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BILANVANDNINGENS BESTÄMNINGSFAKTORER

av Rickard Wall

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

I föreliggande Meddelande presenteras en modell för den genom-

snittliga körsträckan med personbil i Sverige. Denna har tagits

fram på uppdrag av vägverket i syfte att tillsammans med en ti-

digare avrapporterad bilinnehavsmodell, VTI-Rapport 301, bilda

underlag för prognoser över personbilstrafikens utveckling.

Modellen söker i likhet med många andra bilanvändningsmodeller

sambandet mellan årliga körlängder med personbil och inkomster,

bensinpris m m.

Karaktäristiskt med modellen här är bl a att privata konsum-

tionsutgifter används istället för något inkomstmått. I stora

stycken bygger nämligen analysen på hushållsdata, och det har

visat sig att konsumtionen vanligen mäts mer precist än inkoms-

ter på hushållsnivå. Ett annat utmärkande drag är de jämförel-

sevis stora ansträngningar som görs för att söka fånga upp

effekterna på total årlig genomsnittlig körsträcka på riksnivå

av den ökande breddningen i bilanvändningen. D v 5 att allt fler

grupper i samhället med tiden får möjlighet att disponera per-

sonbil.

Så är t ex dagens bilanvändare i betydligt större utsträckning

än för ett par decennier sedan kvinna och/eller pensionär. Dessa

användare tycks som grupper betraktat bruka sina bilar sparsam-

mare än andra.

För beräkningsarbetet nyttjas multipel regressionsanalys. Det

visar sig då snart att sådana variabler som kan sägas blott

spegla olika materiella sidor av vår allmänna ekonomiska väl-

ståndsutveckling uppvisar en hög grad av samkorrelation. Här

fungerar då inte regressionsanalysens standardtekniker till-

fredsställande. Särskilt besvärande är förekomsten av hög sam-
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II

korrelation mellan den privata konsumtionens utveckling och den

ökande breddningen i bilanvändningen (mått som biltätheten).

Vi angriper denna problematik utifrån två olika ansatser. I vad

vi vill kalla den konventionella ansatsen försöker vi komma till

rätta med multikollineariten genom att både minska antalet argu-

ment i modellen samt förutbestämma konsumtionselasticiteten. Med

denna ansats erhåller vi möjligen rent tekniskt tillfredsstäl-

lande regressionsresultat, men dessvärre otillräckligt med in-

formation.

Därför lägger vi upp riktlinjer för en alternativ ansats, vilken

i huvudsak går ut på att sätta upp separata modeller för var och

en av de relevanta bilanvändargrupper vi söker specificera uti-

från körlängds- och bakgrundsdata. Med en sådan ansats behöver

vi inte tynga modellen med argumentet för biltätheten, och kan

därför befria analysen från multikollinearitetsproblematiken.

P 9 a avsaknad av data har vi ej i nuvarande situation kunnat

fullfölja dessa intentioner fullt ut. Istället har vi tvingats

göra en förenklad version av den alternativa ansatsen som vi

kallar "Standardbilistansatsen". Vilken vi alltså kan sätta upp

med de data vi har för närvarande.

Huvudresultatet består av ett antal skattningar av körsträcke-

elasticiteten. Dessa ska ge svar på frågan: om en studerad stor-

het förändras med 1 procent med hur mycket förändras då total

genomsnittlig körsträcka för rikets personbilar? Våra skatt-

ningar har givit att:

* 1% ökad biltäthet, mätt som antalet personbilar per 1 000
innevånare, resulterar i en minskning av dessa fordons totala
genomsnittliga körsträcka om 0,14-0,l7%. D v 3 en elasticitet
av storleksordningen -0,14 - -0,l7.

* elasticiteten med avseende på bensinpriset på kort sikt, här
innebär det effekten under det första året, är av storleks-

ordningen -0,10 - -0,15, och på lång sikt -0,15 - -0,20.

* elasticiteten med avseende på privat konsumtion på kort sikt
är av storleksordningen 0,27-0,30, och på lång sikt 0,34-
0,43.
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En av våra viktigaste databaser har bestått av tvärsnittsdata ur

Hushållsbudgetundersökningarna, HBU, 1969, 1978 och 1985. Bear-

betningen av detta material har givit ytterligare intressant in-

formation, vilken till största delen återfinns i en bilagedel.

Som exempel på sådan information kan nämnas att vi i HBU funnit

stöd för vårt påstående ovan om att kvinnor och pensionärer

skulle köra mindre med sina bilar än övriga bilanvändare.
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CAR USAGE DETERMINANTS

by Rickard Wall
Swedish Road and Traffic Reasearch Institute (VTI)
3-581 01 LINKÖPING

SUMMARY

In this study, a model of the average mileage covered by cars in

Sweden is presented. The work was commissioned by the Swedish

National Road Administration. The car usage model is to supp-

lement the car ownership model reported in "VTI Rapport 301" in

forecasting the development of total car traffic.

Like most other car usage models, this model seeks to determine

the effect of the principal economic factors, i.e. the price of

fuel and the purchasing power of households, on the mileage per

car. There are, however, a number of distinguishing features,

in that private consumption (rather than income) is taken to

represent purchasing power and that large efforts have been made

in order to ascertain the effect of the widening in present car

ownership on average level of car usage. (The ownership of cars

is widening through the rapid growth in the number of second

cars and the increase in car ownership of retired people. It was

found that women as well as retired people use their cars less

than men below the age of 65).

Multiple regression analysis is initially used on time series

data. It was soon found that potential explanatory variables,

which reflect various aspects of the general development of our

standard of living, exhibit a high degree of correlation.

The standard regression analysis does not work satisfactorily

when the multicollinearity problem appears. Private consumption

and the rate of car ownership, for example, cannot be included

at the same time. This problem can be tackled from two app-

roaches. In what is called the conventional approach, the number

of arguments is kept to a minimum and, in addition, the elasti-

city of car mileage with respect to private consumption is

predetermined from cross-section data.
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With this approach, the regression analysis results make sense

in themselves, but a great deal of the available information is

not fully used.

Therefore, an alternative approach is outlined, which basically

consists of separate models for each category of car owners,

who can be expected to have systematically different values of

the average mileage per car.

In this way, the rate of car ownership can be left out of the

regression analysis, which considerably lessens the multicolli-

nearity problem. Due to lack of data, it has not been possible

to adhere to this approach to its full extent. Therefore, a

Simplified version is presented, called the "standard motorist

approach".

The main results consist of a series of estimates of mileage

elasticity, i.e. the percentage change in the annual mileage per

car with respect to a one per cent change in the following de-

terminants:

:Mileage elasticities with respect to:

* the national rate of car ownership: -O.14 - -O.l7

* the price of petrol, short-term.(within a year): -0.10 - -O.15
long-term: -0.15 - -0.20

* private consumption, short-term: 0.27 - 0.30
long-term: 0.34 - 0.43

One of our most important data bases has consisted of cross-sec-

tion data from the Family Expenditure Surveys of 1969, 1978 and

1985. The arrangement of this material has provided us with

further interesting information, most of which can be found in

the Appendix. An example of such information is that women and

elderly people use their cars less extensively than other car

owners .
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FÖRKORTNINGSORDLISTA

Nedanstående lista ger i bokstavsordning betydelsen till samtli-

ga förkortningar av särskilda termer som används i detta Medde-

lande.

ABpH

APB

BIM

BP

BPLS

BP SUM

BpC

BpCT

BpCPB

BpH

DMK

FBA

GKS

GKSB

GKSF

GKSH

GKSP

GKSPSB

GKST

GKSTSB

genomsnittligt antal hushållsmedlemmar

antal bilar per bilhushåll

antal personbilar

bilinnehavsmodellen

bensinpris

bensinpris (för analys av långsiktseffekter)

bensinpris (för analys av långsiktseffekter)

antal personbilar per 1000 innevånare

totalt antal personbilar per 1000 innevånare

antal privatägda personbilar per 1000 innevånare

genomsnittligt antal personbilar i gruppen av hushåll

dummyvariabel för ålder

dummyvariabel för kön

andel företagsbilar av rikets samtliga personbilar

genomsnittlig körsträcka

genomsnittlig privat körsträcka per bil (i gruppen av

hushåll)

genomsnittlig körsträcka för rikets företagsbilar

genomsnittlig privat körsträcka för gruppen av hushåll

genomsnittlig körsträcka för rikets privata person-

bilar

genomsnittlig körsträcka för Standardbilisterna med

beaktande av förekomsten av företagsbilar

total genomsnittlig körsträcka för rikets samtliga

personbilar

genomsnittlig körsträcka för Standardbilisterna utan

beaktande av förekomsten av företagsbilar
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HBU

HUT

IP

IPEK

IPEkl

IPEkZ

IPEml

IPEm2

IPEM

IPSle

IPSmkl

IPSle*

IPSm*k2

IPSMlK

IPSMlKZ

KLS

K SUM

PA

pbkm

PB

PBA

PEkl

PEml

PEK

VII

Hushållsbudgetundersökningen

Hushållens utgifter

icke-pensionär

ensamstående kvinnligicke-pensionär

ensamstående kvinnlig icke-pensionär som disponerar 1

bil

ensamstående kvinnlig icke-pensionär som disponerar 2

bilar

ensamstående manlig icke-pensionär som disponerar l

bil

ensamstående manlig icke-pensionär som disponerar 2

bilar

ensamstående manlig icke-pensionär

sammanboende icke-pensionärer vilka disponerar 1 bil,

vilken mannen använder

sammanboende icke-pensionärer vilka disponerar 1 bil,

vilken kvinnan använder

avser den förstabil i ett flerbilshushåll som mannen

använder

avser de övriga bilarna i ett flerbilshushåll, vilka

antages användas av kvinnor

icke-pensionärshushåll som disponerar blott 1 bil

icke-pensionärshushåll som disponerar mer än 1 bil

privat konsumtion

andel kvinnor bland bilanvändarna

privat konsumtion (för analys av långsiktseffekter)

privat konsumtion (för analys av långsiktseffekter)

pensionärer

andel pensionärer bland bilanvändarna

personbilskilometer

privatägda bilar

andel privatägda bilar av rikets samtliga personbilar

ensamstående kvinnlig pensionär som disponerar l bil

ensamstående manlig pensionär som disponerar l bil

ensamstående kvinnlig pensionär
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PEM

PSmlk

PSmkl

PSMlK

PSMlKZ

RTB

RVU

SB

SCB

SOU

TA

TAB

TU

VB

VTI

VIII

ensamstående manlig pensionär

sammanboende pensionärer vilka disponerar l bil, som

mannen använder

sammanboende pensionärer vilka disponerar l bil, som

kvinnan använder

pensionärshushåll som disponerar blott l bil

pensionärshushåll som disponerar mer än 1 bil

register över rikets totalbefolkning

resvaneundersökningen

antal standardbilister

Statistiska centralbyrån

Statens offentliga utredningar

tidstrend

trafikarbete

totalt antal bilanvändare

trafikutveckling

"verkligt" antal personbilar

Statens väg- och trafikinstitut

Vägverket

standardbilisternas GKS

variabelbeteckning för ålder
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1 INLEDNING

Följande modell för den genomsnittliga körsträckan med personbil

i Sverige har tagits fram som komplement till den bilinnehavsmo-

dell som tidigare, på uppdrag av Vägverket, utvecklats och av-

rapporterats år 1986 som VTI-Rapport 3011. Det ursprungliga,

hela uppdraget var att ta fram ett underlag för Vägverkets bil-

trafikprognos 1986. Den nämnda bilinnehavsmodellen var den vik-

tigaste delen av det underlaget, men för att det skulle vara

fullständigt gjordes också en provisorisk bilanvändningsprognos

- A forecast for car use (Feeney, 1986)2. I föreliggande Medde-

lande vidareutvecklas den modell för årlig genomsnittlig kör-

sträcka, som nyttjades i bilanvändningsprognosen.

Den modell som presenteras nedan söker sambandet mellan körläng-

der med personbil och privat konsumtion, bensinpris m.m. Ett ka-

raktäristiskt drag med föreliggande ansats är de jämförelsevis

stora ansträngningar som görs för att söka upp fånga upp sådana

effekter på total årlig genomsnittlig körsträcka för rikets per-

sonbilar som har sin grund i den ökande breddningen i bilanvänd-

ningen. D v 3 att en allt större del av befolkningen med tiden

får möjlighet, och intresse av, att begagna sig av personbil.

1.1 Bakgrund

Under de senaste decennierna har antalet personbilar i Sverige

ökat kraftigt. Samtidigt tycks de svenska personbilsanvändarna,

åtminstone i genomsnitt, ha utnyttjat sina fordon i nära nog

oförändrad omfattning år efter år (se diagram 1.1 på följande

sida). Tillgängliga data är osäkra och ofullständiga, men an-

tyder att skillnaden mellan det högsta och lägsta värdet under

de två senaste decennierna för total årlig genomsnittlig kör-

sträcka för hela den svenska personbilsparken skulle kunna vara

av storleksordningen något lOO-talmil. Detta skulle då motsvara

en fluktationsvidd om mindre än 10% av hela körlängden.
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Diagram 1.1 Antal personbilar i den svenska bilparken samt total
årlig genomsnittlig körsträcka för dessa fordon
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1.1.1 Oföränderliga genomsnittliga körsträckor

 

Somliga vill hålla för troligt att rådande grad av bilutnyttjan-

de i stort kommer att bestå även framledes. Man tänker sig då

att de ramar inom vilka bilisterna har att röra sig nu engång

för alla är givna bl a av vårt samhälles struktur och människor-

nas dagliga levnadsbetingelser. Då pekar man på sådana faktorer,

vilka antas vara bestämmande för bilanvändningens mönster, såsom

geografiska* faktorer och tidsrestriktioner etc. Dessa kan ju

även utifrån ett mycket långsiktigt perspektiv betraktas som

tämligen stabila över tiden.

Det trafikarbete som fordonen genererar på vägarna är för väg-

hållaren och vägplaneraren en många gånger intressant storhet.

Denna kan beräknas som produkten av antalet fordon och dessas

genomsnittliga körsträcka. Då körlängden, åtminstone aggregerad

upp på riksnivå, synts stabil under så lång tid har man kommit

att koncentrera sig på att modellera bilinnehavet, för vilket
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man bygger komplicerademodeller, samtidigt som modelleringen av

körsträckan ges en styvmoderlig behandling4.

Utifrån ovan redovisade synsätt kan denna slagsida mot bilinne-

havsmodellering naturligtvis betraktas som rationell. Studier

'och analys av personbilars körlängder tycks ju vara onödiga an-

strängningar. Åtminstone om arbetet ska syfta till att göra ut-

sagor om framtiden. Svaren är ju givna på förhand!

1.1.2 Föränderliga genomsnittliga körsträckor

Vi tror istället att det snarare kan vara fråga om en tillfäl-

lighet att den genomsnittliga körsträckan så länge varierat inom

ett smalt band. Ty vi menar att det faktiskt finns en ansenlig

mängd dynamiska faktorer som ständigt utsätter användningsgraden

av rikets personbilspark för påverkan, men i olika riktning. I

det här sammanhanget ska vi inte ta upp sådana faktorer som

uppenbarligen fluktuerar oförutsebart över tiden, t ex bensin-

priset. Istället ska vi koncentrera oss på blott ett par, åt-

minstone som vi tror, särskilt betydelsefulla faktorer. Nämligen

välståndsutvecklingen och den kontinuerligt förändrade samman-

sättningen av bilanvändarkåren5. Dessa förefaller också utveck-

las i viss bestämd riktning, och man kan även göra rimliga an-

taganden om, samt därmed någorlunda hyggliga beräkningar av,

deras effekter på den totala genomsnittliga körsträckan.

1.1.2.1 Effekter av välståndsutvecklingen

Ekonomisk tillväxt, med åtföljande utveckling av vårt välfärds-

samhälle, ger människor en högre materiell levnadsstandard, vil-

ket möjliggör bl a ett ökat resande. Då en del av detta resande

företas med den egna personbilen kan vi alltså utifrån detta

synsätt se hur ekonomisk utveckling direkt framkallar ökande ge-

nomsnittliga körlängder för fordonen.
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1.1.2.2 Effekter av förändrad sammansättning av bilanvändar-

kåren

Den första distinktionen vi måste göra är mellan vad vi för-

enklat kan kalla privata bilar, d v s sådana personbilar som

ägs/används av enskilda personer i privata hushåll och vad vi i

fortsättningen kommer att kalla företagsbilar, d v 3 sådana bi-

lar som utnyttjas i affärsrörelse, ägs av eller på något annat

sätt ärknutna till företag eller myndighet etcs.

Våra data tyder nämligen på att företagsbilar används flitigare

än privata bilar. Dessutom tycks företagsbilarna Öka som andel

av total svensk bilpark. Ett resultat av denna process blir att

den aggregerade genomsnittliga årliga körlängden för totalen av

svenska personbilar drivs uppåt.

Om vi nu i ett andra steg studerar utvecklingen för blott de

privata bilarna separat tycker vi oss kunna se tendenser som

verkar i motsatt riktning. Den främsta av dessa är det, åtmins-

tone under de två senaste decennierna, ständigt ökande inslaget

av hittills underrepresenterade pensionärer och kvinnor bland de

svenska bilinnehavarna. Ty pensionärer och kvinnor tycks nämli-

gen som grupper, i alla fall fram till dags dato, köra mindre

med sina bilar än andra kategorier bilanvändare.

Det har också blivit allt vanligare att hushållen skaffar en

andra- eller tredjebil 0 s v. (Något som i och för sig starkt

hänger samman med det ovan diskuterade ökande inslaget av bil-

burna kvinnor). Data, bl a de vi har begagnat i denna studie7,

tyder på att dessa bilar i allmänhet används i mindre utsträck-

ning än hushållens förstabil.

Bland de privata personbilarna finner vi alltså några exempel på

de utvecklingstendenser i vårt nuvarande bilsamhälle, som vi

sammanfattar i benämningen den ökande breddningen i bilanvänd-

ningen, och som driver ned total genomsnittlig körlängd för ri-

kets personbilar.
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1.1.2.3 Summan av effekterna

Vi kan nu sammanfatta våra iakttagelser med följande tablå:

 

Tablå 1.1.

Effekt på genomsnittlig körsträcka

* Ekonomisk tillväxt +

* Ökad andel före- +

tagsbilar

* Ökad breddning av -

den privata bilan-

vändningen

Fram till i dag förefaller alla dessa motverkande förändrings-

processer tämligen väl ha balanserat varandras.

Vår tanke är då, om vi tills vidare koncentrerar oss på de pri-

vata bilarna, att ovanstående exempel på den ökande breddningen

i bilanvändningen är en, nu rådande, övergående process. Vi vet

att andelen bilägare (vilket bör kunna antas vara ungefär samma

sak som bilanvändare) bland de manliga icke-pensionärerna har

ökat stadigt under hela 1900-talet för att nå upp till ca 70%

under 1970-talet. Sedan dess har denna andel inte förändrats

särskilt mycket. Kanske kan man lite djärvt spekuleraom att de

manliga ickepensionärernas bilägande/användning närmar sig sin

s k mättnadsnivå.

Utvecklingen för pensionärer och kvinnor tycks emellertid släpa

efter lite i tiden, och därför ökar pensionärs- och kvinnoande-

larna kraftigt än idag. Förr eller senare bör dock bilägandet

även för dessa grupper nå upp till sina mättnadsnivåer. När det-

ta i så fall sker kommer tillflödet av nya, "kortkörare" att av-

stanna, och därmed följande tryck mot minskande genomsnittlig

körsträcka för privata, och därmed även för rikets samtliga,

personbilar att upphöra.
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Mot detta kan då ställas det faktum att vårt samhälle varit

statt i nära nog ständig ekonomisk utveckling och tillväxt i

århundranden. Man bör nog kunna anta att detta kommer att bestå

även fortsättningsvisg. Med tillhörande tryck uppåt på körläng-

derna som resultat.

Som kommer att framgå nedan är det betydligt besvärligare att

sia om andelsutvecklingen för företagsbilarna. Vad gäller de se-

naste två decennierna tycks de emellertid trendmässigt ha ökat

som andel av den totala bilparken, och det är också svårt att se

skäl till varför den utvecklingen skulle komma att avstanna el-

ler vända.

Utifrån detta scenario skulle vi alltså förr eller senare kunna

nå fram till en punkt då uppåtdrivande krafter, om ej helt alle-

narådande, åtminstone skulle komma att dominera över de nedåt-

drivande. Den dagen kommer total årlig genomsnittlig körsträcka

för personbilarna i Sverige så sakteliga att börja öka. Givet

att inga nya nedåtdrivande faktorer dyker upp på arenan.

Analys(- och prognos)arbete av svenska bilars körlängder skulle

därmed inte alls vara så triviala göromål som.måhända kan synas

vid ett första påseendelo.

1.2 Översikt över vår metod

I föreliggande Meddelande presenterar vi några, till sin grund-

läggande natur dock förhållandevis likartade, modeller som söker

sambandet mellan total årlig genomsnittlig körsträcka (GKS) för

olika delmängder personbilar ur den svenska bilparken och ben-

sinpris, privat konsumtion, ökad biltäthet m m.

Vi sätter således upp olika varianter av en i huvudsak aggrege-

rad modell. Själva beräkningarna görs med konventionell regres-

sionsanalys. Inputs består av tidsseriedata, vilka "matas in" i

multiplikativa modellerll. Efter logaritmering och beräkning

VTI MEDDELANDE 648



kommer resultet som ekvationer där koefficienterna för de för-

klarande variablerna ska tolkas som elasticiteter.

Tidsseriedata innehåller emellertid inte all den information vi

behöver varför vi kompletterar dessa med tvärsnittsdata. Någon

mer renodlad disaggregerad modell kommer vi emellertid inte att

sätta upp.

Vår studie omfattar endast förhållanden på riksnivå, och vi fö-

retar alltså ingen som helst analys på regional nivålz. Ej hel-

ler kommer vi att presentera några prognosförsök, utan kommer

att begränsa oss till att söka beskriva, och i möjligaste mån

även förklara, den utveckling som varit.

Som antytts sätter vi alltså upp ett flertal olika modeller. El-

ler om.man så vill - en modell med vilken vi söker förklara oli-

ka beroende variabler. Det bör redan från början klaras ut hur

dessa förhåller sig till varandra.

1.2.1 Kategorisering av modellansatserna

Vi kommer att analysera genomsnittliga körsträckor utifrån två

olika ansatser. Inledningsvis följer vi en konventionell ansats,

vilken emellertid snart visar sina, i det här sammanhanget,

tillkortakommanden. Därför lägger vi ut riktlinjerna för en

alternativ ansats. Dessa har utformats vid VTI under arbetet med

föreliggande studie. Dessvärre visar sig den alternativa ansat-

sen, främst p g a avsaknad av relevanta data, ej vara praktisk

genomförbar i nuvarande situation13. Det vi slutligen kommer

att räkna på är en förenklad version av den alternativa ansatsen

som vi benämner Standardbilistansatsen.

