter i systemet för att den enskilda skall agera 

önskvärt. Effekter som t ex är negativa för näringslivet måste i största möjliga mån reduceras för 

att inte fördelningspolitiska konsekvenserna skall bli alltför negativa. Systemet måste även 

minska risken för trafikolyckor och måste därför konstrueras på ett sådant sätt att det inte bidrar 

till köbildning eller liknande.( Regerings proposition 2003/04:145) 

 

Tanken på trängselskatt eller någon form av vägtullar är en fråga som varit på den politiska 

agendan under hela 1990-talet. Det är alltså ingen ny tanke utan en fråga som är väl förankrad på 

politikernivå. Att ett beslut tillsist har tagits i frågan är utifrån detta inte att se som något 

förvånansvärt utan mer som en naturlig utveckling av den rådande debatten bland politiker. Detta 

betyder på intet sätt att frågan skulle vara förankrad hos den breda allmänheten. De diskussioner 

som förts har inte i någon större utsträckning förts i dialog med medborgarna. Detta kan medföra 

att beslutet när det skall verkställas möter motstånd från de drabbade. För att motverka detta och 

nå en acceptans har utredarna i beslutsunderlaget utifrån försök i andra länder slagit fast punkter 

som är kritiska då de gäller att vinna allmänhetens förtroende för systemet. Genom att på bästa 
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sätt anpassa systemets egenskaper efter dessa kriterier tror man sig nå acceptans. Den stora frågan 

för denna uppsatts är om trängselskatter är ett rättvist system för att dela på de uppoffringar som 

måste till för att lösa problematiken med en alltför hög trafikdensitet i stockholmsinnerstad. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11

1.4 Syfte och avgränsningar 
Syftet med denna uppsatts är att undersöka trängselskatter ur ett rättviseperspektiv. För att göra 

detta har jag utifrån Nozick, Rawls och Mill’s tankar byggt en egen referensram för hur rättvisa 

vid fördelning ser ut. Detta gör jag genom att bygga ett regelverk utifrån hur ett samhällskontrakt 

rörande delning bör utformas i en helt hypotetisk ursprungsposition. De regler jag kommer fram 

till genom denna process tillämpar jag sedan på frågan om trängselskatter för att på så sätt 

klargöra om det kan ses som ett rättvistsystem eller inte. Den avgränsning jag främst har är att jag 

endast tagit hänsyn till tre filosofers synpunkter rörande hur det rättvisa samhället bör utformas. 

Den andra stora avgränsning jag har valt att göra är att jag i min egen referensram endast har 

hållit mig till just fördelning av ett specifikt objekt. De aktörer som berörs i min uppsatts är 

brukarna av vägnätet i Stockholmsinnerstad.  

 

1.5 Frågeställning 
De frågeställningar jag har för min uppsatts är följande: 

- Hur bör ett rättvist system för trängselskatter se ut? 

- Är det nuvarande systemet kompatibelt med den i uppsatsen givna referensramen? 

 

1.6 Disposition 
Följande kapitel (2) börjar med en övergripande redogörelse de olika teoretikernas teorier. Detta 

kapitel följs av en uppbyggnad av en egen referensram för rättvisfördelning utifrån en hypotetisk 

ursprungsposition. Detta med hjälp av idéer från de tre filosoferna Det är sedan denna ram jag 

använder för att göra min analys av systemet med trängselskatter. I det avslutande kapitlet (3) 

genomför jag själva analysen av trängselskatterna. Här tillämpar jag den referensram jag utformat 

på det nu rådande systemet för att undersöka dess rättvisa.  
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2. Den rättvisa staten 
 
Jag ska i detta avsnitt kort redogöra för tre olika syner på staten, hur den skall vara utformad och 

vilka uppgifter den bör ha. Dessa redogörelser blir här väldigt kortfattade och övergripande och 

jag gör dem främst för att läsaren skall få en översikt inför nästa avsnitt då jag skall tillämpa 

tankar och idéer från dessa på våra funderingar kring trängselavgifter.  

 
2.1 Mill’s Utilitarism 
Mill’s syn på vad samhället ska göra är egentligen väldigt enkel. Samhället skall koncentrera sig 

på att skapa största möjliga nytta. Han likställer nytta med lust samt frihet från smärta eller 

obehag (Mill 2004:13). Varför ska då samhället koncentrera sig på att maximera denna nytta och 

ingenting annat? Svaret på detta är egentligen lika enkelt för Mill. Enligt honom strävar den 

enskilda individen efter att öka sin lycka och minska sina obehag. Eftersom en enskild individ har 

dessa mål måste de då naturligt också vara de övergripande målen för samhället i stort (2004). 

