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Förord

Mitt examensarbete om 20 poäng vid Linköpings Universitet har skett på initiativ

av Väg- och Transportforskningsinstitutet med syfte att ta fram en modell för be-

nägenheten att ta körkort. Denna rapport baseras på data för åren 1980 till 1993.
Detta arbete har kunnat genomföras tack vare goda råd och uppmuntran av flera

personer. Jag vill därför rikta tack till Fil. Dr. Stig Danielsson på matematiska

institutionen, Prof. Jan Owen Jansson på Ekonomiska institutionen vid Lin-

köpings universitet och Tekn. Dr. Jan R Eriksson på Väg- och Transportforsk-

ningsinstitutet. Projektet har finansierats av Vägverket och Kommunikations-

forskningsberedningen (KFB).

Linköping i december 1998

Johan Byrsjö
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Sammanfattning
När det gäller att prognosticera den framtida utvecklingen av antal bilar i Sverige

är det av stor vikt att studera benägenheten att ta körkort. Inträdesbenägenheten

definieras som den andel av de körkortslösa är t som tar körkort året efter, dvs. år
t+1. Syftet med denna studie är att försöka finna vilka faktorer som styr och hur

dessa faktorer inverkar på benägenheten att ta körkort. Anledningen till att jag i

litteraturgenomgången tar upp modeller för bilinnehav och inte körkortsinnehav

är jag inte har hittat några modellerför körkortsinnehav. I den första delen av no-

tatet redovisar jag beskrivningar av tidigare framtagna modeller för bilinnehav. I

den andra delen beskrivs utvecklingen av körkortsinnehavet, inträdesbenägen-

heten för körkort, tänkbara förklaringsvariabler som inkomst, kostnad att ta' kör-

kort, bensinpris, ålder på den som tar körkort och en tidsvariabel. I notatets tredje

del tar vi med hjälp av regressionsanalys fram lämpliga modeller för att beskriva

inträdesbenägenheten. Mellan åren 1980 och 1993 ökade antalet körkortsinne-

havare bland männen från 2,5 miljoner till 2,8 miljoner. Antal kvinnor med kör-

kort ökade under samma period från 1,7 miljoner till 2,1 miljoner. År 1980 var

andelen män som hade körkort 81 procent och år 1993 var andelen 87 procent.

Bland kvinnorna hade 55 procent körkort år 1980 och år 1993 var denna andel 66

procent. Bland männen har under denna period andelen körkortsinnehavare ökat i

alla åldersgrupper förutom bland 18-21-åringarna där andelen innehavare

minskat med 10 procentenheter. Till och med år 1992 var mönstret bland

kvinnorna likadant som bland männen, andelen innehavare ökar i alla

åldersklasser förutom 18-21-åringarna. Inträdesbenägenheten har för både män

och kvinnor varit relativt konstant mellan 1980 och 1993. Mellan 1980 och 1985

ökade benägenheten bland män från 9 procentenheter till 13 procentenheter och

bland kvinnorna ökade benägenheten från 6,5 till 7 procentenheter. Mellan 1985

och 1989 minskade benägenheten bland män med ca 4 procentenheter för att

sedan fram till 1992 minska ytterligare 5 procentenheter. Inträdesbenägenheten

bland kvinnorna var relativt stabil under de sista åren på 1980-talet för att sedan

minska med ca 2 procentenheter t.o.m. år 1992. Regressionsanalysen av

inträdesbenägenheten för män resulterar i en loglinjär modell med

körkortskostnadsindex (KKI) och ålder (ÃLD) som enda förklaringsvariabler.

Modellen har följ ande utseende:

_ *[13:64.515*KKI1,037*6 -0,0726 ÅLD*8

Denna modell har en förklaringsgrad på 0,50, vilket betyder att inträdesbenägen-

hetens variationer förklaras till 50 procent av de ingående förklaringsvariablema.

Korrelationen mellan inträdesbenägenhet och körkortskostnadsindex är inte så

hög, nämligen -0,132. Korrelationen mellan inträdesbenägenhet och ålder är

desto högre, -0,694. Enligt modellen resulterar en 10-procentig ökning av

kostnaden att ta körkort i en minskning av inträdesbenägenheten med 10,4

procent och att då mannen blir 10 år äldre minskar inträdesbenägenheten med

0,73 procent. Modellen för kvinnornas inträdesbenägenhet har, på samma sätt

som för männen, körkortskostnadsindex och ålder som ingående

förklaringsvariabler:

5,506 -1,096 -0,109*°ld
IB=e *KKI *e 3 *e
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Förklaringsgraden är 0,73, vilket innebär att 73 procent av variationema i

inträdesbenägenheten förklaras av kostnaden att ta körkort och ålder.

Korrelationen mellan benägenhet och körkortskostnad år _0113 och den är -0,85

mellan benägenhet och ålder. Innebörden av modellen är att en lO-procentig

Ökning av kostnaden att ta körkort resulterar i en minskning av benägenheten med

10,96 procent och att en åldersökning på 10 år leder till en minskning av

intrådesbenågenheten med 1,09 procent. Vi kan alltså säga att

inträdesbenägenheten minskar dels då kostnaden att ta körkort ökar och dels då

ålder ökar.

H VTI notat 80-1998



1 Inledning
Körkort är utan allt tvivel en viktig förutsättning för att få köra bil. Idag är det

vanligt att de som har körkort också har tillgång till bil, vare det är deras egen

eller någon annans bil. Det verkar alltså rimligt att anta om antalet

körkortsinnehavare förändras så ökar eller minskar också antalet bilar på längre

sikt. En person utan körkort köper, antagligen nästan undantagslöst, inte en egen

bil. Det är därför av största vikt, när prognoser av den framtida bilmarknaden

skall göras, att vi tar hänsyn till utvecklingen av körkortsinnehavare. Detta

examensarbete ingår som del i ett större projekt som handlar just om den framtida

bilmarknaden på regional nivå. Jag försöker, i detta arbete, ta reda på vad det är

för faktorer som styr benägenheten att ta körkort och då även hur dessa styr denna

s.k. inträdesbenägenhet. Tänkbara faktorer som kan ha betydelse är kön,

födelseår, årtal, kronologisk tid, kostnad att ta körkort, inkomst och bensinpris.

1.1 Notatets uppläggning

Notatet redovisar först syftet med studien, mina frågeställningar och avgräns-

ningar för denna studie. Därefter redogör jag för ett antal för körkortsstudien vik-

tiga och centrala begrepp. I efterföljande kapitel beskrivs och förklaras en del tidi-

gare framtagna och redan kända modeller för bilinnehavet. Efter denna litteratur-

genomgång försöker jag beskriva körkortsfenomenet ur ett sociologiskt

perspektiv och dessutom historiken kring körkortet. I nästa avsnitt redovisar jag

datamaterialet. De två påföljande avsnitten är kanske de viktigaste i detta arbete. I

det första redovisar jag hur körkortsinnehavet och körkortsbenägenheten har

förändrats under 1980-talet och början på 1990-talet och hur denna utveckling ser

ut jämfört med andra tänkbara förklaringsvariabler. I det andra avsnittet

analyseras inträdesbenägenheten för körkort främst m.h.a. regressionsanalys och

en eller flera lämpliga modeller tas fram. Den sista delen av notatet innehåller

slutsatser kring teoridiskussionen, analysen samt valet av körkortsmodell.
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2 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att studera hur viljan att ta körkort har utveck-

lats mellan åren 1980 och 1993. Denna vilja kallar jag inträdesbenägenhet och

den definieras som den andel av de körkortslösa vid åldern a, år t, som tar

körkort vid ålder a+1 och år t+1 . Anledningen till att välja denna

inträdesbenägenhet som beroende variabel är att de som en gång har tagit körkort

oftast behåller detta genom hela livet, om inget oförutsett skulle hända som tex.

trañkbrott eller sjukdom. Denna trögrörlighet leder till att det är svårt att

analysera körkortsinnehavet. En mycket viktig anledning till att genomföra denna

studie är att försöka finna de faktorer som påverkar inträdesbenägenhetens

utveckling. Spelar bensinpriset någon roll? Hur stor vikt ligger i kostnaden att ta

körkort? Är inkomsten en viktig förklaringsvariabel? Syftet med studien är alltså

dels att beskriva körkortsinnehavets och intrådesbenägenhetens utveckling sedan

1980-talets början och dels att hitta rimliga och statistiskt säkra

förklaringsvariabler för utvecklingen av inträdesbenägenheten.

3 Avgränsningar
Studien inriktar sig på de personer som har behörighet B i sitt körkort och som är

18-80 år. För att kunna beräkna 17 -åringamas benägenhet att ta körkort vid 18

års ålder bör alltså även dessa 17-åringar tas med i beräkningarna. Yngre och

äldre än given åldersvidd samt de individer med bara A-behörighet rensas bort.

Vid studien av inträdesbenägenheten begränsas åldersvidden till 17-50-åringar.
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4 Centrala Begrepp
I detta kapitel tar jag upp och redogör för ett antal begrepp som är viktiga att veta

vad de betyder och innebär. Dessa begrepp är från början kopplade till bilinneha-

vet, men jag försöker att relatera begreppen till körkortsinnehavet.

4.1 Inträdesbenägenhet

Inträdesbenägenheten definieras som den andel av dekörkortslösa vid åldern a,

år t som är körkortsinnehavare vid åldern a+1 och år t+1 . Den mest intressanta

aspekten är att relatera detta koncept till ålder. När detta görs i fråga om

bilinnehavet så visar det sig att det råder ett mycket starkt samband mellan just

åldern och inträdesbenägenheten. Det framkommer då att yngre personer, framför

allt den manliga delen av befolkningen, står för den högre inträdesbenägenheten

för bilinnehav.1 I stort kan man säga att benägenheten att köpa bil under perioden

1975-1982 var 25-30 procent för män i 20-årsåldern respektive ca 15 procent för

kvinnorna i samma ålder. Denna benägenhet minskade sedan stadigt ju högre upp

i åldrarna man studerade. Vi kan här misstänka att detta utseende i stort sett gäller

även för inträdesbenägenheten för körkortsinnehav. Denna ansats grundar sig

dessutom på att bilen är en individuell vara. När det gäller körkortsinnehavet upp-

står det inga problem ifråga om det är en individuell eller hushållsvara. Körkortet

är självklart en individuell vara.

4.2 Diffusionsprocessen

En väletablerad åsikt är att diffusionsprocessen består av två delar, nämligen den

vertikala och den horisontella diffusionen. Den vertikala diffusionen verkar uppåt

och den horisontella diffusionen drar åt vänster i ett vanligt koordinatsystem.

Engelkurvoma i figur 1 får illustrera denna process. Om vi lägger till en hypo-

tetisk kurva till de övriga riktiga Engelskurvorna, som då får representera den

nivå för bilinnehavet vid den tiden då motoriseringen var helt ny, så får vi klart

för oss hur den vertikala och den horisontella diffusionen fungerar. När en ny och

dyr produkt dyker upp på marknaden så har bara de rika människorna möjlighet

att köpa denna produkt, vilket leder till att den högra delen på kurvan skiftar

uppåt. Den vertikala diffusionen verkar uppåt som en följd av att människor allt

bättre känner till produkten och den höjer Engelkurvomas nivå mer eller mindre

lika över hela linjen. Denna process påverkar inte inkomstkänsligheten nämnvärt

och den står alltså för den genuina förändringen av smaken för bil: individer vid

given ålder har en högre benägenhet att träda in i bilinnehavet än individer av

samma ålder i en tidigare generation. Den horisontella diffusionen är

representerad av en typ av kraft som trycker den hypotetiska kurvan i figur 1

horisontellt åt vänster, vilket innebär att inkomstkänsligheten minskar. Produkten

ändrar sin karaktär från att ha varit en mer eller mindre extrem lyxprodukt till en

nödvändig produkt, smaken för varan ökar. Om produkten ifråga blir lika populär

som bilen så blir resultatet en Engelkurva liknande den för 1978 i figur 1.2

 

lJansson, 1991, s. 419-420.
2Jansson, 1989, s. 130-131.
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Figur 1 Procent av hushållens bilinnehav i olika inkomstklasser (1975 års
priser).
Källa: VTI särtryck 143.

Dessa processer kan antas vara ungefär desamma för körkortsinnehavet. En viktig

skillnad är att vi inte studerar körkortsinnehavet på hushållsnivå, eftersom det är

en individuell vara. Låt oss förflytta vår fokusering från hushållens bilinnehav till

inträden i bilägande för enskilda individer. Figur 2 visar det totala antalet per-

soner i åldersgruppen 18-90 år som blir bilägare ett särskilt år, här 1984. Den

visar också att det är de allra yngsta som dominerar dessa inträden. Det bör note-

ras att varken inträdena i eller utträdena ur bilägande behöver vara av stabil ka-

raktär. De yngre som lämnar sitt bilägande kommer oftast tillbaka som bilägare

ett senare år. Skillnaden mellan totala antalet inträden och utträden ett visst är ger

oss den allmänna förändringen av bilparken, ägda av fysiska personer, detta år.
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g 15000 _- -I-Antal inträden per år
(I) ..
ä 10000 __ -O-Antal uttraden per år
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0 l l I l l I
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Ålder

Figur 2 Antalet inträden i och utträden ur bilinnehav 1984.
Källa: VTI särtryck 143.

Jag antar att en studie av antalet personer som tar körkort m.a.p. ålder ger ett,

jämfört med bilägandets inträde, likvärdigt figurutseende. En annan betydelsefull

faktor är befolkningsomsättningseffekten. Med befolkningsomsättning menas den
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fortgående ersättningen av avhoppande generationer med nytillkomna. Denna ef-

fekt kan illustreras enligt figur 3, där det antas att 1975 års inträdes- och utträdes-

benägenhet ligger kvar på samma nivå och att födelsetal och dödstal förblir kon-

stanta. Detta leder till att en jämnviktsnivå uppnås i slutet på nästa sekel. Den

stora förändringen inträffar bland medelålders och äldre personer. Effekten av

detta bör alltså på något sätt tas med i modellerna annars blir det en osäkerhet i

skattningarna av andra effekter såsom pris- och inkomstelasticiteten. Det mest

praktiska och riktiga sättet att ta med befolkningsomsättningseffekten i modellen

är att uppfatta inträdesbenägenheten som beroende variabel. Befolkningsomsätt-

ningens effekt på körkortsinnehavet bör vara och är troligtvis av samma karaktär

som för bilinnehavet. I körkortsfallet är denna effekt kanske ännu starkare än i

bilfallet p.gå. att körkortsinnehavare, nästan uteslutande, behåller sitt körkort ge-

nom hela livet med få undantag.3

      

 

ä +BILAR/PERSON 1975

é + BILAR/PERSON 1982
(D

(5: +BILAR/PERSON 1990

:i -0- BILAR/PERSON 2000
(U

2 -x-BILAR/PERSON 2050

Ålder

Figur 3 Simulering av befolkningsomsättningsefekten på bilinnehav.
Källa: VTI särtryck 143.

 

3Jansson, Cardebring, Junghard, 1986, s. 43-46.
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5 Bilinnehavsmodeller i litteraturen

För att kunna skapa sig en uppfattning om teorin kring bil- och körkortsinnehav

så redovisar jag ett att antal kända bilinnehavsmodeller och dess bakomliggande

teorier. Anledningen till att jag studerar modeller för just bilinnehav och inte för

körkortsinnehav är att det har gått att hitta några modeller för körkortsinnehav.

Dessutom antar jag att bilinnehavet och körkortsinnehavet är relativt

närbesläktade när det gäller förklaringsvariabler. En eller flera av dessa modeller,

som kommit till för att förklara och/eller förutsäga bilinnehavet, kan på något sätt

komma att bli aktuella vid konstruktion av modeller med syftet att

förklara/förutsäga körkortsinnehavet eller dess inträdesbenägenhet.

