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Folkomröstningen om en väg i Finngösaravinen – analys av valresultatet
beträffande ett vägprojekt i Partille
av Stefan Grudemo och Pernilla Ivehammar
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
581 95 Linköping

Sammanfattning
Brattåskärrsvägen är en genomfartsled i bostadsområdet Norra Sävedalen,
bestående av äldre villabebyggelse, i Partille kommun. Trots tidigare hastighetsdämpande åtgärder på vägen anser kommunen att vägen behöver avlastas från
trafik. Därför har man haft planer på att dra en ny väg i den närbelägna
Finngösaravinen, ett närströvområde bevuxet med lövträd.
Politikerna har dock inte kunnat enas om denna nya väg och beslöt därför att
anordna en kommunal folkomröstning om den i samband med Europaparlamentsvalet den 13 juni 2004. I omröstningen om vägen deltog 43,9 % av de
röstberättigade och 60,5 % av dessa röstade mot den.
I vår uppföljning av omröstningen skickades 982 enkäter ut till slumpmässigt
utvalda personer mellan 18 och 75 år boende i Partille kommun. Dessutom
utvaldes vardera 300 personer ur tre områden som särskilt skulle komma att
påverkas om den nya leden skulle byggas. De tre olika områdena var ett östligt
närområde, Finngösa, som skulle få vägen i sitt närområde, ett avlastningsområde
bestående av området kring Brattåskärrsvägen och ett västligt närområde
bestående av de östra delarna av Norra Sävedalen, som skulle få den nya vägen i
sitt närområde men också till viss del få en avlastning av den.
För urvalet från hela kommunen är det en överrepresentation bland svarande
intervjupersoner som röstade i folkomröstningen; 59 % av de svarande på enkäten
röstade i omröstningen medan valdeltagandet var 44 %. Däremot är fördelningen
mellan ja-, nej- och blankröstande i vår uppföljning snarlik resultatet i
folkomröstningen. Vår undersökning visar att det främsta skälet till att man
röstade ja i folkomröstningen var att den tilltänkta vägen skulle avlasta vägar i
Norra Sävedalen från trafik; över hälften, 58 %, av de ja-röstande angav detta skäl
till sitt ställningstagande. De som röstade nej till vägen gjorde det främst för att
den tilltänkta leden skulle göra intrång i Finngösaravinen.
Vid en uppdelning mellan män och kvinnor i vårt urval från hela kommunen
visar det sig att valdeltagandet var något större bland männen. Valdeltagandet
stiger med åldern och med ökad inkomst. Andelen nej-röster var högre bland
billösa jämfört med dem som har tillgång till bil och andelen nej-röster var också
högre bland dem som har små barn, 0–6 år gamla, i hushållet jämfört med dem
som inte har det.
En regressionsanalys visar att bland vårt urval ur hela kommunen minskar
sannolikheten signifikant för ett nej-val ju oftare respondenten åker på de vägar
(Brattåskärrsvägen och Stora Ringvägen) som skulle ha avlastats av den tilltänkta
vägen, med ökande ålder samt om respondenten bor i Mellby, Paradiset eller
Lexby (områden som skulle kunna utnyttja den nya vägen för resor till Göteborg
och som har både E20 och Göteborgsvägen som barriärer mellan sina bostäder
och Finngösaravinen). Däremot ökar sannolikheten signifikant för ett nej-val ju
oftare personen vistas i Finngösaravinen.
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En stor andel i urvalet från det östra närområdet Finngösa deltog i
folkomröstningen och en stor majoritet av dessa röstade nej till vägen. Störst
motstånd var det bland kvinnor. En regressionsanalys för detta urval visar att
sannolikheten för en nej-röst minskar signifikant med ökat resande på de vägar
som skulle ha avlastats och ökar med vistelsefrekvens i Finngösaravinen.
I urvalet i avlastningsområdet röstade en knapp majoritet ja till vägen.
Kvinnorna röstade i något större utsträckning än männen ja till vägen och jaandelen stiger med åldern. En regressionsanalys för området visar att
sannolikheten för ett nej-val ökar signifikant ju oftare en person vistas i
Finngösaravinen och minskar med stigande ålder.
I vårt urval i det västra närområdet är andelarna ja- respektive nej-röster likt
andelarna för urvalet ur hela kommunen. En majoritet röstade nej till vägen och
störst motstånd var det bland kvinnorna. Andelen ja-svar stiger med åldern.
Sannolikheten för att en boende i området har röstat nej ökar signifikant ju oftare
han eller hon vistas i Finngösaravinen och minskar med stigande ålder.
I vår undersökning hade vi en fråga för att undersöka om en restidsbesparing
genom vägens tillkomst skulle öka sannolikheten att rösta ja till vägen och på så
sätt värdera intrånget i Finngösaravinen via tid. Inte många ändrade sitt val från
nej till ja under förutsättningen att vägen skulle ha inneburit fem minuters
restidsvinst. Intervjupersonernas kommentarer tyder på att en eventuell
restidsbesparing inte var avgörande för deras ställningstagande. En eventuell
restidsvinst var inte heller något som förekom i debatten inför folkomröstningen.
Istället handlar fallet med ny väg i Finngösaravinen om en trafikavlastning av
främst Brattåskärrsvägen och ett intrång i naturområdet Finngösaravinen.
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Inledning och bakgrund

Partille kommun, belägen nordost om Göteborg, är med sina drygt 33 000 invånare en till invånarantalet medelstor svensk kommun. Till ytan är den en av
Sveriges minsta med en landareal på 51,80 km2 . I kommunens västra del,
gränsande till Göteborgs stad, ligger bostadsområdet Sävedalen. Brattåskärrsvägen (se figur 1 och 3) är den viktigaste kommunikationslänken mellan
Sävedalen och Göteborg respektive de centrala delarna av Partille.

Figur 1 Brattåskärrsvägen.
(Källa: http://www.partille.se).