Utifrån detta synsätt så är någon form av offer som samhället gör bortkastade om den inte ökar 

den totala lyckans summa. De samhälliga institutionerna skall vara utformade på ett sådant sätt 

att de sammanför varje enskild individs lycka eller intressen så nära helhetens intressen som det 

bara är möjligt (Mill 2004:26-27). Mill medger att den utilitaristiska staten ställer stora krav på 

individens moral, vilket gör att en god uppfostran av de samhälliga medborgarna är av största 

vikt. I citatet nedan tecknar Mill det ideal som bör leda handlandet i en stat: 

 

”I Jesus från Nasarets gyllene regel ser vi nyttoetiketens fulla anda. Att göra mot andra så som 

man vill att andra skall göra mot en och att älska sin nästa så som sig själv är den utilitaristiska 

moralens ideala fullbordan.” (Mill 2004:26) 

 

Det är denna moral som Mill anser skall vägleda handlandet och även vara grunden i den 

moraluppfostran medborgare skall få. Mill anser dock att det finns få tillfällen en enskild individ 

kan handla på ett sådant sätt att hans handlande påverkar den allmänna lyckan i en positiv eller 

negativ riktning. På grund av detta bör individer i sitt allmänna handlande koncentrera sig på att 

öka sin egen lycka, en individ skall dock avstå från handlingar som gynnar den själv men tydligt 

missgynnar andra (Mill 2004:29). 
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Dessa regler för allmän hänsyn till varandra förklarar Mill som naturliga eftersom vi människor 

enligt honom är likar och sociala varelser. Han menar vidare att ett samhälle bestående av denna 

typ av varelser endast kan bestå genom en förståelse för att allas intressen skall betraktas lika. 

Någon typ av samlevnad under andra förutsättningar kommer enligt honom att duka under. Detta 

härrör enligt honom av människor djupt rotade bild av sig själva som sociala varelser. Den bild 

gör det naturligt för individen att se det som ett behov att hans känslor och mål är i harmoni med 

hans eller hennes medmänniskors (Mill 2004:45-49). 

  

Hur ser då den utilitaristiska synen på rättvisa ut? Det enkla svar Mill ger på detta är helt enkelt 

att var och en bör få vad den förtjänar, både i positiv och negativ bemärkelse. Alla har även enligt 

Mill rätt till lika behandling dock med förbehållet att en viss särbehandling kan vara nödvändig 

när något erkänt samhällsintresse kräver detta. Dessa påbud försvarar han genom nyttoprincipen 

om att maximera den totala summan av nytta. Att löna gott med gott och ont med ont samt att 

behandla alla lika gynnar den samhälliga nyttan enligt Mill. Enligt honom är det uppenbart att 

alla fall av rättvisa också är fall av ändamålsenlighet. (Mill 2004:83-89) 

 

”Rättvisa förblir den lämpliga beteckningen på vissa former av samhällig nytta som är långt 

viktigare och därmed mer absoluta och mer imperativa än någon annan klass (dock inte mer än 

andra kan vara i särskilda fall):” (Mill 2004:89) 

 

Det går följaktligen att säga att Mill´s stat skall fokusera på att producera så mycket nytta som 

möjligt för medborgarna. Någon fördelningspolitik inom staten är inget nödvändigt utan snarare 

helt oväsentligt, fördelning bör istället ske efter förtjänst. Det vill säga medborgarna bör få ta del 

av den mängd nytta som de gjort sig förtjänta av genom arbete eller liknande. Efter denna 

översikt av Mill´s tankar runt samhället och hur det bör vara skall jag gå vidare till två senare 

filosofer och deras visioner om det rätta. Dessa två är Robert Nozick och John Rawls.  
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2.2 Nozick's minimala stat 
Nozick's minimala stat bygger på tanken om ett samhällskontrakt som individer tecknat. Han 

tänker sig att människorna först lever i vad han kallar för naturtillståndet, det vill säga det 

tillstånd som existerade före statens bildande. I detta tillstånd lever människorna i en form av 

anarki. Denna tillvaro är väldigt osäker, vad individen väljer att göra är godtycklig. För att få 

trygghet så sluter sig individer samman i vad Nozick kallar för skyddssammanslutningar, av 

denna sammanslutning så köper sig individen skydd. Detta skydd består i säkerhet vad gäller liv, 

hälsa och egendom. Med tiden bildas flera konkurrerade sammanslutningar, Nozick tänker sig att 

det här skapas en frimarknad vad gäller skydd. Den skyddssammanslutning som kan erbjuda det 

bästa skyddet vinner marknadsandelar och blir dominerade. Inom en skyddsammanslutning 

kommer det enligt honom att växa fram ett rättssystem för att lösa tvister som uppstår 

medlemmar emellan. Dessa kommer att bygga på metoder för rättskippning som är allmänt 

accepterad bland medlemmarna. (Nozick 2004:41-55) Han resonerar vidare omkring frågan 

huruvida en sådan utbyggd sammanslutning kan ses som någon form av stat. Det kan den inte 

enligt honom, för att detta skall ske måste den ha monopol på rättskippning inom ett visst 

geografiskt område. Den måste även ta ansvaret för att legitimera våld inom ett visst område. Den 

måste helt enkelt säga vem som får bruka våld och straff de som gör det utan dennes tillstånd, 

först då kan man se sammanslutningen som en stat ( Nozick 2004:55-59). 