Vi kommer i kapitel 3 ingående redogöra för skillnaderna mellan

den konventionella och den alternativa- resp Standardbilistan-

satsen. Här i detta avsnitt ska vi i första hand klara ut en del

begrepp kring de delmängder personbilar (av den svenska bilpar-

ken), för vilka vi sätter upp modeller i båda ansatserna. Den

VTI MEDDELANDE 64 8



huvuddistinktion som därvidlag görs är den mellan företagsbilar

och privata bilar.

I en första uppdelning av de svenska personbilarna antar vi

alltså att dessa består av två kategorier bilar. Dels sådana som

ägs/disponeras av privatpersoner (privata bilar), och dels så-

dana bilar som ägs av företag, myndigheter, föreningar etc

(företagsbilar). Vi har således:

Rikets samtliga personbilar = företagsbilar + privata bilar

Då vi når ner till modellering- och beräkningsarbetet kan det

vara av stort värde att hålla isär dessa två personbilskatego-

rier. Benämningarna återspeglar emellertid blott en operationell

uppdelning. Den åtskillnad vi i själva verket vill göra är den

mellan sådana bilar vars körlängder tillfredsställande låter sig

modelleras med variabler av ovan, t ex i avsnitt 1.2, nämnda

typ, d v 8 bensinpris och privat konsumtion m m, och sådana bi-

lar' där detta inte låter sig göras. I praktiken visar sig emel-

lertid personbilar av den förra kategorin i huvudsak återfinnas

hos de privata hushållen medan bilar av den senare i allmänhet

befinner sig i företags/myndigheters ägo. Mellan dessa båda

grupper finns dock en betydande gråzon. T ex den rika flora av

bilar som ägs av företag, men upplåts till de anställdas dis-

position på olika villkor14.

Kontrasten mellan dessa två grupper personbilar accentueras

ytterligare av det faktum att vi endast har en mycket vag upp-

fattning om vad som kan tänkas styra körsträckorna för före-

tagsbilar. I själva verket vet vi knappt ens hur långa dessas

körlängder är. Vår kunskap om förhållanden som rör de privata

bilarna är däremot lite bättre.

I denna situation kan man tänka sig två möjliga tillvägagångs-

sätt. Det ena är att bortse från förekomsten av företagsbilarna,

och helt enkelt bara inkludera dem i en modell, av "privatbils-

karaktär"15, över samtliga rikets personbilar. T ex under före-

vändningen att företagsbilar trots allt, ännu, utgör en ganska
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liten andel av den totala personbilsparken. Nu existerar dock

företagsbilar, och det vi de facto gör med ett sådant här till-

vägagångssätt är det implicita, och sannolikt tvivelaktiga, an-

tagandet att körlängderna för företagsbilar är genomsnittligt av

samma storlek, och styrs av samma faktorer, som för de privata

bilarna.

Den andra möjligheten är att företa, intill räkneexempel grän-

sande, skattningar av företagsbilarnas antal och körlängder,

bryta ut dessa skattningar ur siffror för rikstotaler och sedan

sätta upp en modell enbart avseende de privata bilarna.

Vi kommer att använda oss av båda dessa tillvägagångssätt i den

konventionella ansatsen.

Även i Standardbilistansatsen sätter vi upp två varianter unge-

fär i enlighet med linjerna ovan. I detta fall modellerar vi

emellertid körlängder för blott en kategori bilanvändare, vilka

vi benämner standardbilister. Hur många dessa ska antas vara och

hur långa körlängder de ska antas prestera beror i viss mån på

huruvida vi beaktar förekomsten av företagsbilar eller inte16.

De ansatser och modeller vi kommer sätta upp i tur och ordning i

den följande texten kan kategoriseras som i figur 1.1 nedan.

1. Konventionell ansats 2. Konventionell ansats

Modell för rikets

samtliga bilar

. Standardbilistansats

Modell utan beaktan-

de av förekomsten av

företagsbilar

Modell för rikets
privata bilar

. Standardbilistansats

Modell med beaktan-

de av förekomsten av

företagsbilar

Figur 1.1 Kategorisering av våra modeller.

Slutligen också några ord avseende terminologi. I fortsättningen

ska vi alltså skilja mellan två ansatser. Den konventionella, nr

1 och 2, å ena sidan och Standardbilistansatsen, nr 3 och 4, å

den andra. Under var ochen av de 4 rubrikerna kommer fler än

ett regressionsresultat att presenteras. Oftast efter blott

smärre modifieringar av aktuell modell. Alla dessa, kanske vill
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någon kalla dem.modellvarianter eller liknande, har vi valt att

Också ge den "självständiga" benämningen modell.

1.3 Syftet och.meddelandets disposition

Vi ämnar analysera de senaste decenniernas utveckling avden ge-

nomsnittliga körsträckan (GKS) för personbilar i Sverige. Redan

på förhand kan man ana att vårt exakta val av tidsperiod i hög

grad kommer att styras av tillgången på data. Så blir också fal-

let, och vi får nöja oss med att studera tiden fr o m år 197017.

Syftet med detta Meddelande sträcker sig inte längre än till att

formulera ett par hypoteser för-några valda aspekter för GKS

(dem under avsnitt 1.1 ovan redovisade) samt, om inte visa, så

åtminstone bygga under vår hypotes litet med hjälp av en del

tämligen grova numeriska beräkningar. Tanken är också att dessa

beräkningar ska avkasta kvantitativa skattningar av olika fakto-

rers påverkan på GKS i form av elasticiteter. Vår ambition är

således ganska modest, och mycket arbete återstår inom det här

området.

1.3.1 Meddelandets disposition

 

I kapitel 2 redogör vi för hur man genom åren sökt uppskatta hur

långt användarna faktiskt kört med sina bilar. Efter att ha pre-

senterat ett antal potentiella databaser redovisar vi de data-

källor vi valt att använda i den här studien. För den initierade

läsaren är detta kapitel inte strikt nödvändigt att läsa för att

kunna tillgodogöra sig innehållet i den efterföljande texten.

Inledningsvis diskuterar vi i kapitel 3 ett antal tänkbara för-

klarande variabler. Därefter redogör vi för resultaten av våra

beräkningar utifrån den konventionella ansatsen. Vi visar på

vilket sätt denna "misslyckas", och presenterar vårt förslag

till lösning - den alternativa ansatsen. Som redan nämnts ovan,

i avsnitt 1.2.1, är denna ej möjlig att tillgripa i nuvarande
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situation. Vi beskriver hur vi i stället förenklar metodupp-

läggningen i den alternativa ansatsen för att nå fram till

Standardbilistansatsen.

Kapitel 4 är ett resultatkapitel (dock med vissa utvikningar i

avsnitten 4.3 och 4.4) som avslutas med avsnitt 4.5; en samman-

ställning av erhållna resultat.

I kapitel 5 tas ett par lösa trådar upp till diskussion, men

framförallt ges förslag till inriktning för fortsatt forskning.

För att huvudtexten ska bli så lättläst som möjligt har mycken

materia av beräkningsteknisk natur och liknande i viss män för-

lagts till notapparaten, men framförallt till bilagorna.
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2 HUR MÃTA GENOMSNITI'LIG KÖRSTRÃCKA?

En naturlig första uppgift för oss kan vara att söka finna ut

hur lång den årliga genomsnittliga körsträckan för rikets per-

sonbilar faktiskt varit under, framförallt, den tidsperiod vi är

intresserade av. Det finns åtminstone två alternativa tillväga-

gångssätt då man vill mäta personbilarnas genomsnittliga kör-

längder.

Mätning kan göras på s a s fordonsnivå, d v 8 man läser direkt

av bilarnas mätarställningar eller samlar in uppgifterna från

fordonens ägare/användare.

En annan metod går ut på att utnyttja data över någon aggregerad

storhet, t ex rikets trafikarbete som sedan divideras med ade-

kvat antal bilar. Man kan också grunda sina beräkningar på den

totala förbrukningen av bensin (eller mer exakt: drivmedel) i

landet.

2.1 Mätning på fordonsnivå

Traditionellt har man i Sverige begagnat sig av den förra mätme-

toden, d v 3 att mäta på fordonsnivåls. Förmodligen har detta i

första vhand berott på de svårigheter man ställs inför om man

väljer den senare metoden. Systematiska mätningar av trafikar-

bete på riksnivå är, åtminstone här i landet, av ganska ungt

datum, och data har alltså överhuvudtaget inte funnits tillgäng-

liga förut. Vill man räkna fram körlängder utifrån data över

bensinförbrukningen krävs också uppgifter om hur mycket bensin

fordonen förbrukar per körd mi119. Uppgifter som än idag saknas

annat än i form av grova uppskattningar.

 

2.1.1 Vissa tidigare svenska undersökningar

Man kom tidigt att intressera sig för frågan om omfattningen av

det trafikarbete som fordonen utför på våra vägar. Redan år 1934
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presenterades en statlig offentlig utredning, Teknisk-ekonomiska

utredningar rörande vägväsendet, SOU 1934:27, där man skattat

den genomsnittliga körsträckan för personbilar året 1931 till

omkring 1400 mil.

Det skulle emellertid komma att dröja fram till bilismens genom-

brott i Sverige under 1950-talet innan motsvarande studier bör-

jade företas lite mer frekvent. Nedan ges en sammanställning

över några20 av dessa äldre undersökningars resultat:

Tablå 2.1 Årlig körsträcka för personbilar i Sverige21.

 

År Körlängd Källa

1931 140022 SOU 1934:27 Transportekonomiska
utredningar rörande
vägväsendet

1950 1350 Petri C W Svenskt Transportväsende
1951/52 1260 SOU 1953:34 Beskattningen av

motorfordonstrafiken
1954 1316 Wallander J Bilägaren och bilen
1961 1560 Claesson Å Trafikanters tidsvärdering

vid färd i privatägd
personbil

1966 1383 ' SOU 1969:56 Vägplan 1970

Metoderna har varierat, men oftast har skattningarna byggt på

intervjuundersökningar av olika former23 och omfattning. De me-

todologiska skiljaktligheterna till trots finner vi ändå någor-

lunda likartade resultat.

Ambitionen i dessa studier har i allmänhet varit måttfull så-

tillvida att man i de flesta fallen nöjt sig med att göra en

punktskattning för något visst år. Körlängdsuppgifterna ur dessa

undersökningar duger således inte som byggstenar till de model-

ler som vi önskar sätta upp.

2.1.2 Vissa senare svenska undersökningar

Under senare delen av 1960-talet togs de första stegen mot att

ställa sammankonsistenta tidsserier för den genomsnittliga kör-

sträckan för personbilar i Sverige av Björn Borgstrand vid väg-
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verket24. Han skattade under en sammanlagd tidsrymd om elva år,

1967-77, den genomsnittliga körsträckan för sju av dessa år25.

Dessa kom att variera mellan 0 a 1300-1400 mil26 per bil och år.

Då vägverket flyttade till Borlänge i slutet av 1970-talet valde

Borgstrand att stanna i Stockholm, och såvitt bekant har ingen

fortsatt hans arbete. Någon längre, för oss användbar, konsis-

tent27 tidsserie uppnåddes aldrig.

En, ur vår synvinkel, svaghet hos Borgstrands och flera av

ovan refererade studier är att körlängderna för fordonen inte

mätts mot sådana bakgrundsvariabler hos användarna som vi i

första hand är intresserade av. Under det senaste decenniet har

emellertid några undersökningar av sådant slag gjorts.

Sedan mitten av 1970-talet ger Konsumentverket ut den ungefär

vart tredje år återkommande publikationen Bilunderhåll. Denna

bygger på tämligen omfattande_ intervjuundersökningar (vilka

under 1980-talet omfattat uppemot 10 000 respondenter), som ut-

förs av SCB på Konsumentverkets uppdrag. Bland mycket annat

frågar man om bilarnas körlängder. Detta gör man dock inte med

någon högre grad av noggrannhet. Svarsalternativen i intervju-

formuläret ges i form av intervall, varav det övre är öppet.

SCB mäter emellertid numera bilars körlängder också i flera and-

ra undersökningar, t ex i Resvaneundersökningarna, RVU. Hittills

har två sådana företagits. Nämligen år 1978 och 198528. De tota-

la genomsnittliga körsträckorna för privatägda personbilar upp-

mättes i RVU till 1463 resp 1360 mi129. D v 8 körlängder av en

storleksordning ungefär motsvarande dem vi sett åtskilliga exem-

pel på ovan3°.

Ovan refererade studier ger material som kan hjälpa oss att ska-

pa en grov bild av storleksordningen för de genomsnittliga kör-

längderna. De är dock otillräckliga verktyg för de syften vår

studie här har.
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2.1.3 Hushållsbudgetundersökningarna

Samma år som RVU genomfördes, samt även är 196931, företog SCB

också tämligen stort uppslagna Hushållsbudgetundersökningar, HBU

(fr 0 m 1985: HUT). I dessa undersökningar har man bl a frågat

om årliga körlängder som företagits med personbil/ar som ägts/

disponerats av hushållet. D v 3 sådana bilar som vi kallat pri-

vata personbilar i avsnitt 1.2.1 ovan.

Här har vi alltså ett omfattande material där man mätt körläng-

der mot ett stort antal, för oss intressanta, bakgrundsvariab-

ler. I det följande kommer vi vid upprepande tillfällen att ut-

nyttja information ur HBU. Det är i själva verket så att HBU-

material utgör en av de allra mest betydande databaserna som in-

går i vår studie. En samlad redovisning av de analysresultat,

och i viss mån också de data, som vi använt oss av i detta Med-

delande ges i bilaga 2. Denna är uppdelad i 4 delar, vilka var

och en knyter an till just de spörsmål i huvudtexten som behand-

las där resp hänvisning givits. I bilaga 2A ges en inledande

presentation av, samt en översikt över våra beställningar ur,

HBU.

Emellertid ger HBU oss inte mer än tre, för åren 1969, 1978 och

1985, låt vara ganska "fylliga", punktskattningar av GKS32. Det-

ta blir i alla fall inte heller mycket till tidsserie. Dessutom,

som utvecklas närmare nedan, kommer pris på bensin att utgöra en

viktig förklarande variabel i våra modeller. I tvärsnittsstudier

kan man naturligtvis inte observera några effekter av föränd-

ringar i bensinpriset då ju ett visst sådant ändras över tiden

medan tvärsnittsstudien mäter vid en given tidpunkt. Ur HBU, som

åtminstone betraktat på årsbasis är en tvärsnittsstudie, kan vi

alltså inte få all den information vi behöver, utan vi måste sö-

ka ytterligare datakällor.
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2.2 Mätning via aggregerade storheter

Som nämnts ovan kan GKS skattas genom att man utgår från någon

aggregerad storhet, t ex trafikarbete vilket divideras med anta-

let personbilar. Man kan också räkna på bensinförbrukningen. Vi

kommer nedan att uteslutande koncentreravår uppmärksamhet mot

den förra storheten, nämligen trafikarbetet.

2.2.1 Mätning av trafikarbete

En alternativ metod till att mäta genomsnittlig körsträcka di-

rekt från fordonen/fordonsägare är alltså att mäta den kvantitet

trafikarbete (TA) som dessa genererar på vägarna och dividera

detta med ett relevant mått på antalet personbilar (APB) i den

svenska bilparken. Vi utnyttjar då det enkla sambandet:

GKS = TA/APB

Denna metod har kommit att bli allt populärare bland dem som

vill beräkna konsistenta tidsserier över fordonens genomsnitt-

liga körsträckor33. Den viktigaste orsaken till detta är kanske

avsaknaden av alternativa datakällor. Även vi kommer, i brist på

andra bättre data, att grunda våra beräkningar på denna sorts

data för vår tidsserie Över genomsnittlig körsträcka.

På samma sätt som vid mätning på fordon/individnivå ställs man

även med detta senare tillvägagångssätt inför ett otal metodolo-

giska problem och svårigheter.

2.2.1.1 Trafikarbetet

Under 1970- och 80-talen har man vid vägverket successivt ut-

vecklat ett rikstäckande system för maskinella trafikräkningar,

vilket syftar till att mäta det trafikarbete som fordonen34 ut-

för på våra vägar. Detta material finns bl a redovisat kalender-

VTI MEDDELANDE 648



17

årsvis för åren 1970-8935, och anses vara av ganska god kvalitet

och tillförlitlighet36.

Emellertid kan vi se åtminstone två problem med att använda väg-

verkets material till vår studie:

a) mätningarna omfattar endast det statliga vägnätet. För att nå
fram till det vi är ute efter, trafikarbetet på rikets totala
vägnät, tvingas man, i brist på noggrannare data, räkna om
siffrorna utifrån några grova tumregler37.

b) Vägverkets mätutrustning förmår räkna endast axelpar38, d v 3
även lastbilar och bussar etc inkluderas. För att få fram
personbilarnas trafikarbete måste också här grova tumregler
användas39.

I båda fallen gäller att dessa tumregler består i att man skri-

ver om sina siffror med hjälp av vissa konstanter. Så antar man,

bl a utifrån jämförelse med annan statistik, att personbilarna

svarar för 88 procent av alla genererade fordonskilometrar. Alla

dessa konstanter antas också vara just konstanta under hela den

studerade tidsperioden 1970-89.

Hur precist de här konstanterna beskriver faktiska förhållanden

vet vi inte. Sannolikt förlorar vi dock med detta tillvägagångs-

sätt en hel del information. Då nu Vägverkets mätningar torde

vara de enda av sitt slag i Sverige blir det därför dessa data

vi får arbeta med.

2.2.1.2 Personbilsparken

Här möter vi, förutom det för statistikanvändaren gamla, vanliga

problemet med att bedöma huruvida (nämnaren i) vår variabel har

mätts på ett tillfredsställande sätt, också problem med att de-

finiera vår variabel på ett adekvat sätt.

Kort uttryckt - vilka bilar ska vi låta ingå i den bilpark för

vilken vi beräknar GKS? D v 3 vad avses med be-

greppet "den svenska personbilsparken ?
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Ska en bil som varit temporärt avställd under ett givet år (men

körs under följande) ingå i bilparken också under detta givna

år? En bil har varit avställd, säg, 11 av årets 12 månader, och

under denna enda månad körts, och då bidragit till det totala

trafikarbetet med, säg, 100 mil. Ska vi låta denna bil medräknas

med full vikt, d v 3 1, i bilparken detta år?

Detta är exempel på relevanta frågeställningar. Ty så har t ex

under 1980-taletbilhandlare och bilverkstäder tillsammans hål-

lit en genomsnittlig, och i huvudsak avställd, personbilpark om

ungefär 100 000 fordon.

Av ovan framgår att en tidsserie över GKS framräknad enligt

"trafikarbetesmetoden" i viss utsträckning lämnar utrymme för

godtycke. Kanske existerar inget för våra ändamål idealt mått

över antalet personbilar. Något dataval, kanske framförallt då

av bilantalet (nämnaren i kvotuttrycket i avsnitt 2.2.1 ovan),

måste dock göras, och vi ska nu redovisa hur vi har gått till-

väga.

2.3 Vårt val av data för genomsnittlig körsträcka

Utöver den information som vi kan erhålla ur HBU behöver vi

alltså åtminstone en konsistent tidsserie för det trafikarbete

rikets personbilar genererar på våra vägar. Vi har valt, eller

snarare blivit tvungna, att använda oss av de årsdata över tra-

fikarbete, modifierade efter de vedertagna tumreglerna, som väg-

verket tar fram. Dessa data, liksom alla övriga tidsseriedata

vilka kommer att användas i våra modeller, finns redovisade med

sina källor i bilaga 1.

Som mått på antalet personbilar i den svenska bilparken använder

vi en tidsserie som tagits fram vid VTI4°. Utifrån uppgifter ur

Bilregistret har man, på ett tämligen sofistikerat sätt, räknat

fram ett mått för antalet personbilar i Sverige som.man valt att

kalla den "verkliga" bilparken. Denna avser att omfatta alla bi-

lar i trafik (enligt Bilregristrets definition) plus samtliga
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sådana avställda personbilar som någon gång i framtiden åter

kommer att tas i trafik. Nu är inte heller detta sofistikerade

mått helt idealt för våra syften, och vissa aspekter kring detta

diskuteras i not 41.

Lägg slutligen märke till att den GKS som blir resultatet av den

kvot med täljaren (trafikarbete) och nämnaren (antal bilar) blir

en GKS för rikets samtliga personbilar enligt den kategorisering

som gjordes i avsnitt 1.2.1 ovan. Vi kommer i fortsättningen att

beteckna denna GKS med förkortningen GKST. T står för "totalt".

Allteftersom kommer vi att beräkna GKS för olika delmängder av

den svenska bilparken, och dessas GKS kommer ges andra beteck-

ningar. Förkortningen GKS är alltså blott en samlingsbeteckning

för genomsnittlig körsträcka då det ej är närmare specificerat

vilken somavses. Mer om detta längre fram.
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3 ' MDDELLVAL OCH PROBLEM

I detta kapitel begagnar vi oss inledningsvis av en konventio-

nell modell av det slag som ofta återfinns i, även den interna-

tionella, litteraturen42. Vi kommer emellertid visa att resulta-

tet här inte blir tillfredsställande, och förklara varför denna

ansats ej fungerar i vårt fall.

Därefter skissas vår alternativa lösning för att tackla de upp-

komna problemen. Sist i detta kapitel beskriver vi tillväga-

gångssättet för miniversionen av den alternativa ansatsen, näm-

ligen Standardbilistansatsen.

För båda ansatserna är det emellertid nödvändigt att finna, och

använda, relevanta variabler som kan förklara den beroende varia-

beln GKS.

3.1 val av relevanta förklarande variabler

Det är knappast nödvändigt att företa någon djupare analys för

att inse att det är väl motiverat att ta med bensinpriset som

oberoende variabel i en modell, vilken söker förklara körlängder

med personbil. Så finner vi t ex ofta i utländska studier att

man betraktar bensinpriset som den mest betydelsefulla varia-

beln43.

Av resonemanget i avsnitt 1.1 har framgått att vi tilltror

breddningen_i bilanvändningen betydelse för utvecklingen av GKS.

Denna breddning kan vi mäta på olika detaljeringsnivåer. Ett

grovt mått som vi väljer att pröva är biltätheten mått som an-

talet bilar per 1 000 innevånare (räknat på hela befolkningen).

Vår modell har karaktären av efterfrågemodell, och då ställs man

inför problemet med så ogripbara begrepp som tycke och smak m.m.

En hypotes kunde vara att man i utvecklingen av GKS skulle kunna

skönja någon slags tidstrend. För att testa denna hypotes tar vi

med tiden i vårt bagage av förklarande variabler.
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Som även-framgått under avsnitt 2.3 ovan presenteras ovanstående

variabler numeriskt med angivande av källa m.m i bilaga 1.

I litteraturen ges, utöver ovanstående, en uppsjö av förslag

till andra förklarande variabler. I den sovring som med nödvän-

dighet måste göras har vi utnyttjat data ur HBU.