Brattåskärrsvägen sträcker sig genom äldre villabebyggelse och är, enligt
kommunen, inte anpassad efter den fordonsmängd som trafikerar den. Årsdygnstrafiken är 6 600 fordon på den norra delen och 4 800 fordon på den södra. Mellan
55 och 75 % av trafiken på Brattåskärrsvägen är genomfartstrafik och hastighetsbegränsningen är 30 km/h.
Under år 2002 gjordes hastighetsdämpande åtgärder på Brattåskärrsvägen.
Körbanebredden minskades, ett par korsningar förhöjdes och cykelvägar byggdes
ut. Fortfarande kvarstår dock trafiksäkerhetsproblem i form av anslutande gator
och utfarter från tomter med skymmande häckar. Åtgärderna på Brattåskärrsvägen
har inneburit att en del av trafiken flyttats över till den närbelägna Stora
Ringvägen och orsakat trafikproblem på denna.
För att avlasta trafiken i Norra Sävedalen (Sävedalen är indelad i Norra
respektive Södra Sävedalen) har kommunen haft planer på att dra en ny väg
genom Finngösaravinen (se figur 2 och 3) öster om bostadsområdet. Tidigare
brukades åkermarken i ravinen men numera växer markerna igen allt mer.
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Ravinen är idag ett populärt närströvområde bevuxet med lövskog, främst vanliga
trädslag som asp, björk, sälg och al men även med inslag av ädellövträd som ek
och hassel. Inslaget av ädla lövträd är dock större öster om området. Partille
naturskyddsförening1 bedömer området som ”ett synnerligen välbeläget och
naturskönt natur- och rekreationsområde med betydande botaniska, ornitologiska
och landskapsmässiga värden”.

Figur 2 Finngösaravinen.
(Källa: http://www.partille.se).

1

http://partille.krets.snf.se.
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Figur 3 Karta över Partille med den tilltänkta leden inritad.
Kommunen har bedömt att en väg i Finngösaravinen skulle trafikeras av ungefär
3 000 fordon/dygn varvid trafiken på Brattåskärrsvägen skulle halveras.
Som framgår av beskrivningen ovan skulle den planerade vägen i
Finngösaravinen vara en kommunal angelägenhet. Den skulle således finansieras
av kommunen utan några medel från Vägverket.

2

Folkomröstningen

Politikerna i Partille kommun kunde dock inte enas huruvida en väg skulle
anläggas i Finngösaravinen. Därför beslutade kommunfullmäktige vid ett
sammanträde den 26 februari 2004 att en kommunal folkomröstning skulle hållas
i samband med Europaparlamentsvalet den 13 juni 2004. Inför omröstningen
skickades en informationsfolder ut till hushållen i kommunen i vilken
problematiken med trafiken i Norra Sävedalen samt den planerade vägens för- och
nackdelar beskrevs (se bilaga 1).
Frågan som ställdes i omröstningen var: ”Anser du att det ska byggas en väg
mellan norra och södra Sävedalen i Finngösaravinen?” Av de cirka 24 000
personer som var röstberättigade deltog 43,9 % i omröstningen och majoriteten
ansåg att det inte ska byggas en väg. Av de röstande (6 549 personer) röstade
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60,5 % nej, 34,2 % (3 699 personer) röstade ja och 5,2 % av de röstande
(562 personer) röstade blankt.2
Folkomröstningar om vägar är en ovanlig företeelse i Sverige. En av de få som
tidigare genomförts, om Vallaleden i Linköping 1989, följdes upp av en VTIstudie.3

3

Undersökningen

Under hösten 2004 genomförde VTI i samarbete med Linköpings universitet en
enkätstudie som uppföljning till folkomröstningen om en väg i Finngösaravinen.
Frågeformuläret visas i bilaga 2. Ur Partille kommuns adressregister utvaldes
slumpmässigt 982 personer mellan 18 och 75 år. Dessutom gjordes slumpmässigt
urval på 300 personer vardera bland personer 18–75 år ur tre olika områden.
Dessa områden är de som skulle ha påverkats mest av en ny led i
Finngösaravinen. Områdena var följande:
•

Finngösa (östligt närområde). Detta närområde är beläget öster om ravinen.
Boende i området skulle få ett intrång i sitt närområde. Boende närmast
ravinen skulle få vägen ett 100-tal meter från sin bostad.
Kring Brattåskärrsvägen (avlastningsområde). Den nya leden skulle avlasta
detta område från trafik. För vissa i området är dock avståndet till ravinen
endast några hundra meter, vilket innebär att de skulle få intrång i ett
närströvområde.
Östra delen av Norra Sävedalen (västligt närområde). Detta närområde är
beläget väster om ravinen. Boende i området skulle få ett intrång i sitt
närområde och avståndet mellan fastigheterna belägna närmast vägen och
vägen skulle endast vara några 10-tal meter. Samtidigt skulle leden avlasta
bostadsgator i området från trafik.

•

•

Hypotesen kring områdesurvalen var att i det östliga närområdet Finngösa borde
andelen motståndare till leden vara större än i kommunen som helhet eftersom
detta område drabbas mer negativt än andra områden av en led i Finngösaravinen.
Avlastningsområdet borde, enligt vår hypotes, ha en större andel ja-röstare
eftersom den nya vägen skulle avlasta detta område. Det västliga närområdet får i
stor utsträckning ta del av såväl ledens för- som nackdelar. Vissa boende får
trafikavlastningen av sin bostadsgata. De bor dock även nära Finngösaravinen.

3.1 Hela Partille kommun
Totalt fick således 982 slumpmässigt utvalda personer i Partille kommun i åldern
18–75 år en enkät hemskickad. Av dessa skickade 617 tillbaka en ifylld enkät,
vilket innebär en svarsfrekvens på 63 %. En fråga i enkäten löd ”Hur röstade Du i
folkomröstningen om vägen?” Svarsalternativen var: ”jag röstade ja”, ”jag röstade
nej”, ”jag röstade blankt” och ”jag röstade inte alls”. Tabell 1 visar hur de
svarande i vårt urval uppger att de röstade samt resultatet i folkomröstningen.