Denna stat skall endast syssla med skydd, den får under inga omständigheter verka i en 

omfördelande roll. Staten upprätthåller monopol för allt bruk av våld utom det som är 

ofrånkomligt för akut självförsvar. Staten har även monopol på alla former av vedergällning. 

Detta härrör från själva kontraktet, det enda individen i ursprungsituationen har givit staten 

mandat att göra är just att skydda denne. Varför staten får ha en form av omfördelande roll vad 

gäller skydd beror på sakens natur. Att ta pengar från någon och ge till någon annan är 

omfördelning, att däremot ge tillbaka stulna pengar eller korrigera en kränkning kan inte ses som 

omfördelning, utan som att uppfylla det mandat man fått vad gäller skydd( Nozick 2004:61-62). I 

citatet på följande sida syns tydligt grundtanken för varför staten endast får ha en omfördelande 

roll när det gäller skydd: 
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”…det finns ingen samhällig enhet som undgår något offer för sitt eget goda. Det finns bara 

enskilda personer, olika enskilda personer, med sina enskilda liv. Att utnyttja en av dem till 

andras förmån är att utnyttja honom och gynna de andra. Ingenting annat. Vad som händer är 

att något tillfogas honom för andras skull.” (Nozick 2004:68). 

 

På detta sätt visar han på oriktigheten för alla former av omfördelnings politik. Staten skall 

inskränka sin verksamhet till att skydda individers rättigheter och ingenting annat (Nozick 

2004:61). Vilka rättigheter har då individen i denna stat? I svaret på denna fråga bygger Nozick 

sitt resonemang på att vi är enskilda personer som är okränkbara. Ingen får tvinga på oss något. 

Vi har enligt Lockes modell rätt till liv, hälsa och egendom. Vi är fria att göra vad vi vill med 

dessa så länge våra handlingar inte kränker andras rättigheter av samma modell. Det kan på inget 

sätt rättfärdigas att några av oss på något sätt offras för andra. (Nozick 2004:41,61,69,86-87).  

I Nozick's teori är således individens integritet väldigt starkt skyddad gentemot staten. Vi har 

enligt hans syn medfödda rättigheter till liv, hälsa frihet/egendom. Att inkräkta på dessa kan på 

inget sätt försvara eller tyda någon form av rättvisa utan istället rätt och slätt är att utnyttja någon 

till förmån för någon annan, något som inte kan accepteras. Så länge våra handlingar och vårat 

beteende inte på något sätt inkräktar på någon annans rättigheter så är det oacceptabelt att hindra 

oss från dessa. Han slår även tydligt fast att det inte finns några högre mål för samhället utan 

samhället består endast av individer med egna mål och syften, vilka dessa har rätt till att 

förverkliga (2004). Nozick´s modell har likheter med Mill´s men skiljer sig markant genom sitt 

totala förbud mot fördelningspolitik något som inte finns direkt uttalat hos Mill samt även i sin 

fokusering på individen. Efter dessa två tänkare följer en redogörelse över John Rawls modell. 

 

2.3 Rawls teori om rättvisa 
Rawls bygger sin teori liksom Nozick utifrån ett kontraktsrättsligt perspektiv med vilket menas 

att individerna i en hypotetisk ursprungsposition tecknar ett kontrakt över hur en stat bör fungera. 

Hans syn på ursprungssituationen skiljer dock sig en hel del från Nozick's naturtillstånd. Rawls 

tänker sig att personerna i ursprungssituationen befinner bakom något han väljer att kalla för 

”okunnighetens slöja”. Denna situation är helt hypotetisk och har aldrig inträffat. Rawls använder 

den endast för att visa hur ett rationellt samhällskontrakt skulle utformas. Enligt hans teori skulle 

personerna i ursprungsituationen inte känna till något om sin plats i samhället, klasstillhörighet, 
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sociala status eller eventuell tursamhet vid fördelningen av naturgivna talanger och förmågor. 

Han förutsätter även att individen i denna situation inte har någon uppfattning om vad de 

uppfattar som värdefull och vilka psykologiska böjelser de äger. Personerna är dock försedda 

med egenskaper som ger dem en viss rättviseuppfattning. Utifrån dessa förutsättningar kommer 

personerna att välja de grundprinciper som skall gälla samhälliga institutioner (Rawls 1999:33-

34). Eftersom människor utifrån dessa kriterier kommer att välja principer som enligt Rawls 

måste ses som rationella och objektiva kan man enligt honom anse att dessa principer för rättvisa 

även är skäliga principer, därav rättvisa som skälighet (1999). 