Det har gjorts och det görs fortfarande ett stort antal studier angående bilefter-

frågan i den ekonomiska litteraturen. I dessa studier ägnar sig forskarna ej bara åt

empiriska undersökningar utan de lägger också en stor Vikt på teoretiska och me-

todologiska resonemang. Vad är det då som får världens ekonomer, transport-

forskare och andra forskare att hänge sig så mycket åt just bilefterfrågan? En an-

ledning kan vara att förutom boendetså är oftast bilen den största utgiften i hus-

hållet. En annan stor orsak kan vara att levnadsstilen för människor, speciellt i

västvärlden, kraftigt har förändrats sedan bilen nästan har blivit var mans egen-

dom. Ytterligare en sak att tänka på är att de billösa människorna blivit en typ av

outsiders , pga. att det nuvarande västerländska samhället utgår nästan helt

från att människor har tillgång till bil på ett eller annat sätt.4 Det finns vissa

faktorer att tänka på när det gäller det rent modelltekniska arbetet att skatta

efterfrågefunktioner. Först och främst är bilen en relativt hållbar produkt. Den har

en livslängd på mellan 10 och 20 år. En annan viktig faktor är att bilen är en
relativt ny produkt. Framför allt är den en ny produkt i vissa delar av världen, där

den fortfarande är en lyxprodukt för de allra flesta människorna. Dessutom kan

bilkostnaden delas upp i två delar, dels en för ägandet och dels en för drift och

underhåll av den. Det ultimata syftet är oftast att kunna förutsäga det totala

antalet kilometer som bilarna tillryggalägger, dvs. trañkarbetet. Detta görs

allmänt i två steg. Först beräknas antalet bilar i framtiden och sedan kalkyleras

det genomsnittliga antalet kilometer per bil och år. Detta sätt att prognosticera

trañkarbetet är på väg att utökas med ett första steg, nämligen att beräkna antalet

körkortsinnehavare.5

5.1 Långsiktiga modeller

Bilen har sedan den introducerades förändrat samhällets utseende och form.

Seder, bruk, karaktärer och resemönster har kraftigt förändrats. Dessa

förändringar har skett under en relativt lång period. Det är därför intressant att

kunna förutsäga hur bilinnehavet kommer att utvecklas i framtiden.

5.1.1 Epidemisk diffusionsteori

Grunden för den epidemiska diffusionsteorin är att bilinnehav kan jämföras med

en epidemisk spridning där graden av kontakter mellan de smittade och de

friska påverkar sjukdomens, i det här fallet bilinnehavets, utveckling och sprid-

 

4Jansson, Schneerson, 1983, s. 4.
SIbid.
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ning. Antalet smittade personer kan sägas följa en exponentiell utveckling, dvs.

N t = N0ert , där Nt är det totala antalet smittade personer vid tiden t, då NO är an-

talet smittade personer vid utgångstiden och r är graden av kontakter . Det bör

dock tilläggas att proportionen av kontakter mellan redan smittade personer

successivt Ökar, vilket innebär att diffusionsprocessen går allt långsammare. Detta

resonemang leder fram till följande modell för skattning av antalet bilinnehavare

( smittade personer ).

_ NIIIaX

t 1+ kert

 

(Formel 1)

där Nt = antal smittade personer vid tiden t

Nmax = total population

k = Nmax _ NO

NO

dvs. proportionen av antalet smittade och antalet friska personer vid begynnelse-

tiden

r = graden (frekvensen) av kontakter mellan smittade och friska personer

t = kronologisk tid

Denna funktion är s-formad, vilket innebär att kurvan stiger exponentiellt tills

Nt = åNmax. Vid denna punkt vänder kurvan och avtar exponentiellt mot NmaX

då tiden går mot oändligheten. Är då denna diffusionsteori lämplig att använda då

det gäller efterfrågan på bil? Om vi studerar figur 4 så ser vi att grafen för Sve-

riges bilinnehav 1925-1980 har ett s-format utseende, vilket betyder att denna

funktion kan vara en ganska bra beskrivning för bilinnehavet.6

 

6Ibid, 5. 7-8.
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Figur 4 Biltnnehavets tillväxt i Sverige 1925-1980.
Källa: VT1 Rapport 25IA.

Denna funktion bör kunna vara värd att testa på körkortsinnehavet. Jag tror näm-

ligen att ju mer människor i ens omgivning som har körkort, dvs. som är

smittade, desto större är risken eller chansen att personen själv ifråga kommer att

ta körkort.

5.2 Modeller som inkluderar diffusionsprocess och eko-

nomiska faktorer

Hur vet Vi att bilinnehavet inte bara är en funktion av Ökad inkomst? När det

gäller dyrare varor som t ex bilen så har givetvis kostnaden att äga och köra bilen

också en stor betydelse tillsammans med diffusionsprocessen. I litteraturen, som

rör bilinnehav, anses en modell som enbart tar hänsyn till generationseffekten

vara för enkel. I Storbritannien har Transport and Road Research Laboratory

(TRRL) utvecklat bilinnehavsmodeller, som ändrat form från q=f (t) till

q=f(t,y,z), där q är bilar per person, t är tid, y är graden av inkomstökning och 2 är

förändring av driftskostnaden för bil. Det är med andra ord viktigt att ta reda på

hur mycket av bilinnehavets tillväxtkurva som förklaras av den rena diffusionen

och hur mycket som beror på ekonomiska faktorer. Denna åtskillnad är dock

ganska svår att göra pga. att de två förklaringsvariablema, tid och inkomst, är

starkt korrelerade. Ett sätt att komma ifrån detta problem är att använda en yttre

skattning, hämtad från tvärsnittsdata, för en av variablema. Tvärsnittsstudier, av

hushållens utgifter, med uppgift att skatta inkomstelasticiteten för olika varors

efterfrågan är relativt vanliga i den ekonomiska litteraturen. Bilinnehavsfallet

skiljer sig dock lite från standardfallet pga. att just bilinnehavet varierar med

hushållens inkomster. Det konstaterades ändå att ju högre inkomsten blir desto

mindre blir inkomstelasticiteten för bilinnehavet. En alternativ ansats var att an-

vända en liknande yttre skattning för diffusionseffekten. Det som krävdes då var

att man studerade bilinnehavets utveckling över tiden i en given inkomstklass.

8 VTI notat 80-1998



Båda dessa tillvägagångssätt har använts för modellering av bilinnehavet.7 Trans-

port Research Laboratory (TRRL) i Storbritannien är en institution som kan stå

som representant för den förra ansatsen, medan H. Bonus m.fl. i Tyskland kan

representera den senare. Jag kommer i de två följande avsnitten att beskriva hur

dessa modeller ser ut.8

5.2.1 TRRL:s modellarbete

Den grundläggande teorin för TRRL:s modeller är att tillväxten av bilinnehavet

beror på den genomsnittliga inkomstökningen per person samt den genomsnittliga

förändringen av drift- och underhållskostnaden för bil. Dessutom ingår tiden som

en viktig förklaringsvariabel. Tanner9 har föreslagit följande modell:

1
1+-

'n(s- )q=-q.- (a + by + cz) (Formel 2)

sq

där q=bilar per person

y=inkomst per person

z=driftskostnad per bil

s=mättnadsnivå

Hur skattas då dessa parametrar? Tanner konstaterade att tidsseriedata av

bilinnehav förser ej modellen med tillräcklig information för att kunna skatta

parametrama . Konstanterna a, b, C, 11 och s skattas därför enligt följande steg:

(1) Skatta mättnadsnivån m.h.a. olika typer av data

(2) Skatta m.h.a. olika källor elasticiteten för bilinnehav m a p inkomst

(3) Skatta m.h.a. olika källor elasticiteten m.a.p. driftskostnad

(4) Sök de värden på n och a som ger bäst anpassning till bilinnehavets utveck-

lingstrend efter att ha tagit hänsyn till antagna s-värdet från (1) och värdena

på b och c implicerade av (2) och (3010.

5.2.2 H. Bonus modellarbete

H. Bonus skapade en alternativ ansats där man skattar diffusionseffekten m.h.a

bilinnehavets utveckling över tiden.11 Han skapade s.k. quasi-Engelkurvor för

olika varor, däribland bilar, genom studier av genomsnittligt innehav av denna

vara för given inkomstklass, se figur 5. Denna bilinnehavskurva stiger högre och

högre med tidens gång, medan lutningen för varje kurva verkar var ungefär den-

samma. I Tyskland, där Bonus arbetade, var inlämingsprocessen (den vertikala

diffusionen) redan över i början på efterkrigstiden då Bonus gjorde sina studier. Å

 

7Ibid s. 13-15.
slbid, s. 11-13.
9Ibid s. 15.
10Ibic1,s. 13-15.
Ibid s. 16-17.
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andra sidan har smaken för bilen ökat i omfattning under hela perioden, framför

allt i låg- och mellaninkomstklassema.
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Figur 5 Quasi-Engelkurvor över tid.

Källa: VTI Rapport 251A.

Den vertikala diffusionen pågår här i och med att kurvorna stiger. Människorna

lär sig allt mer känna till den relativt nya produkten. Dessutom ökar smaken, den

horisontella diffusionen, för produkten ifråga fortfarande eftersom kurvan för-

skjuts åt vänster. Låg- och medelinkomstklassema ökar sitt bilinnehavet stadigt

mellan 1959 och 1967.12

5.2.3 VTI:s modellarbete

En annan modell med syftet att långsiktigt kunna prognostisera det framtida bil-

innehavet har utvecklats av Statens Våg- och transportsforskningsinstitut (VTI). I

detta modellarbete valdes en ny ansats, vars huvudsakliga karaktäristika är att

bilinnehavets inträdesbenägenhet är den beroende variabeln och att man utnyttjar

tvårsnittsanalys kombinerat med tidsserieanalys för att maximalt kunna dra nytta

av den empiriska verkligheten. Om vi enbart förlitar oss på tvärsnittsdata så är det
omöjligt att identifiera dynamiken i bilinnehavet. Diffusionsprocessen och pris-

elasticiteten anses vara viktiga dynamiska faktorer. Modellen kalibreras på

longitudinella kohortdata där varje kohort innehåller alla män eller alla kvinnor

födda ett visst år. Genom att studera bilinnehavets utveckling genom livet för in-

divider i en viss generation och genom att jämföra dessa utvecklingsbanor mellan

de olika generationerna, så hoppas vi fånga den sanna dynamiken i den lång-

siktiga tillväxten av bilinnehavet.13 Hushållens disponibla inkomst sjönk under

den studerade perioden 1977-1982 för första gången sedan andra världskriget och

dessutom vände den nedåtgående trenden för bensinpris plötsligt uppåt. Trots

dessa fakta ökade bilinnehavet i omfång. Det konstaterades, givetvis, då att några

 

12Ibid, s. 15-17.
13Jansson, 1991, s. 419-420.
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andra kraftfulla faktorer måste ha påverkat bilinnehavet i motsatt riktning för att

motverka de negativa influenser som bensinpris och disponibel inkomst gene-

rerade. Det reella priset på bilar var ganska konstant under denna period (1977-

1982). Dessutom minskade kostnaderna att åka med andra alternativa färdsätt. I

stort sett den enda förklaring som återstod var diffusionsprocessen. Med diffusion

menas i detta fall en förändring av smak för bilar. Traditionella bilinnehavs-

modeller fokuserade nästan uteslutande på dennaprocess. Dessa äldre modeller

lyckades ganska bra med att förutsäga bilinnehavet, i alla fall till en början. En

anledning till dessa ganska bra Spådomar var att bilen befann sig i sin introduk-

tionsfas, bilen var en ganska ny företeelse.

5.2.3.1 Bilinnehavets inträdesbenägenhet 1975-1984

För att ha ytterligare något att bygga mina körkortsmodeller på så redogör vi i

detta avsnitt förden regressionsanalys som VTI gjorde på sina modeller. Som vi

kan se av figur 2 så är inträdesbenägenheten en fallande funktion av ålder. För-

utom ålder så testades individuell inkomst, bensinpris, bilskatt och kronologisk

tid som möjliga förklaringsvariabler. M.a.p. inkomst och bensinpris har den

studerade perioden varit ideal. Den totala disponibla inkomsten för hushållen

förändrades inte nämnvärt mellan 1975-1984. Den reella inkomsten för olika

åldersgrupper förändrades dock en hel del, speciellt för de yngre. Som exempel så

har medelinkomsten för 20-åringar varierat mellan en lägsta punkt och en högsta

punkt som är ungefär dubbelt så hög. Vidden av inkomstvariationer under 1975-

1984 är mycket mindre för medelålders och äldre män (jämfört med kvinnor);

skillnaden mellan maximum och minimum för varje speciell ålder är 10-20

procent. Bilskatten har dessutom förändrats påtagligt under den studerade

perioden.

I följande modeller för manlig och kvinnlig inträdesbenägenhet har inkomst- och

bensinpriselasticitetema förutbestämts:

Inträdesbenägenhet för män:

f(å)

 

IBman = 1+615151-4p1 + 36-0404950) (Formel 3)

där [B = inträdesbenägenhet

I : medelinkomst

p = prisindex för bensin

t = årtal

f(å) = mättnadsnivån för inträdesbenägenheten som funktion av

åldern; i huvudaltemativet antagen på en nivå 20 procent över

genomsnittet för perioden 1975-1984, Vilket motsvarar ett

slutligt manligt bilinnehav på 87 procent.
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Inträdesbenägenhet för kvinnor:

IB =Å (Formel 4)
kvinna 10.7 -3 1

1+e I P

där g(å) = mättnadsnivån för inträdesbenägenheten som funktion av

åldern; antagen på en nivå 50 procent över genomsnittet för

perioden 1975-1984, vilket motsvarar ett slutligt kvinnligt

bilinnehav på 38 procent.

Inträdesbenägenhet för kvinnor och ingen mättnadsnivå i sikte:

_ h(å)IO.85p-O.21

_ 1 + 3e-O.4(t-1960) (Formel 5)
IB

 

där h(å) = åldersspecifik konstant.

Den regressionsekvation som gav den bästa anpassade linjen i de flesta fallen fick

följande utseende:

IB = chPyTze(aA+bB+SS) (Formel 6)

där inträdesbenägenhet

= konstant

= individuell real inkomst

= reellt bensinpris

reell bilskatt

= ålder

= födelseår

= kön (1 eller 0)m
w
>
å
W
H
O
E

II

Könsdummyvariabeln (S) är enbart applicerbar då datamaterialet för män och

kvinnor är sammanslaget. Regressionsresultaten visar att ålder har den största

betydelsen i alla fallen. Det framkom också att ålder och kön kan förklara 80-95

procent av variationema i inträdesbenägenhet. Genom att slå ihop alla åldersgrup-

per och de båda könen så blev resultatet att inträdesbenägenheten föll med 5 pro-

centenheter för varje år som människorna åldrades. Av de ekonomiska

variablema så blev de två prisfaktorema konsistent signifikanta.

Anmärkningsvärt var att inkomstvariabeln uppförde sig olika. För enbart männen

var den ej signifikant. Efter att ha delat in männen i de tre åldersgruppema så var

inkomsten fortfarande ej signifikant för åldersgruppen 18-31 år. För 30-åringama

var den nätt och jämt signifikant, emedan den var klart signifikant för den äldre

gruppen. Är detta ett sant mönster eller beror det möjligen på att inkomst och

ålder är starkt korrelerade upp till medelåldern? För män 18-31 år blev

korrelationskoefficienten mellan inkomst och ålder 0,95. Däremot var denna
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korrelation betydligt mindre för yngre kvinnor än för yngre män. Trots detta är

det samma mönster, att inkomstelasticiteten har sitt lägsta värde i den yngre

åldersgruppen och sitt högsta värde i den äldre gruppen hos kvinnor. 14

5.2.4 Långsiktig prognos och resultat av ev. mättnadsnivå

Efter att skattat koefflcientema i efterfrågemodellen är det vanliga tillvägagångs-

sättet att förutsäga förklaringsvariablemas värden i framtiden och sätta in dessa

själva modellen. I detta skede antar vi att våra skattade koefflcienter kommer att

vara stabila även i framtiden. Då återstår framförallt två problem att ta itu med:

(1) kommer smaken att ändras?

(2) existerar en mättnadsnivå?

Det är högst osannolikt att dagens smak för bil kommer att vara densamma långt

in i framtiden. Idén av en mättnadsnivå för bilinnehav har diskuterats under lång

tid. Ett sätt att ta reda på om och i så fall var mättnadsnivån för bilinnehav ligger

är att studera stater som har kommit längre i utvecklingen av bilsamhället, t.ex.

USA. Vid sådana här studier visar det sig att antalet personer i hushållet i prak-

tiken är oväsentligt när det gäller bilinnehav per vuxen individ. Det är lockande

att då anta en mättnadsnivå på en bil per person. Om en sådan mättnadsnivå

skulle antas stämma så återstår en del frågor. När kommer denna mättnadsnivå att

uppnås? Är det samma mättnadsnivå över hela världen, oavsett kulturella och

andra skillnader? Dessa frågor har ej hittat sina respektive svar än, men kommer

kanske att göra det i framtiden. Detta är dock, som tidigare nämnts, ett mindre

problem när det gäller körkortsinnehavet.15

5.2.5 Modeller med syftet att förklara variationer i bilanskaffning

Mönstret av bilförsäljning varierar kraftigt över tiden. Försäljningsstatistik per

månad visar att under perioden 1946-1980 så ligger den högsta månaden sju

ggr högre än den lägsta . Variationema per år är givetvis mindre men de är dock

synliga, se figur 6.
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Figur 6 Årlig nybilsregistrering i Sverige [9416-1980.
Källa: VT1 Rapport 251A.