2
3

http://www.partille.se. (2004-06-16)
Grudemo, 1990.
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Tabell 1 Hur ip (intervjupersoner) röstade samt utfall i folkomröstningen –
andelar totalt (hela kommunen).
Hur röstade – andelar
totalt
Röstade ja
Röstade nej
Röstade blankt
Röstade inte alls
Totalt

Hur ip svarat

Utfallet i folkomröstningen

19 %
37 %
3%
41 %
100 % (617 personer)

15 %
27 %
2%
56 %
100 % (24 624 personer)

De som röstade i folkomröstningen är överrepresenterade bland de svarande
intervjupersonerna. Av dem som besvarat vår enkät röstade 59 % i folkomröstningen medan valdeltagandet var 44 %. Tabell 2 visar hur de som röstade fördelar
sig på ja, nej och blankt i vårt urval och resultatet i folkomröstningen.
Tabell 2 Hur ip röstade samt utfall i folkomröstningen – andelar av dem som
röstade (hela kommunen).
Röstade ja
Röstade nej
Röstade blankt
Totalt

Hur ip svarat
32 %
63 %
5%
100 %

Utfallet i folkomröstningen
34 %
61 %
5%
100 %

När det gäller fördelningen mellan ja, nej och blankt bland dem som röstade i
folkomröstningen är resultatet i vår uppföljning likt resultatet i folkomröstningen.
Vi gör därför antagandet att vårt urval i hela kommunen är representativt för att
analysera resultatet i folkomröstningen. Det som bör hållas i minnet är att en
större andel av dem som röstade i folkomröstningen har besvarat vår enkät och
därmed verkar valdeltagandet högre än det verkligen var när vi analyserar hur
detta skiljer sig åt mellan olika grupper.
I enkäten ställdes frågan ”Varför röstade Du som Du gjorde i folkomröstningen”. Intervjupersonerna fick själva fritt skriva svar utan färdiga
svarsalternativ. Tabell 3 visar hur de som röstade ja i folkomröstningen besvarade
denna fråga. Hur de som röstade nej besvarade frågan visas i tabell 4 och
uppgivna skäl för blankröst visas i tabell 5.
Tabell 3 Uppgivet skäl till varför ip röstade ja (hela kommunen).
Uppgivet skäl
Avlastning
Bättre kommunikationer
Förnyelse, utveckling
Inte värt bevara ravinen
Inget
Totalt
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Andel
58 %
23 %
6%
2%
11 %
100 % (115 personer)
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Tabell 4 Uppgivet skäl till varför ip röstade nej (hela kommunen).
Uppgivet skäl
Miljöintrång
Prioritera annat
Redan mycket väg och järnväg
Överflyttning av problem
Ger ökad trafik
Annan trafiklösning
Annat
Inget
Totalt

Andel
56 %
12 %
10 %
4%
3%
2%
2%
11 %
100 % (228 personer)

Tabell 5 Uppgivet skäl till varför ip röstade blankt (hela kommunen).
Uppgivet skäl
För lite info / ej tillräckligt insatt
Ej berörd
Svårt ta ställning
Politiker borde ta beslut
Ingen åsikt
Inget
Totalt

Antal
6
4
3
2
1
2
18 personer

De främsta uppgivna skälen för att ha röstat ja är avlastning eller bättre
kommunikationer. Nej-svar uppges främst bero på intrång. Andra skäl är att vilja
prioritera annat istället eller att det redan finns mycket vägar och järnvägar.
Anledningar till blank-röster är att ip har för lite info/ej är tillräckligt insatt, inte är
berörd eller har svårt att ta ställning.
3.1.1 Skillnader mellan olika grupper
Det är intressant att se om kvinnor och män samt personer i olika åldrar röstar
olika. Tabell 6 visar hur kvinnorna i vårt urval röstade och tabell 7 visar hur
männen i vårt urval röstade.
Tabell 6 Hur kvinnorna i vårt urval röstade (hela kommunen).
Röstade ja
Röstade nej
Röstade blankt
Röstade inte alls
Totalt

12

Totalt
16 %
36 %
4%
44 %
100 % (314 kvinnor)

Av dem som röstade
29 %
64 %
7%
100 %
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Tabell 7 Hur männen i vårt urval röstade (hela kommunen).
Totalt
21 %
38 %
2%
39 %
100 % (303 män)

Röstade ja
Röstade nej
Röstade blankt
Röstade inte alls
Totalt

Av dem som röstade
35 %
62 %
3%
100 %

Det finns vissa skillnader mellan kvinnors och mäns röstande. En större andel av
kvinnorna (44 %) än männen (39 %) röstade inte alls. Bland de röstande
kvinnorna var andelen blankröster högre (7 % jämfört med 3 %) och andelen jaröster lägre (29 % jämfört med 35 %) jämfört med männen.
Intervjupersonerna (ip) fick uppge sin ålder i vår undersökning. Exempelvis
kan intervjupersonerna delas in i följande fyra åldersgrupper; 18–30 år, 31–45 år,
46–60 år, 61–75 år. Tabell 8 visar hur dessa fyra olika åldersgrupper röstade i
folkomröstningen.
Tabell 8 Hur olika åldersgrupper i vårt urval röstade (hela kommunen).
Röstade ja
Röstade nej
Röstade blankt
Röstade inte alls
Totalt

18–30 år
9%
26 %
5%
60 %
100 %

31–45 år
14 %
40 %
3%
43 %
100 %

46–60 år
19 %
39 %
3%
39 %
100 %

61–75 år
35 %
36 %
3%
26 %
100 %

Av tabellen kan man utläsa att valdeltagandet stiger med ökad ålder. En majoritet
av intervjupersonerna i den lägsta åldersklassen röstade inte medan endast en
fjärdedel av de i den äldsta åldersklassen inte röstade. Skillnaderna i
valdeltagande är anmärkningsvärda. Andelen som röstar ja till vägen stiger också
med åldern. Nästan hälften av dem som röstade i den äldsta åldersgruppen röstade
ja medan färre än en fjärdedel av dem som röstade i den yngsta åldersgruppen
röstade ja.
Har inkomsten betydelse för hur och om man röstar? Intervjupersonerna fick
en inkomstfråga som löd: ”Ungefär hur stor inkomst har Ditt hushåll sammanlagt
per månad efter skatt? Räkna samman den totala inkomsten i form av
studiemedel, lön, a-kassa, föräldrapenning, bostadsbidrag, barnbidrag,
socialbidrag m.m. efter skatt.” Svarsalternativen var 12 olika inkomstklasser. För
att få det hela mer åskådligt kan klasserna exempelvis delas upp i tre
inkomstgrupper; de med nettohushållsinkomsten 0–16 000 kr, de med nettohushållsinkomsten 16 001–32 000 kr och de med en nettohushållsinkomst på mer än
32 000 kr. Tabell 9 visar hur dessa inkomstgrupper röstade.
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Tabell 9 Hur olika inkomstgrupper i vårt urval röstade (hela kommunen).
Röstade ja
Röstade nej
Röstade blankt
Röstade inte alls
Totalt

0–16 000 kr
15 %
33 %
3%
49 %
100 %
(99 personer)

16 001–32 000 kr
21 %
36 %
1%
42 %
100 %
(279 personer)

Mer än 32 000 kr
20 %
40 %
5%
35 %
100 %
(185 personer)