3.1.1 Ytterligare förklarande variabler med hjälp av HBU

Analys av HBU-data avkastar en ansenlig mängd information som,

ur åtskilliga aspekter, belyser vår frågeställning: vilka fakto-

rer har betydelse för storleken på GKS? Sammanfattningsvis kan

vi dra bl a nedanstående slutsatser om följande tänkbara för-

klaringsvariabler:

* privat konsumtion: av resonemangen i avsnitt 1.1.2.1 framgår
att vi tror att välfärdsutvecklingen har betydelse för hur
mycket människorna kör med sina personbilar. Man kan tänka sig
flera relevanta mått för att mäta denna. Vi har funnit det
praktiskt att välja den privata konsumtionen (i bilaga 2B,
kapitel 2 motiveras valet).

 

HBU visar på en tämligen hög grad av samvariation mellan hus-
hållets konsumtionsnivå och dess GKS. Vi kommer emellertid att
räkna på den privata konsumtionen per capita i våra (aggrege-
rade) modeller.

* bilanvändarnas åldersfördelning: användarens ålder har bety-
delse för fordonets körlängd. Detta är särskilt tydligt vid
distinktionen (ålders-)pensionär kontra icke (ålders-)pensio-
när. Något som synes rimligt med tanke på att pensionärer
knappast alls företar några arbetsresor.

* antal bilar i hushållet: hushållets totala körlängd samvari-
erar positivt med antalet bilar. Däremot minskar körlängden
per bil. För ensamstående tycks emellertid gälla att man ej
låter sin körvolym påverkas av antalet bilar man äger (jämför
med resonemanget i not 10). Förekomsten av s k andra-, tredje-

bilar 0 s v kan mätas på många olika sätt. Vi väljer att mäta
detta som det totala genomsnittliga antalet personbilar per
bilhushåll.

* bilanvändarnas könsfördelning: intervjuobjektet i HBU är hus-
hållet, och det går då ej att särskilja hushållets manliga
resp kvinnliga bilanvändare ur de givna intervjusvaren. Därför
kan vi inte utifrån HBU-data med säkerhet dra slutsatser om
huruvida kvinnor totalt sett skulle köra mindre med sina bilar
an man.
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Dock har vi sådana data för ensamstående, och bland dessa fin-
ner vi att kvinnor kör något mindre än män. Dock vet vi lite
om huruvida detta skulle gälla även generellt, d v 3 också för
sammanboende.

* hushållsstorlek: hypoteser har framkastats om att i hushåll
med ett större antal medlemmar skulle hushållets bil/ar an-
vändas i större omfattning än vad fallet blir i hushåll med
färre medlemmar44.

 

Ingenting i våra HBU-analyser tyder dock på att så skulle vara
fallet. För t ex de ensamstående tycks istället det motsatta
kunna gälla45. Det verkar också intuitivt rimligt att den en-
samstående med flera (små) barn skulle vara återhållsam med
bilåkandet. '

I bilaga 2B ges en mer detaljerad redogörelse för resultaten av

bearbetningen av HBU-materialet (i detta avseende) än vad pre-

sentationen ovan gör.

3.1.2 Ett preliminärt val

 

Efter att ha begrundat ovanstående skulle vi kunna vara mogna

att välja t ex förklarande variabler till vår modell:

1 Bensinpris BP

2 Privat konsumtion per capita K

3 Antal personbilar per 1 000 innevånare BpC

4. Andel pensionärer bland bilanvändarna PA

5 Andel kvinnor bland bilanvändarna KA

6 Antal bilar per bilhushåll ABpH

7 Tidstrend T

Vi noterar bl a att variabel nr 3, BpC, kan betraktas som ett

sammanfattande mått för det komplex, den ökande biltätheten, som

variablerna nr 4, 5 och 6 söker mäta olika komponenter av46.

Denna iakttagelse kommer vi att behandla mer ingående nedan.

3.2 En konventionell ansats

En vanlig ansats, och en naturlig utgångspunkt för oss här, är

att sätta upp en modell för de svenska personbilarnas totala år-
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liga genomsnittliga körsträcka aggregerad på riksnivå (GKST). En

modell nr 1 enligt indelningen i avsnitt 1.2.1 alltså. Detta var

t ex vad Feeney gjorde i sin "A forecast for car use".

En för oss komplett modell, där vi studerar den Ökande biltät-

heten uppdelad i komponenter, finge då följande utseende:

GKST = f(BP, K, PA, KA, ABpH, T)

Som nämnts ovan tvingas vi p 9 a brist på äldre data att begrän-

sa oss till att studera tidsperioden 1970-89, vilket med årsdata

ger blott 20 observationer. Här blir det då lite mycket med 6

förklarande variabler för konventionell regressionsanalys. Säg

att vi därför väljer att lyfta ut variablerna för t ex tidstren-

den T och förekomsten av flerbilshushåll ABpH ur modellen47, och

följdaktligen begränsar oss till 4 argument. Vi sätter då upp en

multiplikativ48, låt oss kalla den, grundmodell:

GKST = f(BP, K, PA, KA)

Med logaritmerade data erhåller vi följande resultat (t-värden

inom parentes):

(1) GKST = 8,95 - 0,15-BP - 0,09-K - 0,23-PA + 0,36-KA

(4773) ('4747) (' '57) ('2126) (2125)

R2(korr) = 0,69

Resultatet av denna regression blir en signifikant koefficient

om -0,15 (tecknet stämmer överens med vad teorin predikterar)

för bensinpriset BP. För konsumtionen K får vi däremot varken

signifikant t-värde eller rätt tecken. Även tecknet för kvinno-

andelen KA är det motsatta jämfört med teorin. Resultatet för

pensionärsandelen PA kan vi inte a priori falsifiera, men sam-

manfattningsvis kan vi i alla fall säga att vi har erhållit ett

nonsensresultat. Att så måste bli fallet, oavsett vilka av de i

avsnitt 3.1.2 föreslagna förklaringsvariablerna vi väljer, kan

inses blott genom att studera korrelationerna mellan våra variab-

ler49:
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Korrelationsmatris 3.1

 

GKST BP K BpC PA KA ABpH

BP -0,60
K 0,38 0,27
ch 0,24 0,46 0,96
PA 0,04 0,57 0,85 0,95
KA 0,16 0,52 0,92 0,99 0,98
ABpH 0,14 0,60 0,86 0,94 0,88 0,94
T 0,15 0,49 0,92 0,98 0,99 0,99 0,90

Vi ser att av våra tilltänkta förklaringsvariablerär det egent-

ligen endast bensinpriset, och möjligen också i viss mån konsum-

tionen, som är korrelerad med GKST. Av korrelationsmatrisen kan

vi också förstå att samtliga av våra förklaringsvariabler, utom

då bensinpriset, numeriskt i princip är samma sak. Som framgår

av diagram 3.1 nedan är de alla i huvudsak uppâtgående trender.

Diagram 3.1 Utvecklingen av den privata konsumtionen, biltät-
hetenso, pensionärs- och kvinnoandelen av samtliga
bilanvändare och antal bilar per bilhushåll under
åren 1970-89 (1970=100)
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Varje modell som innehåller fler än 1 av ovanstående mycket högt

samkorrelerade variabler som argument kommer trassla in sig i

ett myller av starka multikollineariteter m m, och ge endast

nonsensresultat. Vi visar det inte här i Meddelandet, men att

sätta upp denna form av modell för endast privata bilar, d v 8

modell nr 2, leder heller ingen vart. Ty regressionsanalysen ger

ekvationer snarlika den, nr (1), ovan. Det finns emellertid fle-

ra sätt att ta sig åtminstone en bit på vägen för att komma till

rätta med de besvärligheter vi nu står inför.

Ett sätt är attmed statistiska metoder trendrensa de samkorre-

lerade variablerna. I vårt fall visar det sig emellertid att

flertalet variabler uppvisar en så jämn och konstant tillväxt-

takt att de nära nog endast består av trender. Efter trendres-

ning skulle således inte så mycket återstå av dem52 att de duger

till att använda i en regressionsanalys.

En annan metod är att utifrån andra datakällor förutbestämma

elasticiteterna för åtminstone någonvariabel, och låta Övriga

bestämmas i regressionen53. Vi har tillgång till tvärsnittsdata

ur HBU. Bl a därför kan detta vara en lämplig metod för oss här.

Det visar sig dock snart att detta inte riktigt räcker, utan vi

blir tvungna att också förenkla vår modell genom att minska dess

antal argument.

3.2.1 En förenklad modell

En enkel modell enligt denna senare metod kan byggas på följande

sätt. Ur tvärsnittsdata, d vs här HBU-data, skattar vi konsum-

tionselasticiteten, och låter alltså denna variabel få vara för-

utbestämd i ekvationen54. Det finns plats för blott en av de

samkorrelerade variablerna i modellen. Vi väljer BpC, med vilken

vi får åtminstone ett sammanfattande mått på effekten av den

ökande biltätheten på GKST. Som ett andra argument tar vi med

bensinpriset i modellen. Med detta måste vi sedan låta oss nöja.
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Nu kommer vi att få hyggligt fungerande modeller (åtminstone

rent beräkningstekniskt). Det betyder att det är dags att redo-

visa resultaten för de två personbilsaggregaten separat.

3.2.1.1 Rikets samtliga personbilar

Nedan presenteras resultaten för en modell, vilken omfattar

samtliga personbilar i riket, d v 3 vi arbetar fortfarande med

modell nr 1 enligt uppdelningen i avsnitt 1.2.1. I illustrativt

syfte ska vi börja med att sätta upp en modell som är dömd att

"misslyckas". Nämligen:

GKST = f(BP, K, BpC)

Jämfört med grundmodellen i avsnitt 3.2 ovan har vi reducerat

antalet argument genom att istället för "komponentuppdelningen"

av effekten av breddningen i bilanvändningen (PA och KA) ta med

det sammanfattande måttet BpC. Fortfarande har vi dock två av de

samvarierande variablerna kvar (K och BpC). Sålunda ger oss re-

gressionen även denna gång ett otillfredsställande resultat:

(2) GKST = 6,98 - 0,15 BP + 0,04 K + 0,09 ch
(4,79) (-4,27) ( ,20) ( ,77)

R2(korr) = 0,62

Vi går därför nu vidare och sätter upp slutversionen av den för-

enklade modellen (för samtliga bilar). Det första steget när vi

sätter upp denna blir att förutbestämma en adekvat elasticitet

för konsumtionen. I bilaga 2B, kapitel 3, redovisas bl a regres-

sioner som ger konsumtionselasticiteter för enbilshushållen. Den

genomsnittliga elasticiteten i de tre HBU:na blir 0,43. Som nå-

got närmare utvecklas i bilagan är dock denna elasticitet sanno-

likt något hög, åtminstone i denna modell för rikets samtliga

personbilar. I brist på bättre accepterar vi emellertid, och

använder här, denna siffra55 när vi förutbestämmer konsumtions-

elasticiteten i följande multiplikativa modell:

GKST = f(BP, K°r43, BpC)
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Resultatet blir:

(3) GKST/K0r43 = 4,06 - 0,11-BP - 0,14-BpC
(24,35) (-3,54) (-4,54)

R2(korr) = 0,75

Här harvi nu en ekvation som måhända kan tyckas vara robust56

och förtroendeingivande. Så ärockså fallet vad avser vissa

aspekter såsom t ex residualernas egenskaper m.m (något som för

övrigt visar sig gälla för de allra flesta av våra modeller ne-

dan). Däremot uppvisar modellen svagheter i andra avseenden.

Återigen ger en korrelationsmatris god illustration.

Korrelationsmatris 3.2:

 

GKST GKST/K0r43 BP K

GKST/Kor43 0,36
BP -0,60 -0,72

K 0,38 -0,73 0,27
ch 0,24 -0,79 0,46 0,96

I den första sifferkolumnen ser vi att korrelationen mellan GKST

och K resp BpC är ganska svag, 0,38 resp 0,24. Därav nonsensre-

sultatet för regression (2) ovan. Genom att dividera GKST med K

med förutbestämd elasticitet (vi arbetar med multiplikativa mo-

deller och höjer då upp K till denna elasticitet) får vi en be-

roende variabel GKST/KO'43 som ska representera en GKST där ef-

fekten av konsumtionsutvecklingen är bortrensad. Korrelationen

mellan denna variabel GKST/Kor43 och BpC (resp BP) är hög(a),

och vi får ett tillfredsställande regressionsresultat. Vi ser

emellertid att BpC och K är synnerligen högt korrelerade, 0,96,

och denna samvariaton har genom våra variabelmanipulationer

förts över till, och orsakat, den starka korrelationen mellan

GKST/Kor43 och BpC.

Detta är exempel på problem.man kan möta i multipel regressions-

analys, d v 8 svårigheterna att klart och distinkt särskilja de

olika förklarande variablernas effekter, och de är ej alldeles

lätta att lösa. Vi kan alltså inte med säkerhet veta om de re-

VTI MEDDELANDE 648



28

sultat och elasticiteter som den här "robusta" modellen givit

verkligen är tillförlitliga.

En annan svaghet med vår modell är att den K-elasticitet som

skattats ur HBU:s tvärsnittsdata ska betraktas som den lång-

siktiga konsumtionselasticiteten medan koefficienten/elastici-

teten för bensinpriset BP är den kortsiktiga57. Åtminstone är

det en svaghet om vi tror att BP också kan ha en effekt på lång

sikt. Vi kan inte skatta en långsiktig BP-elasticitet ur tvär-

snittsdata, men det finns andra metoder. I bilaga 3 beskrivs

tämligen utförligt våra beräkningar då vi sökt skatta långsik-

tiga elasticiteter (för både BP och K). Här nöjer vi oss med att

konstatera att vi konstruerar en variabel BPLS (LS är en för-

kortning för lång sikt) vilken ska mäta den långsiktiga BP-elas-

ticiteten. Tyvärr medger inte vår metod att vi skattar effekter-

na årsvis (se vidare bilaga 3) utan vi får nöja oss med ett mått

på den sammanlagda effekten under de tre år som denna (i detta

fall) ska behöva för att ebba ut. Vi sätter upp modellen:

GKST = f(BPLS, K°r43, BpC)

Vi får följande resultat:

(4) GKST/KO'43 = 4,20 - 0,12-BPLS - 0,12 ch
(20,83) (-2,99) (-3,24)

R2(korr) = 0,72

Det blir i stort sett samma resultat som i ekvation (3). Innan

vi kommenterar denna metodik ska vi, för fullständighets skull,

sätta upp modeller motsvarande regressionsuttrycken (3) och (4)

ovan för de privata bilarna.

3.2.1.2 De privata personbilarna

För de privata personbilarna i Sverige sätter vi alltså upp två

modeller motsvarande de två sista vi satte upp för samtliga bi-

lar i avsnitt 3.2.1.1. Den enda skillnaden blir nu att data för

variablerna GKSP (som GKS betecknas här, P står för privata bi-
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lar) och BpC nu är numeriskt något annorlunda, d v 8 justera-

de59, här jämfört med ovan. Möjligen är också konsumtionselasti-

citeten om 0,43 mer adekvat här än ovan (se vidare bilaga 2B,

kapitel 3).

Den första multiplikativa modellen för de privata personbilarna

blir:

GKSP = f(BP, K°I43, BpC)

Vi får resultatet:

(5) GKSP/K0r43 = 4,35 - 0,15-BP - 0,17 ch
(18,77) (-3,66) (-3,92)

R2(korr) = 0,73

Med modellen:

GKSP = (BPLS, K°r43, BpC)

d v 8 den med en skattning av långsiktig BP-elasticitet får vi:

(6) GKSP/KOI43 = 4,58 - 0,19°BPLS - 0,14 ch
(17,98) (-3,67) (-2,75)

R2(korr) = 0,73

Vi ser att elasticiteterna för både bensinpriset och biltätheten

blir, i absolutbelopp, högre för de privata bilarna än för samt-

liga bilar (som alltså också omfattar företagsbilar). Att detta

är en tvingande nödvändighet med våra data, där GKS för före-

tagsbilarna antages vara konstant samtidigt som dessas relativa

antal antas öka, är lätt att inse (se vidare bilaga 2D:s kapi-

tel 2). Detta stämmer också väl överrens med våra tankegångar i

inledningskapitlet. Den ökade breddningen i bilanvändningen, som

vi mätt i form av biltäthet, är en process som företrädesvis

äger rum bland de privata personbilsinnehavarna. Då bör också

elasticiteten bli störst i en modell som blott omfattar dessa.

Argumentet att privata bilägare skulle vara mer känsliga för

förändringar i bensinpriset än firmaägare m.m är också något vi

kan ta till oss utan allt för stort motstånd. Samtidigt ser vi
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att den långsiktiga elasticiteten för BP är större i fallet de

privata bilarna. Något som följer av data, men som också kan

tänkas ligga i linje med ovan sagda.

De kritiska synpunkter som framlades på resultatet för model-

lerna över samtliga bilar i avsnitt 3.2.1.1 gäller även här. Nu

kan det också vara dags att tillägga att vi inte skattat den

långsiktiga effekten av BP och K (d v 5 BPLS resp K°r43) på ett

helt konsistent sätt. Detta är en klar brist. Vi får inte heller

ut så mycket information ur de skattade.elasticiteterna för BpC.

Dessa belyser nämligen knappast alls hela den omfattande proble-

matik, om olika bilistkategoriers andelsutveckling m m, som vi

diskuterat i avsnitt 1.1. Särskilt lite vägledning ger de om man

vill göra utsagor om framtiden, ty även om vi har en relevant

och adekvat specificerad variabel59 så gäller dess elasticitet

endast för det slags förändringar i bilanvändarkåren som före-

kommit under åren 1970-1989. Sedan är det också frågan om vi

verkligen har skattat BpC-elasticiteten numeriskt med tillfreds-

ställande precision - vi ser ju hur den varierar med modellerna.

Något som naturligtvis inte är fallet i verkligheten.

Det är tydligt att "BpC-problematiken" ställer oss inför en hel

del bekymmer, och det är alltså bl a mot denna bakgrund vårt be-

slut att söka utforma en alternativ ansats, som nu kommer pre-

senteras, ska ses.

3.3 En alternativ ansats

En grundläggande orsak till att vi med vår konventionella modell

trasslar in oss i problem med multikollineariteter m m.kan sägas

vara att vi försöker ta hänsyn till att olika kategorier bilan-

vändare kör olika långt med sina fordon. Detta leder till över-

ambitioner när vi vill mäta effekten på GKS av förändringar i

sammansättningen av Sveriges bilistkår, d v 8 det fenomen som vi

ovan kallat den ökande breddningen i bilanvändningen. Vår grund-

modell blir nämligen fylld med variabler för dessa olika bilist-
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gruppers -andelsutveckling. Variabler som kom att Visa sig vara

synnerligen högt samkorrelerade.

Ett bekvämt sätt att komma runt dessa svårigheter vore att sätta

upp separata modeller för var och en av de resp grupperna. Vi

skulle alltså företa ett slags disaggregering, eller disseke-

ring, av alla de aggregerade data på riksnivå vi har för de oli-

ka variablerna - såväl Vägverkets data över trafikarbetet som

övrigt datamaterial.

Arbetsgången vid ett sådant förfaringssätt blev då följande

Definiera relevanta bilanvändarkategorier1

2. Fastställ kategoriernas antal år för år (andelsutveckling)

3 Fastställ dessa gruppers resp GKS (år för år)

4 Ta fram adekvata data för de förklarande variablerna för

resp grupp

5. Ta fram separata regressionsmodeller för de olika grupperna

6. Väg ihop resultaten till en aggregerad GKS (d v 8 GKST)

För att en sådan uppläggning ska vara möjlig krävs dock bl a

förhållandevis detaljerade uppgifter om olika bilistkategoriers

antal, körlängder, inkomstutveckling etc. Sådana kompletta data

har vi i nuvarande situation inte tillgång till. Det är framför-

allt adekvata inkomstuppgifter (punkt 4) vi saknar. Därmed kan

vi heller inte utföra punkterna 5 och 6. Istället tvingas vi att

förenkla arbetsgången.

Ur vårt HBU-material kan vi hämta så pass mycket information av-

seende punkterna 1-3 att det blir möjligt för oss att utforma

en, jämfört med ovanstående skisserade, förenklad men likväl

snarlik ansats. Denna, vilken presenteras nedan, utgör vår nu-

varande alternativa ansats för att modellera GKS för person-

bilar.
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3.3.1 v Standardbilistansatsen

 

När vi bygger upp vad vi valt att kalla en ansats för "Standard-

bilisterna" följer vi inledningsvis schemat från avsnitt 3.3

ovan. Med hjälp av HBU-data kan vi för de tre åren 1969, 1978

och 1985 särskilja ett antal bilanvändarkategorier, vilka skil-

jer sig åt vad avser ålder, civilstånd etc60 och, som det kommer

visa sig, även körlängder. Detta motsvarar alltså punkt 1 enligt

ovan .

Med HBU:s punktskattningar som riktmärke beräknar vi sedan dessa

olika gruppers andelsutveckling år för år 1970-89, d v 8 punkt

2. För att få fram kompletta tidsserier krävs emellertid en re-

lativt omfattande bearbetning av HBU-materialet med hjälp av ett

batteri antaganden, avstämning mot andra datakällor etc. En ut-

förlig redogörelse för hur detta har gjorts återfinns i bilaga

2C.

Bland alla dessa grupper bilanvändare specifierar vi nu, och

väljer ut, en delmängd, vilken består av sådana användare vi

kallar Standardbilister. Dessa omfattar flertalet av rikets

manliga icke-pensionerade bilanvändare.

Standardbilisternas totala årliga GKS betecknar vi med en obe-

kant x. Utifrån HBU:s tre körlängdsskattningar relaterar vi

samtliga Övriga gruppers GKS till detta x genom någon enkel

funktion. Den får vanligen formen x-k, där k är en konstant.

Minustecknet visar att Standardbilisterna, företagsbilarna un-

dantagna, är de som använder sina fordon i störst utsträckning.

I bilaga 2D ges en tämligen utförlig beskrivning för hur dessa

körlängdsbestämningar har gått till.

HBU ger oss som sagt data för blott tre år, men nu har vi ett

uttryck med en obekant som vi kan sätta upp som ekvation mot

Vägverkets data över trafikarbetet. Vi får då för vart och ett

av åren 1970-89:
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GKST = X'(SB/TAB) + f(X)'(A/TAB) + f(x)°(B/TAB) + ...

där

GKST = GKS för rikets samtliga personbilar

x = standardbilisternas GKS

SB = antal standardbilister

TAB = totalt antal bilanvändare

Vi har då också åsatt de övriga grupperna bilanvändare beteck-

ningarna A, B, C,...61.

Det blir nu en lätt uppgift att lösa ut x urvar och en av de 20

ekvationerna. Därmed har vi fått sammanhängande tidsserier över

GKS 1970-89 inte bara för Standardbilisterna utan även för alla

övriga grupper bilanvändare.