 

14Jansson, 1991, s. 423-426.
15Jansson, Schneerson, 1983, s. 28-35.
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Är det då intressant att studera skillnader i bilanskaffning som en distinktion till

bilinnehavsutvecklingen? När årligt bilinköp studeras bör man tänka på att en stor

del av dessa inköp kan karaktäriseras som ersättning av andra bilar. I Sverige, lik-

som i många andra länder är antalet skrotade bilar per år av samma storleksord-

ning som nettotillskottet av bilar till bilparken. Det är alltså viktigt, för att kunna

prediktera bilförsäljningen, att förstå orsaken till behovet av att ersätta bilen med

en annan bil samt att förstå framkallandet av nettotillskottet av bilar. I följande

beskrivning av modeller för bilanskaffning skiljer vi på statiska och dynamiska

modeller. Den statiska modellen är en tidlös modell på så sätt att efterfrågan i

en viss period är oberoende av föregående period. Dynamiska efterfrågemodeller

anses däremot vara nödvändiga då det gäller åldersbeständiga varor.16

5.2.6 En statisk modell

Lars Jacobsson har utvecklat två separata modeller, en för att förklara nettotill-

skottet av bilar och en för skrotningen av bilar. När-det gäller att förklara nettotill-

skottet av bilar i Sverige för åren 1958-71 fann Jacobsson två signifikanta deter-

minanter, en för förändring av reell inkomst och en för förändring av prisindex

för begagnade bilar. Resultatet av denna regressionsanalys summerade han med

följ ande ekvation:

A Kt=83795+6264C-1560P (Formel 7)

(R2=0,89)

där

A K = nettotillskott av bilar år t

C = procentuell förändring av total privat konsumtion

P = procentuell förändring av prisindex för begagnade bilar

Här är det viktigt att notera två saker:

(1) Värdena på nettotillskottet varierar runt 100 000 bilar. Ekvationens konstant

har ett värde på 83 795, vilket innebär att den förklarar en stor del av nettotill-

skottet. Om inkomst och prisindex för begagnade bilar skulle vara konstant så

skulle alltså ändå mer än 80 000 nya bilägare registreras varje år.

(2) Föregående punkt innebär ej att inkomstelasticiteten för bilefterfrågan är

mycket låg. Den är i själva verket ganska hög. Det är faktiskt så att den rela-

tiva inkomstförändringen var varit ganska blygsam under den studerade

perioden. Värdet på konstanten C betyder att en ökning av hushållens reella

inkomst med 1 procent leder till ett nettotillskott av ca 6 000 bilar. Relaterat

till den årliga ökningen på 100 000 bilar per år så skulle denna

inkomstökning motsvara ca 6 procent av nettotillskottet.17

 

161bic1,s. 36-39.
17Ibid, s.40-42.
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5.2.7 Dynamiska modeller

Den mest tydliga anledningen varför en statisk efterfrågemodell för varaktiga

konsumtionsvaror är en tveksam beskrivning, är att gruppen av potentiella köpare

minskar i samma takt som antalet innehavare ökar. Som exempel så fanns det

1983 ungefär 1,2 miljoner billösa hushåll i Sverige. Tio år tidigare var antalet

billösa hushåll dubbelt så många och ytterligare tio år tidigare var antalet billösa

hushåll tre gånger så många. Av detta framkommer det att vi kan använda samma

modell för bilköp såväl år 1960 som 1970 och 1980. Det enklaste sättet att an-

vända denna modell är att byta ut den beroende variabeln AKt i den förra statiska

modellen (formel 7) med nettoinvestering per billös vuxen . Detta leder till ett

modellen får följande form:

_Elg_ = f(I, P) (Formel 8)
Nt_Kt-1

där Nt är den totala vuxna populationen år t och KH den totala bilparken i slutet

av året. Uttrycket Nt-KH står alltså för antalet billösa vuxna år t. De två mest

troliga förklaringsvariablema är förmodligen fortfarande inkomst (I) och en pris-

variabel (P). Genom att multiplicera båda sidor med Nt-KH får vi fram en mo-

dell, där "nettobilinvesteringar" är en multiplikativ funktion av antalet billösa

vuxna , inkomst samt pris. Denna ansats är dock ej representerad i litteraturen.

Den huvudsakliga idén med dynamiska modeller är att nettoinvesteringar i bilar

under viss period bör ses som en process i bilparksjustering . En vanlig utgångs-

punkt är att hushållen önskar en bilpark som beror på långsiktiga antaganden. Vi

betecknar den verkliga bilparken i slutet av året t med K, den önskade bilparken

med K: och justeringskoefflcienten med Ä:

AK 5 K, - K,_1 = MK: - KH) (Formel 9)

En mer komplett teori för bilköp får vi genom att lägga till en "utbytesmodell".

M.h.a. definitionen av förändring i bilparken, från en period till en annan, fås Kt

som är lika med antalet totala bilinköp minus antal skrotade bilar. Om detta värde

(Kt) kan antas vara lika med antalet bilbyten och om skrotningen kan antas vara

proportionellt mot den verkliga bilparken, givet den konstanta byteskoefñcienten,

så får vi följande modell, där Q, är det totala antalet bilköp:

Qt = AKt +öKt_1 = ÅK: +(ö+?»)Kt_1 (Formel 10)

Det totala bilinköpen beror på två lager , det önskade lagret och det verkliga lag-

ret av bilar i början av den studerade perioden. Effekten av den verkliga bilparken

av bruttoinköp av bilar beror på de relativa magnitudema 5 och Ä. Vi antar att

den önskade bilparken beror på en grupp av ekonomiska förklaringsvariabler

såsom inkomst och relativa priser. Om vi kallar dessa förklaringsvariabler för Zf

så får vi följ ande formel:
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= g(Zf) (Formel 11)

Om* vi substituerar får vi:

Qt = MZ?) + (5 - MKt_1 (Formel 12)

Denna modell har, i mer eller mindre olika skepnader, ofta använts i tidsserie-

studier av bilinvesteringar. Den normala proceduren är, sedan modellen fram-

tagits, ett antagande om att den önskade bilparken är en funktion av vissa ekono-

miska variabler. De ekonomiska variabler som har applicerats i aggregerade tids-

seriemodeller kan delas in i tre olika grupper:

- _ inkomst

- bilpriser

- finansiella förhållanden vid bilinvestering

Den mest förenklade formeln av bilparksjusteringsmodellen togs fram av Chow

(1957). Chow använde sig av denna regressionsmodell i de tre föregående decen-

nierna och den verkade förklara bilköpen i USA relativt bra.

Qt=0,779+0,02P-1,23Kt_1+0,11d (Formel 13)

(R2=0,858)

där

Qt = nybilsköp per capita

P = prisindex för alla bilar, nya och begagnade

Kt_1= bilparkens värde i början av året, mätt i dollar

Id = deflaterad disponibel inkomst per person

Andra studier har laborerat med denna modell på olika sätt. Inkomstvariabeln har

inkluderats i modellen i olika former. Tidiga studier innehöll både permanent in-

komst och förändrad inkomst som förklaringsvariabler. Idén med detta var att pla-

nerade bilinköp berodde på den permanenta inkomsten samtidigt som det alltid

finns en oförutsedd förändring av inkomsten med i bilden, tex. arbetslöshet. Den

grundläggande logiken bakom denna modell har ofta ifrågasatts. En ökning av

den önskade bilparken betyder att de nuvarande billösa personerna vill bli

bilägare. Dessa personer kräver, vanligtvis, ej nya bilar utan de börjar sin

bilägarkarriär med begagnade bilar. Nybilsköpen görs av en relativt liten del av

bilägarna och oftast görs detta köp i samband med att de säljer sin begagnade bil.

Det är dock en svag direkt relation mellan den önskade bilparken och nybilsköpen

och mellan skrotningama och nybilsköpen. Den sammanlagda efterfrågan på bilar

inriktas i första hand på marknaden för begagnade bilar, vilket resulterar i

nybilsköp enligt följande mekanism. Den stigande efterfrågan på begagnade bilar

orsakad av nya deltagare på bilmarknaden leder till prishöjningar på begagnade

bilar, som i sin tur ger inviter till mer frekventa bilbyten. Vi kan alltså säga att ett
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ökat antal ägare till begagnade bilar tar möjligheten att sälja sin äldre bil ock köpa

en ny bil. En speciell osäkerhetsfaktor är reaktionen på marknaden för begagnade

bilar. Antag att en given Ökning av den nationella inkomsten ger X antal fler

potentiella bilägare. Är det säkert att detta alltid leder till samma resultat på

marknaden för begagnade bilar? Faktorer som påverkar lagret av begagnade bilar,

dvs. viljan att sälja begagnade bilar, behöver ej nödvändigtvis vara konstanta.

Bilparksjusteringsmodellen tar ej hänsyn till lagersidan , varken på marknaden

för nya eller begagnade bilar. Trots allt är det generellt godtaget att

bilparksjusteringsmodellen har varit lyckosam vid förklaring av gångna ups and

downs i bilinköp. Att döma av proportionerna hos variationema i dessa modeller

och av signiñkansen hos de skattade koefñcientema så råder det inte någon större

tvekan om att modellen förklarar bilinköpen bra. Idag finns det mycket

sammanfattande modeller för att på kort sikt prediktera bilinköp. Trots det verkar

det som om att när man skall förutsäga framtiden snarare än att förklara det

förgångna så återstår det många problem. Vid kortsiktiga prognoser ökar

tendensen att lita mer på undersökningar av investeringsplaner än på ekono-

metriska modeller. Detta är ett symptom på det grundläggande faktumet att mo-

delleringsarbetet av investeringsbeteende hos företag och hushåll, i alla fall m.a.p.

exakt timing av inköp, är väldigt svårt.18

5.3 Socioekonomiska studier av bilinnehav

Att ta fram prognosmodeller är inte det enda värdefulla syftet vid studier av kon-

sumenters efterfrågan. Det finns en lång tradition, i den applicerande ekonomin

och vid relaterade sociala studier, av att samla och analysera detaljerade data över

hushållens budget för att på så sätt kunna belysa den nationella hälsan . Förr i

tiden var fattigdomskampen den huvudsakliga sociala policyn vid studier av

familjebudgeten: hur stor del av familjerna levde i olika stadier av fattigdom och

hur förändrades detta över tiden? Idag studeras, i den rika delen av samhället,

innehav av alla nya typer av hållbara konsumtionsvaror både av sociologer och

ekonomer för att kunna analysera familjens utgifter. Frågor som ställs, m.a.p.

bilinnehav, är tex.: varför förblir vissa familjer billösa, medan andra i samma in-

komstklass äger en bil eller kanske tom. två? Aggregerade efterfrågeanalyser

leder ofta till att bilinnehavet skiljer sig markant mellan hushåll med ensam-

stående män och hushåll med ensamstående kvinnor samt mellan olika ålders-

grupper. Det är också välkänt att nivån på bilinnehav är lägre i städernas centrala

delar än i ytterkanterna och på landsbygden. Det finns många intressanta aspekter

att studera när det gäller de socioekonomiska faktorerna betydelse för bilinne-

havet. Hur påverkar giftermål eller samboende bilinnehavet? Vilken effekt har

störst inverkan på bilinnehavet, att personer flyttar ihop eller det då ökade

behovet att ha två bilar? Hur mycket påverkar möjligheten att åka vart man vill,

parkeringsavgifter, kollektivtrañkens utbyggnad ochdemografiska förhållanden

etc., antalet bilar i samhället? Det genomförs bl.a. s.k. resvaneundersökningar för

att bl.a. utreda effekten av de socioekonomiska faktoremas inverkan på

bilinnehavet. Ett antal försök har gjorts att gå längre än att bara tabellera de

socioekonomiska faktoremas påverkan på bilinnehavet. Matematiska och

statistiska modeller har framtagits och testats på disaggregerade data. Vid detta

 

18Ibid, s. 42-55.
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arbete uppkommer det genast ett problem, nämligen att den kontinuerliga

efterfrågeteorin skall användas för den diskreta naturen av bilinnehav, dvs.

antingen så är man bilägare eller så är man billös. En naturlig väg ur detta pro-

blem är att gruppera hushållen i inkomstklasser på samma sätt som H. Bonus

gjorde i sina analyser av quasi-Engelkurvorna för olika varor. Dummyvariabeln

0 eller 1 för den beroende variabeln elimineras då och en kontinuerlig

efterfrågefunktion kan då appliceras på bilinnehavet. Nu måste vi tillägga att de

flesta applikationerna av denna typ av disaggregerade och diskreta valmodeller

när det gäller bilinnehav är framtagna med det explicita avseendet att producera

just prognosmodeller. Det är troligt att ytterligare nyttig kunskap om de

socioekonomiska faktorerna kan fås genom disaggregerade tvärsnittsstudier av

reseefterfrågan och bilinnehav. Dessutom kommer kombinationer av diskreta

valmodeller och tvärsnitts- och tidsserieanalyser, med stor sannolikhet, att bidra

till förståelse av kvalitativa val som tex. val av biltyp. Däremot anser forskarna

inte, när det gäller historiska studier av efterfrågan och att förutsäga framtidens

efterfrågan på bil, att disaggregerade tvärsnittsstudier är ett komplett substitut för

de olika modellansträngningar baseradepå aggregerade tidsseriedata, som vi har

beskrivit i de tidigare avsnitten. Det finns framför allt två enkla, men

fundamentala orsaker till detta:

(1) När vi tittar tillbaka, verkar det som om tiden har varit den mest betydande

faktorn för förklarandet av bilinnehavet. Ingen har lyckats att byta ut den

ganska otillfredsställande variabeln kronologisk tid med variabler som

bättre representerar genuina orsaker. Den enda möjliga slutsatsen man kan

dra är att smaken för bil stadigt har ökat med tiden. Det har gjorts försök att

skilja på den initiala inlämingsprocessen, då bilen först framträdde med indi-

viders förkärlek (vertikal diffusion), och den fortsatta processen där bilen blev

allt vanligare hos individer (horisontell diffusion).

(2) Bortsett från inkomstelasticiteten så är priselasticiteten ett primärt objekt att

studera m.a.p. bilinnehavet. Det är klart att tidsserieanalyser har använts för

att skatta känsligheten hos den kvantitativa efterfrågan i förhållande till

förändringen i pris. Vid en given tidpunkt kan bara ett marknadspris

observeras, vilket innebär att effekter av prisförändringar ej kan studeras.

Kännetecknande för bilefterfrågan är att den beror på två huvudsakliga

priser , för det första kostnaden att äga bil och för det andra att använda den.

Kapitalkostnaden för bil kan delas in i en ren tidsberoende komponent och en

användarberoende komponent. Det verkar som om 2/3 av kapitalkostnaden

kan räknas på den fortgående tidsfaktom och att den återstående 1/3 är

proportionell mot antalet körda kilometer. Det mest betydande konsistenta

inputpriset är, naturligtvis, bensinpriset.

Huvudfrågan är då: är det överhuvudtaget möjligt att skapa sig en uppfattning

m.h.a. tvärsnittsanalys om vad för effekt på bilägande och bilanvändning som

bensinprisförändringar ger? Svaret är samma som i det generella fallet. Eftersom

bensinpriset är samma för alla vid en given tidpunkt så kan vi ej observera några

effekter. Å andra sidan så är användningskostnaden för bil, vid tex. arbetsresor,

olika. Den är dock proportionell mot avståndet mellan hemmet och arbetsplatsen.

Det kan därför vara värt att studera hur frekvensen av att använda bilen till och
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från arbetet, för olika bilägare, beror på avståndet mellan hemmet och arbetet.

Man kan då förvänta sig att frekvensen av bilanvändningen ökar med avståndet.

Detta gör att vi kan dra slutsatsen att elasticiteten för bilefterfrågan, m.a.p. drifts-

kostnaden, är positiv. Förklaringen varför människor som bor på landsbygden är

mer benägna att använda sina bilar till arbetet än människor som bor i innerstäder

är istället att den generaliserade kostnaden av det bästa alternativa transportsättet

är mer eller mindre proportionell mot avståndet. Detta ger att den absoluta skill-

naden mellan den generaliserade kostnaden för kollektivtrafik och bilresa ökar

med avståndet. Detta är naturligtvis den typ av problem som ledde till skapandet

av den alternativa delningsmodellen. Dessa modeller resulterar i skattningar av

koefñcienter för kostnadskomponenten inkluderad i den generella kostnaden för

resa med alternativa transportsätt. Frågan är hur pålitlig en sådan skattning är?