 

I denna tänkta ursprungssituation kommer parterna överens om regler för samhället. Den första 

regel man här naturligt bör komma överens om är den som reglerar frihet. Varför detta är så 

viktigt förklara Rawls med att personer är mån om att försvara sin personliga integritet, sina mål 

och övertygelser oavsett vilka dessa kan tänkas vara då slöjan av okunnighet försvinner.(1999) 

Denna reglering av frihet bygger dels på en första princip samt en prioriteringsregel. 

 

”Första principen 

Alla ska ha samma rätt till de mest omfattande systemet av grundläggande friheter som är 

förenligt med att alla har ett liknande frihetssystem. 

Prioritetsregeln 

Rättviseprinciperna ska rangordnas i lexikalisk ordning, och därför kan friheten 

inskränkas endast för frihetens skull. Det förekommer två fall: a) en mindre omfattande 

frihet måste stärka hela det frihetssystem som är gemensamt för alla, och b) en frihet som 

inte är lika för alla måste vara acceptabel för de medborgare vars frihet är mindre.” 

(Rawls 1999:244) 

 

Detta är alltså grunden för det kontrakt som kommer att tecknas i ursprungssituationen. Det ges 

alltså inget utrymme för att kränka någons frihet om detta inte sker för att säkra friheten själv. 

När det kommer till omfördelning så anser Rawls att tillskillnad från Nozick att detta är 

godtagbar. Denna omfördelning gäller nytta. Denna definieras inom ekonomisk teori ofta som 

varor och tjänster av olika slag. Dessa är nödvändiga för våran överlevnad, den mest primära 

nyttigheten kan ses vara mat. Människor har även ytterligare behov än de fysiska, dessa kan vara 
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intellektuella och kulturella. Våra behov ses inom den ekonomiska teorin som omättliga medan 

våra resurser däremot är knappa. Om inte annat så har vi själva inte tid att på egenhand tillgodose 

alla våra behov (Eklund 2004 34-36). På grund av dessa förhållanden kommer en viss 

omfördelning av nytta bli tvungen att ske. I Rawls ursprungsituiation så regleras detta genom den 

så kallade differensprincipen. Denna sammanfattar han på följande sätt: 

 

”Sociala och ekonomiska ojämlikheter ska ordnas så att de är både a) till största förväntade 

fördel för de minst gynnade och b) knutna till ämbeten och befattningar som står öppna för alla 

under förhållanden som ger alla skäligt jämngoda möjligheter” (Rawls 2004:96). 

 

Anledning till att i ursprungsstiuationen skulle formulera principen på detta sätt bygger på att 

man utifrån de kunskaper individen har bakom slöjan av okunnighet skulle utforma hela 

samhället som ett samarbetsprojekt för att vinna ömsesidiga fördelar(Rawls 2004:97). Enligt 

Rawls beror detta på att man i ursprungssituationen inte vet något om vilken eventuell 

samhällsposition och vilka eventuella fördelar man kommer att åtnjuta. Man vill alltså på grund 

av detta försäkra sig om att den minst lyckligt lottade ändå kommer att tjäna på ett samhälle 

(1999).  

 

Sammanfattningsvis kan vi direkt sätta upp vissa likheter och skillnader mellan de olika 

filosoferna. Mill´s modell fokuserar på den totala nyttan och vikten av att staten arbetar för att 

maximera denna. Nozick däremot anser att statens enda skyldighet är att skydda medborgarnas 

naturliga rättigheter, maximering av nytta inte är något staten har mandat att syssla med. Rawls 

däremot ser staten som ett stort samarbetsprojekt vilket skall syfta till att ge alla medborgare 

fördelar. Nozick motsätter sig denna syn totalt, han menar att alla form av omfördelning måste 

ses som ett inkräktande på den personliga friheten. Denna syn omöjliggör helt Rawls modell. När 

det gäller Mill så är hans tankar till viss del förenliga med Rawls, det går att säga att maximering 

av nytta till viss del är förenlig med synen på staten som ett projekt för samarbete. Huruvida 

Nozick och Mill är förenliga är i mångt och mycket beroende av huruvida försvaret av individens 

integritet till varje pris maximera den totala nyttan maximalt. Efter denna sammanfattning går 

uppsatsen nu vidare till det skede där det är dags att bygga en referensram kring vad som 

kännetecknar en rättvis fördelning. 
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2.4 Regler för rättvis delning 
Efter att ha redogjort för valda tänkares teorier skall jag nu bygga en referensram för 

rättvisdelning. Jag kommer enbart att beröra fördelning av ett objekt och ingenting annat. Jag 

skall liksom Rawls och Nozick bygga min ram utifrån ett samhällskontrakt som individerna 

tecknar.  