Emellertid saknar vi, som tidigare framhållits, data över rele-

vanta förklarande variabler, främst konsumtionsdata, för de resp

grupperna. Därför nöjer vi oss med att modellera blott Standard-

bilisternas GKSSZ, och detta görs på ungfär samma sätt som för-

ut. D v 3 vi sätter upp modeller av formen:

GKS = f(BP, K,...)

och använder oss sedan av konventionell regressionsanalys. I

likhet med tidigare kommer vi att sätta upp två modeller för

Standardbilisterna. En modell för samtliga personbilar, d v 8

där förekomsten av företagsbilar beaktas, och en modell där des-

sas existens negligeras63. Båda dessa modeller kan anses ha sitt

berättigande.

Standardbilisterna kan anses vara en tämligen renodlad grupp

bilanvändare då så många övriga kategorier skalats bort. Därför

kan man tycka att Standardbilisterna också ska hållas rena från

företagsbilar. Man anser då alltså att relevanta elasticiteter

och andra resultat i detta fall bör komma från en modell av typ

nr 4 enligt indelningen i avsnitt 1.2.1.
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Emellertid upplåter, helt eller delvis, bolag etc i ej obetydlig

utsträckning sina bilar till de anställdas privata disposition.

Man kan på goda grunder misstänka att dessa anställda många

gånger hör hemma bland Standardbilisterna. Mot denna bakgrund

kan det anses vara fullt rationellt att betrakta en modell (nr

3) för rikets samtliga personbilar som den adekvata approxima-

tionen i det här fallet.

Båda dessa modellansatser har tydligen sina pro och cons. Det-

samma kan sägas om Standardbilistansatsen då den jämförs med den

konventionella ansatsen.

3.3.2 Några synpunkter på Standardbilistansatsen

Först och främst kan vi konstatera att vi sätter upp ett modell-

system där vi tänker oss att varje bilanvändare exklusivt ut-

nyttjar den/de bil/ bilar han/hon för tillfället äger/dispone-

rar64. Som tidigare utgår vi från personbilarna som den grund-

läggande räkneenheterna. Nu låtervi emellertid dessas körläng-

der till väsentlig grad styras avvilken sorts bilistkategori

ägarna/disponerarna tillhör65.

Sedan kan vi se, t ex i bilaga 2, att Standardbilistansatsen

kräver jämförelsevis omfattande databaser samt bearbetning av

dessa. Något som förhoppningsvis resulterar i mer precisa skatt-

ningar av elasticiteter m.m. Å andra sidan kan många gånger det

man har behov av istället vara en enkel och behändig modell av

den typ vi givit exempel på med den konventionella ansatsen i

avsnitt 3.2.

Standardbilistansatsen har emellertid åtminstone en odiskutabel

förtjänst56:

* I modellerna enligt den konventionella ansatsen besvärades vi
av problem.med multikollineariteter m.m, varför vi tvingades
att byta ut argumenten för PA, KA (och AB) mot BpC.

Det vi i huvudsak gör i standardbilistmodellen är att vi ren-
sar bort effekterna på GKS av BpC (alternativt PA, KA och AB).
Vi kan därför nu lyfta ut även BpC. Därigenom får vi en enkla-
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re, men ingalunda mindre adekvat, modell. Tvärtom ges det nu
plats för att föra in någon annan"samkorrelerad", men rele-
vant, variabel i BpC:s ställe. T ex kan vi avstå från att för-
utbestämma konsumtionselasticiteten K, och studera långsikts-
effekter på ett kanske mer tillfredsställande sätt än vad vi
kunnat göra hittills.

Samtidigt måste sägas att en modell som utgår från Standardbi-

listerna, med vilken vi ju endast gått en bit på vägen på den

alternativa ansatsen, innehåller flera betänkliga förenklingar.

Som ett exempel på detta kan vi nämna att körlängdsbestämning-

arna för de olika grupperna har relaterats till Standardbilis-

terna på ett, förvisso så gott det går i nuvarande situation,

men ändå kanske inte helt tillfredsställande sätt (se vidare

bilaga 2D)67.
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4 v RESULTAT

Innan vi redogör för resultaten av analysen enligt Standardbi-

listansatsen ska vi visa hur långa GKS för de olika personbils-

aggregaten/modellerna ska ha varit enligt våra beräkningar. Vi

visar alltså också hur GKS för Standardbilisterna relaterar sig

till de GKS vi använt i den konventionella ansatsen.

4.1 Genomsnittliga körsträckor för olika personbilsaggre-

gat

I diagram 4.1 nedan ges graferna för de fyra GKS vi använder i

denna studie. Dessa utgör alltså respektive beroende variabel i

var och en av de fyra modeller som skisserats i avsnitt 1.2.1.

Diagram 4.1 GKS för fyra aggregat personbilar
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Källa: se bilaga 1

Graferna 3 och 4 ger s a s Standardbilisternas resp motsvarighet

till den konventionella ansatsens GKS 1 och 2. Från diagram 1.1

i avsnitt 1.1 känner vi för övrigt igen grafen för GKST. Vi ser

att samtliga grafer/GKS uppvisar tämligen likartade kortsiktiga

variationer, men att nivåerna skiljer sig68. Det syns måhända

inte, men trenderna är olika. Att söka fastställa dessa mer
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exakt är (som vanligt) ingen lätt uppgift. Däremot kan det vara

en angelägen uppgift för den som vill bilda sig en uppfattning

om hur GKS kommer utvecklas i framtiden.

Det finns många metoder för att bestämma trenden i en tidsserie.

En av dessa går helt enkelt ut på att en regressionslinje anpas-

sas till materialet med tiden som förklarande variabel. Med en

sådan metod får vi att samtliga GKS ökat trendmässigt med någon

eller några procent under tiden 1970-89. GKSP, årlig genomsnitt-

lig körlängd för rikets privata personbilar, utgör dock ett un-

dantag. Denna GKS ska ha varit i stort sett oförändrad (eller

mer exakt minskat med 0,5 procent) under de 20 åren.

Nu kan detta sätt att räkna ifrågasättas. T ex ser vi att både

de första och sista observationerna i resp tidsserie utgörs av

något som åtminstone liknar extremvärden. Dessa observationer

påverkar regressionsskattningen till icke obetydlig del. Anpas-

sar vi motsvarande regressionslinjer, men blott för t ex åren

1971-1988 får vi andra resultat. Räknat på dessa år ärdet en-

dast GKSTSB som trendmässigt ska ha ökat69.

Vi bör alltså inte med säkerhet uttala oss om trendutvecklingen

för GKS. Särskilt inte mot bakgrund av all den osäkerhet våra

beräkningar i övrigt är behäftade med. (Jämför t ex med diskus-

sionen i avsnitt 2.2.1).

Redan efter en hastig titt på diagram 4.1 går det att i förväg"

dra en hel del slutsatser om regressionsresultaten för våra mo-

deller. Bensinpriset, som är detsamma för alla bilanvändare i

vårt modellsystem, är den enda av våra förklarande variabler som

uppvisar kortsiktiga fluktationer. Därför blir dess skattade

elasticitet förhållandevis likartad i alla våra modeller. Däre-

mot ges den "trendvariabel" (d v 3 K eller BpC) vi väljer till

argument olika elasticiteter beroende på modell7°.

Vi ska nu inte gå händelserna alltför mycket i förväg utanpre-

senterar istället resultaten av regressionerna.
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4.2 - Resultat av regressionsanalysen

Precis som i fallet med den konventionella ansatsen företar vi

regressionanalys för standardbilisten både med och utan beaktan-

de av förekomsten av företagsbilar71. Här sätter vi dessutom upp

modeller både med och utan förutbestämd konsumtionselasticitet.

Vi utvecklar också analysen av de långsiktiga effekten något.

4.2.1 Utan beaktande av företagsbilar

I den första modellen tänker vi oss att det inte existerar något

sådant begrepp som företagsbilar, och sätter upp en modell nr 3

enligt indelningen i avsnitt 1.2.1. (Det är alltså grafen GKSTSB

från diagram 4.1 vi ska modellera). Vi förutbestämmer inte kon-

sumtionselasticiteten just nu. Med våra data ger den multiplika-

tiva modellen

GKSTSB = f(BP, K)

för Standardbilisterna följande resultat:

(7) GKSTSB = 4,70 - 0,10°BP + O,30°K

(10,68) (-4,11) ( 6,70)

R2(korr) = 0,72

Koefficienterna för BP och K kan här tolkas som kortsiktiga

elasticiteter. Ur HBUzs tvärsnittsdata skattar vi inkomstelas-

ticiteten för Standardbilisterna och får en K-koefficient om

0,38 (se bilaga 2B, avsnitt 3.1.2). Här får vi alltså en högre

elasticitet än i ekvationen ovan. Detta kan förklaras bl a med

att K ur HBU ska tolkas som en långsiktig inkomstelasticitet.

Härnäst sätter vi alltså upp sammamodell som ovan, men nu med

förutbestämd elasticitet för K. Då erhåller ,vi följande resul-

tat:

(8) GKSTSB/Kor38 = 3,88 - 0,11-BP
(34,81) (-4,49)

R2(korr) = 0,50
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Resultatet blir ungefär vad man kunnat vänta sig - en större po-

sitiv konsumtionselasticitet måste "kompenseras" med en (ehuru

blott något) större negativ bensinpriselasticitet. Dessutom kan

vi notera en betydligt lägre förklaringsgrad jämfört med nr (7).

Precis som i den konventionella ansatsen kan vi här bättra på

modellen nr (8) genom att byta ut BP mot en variabel som.mäter

den långsiktiga effekten BPLS. Här kan vi dessutom gå ännu läng-

re genom att vi kan skatta den långsiktiga K-elasticiteten (KLS)

på ett sätt analogt med BPLS (se bilaga 3), och alltså få en

konsistent modell för att analysera långsiktseffekter. Vi riske-

rar ingen multikollinearitet här72 trots att vi för in K som ett

argument: tack vare Standardbilistansatsen har vi ju kunnat göra

oss av med BpC. Modellen nu blir alltså:

GKSTSB = f(BPLS, KLS)

Resultatet blir:

(9) GKSTSB = 3,94 - 0,15-BPLS + 0,35-KLS
(9,61) (-6,87) (9,18)

R2(korr) = 0,82

Vi får större elasticiteter för såväl BPLS som KLS. Precis som i

den konventionella ansatsen.

4.2.2 Med beaktande av företagsbilar

Med följande avslutande modell tar vi existensen av företagsbi-

lar med i beräkningarna (modell nr 4). Till att börja med låter

vi koefficienten för K bestämmas i regressionen. Vi sätter allt-

så upp den bekanta modellen

GKSPSB = f(BP, K)

vilken ger oss följande resultat:

(10) GKSPSB = 5,03 - 0,14-BP + 0,27°K

(8,74) (-4,40) (4,75)

R2(korr) = 0,62

VTI MEDDELANDE 648



40

Med förutbestämd elasticitet för K (också här sätter vi den till

0,38) får vi:

(11) GKSPSB/KO'38 = 4,00 - 0,16-BP
(27,66) (-4,78)

R2(korr) = 0,54

Avslutningsvis sätter vi här också upp modellen för de analys av

långsiktiga effekterna

GKSPSB = f(BPLS, KLS)

och får:

(12) GKSPSB = 4,21 - 0,20'BPLS + 0,34°KLS

(7,78) (-6,80) (6,78)

R2(korr) = 0,76

Här ser vi att de tre modellerna ger inbördes resultat liknande

dem som Standardbilisterna utan beaktande av företagsbilar gav.

Vi kan också lägga märke till att KLS närmar sig den K-elastici-

tet vi skattat fram ur HBU.

Slutligen bör också nämnas att KLS-effekten sitter kvar i fyra

år i modellerna för Standardbilisterna. BPLS-effekten klingar

däremot i allmänhet ut efter c a 1-2 år. Ett undantag utgör dock

modell nr (6) där det är fråga om 3 år.

Innan vi sammanfattar våra resultat ger vi i de följande två av-

snitten 4.3 och 4.4 en utvikning angående en del frågor kring

den korta resp långa sikten, och dess betydelse för vår analys.

Nedanstående diskussion bär en viss spekultativ prägel och kan

hoppas över av en jäktad läsare utan att sammanhanget i detta

Meddelande går förlorat.

4.3 Kart respektive lång sikt

Nu har vi presenterat ett flertal modeller där förståelsen för

begreppen kort resp lång sikt är väsentlig betydelse. Någon mer

djuplodande diskussion om vad dessa begrepp innebär i våra

(elasticitets)sammanhang har emellertid ännu inte förts.

VTI MEDDELANDE 648



41

Tanken är att man på kort sikt inte har möjlighet att fullt ut

anpassa sitt beteendemönster till förändringar som inträffar i

ens omgivning. Något man däremot antas ha på lång sikt. En kon-

sekvens av detta är att förändrade villkor (d v 8 det vi mäter

som ändrade värden för våra förklarande variabler) leder till

effekter på den förklarade variabeln (i vårt fall GKS) ännu kan-

ske flera år efter det att förändringen inträffat. I allmänhet

kan sägas att en förutsättning för detta, eller åtminstone för

att mäta detta, är att en inträffad förändring blir bestående i

alla fall någon tid. Ty även förväntningsbilden spelar in här.

Jag går t ex inte och köper en bensinsnålare bil bara för att

bensinpriset gått upp i år om jag samtidigt är övertygad om att

det faller tillbaka till rådande nivåredan nästa år.

Konsumtionen: i Standardbilistansatsen har vi tagit med en

 

variabel, K, som argument i regressionen73, vilken utvecklas på

ett sådant sätt (en i huvudsak uppgående trend) att det synes

motiverat att skilja på effekterna på kort resp lång sikt. Det

finns ett stort antal statistiska metoder för att modellera in

långsiktiga effekter.

Som framgått ovan har vi för konsumtionsvariabeln sökt skatta

dels en kortsiktig effekt genom att låta koefficienten för Kbe-

stämmas av regressionen, och dels den långsiktiga. För denna se-

nare effekt har vi dels använt oss av en förutbestämd elastici-

tet (vilket vi hämtat ur HBU), dels har vi konstruerat en KLS-

variabel som ska mäta den långsiktiga effekten då den ingår som

ett argument i modellen. Till vår tillfredsställelse har vi sett

att våra två olika tillvägagångssätt att mäta den långsiktiga

effekten gav K-elasticiteter av ungefär samma storleksordning.

Bensinpriset: priset på bensin har fluktuerat ganska kraftigt

 

under 1970- och 80-talen. Samtidigt har emellertid högpris-

perioderna" och "lågprisperioderna" varit relativt långa, i alla

fall några år. Kanske tillräckligt långa för att förväntningar

om den framtida bensinprisutvecklingen skulle kunna hinna bil-

das. Förväntningar som då fortlöpande kommit att brytas och änd-

ras. Det kan alltså vara svårt att bedöma huruvida det faktiskt
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förekommit långsiktseffekter på GKS av förändringar i ben-

sinpriset. Som framgått av våra modeller ovan har vi valt att i

alla fall göra ett försök att skatta BPLS. Som redovisas mer

utförligt i bilaga 3 ska effekter av bensinprisförändringar ha

klingat ut snabbare än effekter av förändringar i konsumtions-

kapacitet.

En annan fråga är på vilket sätt bilanvändaren nu eventuellt an-

passar sitt beteende (till företrädesvis bensinprishöjningar).

Genom att köra mindre eller köpa en bensinsnålare bil? Med dessa

tankar i åtanke ska vi nu studera de residualer som uppkommit i

regressionerna.

4.4 Residualanalys

Vi har nu presenterat ekvationsresultat från totalt tolv regres-

sioner. Förklaringsgraden, Rz-värdet, har legat inom intervallet

0,50 och 0,82. Det innebär att residualerna, i åtminstone en del

fall, är betydande. Mönstret för residualerna är dessutom tämli-

gen likartat i samtliga regressioner. När vi nu ska ta itu med

residualanalysen är det i princip egalt vilken av regressionsek-

vationerna vi väljer som illustrationsexempel, ty de är alla i

grunden lika representativa.

Nedan kommer vi att föra en diskussion med utgångspunkt från re-

sidualerna i den åttonde av våra regressionsmodeller - nämligen

modellen för Standardbilisterna utan beaktande av förekomsten av

företagsbilar och med förutbestämd konsumtionselasticitet, ekva-

tion (8) från texten ovan alltså74.

I diagram 4.2 på följande sida visar vi de residualer (plottade

mot tiden) som uppkommit vid denna vår åttonde regression.
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Diagram 442 Residualerna från regression nr (8)
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Utöver att residualerna är av betydande storlek kan vi nu också

se att de uppvisar viss mönsterbildning. De är t ex inte obero-

ende75. Något som antyder brister i vår modell. Visste vi i vil-

ka avseenden hade vi naturligtvis tagit hänsyn till det redan

från början. Det vi kan göra nu är att resonera kring dessa frå-

gor lite löst; för att inte säga spektakulärt.

4.4.1 Indelning av residualerna i tidsperioder

Bortser vi från de "extrema" start- och slutåren 1970 och 1989

kan vi dela in tidsperioden i fyra delar inom vilka såväl resi-

dualer som.väsentliga aspekter av den händelseutveckling som vi

antar styr bilanvändningen uppvisar karaktäristiska och homogena

drag. Denna tidsindelning visas i diagram 4.3 nedan.

Diagram 4.3 Residualerna från regression nr (8)

indelad i fyra tidsperioder
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Den izte residualen ei definieras som differensen mellan det ob-

serverade värdet yi och det av modellen predikterade värdet yi.

Positiva residualer innebär alltså att observerad GKS varit hög-

re än vad modellen, med hänsyn till bl a bensinpris och konswm-

tionsnivâ, predikterat. Negativa residualer innebär det motsat-

ta; att man brukat sina bilar i mindre utsträckning jämfört med

vad modellen predikterat.

Vi jämför nu residualerna för de fyra tidsperioderna med (den

relativa) nivån för priset på bensin i en enkel tablå:

Tablå 4.1 Residualer och bensinpris

 

Period nr År Residualer Bensinpris

1 1971-73 Positiva Lågt
2 1974-77 Negativa ^ Högt
3 1978-83 Positiva Högt
4 1984-88 Negativa Lågt

Som vi nu ska se behöver inte detta vara ett resultat av slumpen

utan kan tänkas spegla faktiska förhållanden till vilka plausib-

1a förklaringar står att finna.

4.4.2 Beteendemässiga förklaringar

 

Om man antar att utfallet av residualerna på något sätt har sin

grund i bensinprisutvecklingen76 kan man resonera på t ex följ-

ande sätt:

Under perioderna 1 och 2 har bilanvändarna "överreagerat" på

 

bensinpriset. D v 8 att man under den första perioden, 1971-73,

uppfattade bensin som en billig vara, vilken man inte behövde

hushålla med. Varför man körde mycket bil (i förhållande till

sin totala konsumtionskapacitet). Under den andra perioden,

1974-77, kom oljekrisen ooh därpå följande höga bensinpriser. Nu
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överreagerade man 3 a s åt andra hållet, och minskade på person-

bilsresandet mer än vad som, enligt vår modell, kunde anses mo-

tiverat. En effekt av det initiala "chocktillståndet"?

Under perioderna 3 och 4 har bilanvändarna istället "underreage-

 

rat" på förändringar i bensinprisnivån. Man kan ha blivit här-

dad, och reagerar inte längre så häftigt på händelserna på olje-

marknaden. Man minskade inte sitt bilåkande så mycket under och

efter den 2:a oljekrisen, 1978-83. Man Ökade detta inte heller

så mycket då bensinpriserna föll under senare delen av 1980-

talet.

Utifrån det här resonemanget skulle alltså bensinpriselasticite-

ten ha minskat (i absoluta tal) sedan l970-talet. Detta är emel-

lertid svårt att avgöra med våra modeller som ju avkastar kons-

tanta elasticiteter (för den aktuella modellen: -0,11). Ett sätt

att testa denna hypotes är att dela hela datamaterialet i två

delar. En del avseende 1971-77, och en del avseende 1978-88.

Därefter körs två separata regressioner på de två materialen

(med modellen GKS=f(BP,K) där konsumtionselasticiteten K förut-

bestäms). Bensinpriselasticiteten blir också större för den för-

ra perioden, -0,31 mot -0,08 för den senare77. Den grundläggande

formen i mönstret för residualerna kvarstår dock78.

Som det presenterats ovan ges måhända intrycket att de här olika

sätten på vilka bilanvändarna har reagerat på förändringar i

bensinprisnivån skullle ha sin grund i psykologiska orsaker. Så

behöver emellertid inte nödvändigtvis vara fallet. Dessa fenomen

kan mycket väl tänkas ha även teknisk-ekonomiska förklaringar.

4.4.3 Teknisk-ekonomiska förklaringar

I ekonomisk teori antas priselasticiteter för sådana varor för

vilka det saknas lättillgängliga substitut (till vilka olja hör,

eller åtminstone hörde under 1970-talet) i allmänhet vara små på

kort sikt. Man är tvungen att köpa de varor och produkter man

behöver nästan oavsett pris. På längre sikt ska man däremot vara
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mer priskänslig då Eman fått tid på sig att gå över till (ta

fram) alternativa produkter. Våra elasticitetsskattningar pekar

dock på motsatt resultat.

Vi mäter emellertid inte total bensinefterfrågan79, för vilken

ovanstående teoribeskrivning kanske är mer tillämplig, utan ge-

nomsnittliga körsträckor. Det som sannolikt är av intresse för

den bilanvändare som själv betalar drivmedlen är den årliga (el-

ler månatliga etc) drivmedelskostnaden. Var man inte beredd att

drastiskt höja denna vid tiden för första oljekrisen fanns knap-

past något annat val än att minska körlängderna. Därav följer en

jämförelsevis hög bensinpriselasticitet. När den andra oljekri-

sen kom hade däremot bensinsnålare bilar börjat introduceras på

marknaden. Därmed gavs bilanvändarna möjligheter att på allvar

börja parera ökningar i bensinpriset med att anskaffa mindre

bensinkrävande bilar80 istället för att minska körlängderna.

Under 1980-talet har fabrikanternas satsning på energisnåla for-

don sannolikt slagit igenom så att den totala vägda genomsnitt-

liga specifika bränsleförbrukningen har börjat minska för hela

bilparken81 (och alltså inte enbart för de nya årsmodellerna).

Vid ett givet pris tar då drivmedlen en allt mindre andel av

bilanvändarens totala konsumtionsutgifter i anspråk. Denna ut-

veckling tenderar också till att göra bilanvändaren mindre ben-

sinpriskänslig. Just denna effekt är sannolikt av tämligen liten

betydelse rent kvantitativt, men ändå kan vi här ha en ytterli-

gare bidragande förklaring till varför man i Sverige under pe-

riod 4, 1984-1988, har använt fordonen ganska lite (i förhållan-

de till det låga bensinpriset).