Fastän prediktionsstyrkan när det gäller valmodeller verkar varahög så kan de

individuella värden på koefflcienterna i modellen ifrågasättas. Det verkar, intui-

tivt, ganska svårt att, oavsett vilken statistisk metod som används, att få korrekta

värden på *,out-of-pockef1kostnadsskillnaden och resetidsskillnaden, givet att

båda är starkt korrelerade med reseavståndet. När det gäller att skatta priselas-

ticiteten eller bildriftskostnaden för bilinnehav, uppkommer ett antal problem att

ta itu med. Alla resändamål måste tas med i beräkningarna och problemet är att

det är endast arbetsresorna som har en bestämd destination för varje individ.

Shoppingresor måste antas med destination närmaste stora shoppingcenter, eme-

dan lån primär determinant för nöjesresor är placeringen av anhöriga och vän-

ner.

5.4 Slutsatser efter litteraturgenomgång av bilinnehavs-

modeller

Det kan vara värt att ta upp några slutsatser återspeglade i litteraturen om bilefter-

frågan. Vi har identifierat tre typer av modeller:

(1) modeller för skattningar av långsiktig utveckling av bilinnehav, där diffu-

sionsprocessen av bilen har varit huvudobjektet

(2) bilparkjusteringsmodeller med ansatsen att förklara de kortsiktiga fluktua-

tioner i inköp av nya bilar

(3) diskreta valmodeller skattade på disaggregerade tvärsnittsdata

I inledningen pekades det på att vi inte skulle ta upp konsumenternas val av olika

bilmodeller, fastän detta kan vara det primära intresset för biltillverkare och bil-

handlare. Frågan är till sist: har något annat av intresse utelämnats i

diskussionen? Det har det troligen gjorts. Det finns hur som helst en stor aspekt,

som vi dock är medvetna om, som inte tagits med och det är interaktionen mellan

bilefterfrågan och utbudet på begagnade bilar. Majoriteten av bilinköp som görs

idag är finansierad m.h.a. av försäljningen av den gamla bilen. Detta pris på

begagnade bilar är en viktig determinant för efterfrågan på nya bilar. Det som

krävs är alltså en komplett modell för hela bilmarknaden. Modellerandet av denna
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interaktion mellan efterfrågan på nya ochbegagnade bilar försvåras dock genom

att just interaktionen är väldigt föränderlig.20

20 Ibid, s. 76.
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6 Körkortsteori

I detta kapitel tar jag upp den teori om bilens och körkortets problematik som är

nödvändig att ha i "bakluckan" då en analys av körkortet skall göras.

6.1 Bilen och körkortet ur ett sociologiskt perspektiv

(1) Vi måste hela tiden komma ihåg att det finns människor bakom alla data

kring körkortsinnehavet och andra variabler som vi skall använda. Eftersom

detta arbete handlar om vad det är som styr människor att ta körkort så bör

människan vara i centrum. Varje människa är unik, samtidigt som hon ingår

och ofta rättar sig mer eller mindre efter de system som finns i samhället.

Dessutom skapas och formas verkligheten av de människor som bor i

samhället. Människorna och samhället är beroende av varandra på ett

ömsesidigt sätt. De är nödvändiga för varandras existens. Utan samhälle, inga

människor och vice versa. Bilens betydelse kan återspeglas på olika vis. Den

har ett rent praktiskt värde och ett symboliskt värde. I bilens begynnelse var

dess uppgift att ta ut familjer och andra på utflykter i det närliggande

landskapet. Med tiden blev dessa utflykter allt längre i och med att bilen gick

snabbare och blev bekvämare. Städerna anpassades för att allt fler människor

skaffade sig bil. Den blev också ett nödvändigt redskap för landet industrier

och företag. Försäljare åkte runt i landet, det transporterades gods och läkarna

utnyttjade den i sin verksamhet. De som blev med bil fick genast fördelar

gentemot de billösa. Bilen blev alltmer nödvändig. De som inte hade bil

utsattes för den stora risken att bli s.k. outsiders, alltså hamna utanför det

bilanpassade samhället. Tengström konstaterar att de bildisponerade skiljer

sig från de billösa på framför allt två sätt: de har en större rörlighet,

geografiskt sett samt att de är mer fastlåsta till ett transportmedel, nämligen

bilen. Under den första perioden (1890-1914) återspeglas bilen som ett

uttryck för överklassens vilja att skaffa sig lyxprodukter. Dessutom ansåg

man att bilen var ett utmärkt hälsoknep i och med att bilåkning med dess

luftströmmar aktiverade lungorna. Den andra perioden (1920-1933) lyfte

fram bilen som ett bevis på det moderna livet. Nyttan, driftsäkerheten och

bilens funktionalistiska skönhet blommade upp. Den var dock fortfarande

endast tillgänglig för dem som hade gott ställt. Den tredje perioden (1934-

1945) skapade Adolf Hitler uttrycket folkbil . Gemene man började spara

för att kunna skaffa sig en bil så småningom. Motorvägar byggdes och den

motoriserade folkgemenskapen försöktes skapas. Mellan 1945 och 1960

började Tyskland förändras till en republik på hjul . Nu kopplades bilen

ihop med begrepp som individuell frihet och oberoende. Bilen har varit och är

ett uttryck för klasstillhörighet. I inledningsskedet var den en överklassymbol

och detta symptom finns även kvar idag för vissa bilmärken. Raggarna hade

speciella bilar som var lätta att känna igen. Vissa forskare påstår att man kan

säga vilken politisk hemvist en bilägare har genom att se vilken bil han eller

hon har. Bilen har dessutom ibland en tendens att kunna visa vilket kön dess

ägare tillhör.21 En viktig sak vid en studie som denna, är vad som styr viljan

att ta körkort. De flesta som är medlemmar av det manliga könet har haft och

har än idag ett mer eller mindre bilintresse. Detta intresse blir ofta allt större
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då körkortsåldem närmar sig. Hur och varför uppkommer då detta intresse?

Vad är det då som får de snart körkortsmogna pojkarna att bli intresserade av

bilar. För det första så ligger givetvis traditionella faktorer bakom. Pojkarna

får i yngre år billeksaker, bilbanor, trampbilar etc. i presenter och julklappar,

emedan flickorna får dockor och andra mjuka presenter. Pojkarna börjar

härmar den riktiga bilen med diverse ljud, de återskapar trafiksituationer

och billjud. Dessutom spelar bilen ofta en viktig roll i bildisponerande

familjer. Barnen skjutsas till dagis och olika fritidsaktiviteter. Bilen blir ett

naturligt inslag i familjen och dess leverne. När pojkarna sedan blir äldre så

utvidgas detta intresse för bilar och allt det som hör till m.h.a. biltidningar

som t.ex. Teknikens värld. Bilen får ett symboliskt värde och blir en

språngbräda till vuxenlivet med allt vad det innebär.

Sammanfattningsvis kan vi säga att för individer som växer upp i ett bilsamhälle

är körkortsinnehavet en nyckel till bilen som i sin tur är avstampet in i vuxen-

världen. Livsmönstret anpassas till stor del till bilen och dess möjligheter och be-

gränsningar. Bilen laddas fortgående med symbolik som t.ex. frihet och status.

Den uppfyller bilsamhällenas krav på medborgerlig rörlighet. Bilen blir en nöd-

vändig produkt, men samtidigt blir den en del av individens jag. Att kritisera nå-

gon persons bil blir indirekt kritik mot denne persons jag.22 För att kunna ta del

av alla dessa praktiska och symboliska värden, som bilen står för, så krävs i första

hand ett intyg, nämligen ett körkort. Jag påstår att det är pga. lockelsen till ett

eller flera av dessa värden som människor tar körkort. De här värdenas betydelse

är dock mycket svåra att mäta. Det finns ej några tillgängliga datauppgifter angå-

ende dessa värden. Dessutom så antar jag att andra faktorer har ett finger med i

detta spel. Även om människor vill åt dessa värden så har de flesta begränsningar

i någon mening. Det är ju inte säkert att personen som vill ta körkort har råd med

det direkt utan hon kanske får vänta några år, tills hennes inkomst och allmänna

ekonomiska situation tillåter ett körkortstagande. En annan faktor som kan ha be-

tydelse är den allmänna ekonomiska situationen i landet. Det ekonomiska läget

styr priserna i landet och här påverkas även kostnaden att ta körkort. Dessutom

tillkommer andra variabler som t.ex. ålder och kön.

6.2 Sveriges körkortshistorik

P. g.a. nya körkortsregler när det gäller dels att ta körkort och dels att inneha kör-

kort så byttes det gamla körkortet ut mot ett nytt mellan 1973-1975. Ett krav för

att få sitt körkort förnyat var att man skulle sända in ett fotografi på sig själv och

sin namnteckning till dåvarande TSV. Alla dåvarande innehavare fick sig ett

datum mellan 1973 och 1975 tilldelat då körkortet skulle bytas ut. Denna utdel-

ning av datum gick till på så sätt att de personer som hade högst behörighet, alltså

de som fick framföra flest antal fordon, fick byta ut sina körkort först. Efter denna

grupp följde de som hade näst högst behörighet o.s.v. Dessutom började den tio-

åriga giltighetstiden att gälla för de som tog körkort under dessa tre år. All denna

administration skedde på länsnivå. Efter hand visade det sig det att vissa per-

soner, av olika anledningar, inte förnyade sitt körkort. Orsakerna till detta kunde

tex. vara sjukdom och utlandsvistelse. Detta ledde fram till en ändring i
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lagboken, nämligen att de som inte förnyade sitt körkort före 1975 års utgång

ströks ur det sk. huvudregistret och placerades istället i ett annat register

(underregister). Om inte de personer som var placerade i detta underregister

förnyade sitt körkort inom tio år så skulle de strykas även ur detta register. Denna

metod kan jämföras med registret över avställda bilar, där vissa bilar skrotas och

andra tagas i bruk efter en tid. Den nya körkortslagen trädde i kraft 1975 och så

småningom visade det sig att många personer ville förnya sitt körkort efter den

tioåriga tidsfristens utgång, vilket medförde att de som en gång hade strukits ur

körkortsregistret fick registreras igen. Dessa nyregistreringar blev en alltför stor

arbetsbörda för dåvarande TSV och lagen modiñerades ännu en gång. Den

slutliga lagen blev att körkorten även fortsättningsvis skall förnyas vart tionde år,

men med den skillnaden att de, i praktiken, aldrig stryks ur underregistret. Detta

innebär att de som ej förnyar sina körkort dock finns kvar i körkortsregistret som

innehavare av körkort. En utgångspunkt är att de äldre har en inträdesbenägenhet

som är positiv men som ligger nära noll. Den lilla grupp av äldre som skaffar sig

körkort på äldre dagar utgör undantagen och det är dessa personer som skapar den

mycket svaga men positiva benägenheten. M.h.a. tillgänglig statistik kan vi

konstatera att den höga positiva benägenheten som framträder för äldre personer

mellan åren 1980 och 1982 (och troligen 1976-1979 samt 1983-1984) beror inte

på att en stor mängd körkortslösa åldringar plötsligt skaffade sig körkort. Det var

helt frukten av det frö, lagändringen, som såddes 1975. Många av desom inte

förnyade sitt körkort tom. 1975 såg till att göra det innan ogiltighetsdatumet,

alltså före 1985. En viktig orsak till att 1975 års lagändring ledde till så stora

biverkningar var att hela den körkortsinnehavande befolkningen skulle byta ut sitt

körkort under en och samma tidsperiod. Den tioåriga giltighetstiden för körkort

som numera gäller innebär att endast ca 10 procent av körkortsinnehavarna

behöver förnya sitt körkort varje år. Av dessa 10 procent är det bara en liten

bråkdel som inte fullföljer körkortsbytet. Den förväntade inträdesbenägenheten i

de höga åldersgruppema ligger, som tidigare antagits, kring noll, medan de

observerade varierar kraftigt mellan 1980 och 1985. Detta leder till att en kraftig

beskäming av benägenhetsdata behöver göras. Vi beslutar att samtliga individer

upp till ca 50 år verkar vara så pass körkortsbenägna att de bör vara med, men att

resterande körkortsinnehavare, mellan 51 och 80 år, tas bort i de fortsatta

benägenhetsberäkningama. Dessutom står de allra äldsta personerna för den abso-

luta majoriteten av det antal som ej förnyar sina körkort efter den tioåriga giltig-

hetstiden.
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7 Körkortsinnehavet och inträdesbenägenheten

7.1 Beskrivning av tillgängliga data

Här följer en beskrivning av min databas som jag har tillgång till:

1. Antal personer som har körkort uppdelat på årtal (1980, 1981, 1984-1993),

ålder (18-80 år) och kön (man, kvinna).

2. Antal personer som har körkort 1993 uppdelat på län, ålder (18-80 år) och

kön (man, kvinna).

3. Antal personer som ej förnyat sina körkort efter giltighetstiden på 10 år för

åren 1983-1993.

4. Andel som har körkort uppdelat på årtal (1980-1982, 1984-1993), ålder (18-

80 år) och kön (man, kvinna).

5. Andel som har körkort 1993 uppdelat på län, ålder (18-80 år) och kön (man,

kvinna).

6. Antal personer uppdelat på årtal (1980-1993), ålder (18-80 år) och kön (man,

kvinna).

7. Antal personer år 1993 uppdelat på län, ålder (18-80 år) och kön (man,

kvinna).

8. Benägenheten vid åldern a, år t, att ta körkort vid åldern a+1, år t+1 uppdelat

på årtal (1980, 1981, 1984-1993), ålder (17-50 år) och kön (man, kvinna).

9. Bensinpris (öre/liter) uppdelat på årtal (1980-1993). Avser medelpriser från

pump under år t, lägsta priszon och vägt m 11 t olika betjäningsformer.

1980:100, 1980 års priser

10. Konsumentprisindex uppdelat på årtal (1980-1993) med basåret 1980

(KP11980=100).

11. Medelinkomst uppdelat på årtal (1980-1993), ålder (17-50 år) och kön (man,

kvinna), 1980<ettårsklaSS> :100, 1980 års priser.

12. Kostnaden att ta körkort fördelat på årtal (1980-1992)

13. Kön (man=1 och kvinna=0)

För analys av inträdesbenägenheten använder jag nedanstående databas där varje

variabel har ett värde för resp. kön och ettårsklass (17-50 år) uppdelat mellan

åren 1980-1992:

Variabel Förkortning Beskrivning

Inträdesbenägenhet IB Benägenhet att ta körkort

Bensinprisindex, . BPI 1980:100 och i 1980 års priser

Konsumentprisindex KPI 1980:100 och i 1980 års priser

Körkortskostnadsindex KKI 1980:100 och i 1980 års priser,

Tid TID (årtal- 1980)

Ettårsklasser ÅLDER 17-50 år

Medelinkomstindex INKI 19806üårsklass=100 och i 1980 års priser

Kön Man/kvinna

7.1.1 Fel i rådata

Under beräkningarnas gång kommer det fram olika problem med själva

datamängden. Vid en kohortstudie visade det sig att det manliga körkortsinne-
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havet i de lägre åldersgruppema mellan 1982 och 1983 minskade några procent,

alltså det fanns färre 21-åriga manliga körkortsinnehavare 1983 än vad det fanns

20-åriga manliga körkortsinnehavare 1982. Detta problem kunde inte lösas och vi

rensade därför bort körkortsinnehavsdata för männen och kvinnorna 1983. Dessa

strykningar av 1983 ledde till att jag ej kunde beräkna benägenheten för de

körkortslösa 1982 att ta körkort året efter, alltså 1983.

7.2 Sveriges körkortsinnehav 1994

Vid en studie som den här kan det vara bra att skaffa sig kunskap om hur kör-

kortsinnehavet ser ut i Sverige idag. Körkortsinnehav betyder i detta fall andel

körkortsinnehavare av totala antalet personer i körkortsåldem 18-79 år. Jag väljer

att börja min analys med att studera likheter och skillnader i körkortsinnehav

mellan länen i Sverige. Finns det skillnader och hur ser de då ut? Kan man se ett

mönster för körkortsinnehavet, geografiskt sett? Dessa och även andra frågor kan

vara intressanta att finna svar på. I dagens Sverige finns det 24 län. När vi stude-

rar dessa län så ser vi att körkortsinnehavet kan skilja sig åt på många sätt. Det

kan röra sig om skillnader, inom och emellan län, för olika åldersklasser och kön.

Vissa län skiljer sig kraftigt åt emedan andra är väldigt lika i andel körkortsinne-

havare.
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Tabell 1 Genomsnittlig andel körkortsinnehavare 1994-01-01.