 

Jag skall nu ge de förutsättningar som individerna befinner sig i vid tecknandet av kontraktet. 

Individerna lever i en situation som liknar den som Nozick ger i sin teori. Individerna befinner sig 

inte bakom någon slöja av okunnighet, de känner alltså sig själva och sina intressen, dock vet de 

inte något eller ytterst lite om sina medmänniskor och deras färdigheter och mål. Anledningen till 

denna brist på kunskap bygger jag på att det är högst troligt att det vid tillfället för tecknandet av 

kontraktet är första gången individerna kommunicerar, hade de tidigare gjort det borde någon 

form av förhållningsregler ha uppkommit vid det tillfället.  Avsikten individerna har med att 

teckna ett kontrakt med varandra är i enlighet med Mills tankar att öka sin lycka. Vad som ger 

individerna en ökad lycka är helt individuell. I och med detta är också dessa mån om att skydda 

sin frihet att sträva efter denna individuella lycka. Detta medför att individerna till att börja med 

värnar om att skydda just friheten. Detta skydd bör formuleras på ett liknande sätt som Rawls 

formulerar det. En rationell individ bör i den givna situationen anta att dennes lycka har störst 

chans att maximeras om dennes frihets skyddas in i det längsta, den enda inskränkning i detta 

skydd bör vara att någons frihet kan inskränkas om detta ökar friheten i det stora hela. Detta 

antagande försvarar jag utifrån både Rawls och Mills resonemang angående individens 

beskaffenheter. Den första regeln gällande fördelning blir alltså följande: 

 

1. Friheten får aldrig inskränkas genom någon fördelning om inte detta 

inskränkande gagnar friheten i stort. 

 

När individerna i den givna situationen har kommit överens om denna princip så går de vidare i 

kontraktet. Det dessa nu är mån att skydda är det de redan äger. I och med att de ingår kontraktet 

för att vinna mer lycka så är det helt irrationellt att genom kontraktet gå med på något som skulle 

försämra den situation de redan befinner sig i. Ett problem uppstår emellertid här. Om en 

uppkommen pålaga skall fördelas måste någons ursprungssituation försämras? Det individerna 
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här kommer fram till är att om en sådan situation skulle uppkomma så bör hänsyn tas till den 

totala nyttan, alltså kan en eventuell pålaga tillåtas bryta mot denna regel om detta görs på ett 

sådant sätt att den totala lyckan maximeras under rådande förutsättningar. Vi skall dock lämna 

detta resonemang för stunden för att hastigt återkomma till det. Med ett förbehåll har vi nu 

tecknat en till regel i kontraktet: 

 

2. En fördelning får inte försämra någon individs ursprungssituation, med undantag 

om en plötsligt uppkommen pålaga måste fördelas.  

 

Efter att i kontraktet först och främst ha försvarat sin frihet och därefter säkrat sina fördelar de tar 

med sig in i den nya sammanslutningen går nu våra personer vidare till själva fördelningen av 

något objekt eller förändring som uppkommer respektive tillkommer utan inverkan av någon 

specifik individ. Det naturliga här utifrån avsikten att öka sin lycka är att komma fram till ett 

system för fördelning som maximera den totala nyttan för hela sammanslutningen utan att bryta 

med de två tidigare reglerna man nedtecknat. För att på bästa sätt göra detta så bör all fördelning i 

första hand ske solidariskt, med solidariskt menas i detta sammanhang kollektivt. Detta med 

förbehållet att alla individer måste vara jämbördiga. Varför man väljer att ta med detta förbehåll 

härrör från att man vill maximera sin egen lycka, då personerna i fråga inte vet något om sina 

kamrater kan de heller inte bedöma sin egen position i förhållande till de övriga. Eftersom de inte 

har denna kunskap antar de att deras bästa sätt att maximera sin egen lycka är att teckna ett 

kontrakt som maximerar lyckan för hela sammanslutningen. Utifrån samma princip tecknar man 

en regel som gäller fördelning vid en situation då personerna i fråga inte är jämbördiga. Denna 

tecknas på ett sådant sätt att den fördelar nyttan på det sätt som maximerar den nytta objektet ger. 

En sådan regel bör ta i beräkning vilket behov de aktuella individerna har. Den individ med störst 

behov bör även få störst del, då objektet hos denne gör störst nytta och således skapar mest total 

lycka. Man kommer även här överens om att denna regel även kan inkräkta på den tidigare regeln 

angående att försämra någons ursprungssituation, dock endast om det rör sig om en oväntad 

pålaga. Varför man bestämmer sig för detta beror på att man på detta sätt minimerar förlust av 

lycka om det skulle uppkomma något obehag som måste fördelas. De regler man här kommer 

fram till är följande: 
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- Vid fördelning av ett objekt skall den totala nyttan objektet skapar maximeras, detta görs 

på bästa sätt: a) Om personerna i situationen är jämbördiga: solidariskt. b) Om personerna 

inte är jämbördiga: efter behov. Denna regel kan inkräkta på ursprungssituationen om det 

rör en plötsligt uppkommen pålaga eller obehag för hela sammanslutningen som måste 

fördelas. 