4.4.4 Sammanfattning av residualanalysen

 

Summan av ovanstående resonemang blir att den konstanta bensin-

priselasticitet vi får fram.med våra modeller kan vara missle-

dande. Det kan nämligen vara så att denna elasticitet minskat en

hel del sedan början av 1970-talet. Även om detta problem löses

kvarstår dock vårt ursprungliga: mönstret i residualerna.

VTI MEDDELANDE 648



47

Man kunde förstås tänka sig att "plugga igen" residualerna med

någon slags "beteendevariabel", typ dummies designade mot bak-

grund av resonemanget ovan. Detta skulle dock inte innebära att

vi fick så särskilt mycket ny information. Ty elasticiteterna

för övriga variabler skulle förbli i det närmaste oförändradeaz.

Förklaringsgraden skulle förvisso höjas då modellen utökades med

en ny signifikant variabel. Men vi skulle ha en ganska vag upp-

fattning om vad denna egentligen representerar. Ett sådant

tillrättaläggande av våra modeller ter sig också i nuvarande

situation, naturligtvis, helt oacceptabelt. Därför presenterar

vi heller inga beräkningar av detta slag!

Däremot kan kanske fortsatta studier kasta mer ljus över dessa

frågetecken?

4.5 Sammanfattning av resultaten

Vi har satt upp ett antal, låt vara förhållandevis likartade,

modeller och analyserat dessa med konventionell regressionstek-

nik. I tablå 4.2 på nästa sida ges en sammanställning av resul-

taten för dessa regressioner.
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Tablå 4.2. Översikt över resultaten för studiens samtliga re-
gressioner (t-värden inom parenteser).

 

Regr

nr BP BPLS K KLS ch Pa KA Rå

(1) -0,14 -0,11 -0,25 0,40 0,70
(-4,83) (- ,67) (-2,39 (2,36)

(2) -0,15 0,04 0,09 0,62
(-4,27) ( ,20) ( ,77)

(3) -0,11 0,43 -0,14 0,75

(-3,54) (-4,54)
(4) -0,12 0,43 -0,12 0,72

(_2199) ('31124)

(5) -0,14 0,43 -0,17 0,73
(-3,66) (-3,92)

(6) -0,19 0,43 -0,14 0,73

(-3,67) (-2,75)

(7) -0,10 0,30 0,72

(-4,11) (6,70)
(8) -0,11 0,38 0,50

(-4,49)
(9) -0,15 0,35 0,82

(-6,87) (9,18)

(10) -0,14 0,27 0,62

(-4,40) (4,75)
(11) -0,15 0,38 0,54

(-4,78)
(12) -0,20 0,34 0,76

(-6,80) (6,78)

Man kan uppmärksamma följande i tablå 4.2. Av utrymmesskäl har

vi satt långsiktiga elasticiteter för konsumtionen under samma

rubrik både då vi har förutbestämt denna med hjälp av HBU och då

den bestämts direkt i regressionen. I HBU-fallen saknas, för-

stås, t-värdena. Vi kan också skönja en layoutmässig indelning

av ekvationerna i 5 grupper. Nr (1) och (2) är "nonensregres-

sioner". Nr (3) och (4) är ekvationer för modell 1. Nr (5) och

(6) är ekvationer för modell 2. Nr (7)-(9) är ekvationer för

modell 3. Nr (10)-(12) är ekvationer för modell 4.

Det kan nu vara dags att vi frågar oss vad vår studie har givit

oss för ny kunskap.
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4.5.1 ' Slutsatser

Det kanske mest iögonfallande i tablå 4.2 ovan är att vi får

elasticiteter för resp förklaringsvariabel av något så när samma

storleksordning oavsett modell. Detta är naturligt med tanke på

att data är tämligen likartade för samtliga ekvationer. Däremot

är det interessant (eller en slump?) av vi i Standardbilistan-

satsen fått så pass lika elasticiteter för den långsiktiga kon-

sumtionseffekten med de två olika skattningsmetoderna (HBU resp

KLS). Elasticitetsresultaten kan sammanfattas:

Bensinpriset

Ett huvudresultat av föreliggande studie är att vi har skattat

den svenska bensinpriselasticiteten för GKS till intervallet 0 a

-0,10 till -O,20. Våra resultat tyder på att vi skulle ha en

förstaårseffekt i intervallet -0,10 till -0,15, och en total

långsiktseffekt av storleksordningen -O,15 till -0,2083.

Ofta finner man i litteraturen väsentligt högre bensinpriselas-

ticiteter84. Dessa ska dock inte förväxlas med våra, ty det man

där vanligen studerar är inte bensinprisförändringars betydelse

för GKS utan för total bensinförbrukning. Denna beror ju ej

blott på hur mycket fordonen i bilparken används utan också bl a

på hur stor denna bilpark är. En storlek som kan antas samvarie-

ra negativt med bensinpriset, och därmed 8 a s förstärka och

förstora "bensinpriselasticiteten" (i absolutbelopp). För övrigt

kan nämnas att det finns studier i Storbritanien vilka givit

elasticiteter i det närmaste identiska med dem vi erhållit85

(där man då modellerat GKS).

Breddningen i bilanvändningen

Vi har också fått fram ett sammanfattande elasticitetsmått för

effekten av den ökande breddningen i bilanvändningen på GKS.

Nämligen c a -O,1586.
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Den privata konsumtionen

De numeriska utfallen av elasticiteterna för konsumtionen hamnar

i intervallet 0,27 till 0,43. Vi har fått fram en förstaårseffekt

som närmar sig 0,30, och en total långsikteffekt om 0 a 0,35-

0,43.

Utöver elasticitetsskattningarna för dessa tre variabler har

också studien givit oss en stor mängd annan intressant informa-

tion, vilken återfinns på spridda ställen i både i huvudtexten

och i notapparaten, men framförallt kanske i bilagorna. En del

av denna information diskuteras nedan i kapitel 5.
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DISKUSSION

Med föreliggande studie ska vi, åtminstone till en del, ha för-

klarat varför GKST inte förändrats mer än vad den faktiskt gjort

under perioden 1970-89. Kvar återstår då åtminstone två frågor

att söka besvara:

'k först och främst kan konstateras att vi inte besvarat frågan
om varför GKS varit så stabil ända sedan mellankrigstiden,
vilket ju tablå 2.1 antyder. På den tiden var ju tillskottet
av kortkörande pensionärer etc obetydligt. En plausibel för-
klaring till detta skulle kunna vara att tillskottet då bestod
av kortkörande, vad vi kallar, Standardbilister, d v 3 manliga
ickepensionärer. I bilismens barndom skaffade de sig bil som
hade bäst råd, men också de som hade störst nytta av bil,
d v 5 de som körde mest. Allteftersom välfärdssamhället sedan
började utvecklas kunde fler och fler "Standardbilister" köpa
bil, även de som ej körde så mycket. Först därefter ska den
process (med pensionärsinträden m.m) som vi analyserat ha kom-
mit igång på allvar.

en annan fråga gäller huruvidaprecisionen i våra skattningar
kan anses tillfredsställande. Denna frågeställning är kanske
av särskilt intresse när vi tittar på de modeller vi kunnat
sätta upp med hjälp av Standardbilistansatsen, och även de GKS
som detta angreppssätt avkastat. Har Standardbilisterna, och
alla övriga grupper av bilanvändare, verkligen trendmässigt
ökat sina årliga körlängder, om än bara med några procent,
under de här två senaste decennierna? Detta är en fråga som är
av betydelse för den som skall skapa sig en uppfattning om hur
GKS kommer att utvecklas i framtiden. Det preliminära svaret
är alltså ja, men ytterligare studier, lämpligen i form av ett
fullföljande av den alternativa ansatsen, behövs innan helt
säkra slutsatser går att dra.

Fortsatt forskning är således påkallad inom det här området.

5. 1 Kommer databaserna att förbättras framöver?

Som tidigare nämnts är de beräkningar vi gjort, och även de ty-

per av modeller vi tvingats göra, i bästa fall endast grova app-

roximationer av en komplicerad verklighet. Akilleshälen i

studie är, som i

vår

så många andra, brist på relevanta data87.

Emellertid sker ständigt förbättringar i det här avseendet.
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Så har t ex vägverket fr 0 m år 1989, med mer anvancerad utrust-

ning, kunnat börja mäta även fordon(skilometer) och ej som tidi-

gare blott axelpar(kilometer). Detta betyder att vi för framtida

år kommer att ha tillgång till mer exakta data, och då kanske

slipper begagna alla de grova tumregler vi nu tvingas använda

när trafikarbetet ska beräknasaa.

En ny hushållsbudgetundersökning, HUT 88, är färdig, och de förs-

ta resultaten från denna beräknas publiceras i maj 1990. På SCB

räknar man med att i framtiden kunna genomföra hushållsbudgetun-

dersökningar med tätare intervall än tidigare. Kanske så tätt som

vart tredje år. Detta ger oss möjligheter att få komplettera vår

databas med ytterligare punktskattningar av GKS för de olika bil-

användargrupperna m m. Data som kan användas till en vidareut-

veckling av Standardbilistansatsen. Dessutom kan vi kanske få nå-

gon vink om huruvida de, som tidigare nämnts (not 32), jämförel-

sevis låga körlängderna i HUT 85 är riktiga eller inte.

Kanske kan man också tänka sig att vi, i egenskap av avnämnare, i

framtiden skulle kunna få vara med och i förväg ge förslag till,

och utformningen av, frågorna i HBU.

Under analysarbetet med den här studien har vi dessutom lärt oss

en hel del om HBU, vilket kan utnyttjas vid framtida beställning-

ar på så sätt att det material vi beställer blir mer stringent

avpassat för våra syften. Även äldre beställningar kan behövas

kompletteras, t ex med data som belyser omfattningen av använd-

ningen av personbil i tjänsten.

5.1.1 Förslag till fortsatt forskning

 

En fortsättning av föreliggande studie skulle förslagsvis kunna

följa nedanstående tre riktlinjer.

1. Standardbilistansatsen bör utvecklas på så sätt att man föl-
jer hela arbetsgången enligt schemat i avsnitt 3.3, och sät-
ter upp separata modeller för samtliga grupper bilanvändare
(punkterna 4-6). D v 5 att man fullföljer den alternativa
ansatsen.
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Ska något sådant göras bör nog helst också mer detaljerade
data (än vad vi nu förfogar över) för bilinnehav m m för åren
1970-1975 tas fram.

2. Ansträngningar bör göras för att ta fram data över genom-
snittlig driwmedelskostnad per körd kilometer. En sådan
variabel bör nämligen ersätta det nu använda argumentet ben-
sinpris i modellerna. (Jämför också med not 43).

3. Effekter på GKS av varierande väderleksförhållanden, och det-
ta kanske i fonm av temperaturvariationer och/eller relativt
antal regndagar, kan förtjäna att studeraseg. Det kan mycket
väl tänkas att införandet av ett sådana argument i modellen
kommer att förbättra dess förklarande förmåga.

Därutöver kan man naturligtvis tänka sig en stor mängd komple-

ment till modellerna i detta Meddelande. T ex kunde man kanske

studera utvecklingen av husvagnsparken. Det ligger nämligen nära

till hands att tro att bilar till vilka husvagnar är "kopplade"

(även bildligt) används flitigare (långa semesterresor) än många

andra bilar.

VTI MEDDELANDE 648



54

NOTER

1.

10.

. Källorna till "Antal personbilar

. Detta gäller inte enbart i

. Ingenting utesluter

. Åtminstone

Jansson J 0, Cardebring P & Junghard O, Personbilsinnehavet
i Sverige 1950-2010.

. Feeney B, A forecast for car use, VTI-stencil, 1986.

i den svenska bilparken"
finns angivna under rubriken VB i bilaga 1, avsnitt 1.2.1. I
samma avsnitt under rubriken GKST återfinns källorna till
"Total årlig genomsnittlig körsträcka".

Sverige. För eninblick i för-
hållanden utomlands se t ex Goodwin P B & Mogridge M J H,
The distance travelled by 'second' Car, sid 1(599).

. Som också kommer att framgå av den fortsatta huvudtexten kan
också förändringarna i sammansättningen av bilanvändarkåren
ses som ett resultat av välståndsutvecklingen. Nämligen att
man i allt fler grupper i samhället får möjlighet att skaffa
sig bil.

. En mer stringent formulering för vår distinktion mellan pri-
vata bilar och företagsbilar ges i avsnitt 1.2.1.

. Det finns dock studier som visar på andra resultat. Se t ex
Feeney, A forecast for car use, sid 3-5.

dock att ytterligare andra faktorer
skulle kunna vara "ongoing", och ha bidragit till att göra
den genomsnittliga körsträckan till vad den är. Redan nu kan
dock sägas att inget i vår studie tyder på att så skulle
vara fallet.

under ett sådant tidsperspektiv som kan vara av
intresse för oss.

Snarare kanske intresset (i en avlägsen framtid?) kommer att
glida över från bilinnehavsmodellering till körsträckemodel-
lering. I det datamaterial vi har analyserat kan man finna
förhållanden som i sin förlängning faktiskt bör leda till en
sådan förändring i intresseinriktning.

Enligt våra data (ur Hushållsbudgetundersökningarna, se vi-
dare nedan under t ex avsnitt 2.1.3 eller bilaga 2) genere-
rar ensamstående (personer) årliga körsträckor som är obero-

ende av antalet ägda/disponerade bilar. Detta resultat kan,
subjektivt, betraktas som riktigt - individen har sitt givna
resebehov (med personbil) som han tillgodoser. Eller som
oriktigt - den som äger/disponerar fler bilar är en "bilen-
tusiast", och bör då också rimligen använda sina fordon mer
än sina l-bilskollegor".

Hur som helst, antag att vi betraktar resultatet som rik-
tigt, och dessutom tror att det är allmängiltigt. D v 8 gäl-
ler för alla individer i samhället oavsett civilstånd etc.
På riktigt lång sikt kan vi kanske tänka oss att välfärds-
samhället förmår förse sina samtliga innevånare som kan och
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vill -köra bil med åtminstone en sådan. När vi dit skulle,
utifrån vårt resonemang, trafikarbetet inte längre bli be-
roende av antalet bilar i bilparken, utan istället styras av
hur långt enskilda individer har lust eller behov av att
köra. Den dagen bleve också, tvärtemot nu, bilinnehavsmodel-
ler ointressanta för dem som försöker prognosticera trafik-
arbete, och man skulle då istället få ägna sig åt kör-
sträckemodellering - på individnivå (och ej som nu på for-
donsnivå)!

I bilagedelen använder vi dock vid ett par enstaka tillfäl-
len oss av rent linjära modeller.

Ofta efterlyses studier på regional nivå. Utöver att sådana
kräver ytterligare arbetsinsatser är de också lite besvär-
liga att hantera. T ex körs personbilar en hel del inter-
regionalt, inte minst i södra Sverige, och då våra modeller
ligger på fordonsnivå blir det svårt att fastställa varifrån
ett observerat trafikarbete härrör. Med åtföljande bekymmer
för modellbyggaren.

Tidsramarna räcker inte riktigt till i detta projekt.

Även ett omvänt ägo/användningsförhållande ställer till be-
kymmer. T ex då en privatägd bil används i tjänsten eller i
den egna rörelsen.

En modell av "privatbilskaraktär" är alltså en sådan som
försöker förklara körlängderna med sådana variabler som ben-
sinpris och privat konsumtion etc. I en modell för företags-
bilar skulle man kanske använda sig av sådana variabler som
företagens vinstnivå m.m.

Om vi ej beaktar förekomsten av företagsbilar leder detta
t ex till att uppmätt trafikarbete som "i verkligheten"
genererats av företagsbilar nu kommer att tillskrivas bl a
Standardbilisterna.

Det kommer visa sig att det i huvudsak är begränsningar i
data över körsträckor och trafikarbete som styr vårt "val"
av studerad tidsperiod. Se vidare under kapitel2, och då
särskilt avsnitt 2.2.1.1.

Undantag finns dock. T ex den äldsta, SOU 1934:27, av det
urval undersökningar som presenteras i tablå 2.1 i huvud-
texten.

I denna statliga offentliga utredning beräknade man fram en
genomsnittlig körsträcka genom att dividera total inhemsk
bensinförbrukning med antalet personbilar - under ett an-
tagande om att bilarna i snitt förbrukade 1,5 liter bensin
per mil.

Dessutom används inte riktigt all såld bensin till person-
bilar. Samtidigt finns det som bekant bilar som drivs med
annat drivmedel än bensin, t ex diesel.
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20. Ambitiös litteraturforskning skulle sannolikt avkasta en av-
sevärt längre uppställning. Allra helst om man vore beredd
att vidga acceptansramarna, och även ta med t ex sådana stu-
dier där man inte skattat den genomsnittliga körsträckan
utan istället medianen. Ett exempel på denna sorts undersök-
ning återfinns i Svenska vägföreningens tidskrift julinummer
1951; Personbilstrafik av Englund. Han satte upp en mo-
dellfigur somhan benämnde "Mediansvensson". För denne Medi-
ansvensson kvantifierade han olika storheter såsom t ex me-
dianinkomst, mediancivilstånd och mediankörsträcka med den
egna personbilen. Mediankörsträckan skattades till 1 065 mil
per ar.

Jämför för Övrigt gärna denne Mediansvensson med den "Stan-
dardbilist" som vi konstruerar i avsnitt 3.3 i huvudtexten.

21. Lägg märke till att angivna körlängder för flertalet studier
avser blottprivata personbilar. Firmabilar samt bilar i
yrkesmässig trafik såsom droskor etc (d v 3 sådana fordon

som vi har valt att kalla företagsbilar) inkluderas alltså
inte. Dessa senare kategorier bilar körs ofta betydligt mer
än privatägda, men är samtidigt relativt fåtaliga. I några
av de redovisade studierna har också beräkningar för samt-
liga personbilar gjorts, och har vanligen resulterat i en
körsträcka som överstiger de i tabellen angivna med några
10-tal mil.

22. Tablå 2.1 ger ett antal standardreferenser som återfinns
också i andra publikationer, t ex SOU 1969:56, Vägplan 1970,
sidan 93. I flera av dessa anges emellertid att man i nämnda
SOU 1934:27 skattat den genomsnittliga körlängden för per-
sonbilar till 1200 mil. Vi har inte lyckats finna var i ut-
redningen man skulle ha angivit denna siffra. Klart är i
alla fall att man i SOU 1934:27 på både sidan 36 och sidan
47 uppger en skattning om 1400 mil.

23. Som exempel på andra datainsamlingsmetoder kan nämnas att
man i den trafikkommission, som beredde material till bl a
SOU 1953:34, hämtat och bearbetat uppgifter ur de allmänna
självdeklarationerna.

24. År 1965 blev det obligatoriskt att hos AB Svensk Bilprovning
kontrollbesikta, bl a, personbilar. Där kom man att börja
dra stickprov bland kontrollbesiktigade fordon i syfte att
ställa samman statistik över fordonens fel och brister, vil-
ka ger upphov till anmärkningar. Bl a samlas uppgifter om
fordonens mätarställningar in. I och med detta kom en helt
ny typ av datamaterial att bli tillgängligt. Något som Borg-
strand ville utnyttja.

De metodologiska problemen kom emellertid att bli stora.
Åtminstone om man önskar data av sådan karaktär att de går
att använda till vår ansats.

T ex kan nämnas att fordon av de allra senaste årsmodellerna

ej behöver kontrollbesiktigas. Fordonen kontrollbesiktigas i
allmänhet inte med exakta 1-årsintervall, och heller inte
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vid årsskiftena. Något som vore angeläget för oss som helst
vill ha data kalenderårsvis.

Som också framgår i not 24 ovan skattadenoga räknat Borg-
strand inte körlängderna kalenderårsvis utan mätte körläng-
den t ex från mars månad ena året till mars året därpå.

Dessa skattningar har publicerats alltersom de blivit klara,
och kan återfinnas i de referenser till Borgstrand som ges i
referensförteckningen.

Ett undantag utgörs av skattningen för 1969/70. Då räknade
Borgstrand fram en genomsnittlig körsträcka om dryga 1 500
mil.

Kanske berodde detta på att han just inför denna mätomgång
blivit tvingad att lägga om hela skattningsmetodiken. En
annan förklaring skulle kunna vara att 1969 var ett markerat
högkonjunkturår, då kan man tänka sig att bilar utnyttjas
mer flitigt än annars. Dessutom var sommaren detta år osed-
vanligt solig, varför man också kan ha bilturistat i hem-
landet, d v 8 Sverige, i större utsträckning än vanligt.
Just år 1969 uppvisar också betalningsbalansstatistiken ett
förhållandevis starkt turistnetto. (Se vidare Borgstrands
Personbilarnas årliga körlängd regionvis 1969/70, sid 7).

Detta också bl a därför att Borgstrand tvingades till byte
av mätmetod år 1970 p g a att Bilprovningen då beslöt att
kraftigt minska stickprovsstorleken. Detta kom att medföra
ett brott i tidsserien. Mer om detta kan man läsa i t ex
någon av Borgstrands Personbilarna årliga körlängder under
1970-talet, sid 7-8, eller Personbilarnas årliga körlängd
under 1972/73, sid 6-7.

Noga räknat företog man resvaneundersökningen för år 1985,
vars korrekta och fullständiga namn är Resvaneundersökningen
1984/85, under tiden 1 maj 1984 till 30 april 1985.

I resvaneundersökningarna mäts personbilarnas körlängder
utifrån såväl dagsenkät som årsenkät. De i huvudtexten an-
givna körlängderna om 1 463 resp 1 360 mil har mätts upp i
dagsenkäten (vilken för övrigt utgör basen i RVU. Årsenkäten
tjänar mest som en grov mall mot vilken resultaten från års-
enkäten kan stämmas av för att kontrollera att inga orimlig-
heter smugit sig in i materialet).

Det kan dock vara av värde att redan här lägga märke till
att den privata genomsnittliga körsträckan, enligt RVU,
minskade, och minskade med 7%, mellan åren 1978 och 1985.
Detta är nämligen ett mätresultat som får betydelse längre
fram i framställningen. Se avsnitt 2.2 i bilaga 2D, samt
dennas not 3.

Som framgår av bilaga 2A har liknande undersökningar före-
tagits också långt tidigare. Den närmast före 1969 års HBU
företogs år 1958. Vi kommer, som tidigare nämnts i huvudtex-
ten, avsnitt 1.3, inte att analysera körlängder från så
långt bak i tiden.
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32. Som framgår av bilaga 2A:s avsnitt 2.1 och bilaga 2D:s
kapitel 2 kan kanske sägas att vi har endast två punktskatt-
ningar. Ty de körlängder som redovisas i 1985 års undersök-
ning är misstänkt låga.

33. Se t ex Transportrådets regelbundet utkommande "Kvartals-
statistik för transportsektorn", och särskilt då nr 1988:3

samt Transportrådets interna beräkningar.