 

 

  

Riket (Rik) 78,9 89,4 69,6 19,8

Stockholms län (AB) 72,8 85,7 61,8 23,9

Uppsala län (C) 79,2 89,6 70,1 19,5

Södermanlands län (D) 74,3 84,3 65,5 18,8

Östergötlands län (E) 79,1 89,5 69,8 19,7
Jönköpings län (F)) 81,4 90,6 72,1 18,5

Kronobergs län (G) 82,6 91,3 74,5 16,8

Kalmar län (H) 82,4 92,8 73,1 19,7

Gotlands län (i) 80,7 88,6 73,7 14,9

Blekinge län (K) 79,8 87,1 73,1 14

Kristianstads län (L) 83,4 91,8 75,9 15,9

Malmöhus län (M) 77,3 88,1 68,1 20

Hallands län (N) 85,1 92,7 77,4 15,3

Göteborgs och B län (0) 77,2 88,8 66,8 22

Älvsborgs län (P) 81,4 90,8 66,8 24
Skaraborgs län (Fl) 83,5 92,6 75,4 17,2

Värmlands län (8) 82,6 90,9 75,2 15,7

örebro län (T) 80,9 90,4 72,7 17,7
Västmanlands län (U) 79,7 91,3 69,3 22

Kopparbergs län (W) 85,9 94,5 77,3 17,2

Gävleborgs län (X) 80,6 90,5 71,8 18,7

Västernorrlands län (Y) 79 89,3 69,7 19,3

Jämtlands län (Z) 80,1 91,2 70,2 21

Västerbottens län (AC) 82,6 91,9 73,3 18,6

Norrbottens län (BD) 81.9 92.7 71.9 20.8

 

Källa: Vägverket

M.h.a. tabell 1 konstaterar vi att andelen körkortsinnehavare är högre bland män-

nen än kvinnorna i alla länen. Skillnaden mellan männen och kvinnorna ligger på

15-25 procent i alla län. I riket som helhet är skillnaden 19,8 procent och detta

får ses som ett slags jämförelsemått. Det finns vissa län som skiljer sig mer från

riket som helhet än andra. I Stockholms (AB), Göteborg och Bohus (O),

Älvsborgs (P), Västmanlands (U), Jämtlands (Z) samt Norrbottens län (BD) är det

större skillnad mellan andel manliga och kvinnliga körkortsinnehavare än riket i

genomsnitt. I andra län, såsom Gotlands (1), Blekinge (K), Kristianstad (L),

Hallands (N) samt Värmlands län (S) är skillnaden mellan könen mindre än det

totala Sveriges vad det gäller andel körkortsinnehavare. Andel manliga resp.

kvinnliga körkortsinnehavare är relativt lika för alla län. Vi kan till slut konstatera

att männen och kvinnorna i resp. län följer varandra ganska bra när de jämförs

med likkönade och i samma åldersklass i riket som helhet. Både männen och

kvinnorna i t.ex. Stockholms län har lägre andel körkortsinnehavare jämfört med

riket i genomsnitt. På liknande sätt så har männen och kvinnorna i t.ex.

Västerbottens län en högre andel körkortsinnehavare jämfört med riket.

Skillnaden mellan den manliga andelen körkortsinnehavare i länen och den

kvinnliga andelen ligger på ca 15-24 procent. Andel manliga körkortsinnehavare

är ungefär lika för alla län.
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7.3 Antal körkortsinnehavare 1980-1993

Förändringar i körkortsinnehavet beror naturligtvis inte bara på benägenheten att

skaffa körkort. Körkortsinnehavet påverkas givetvis också av befolkningsföränd-

ringar åt något håll. Ökningen av körkortsinnehavet kan sägas bero på tre

faktorer: befolkningstillväxt, befolkningsomsättning och benägenheten att skaffa

körkort.
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Figur 7 Antal körkortsinnehavare 1980-1993.
Källa: Vägverket.

Enligt figur 7, som visar antalet individer (18-80 år) som har körkort har, antalet

körkortsinnehavare ökat mellan åren 1980 och 1993. År 1980 fanns det drygt 4,2

miljoner personer med körkort i Sverige. Av dessa var ca 2,5 miljoner män och ca

1,7 miljoner kvinnor. Året 1993 fanns det nästan exakt 5 miljoner personer i Sve-

rige med körkort. Av dessa körkortsinnehavare var 2,8 miljoner män och 2,2 mil-

joner kvinnor. De ettårsklasser vars antal innehavare av körkort har ökat är 22-,

25-29-, 39-56- samt 7l-80-åringarna. Bland de ettårsklasser som har minskat är

de svårt att urskilja någon eller några speciella grupper där minskningen har varit

extra tydlig. Antalet kvinnor över 37 år och med körkort har ökat markant. Dess-

utom har antalet innehavare bland 20-29 åringama ökat till viss del. Detta

innebär alltså att det är endast 18-, 19- och 30-37 åringarna som har minskat i

antal innehavare av körkort.

7.4 Andel körkortsinnehavare

Förändringar i antalet körkortsinnehavare kan eventuellt härledas till att befolk-

ningstillväxten eller befolkningsomsättningen har ändrats. Därför är det intressant

att undersöka hur förändringen för innehavet ser ut då vi tar hänsyn till befolk-

ningsförändringarna i Sverige under denna period. I figur 8 och 9 åskådliggörs

andelen körkortsinnehavare för män respektive kvinnor. Männen visar en liten

andelsökning från 81 procent år 1980 till 88 procent år 1993, medan kvinnornas

innehav har ökat från 51 till 66 procent under samma period.
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Figur 8 Andel män med körkort.
Källa: Vägverket.

Figur 8 tydliggör att andelen manliga körkortsinnehavare under denna period har

ökat för de allra flesta ettårsklasserna. Det är egentligen bara bland den allra

yngsta delen av befolkningen, dvs. 18-21 åringarna, som innehavet har minskat.

Hos dessa yngre personer har andelen innehavare minskat med ca 10 procent-

enheter.
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Figur 9 Andel kvinnor med körkort.
Källa: Vägverket.

Det är viktigt att påpeka att datamaterialet visar att t.o.m. år 1992 Ökade andelen

kvinnliga körkortsinnehavare för alla åldersgrupper förutom de allra yngsta, näm-

ligen 18-21 åringarna. Det som är gemensamt för båda könen är att det är bland

de äldre personerna som den tydligaste ökningen finns. Bland de medelålders

individerna syns en liten andelsökning och bland de allra yngsta år det snarare så

att andelen har minskat.
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7.5 Olika generationers körkortsinnehav

Något som också är intressant att studera är hur kohorterna, dvs. de olika genera-

tionerna, skiljer sig åt över ålder och tid. Tyvärr har jag endast tillgång till kör-

kortsinnehavet mellan 1980 och 1992, vilket betyder att jag ej kan få ut den

mängd information som jag kan Önska, dvs. se generationemas utveckling över

hela levnadstiden. Detta kan jag alltså inte göra dels p. gå. att de yngre genera-

tionerna inte har uppnått en så hög ålder än och dels pga. den relativt korta pe-

riod som jag förfogar över. Kohortemas utseende blir alltså något ofullständiga,

men det är ändå intressant att granska den utveckling som har skett.
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Figur 10 Andel män med körkort m a p olikafödelseår.
Källa: Vägverket.

Vid studien visar det sig att männen i de olika generationerna inte skiljer sig

nämnvärt åt, se figur 10. Den stora skillnaden mellan generationerna märks fram-

för allt bland de äldre åldersgruppema. Vi ser bl.a. att skillnaden mellan 50-åring-

ama hos de som är födda 1932 och de som födda 1942 är ca 10 procent. I

övrigt ärgenerationemas avvikelser från varandra ganska små.
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Figur 11 Andel kvinnor med körkort m.a.p. födelseår.
Källa: Vägverket.

På samma sätt som bland männen finns en stor skillnad mellan 50-åriga kvinnor i

olika generationer, se figur 11. Av de kvinnor som är födda år 1932 hade ca 65

procent körkort när de var 48 år. Motsvarande andel för kvinnorna födda tio år

senare, år 1942, är 20 procentenheter högre.

7.6 Inträdesbenägenheten

Att studera innehavet av körkort är visserligen intressant i sig, men när det gäller

att analysera hur körkortsinnehavet kommer att se ut i framtiden så är det bättre

att studera inträdesbenägenheten. Anledningen till detta är att

inträdesbenägenheten i sig är mer dynamisk än innehavet. Körkort kan, på

liknande sätt som för bil, karakteriseras som en konsumtionsvara. Som exempel

på detta är det troligt att en person som har varit bilägare under en längre tid

kommer att så vara även om det skulle innebära att t ex den egna ekonomin skulle

bli sämre . Det är mycket troligt att detta gäller även för körkortsinnehavet.

Inträdesbenägenheten beskrivs formelmässigt som:

IBt,a = (KIt+1,a+1'KIt,a) / (bt,a'KIt,a) = (KI t+1,a+1'KI La) / (KLt,a)

där IB = Inträdesbenägenhet

a = ålder, (17-50 år)

b = befolkning

t = tidpunkt (1980 - 1992)

KL = antal körkortslösa

KI = antal körkortsinnehavare

Inträdesbenägenheten är ett mått som mäter viljan att ta körkort och den

definieras som andelen av de körkortslösa vid åldern a, år t, som skaffar sig

 

23 Jansson, Cardebring, Junghard, 1986, s. 38.
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körkort vid åldern a+1 och tiden t+1 . Om vi t.ex. har en benägenhet på 0,45 så

betyder det att 45 procent av de som inte har körkort vid ett visst år kommer att ta

körkort året efter. Det betyder att variabeln IB kan vara mellan 0 och 1.

7.6.1 Utträdesbenägenheten

Ibland uppträder dock inträdesbenägenheten som ett negativt tal. Detta innebär att

antalet körkortsinnehavare i åldern a+1, vid tiden t+1, är lägre än antalet kör-

kortsinnehavare i åldern a och vid tiden t, dvs. Klt,a >Klt+1, a+1. För att få en riktig

begreppsvärld så kallar vi dessa s.k. minusbenägenheter för

utträdesbenägenheten. Den riktiga definitionen på utträdesbenägenhet blir då

andelen av de körkortsinnehavare vid åldern a, år t, som ej har körkort vid åldem

a+1 och tiden t+l . I praktiken kan det innebära t.ex. att antalet 38-åriga

körkortsinnehavare 1985 är färre än 37-åriga körkortsinnehavare 1984. Om

inträdesbenägenheten ett visst år är -0,15, kommer 15 procentenheter färre av

dessa att inneha körkort året efter. Dessa minusbenägenheter är dock inte så

många till antalet och framför allt förekommer de bland lite äldre personer. Vi

kan trots allt vid en snabb anblick se att dessa minusbenägenheter har blivit fler

på senare tid. Vid kontakt med Vägverket, som ansvarar för körkortsregistret,

visade det sig att dessa utträden beror på att vissa människor ej bryr sig om att

förnya sitt körkort efter giltighetstiden på tio år. Denna typ av utträden kan alltså

bara beröra de som haft körkort i just tio år, vilket betyder att den yngsta

årskullen som är aktuell för detta är 28-åringama. Jag studerade av denna

anledning hur många som ej förnyar sitt körkort efter 10 år. Tyvärr har Vägverket

registrerat endast antalet utträden totalt sett, alltså varken uppdelat på kön eller

ålder. Dessutom finns antalet utträden bara sedan 1983. Däremot skildrar dessa

värden det totala antalet utträden under detta hela år, dvs. vi får ut-

trädesbenägenheten genom att dividera det antal personer som ej förnyar sitt kör-

kort med de antal körkortsinnehavare som fanns året innan.

Tabell 2 Antal och andel körkortsinnehavare som ej förnyar sitt körkort efter
giltighetstidens slut.

^ I'

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

    

Källa: Vägverket.

Tabell 2 visar det antal och den andel personer som inte förnyade sitt körkort,

trots att den tioåriga giltighetstiden gick ut respektive år. Som exempel avstod

drygt 5 500 personer att förnya sitt körkort år 1987, vilket motsvarar ca 0,1

procent av befolkningen med körkort. I mitten på 1980-talet var antalet utträden
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relativt högt jämfört med Övriga år. Detta beror troligen på den nya lag som kom

1975 där bl.a. den 10-åriga giltighetstiden infördes. From. år 1986 är dock

antalet utträden väsentligt lägre och andelen körkortsinnehavare som ej förnyar

sitt körkort ganska konstant. Denna andel har sedan dess varit ca 0,1 procent.

7.6.2 Ren inträdesbenägenhet

På grund av att vissa människor ej förnyar sina körkort efter den tioåriga giltig-

hetstiden så påverkas inträdesbenägenheten på ett inte helt tillfredsställande sätt,

vilket leder till att jag måste rensa bort dem som ej förnyar sina körkort. Eftersom

körkortet gäller tio år så behöver denna rensning endast ske för dem som är 28 år
och äldre.

7.6.3 Inträdesbenägenheten, tids- och åldersfaktorn

Den genomsnittliga inträdesbenägenheten bland 17-50-åringarna i Sverige har

varierat under den aktuella perioden 1980-1992, se figur 12. År 1980 var den ge-

nomsnittliga benägenheten för denna åldersgrupp ca 8 procent och 1992 hade den

minskat till ca 5,5 procent. I början på 1980-talet steg benägenheten till drygt 10

procent, varefter den mer eller mindre drastiskt minskade. Mellan 1989 och 1990

syns en tydlig benägenhetssänkning. Benägenheten att ta körkort för männen har

under perioden minskat med 2,6 procentenheter, från 9,3 till 6,7 procent. Bland

kvinnorna har benägenheten minskat från 6,7 till 4,7 procent.
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Figur 12 Inträdesbenägenhetenför män och kvinnor 1 7-50 år.
Källa: Vägverket.

För att få en bild av hur benägenheten förändrats i respektive åldersklasser så

åskådliggör jag detta i figur 13 och 14. Varje linje i figurerna 12 och 13 represen-
terar ett enskilt år mellan 1980 och 1992.
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Figur 13 Inträdesbenägenhetför män m.a.p. ålder och år.
Källa: Vägverket.

M.h.a. figur 13 noterar vi att männens benägenhet att ta körkort har sett någor-

lunda lika ut under denna period. Det är de yngsta personerna som är de mest be-

nägna att ta körkort.
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Figur 14 Inträdesbenägenhetför kvinnor m. a.p. ålder och år.
Källa: Vägverket. \

Utvecklingen bland kvinnorna ser ungefär likadan ut som för männen, med en

tydlig skillnad. Det är 18-åringarna som har varit mest benägna att ta körkort och

inte 17-åringarna. I bilaga 2 visar jag mer detaljerat hur inträdesbenägenhet har

förändrats mellan 1980 och 1992.

7.7 Bensinpris- och konsumentprisindex

Ekonomiska faktorer såsom bensinpris- och konsumentprisindex kan givetvis på-

verka inträdesbenägenheten. För att underlätta jämförelser har jag först räknat om
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bensinpriset till 1980 års fasta priser för att sedan beräkna bensinpriset i index-

form med samma basår som för konsumentprisindex (KPI), dvs. 1980:100.
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Figur 15 Bensinpris- och konsumentprisindex.
Källa: Statistiska Centralbyrån.

Bensinpriset har under denna period minskat från 100 indexenheter år 1980 till

97,3 enheter 1992. Under dessa år har dock bensinpriset varierat en del, framför

allt efter mitten på 1980-talet, se figur 15. Vi ser alltså att bensinpriset under

denna period varit ganska stabilt med undantag av den senare hälften av 1980-

talet då det sjönk till bottennivån 85,6 enheter. Konsumentprisindex har en

ganska stadig och stigande utveckling mellan 1980 och 1992. År 1992 var KPI

uppe i 230 indexenheter, vilket innebär att de priser som ligger till grund för

beräknandet av KPI har mellan 1980 och 1992 stigit med 130 procent i 1980 års

pr1ser.

7.8 Inkomst

Med inkomst menas den taxerade bruttoinkomsten enligt Statistiska centralbyrån

(SCB). Förändringar i medelinkomst mellan åren 1980 och 1992 skiljer sig givet-

vis åt för varje enskild ettårsklass, men om vi till en början studerar medelin-

komsten dels för män och dels för kvinnor får vi en försmak om vad som hänt

under denna period, se ñgur 16. Vi har även här räknat om medelinkomsten till

1980 års fasta priser samt indexerat dessa med 1980 som basår.
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Figur 16 Medelinkomsten (i 1980 års priser och 1980=1 00)för män och
kvinnor 1 7-50 år.
Källa: Statistiska Centralbyrån.