 

Vid fördelning av någon tillkommen pålaga omformuleras denna regel på följande sätt: 

 

- Vid fördelning av något obehag skall objektets negativa inverkan reduceras. Detta görs 

bäst på följande sätt: a) Om personerna i situationen är jämbördiga: solidariskt. b) Om 

personerna inte är jämbördiga: efter resursstyrka. 

 

Detta utifrån principen om att minimera förlusten av total lycka vid ett tillkommet obehag. Efter 

att ha tagit fram tre huvudregler vad gäller fördelning skall jag nu sammanfatta dem här och 

försvara deras rangordning utifrån samma kontraktsteori.  

 

- Friheten för aldrig inskränkas genom någon fördelning om inte detta inskränkande gagnar 

friheten i stort. 

 

- En fördelning får inte försämra någon individs ursprungssituation, med undantag om en 

plötsligt uppkommen pålaga måste fördelas.  

 

- Vid fördelning av ett objekt skall den totala nyttan objektet yttrar maximeras. Detta görs 

på bästa sätt: a) Om personerna i situationen är jämbördiga: solidariskt. b) Om personerna 

inte är jämbördiga: efter behov. Denna regel kan inkräkta på ursprungssituationen om det 

rör en plötsligt uppkommen pålaga eller obehag som måste fördelas. 

 

Anledning till att de tre reglerna för fördelning är prioriterad på detta sätt bygger på individens 

avsikt med att teckna ett samhällskontrakt med andra individer i ursprungssituationen. Avsikten 

är som jag tidigare varit inne på att öka sin lycka, det finns ingen poäng i att gå med i något om 

detta inte gagnar den lycka individen känner. 
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Vi har nu skapat ett kontrakt för hur fördelning skall ske, denna ram skall nu tillämpas på 

problemet med hög trafikintensitet i Stockholmsområdet. Detta för att avgöra om just 

trängselavgifter är ett rättvist system för att lösa denna situation utifrån den givna ramen.  
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3 Trängselskatter, rättvist eller ej? 
 

Efter att ha redogjort för hur systemet med trängselavgifter är uppbyggt samt vilket underlag det 

fanns för beslutet skall detta nu fogas samman med det ramverk över rättvisfördelning som 

byggts upp föregående kapitel. Denna analys delas upp i olika delar där var och en undersöker de 

olika aspekterna i ramverket samt hur kompatiblet det rådande systemet är i förhållande till detta.  

 

3.1 Kompatibelt regelverk? 
Systemet fungerar på det sättet att fordon som passerar en betalstation på sin väg in till 

stockholmsinnerstad debiteras en avgift. Denna varierar med tidpunkt, den är högre under 

högtrafik och lägre eller slopad under andra tider på dygnet. Det finns även fordon som är 

undantagna från avgiften. Dessa är uttryckningsfordon, diplomatbilar, taxibilar, bussar med en 

tjänstevikt på över 14ton och motorcyklar. (Vägverkets publikation 2003:95 - Vem vinner och 

vem förlorar på trängselavgifter). Övriga fordon är således skattepliktiga. När uppsatsen nu går 

vidare är det första som måste tas hänsyn till huruvida systemet med trängselskatter kränker 

regeln angående frihetens prioritet. 

 

För minnets skull kan det vara lämpligt att återigen repetera denna regel här: 

 

- Friheten får aldrig inskränkas genom någon fördelning om inte detta inskränkande gagnar 

friheten i stort. 

 

Kontentan av denna regel, som egentligen är densamma som den Rawls formulerade, är att ingen 

individs frihet får försämras om inte denna försämring gagnar friheten i det stora hela. När det 

gäller problemet med för hög trafikdensitet i Stockholmsområdet kan detta ses som ett problem 

som i sig är ett hot mot friheten. Detta främst genom det miljöhot den utgör, men även ur andra 

aspekter som rör framkomlighet. I och med detta så legitimeras inskränkningar i olika individers 

frihet när en lösning på detta problem skall nås. Dock så ligger ett skydd mot överdrivna 

inskränkningar implicit i frihetsregeln, för att en inskränkning skall vara legitim måste den 

samtidigt som den gagnar friheten även vara relevant i sin storlek i förhållande till sitt syfte. 
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Alltså, en inskränkning av en frihet får inte vara godtyckligt stor utan måste svara mot den nytta 

den tjänar.  