En skillnad som är värd att notera är att valdeltagandet skiljer sig åt mellan de
olika inkomstgrupperna. Valdeltagandet ökar med ökad inkomst. Nästan hälften
av personerna i den lägsta inkomstgruppen (0–16 000 kr) i vårt urval röstade inte i
folkomröstningen medan endast cirka en tredjedel av personerna i den högsta
inkomstgruppen (mer än 32 000 kr) i vårt urval inte röstade.
Att fråga efter inkomsten kan uppfattas negativt. I kommentarer skrev
15 intervjupersoner att de var negativt inställda till denna fråga och tyckte den var
irrelevant. Av dessa 15 personer var det 12 stycken som inte besvarade frågan.
Totalt i urvalet för hela kommunen var det 54 intervjupersoner, dvs. 9 %, som inte
besvarade frågan.
Billösa kan tänkas rösta annorlunda än de som har tillgång till bil. Tabell 10
nedan visar andelarna bland dem som har röstat ja eller nej uppdelat på billösa och
de med tillgång till bil för privat bruk.
Tabell 10 Hur billösa och icke billösa i vårt urval röstade – andelar av ja och
nej (hela kommunen).
Röstade ja
Röstade nej
Totalt

Har tillgång till bil
35 %
65 %
100 %

Har inte tillgång till bil
23 %
77 %
100 %

Andelen nej-röster var högre bland personer utan tillgång till bil jämfört med dem
som har tillgång till bil bland dem som röstade.
Personer som har småbarn (i åldern 0–6 år) i hushållet röstade något
annorlunda än personer som inte har det. Tabell 11 visar att en större andel av
dessa personer röstade nej.
Tabell 11 Hur personer med och de utan barn i åldern 0–6 år i hushållet i vårt
urval röstade – andelar av ja och nej (hela kommunen).
Röstade ja
Röstade nej
Totalt

Har barn 0–6 år
25 %
75 %
100 %

Har inte barn 0–6 år
36 %
64 %
100 %

3.1.2 Regressionsanalys
En modell för att förklara varför olika intervjupersoner röstade på ett visst sätt kan
skattas med hjälp av regressionsanalys. Om en viss person röstar ja eller nej till
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vägen beror på vilken nytta han/hon anser sig få med väg respektive ingen väg.
Nyttofunktionen antas vara linjär:
(1)
Uk = α + Σ βiXik + εk
där Uk är nettonyttan för individ k av att slippa få en väg i Finngösaravinen, α är
en konstant, βi är koefficienter för olika förklaringsvariabler, Xik är en viss
intervjupersons ”värden” på förklaringsvariablerna och εk är slumptermen för
individ k. Om slumptermerna antas vara extremvärdesfördelade4 kan
sannolikheten för att rösta nej uttryckas med en logitmodell som skattas med
maximum likelihood:
eU
1
=
U
1+ e
1 + e −U
där P är sannolikheten för att individ k röstar nej till en väg i Finngösaravinen och
U är nyttofunktionen som uttrycks i (1) ovan.
Tabell 12 visar förklaringsvariablerna i en skattad modell över sannolikheten
för att intervjupersonen (ip) röstade nej istället för ja i folkomröstningen, skattad
med data från de intervjupersoner som antingen röstade ja eller röstade nej i
urvalet med hela kommunen som population. De förklaringsvariabler, bland dem
som ansågs kunna ha betydelse för valet, som är signifikanta med 90 % säkerhet
är med i modellen.
(2)

Pnej-svar =

Tabell 12 Regressionsmodell över sannolikheten för att ip röstade nej istället för
ja i urvalet från hela kommunen.
Variabel
Konstant
Åker (antal dgr/vecka ip åker på vägar som skulle
avlastas)
Vistas i Finngösaravinen (antal dgr/vecka ip vistas i
ravinen)
Dummyvariabel. 1 = ip bor i Mellby, Paradiset eller
Lexby
Ålder i år

Koefficient
2,029

P[|Z|>z]
0,0000

-0,153

0,0104

0,392

0,0045

-0,893

0,0429

-0,025

0,0051

Den beroende variabeln är om personen har röstat nej istället för ja i
folkomröstningen om väg genom Finngösaravinen i Partille. Modellen förklarar
alltså valet bland dem som har röstat ja eller nej i folkomröstningen bland urvalet
av samtliga invånare i Partille kommun. Sannolikheten för att en
kommuninvånare röstade nej:
•
•
•

minskar ju oftare han/hon åker på de vägar (Brattåskärrsvägen eller Stora
Ringvägen) som skulle avlastas av en ny väg genom Finngösaravinen
ökar ju oftare personen vistas i Finngösaravinen
minskar med ökande ålder.

Intervjupersonen fick fylla i ett av tio alternativa områden där de bor. Ett
alternativt område bestod av Mellby, Paradiset och Lexby. Sannolikheten är
signifikant lägre för att intervjupersonen röstade nej i folkomröstningen om
4

Detta beskrivs exempelvis i Carlsson, 2004.
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personen bor i Mellby, Paradiset eller Lexby. De som bor i detta område skulle få
en bättre resväg till vissa delar av Göteborg men har både E20 och
Göteborgsvägen mellan sina bostadsområden och Finngösaravinen, vilket
minskar möjligheten för dem att besöka ravinen.
Sannolikheten för att en viss person i urvalet från hela Partille kommun har
röstat nej istället för ja är:
(3)

Pnej-svar =

1
1+ e

− ( 2 , 029 - 0,153*Åker + 0,392*Vistas - 0,893*Bo_MPL - 0,025*Ålder )

För att exemplifiera hur sannolikheten varierar beroende på intervjupersonens
”värden” på förklaringsvariablerna ges här två exempel.
Exempel 1: Sannolikheten för att en person som är 65 år gammal, bor i Mellby,
Paradiset eller Lexby, aldrig vistas i Finngösaravinen och åker på de vägar som
skulle avlastas 4 ggr per vecka har röstat nej istället för ja är 25 %.
Exempel 2: Sannolikheten för att en person som är 30 år gammal, bor i ett annat
område än Mellby, Paradiset eller Lexby, vistas i Finngösaravinen 4 dagar per
vecka och åker på de vägar som skulle avlastas 2 gånger per vecka har röstat nej
istället för ja är 93 %.
3.1.3 Personer som inte röstade i folkomröstningen
De intervjupersoner som inte röstade i folkomröstningen fick besvara en fråga
som gällde hur de skulle ha röstat om de hade röstat i folkomröstningen.
Svarsalternativen var ”ja”, ”nej” och ”vet inte”. Tabell 13 nedan visar svaren på
den frågan.
Tabell 13 Hur de personer i urvalet från hela kommunen som inte röstade skulle
ha röstat.
Ja
Nej
Vet inte
Totalt