Männens och kvinnornas medelinkomst har ett likformigt förlopp. Indextalet 100,

basåret på år 1980, innebär för männen en medelinkomst på 157 000 kr, medan

det för kvinnorna motsvarar en medelinkomst på 100 000 kr. Männens medelin-

komst har Ökat med 1,4 procentenheter mellan 1980 och 1992, från ca 157 000 kr

till drygt 159 000. Vi lägger även märke till att inkomsten för männen minskade

under den första halvan av 1980-talet varefter den sedan Ökade igen för att sedan

åter avta fr.o.m. 1990. Utvecklingen av kvinnornas medelinkomst. ser ungefär

likadan ut, om än med något svagare förändringar. År 1980 var kvinnornas me-

delinkomst ca 100 000 kr per år och 1992 var den 115 000 kr, vilket innebär en

Ökning på drygt 15 procentenheter. Skillnaden mellan könens inkomster 1980 var

57 000 kr till mannens fördel och år 1992 var differensen 44 000. Vi kan alltså

konstatera att skillnaden har minskat men att det fortfarande är stora inkomstskill-

nader. Dessa skillnader mellan könen kan dock variera om man granskar ettårs-

klasserna för sig, se figur 17_ och 18. Det som är gemensamt för könen är att 17-

22 åringarna är de grupper vars medelinkomst minskat mest och att det är bland

de äldsta som medelinkomsten har Ökat mest. 17- och 18 åringarna har fått sin

medelinkomst sänkt med ca 60 procentenheter mellan åren 1980 och 1992. Män

19-20 år har fått sin medelinkomst sänkt med 40 procentenheter och kvinnorna i

samma ålder har fått en sänkning av medelinkomsten med 12 procentenheter.
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Figur 1 7 Förändringen av ma'nnens (1 7-50 år) medelinkomst mellan 1980
och 1992 (i 1980 års fastapriser samt med basåret 1980).
Källa: Statistiska Centralbyrån.

Medelinkomsten har under denna tid minskat för de kvinnor mellan 17 och 24 år,

där 17-åringarnas inkomst har minskat med 60 procentenheter. För de som är 25

år eller äldre har inkomsten dock stigit ganska stadigt.
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Figur 18 Förändringen av kvinnornas (17-50 år) medelinkomst mellan
1 980

och 1992 (i 1980 års fastapriser samt med basåret 1980).
Källa: Statistiska Centralbyrån.

I bilaga 3 redovisas medelinkomstförändringarna mer detaljerat.

7.9 Kostnaden att ta körkort

En trolig och kanske mycket viktig förklaringsvariabel kan vara kostnaden att ta

körkort. Först och främst vill jag klargöra att jag endast tar hänsyn till de som

skriver in sig på en trafikskola och som där genomför den största delen av

trañkutbildningen. Orsaken till detta är att det är svårt att ta reda på vad en person
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betalar för sitt körkort om han/hon kör upp privat, såvida man inte går ut med en

enkät till dessa. Efter en ingående analys och diskussion med en trafikskola i

Linköpings kommun, nämligen Fransson och Israelsson AB, kommer det fram att

det pris som trafikskolorna i Linköpings kommun tar och har tagit av sina

körelever anses vara ett ganska bra genomsnittsmått för Sverige som helhet.

Kostnaden att ta körkort varierar dock för olika delar av Sverige. I norr ligger

priserna lite lägre än genomsnittet och i typiska storstäder som tex. Stockholm är

det dyrare att ta körkort. De exakta priserna som jag använder i min analys

kommer från just Fransson och Israelsson AB men de speglar ändå i stort sett vad

det i genomsnitt har kostat att ta körkort i Sverige. I denna ingår avgifter och

moment såsom anmälnings- och expeditionsavgift till trañkskolan, syntest, köp

av böcker och studiehäften samt att genomföra skrivningarna. Dessutom ingår

den obligatoriska halkkömingen, femton körlektioner samt en uppköming med

trañkskolans bil. Anledningen till att jag räknar med femton körlektioner är att

det genomsnittliga antalet körlektioner under den aktuella perioden 1980-1992,

enligt Fransson och Israelsson AB, har varit ca femton stycken per elev.

I löpande priser har kostnaden för körkortet ökat från 2 000 kr år 1980 till

6 400 kr är 1992. Omräkning till 1980 års fasta priser samt indexering med

samma år som bas visar på en ökning med ca 1 000 kr, från 2 000 till 3 000 kr,

eller 35 indexenheter, se tabell 3.

Tabell 3 Kostnad att ta körkort (1980 årsfasta priser och 1980 som basår)

  

 

1980 - 1992.

* rtal

(

1980
2036

100

1981
1816

89.2

1982
1961

96.3

1983
2105

103.4

1984
2251

110.6

1985
2174

106.8

1986
2159

106

1987
2204

108.3

1988
2202

108.2

1989
2455

120.6

1990
2774

136.2

1991
2756

135.1

1992
2756

135.4

  

Källa: Franssons & Israelssons Trafikskola, Linköping
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Figur 19 Kostnadsindex för körkort (1980 årsfasta priser och 1980 som
basår) I 980-]992.
Källa: Vägverket.

Den enda perioden då det har blivit markant billigare att skaffa sig körkort var

mellan åren 1980 och 1981 då kostnaden minskade med 300 kronor vilket mot-

svaras av 11 indexenheter. De tydliga kostnadsökningama var mellan åren 1981

och 1984 samt mellan åren 1988 och 1990. Dessa höjningar var ca 400 respektive

knappt 600 kronor, se figur 19.

7.10 Inträdesbenägenheten och förklaringsvariablerna

I detta avsnitt skall jag försöka sammanfatta utvecklingen för inträdesbenägen-

heten och de eventuella förklaringsvariablerna. De 17-åriga männen har haft en

ganska stabil benägenhet tom. 1989 då det dramatiska benägenhetsfallet ägde

rum. Samtidigt med denna minskning ökade BPI och även körkortskostnaden

'ovanligt mycket. KPI fortsatte sin ökning på ett mer stabilt vis. År 1991 stabili-

serades benägenheten tillsammans med alla tänkbara förklaringsvariabler förutom

medelinkomsten som fortsatte att minska. Bland kvinnorna i samma ålder syns en

liknade utveckling. Under 1980-talet ökade dock benägenheten mer tydligt för

kvinnorna i denna ålder jämfört med männen. Medelinkomsten för de 17-åriga
kvinnorna ligger på en lägre nivå. Det som också är tydligt är att mellan åren

1991 och 1992, då männens benägenhet stabiliserades, ökar kvinnornas

benägenhet att ta körkort något. Om jag sedan jämför 18-åriga män och kvinnor

ser jag att medan männens benägenhet är ganska stabil under 1980-talet, så ökar

kvinnornas benägenhet. Det som skiljer 19-åriga män och kvinnor åt är att

kvinnornas benägenhet når högre nivåer under de sista åren på 1980-talet.

Medelinkomsten skiljer inte heller speciellt mycket åt, varken till nivå eller

utveckling. Bland 20-åringarna är benägenhetsutvecklingen relativt lika mellan

könen, men däremot skiljer sig medelinkomsten ganska mycket åt. År 1980 var

kvinnornas medelinkomst ca 15 000 kronor högre än männens. Denna skillnad

utjämnade sig dock under årens gång men kvinnornas medelinkomst var över lag

högre för denna ålderskategori. För de som är 21 år eller äldre är det svårt att se
några klara skillnader.
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Fram till 1989 förändras inte inträdesbenägenheten speciellt mycket trots att

det blir både dyrare med bensin och i allmänhet dyrare med varor av olika typer,

dvs. både BPI och KPI ökar ganska mycket. Dessutom blir det under denna

period dyrare att ta körkort. Medelinkomsten minskar bland de allra yngsta

personerna. Det som till viss del kan motverka dessa negativa faktorer är att

Sverige får det allt bättre ekonomsikt sett, dvs. BNP/capita ökar. Mellan 1989 och

1990 minskar, som jag tidigare visat, benägenheten som eventuellt kan förklaras

av att nästan hela Sveriges ekonomi plötsligt rasar. KPI och BPI ökar kraftigt

liksom körkortskostnaden. Efter detta ovanliga år ökar benägenheten något igen

samtidigt som KPI fortsätter att öka och medelinkomsten börjar att minska. De

övriga förklaringsvariablerna har en viss stabilitet. De sista året, mellan 1991 och

1992 stabiliseras benägenheten tillsammans med alla andra variabler förutom

medelinkomsten som fortfarande minskar. De långsamma och stadiga

förändringarna verkar ej påverka benägenheten i någon större grad. Männen och

kvinnorna i dessa åldrar påverkas inte så mycket av ekonomiskt bättre tider, men

däremot då levnadsförhållandena i allmänhet och framför allt plötsligt, försämras.
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8 Regressionsanalys av inträdesbenägenheten
Syftet med regressionsanalysen är att hitta en eller flera modeller som visar vilka

förklaringsvariabler som påverkar inträdesbenägenheten och hur denna påverkan

yttrar sig.

8.1 Definition av kriterier för val av modell

När en eller flera modeller skall väljas är det viktigt att klargöra enligt vilka krite-

rier detta skall göras. I en regressionsanalys finns det en mängd information som

man kan utnyttja för att välja den bästa modellen. Jag kommer i analysen att ta

hänsyn till några av dessa, vilka jag skall beskriva och dessutom motivera varför

de är intressanta. Det är framför allt tre kriterier som är viktiga vid val av modell.

Det första kriteriet att ta hänsyn till är Mean Square Residual (MSE) vars

värde visar hur stor residualvarians som ingår i den aktuella modellen. Med

residual menas differensen mellan den verkliga inträdesbenägenheten och den

predikterade, dvs.
/\

51_ = 13-1?? (Formel 14)
i=1, 2, 3,..., n.

Vi eftersträvar givetvis ett så lågt värde på MSE som möjligt, dvs. vi vill helst ha

en så liten residualspridning som möjligt. Denna spridning bör heller ej visa på

något mönster, tex. avtagande eller ökande med åldern. Det allra bästa, men i

verkligheten nästan osannolika, vore förstås om alla punkter på

residualdiagrammet låg på e-värdet 0. Detta skulle då innebära att modellen

predikterade inträdesbenägenheten för alla cases exakt rätt.

Det andra kriteriet är förklaringsgraden (R2), vilken förklarar hur stor del av

variansen hos den beroende variabeln, i vårt fall inträdesbenägenheten, som

förklaras av regressionsmodellen. Här eftersträvas förstås en så hög

förklaringsgrad som möjligt, dvs. så nära värdet 1 som möjligt. Förklaringsgraden

är alltså ett normerat mått på anpassningens styrka vilket gör det möjligt att

jämföra olika modeller på ett vettigt sätt. Det finns dock några saker som bör

beaktas vid studie av förklaringsgraden. För det första tenderar den att överskatta

förklaringsvariabelns betydelse på responsvariabeln. För det andra kan aldrig

förklaringsgraden minska när nya variabler tillkommer, även om dessa är helt

onödiga. Detta innebär att förklaringsgraden alltid är högst för den maximala

modellen, dvs. den modell som innehåller alla förklaringsvariabler.

Det tredje kriteriet som är viktigt att ta hänsyn till är F-värdet och dess till-

hörande signiñkans. F-värdet är lika med kvoten mellan Mean Square Regression

(MSR) och Mean Square Residual (MSE). Detta värde används för att testa noll-

hypotesen att de ingående förklaringsvariablernas konstanter är lika med noll. Det

betyder alltså att då F-värdet är signifikant skilt från noll så har förklaringsvariab-

lema effekt på inträdesbenägenheten. Under modellerna redovisar jag p-värdet för

varje enskild variabel inom parentes. Med p-värde menas den sannolikhet att

variabeln inte är signifikant skilt från noll, dvs. att den i det här fallet inte har

någon effekt på inträdesbenägenheten.

Dessa kort beskrivna kriterier, samt att vi vill ha en så rimlig och lättolkad mo-

dell som möjligt, utgör alltså de grundvalar vi skall ta hänsyn till då vi väljer den

eller de bästa modellerna.
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8.2 Utveckling av regressionsmodell

I SPSS, det datorprogram som jag använder, finns olika analysmetoder för

utveckling av regressionsmodeller. I min regressionsanalys har jag m.h.a. olika

metoder försökt hitta den eller de bästa modellerna m.a.p. mina kriterier. Jag har i

SPSS framför allt använt mig av metoderna Stepwise och Enter. Stepwise-

metoden innebär att den oberoende variabel som är högst korrelerad med den

beroende variabeln först inkluderas, givet att dess t-värde är signifikant på en viss

bestämd nivå. Därefter testas om förklaringsvariabeln, tillsammans med de övriga

redan invalda variablema, signifikant förklarar det som är kvar av residualen. Om

detta är fallet inkluderas denna förklaringsvariabel i modellen. För att denna

förklaringsvariabel skall tas in i modellen krävs att dess t-värde är signifikant,

givet att den först medtagna modellen fortfarande är inkluderad i modellen.

Därefter testas den förra variabeln om dess t-värde fortfarande är signifikant,

givet att den senare variabeln finns med i modellen. Om den först inkluderade

variabelns t-värde inte är signifikant så lyfts den ur modellen. Denna procedur

fortsätter sedan på samma sätt med övriga förklaringsvariabler tills det inte finns

någon mer förklaringsvariabel med signifikant t-värde att inkludera. I Enter-

metoden bestämmer man själv i förväg vilka förklaringsvariabler som skall ingå i

modellen. 1
Till mitt förfogande har jag alltså en variabel för inkomst, en för körkortskost-

nad, en för bensinpris, en för ålder samt en för tiden. Dessutom finns det möjlig-

heter att inkludera ev. intressanta och givande interaktioner mellan olika för-

klaringsvariabler. En genomgång och analys av dessa interaktioner ledde dock till

att interaktioner mellan inkomst-, körkortskostnads- samt bensinprisfaktorn och

interaktionen mellan ålder och tid skulle uteslutas. Anledningen till att detta är att

dessa interaktionerna skulle bli väldigt komplicerade och svåra att tolka. Dess-

utom är risken för multicolineraritet, dvs. att de olika förklaringsvariablema är

korrelerade med varandra, väldigt stor.

Den ursprungliga modellen som jag utgår ifrån vid regressionsanalysen består

alltså av förklaringsvariablema inkomstindex, körkortskostnadsindex, bensinpris-

index, åldersvariabel, tidsvariable samt någon eller några interaktioner mellan

dessa.

8.3 Val av modell för inträdesbenägenhet

För att hitta den bästa regressionsmodellen för inträdesbenägenheten genomför

jag en mängd regressionsanalyser, dels på linjära modeller och dels på loglinjära

modeller. Först och främst gäller det att ta fram de bästa linjära och loglinjära

modellerna. I detta ingår dels att se om modellerna eventuellt skulle delas upp i

åldersklasser och dels vilka förklaringsvariabler som skulle ingå. För att sedan

välja vilken eller vilka av dessa modeller som skall bli den slutgiltiga jämför vi

MSE-värdet, dvs. residualvariansen. För de enkla linjära modellerna är det inga

problem då vi i SPSS automatiskt får fram de riktiga MSE-värdena medan vi för

de loglinjära modellerna manuellt får räkna fram MSE-värdena. Vi får visserligen

ett värde på MSE för de loglinjära modellerna men detta gäller för logaritmerade

värden. Vi måste därför antilogaritmera varje anpassat värde för att kunna

jämföra med de ursprungliga värdena. För att göra detta bildar vi först en ny

variabel som är lika skillnaden mellan inträdesbenägenheten och den predikterade
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inträdesbenägenheten i kvadrat, dvs. (IB-113V. Därefter summerar vi den nya

variabeln och delar med antalet frihetsgrader.

8.3.1 Modell för män

I detta avsnitt redovisas de nominerade modellerna för beskrivning av inträdesbe-

nägenheten för män.

Män 1

Beskrivning: Män 17-50 år, linjär och utan interaktioner

Modell:

P-värde:
R2

MSE*10'4:
Tolkning:

Mån 2

IB=0,714-0,00277*INKI-0,000939*KKI-0,00696*ÅLD+8

(0,003) (0,004) (0,000)

0,399

83,6

Då inkomstindex stiger med 1 indexenhet, givet att de andra förklaringsvariablerna

är konstanta, så minskar inträdesbenägenheten med 0,3 procentenheter. Då kör-
kortskostnadsindex Ökar med 1 indexenhet, givet att de andra förklaringsvariablerna

är konstanta, så minskar inträdesbenägenheten med 0,09 procentenheter och för

varje år äldre mannen blir, givet att de andra förklaringsvariablerna är konstanta, så

minskar inträdesbenägenheten med 0,7 procentenheter. Detta skulle betyda att en

20-årig man med ett inkomstindex på 150 och ett körkortskostnadsindex på 100 har

en inträdesbenägenhet på 6,5 procent.