 

Det intrång trängselskatten gör på friheten är att de avgiftsbelägger transporter mellan en punkt 

till en annan, dock endas om personen i fråga använder bil. Detta kan medföra att individer med 

en liten förmögenhet och låg inkomst hindras från att ta bil till sitt arbete, övriga kategorier bör 

även i fortsättningen ha råd att använda bil om dessa prioriterar detta. Dock så kommer avgifterna 

att gynna lokaltrafiken, ett transportmedel som den först nämnda kategorin är en flitig användare 

av. Utifrån detta perspektiv kommer just låginkomsttagare att vara den stora vinnaren av 

trängselskatter i och med att deras huvudtransportmedel kommer vara det som gynnas mest av 

avgifterna. Detta borde enligt frihetsregeln försvara trängselskatterna utifrån deras perspektiv, 

genom en frihetsinskränkning som rör deras bil körande, vilket inte är någon större aktivitet hos 

dessa så ökar deras rörelsefrihet med hjälp av kollektivtrafik. Viktigt att påpeka är att detta gäller 

alla kategorier individer, kollektivtrafik är fri för alla att använda. När det gäller hög och 

medelinkomsttagare så kommer dessa fortsättningsvis att kunna köra bil till innerstaden, dock 

med en extra utgift. Denna kan dessa dock spara in om de använder kollektivtrafik. Det blir alltså 

en prioritets fråga för dessa. För dessa grupper kan det således inte ses som ett överdrivet ingrepp 

på deras frihet med trängselavgifter. 

 

Det skall nu vidare avgöras om det inkräktande på ursprunsituationen som trängselskattern de 

facto gör är rättvist eller inte. För detta kommer vi att använda oss av regel två, som var följande:  

 

- En fördelning får inte försämra någon individs ursprungssituation, med undantag om en 

plötsligt uppkommen pålaga måste fördelas.  

 

Den ökade trängseln måste ses som ett uppkommet problem som kräver en lösning. Eftersom 

denna lösning ofrånkomligt kommer att påverka någons situation i en negativ riktning, vissa 

måste helt enkelt sluta köra bil i det aktuella området så måste det ses som något ont som skall 

fördelas på ett rättvist sätt. För att göra detta används den tredje regeln:  
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- Vid fördelning av ett objekt skall den totala nyttan objektet yttrar maximeras detta görs på 

bästa sätt: a) Om personerna i situationen är jämbördiga: solidariskt. b) Om personerna 

inte är jämbördiga: efter behov. Denna regel kan inkräkta på ursprungssituationen om det 

rör en plötsligt uppkommen pålaga eller obehag som måste fördelas. 

 

Eftersom det i detta fall rör sig om ett visst obehag som skall fördelas så måste den 

omformulerade regeln tas i bruk. Denna lyder enligt följande: 

 

- Vid fördelning av något obehag skall objektets negativa inverkan reduceras, detta görs 

bäst på följande sätt: a) Om personerna i situationen är jämbördiga: solidariskt. b) Om 

personerna inte är jämbördiga: efter resursstarkhet. 

 

Utifrån detta skall ett system för att minska trängseln i stockholmsinnerstad i förstahand utformas 

solidariskt. Nu måste dock detta sägas falla på att de individer som berörs inte kan ses som 

jämbördiga. Det finns klyftor vad gäller möjligheter och resurser. Alltså måste lösningen på 

problemet fördelas på ett icke kollektivt sätt. Som systemet nu är utformat så görs det detta på ett 

i första anblicken bra sätt, det finns problematik som jag kommer att återkomma till senare. 

Genom den nuvarande funktionen så bidrar de som har mest resursers också med den största 

biten. Medan de svagare bidrar med det de kan. Detta eftersom det redan tidigare var de 

resursstarka som i huvudsak körde bil i det aktuella området, de resurssvaga använde sig i 

huvudsak av lokaltrafik. Systemet medför nu att trafiken minskar och kollektivtrafiken stärks, 

vilket gynnar de redan tidigare brukarna av kollektivtrafik. När det gäller miljön blir det vi 

tidigare nämnt än tydligare, här är det enbart de som är resursstarka som bidrar genom att sänka 

sin egen bekvämlighet. Systemet i stort bör alltså ses som rättvist. Det jag nu ska gå vidare till är 

de fordon och personer som är undantagna skatten.  