Andel av totalen
23 %
30 %
47 %
100 % (249 personer)

Andel av ja och nej
43 %
57 %

Det är en större andel som har uppgivit att de skulle rösta ja om de hade röstat
bland dem som inte röstade än bland dem som röstade i folkomröstningen.
Eventuellt skulle dessa som inte tidigare tagit ställning i frågan kunna påverkas av
vår senare i enkäten ställda hypotetiska fråga gällande hur de skulle rösta om den
nya vägen hade inneburit en restidsbesparing på 5 minuter per resa.
Tabell 14 visar förklaringsvariablerna i en skattad modell över sannolikheten
för att intervjupersonen skulle ha röstat nej istället för ja i folkomröstningen,
skattad med data från de personer som inte röstade, men som har uppgivit att de
skulle ha röstat ja eller nej om de hade röstat.
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Tabell 14 Regressionsmodell över sannolikheten för att rösta nej istället för ja
om hade röstat.
Variabel
Konstant
Åker (antal dagar per vecka ip åker på
vägar som skulle avlastas)
Dummyvariabel där 1 innebär att ip bor i
Mellby, Paradiset eller Lexby.

Koefficient
0,741

P[|Z|>z]
0,0028

-0,221

0,0144

-1,192

0,0678

Sannolikheten för att en kommuninvånare som inte röstade i folkomröstningen
skulle ha röstat nej om han/hon hade röstat minskar ju oftare han/hon åker på de
vägar (Brattåskärrsvägen eller Stora Ringvägen) som skulle avlastas av en ny väg
genom Finngösaravinen. Sannolikheten för att rösta nej minskar om personen bor
i Mellby, Paradiset eller Lexby. Antal vistelser per vecka i Finngösaravinen blev
inte en signifikant förklaringsvariabel i modellen över att rösta nej istället för ja
bland dem som inte röstade men uppgav att de skulle ha röstat ja eller nej. De som
röstade i folkomröstningen vistas oftare i Finngösaravinen (i genomsnitt
0,67 dagar per vecka) än de som inte röstade (i genomsnitt 0,31 dagar per vecka).
Detta kan vara ett bidragande skäl till den lägre andelen nej-svar bland de
sistnämnda.
Sannolikheten för att en viss person i Partille kommun som inte röstade skulle
ha röstat nej istället för ja är:
(4)

Pnej-svar =

1
1+ e

− ( 0 , 741 - 0,221*Åker - 1,192*Bo_MPL )

3.2 Östligt närområde
Som nämnts ovan genomfördes ett separat urval från det östliga närområdet
Finngösa. I detta urval har 175 av 298 intervjupersoner skickat in en ifylld enkät.
Detta innebär en svarsfrekvens på 59 %. De personer som bor i detta område
borde vara nöjda med folkomröstningens resultat eftersom de skulle få ett intrång
i närområdet om den nya vägen genom Finngösaravinen byggdes.
Tabell 15 visar om och hur de intervjupersoner som svarat bland de boende i
det östliga närområdet uppgivit att de röstade i folkomröstningen.
Tabell 15 Hur intervjupersonerna i det östliga närområdet röstade.
Röstade ja
Röstade nej
Röstade blankt
Röstade inte alls
Totalt

Totalt
9%
61 %
2%
28 %
100 % (175 personer)

Av dem som röstade
12 %
85 %
3%
100 %

Som väntat var det många av de svarande intervjupersonerna i detta område
(72 %) som röstade i folkomröstningen (eftersom de skulle påverkas mycket av en
ny väg) och en stor majoritet av dem som röstade (85 %), röstade nej till vägen.
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Tabell 16 visar hur män respektive kvinnor i urvalet från östligt närområde
röstade.
Tabell 16 Hur kvinnor respektive män röstade i urvalet från det östliga
närområdet.
Kvinnor
8%
63 %
1%
28 %
100 % (102 kvinnor)

Röstade ja
Röstade nej
Röstade blankt
Röstade inte alls
Totalt

Män
10 %
57 %
4%
29 %
100 % (73 män)

Valdeltagandet bland de svarande intervjupersonerna var lika högt för kvinnor
som för män. Männen röstade i större utsträckning ja eller blankt och i mindre
utsträckning nej än kvinnorna i detta urvalsområde. Det är fler kvinnor än män
som har besvarat enkäten i området.
Tabell 17 visar hur de olika åldersgrupperna i urvalet i det östliga närområdet
röstade i folkomröstningen.
Tabell 17 Hur olika åldersgrupper röstade i urvalet från det östliga närområdet.
Röstade ja
Röstade nej
Röstade blankt
Röstade inte
alls
Totalt

18–30 år
9%
41 %
0%

31–45 år
4%
79 %
0%

46–60 år
13 %
58 %
4%

61–75 år
9%
57 %
3%

50 %

17 %

25 %

31 %

100 % (32 ip)

100 % (54 ip)

100 % (52 ip)

100 % (35 ip)

I detta urval var valdeltagandet högst i den näst yngsta åldersklassen, 31–45 år,
där nästan alla röstande intervjupersoner (96 %) röstade nej till vägen.
Nedan visas en skattad modell över sannolikheten för att intervjupersonen
röstade nej istället för ja i folkomröstningen skattad med data från de personer
som antingen röstade ja eller röstade nej.
Tabell 18 Regressionsmodell över sannolikheten för att ip röstade nej istället för
ja om boende i det östliga närområdet.
Variabel
Konstant
Åker (antal dgr/vecka ip åker på
vägar som skulle avlastas)
Vistas i Finngösaravinen (antal
dagar per vecka ip vistas i ravinen)
Inkomst i kr per månad

Koefficient
-1,464

P[|Z|>z]
0,1667

-0,477

0,0324

0,985

0,0017

0,000112

0,0102

Sannolikheten för att en intervjuperson boende i det östra närområdet har röstat
nej minskar ju oftare han/hon åker på de vägar som skulle avlastas av en väg i
Finngösaravinen, ökar ju oftare personen vistas i Finngösaravinen och ökar med
ökande hushållsinkomst. I detta område vistas intervjupersonerna i genomsnitt i
Finngösaravinen 2,34 dagar per vecka.
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Sannolikheten för att en viss person boende i det östliga närområdet har röstat
nej istället för ja är:
(5)