Beskrivning: Män 17-50 år, linjär och med interaktioner

Modell:IB=2,30-0,014*INKI-0,005*KKI-0,066*ÅLD+0,0004*INKI*ÅLD+0,000l*KKI*ÅLD+8
P-värde:

R2:

MSE*10'4:
Tolkning:

42

(0,000) (0,000)(0,000) (0,000) (0,000)

0,453

76,6

Då inkomstindex stiger med 1 indexenhet, givet att de andra förklaringsvariablerna

är konstanta, så minskar inträdesbenägenheten för en 20-årig man med 0,6 procent-

enheter ((-0,014+0,0004*20)*100). Då körkortskostnadsindex stiger med 1 index-

enhet, givet att de andra förklaringsvariablerna är konstanta, så minskar inträdesbe-

nägenheten för en 20-årig man med 0,3 procentenheter

((-0,005+0,0001*20)*100). Då inkomstindex stiger med 1 indexenhet, givet att de

andra förklaringsvariablerna är konstanta, så minskar inträdesbenägenheten för en

30-årig man med 0,2 procentenheter ((-0,014+0,0004*30)*100). Då körkortskost-

nadsindex stiger med 1 indexenhet, givet att de andra förklaringsvariablerna är kon-

stanta, så minskar inträdesbenägenheten för en 30-årig man med 0,2 procentenheter

((-0,005+0,0001*30)*100).
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Män 3

Beskrivning: Män 17-50 år, loglinjär och utan interaktioner

Modell: lnIB=7,4l-0,597*lnINKI-1,075*anKI-0,07 17 *ÅLD+8

P-värde: (0,379) (0,000) (0,000)

R2: 0,500
MSE*10'4: 74,9
Tolkning: Då inkomstindex stiger med 1 procent, givet att de andra förklaringsvariablerna år

konstanta, så minskar inträdesbenägenheten med 0,597 procent, då körkortskostna-

den stiger med 1 procent, givet att de andra förklaringsvariablerna är konstanta, så

minskar inträdesbenägenheten med 1,08 procent och för varje år äldre man blir, gi-

vet att de andra förklaringsvariablerna är konstanta, minskar inträdesbenägenheten

med 0,072 procent.

Mån 4
Beskrivning: Män 17-50 år, loglinjär och med interaktioner

Modell: IB=46,7-5,93*lnINKI-4,182*anKI-O,412*ÄLD+0,0025*ÅLD*lnINKI+0,0008*ÅLD*1nKKI+e
P-Värde: (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,001)

R2: 0,527
MSE*10'4: 66,6
Tolkning: Då inkomstindex stiger med 1 procent, givet att de andra förklaringsvariablerna är

konstanta, så minskar inträdesbenägenheten för en 20-årig man med 5,88 procent

(5,93-0,0025*20). Då körkortskostnadsindex stiger med 1 procent, givet att de

andra förklaringsvariablerna är konstanta, så minskar inträdesbenägenheten för en

20-årig man med 4,17 procent (4,182-0.0008*20). Då inkomstindex stiger med 1

procent, givet att de andra förklaringsvariablerna är konstanta, så minskar inträ-

desbenägenheten för en 30-årig man med 5,86 procent (5,93-0,00025*30). Då kör-

kortskostnadsindex stiger med 1 procent, givet att de andra förklaringsvariablerna är

konstanta, så minskar inträdesbenägenheten för en 30-årig man med 4,16 procent

(4,182-0,0008*30).

Mån 5

Beskrivning: Män 17-50 år, loglinjär och utan .interaktioner

Modell: lnIB=4,515-1,037*anKI-0,0726*ÅLD+

P-värde: (0,000) (0,000)

R2 0,499
MSE*10'4: 77,0
Tolkning: Då körkortskostnaden stiger med 1 procent, givet att de andra förklaringsvariablerna

är konstanta, så minskar inträdesbenägenheten med 1,04 procent och för varje år

äldre mannen blir, givet att de andra förklaringsvariablerna är konstanta, minskar

inträdesbenägenheten med 0,073 procent.

Den högsta förklaringsgraden har den loglinjära modellen som innehåller flest

förklaringsvariabler, dvs. den som innehåller inkomstindex,

körkortskostnadsindex, ålder samt interaktionema mellan ålder och inkomst och

ålder och körkortskostnad. Denna modell har också lägst MSE. Den loglinjära

modellen med inkomstindex, körkortskostnadsindex, ålder och utan interaktioner

har obetydligt högre förklaringsgrad och något lägre MSE än den loglinjära

modellen med enbart körkortskostnadsindex och ålder. Dessutom skall man även

beakta att p-värdet för inkomstvariabeln i den förra modellen är 0,379, vilket

tyder på att den variabeln inte skall vara med i modellen. Av dessa två faller valet

på den senare modellen på grund av att den bl. a. är betydligt enklare att tolka och

att använda sig av, vilketär en mycket viktig aspekt vid valet av modell. Till sist

återstår alltså att välja mellan den loglinjära modellen innehållande inkomstindex,

körkortskostnadsindex, ålder och interaktioner mellan dessa och den loglinjära
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modellen med enbart körkortskostnadsindex och ålder. Trots att den förra

modellen har något högre förklaringsgrad och lägre MSE än den förra väljs den

enklare just på grund av dess enkelhet och användbarhet. Det man i den förra

modellen vinner i högre förklaringsgrad och lägre MSE förlorar man i dess mer

komplicerade form. I valet av dessa två modeller skall man även beakta att p-

värdet för inkomstvariabeln i den förra modellen är 0,379, vilket tyder på att den

variabeln inte skall vara med i modellen.

Den valda modellen för männen har alltså följande utseende:

lnIB=4,515-1,037*1nKKI-0,0726*ÃLD+8 (Formel 15)
p-värde (0,000) (0,000)

eller

IB=e4'515*KKI'1'O37*e DS/ We (Formel 16)
P-värde: (0,000) (0,000)
R2=0,499
MSE*104=77,0
F-värde: 185,1

Analysen ger alltså en regressionsmodell som innehåller förklaringsvariablema

körkortskostnadsindex och ålder och det är framför allt åldersvariabeln som är

korrelerad med responsvariabeln inträdesbenägenhet. Korrelationen mellan in-

trädesbenägenheten och ålder är -0,64. Förklaringsgraden för denna modell 0,50,

vilket betyder att 50 procent av variationema i inträdesbenägenhet förklaras av de

ingående förklaringsvariablema körkortskostnadsindex och ålder. MSE är 0,0077

och F-värdet för modellen är 185,1 och också signifikant. Innebörden av denna

modell är att då körkortskostnaden stiger med 1 procent så minskar inträdesbe-

nägenheten med 1,04 procent och för varje år äldre mannen blir minskar inträdes-

benägenheten med 0,073 procent. Vi kan också säga att då en 10 procentig

ökning av körkortskostnaden leder till en minskning av inträdesbenägenheten

med 10,4 procent och för varje årtionde mannen blir äldre minskar

inträdesbenägenheten med 0,73 procent. Se bilaga 5 för regressionsanalysens

resultat i form av tabeller och diagram.

8.3.2 Modell för kvinnor

I detta avsnitt går jag kort genom de nominerade modellerna för beskrivning av

inträdesbenägenheten för kvinnor.
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Kvinnor 1

Beskrivning:

Modell:

P-värde:

R2:

MSE*10'4:
Tolkning :

Kvinnor 2

Beskrivning:

Kvinnor 17-50 år, linjär och utan interaktioner

IB=0,472-0,001*INKI-0,0006*KKI-0,006*ÅLD+8
(0,060) (0,014) (0,000)

0,505

41,0

Då inkomstindex stiger med 1 indexenhet, givet att de andra förklaringsvariablerna

är konstanta, så minskar inträdesbenägenheten med 0,1 procentenheter. Då kör-

kortskostnaden stiger med 1 indexenhet, givet att de andra förklaringsvariablerna är

konstanta, så minskar inträdesbenägenheten med 0,6 procentenheter och för varje år

äldre kvinnan blir, givet att de andra förklaringsvariablerna är konstanta, så minskar

inträdesbenägenheten med 0,006 procentenheter. Detta skulle betyda att en 20-årig

kvinna med ett inkomstindex på 150 och ett körkortskostnadsindex på 100 har en

inträdesbenägenhet på 14,2 procent.

Kvinnor 17-50 år, linjär och med interaktioner

Modell:IB=1,43-0,008*INKI-0,003*KKI-0,043*ÅLD+0,0003* ÅLD*INKI +0,00008*ÄLD*KKI +2

P-värde:

R2:
MSE*10'4:
Tolkning:

Kvinnor 3

Beskrivning:

Modell:

P-värde:

R2:

MSE*10'4:
Tolkning:
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(0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

0,537

38,6

Då inkomstindex stiger med 1 indexenhet, givet att de andra förklaringsvariablerna

är konstanta, så minskar inträdesbenägenheten för en 20-årig kvinna med 0,2 pro-

centenheter ((-0,008+0,0003*20)*100). Då körkortskostnadsindex stiger med 1 in-

dexenhet, givet att de andra förklaringsvariablerna är konstanta, så minskar in-

trädesbenägenheten för en 20-årig kvinna med 0,14 procentenheter ((-

0,003+0,00008*20),100). Då inkomstindex stiger med 1 indexenhet så ökar inträ-
desbenägenheten för en 30-årig kvinna med 0,1 procentenheter ((-

0,008+0,0003*30)*100). Då körkortskostnadsindex stiger med 1 indexenhet så

minskar inträdesbenägenheten för en 30-årig kvinna med 0,06 procentenheter ((-

0,003+0,00008*30)*100).

(0,000)

Kvinnor 17-50 år, loglinjär och utan interaktioner

lnIB=l,41+0,847*lnINKI-1,045*anKI-0,111*ÅLD+8

(0,182) (0,000) (0,000)

0,737

25,4

Då inkomstindex stiger med 1 procent, givet att de andra förklaringsvariablerna är

konstanta, så minskar inträdesbenägenheten med 0,847 procent. Då körkortskostna-

den stiger med 1 procent, givet att de andra förklaringsvariablerna är konstanta, så

minskar inträdesbenägenheten med 1,045 procent och för varje år äldre man blir, gi-

vet att de andra förklaringsvariablerna är konstanta, minskar inträdesbenägenheten

med 0,11 procent.
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Kvinnor 4

Beskrivning: Kvinnor 17-50 år, loglinjär och med interaktioner
Modell:lnIB=19,5-2,05*hiINKI-2,03*1nKKI-0,286*ÅLD+0,0014*ÅLD*lnINKI+0,0003*ÅLD*hiKKI+e
P-värde: (0,0169) (0,026) (0,000) (0,033) (0,244)

R2: 0,740
MSE*10'4: 23,5
Tolkning: Då inkomstindex stiger med 1 procent, givet att de andra förklaringsvariablerna är

konstanta, så minskar inträdesbenägenheten för en 20-årig kvinna med 2,02 pro-

centenheter (-2,05+0,0014*20). Då körkortskostnadsindex stiger med 1 procent, gi-

vet att de andra förklaringsvariablerna är konstanta, så minskar inträdesbenägen-

heten för en 20-årig kvinna med 2,02 procent (-2,03+0,0003*20). Då inkomstindex

stiger med 1 procent, givet att de andra förklaringsvariablerna är konstanta, så mins-

kar inträdesbenägenheten för en 30-årig kvinna med 2,00 procent (-

2,05+0,0014*30). Då körkortskostnadsindex stiger med 1 procent, givet att de andra

förklaringsvariablerna är konstanta, så minskar inträdesbenägenheten för en 30-årig

kvinna med 2,02 procent (-2,03+0,0003*30).

Kvinnor 5

Beskrivning: Kvinnor 17-50 år, loglinjär

Modell: lnIB=5,506-1,096*anKI-0,109*ÅLD+8
P-värde: (0,000) (0,000)
R2- 0,735
MSE*10'4: 24,9
Tolkning: Då körkortskostnaden stiger med 1 procent, givet att de andra förklaringsvariablerna

är konstanta, så minskar inträdesbenägenheten med 1,096 procent och för varje år

äldre kvinnan blir, givet att de andra förklaringsvariablerna är konstanta, minskar

inträdesbenägenheten med 0,109 procent.

Alla tre loglinjära modellerna har högre förklaringsgrad än de linjära modellerna.

Av naturliga skäl har den loglinjära modellen med flest förklaringsvariabler (in-

komstindex, körkortskostnadsindex, ålder samt interaktionema mellan ålder och

inkomst och ålder och körkortskostnadsindex) inkluderade den högsta

förklaringsgraden men dock högst marginellt. Den har även den lägsta MSE:n

men även den skillnaden jämfört med de övriga två loglinjära modellerna är

marginell. På grund av att dessa små skillnader i förklaringsgrad och MSE

tillsammans med att p-värdena för koefficienterna i den stora modellen inte är

signifikanta samt att den är ganska svårtolkad betyder att valet står mellan de två

loglinjära modellerna utan interaktioner. Dessa två modeller har både en likvärdig

förklaringsgrad och MSE, men modellen som innehåller inkomstindex,

körkortskostadsindex och ålder har ett p-värde för inkomstvariabeln som inte är

signifikant, vilket betyder att den loglinjära modellen med enbart

förklaringsvariablerna körkortskostnadsindex och ålder är den mest riktiga

modellen. Dessutom är det attraktivt för användbarhetens skull att ha modeller

med liknande design för män respektive kvinnor.

Den valda modellen för kvinnorna har alltså följ ande utseende:

lnIB=5,506-1,096*anKI-0,109*ÃLD+8 (Formel 17)
P-värde: (0,000) (0,000)

eller
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5,506 -1,096 -0,109*°l[B=e *KKI *e *s

P-värde: (0,000) (0,000)
R2=O,735
MSE,1O4=24,9
F-värde: 515,3

(Formel 18)

Analysen ger en regressionsmodell som innehåller samma förklaringsvariabler

som modellen för män, dvs. kÖrkortskostnadsindeX och ålder och även för kvin-

norna är det främst ålder som är korrelerad med responsvariabeln inträdesbenä-

genhet. Korrelationen mellan inträdesbenägenhet och ålder är -0,85. Förklarings-

graden för denna modell 0,73, vilket betyder att 73 procent av variationema i in-

trädesbenägenhet förklaras av de ingående förklaringsvariablema. Då körkorts-

kostnaden stiger med 1 procent så minskar inträdesbenägenheten med 1,096 pro-

cent och för varje år äldre kvinnan blir minskar inträdesbenägenheten med 0,109

procent eller för enkelhetens skull kan man säga att då kÖrkortskostnaden stiger

med 10 procent så minskar inträdesbenägenheten med 10,96 procent och för varje

årtionde som kvinnan blir äldre minskar inträdesbenägenheten med 1,09 procent.

Se bilaga 6 för regressionsanalysens resultat i form av tabeller och diagram.

8.4 Mättnadsnivån

När kan då mättnadsnivån, dvs. ett maximum av körkortsinnehav uppnås och på

vilken nivå ligger den? Även om mättnaden m.a.p. benägenheten att skaffa kör-

kort är nådd så kan ändå körkortsinnehavet Öka p. g.a. Ökad befolkning eller för-

ändrad befolkningsomsättning. Ett sätt att reda ut om det finns någon mättnads-

nivå är att studera andra länder som har kommit längre än Sverige då det gäller

bilens och givetvis då också körkortets tillvaro i samhället. Ett sådant landär det

stora landet i väster, USA. Där anser många att bilinnehavet endast kommer att

stiga genom att befolkningen Ökar. Antal bilar per invånare uppgår där uppgår till

0,9, dvs. nästan 1 bil per person i genomsnitt.

Tabell 4 Körkortsinnehavsutveckling totalt och benägenhetsutvecklingför
1 7-åringar 1980-1992.