34. Vägverkets mätningar har under den tidsperiod vi studerar,
d v 8 fram till och med år 1989, inte kunnat skilja på det
trafikarbete som utförs av svenska resp utländska fordon.

Enligt t ex Transportrådets beräkningar (se referenserna i
not 33) skulle utländska fordon stå för G a 1/2 procent av
det trafikarbete som utförs på det svenska vägnätet, d v 3
en försumbar andel. Samtidigt reser också svenskarna utom-
lands med sina bilar. Beroende på vilka källor vi utnyttjar
för fordonens körlängder kan vi här få såväl undertäckning
som övertäckning. Emellertid tar de kanske ut varandra?

Hur som helst kan vi som en parentes nämna att vi här hamnar
i en paradoxal rundgång:

- vägverket har uppdragit åt oss att analysera trafikar-
betet på rikets vägnät

- det är besvärligt att bygga en modell som förklarar detta
trafikarbete (bl a p 9 a på inslaget av utländska fordon).
Därför försöker vi som en approximation att modellera den
kvantitet trafikarbete som genereras av personbilarna i
den svenska bilparken.

- det saknas tillfredsställande data över personbilarnas
körlängder, och vi tvingas därför tillbaka till utgångs-
läget genom att vi får utnyttja data från trafikarbets-
räkningar.

35. Mer exakt uttryckt sjösattevägverket sitt TU-system först
år 1976, och det är fr 0 m detta år som man började att kon-
tinuerligt följa TrafikUtvecklingen på riksnivå. De värden
för åren dessförinnan som vi använder har vägverket skattat
utifrån det riksomfattande "rörliga mätsystem" man då begag-
nade sig av. För ytterligare information se t ex Vägverkets
publikation Maskinella trafikmätningar, TT 105, sid 7(21).

36. Åtminstone tycks man anse detta själva på vägverket. Se t ex
Vägverkets publikation Maskinella trafikmätningar, TT 105
sid 7(21).

37. Det statliga vägnätet omfattar, förenklat uttryckt, vägar
utanför städer och tätorter (dock ej enskilda vägar). Tra-
fikarbete som utförs inom tätortsgränser, annat än i huvud-
sak vissa genomfartsleder, omfattas som regel inte av väg-
verkets mätningar. Ty här är kommunerna själva väghållare
(och, efter eget val, trafikräknare).
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Som tumregel utnyttjar man nu vanligen en uppskrivningsfak-
tor om 1,54 för att skriva upp trafikarbetet på det statliga
vägnätet till en rikstotal. Alltså:

TA (riket) = 1,54 - TA (statliga vägnätet)

Uppskrivningsfaktorn 1,54 härrör från det faktum att man an-
tar att 2/3 av allt trafikarbete i riket utförs på det stat-
liga vägnätet och resterande 1/3 på det kommunala (och en-
skilda) vägnätet.

Siffror som stöder detta antagande kan ledas tillbaka till
åtminstone Björn Borgstrands arbete. I sin Personbilarnas
årliga körlängd regionvis 1972/73, sid 28- , redovisar han
beräkningar för personbilarnas totala trafikarbete för ett
urval av 70 A-regioner utifrån fordonens mätarställningar.
Lätt förenklat kan man säga att han hänför differensen mel-
lan detta trafikarbete och som det vägverket mätt upp med
sina maskinella trafikräkningar till trafikarbete inom tät-
ort. Dessa proportioner, 2/3 statligt och 1/3 Övrigt har
hängt med sedan alltsedan dess. Så redovisas i SOU 1975:40,
Trafikolyckor och statistik, Bilaga 9, sidan 339, liknande
beräkningar och resultat. Senare har man, t ex till SOU
1987:25; bilaga 2, också gjort specialstudier/urvalsunder-
sökningar vilka pekar på motsvarande resultat.

Så har det förhållit sig fram t o m år 1988. Fr o m 1989 har
man vid vägverket tagit mer avancerad utrustning i bruk.
Något som vi kommer att få föga nytta av här. Se vidare av-
snitt 5.1 i huvudtexten.

Somliga fordon har som bekant fler än två axelpar, och för
att komma från axlar till fordon multipliceras axelpars-
siffran med 0,90. Man antar vidare att personbilarna utför
88% av de totala fordonskilometrarna, och man får följdakt-
ligen multiplicera en gång till: nu med 0,88. Lägger vi ihop
alla tumregler (alltså även från not 37) får vi följande
ekvation:

pbkm (riket) = 1,54 - 0,90 - 0,88 - VV:s axelparkm (stat väg)
där
pbkm = personbilskilometer
VV = vägverket

Cardebring P & Jansson J 0, Avställda bilar och bilstatisti-
ken, sid 41

Det "verkliga" antalet personbilar i bilparken som det be-
räknats enligt Cardebring & Jansson blir en ganska hög siff-
ra. Ty nära nog alla tänkbara bilar (som rullar) tas med,
och detta med full vikt. När vi nu tar med en förhållandevis
stor nämnare får vi en kvot, d v 3 en GKS, som är i motsva-
rande grad låg. Dock handlar det om blott några få, men kan-
ske beaktansvärda, procent.

En viktig fördel med att utnyttja detta mått, istället för
något annat, består i att VTI har beräknat bilantalet på ett
sådant sätt att hänsyn tagits till förändringar i bilägarnas
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avställningsbeteenden. Under t ex slutet av 1970-talet kom
det, p 9 a att bestämmelserna för avställning av fordon änd-
rades (bl a så att kortavställning blev ekonomiskt mer lö-
nande), att bli allt vanligare att man avställde sitt fordon
även för kortare perioder. Dessa möjligheter kom snart att
utnyttjas inte minst av bilhandlarna.

Med VTI:s data slipper vi alltså ifrån tidsseriebrott orsa-
kade av att bilar ges olika status (i trafik resp avställd)
av administrativa/ekonomiska skäl.

Den närmare diskussionen av andra studier skjuter vi upp 1
till avsnitt 4.5.1. Där ska vi göra viss jämförelse av våra
resultat med dem som andra har erhållit.

Mer exakt är den för körlängder mest relevanta faktorn rör-
lig driftskostnad per körd kilometer/mil. Den största posten
här är emellertid bränslekostnaden, vilken är en funktion av
ett flertal argument såsom t ex priset på bränsle, fordonets
specifika bränsleförbrukning m.m. Då priset på bensin med
allra största sannolikhet utgör huvudargumentet samt dess-
utom, i motsatts till övriga argument, är enkel att mäta med
förhållandevis god noggrannhet väljer man gärna, helt be-
kvämt, att använda bensinpriset i sina modeller.

Se t ex Feeney B, A forecast for car use, sid 21-22.

Se vidare bilaga 2B, kapitel 4.

Även om nu, som också nämntsunder avsnitt 1.1.2.2, KA och
ABpH hänger ihop, och så att säga mäter samma bilar.

Som kommer att framgå av den fortsatta huvudtexten spelar
inte varken antal eller val av variabler här någon större
roll. Resultaten blir hur som helst bara nonsens.

Den multiplikativa modellen ges följande utseende:

GKST = 0 - BPa - KB - PAY - KAö

Efter logaritmeringen får vi ekvationen i linjär (eller
additiv) form:

ln GKST = ln C + a'ln BP + B-ln K + y-ln PA + ö-ln KA

och det är alltså för ekvationen i denna form som vi erhål-
ler regressionsresultat (1) i huvudtexten. Koefficienterna
a, B, 7 och 5 kan nu med ovan beskrivna modellstruktur och

"manipuleringar" tolkas som elasticiteter. Antilogaritmerar
vi nu tillbaka till multiplikativ form, med de numeriska
värden vi fått i ekvation (1), erhåller vi:

= ' BP-Olls . K-Orog - PA-0I23 - K0136

Alla multiplikativa modeller i detta Meddelande har byggts
upp, och "hanteras", enligt ovanstående principer.
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Vi kan mäta pensionärsandelen PA som andelen "pensionärs-
bilar", och KA som andelen "kvinnobilar", av samtliga bilar
i hela bilparken. Man kan också mäta PA och KA som andelar
av endast de privata bilarna. För korrelationernas storlek
spelar det ingen roll vilket mått som används. Här har vi
utgått från det senare måttet.

Mätt som antalet personbilar (enligt Cardebring & Jansson)
per 1 000 innevånare.

Se bilaga 1 för datakällor.

Numeriskt kommer alltså återstoden av variablerna (efter
trendrensingen) utgöras blott av en rad värden som föga
skiljer sig från noll. '

Dessa två metoder kan naturligtvis också kombineras.

Rent beräkningsmässigt går förutbestämning av (t ex inkomst-
elasticiteten), i en multiplikativ modell, till så att den
beroende variabelns, här GKST, observationer divideras med
motsvarande observationer för K, men upphöjt till elastici-
teten.

Lägg märke till att en elasticitet skattad ur tvärsnittsdata
får karaktären av långsiktig elasticitet medan elasticiteter
skattade i regressionen får karaktären av kortsiktiga elas-
ticiteter. Jämför också med motsvarande diskussion i kapitel
4.

Det bör också framhållas att detta tillvägagångssätt, d v 5
att plocka en elasticitet ur en modell för att sedan stoppa
in den i en modell med helt annat utseende, ur metodologisk
synvinkel är tvivelaktigt. I vårt fall, där vi måste ha med
bensinprisutvecklingen som argument i den ena modellen men
inte kan ha med den i den andra, finns emellertid inga al-
ternativ.

Därför ska storleken på vår här valda konsumtionselasticitet
om 0,43 inte betraktas som.mycket mer än ett räkneexempel.

Konsumtionselasticitetens storlek påverkar emellertid såväl
koefficienterna för BP och BpC som förklaringsgrad. Ligger
vår konsumtionselasticitet här inom gränserna c a 0,30 och
0,50 ger regressionen likartade resultat. Vid konsumtions-
elasticiteter under 0,30 tappar däremot koefficienten
(=elasticiteten) för BpC väsentligt i storlek, och dess
t-värde kryper under 2,00. Elasticiteten för BP håller sig
emellertid i stort sett kvar omkring -0,10, och behåller ett
stabilt t-värde. Vid konsumtionselasticiteter över c a 0,50
växer såvål elasticitet som t-värde för ch i storlek, medan
nu BP tynar bort i betydelse för ekvationen. Förklarings-
graden samvarierar positivt med storleken för konsumtions-
elasticiteten.

Förklaringen till detta ekvationens beteende står förstås
att finna i den starka samvariation som föreligger med K och
BpC. Då den beroende variabeln divideras med en konsumtions-
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variabel som åsatts en hög elasticitet (vilket betyder höga
numeriska värden för nämnaren i kvotuttrycket) formas den
"nya" beroende variabeln i väsentlig grad av konsumtions-
variabelns utseende. (Jämför också med den följande huvud-
texten). Följden blir att regressionen "väljer ut" BpC som
den viktigaste förklarande variabeln. Åsätts konsumtionenen
låg elasticitet inträffar det motsatta.

Vår ur HBU-data skattade elasticitet om 0,43 ligger som sagt
inom det intervall för vilket regressionen avkastar stabila
resultat. Kanske är detta bara en slump, eller kanske är det
ett tecken på att vi har hamnat någorlunda rätt i våra be-
räkningar.

56. För att kunna betraktas som "robust" bör en regressionsmo-
dell uppfylla åtminstone följande krav:

1. Koefficienterna ska vara signifikant skilda från noll.

2. Förklaringsvariablerna ska vara oberoende, d v 8 okorre-
lerade sinsemellan. Om ej så är fallet blir modellen be-
häftad med multikollinearitetsproblem.

3. Residualerna plottade mot de av modellen predikterade
värdena får inte uppvisa något mönster. Om så är fallet
har man fel modellansats, och någon form av transforme-
ring av data måste tillgripas.

4. Residualerna plottade över tiden ska ej heller uppvisa
något mönster. Tycker man sig upptäcka mönster bör man
testa om detta är statistiskt säkerställt. D v 3 om resi-
dualerna beror av varann över tiden, s k seriellt bero-

ende.

* Först när man är tillfreds med ovanstående 4 punkter kan
man börja titta närmare på förklaringsgraden, vilken
helst skall vara av tillfredsställande storlek.

Vad avser modellerna i huvudtexten kommer framgå att samt-
liga modeller (3)-(12) väl uppfyller kravet i punkt 1.

En huvudfråga i hela denna studie består just i problema-
tiken med multikollinearitet, d v 3 punkt 2, och vi kan
redan nu avslöja att vi kommer att lösa dessa problem till-
fredsställande. Åtminstone för modellerna (7)-(12).

Huruvida residualerna uppvisar något mönster enligt punkt 3
är till viss del en fråga om tycke och smak. Vår allmänna
bedömning är emellertid att våra modellers residualer plot-
tade mot de predikterade värdena ej uppvisar något mönster.
Detta skulle i så fall innebära att vår transformation av
den multiplikativa modellen till en linjär (d v s logaritme-
ringen) har slagit väl ut. Något som är särskilt glädjande
då detta är en förutsättning för att våra skattade koef-
ficienter faktiskt ska kunna anses representera elastici-
teter.
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Även -när residualerna plottas mot tiden enligt punkt 4 så
lämnas en del till betraktarens godtycke, och vi tycker oss
kunna upptäcka viss mönsterbildning, vars grundläggande drag
går igen i de flesta av våra modeller. Detta eventuella se-
riella beroende lämpar sig emellertid inte för statistisk
test, t ex enligt Durbin-Watson-metoden, då våra 20 obser-
vationer är för få för att säkra slutsatser ska kunna dras.
I kapitel 4 i huvudtexten kommer frågan kring residualerna
plottade mot tiden att diskuteras vidare.

Förklaringsgraden är i allmänhet tillfredsställande för våra
modeller. Något som kommer att kunna studeras mer koncentre-
rat i resultatsammanfattningen i kapitel 4.

När det gäller BpC existerar blott en kortsiktig, för att
inte säga omedelbar, effekt.

Någon kanske tycker att BpC (och PA, KA,...) också borde ha
"suffix" av typ T, P, etc. I bilaga 1 finns sådana utsatta
för BpC. Detta är dock ett undantag. Så länge vi har suf-
fixen till GKS får det anses ha framgått att också alla öv-
riga variabler i modellen är beräknade för motsvarande per-
sonbilsaggregat. För övrigt kan också sägas att dessa mate-
matiska laborationer har en helt försumbar reell betydelse.
(Jämför även med not 49).

Vilket kanske också kan ifrågasättas.

Som tidigare nämnts i huvudtexten omfattas blott de privata
bilarna av HBU.

I det fall modellen ska beakta förekomsten av företagsbilar
ska t ex A (eller B, C,...) anses representera antalet före-

tagsbilar, och f(x) blir här en konstant k.

Med vårt enkla sätt att relatera bilanvändargruppernas GKS
till Standardbilisternas, funktionerna x-k, får ju också
dessas GKS en utveckling av samma mönster som den för Stan-
dardbilisternas. I detta förenklade fall känns det därför
mindre trängande att sätta upp modeller för alla grupperna.
Ty elasticiteterna skulle ju ändå bli av i stort sett samma
storleksordning. Detta illustrerar för övrigt en svaghet med
Standardbilistansatsen. Jämför vidare med t ex avsnitt
3.3.2.

I bilaga 2D redovisas ganska utförligt för hur dessa olika
antaganden numeriskt påverkar data för de i modellerna ingå-
ende variablerna.

Eller om nu någon (delvis) brukar en annans bil ska han
minska åkandet med sin egen i motsvarande mån.

I likhet med andra modeller överensstämmer ej denna beskriv-
ning med verkligheten, men kan kanske tjäna som en accepta-
bel approximation.
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Man kan kanske också säga att vi i Standardbilistansatsen
räknar på bilanvändare som den grundläggande enheten. Dock
med den korrigering som är nödvändig p g a flerbilsägandet.

Hellre än uttrycket "förtjänst"
"motiv för dess skapande".

borde man kanske här säga

En annan svaghet är att vi ej kan åsätta resp grupper bil-
användare deras riktiga konsumtionsutveckling. Det finns
nämligen skäl för att tro att den privata konsumtionen ska
ha utvecklats olika för de olika bilistkategorierna. Bl a
därför att förvärvsarbetsintensiteten har utvecklats på
skilda sätt.

Så bör ju också bli fallet då ju dekomposition av den totala
bilparken företagits utifrån antaganden om olika bilkatego-
riers olika körlängder.

Såvida man nu inte vill kalla de 0,36 procent som GKSPSB ska
ha ökat mellan åren 1971-88 enligt denna metod för en trend-
mässig ökning.

En mycket åskådlig jämförelse mellan GKS och regressions-
resultat fås om diagram 4.1 studeras tillsammans med tablå
4.1 (resultatsammanställningen) i avsnitt 4.5 i huvudtexten.

Vad uttrycken "utan" resp "med" beaktande av företagsbilar
innebär har beskrivits i avsnitt 1.2.1, och betydelse för
GKS har illustrerats grafiskt i avsnitt 4.1.

Det gjorde vi däremot för motsvarande modeller i den konven-
tionella ansatsen.

Även i den konventionella ansatsen finns K med som förkla-
rande variabler, men då ej som argument i funktionen utan
som nämnare (med förutbestämd elasticitet) i ett kvotuttryck
som utgjorde den beroende variabeln.

Som framgått av de presenterade regressionsresultaten i hu-
vudtexten är det denna ekvation (8) som har den lägsta för-

klaringsgraden. Därmed framträder också mönstret i residua-
lerna tydligast här. Det är därför vi har valt att illust-
rera med just denna ekvation.

Fyra grundläggande krav bör uppfyllas av residualerna i en
regression för att man ska kunna betrakta en modell, åtmins-
tone ur residualhänseende, som tillfredsställande. Dessa

krav är att residualerna ei ska:

vara oberoende

ha medelvärdet noll

ha lika varians

vara normalfördeladeS
F
X
-
*
X
-

Vi ser alltså att det är tveksamt om våra residualer
uppfyller det första av dessa krav.

ens
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Så behöver dock ej vara fallet. De här residualerna kan lika
gärna ha sin grund i andra orsaker. T ex vara ett resultat
av att någon relevant variabel saknas i modellen. Om vi nu
inte vill "acceptera" en slumpvariation av denna storlek.

Om vi gör motsvarande regressioner men nu med start -och
slutobservationerna 1970 och 1989 inkl får vi avrundat exakt
samma storlek på elasticiteterna då också, -O,31 resp -0,08.

Det skulle nämligen fordras en kontinueligt orimligt varia-
bel bensinpriselasticitet för att residualerna ska försvin-
na.

Det är för övrigt vanligare att man studerar hur bensinpri-
set påverkar total bensinefterfrågan än i vilken utsträck-
ning bensinpriset påverkar bilarnas körlängder. Jämför också
med avsnitt 4.5.1 och not 84.

För den enskilde bilanvändaren står dock denna möjlighet
till buds blott vid bilbytes/bilköptillfället. När detta ska
inträffa är emellertid något som sannolikt styrs av fler
faktorer än fluktuationer i bensinpriset. Därmed blir också
bilparkens anpassning en relativt utdragen process.

T ex Transportrådet har beräknat att den totala vägda årliga
genomsnittliga bränsleförbrukningen för hela den svenska
personbilsparken skulle ha minskat från 1,09 l/mil år 1980
till 1,03 l/mil år 1987, d v 3 med 0 a 5,5 procent på 7 år.

Det går naturligtvis att lägga en sådan här "beteendevaria-
bel" till rätta så tidigare beräknade elasticiteter förblev
helt oförändrade samtidigt som förklaringsgraden ökade till
ideala 100%.

Under rubriken Slutsatser vill vi alltså inte ta upp sådana
"resultat" som framkommit i t ex avsnitt 4.4 om en eventu-
ellt avtagande elasticitet för bensinpriset.

T Sterner har i sin The pricing of and demand for gasoline"
sammanställt en stor mängd svenska och internationella stu-
dier över hur just bensinprisförändringar påverkar total
bensinefterfrågan. Såvitt bekant finns ingen motsvarande
sammanställning för effekten på GKS, men man kan misstänka
att en sådan volym skulle bli betydligt tunnare.

Se t ex J C Tanners Methods of forecasting kilometres per
car" och R H Oldfields "Effect of fuel prices on traffic".

I Tanners "International comparisons of cars and car use"
blir däremot resultaten för bensinpriselasticiteten lite mer
blandade.

Beakta dock de reservationer som framförts mot detta BpC-
mått i avsnitt 3.2.1.2.
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Denna- brist består emellertid inte enbart att önskade data
inte existerar Utan också, kanske främst, i att det ej varit
möjigt att ta fram vissa sådana inom ramen för den här stu-
dien.

I skrivande stund (mars 1990) har vägverket ännu inte publi-
cerat någon analys av fordonsandelarna på riksnivå. Däremot
har man beräknat trafikarbetet för 1989 enligt den gamla
metoden.

Det kommer fordras mycken omsorg för att sätta ihop en dylik
"vädervariabel" på ett adekvat sätt. Ett försök att åstad-
komma detta återfinns i Oldfields "Effect of fuel prices on
traffic".
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BILAGA 1

DOKUMENTATION ÖVER TIDSSERIEDATA FÖR MODELLERNA I HUVUDTEXTEN

VTI MEDDELANDE 648





INLEDNING

Bilaga 1
Sid 1(7)

Denna bilaga 1 innehåller en redogörelse över de tidsseriedata

vi använt i våra modeller i huvudtexten ovan. I avsnitt 1.1 pre-

senteras data numeriskt i tabellform. Datakällorna samt kortfat-

tade beskrivningar för hur data räknats fram ges i avsnitt 1.2.

1.1 Tabeller

Tabell 1.1 innehåller det datamaterial som använts när vi konst-

ruerat de beroende variablerna till modellerna i huvudtexten.

  

Tabell 31.1

ÅR vv TA VB FBA GKST GKSP GKSTSB GKSPSB
1970 25650 31285 2290216 0,144 1366 1276 1452 1362

71 27300 33297 2371237 0,149 1404 1317 1493 1406
72 28400 34639 2450882 0,152 1413 1326 1504 1416
73 29920 36493 2527454 0,156 1444 1360 1537 1452
74 29460 35932 2626756 0,161 1368 1266 1463 1360

1975 31850 38847 2763574, 0,169 1406 1306 1503 1403
76 33910 41359 2896288 0,176 1428 1327 1528 1426
77 34860 42518 2983726 0,182 1425 1319 1529 1423
78 35590 43408 3009160 0,176 1443 1345 1550 1452
79 35890 43774 3041740 0,170 1439 1345 1549 1454

1980 34850 42506 3072629 0,166 1383 1280 1495 1392
81 34700 42323 3091099 0,164 1369 1265 1484 1379
82 35390 43164 3140115 0,169 1375 1268 1493 1385
83 36040 43957 3210874 0,176 1369 1256 1490 1376
84 37420 45640 3286371 0,181 1389 1276 1513 1399

1985 37700 45982 3360088 0,189 1368 1244 1494 1369
86 39700 48421 3448398 0,191 1404 1287 1533 1415
87 41340 50422 3558586 0,183 1417 1309 1549 1440
88 43500 53056 3679613 0,181 1442 1341 1577 1475
89 45850 55922 3795349 0,186 1473 1376 1611 1513
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I tabell 1.2 presenteras numeriska data för samtliga1 de förkla-

rande variabler som ingått i någon av våra modeller i huvudtex-

 

Bilaga 1
Sid 2(7)

 

ten ovan.