Pnej-svar =

1
1+ e

− ( −1, 464 -0,477*Åker + 0,985*Vistas + 0,000112*Inkomst )

3.3 Område med avlastning
Ett separat urval genomfördes från populationen bestående av boende kring
Brattåskärrsvägen. Vissa boende i området bor endast några hundra meter från
Finngösaravinen. Främst skulle de dock få positiva effekter av en ny väg i och
med att området skulle avlastas från trafik. I detta urval har 214 av 297
intervjupersoner skickat in en ifylld enkät. Detta innebär en svarsfrekvens på
72 %.
Tabell 19 visar om och hur de intervjupersoner som svarat bland de boende i
avlastningsområdet uppgivit att de röstade i folkomröstningen.
Tabell 19 Hur intervjupersonerna i avlastningsområdet röstade.
Röstade ja
Röstade nej
Röstade blankt
Röstade inte alls
Totalt

Totalt
41 %
38 %
2%
19 %
100 % (214 personer)

Andel av dem som röstade
51 %
47 %
2%
100 %

I detta område, som skulle få avlastning av en ny väg, röstade drygt hälften av de
intervjupersoner som röstade i folkomröstningen ja och valdeltagandet bland de
svarande var högt (81 %) jämfört med de i urvalet från hela kommunen (59 %).
Tabell 20 visar hur män respektive kvinnor i urvalet från avlastningsområdet
röstade.
Tabell 20 Hur kvinnor respektive män röstade i urvalet från avlastningsområdet.
Röstade ja
Röstade nej
Röstade blankt
Röstade inte alls
Totalt

Kvinnor
43 %
38 %
1%
18 %
100 % (95 kvinnor)

Män
40 %
39 %
2%
19 %
100 % (118 män)

De svarande kvinnorna röstade i något större utsträckning än männen ja i detta
område. Det är fler män än kvinnor som har besvarat enkäten i området.
Tabell 21 visar hur de olika åldersgrupperna i urvalet i avlastningsområdet
röstade i folkomröstningen.
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Tabell 21 Hur olika åldersgrupper röstade i urvalet från avlastningsområdet.
Röstade ja
Röstade nej
Röstade blankt
Röstade inte alls
Totalt

18–30 år
31 %
37 %
0%
32 %
100 % (19 ip)

31–45 år
36 %
40 %
5%
19 %
100 % (64 ip)

46–60 år
41 %
39 %
0%
20 %
100 % (79 ip)

61–75 år
53 %
34 %
0%
13 %
100 % (47 ip)

Andelen ja-svar stiger med ökad ålder. Valdeltagandet är högst i den äldsta
åldersklassen och lägst i den yngsta.
Nedan visas en skattad modell över sannolikheten för att intervjupersonen
röstade nej istället för ja i folkomröstningen skattad med data från de personer
som antingen röstade ja eller nej i urvalet från det område som skulle avlastas.
Tabell 22 Regressionsmodell över sannolikheten för att ip röstade nej istället för
ja om boende i avlastningsområdet.
Variabel
Konstant
Vistas i Finngösaravinen (antal
dagar/vecka ip vistas i ravinen)
Dummyvariabel där 1 innebär att ip
bor i Norra Sävedalen.

Koefficient
-0,228

P[|Z|>z]
0,4761

1,333

0,0001

-0,852

0,0190

Sannolikheten för att en intervjuperson boende i avlastningsområdet har röstat nej
ökar ju oftare personen vistas i Finngösaravinen och minskar med ökande ålder.
Sannolikheten är lägre för ett nej-svar om personen bor i Norra Sävedalen istället
för i Södra Sävedalen. Personer boende i detta område vistas i genomsnitt 0,69
dagar per vecka i Finngösaravinen.
Sannolikheten för att en viss person boende i avlastningsområdet har röstat nej
istället för ja är:
(6)

Pnej-svar =

1
1+ e

− ( 0 , 228 +1, 333*Vistas - 0,852*Bo_MPL )

3.4 Västligt närområde
Som nämnts ovan genomfördes också ett separat urval från det västliga
närområdet, dvs. från populationen boende i östra delen av Norra Sävedalen. I
detta urval har 200 av 298 intervjupersoner skickat in en ifylld enkät. Detta
innebär en svarsfrekvens på 67 %. De boende i detta område skulle med en ny väg
i vissa fall få trafikavlastning av bostadsgatan i området, främst Stora Ringvägen.
De skulle samtidigt få ett intrång i närområdet Finngösaravinen och vissa skulle
drabbas av bullerstörningar från den nya vägen.
Tabell 23 visar om och hur de intervjupersoner som svarat bland de boende i
det västliga närområdet uppgivit att de röstade i folkomröstningen.

20

VTI notat 5-2005

Tabell 23 Hur intervjupersonerna i det västliga närområdet röstade.
Röstade ja
Röstade nej
Röstade blankt
Röstade inte alls
Totalt

Totalt
30 %
55 %
2%
13 %
100 % (200 personer)

Andel av dem som röstade
34 %
64 %
2%
100 %

I detta område var andelen som uppger att de röstade bland de svarande betydligt
högre (87 %) än i hela kommunen (59 %). De skulle på olika sätt beröras positivt
och negativt av en väg och därför har valresultatet betydelse för dem. De som
röstade har röstat likt urvalet från hela kommunen.
Tabell 24 visar hur män respektive kvinnor i urvalet från västligt närområde
röstade.
Tabell 24 Hur kvinnor respektive män röstade i urvalet från det västliga
närområdet.
Röstade ja
Röstade nej
Röstade blankt
Röstade inte alls
Totalt

Kvinnor
25 %
60 %
2%
13 %
100 % (112 kvinnor)

Män
35 %
50 %
2%
13 %
100 % (88 män)

Valdeltagandet bland de svarande intervjupersonerna var lika högt för kvinnor
som män. Männen röstade i större utsträckning ja eller blankt och i mindre
utsträckning nej än kvinnorna i detta urvalsområde. Fler kvinnor än män har
besvarat enkäten i detta område.
Tabell 25 visar hur de olika åldersgrupperna i urvalet i det västliga närområdet
röstade i folkomröstningen.
Tabell 25 Hur olika åldersgrupper röstade i urvalet från det västliga
närområdet.
Röstade ja
Röstade nej
Röstade blankt
Röstade inte alls
Totalt