 

  
   

 

Kvinnor Kvinnor

1980 0.81 0.55 0.571 0.367

1981 0.85 0.57 0.578 0.375

1982 0.87 0.58 * *
* -k * *

1984 0.86 0.61 0.604 0.416

1985 0.88 0.63 0.611 0.421

1986 0.88 0.64 0.609 0.43

1987 0.88 0.66 0.604 0.427

1988 0.89 0.67 0.586 0.432

1989 0.89 0.68 0.416 0.281

1990 0.89 0.69 0.441 0.3

1991 0.89 0.7 0.441 0.311

1992 0.88 0.68 0.458 0.327

1993 0.87 0.66 * *

  

Källa: Vägverket
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Enligt tabell 4 ser vi att körkortsinnehavet bland kvinnor stadigt har ökat mellan

åren 1980 och 1991, från 0,55 till 0,70, för att sedan sjunka till 0,66 år 1993. När

det gäller männen så har körkortsinnehavet under samma tidsperiod ökat från

0,83 till 0,89, men i likhet med kvinnorna sjunkit till 0,87 år 1993. Vi

konstaterar dock att körkortsinnehavet har varit ganska konstant både för männen

och kvinnorna från mitten på 1980-talet till 1993. När det gäller 17-åringarnas

benägenhet att ta körkort så noterar vi att för den manliga delen av befolkningen

har denna sjunkit alltsedan dess topp 1985. Detta kan möjligtvis ha sin grund i

att det blivit kärvare, rent ekonomiskt, för 17-åringarna att leva. Vi ser att mellan

1988 och 1989 sjönk benägenheten från 59 procent till 42 procent. Detta betyder

att av 1988 års 17-åringar tog 59 procent körkort som 18-åringar samt att av 1989

års 17-åringar tog 42 procent körkort vid 18-års ålder. För de 17-åriga kvinnorna

gäller ett någorlunda likartat mönster, med den skillnaden att de hade sin högsta

benägenhet, några år senare än männen. Vi märker också att benägenheten även

för de 17-åriga kvinnorna sjönk kraftigt mellan 1988 och 1989, från 43 procent

till 28 procent.
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9 Resultat och slutsatser

Efter genomgång och analys av det gedigna datamaterial jag haft till förfogande

skall jag försöka ta fram och peka på de viktigaste och mest relevanta resultaten

då det gäller inträdesbenägenheten för körkort. Den rent deskriptiva delen av ana-

lysen visar först och främst att antalet körkortsinnehavare har ökat mellan åren

1980 och 1993, från ca 4,2 miljoner till knappt 5 miljoner. Utvecklingen bland

män och kvinnor är nästan identisk. När vi tar hänsyn till befolkningsutveck-

lingen så ser vi att andel män med körkort har ökat från 81 till 88 procent och an-
del kvinnor med körkort har ökat från 51 till 66 procent. Den största andels-

ökningen bland männen har skett för de som är 50 år eller äldre. För kvinnorna är

ökningen markant för de som är 40 år eller äldre. De yngre personerna har ej

nämnvärt ökat sitt körkortsinnehav under denna relativt korta period.

Körkortsinnehavet skiljer sig åt för olika generationer. De yngre personerna

har som vi tidigare påpekat ej ökat sitt innehav under denna tid. Däremot kan vi

se att det finns en tendens till att allt fler äldre personer har körkort. Som exempel

noterar vi att knappt 50 procent av de män som är födda 1902 hade körkort som

78-åringar (alltså är 1980) jämfört med ca 70 procent för de 78-åringar som är

födda 1912. För kvinnorna är motsvarande värden ca 3 resp. drygt 20 procent,

också här en tydlig differens.

Inträdesbenägenheten för både männen och kvinnorna mellan 17 och 50 år

ökade mellan 1980 och mitten på 1980-talet för att sedan i stadig takt minska

fram till år 1992. Kvinnornas inträdesbenägenhet har på de senare åren närmat sig

männens. År 1980 var männens inträdesbenägenhet 9,5 procent och kvinnornas

ca 6,5 procent. 1992 låg männens benägenhet på ca 6,5 procent jämfört med

kvinnornas 5 procent. Det är också klart att inträdesbenägenheten för respektive

ålder ser ungefär likadant ut både för både männen och kvinnorna. De enda

åldersgrupper bland männen som har ökat sin benägenhet att ta körkort mellan

åren 1980 och 1992 är 19-åringarna samt de som är mellan 45 och 49 år gamla.

Övriga åldersgrupper har minskat sin inträdesbenägenhet. Bland kvinnorna är det

endast 19- och 48-åringama som har blivit mer benägna att ta körkort.

När det gäller förklaringsvariablema så kan vi först notera att medan bensin-

prisindex har varit ganska stabilt mellan 1980 och 1992 så har konsumentpris-

index stadigt ökat. Konsumentprisindex har ökat med 150 indexenheter, dvs. 150

procent, mellan dessa år. Detta skall jämföras med bensinprisindex, som i stort

sett hela tiden, bortsett från andra hälften av 1980-talet då den var nere i 80 en-

heter, har legat omkring 100 enheter. Medelinkomstutvecklingen för män och

kvinnor har följt varandra väl under denna tolvårsperiod. Det som är anmärk-

ningsvärt är att skillnaden i medelinkomst mellan män och kvinnor har ökat.

1980 hade kvinnorna och männen i stort sett samma medelinkomst och år 1992

hade männens medelinkomst ökat med knappt 20 procent emedan kvinnornas

medelinkomst fortfarande var ungefär densamma som år 1980.

Försöken att hitta någon eller några lämpliga regressionsmodeller för att kunna

prognosticera det framtida körkortsinnehavet resulterar i två till formen likadana

loglinjära modeller, en för män och en för kvinnor. I dessa båda modeller ingår

körkortskostnadsindex och ålder som enda förklaringsvariabler.
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Regressionsmodellen för män har följande utseende:

_ *IB=e4.515*KK11,037*e -0,0726 ÅLD*8

Förklaringsgraden för denna modell, dvs. den andel av variationema i inträdesbe-

nägenheten som förklaras av deingående förklaringsvariablema, är 50 procent.

Modellen tolkas på följande sätt: En ökning av kostnadsindex för att ta körkort på

10 procent och givet att åldersvariabeln är konstant, får till följd en minskning av

benägenheten att ta körkort med 10,4 procent. En man som blir 10 år äldre, givet

att körkortskostnadsindex är konstant, minskar sin benägenhet att ta körkort med

0,73 procent.

Regressionsmodellen för kvinnor har följ ande utseende:

5,506 -1,096 -0,109*°ld
IB=e *KKI *e 3 *8

Kvinnornas regressionsmodell har en förklaringsgrad på 73 procent och innebör-

den av denna modell är att då körkortskostnadsindex ökar med 10 procent, givet

en konstant åldersvariabel, resulterar i en minskning av inträdesbenägenheten

med 11,0 procent. Dessutom minskar benägenheten att ta körkort för en kvinna

som blir 10 år äldre med 1,09 procent.

Vi kan alltså slutligen konstatera att inträdesbenägenheten för både män och

kvinnor framför allt påverkas av kostnaden att ta körkort och åldern och att andra

tänkbara förklaringsvariabler som inkomst, bensinpris, och tidsvariabeln visar sig

inte påverka benägenheten att ta körkort.

50 VTI notat 80-1998



10 Felkälloroch kritik
För att kunna ta fram en ännu mer speciñcerad modell för inträdesbenägenheten

för körkort skulle det kräva en ännu mer detaljerad databas. Då tex. variablema

körkortskostnadsindex och inkomstindex har schabloniserats för hela riket samt

för alla individer finns här tänkbara felkällor. En något bättre modell skulle för-

modligen nås om man hade tillgång till dessa data för varje enskild individ och

dessutom för en längre period. Då det detta inte är realistiskt att genomföra på

totalpopulationen skulle man kunna tänka sig en enkätundersökning kombinerat

med registerdata. Det är dock troligt att detta inte skulle leda till några dramatiska

skillnader i modellens uppbyggnad, dåde framtagna modellerna är statistiskt rik-

tiga framtagna. Med anledning av att jag i denna rapport endast studerar åren

1980-1993 så finns det förmodligen ett stort. värde av att studera de senaste åren

utveckling när det gäller benägenheten att ta körkort.
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Bilaga 1

1 (1)

Makron för beräkning av inträdesbenägenhet
Följande macron är konstruerade i och avsedda för Minitab. Beräkningarna har

genomförts både för män resp. kvinnor mellan åren 1980-1992. Oavsett för vilket

år och kön som man skall beräkna inträdesbenägenheten så ser macrona i princip

likadana.

Makro 1 inträdesbenägenhet 18-50-åringar år 1992

1 Let c900=1-c126

6126=andel av män uppdelat på ettårsklasser som har körkort år 1992

c900=andel av män som ej har körkort.

Lag c900 C900

Flyttar ned alla data ett steg. Första raden blir då tom och den sista raden

försvinner.

Lag c126 0126

Se punkt 2.

Let c930=(c136/c926)/c900

cl 36=andel män i åldern a, år 1992, som har körkort i åldern a+1, år

I993.

Let k900=c136(1)

k900:andel 18-åringar som har körkort år 1993.

Let c930(1)=k900

Placerar detta värde somförsta rad i C930.

Let c906=c930* 1000

Multiplicerar med 1 000.

Round C906 C906

Avrundar till närmaste heltal.

Let c906=c906/1 000

Dividerar med 1 000.

C906=intrc'idesbenc'igenhetför män 18-50 år, året 1992.

Macro 2 Inträdesbenägenhet för 17-åringar 1992

1

2

kl=c1 2(1)

c]2(1) =antal manliga 18-åringar som har körkort år 1993.

Let k1=kl/54955

54955=antal manliga I 7-åringar år 1992.

kl :andel av de manliga 1 7-åringarna år 1992 som har körkort som 18-

åringar.

I 993=inträdesbenägenhetenför de manliga I 7-åringarna 1992.
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Figur b2.2 Inträdesbenägenhetför män 20-22 år.
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Figur b2.1 Inträdesbenägenhetför män 1 7-19 år.
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Figur b2.4 Inträdesbenägenhetför män 26-28 år.
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Figur b2.3
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Figur b2.13 Inträdesbenägenhetför kvinnor 20-22 år.
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Figur b2.12 Inträdesbenägenhetför kvinnor I 7-19 år.
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Figur b2.15 Inirädesbenägenheiför kvinnor 26-28 år.
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Figur b2.14 Inträdesbenägenheiför kvinnor 23-25 år.
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Medelinkomst för 17-28-åringar
(Medelinkomsth i 1980 års priser samt indexerat med år 1980 som basår)

Män 17-50 år
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Figur b3.1 Medelinkomsten 1 980-]992för män 1 7-19 år.
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Figur b3.2 Medelinkomsten I 980-]992för män 20-22 år.
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Figur b3.4 Medelinkomsten 1980-] 992för män 26-28 år.
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Figur b3.3 Medelinkomsten 1 980-]992för män 23-25 år.
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Figur b3.13 Medelinkomsten 1 980-] 992för kvinnor 20-22 år.
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Figur b3. 12 Medelinkomsten I980-] 992för kvinnor 1 7-19 år.
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Regressionsanalys för män

Tabell b4.1 Deskriptiv statistikför regressionsmodellen.

Descriptive Statistics

                   

Std.

Méán Deviá'tiön N

In inträdesbenägenhet -2,819985 1 ,026404 374

ln Körkortskostnadsindex 4,729646 ,130195 374

ålder 33,50 9,82 374

Tabell b4.2 Korrelationsmatris.

Correlations

In In

inträdesbenägenhet Körkortskostnadsindex ålder

Pearson Correlation ln inträdesbenägenhet 1,000 -,132 -,694

ln Körkortskostnadsindex -,132 1,000 ,000

ålder -,694 ,000 1,000

Sig. (1-tailed) ln inträdesbenägenhet , ,005 ,000

ln Körkortskostnadsindex ,005 , ,500

ålder ,000 ,500 ,

N ln inträdesbenägenhet 374 374 374

In Körkortskostnadsindex 374 374 374

ålder 374 374 374

Tabell b4.3 Summering av regressionsmodellen.

Model Summary

Std. Error

Adjusted R of the

Model R R Square Square Estimate

| 1 | ,7073 ,499 ,497 ,728140 |

    

61- Predictors: (Constant), ålder, In Körkortskostnadsindex

b- Dependent Variable: ln inträdesbenägenhet
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Tabell b4.4 ANOVA för regressionsmodellen.

                    

          

 

  

8- Dependent Variable: In inträdesbenägenhet

VTI notat 80-1998

ANOVAb

Sum 01 Mean

Model Squares df Square F Sig.

1 Regression 196,257 2 98,129 185,082 ,000a

Residual 196,700 371 ,530

Total 392,957 373

8- Predictors: (Constant), ålder, In Körkortskostnadsindex

b- Dependent Variable: ln inträdesbenägenhet

Tabell b4.5 Koefficienter i regressionsmodellen.

Coefficien1:sa

Standardi

zed

Unstandardized Coefficien 95% Confidence lnterval

Coefficients ts for B

Lower Upper

Model B Std. Error Beta Sig. Bound Bound

1 (Constant) 4,515 1,376 3,281 ,001 1 ,809 7,221

In Körkortskostnadsindex -1,037 ,290 -,132 -3,581 ,000 -1,607 -,468

ålder -7,25E-02 ,004 -,694 -18,903 ,000 -,080 -,065

8- Dependent Variable: In inträdesbenägenhet

Tabell b4. 6 Residualstatistikför regressionsmodell.

Residuals Statisticé

Std.

_ Minimum Maximum Mean Deviation N

Predicted Value -4,208329 -1,37534O -2,819985 ,725368 374

Residual -2,810404 2,811962 1,71 E-14 ,726186 374

Std. Predicted Value -1,914 1,992 ,000 1,000 374

Std. Residual -3,860 3,862 ,000 ,997 374

 



Bilaga 4

3(4)

     

Scatterplot

Dependent Variable: In inträdesbenägenhet
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Figur b4.1 Residualdiagram för regressionsmodell.
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Figur b4.2 Inträdesbenägenhetens regressionslinjeför enbart körkortskostnadsindex.
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In inträdesbenägenhet
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Figur b4.3 Inträdesbenägenhetens regressionslinje för enbart ålder.
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Regressionsanalys för kvinnor

Tabell b5.1 Deskriptiv statistikför regressionsmodellen.

e r eSa

       

Std.

Mean Devlation N

ln inträdesbenägenhet -3,330995 1260376 374

ln Körkortskostnadsindex 4,729646 ,130195 374

ålder 33,50 9,82 374

 

Tabell b5.2 Korrelationsmatris.

Correlations

            

ln ln

inträdesbenägenhet Körkortskostnadsindex ålder

Pearson Correlation ln inträdesbenägenhet 1,000 -,113 -,850

ln Körkortskostnadsindex -,113 1,000 ,000

ålder -,850 ,000 1 ,000

Sig. (1-tailed) ln inträdesbenägenhet , ,014 ,000

ln Körkortskostnadsindex ,014 , ,500

N ln inträdesbenägenhet 374 374 374

ln Körkortskostnadsindex 374 374 374

ålder 374 374 374

Tabell b5.3 Summering av regressionsmodellen.

Model Summary

Std. Error

Adjusted R of the

Model R R Square Square Estimate

| 1 | ,2357a ,735 ,734 ,650210 |

    

8- Predictors: (Constant), ålder, ln Körkortskostnadsindex

b- Dependent Variable: ln inträdesbenägenhet
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Tabell b5.4 ANOVA för regressionsmodellen.

                         

ANOVAP

Sum of Mean

Model Squares df Square F Sig.

1 Regression 435,680 2 217,840 515,264 ,000a

Residual 156,849 371 ,423 4

Total 592,529 373

8- Predictors: (Constant), ålder, In Körkortskostnadsindex

b- Dependent Variable: In inträdesbenägenhet

Tabell b5.5 Koefficienter i regressionsmodellen.

Coefficient§

Standardi

zed

Unstandardized Coefficien 95% Confidence lnterval

Coefficients ts for B

Lower Upper

Model B Std. Error Beta t Sig. Bound Bound

1 (Constant) 5,506 1 ,229 4,480 3,089 7,922

In Körkortskostnadsindex -1,096 ,259 -,113 -4,238 -1,604 -,587

ålder -,109 ,003 -,850 -31,821 -,116 -,102

8- Dependent Variable: ln inträdesbenägenhet

Tabell b5. 6 Residualstatistikför regressionsmodell.

Residuals Statisticsa

Std.

Minimum Maximum Mean Deviation

Predicted Value -5,332511 -1,269984 -3,330995 1,080760 374

Residual -2,883855 4,161403 1,66E-14 ,648464 374

Std. Predicted Value -1,852 1,907 ,000 1,000 374

Std. Residual -4,435 6,400 ,000 ,997 374

 

   

 

 

 

 

3- Dependent Variable: In inträdesbenägenhet
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Scatterplot

Dependent Variable: In inträdesbenägenhet
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Inträdesbenägenhetens regressionslinje för enbart körkortskostnadsindex.
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In inträdesbenägenhet
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Figur b5.3 Inträdesbenägenhetens regressionslinjeför enbart ålder.
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