Tabell Bl.2

ÅR BP BpCT BpCPB K . PA KA
1970 76,3 284,8 243,7 28708 0,0765 0,1443

71 74,7 292,8 249,2 28488 0,0788 0,1495

72 71,2 301,7 255,8 29352 0,0810 0,1538

73 74,2 310,6 262,1 30014 0,0832 0,1577
74 84,5 321,9 269,9 30966 0,0849 0,1634

1975 80,3 337,3 280,5 31724 0,0856 0,1719
76 82,1 352,2 290,3 32929 0,0865 0,1793

77 75,9 361,6 295,8 32463 0,0911 0,1883

78 78,0 363,6 299,6 32148 0,0961 0,1941
79 85,2 366,8 304,4 32842 0,1008 0.1996

1980 100,0 369,7 308,2 32495 0,1053 0,2040
81 106,5 371,5 ,310,5 32243 0,1100 0,2077

82 109,2 377,2 313,4 32648 0,1150 0,2126

83 105,1 385,5 317,8 32037 0,1200 0,2185

84 93,0 394,2 322,7 32461 0,1245 0,2248
1985 100,1 402,4 326,4 33371 0,1291 0,2305

86 86,5 412,0 333,4 34877 0,1279 0,2367
87 81,0 423,8 346,2 36090 0,1301 0,2421

88 81,1 436,2 357,3 36700 0,1318 0,2488

89 82,2 446,9 363,8 36726 0,1332 0,2562

1.2 Datakållor mm

för källorna till data i tabell 1.1

samt för hur vissa av dessa data har räknats fram. Avsnitt 1.2.2

I avsnitt 1.2.1 redogörs

ger motsvarande uppgifter för data i tabell 1.2.

För samtliga tidsserier räknar vi på årsmedelvärden. I de fall

då data endast funnits tillgängliga i form av punktskattningar,

t ex vid årsskiften, har årsmedelvärden skattats genom linjär

interpolering.

1.2.1 Beroende variabler

 

VV:

anger Vägverkets skattningar2 av det antal miljoner fordonskilo-

meter som personbilarna ska ha genererat på det statliga vägnä-

tet i Sverige. Siffrorna har erhållits från Trafikdatasektionen
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inom Serviceavdelning Planering och Projektering vid Vägverkets

huvudkontor. Eller mer exakt har siffror Över antal miljoner

axelparkilometer samt anvisningar3 för hur dessa ska omräknas

till personbilskilometer erhållits. Formeln lyder:

personbilskilometer = 0,90 - 0,88 - axelparkilometer

TA:

anger skattat antal miljoner personbilskilometer som ska ha ge-

nererats på rikets totala vägnät4. Dessa erhålls genom att per-

sonbilskilometrarna på det statliga vägnätet (VV ovan) multipli-

ceras med 1,545.

VB:

grundstommen i VB, d v 8 "verkligt" antal personbilar i den

svenska bilparken, utgörs av beräkningar gjorda vid VTI av Peter

Cardebring och Jan Owen Jansson. Resultaten har presenterats i

ett VTI-meddelande nr 445. Som bekant kan motorfordonen vid en

given mättidpunkt ha olika status - aktivregistrerad, avställd

etc. Det Cardebring-Jansson var ute efter var det antal person-

bilar vilka antingen var aktivregistrerade (i trafik) eller som

någon gång i framtiden skulle komma att bli det, d v 3 en stor-

het som utgör en delmängd av de avställda fordonen. Detta antal

lyckades man fastställa för åren 1976-84. Denna tidsserie ingår

i vår variabel VB. Dock saknades data för 1970-75 och 1985-89.

Nu fann Cardebring och Jansson i sin studie bl a att vissa pro-

portionalitetssamband tycks gälla mellan antalet bilar i trafik

och antalet avställda. Dessa samband har vi nödgats6 utnyttja då

vi kompletterat med observationer i början och slutet av tidsse-

rien. Detta har gått till på så sätt att vi utgått från antalet

fordon i trafik och sedan lagt till ett visst antal (avställda)

fordon.

FBA:

anger den andel av VB som enligt våra beräkningar företagsbilar-

na ska utgöra. Se bilaga 2D, kapitel 2 för hur dessa beräkningar

har gjorts.
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GKST:

anger total årlig genomsnittlig körsträcka för rikets samtliga

personbilar. GKST7 räknas fram genom att TA divideras med VB:

GKST = TA/VB

GKSP:

anger total årlig genomsnittlig körsträcka för rikets privata

bilar. GKSP8 räknas fram under ett "antagande" om att företags-

bilarna varje år i genomsnitt kört 1900 milg. Utifrån skattning-

ar av företagsbilarnas antal summeras sedan dessas sammanlagda

trafikarbete, vilket subtraheras från TA. Detta reducerade TA

divideras med antalet privata bilar. Alltså:

GSKP = (TA-1900'(VB-PB))/(VB-FB)

där

FB = skattat antal företagsbilar

PB = " " privata bilar

GKSTSB:

anger total årlig genomsnittlig körsträcka för "Standardbilis-

terna" då förekomsten av företagsbilar ej beaktas, d v 5 vi an-

tar att hela bilparken består av blott privatägda bilar. I bi-

laga 2D ges en tämligen utförlig beskrivning för hur tidsserien

GKSTSB1° har beräknats.

GKSPSB:

anger total årlig genomsnittlig körsträcka för "Standardbilis-

terna" då förekomsten av företagsbilar i bilparken beaktas. I

bilaga 2D ges en relativt utförlig beskrivning även för hur

GKSPSB11 har räknats fram.

1.2.2 Förklarande variabler

§2:

anger ett årsmedelvärde för bensinpriset beräknat utifrån må-

nadsdata. Dessa har erhållits direkt från SCB, Avdelningen för

företagsekonomi, Enheten för energi och priser. För att få realt
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bensinpris har det nominella priset deflaterats med KPI. Serien

har också indexerats till 1980=100.

Fram till och med år 1983 baserade SCB sina månadsdata på ben-

sinbolagens listpriser. Denna mätmetod övergav man emellertid

"det stora bensinpriskrigets år" 1984. Då övergick SCB till att

göra stickprov direkt ute på bensinmackarna. På detta sätt för-

söker man fånga uppde allehanda slag av rabatter m.m som ges,

och mäta ett bensinpris som mer exakt motsvarar det pris som

bilisten faktiskt konfronteras med.

Den ändrade metoden har dessvärre också medfört ett brott i

tidsserien. År 1984 ligger bensinpriset enligt SCB:s nya stick-

provsmetod c a 6-7% under det som erhålls om man istället utgår

från listpriserna. För de följande åren är dock skillnaden mind-

re. Endast en eller ett par procent.

Våra elasticitetsskattningar tycks emellertid endast i ringa

grad påverkas av vilken tidsserie, den med eller den utan brott,

som används. Den metod som SCB nu använder sig av förefaller

dock intuitivt vara den mest verklighetsnära. När dessutom ett

tillräckligt antal år förflutit kan detta sätt att mäta bensin-

prisutvecklingen resultera i tidsserier av hög kvalitet och re-

levans. Därför kan man kanske säga att vi planerar för framtiden

då viväljer att använda SCB:s serie med tidsseriebrott.

BpCT:

anger totalt antal personbilar per 1000 innevånare. Uppgifter

över rikets befolkning (vid årsskiftena) har hämtats ur regist-

ret över rikets totalbefolkning (RTB). Se t ex Statistisk års-

bok.

BpCT = (VB/RTB)-1000

BpCPB:

anger antal privata personbilar per 1000 innevånare.

BpCPB = ((VB-FB)/RTB)-lOOO
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K:

anger total privat konsumtion per capita, i 1980 års priser, en-

ligt nationalräkenskapernalz. Se t ex Statistiska meddelanden,

Serie N.

I bilaga Zst kapitel 2 motiveras varför vi valt just privat

konsumtion som "välfärdsmått".

PA:

anger andel fordon bland de privata personbilarna som ägs/dispo-

neras av pensionärer. Detta mått har erhållits som ett resultat

av beräkningar som finns beskrivna i bilaga 2C.

KA:

anger andel fordon bland de privata personbilarna som ägs/dispo-

neras' av kvinnor. Detta mått har erhållits som ett resultat av

beräkningar som finns beskrivna i bilaga 2C.
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NOTER

l. Eller åtminstone grundmaterialet till samtliga variabler. Vi
har också analyserat de långsiktiga effekterna av BP och K,
och då tagit in variablerna BPLS och KLS i modeller. Dessa
variabler utgör dock endast modifieringar av BP och K. Se
bilaga 3 för mer utförlig information om hur BPLS och KLS
har konstruerats.

2. Fr o m år 1976 då vägverket etablerade sitt TU-system för
trafikräkningar anges trafikarbetet utöver punktskattningen
också med en kvalitetsdeklaration i form av ett 95% konfi-
densintervall. '

3. Dessa anvisningar är något mer utförligt beskrivna i noterna
37 och 39 i huvudtexten ovan.

4. För en redogörelse över en grov indelning av landets vägnät
se t ex SOU 1987:25, sid 21 och 140.

5. En något fylligare redogörelse för varför man använder sig
av en uppskrivningsfaktor av just denna storlek återfinns i
not 37 i huvudtexten ovan.

6. Det önskvärda hade naturligtvis varit att utöka Cardebring-
Janssons tidsserie med data efter beräkningar motsvarande
dem som de själva utförde. Sådana är dessvärre tämligen ar-
betskrävande, och har ej rymts inom ramen för detta projekt.

7. GKST är det mått för GKS som använts i regressionsuttrycken
nr 1-4 i huvudtexten.

8. GKSP är det mått för GKS som använts i regressionsuttrycken
nr 5 och 6 i huvudtexten.

9. I bilaga 2D, avsnitten 2.1 och 2.2 redogörs för de beräk-
ningar som lett fram till antagandet om en årlig GKS för
företagsbilarna om 1900 mil.

10. GKSTSB är det mått för GKS som använts i regressionsuttrycken
nr 7-9 i huvudtexten.

11. GKSPSB är det mått för GKS som använts i regressionsuttrycken
nr 10-12 i huvudtexten.

12. Dock är uppgiften för år 1989 preliminär. Den är också, i
nationalräkenskaperna, angiven i 1985 års priser. I tabell 2
ovan har emellertid en schematisk omräkning till 1980 års
priser gjorts.
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l ' BAKGRUND

Redan i Feeneys, i huvudtexten, refererade stencil framhölls den

aggregerade tidsseriemodellens otillräcklighet. Feeney efterlys-

te en modellansats där data på disaggregerad nivå skulle kunna

utnyttjasl. Med sådana modeller kan man nämligen bl a specifice-

ra en rad till sin natur beteendemässiga variabler, vilka kan

antas ha betydelse för hur långt användarna kör med sina person-

bilarz. Som näraliggande exempel på sådana variabler kan nämnas

hushållens storlek och ålderssammansättningen bland bilanvändar-

na. Då denna studie utgör en fortsättning av Feeneys arbete föll

det sig naturligt att vidareutveckla hans ideer. Som en följd av

detta kom vi att intressera oss för det datamaterial Hushålls-

budgetundersökningarna, HBU (fr 0 m år 1985: HUT) har att er-

bjuda3.

2 HBU

I Sverige började man att analysera hushållens konsumtionsför-

hållanden genom egentliga undersökningar redan i början av 1900-

talet4. Sådana har därefter företagits med förhållandevis täta

mellanrum. År 1958 genomfördes den första av vad som skulle kom-

ma att bli en rad undersökningar med likartat innehåll och upp-

läggning. Till dags dato5 har resultaten från fyra stycken så-

dana HBU presenterats. En studie för vart och ett av åren 1958,

1969, 1978 och 19855.

HBU utförs av SCB7, och syftet är "att ge information om fördel-

ningen av hushållens konsumtion på olika varor och tjänster samt

om olikheter i detta hänseende mellan olika grupper av hushåll"9.

Intervjupersonerna får också, bland mycket annat, ange hur långt

hushållets personbil/ar körts9 under det aktuella kalenderåretlo.

Det är alltså dessa uppgifter som vi kommer att ställa mot olika

bakgrundsvariabler.
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2.1 Några inledande anmärkningar

Det kan vara motiverat att redan nu göra läsaren uppmärksam på

ett par punkter som ständigt bör hållas i åtanke under den föl-

jande läsningen (och även under läsningen av huvudtexten)11.

HBU omfattar de privata hushållen i riket. Exkluderade är alltså

de personer som ingår i kollektiva hushåll av olika slag. Som

exempel kan nämnas värnpliktiga, intagna på fångvårdsanstalt och

ålderdomshem.

I HBU åldersklassificeras hushållen efter sin hushållsförestån-

dare. Denne, som också kallas huvudman, definieras i första

hand, något förenklat uttryckt, som äldste, manlige, förvärvs-

arbetande hushållsmedlem. I den mån nu någon sådan finns. Ett

uppenbart undantag utgörs av pensionärshushållen.

Som antytts i de inledande kapitlen i huvudtexten, och kommer

att bekräftas i de följande delarna av denna bilaga 2, så an-

vänds de personbilar som ingår i pensionärshushållen i avsevärt

mindre utsträckning än dem som ingår i icke-pensionärshushåll.

Åtskillnaden mellan de två grupperna personbilar kommer emel-

lertid ej att kunna göras på ett konsekvent och enhetligt sätt.

Detta påverkar jämförbarheten mellan HBU:na.

* Vid tiden för HBU 69 var pensionsåldern 67 år. Den var 65 år
då HBU 78 och HUT 85 genomfördes. Här kan vi alltså inte kon-
formt hålla en väl definierad sysselsättningsindelning samti-
digt med en väl avgränsad ålderskategorisering för alla tre
HBU på en och samma gång.

Vi har valt att använda uttrycket pensionär synonymt med be-
greppet ålderspensionär, vilket man (av oss) ansetts vara från
och med det är man fyller 65 (alltså även är 1969).

* Endast sådana hushåll har medtagits i HUT 85 där huvudmannen
varit i åldern 18-74 år. I HBU 78 var däremot det övre ålders-
strecket satt till 84 år, och i HBU 69 tycks ingen övre gräns
ha förekommit överhuvudtaget.

* Överlag är de angivna körlängderna iögonfallande låga i HUT
85. Både i jämförelse med HBU 69 och HBU 78 samt annan sta-
tistik. Exakt vad detta beror på vet vi inte. Klart är i alla
fall att man inför HUT 85 definierade om begreppet bilhushåll.
I HBU 69 och HBU 78 definierades ett bilhushåll som ett hus-
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håll varinågon ingående hushållsmedlem ägde personbil. I HUT
85 räckte det med att disponera personbil; en konsekvens av
det växande inslaget av leasingbilar etc. Även vad gäller kör-
längden skiljer sig frågeformuleringen något.

Hur som helst får detta konsekvenser för hela vår analys. Det-
ta tas upp till behandling något mer utförligt i bilaga 2D.

* Slutligen kan också nämnas att vi i allmänhet inte kommer att
presentera rådata ur HBU. Vi ger endast regressionsresultat
etc. Detta då i motsats till modellerna i huvudtexten där da-
takällor gavs i bilaga 1.
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3 VÅRA BESTÄLLNINGAR UR HBU

Något förenklat kan sägas att vi i en första omgång beställde

data ur HBU 78 som provlz. Data visade sig vara användbara för

våra syften, och vi gjorde därför en kompletterande beställning

av data ur HBU 69 och HUT 85. Vid denna senare beställning kom

vi att, bl a mot bakgrund av de erfarenheter som vunnits under

arbetet med HBU 78, modifiera de beställda datauppgifterna nå-

got. Främst utifrån kostnadsöverväganden beslöt vi att inte be-

gära dessa nya data också ur HBU 78, utan nöja oss med dem vi

redan hade. Nu så här i efterhand kan man fråga sig om det verk-

ligen var ett klokt beslut. Nedan kommer vi få se tabeller där

det här och var gapar blanka luckor under rubriken HBU 78.

Vi har rekvirerat en mindre mängd av all den information som HBU

ger tillgång till. I föreliggande studie, och då inte minst till

Standardbilistansatsen (se avsnitt 3.3 i huvudtexten) har vi di-

rekt utnyttjat korstabeller för följande fem hushållsgrupper:

Hushåll med bil
Hushåll med en bil
Hushåll med två eller fler bilar
Ensamstående män med bil
Ensamstående kvinnor med bilU

'
I
n
b
b
L
J
N
D
-
l

Var och en av dessa hushållsgrupper har sedan indelats i 300,

alternativt 200, undergrupper efter nedanstående tre variabler:

* Disponibel inkomst - 10 klasser

  

* Hushållsstorlek - 6 klasser (4 för de ensamstående)

Hushållsgrupp 1-3 Hushållsgrupp 4 och 5

1 1 person 1 person
2 2 personer 2 personer
3 3 personer 3 personer
4 4 personer 4 personer eller fler
5 5 personer
6 6 personer eller fler

VTI MEDDELANDE 648



Bilaga 2A
Sid 5(7)

* Ålder P 5 klasser

1 -29 år
2 30-39 år

3 40-49 år
4 50-64 år
5 65- år

För var och en av dessa redovisningsgrupper har vi uppgifter om

följande:

Antal medverkande hushåll
Skattat antal hushåll i populationen
Disponibel inkomst per hushåll
Totala (konsumtions)utgifter per hushåll
Totalt antal bilar
Årlig körsträcka per hushållC

h
U
'
l
u
b
W
N
I
-
l

Ovanstående gäller alltså för HBU 69 och HUT 85. Vissa begräns-

ningar i detaljeringsgrad föreligger för HBU 7813.
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NOTER

10.

VTI

. Eller

. Själv företog Feeney inga numeriska studier av svenska för-
hållanden med disaggregrade modeller under sin tid vid VTI.
Något som bl a berodde på att relevant datamaterial ej hun-
nit anskaffats förrän hanlämnat institutet.

. Något som alltså inte gärna låter sig göras med den aggrege-
rade ansatsen. (Vi bortser då från de spekultativa resulta-
ten" från avsnitt 4.4 i huvudtexten).

. Detta är kanske också det enda datamaterial, användbart för

vårt ändamål, som finns att tillgå.

. För en mer utförlig historisk tillbakablick - se t ex bilaga
B av den tekniska rapporten till HBU 1978. Metodproblem i
individ- och hushållsstatistik, nr 26.

studiesnarare fram till dess att arbetet med denna

påbörjades under år 1988.

. Dessa fyra undersökningar är:

Hushållens konsumtionår 1958
Hushållsbudgetundersökningen 1969
Hushål1sbudgetundersökningen 1978
Hushållens utgifter 1985

Av ovanstående lista framgår att HBU är en naturlig förkort-
ning för de två tidigare av de tre undersökningar vi har
hämtat material ur - nämligen Hushållsbudgetundersökningarna
för åren 1969 och 1978. Den senare, den för år 1985, har
emellertid givits ett annorlunda namn, och förkortas följd-
aktligen HUT 85. När vi refererar till samtliga undersök-
ningar på en och samma gång använder vi dock samlingsbeteck-
ningen HBU.

. Här kan det noteras att fr 0 m HBU 1969 är det SCB som ge-
nomför och ger ut Hushållsbudgetundersökningarna. Tidigare
var inte alltid så fallet. SCB var t ex synnerligen involve-
rat med den praktiska delen av genomförandet av Hushållens
konsumtion år 1958, men som utgivare stod Kungliga social-
styrelsen.

. HBU 69, sid 7, HBU 78, Sid 11 samt HUT 85, Sid 8. I HUT 85
är emellertid ordet konsumtion utbytt mot ordet utgifter.

. Här är det alltså hushållets personbil/ar som står i fokus.
Man bryr sig inte om vem/vilka, hushållsmedlem eller ej, som
har kört bilen/arna dessa mil. Det väsentliga är vem som
stått för drivmedelskostnaderna.

Deltagarna i en hushållsbudgetundersökning intervjuas vid
åtskilliga tillfällen. Uppgifter om körlängder samlas in vid
en avslutade intervju, vilken är förlagd till början av ka-
lenderåret efter det som undersökningen avser.
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11. Vi bortser här från luttrade läsare, vilka redan är medvetna
om den myriad av källor till potentiella fel som statistiska
undersökningar ofta är behäftade med, och riktar uppmaningen
till läsare som mer sällan konfronteras med denna typ av
problem.

12. Denna beskrivning av verkligheten kan modifieras något. Ty
av data ur HBU 1978 gjordes en del beräkningar och analyser
som gav intressant information, vilken har kommit att ut-
nyttjats kanske främst i sammanhang utanför denna studie.

13. För HBU 78 saknar vi framförallt särredovisningen av de en-
samstående.
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1 INLEDNING

I bilaga ZB ges resultaten av de analyser som utgjort beslutsun-

derlag då vi valt förklarande variabler till våra modeller. Ne-

dan kommer vi också motivera val av storlek för de två konsumr

tionselasticiteter som använts till modellerna i huvudtexten.

Först ska vi emellertid motivera varför vi tror att det mest

relevanta måttet på välfärdsutvecklingen är just den ,privata

konsumtionen.

2 MÅTI' PÅ VÃLFÃRDSUTVECEINGEN

Som framgått av t ex resonemanget i avsnitt 1.1.2.1 i huvudtex-

ten tror vi att den materiella välfärdsutvecklingen har bety-

delse för hur mycket människorna kör med sina personbilar. Ett

relevant sådant mått tas upp redan i avsnitt 3.1. Nämligen bil-

täten, vilken vi mäter som antal personbilar per 1000 innevåna-

re. Man kunde också tänka sig att räkna på antalet telefoner

eller papperskonsumtion. Alla dessa mått kan ju tjäna bra som

indikatorer på välståndssamhällets framskridande.

Utvecklingen för sådana mått är dock egentligen bara indirekta

resultat (eller låt vara re delresultat) av ro-

duktions-, inkomst -eller konswmtionsutveckling. Vi har då valt

att räkna på ett av dessa senare, mer direkta, mått1 och då mer

exakt på privat konsumtion.