18–30 år
20 %
35 %
0%
45 %
100 % (20 ip)

31–45 år
18 %
71 %
3%
8%
100 % (73 ip)

46–60 år
35 %
53 %
1%
11 %
100 % (66 ip)

61–75 år
45 %
42 %
3%
10 %
100 % (40 ip)

Andelen ja-svar stiger med ökad ålder och valdeltagandet var högt i alla
åldersklasser förutom i den lägsta. I åldersklassen 31–45 år röstade en stor
majoritet nej till vägen.
Nedan visas en skattad modell över sannolikheten för att ha röstat nej istället
för ja i folkomröstningen skattad med data från urvalet i det västliga närområdet
om man har röstat ja eller nej.
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Tabell 26 Regressionsmodell över sannolikheten för att ip röstade nej istället för
ja om boende i det västliga närområdet.
Variabel
Konstant
Vistas i Finngösaravinen (antal
dgr/vecka ip vistas i ravinen)
Ålder i år

Koefficient
1,628

P[|Z|>z]
0,0280

0,786

0,0000

-0,0396

0,0067

Sannolikheten för att en boende i det västra närområdet har röstat nej ökar ju
oftare han/hon vistas i Finngösaravinen och minskar med ökande ålder. I detta
område vistas intervjupersonerna i genomsnitt i Finngösaravinen 1,67 dagar per
vecka.
Sannolikheten för att en viss person boende i det västliga närområdet röstade
nej istället för ja är:
1
(7)
Pnej-svar =
− (1,628 + 0,786*Vistas - 0,0396*Ålder )
1+ e

3.5 Hypotetisk fråga om tidsbesparing
I enkäten fanns en hypotetisk fråga som beskrev ett scenario med en
restidsbesparing på 5 minuter per enkel resa mellan Partille centrum och Södra
Sävedalen. Intervjupersonen fick sedan besvara frågan ”Skulle Du ha röstat ja till
vägen med denna restidsbesparing på 5 minuter per resa?” De fick välja mellan
svarsalternativen ”ja, absolut”, ”ja, kanske”, ”nej, förmodligen inte” och ”nej,
absolut inte”. Det är mycket få som har svarat ja på denna fråga bland dem som
röstade nej i folkomröstningen. I de två urvalsområdena ”hela kommunen” och
”avlastningsområde” är det t.o.m. flera intervjupersoner som har svarat nej trots
att de röstade ja i folkomröstningen. Kommentarerna tyder på att de vill poängtera
att det inte är en tidsbesparing som har påverkat hur de röstar i denna fråga om en
väg genom Finngösaravinen.
Detta fall med en väg genom Finngösaravinen handlar främst om:
•
•
•

avlastning av främst Brattåskärrsvägen men i viss mån även andra
villagator – dels för de boende i området och dels för de som åker på
vägarna
ett intrång i ett naturområde.
att kommunen finansierar en ny väg.

Hur man röstat beror på var man bor, hur ofta man reser på de vägar som skulle
avlastas och hur ofta man vistas i Finngösaravinen. Det blir inte kortare resväg
med en ny väg. Även om restiden troligtvis skulle minska något så är detta
ingenting som kommit fram i debatten inför folkomröstningen. Det är i detta fall
därför inte möjligt att få fram en värdering av intrånget i Finngösaravinen uttryckt
i tid.5 Det är kommunen som skulle finansiera en ny väg. Detta innebär att ingen
enskild kommuninvånare betalar speciellt för denna väg men kommunala
skattemedel som annars kan användas till någonting annat används. Detta borde

5

Ett exempel på hur intrång av ny väg kan värderas i tid i ett fal där vägen innebär restidsbesparing beskrivs i Ivehammar, 2001.
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påverka mot ett nej för personer som tycker att de positiva och de negativa
effekterna väger lika tungt.

4

Avslutande kommentarer

Tabell 27 visar diverse data från de fyra olika urvalen; hela kommunen, östligt
närområde, västligt närområde och avlastningsområde.
Tabell 27 Diverse data från de fyra urvalen.
Valdeltagande

Hela
Kommunen
59 %

Östligt
näromr.
72 %

Avlastningsomr.
81 %

Västligt
näromr.
87 %

Bland dem som röstade:
Röstade ja
Röstade nej
Röstade blankt
Signifikanta förklaringsvariabler

32 %
63 %
5%

12 %
85 %
3%

Åker, vistas, ålder,
bo_MPL*

51 %
47 %
2%

Åker,
vistas,
inkomst

Vistas,
bo_NS**

34 %
64 %
2%
Vistas, ålder

Genomsnittlig resfrekv. på
vägar som skulle avlastas
(dgr/vecka)

1,6

1,3

3,9

4,4

Vistas i Finn-gösaravinen
(antal dgr/vecka ip vistas i
ravinen)