 

När det gäller huruvida någon skall undantas från trängselskatt så är även detta beroende av 

resursstyrka, det vill säga vilka möjligheter denne har att ändra sina vanor. Utifrån detta bör 

någon som helt nödvändigt måste köra bil inom den aktuella zonen även vara fri skatten. Just 

detta blir till ett visst dilemma i vårat resonemang, syftet med avgiften är ju att få bort trafik från 

centrala Stockholm. De som däremot absolut måste köra bil i det aktuella området kommer trots 
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avgift eller ej ju att fortsätta med detta. För dessa fyller inte avgiften den funktion den är tänkt att 

göra utan är bara en pålaga som dessa inte kan påverka. Utifrån detta resonemang borde individer 

i denna kategori alltså undantas skatten. Å andra sidan har vi också solidaritets principen, vilket 

här skulle gälla alla brukare av bil. Denna regel hade dock ett undantag som slog in i situationer 

då de påverkade inte befinner sig i en jämställd position, då fallet är detta skulle pålagan fördelas 

efter förmåga. I denna situation kan inte de påverkade sägas vara jämställda, de som inte har 

något annat val än att köra bil är inte jämställda med dem som har möjlighet att använda sig av 

kollektivtrafik. Frågan är dock om dessa ändå helt skall undantas skatten eller om de får nöja sig 

med en reducerad skatt beroende på deras förmåga. Utifrån den tredje regeln lutar det snarare åt 

det senare än det tidigare. De som nu är undantagna skatt är främst näringsidkare. Att 

kollektivtrafik och liknande verksamheter är undantagna skatt är ingenting att diskutera, syftet 

med avgiften är ju att främja denna typ av persontransport. Att utryckningsfordon och liknande 

även de är undantagna skatten anser jag inte heller är så mycket att orda om. Att bilar ägda av 

personer som av lag om immunitet och privilegier i vissa fall är undantagen från skatteplikt i 

Sverige även skall slippa trängselskatt är svårare att försvara. Denna lag gäller bland annat 

diplomater och även Sverigesregent. Att dessa personer är undantagna skatten går inte att 

försvara utifrån givna rättviseprinciper. De bidrar i lika hög grad som någon annan till problemen 

och måste även ses som relativt resursstarka. Möjligt kan vara att Sveriges konung av skäl som 

härrör av dennes roll som offentligperson inte har så lätt att åka kollektivt, men detta kan inte 

anses som nog till skäl för att han är helt är befriad från avgiften, han måste definitivt ha råd att 

betala den. När det gäller företag och liknande så skiljer de sig från fall till fall vilka som är 

undantagna och vilka som inte är det. Exempelvis taxiföretagare slipper skatten medan 

budservice företag inte gör det. Båda dessa måste ses som relativt beroende av sina fordon i sin 

verksamhet och skulle därför kvalificera sig för någon form av reducering av avgiften. Hur stor 

denna skulle vara för var och en är dock en bedömningsfråga som jag kommer att lämna därhän i 

denna rapport. Kontentan av vilka som bör vara undantagna och vilka som inte borde vara det 

utifrån våra principer för rättvisa har sin grund i först och främst solidaritetsprincipen och 

därefter i resursprincipen. Alltså: i första hand skall de som trafikerar det aktuella området betala 

avgiften solidariskt med undantag av dem som är tvingade att bruka något fordon. För dessa skall 

avgiften vara beroende av deras resursstarkhet och möjligheter.  
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3.2 Rättvist eller inte? 
Det är nu tid att svara på syftet vilket var att utröna om trängselskatter är ett rättvist 

system för att råda bot på trafiksituationen i stockholmsinnerstad. För att göra detta har vi 

byggt en egen referensram kring rättvisa utifrån de tre teorierna. Så är det ett rättvist 

system eller inte? Det som skall fördelas är ansvaret att minska trafiken i Stockholms 

innerstad. De huvudsakliga aktörerna är dels privata trafikanter samt företag som brukar 

vägnätet i det aktuella området. De stora problemen är den alltför höga trafikdensiteten i 

området och de miljöproblem denna orsakar. Det som skall fördelas är avgiften som skall 

råda bot på de tidigare nämnda problemen. Den slutsatts som går att dra utifrån den 

aktuella referensramen är när det gäller själva funktionen i systemet, att den måste det 

sägas vara rättvist i sin grundfunktion. Det stämmer väl överens med vårat system över 

rättvisa att de som bidrar till problemet också är de som ska ta den största bördan för att 

lösa det, speciellt när de också som i detta fall kan ses som de med de största resurserna 

för detta. Det gör att friheten i stort måste anses gagnas utifrån referensramen. 

Fördelningen är alltså att se som rättvis enligt tidigare nämnd ram. Det som är 

problematiskt ur vårat perspektiv med systemet är de som är undantagna avgiften. De 

enda som borde vara undantagna skatten eller ha en reducerad sådan är de som är helt 

tvungna att använda sig av bil, detta helt utifrån principen om resursstarkhet. Alltså är 

inte avgiften nog tydligt fördelad efter aktörernas resursstarkhet utan brister på denna 

punkt. För att helt vara kompatibelt med referensramen borden således en större 

anpassning efter möjligheter till förändring av transportvanor iakttas. 
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