0,5

2,3

0,7

1,7

63 %

59 %

72 %

67 %

617

175

214

200

Svarsfrekvens i
enkätundersökningen
Antal svar

* MDL = Mellby/Paradiset/Lexby

** NS = Norra Sävedalen

”Vistas” är en signifikant förklaringsvariabel i samtliga urvalsområden. I de två
områdena ”avlastningsområde” och ”västligt närområde”, där resfrekvensen på
vägar som skulle skulle avlastats av den nya vägen är mycket hög, blir inte antalet
dagar ip reser på dessa vägar en signifikant förklaringsvariabel.
I genomsnitt vistas intervjupersonerna i urvalet från hela kommunen i
Finngösaravinen vid 0,5 dagar per vecka. 29 % av intervjupersonerna har uppgivit
att de aldrig vistas i Finngösaravinen. Intervjupersonerna i det östliga närområdet
vistas i ravinen i genomsnitt så ofta som 2,3 dagar per vecka. Av dem har 5 %
uppgivit att de aldrig vistas där. Vistelsefrekvensen i Finngösaravinen är i
genomsnitt 0,7 dagar per vecka i avlastningsområdet och 17 % vistas aldrig där. I
det västliga närområdet vistas intervjupersonerna i Finngösaravinen i genomsnitt
1,7 dagar per vecka. 7 % av ip i västligt närområde vistas där aldrig.
Resfrekvensen skiljer sig åt mellan de olika urvalen. I urvalet från hela
kommunen åker ip på vägar som skulle avlastas under i genomsnitt 1,6 dagar per
vecka. Endast 7 % av intervjupersonerna har uppgivit att de aldrig åker på dessa
vägar. Intervjupersonerna i det östliga närområdet åker i genomsnitt 1,3 dagar per
vecka på de vägar som skulle avlastas av en ny väg. Av dem har 9 % uppgivit att
de aldrig åker på vägarna. Resfrekvensen är betydligt högre i avlastningsområdet
och det västliga närområdet. I avlastningsområdet åker ip i genomsnitt 3,9 dagar
per vecka på de vägar som skulle avlastas och endast 1 % av dem åker aldrig där.
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I det västliga närområdet åker intervjupersonerna i genomsnitt 4,4 dagar per vecka
och endast 2 % åker aldrig där. I både avlastningsområdet och det västliga
närområdet åker en majoritet av intervjupersonerna 6–7 dagar per vecka på
Brattåskärrsvägen eller Stora Ringvägen.
I detta urval har 7 % av intervjupersonerna uppgivit att de aldrig åker på de
vägar som skulle avlastas av en ny väg genom Finngösaravinen.
Svarsfrekvensen är lägst i urvalsområdet östligt närområde. I detta är en
majoritet av dem som röstade nöjda med resultatet eftersom en stor majoritet inte
vill ha vägen. De svarande i detta urval var en större andel kvinnor än män.
Fördelningen mellan kvinnor och män bland de svarande var jämn i urvalet från
hela kommunen.
I avlastningsområdet där en majoritet ville ha vägen är svarsfrekvensen så hög
som 72 %. Som väntat var valdeltagandet mycket högre i samtliga tre extra
urvalsområden, än i kommunen totalt. Vi valde ut dessa för att de skulle påverkas
på olika sätt av en ny väg. De som känner sig berörda röstar i högre utsträckning.
Valdeltagandet är något lägre bland kvinnor än män, betydligt lägre bland dem
med lägre inkomst än bland dem med högre och betydligt lägre bland unga
människor än bland äldre. Det vore intressant att djupare undersöka vad detta
beror på och om detta även gäller i riksdagsval och kommunala val.
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Frågeformulär (Fyll i detta och skicka in det i det portofria svarskuvertet)
I samband med Europaparlamentsvalet den 13 juni 2004 genomfördes i Partille
kommun också en omröstning om en väg mellan norra och södra Sävedalen i
Finngösaravinen. Den fråga som ställdes var ”Anser du att det ska byggas en väg
mellan norra och södra Sävedalen i Finngösaravinen?”
Vägen skulle innebära att genomfartstrafiken på främst Brattåskärrsvägen men
också på Stora Ringvägen skulle minska. Trafiksäkerheten skulle öka och de boende
skulle få en ökad trygghet samt mindre buller och avgaser. Vägen skulle dock ge
intrång i naturen i Finngösaravinen. Närliggande bostäder skulle få högre bullernivåer
än idag och en ny barriär skulle skapas i ravinen.

1. Känner Du till att det genomfördes en omröstning om en väg mellan norra
och södra Sävedalen i Finngösaravinen?



 Nej

Ja

2 a. Hur röstade Du i folkomröstningen om vägen?

 Jag röstade Ja
 Jag röstade Blankt

 Jag röstade Nej
 Jag röstade inte alls (svara på 2b. nedan)

2 b. Du som inte röstade, hur hade Du röstat om Du röstat?

 Ja  Nej

 Vet inte

3 a. Varför röstade Du som Du gjorde i folkomröstningen om vägen?

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3 b. Du som inte röstade, varför skulle Du ha röstat enligt 2b.?

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4. Hur ofta åker Du bil (som förare eller passagerare) på Brattåskärrsvägen
eller
Stora Ringvägen i norra Sävedalen?

 6-7 dagar per vecka
 1-3 dagar per vecka
 1-10 dagar per år
 Aldrig
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 4-5 dagar per vecka
 1-4 dagar per månad
 Mer sällan än 1 dag per år
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5. Hur ofta vistas Du i Finngösaravinen?

 6-7 dagar per vecka
 4-5 dagar per vecka
 1-3 dagar per vecka
 1-4 dagar per månad
 1-10 dagar per år
 Mer sällan än 1 dag per år
 Aldrig
6. Hur ofta skulle Du åka bil (som förare eller passagerare) på en väg mellan
norra och södra Sävedalen i Finngösaravinen om den byggdes?

 6-7 dagar per vecka
 4-5 dagar per vecka
 1-3 dagar per vecka
 1-4 dagar per månad
 1-10 dagar per år
 Mer sällan än 1 dag per år
 Aldrig
7. Antag att den nya vägen även skulle ha inneburit en restidsbesparing på 5
minuter per enkel resa mellan Partille centrum och Södra Sävedalen.
Exempelvis skulle en person som reser mellan Partille centrum och Södra
Sävedalen tur och retur 2 gånger per vecka då spara ca 1,5 timmar restid per
månad. Hur mycket restid Du skulle spara beror på Ditt svar på fråga 6. Skulle
du ha röstat ja till vägen med denna restidsbesparing på 5 minuter per resa?






Ja, absolut
Ja, kanske
Nej, förmodligen inte
Nej, absolut inte

8. I vilket område bor du?






Södra Sävedalen
Furulund
Centrala Partille





Furuskog, Skulltorp
Öjersjö




Norra Sävedalen
Björndammen

Mellby, Paradiset, Lexby

Kåhög, Jonsered, Uddared, Stärtered



Utanför tätort
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9. Har Du körkort för bil?



Ja



Nej



Nej



Kvinna

10. Äger Du eller disponerar Du en bil för privat bruk?


11. Är Du:



Ja

Man

12. Din ålder: ……… år
13. I Mitt hushåll finns förutom mig själv (fyll i antal)

……… personer 0-6 år
……… personer 7-17 år
....…… personer 18 år eller äldre
14. Ungefär hur stor inkomst har Ditt hushåll sammanlagt per månad efter
skatt? Räkna samman den totala inkomsten i form av studiemedel, lön, a-kassa,
föräldrapenning, bostadsbidrag, barnbidrag, socialbidrag mm efter skatt.

 0 - 4000 kr
 4001 - 8000 kr
 8001 - 12 000 kr
 12 001 - 16 000 kr
 16 001 - 20 000 kr
 20 001 - 24 000 kr

 24 001 - 28 000 kr
 28 001 - 32 000 kr
 32 001 - 36 000 kr
 36 001 - 40 000 kr
 40 001 - 44 000 kr
 Mer än 44 000 kr

Om Du har något Du vill tillägga går det bra att göra det här nedan.

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Tack för Din medverkan!
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