2.1 Inkomster eller privat konsumtion

Man skulle naturligtvis kunna tänka sig att använda sig av något

inkomstmått istället för ett konsumtionsmåttz. Som framgår av

huvudtexten utnyttjar vi HBUzs material i stor utsträckning då

vi söker samband mellan välståndsnivå och GKS. Där finner vi

följande genomsnittliga konsumtionsutgifter för grupper av hus-

' håll indelade i klasser efter (den genomsnittliga) disponibla

inkomsten:
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Tablå B2.l Genomsnittliga inkomst- och privata konsumtionsupp-
gifter i HBU (för grupper av hushåll)

 

HBU 69 HBU 78 HUT 85

1000-tal kronor

 

Disp Tot Disp Tot Disp Tot
inkomst kons inkomst kons inkomst kons

- 9 21,9 - 19 43,3 - 36 84,2
10 - 14 20,0 20 - 29 44,1 37 - 54 76,7
15 - 18 22,4 30 - 39 44,2 55 - 73 87,6
19 - 23 26,5 40 - 49 60,1 74 - 92 101,7
24 - 28 29,7 50 - 59 69,5 93 - 111 115,6
29 - 33 33,2 60 - 69 74,2 112 - 129 132,5
34 - 37 36,2 70 - 79 83,1 130 - 148 150,8
38 - 42 39,3 80 - 99 91,3 149 - 167 168,5
43 - 56 47,6 100 - 119 109,8 168 - 223 196,0
57 - 53,4 120 - 133,9 224 - 268,9

I de lägre inkomstskikten har respondenterna som synes redovisat

högre konsumtionsbelopp än disponibla inkomster. Först i de hög-

re inkomstskikten tycks balans börja råda mellan utgifter och

inkomster.

Om denna paradox kan man spekulera3. För oss är emellertid det

intressanta till vilket mått som hushållens körlängder är rela-

terade. Bl a därför att inkomstuppgifterna i många fall är orim-

ligt låga väljer vi att utnyttja konsumtionsdata4.
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3 v Konsumxoms, HUSHÅLLSSTORLEKENS ocn ÅLDERNS BETY-

DELSE

För att få ett grepp om konsumtionens, hushållsstorlekens och

ålderns eventuella betydelse för GKS5 sätter vi upp följande

multiplikativa modell:

GKSH = f(K, A, A)

där
GKSH = genomsnittlig privat körsträcka för gruppen av hushåll
K = " " konsumtion " " " "
A = genomsnittligt antal hushållsmedlemmar
Å = genomsnittlig ålder för hushållens huvudmän6

för vardera enbilshushållen och flerbilshushållen. Ålder blir en

dummyvariabel enligt:

3
- 29: D1

30 - 39: D2

40 - 49: D3

50 - 64: D4

Med denna ekvationsstruktur kommer positiva koefficienter i ek-

vationerna nedan betyda att man i aktuell åldersgrupp kör mer

med sina bilar än vad pensionärer gör. Negativa koefficienter

betyder det motsatta. Resultaten för de tre HBUzna ges direkt

nedan7 (t-värden inom parentes).

HBU 69

l-bilshushåll:

GKSH = 0,42-K - 0,12-A + 0,48°D1 + 0,32-D2 + 0,22-D3 + 0,18-D4

(51 ('2128) (51 (4112) (2171) (2142)

R2(korr) = 0,32

flerbilshushâll:

GKSH = 0,14-K + 0,31-A + 0,46-D1 + 0,10-D2 + 0,12-D3 + 0,17°D4

(1:09) (2:04) (1:70) ( ,52) ( ,68) ( ;96)
R2(korr) = 0,11
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HBU 78

l-bilshushåll:

GKSH = 0,42-K - 0,05-A + 0,50-D1 + 0,34-D2 + 0,26-D3 + 0,24-D4

(5,57) ('1115) (9,01) (6:15) (4:48) (4:50)
R2(korr) = 0,57

flerbilshushåll:

GKSH = 0,36°K - 0,03-A + 0,48°D1 + 0,47-D2 + 0,52-D3 + 0,56-D4

(2/75) (" :26) (1135) (1133) (1147) (1159)

R2(korr) = 0,13

HUT 85

l-bilshushåll:

GKSH = O,45°K - 0,10-A + O,26°D1 + 0,20°D2 + 0,12-D3 + 0,08-D4

(7,04) (-2,36) (4,79) (3,93) (2,31) (1,55)

R2(korr) = 0,38

flerbilshushåll:

GKSH = O,20°K - 0,02-A + 0,05-D1 - 0,00°D2 + 0,06°D3 + 0,07-D4

(2:28) (' ,36) ( ,35) (' ,01) ( ,38) ( :51)
R2(korr) = 0,08

Av ovanstående ekvationer framgår tämligen klart att:

* GKSH samvarierar med hushållens konsumtionsnivå
* GKSH ej samvarierar med hushållsstorlek
* åldern har betydelse för GKS. Detta är särskilt påtagligt vid

en jämförelse mellan pensionärer och icke-pensionärer

Dessa resultat är anledningen till att de förklarande variabler-

na K och PA (nr 2 och 4 i uppställningen i huvudtextens avsnitt

3.1.2) tagits med i vårt modelleringsarbete. Samt varför varia-

beln hushållstorlek strukits.

Kanske förtjänar också den tämligen höga graden av stabilitet

(utom för hushållsstorlek) för koefficienterna (=elasticiteter-

na) i ekvationerna som tycks ha gällt över tiden viss uppmärk-

samhet.
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3.1 - Elasticiteter för konsumtionen

Till modellerna i såväl den konventionella ansatsen som i Stan-

dardbilistansatsen har vi använt oss av förutbestämda elastici-

teter för den privata konsumtionen. Vi ska nu redogöra för hur

vi gått tillväga vid valet av storleken för dessa.

3.1.1 Konsumtionselasticiteten i den konventionella ansat-

sen

I den konventionella ansatsen sätter vi upp modeller för dels

rikets samtliga bilar och dels för rikets samtliga privata bi-

lar. D v 5 GKS avser hela resp en (större) del av bilparken. Vi

har i båda fallen valt en elasticitet för konsumtionen om 0,43.

Denna siffra har erhållits som ett resultat av (det ovägda) me-

delvärdet för konsumtionen i ekvationerna för 1-bilshushållen i

HBUzna ovan (O,42+0,42+0,45)/3=0,43. Om detta sätt att förutbe-

stämma elasticiteten för konsumtionen till modellerna i den kon-

ventionella ansatsen kan bl a följande sägas:

* vi ser att l-bilshushållen enligt HBU omfattar blott en, för-
visso stor, delmängd bilar jämfört med de två personbilsaggre-
gat som omfattas i den konventionella ansatsen.

I HBU-ekvationerna ovan är K-elasticiteterna för flerbilshus-
hållen genomgående lägre än dem för l-bilshushållene. Detta
tyder på att den verkliga K-elasticiteten för aggregatet de
privata personbilarna (motsvarande modellerna nr 2 enligt in-
delningen i avsnitt 1.2.1 och regressionsanpassningarna nr 5
och 6 i huvudtexten) skulle kunna vara av något mindre storlek

än de 0,43 vi valt att använda. Företagsbilarna inkluderas i
det personbilsaggregat modellerna nr 1 avser att gälla (hela
bilparken), och om vi tror att dessa företagsbilar är jämfö-
relsevis mindre känsliga för förändringar i bensinprisnivån
blir vår förutbestämda elasticitet för konsumtionen än mer
missvisande i regressionsanpassningarna nr 3 och 4 (i huvud-
texten). Vi har emellertid för närvarande inget bättre data-
material att räkna på9.

* det vi har gjort är att vi tagit en elasticitet skattad i en
modell och satt in i en helt annan modell. (Skillnaden består
bl a i att vi har olika förklarande variabler i de två model-
lerna). Även om ett sådant förfaringssätt inte är helt för-
kastligt så väcker det i alla fall betänkligheter.
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I vårt fall går det emellertid inte att göra på annat sätt.
Bensinpriset kan ju inte inkluderas i HBU:s tvärsnittsdatalo,
men kan samtidigt knappast undvaras i modellerna i huvudtex-
ten. Därmed måste det bli en skillnad mellan modellerna vad
gäller förklaringsvariablernall.

I huvudtexten presenterar vi regressionsresultaten både med och

utan förutbestämd konsumtionselasticitet. Åtminstone för Stan-

dardbilistansatsen (se vidare följande avsnitt 3.1.2 nedan).

Detta ger läsaren ökademöjligheter att göra en egen bedömning.

3.1.2 Konsumtionselasticiteten för Standardbilisterna

Till modellerna i Standarbilistansatsen har vi valt en förutbe-

stämd K-elasticitet om 0,38. Denna siffra är ett medelvärde för

resultaten av HBU-ekvationerna (även här endast 1-bilshushållen)

med modellen:

GKS = f(K, A)

Vi utgår från samma data som ovan, men alla pensionärshushåll

har tagits bort ur materialet. Standardbilisterna ska ju bestå

av manliga icke-pensionärer. Dessutom gör vi här ingen ålders-

analys. I övrigt är det nu fråga om en upprepning av beräkning-

arna från avsnitt 3.1. Något som också syns i ekvationerna ne-

dan. För de tre HBUzna får vi:

HBU 69

GKSH = 2,52 + 0,43°K - 0,15'A

(2,87) (5,26) (-2,60)

R2(korr) = 0,12

HBU 78

GKSH = 2,94 + 0,39'K - 0,06°A

(5128) ('1125)

R2(korr) = 0,18

HUT 85

GKSH = 3,66 + 0,31-K - 0,04'A

(5,87) (5,43) (-1,15)

R2(korr) = 0,20
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Mot uppläggningen av denna analys kan riktas kritik liknande den

som anförts i avsnitt 3.1.1 ovan då vi bestämde K-elasticiteten

för modellerna i den konventionella ansatsen. Vi har förstått

att ekvationerna ovan avser ett annat personbilsaggregat än vad

vi har tänkt oss att Standardbilistansatsen ska gälla för. Fram-

förallt besväras vi av ett övertäckningsfel genom att vi här

också har inkluderat kvinnorna i datamaterialet. Som i avsnitt

3.1.1 stämmer inte heller här modellerna riktigt överens med dem

vi har satt upp i huvudtexten.

I övrigt kan följande observeras i ekvationerna ovan:

* här ser vi nu ytterligare exempel på när koefficienterna för A
(antal hushållsmedlemmar) får låga (=mindre än 2) t-värden.
Jämför med resonemanget i inledningen av kapitel 3 ovan.

* vi ser också att K-elasticiteten tycks ha minskat över tidenlz.
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4 . KVINNORNAS BETYDELSE FÖR GKS

I våra HBU-data kan vi i allmänhet inte urskilja om det är män

eller kvinnor som står bakom de uppgivna körlängderna. Vi har

emellertid data för ensamstående (HBU 69 och HUT 85), och i des-

sa fall är åtskillnad möjlig. Vi sätter upp modellen:

GKSH = f(K, A, DMK, Å)

där
GKSH = genomsnittlig privat körsträcka för gruppen av hushåll
K = " " konsumtion " " " "
A = genomsnittligt antal hushållsmedlemmar
DMK = en dummyvariabel; Kvinna=0, Man=1
Å = genomsnittlig ålder för hushållens huvudmän

för hela datamaterialet, d v 3 även inkluderande flerbilshushål-

len. Ålder blir en dummyvariabel enligt:

55
- 29: D1

30 - 39: D2

40 - 49: D3

50 - 64: D4

Med en positiv koefficient för DMK får vi att män kör längre än

kvinnor och tvärtom. Regressionerna ger:

HBU 69

GKSH = 0,39 K-O,42-A+0,27-DMK+1,05°D1+0,99°D2+0,50°D3+0,44-D4

(2,22)(-2,23) (1,73) (3,27) (3,04) (1,60) (1,40)

R2(korr) = 0,37

HUT 85

GKSH = 0,32'K-0,16-A+0,22°DMK+0,36°D1+0,36°D2+0,30-D3+0,16°D4

2 (2,42)(-1,57) (3,02) (2,98) (2,76) (2,17) (1,20)
R (korr) = 0,21

Vi ser av ekvationerna att män ska köra mer än kvinnor, åtmins-

tone vad gäller de ensamstående bilanvändarna. Istället för

elasticitetskoefficienter kan det här vara intressant att se på

en additiv modell13 som ger koefficienterna uttryckta i mil. Vi

får:
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HBU 69

GKSH = 0,002-K-128°A+276°DMK+1135-D1+1037'D2+614-D3+397°D4

(1113) (_1I32)(1I73) (3,53) (3,20) (1I94) (1124)

R2(korr) = 0,30

HUT 85

GKSH = 0,002°K- 51-A+259-DMK+ 349'D1+ 362-D2+304-D3+214-D4

(1166) (-1I04)(3I86) (3116) (3110) (2146) (1178)

R2(korr) = 0,23

Här kanvi se att de ensamstående männen tycks köra ungefär lika

mycket mer än kvinnorna såväl 1969 som 1985. Innan vi går vidare

och analyserar effekten av det ökande antalet flerbilshushåll

ska vi göra enliten utvikning.

4.1 De ensamståendes bilanvändning

Som en liten utvikning ska vi nu titta lite närmare på de ensam-

ståendes bilanvändning som en funktion av antalet hushållsmed-

lemmar. Det tycks nämligen som om, tvärtemot vad som gäller HBU-

data i övrigt, den (bortsett från ålder och kön) viktigaste

variabeln när vi modellerar de ensamståendes bilanvändning skul-

le vara antal hushållsmedlemmar (d v s antalet hemmavarande barn

- det är ju fråga om ensamstående). Detta låter intuitivt rik-

tigt. Den ensamstående drar sig säkert ofta för att ge sig ut på

(längre) bilturer med flera (små) barn i bilen.

Andelen frånskilda har ju som bekant ökat under de senaste de-

cennierna, och här kan vi alltså ha en ytterligare företeelse

som verkat minskande på GKST. I regressionsanalysen ovan repre-

senterar koefficienterna effekter givet att allt annat är lika.

Detta ger emellertid inte alltid en riktig beskrivning av hur

verkligheten faktiskt ser ut. Därför ger vi också, på följande

sida, en tablå 4.1 för vägda aritmetiska medelvärden över GKSH

för de ensamstående efter hushållsstorlek:
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Tablå B461 De ensamståendes GKSH efter antalet hushållsmedlemmar

 

HBU 69
Antal hushållsmedlemmar GKSH

1 1 219

2 919
3 850
4 - 1 425 (733)

HUT 85
Antal hushållsmedlemmar GKSH

1 1 126
2 1 084
3 1 082
4 - ' 946

Vi ser tydligt hur GKSH samvarierar negativt med hushållstorle-

ken. Lägg dock märke till att GKS för 4-personershushâllen är

hög (1425 mil) i HBU 69. I denna grupp har vi emellertid endast

4 observationer. En av dem. är en kvinna i 30-årsåldern (med 3

barn?) och 1 bil, med vilken hon körde 3500 mil under år 1969.

Ett verkligt extremvärde således. De 733 milen som finns i pa-

rentesen är den siffra vi erhåller om denna observation/kvinna

plockas bort ur materialet.

Vi kan också nämna att skillnaden i körlängder mellan "unga"

(=icke-pensionärer) ensamstående med resp utan barn är större än

vad som framgår av tabellerna ovan. Ty bland l-personshushållen

finner vi samtliga pensionärer, vilka har en markerat lägre GKS

än övriga (och därför "drar ner" snittet).

Denna minianalys anser vi emellertid inte vara tillräcklig för

att ta in en skilsmässovariabel i modellerna i huvudtexten.

Det kan dock kanske bli något för framtida modellbygge14.
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5 EFFEKTEN PÅ.GKS av ANDRABILAR

I avsnitt 1.1.2.2 i huvudtexten har vi hävdat att det ökande in-

slaget av hushåll somskaffar sig fler bilar än 1 inverkar ned-

pressande på total GKST för hela bilparken. Vår hypotes är att

man använder andrabilen i mindre utsträckning än förstabilen

etc. Utifrån granskningen av HBU-materialet kan man i alla fall

dra slutsatsen att ett hushåll med t ex två bilar ceteris pari-

bus inte genererar en dubbelt så lång GKSH som l-bilshushållet.

Detta kan vi se när vi sätter upp modellen:

GKSB = f(K, A, BpH, Å)

där
GKSB = genomsnittlig privat körsträcka per bil (i gruppen av

hushåll)
K = genomsnittlig privat konsumtion för gruppen av hushåll
A = genomsnittligt antal hushållsmedlemmar
BpH = genomsnittligt antal personbilar i gruppen av hushåll
Å = genomsnittlig ålder för hushållens huvudmän

för materialet över samtliga bilshushåll. Ålder blir en dummyva-

riabel enligt:

&
- 29: D1

30 - 39: D2
40 - 49: D3

50 - 64: D4

Det finns alltså två skillnader mellan modellerna här jämfört

med dem i kapitel 3 ovan. GKS står inte längre för hushållens

genomsnittliga körsträcka med samtliga sina bilar15 utan den

genomsnittliga körsträckan per bil. Vi har också en ny variabel

för antal bilar i (gruppen av) hushåll. Det är alltså dess koef-

ficient som.mäter effekten av flerbilsägande. Är denna koeffici-

ent negativ betyder det att fler bilar i hushållet innebär kort-

are genomsnittlig körsträcka per bil och omvänt. Våra regres-

sioner ger oss följande resultat:
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HBU 69

GKSB = O,40°K-0,07-A-0,46°BpH+O,47-D1+0,28°D2+0,21°D3+0,18'D4

(5,06)('1,27)(-2,75) (5,68) (3,55) (2,65) (2,51)
R2(korr) = 0,29

HBU 78

GKSB = O,42'K-0,07°A-O,26°BpH+O,46°Dl+0,32°D2+0,27'D3+O,24°D4

(6,ll)(-1,70)(-2,48) (8,01) (5,49) (4,41) (4,37)

R2(korr) = 0,47

HUT 85

GKSB = O,40-K-0,07°A-O,27°BpH+O,25°D1+0,18-D2+0,14°D3+0,10-D4

(5,88)('1r71)('2:09) (4:54) (3,55) (2,68) (1,97)
R2(korr) = 0,28

Då data här är exakt samma, och modellen nästan likadan, som i

kapitel 3 är det inte förvånande att ekvationernas resultat

starkt påminner om varandra. Här är om möjligt dock stabiliten

än mer markerad. Av koefficenterna för BpH ser vi också att vi

fått stöd för vår hypotes om att flerbilshushållen inte ökar sin

körsträcka proportionellt med antalet bilar. I den multiplika-

tiva modellen blir emellertid koefficienterna lite svårtydbara.

Här är additiva modeller mer illustrativa - åtminstone för BpH,

och kanske också för åldersdummies:

HBU 69

GKSB = 0,0l-K-19,0-A-299°BpH+663°D1+360°D2+251'D3+214-D4

(2,77)(' ,82)('1,66) (5,75) (3,24) (2,29) (2,10)
R2(korr) = 0,21

HBU 78

GKSB = 0,0l°K-12,9°A-246-BpH+607-D1+400°D2+337-D3+299'D4

(5:03)(' ,70)('2,44) (8,14) (5,34) (4,32) (4,14)
R2(korr) = 0,39

HUT 85

GKSB = 0,00-K- 1,7'A-183'BpH+266°Dl+202°D2+172-D3+129-D4

(4,48)(' :13)('1r86) (4,94) (3,99) (3,25) (2,49)
R2(korr) = 0,24
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Här alltså koefficenterna uttryckta i mil. Särskilt intressant

är kanske att notera att den negativa effekten på körsträcka per

bil av flerbilsägande tycks avta över tiden. Detta är en iaktta-

gelse som vi kommer utnyttja i bilaga 2D, avsnitt 2.3. Lägg ock-

så märke till de genomgående låga t-värdena för antal hushålls-

medlemmar A.
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NOTER

1. Indexerat har emellertid i princip alla dessa mått, såväl de
direkta som de indirekta, haft en likartad numerisk utveck-
ling. T ex ger korrelationsmatrisen med åtföljande diagram i
huvudtextens avsnitt 3.2 viss illustration av detta.

2. Produktionsmått strykes på en gång då uppgifter om sådana
Överhuvudtaget inte finns med i HBU-data.

3. Man kan tänka sig att inkomstuppgifterna allmänt är uppgivna
i underkant. Detta kan ha gjorts avsiktligt, d v 8 man vill
dölja sina verkliga inkomster, men också 8 a s oavsiktligt,
d v 8 man har inte betraktat t ex studielån som inkomst.

4. Aggregerat för hela befolkningen på riksnivå skiljer sig inte
summan av den privata konsumtionen särskilt mycket från in-
komsterna. Vi företar emellertid även viss disaggregerad ana-
lys, och vill för konsekvens skull hålla oss till ett och
samma begrepp hela tiden.

5. När vi nu och i fortsättningen talar om GKS enligt HBU, d v s
GKSH, är det på plats med ett par klargöranden:

* i HBU mätes inte körsträckor för enskilda fordon utan den
körsträcka som hushållet genererat med hela sin "bilpark".

* det vi har data över är inte körsträckor för enskilda hus-
håll utan för grupper av hushåll (enligt beskrivningen i
bilaga 2A, kapitel 3).

* utifrån dessa förutsättningar kan vi (vilket kommer göras i
följande bilaga 2C) räkna ut en GKS per bil för grupper av
fordon. -

* slutligen bör också sägas att våra data ur HBU avser endast
det personbilsresande som man i hushållen företagit privat.
Resor i tjänsten med den egna bilen etc ska inte ingå i vå-
ra siffror för GKS.

6. I bilaga 2A, avsnitt 2.1 anges de grundläggnade riktlinjerna
för hur man i HBU valt att definiera begreppet huvudman.

7. Lägg märke till att vi p 9 a utrymmesskäl vanligen ej sätter
ut de skattade siffrorna för konstanten i detta kapitel. Lik-
väl har samtliga ekvationer skattats med konstant. Något som
för övrigt också framgår av modellernas dummy-struktur.

8. Man ska kanske vara försiktig med att dra slutsatser utifrån
dessa resultat. Vi ser ju bl a att våra modeller här inte ger
helt tillfredsställande resultat, t ex vad avser förklarings-
grader. Ändå finns det argument som styrker tankegångarna om
en lägre K-elasticitet för flerbilshushållen:

* Först och främst kan vi (i rådata) se att flerbilshushållen
disponerar över större ekonomiska resurser än l-bilshushål-
len. Kanske har man i flerbilshushållen det så pass gott
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ställt att man i dessa har kunnat tillfredsställa sina re-
sebehov (med personbil) fullt ut, och därför ej ökar detta
bara för attman får några kronor till att disponera.

Man kan också tänka sig att det bland flerbilshushållen
återfinns ett jämförelsevis stort antal företagsbilar som
arbetsgivaren ställt till den anställdes disposition. Ofta
står arbetsgivaren också för kostnaden (åtminstone till en
del), och i dessa fall ter det sig också naturligt att kör-
sträckan blir mindre avhängig hushållet allmänna konsum-
tionsnivå. Dock kan man ju tänka sig att det existerar ett
indirekt samband på så sätt att det företrädesvis är högin-
komsttagare som ges förmånen att disponera arbetsgivarens
bilar för privat bruk.

HBU är som sagt en hushållsbudgetundersökning och inkluderar
alltså inte företagsbilar (när de användes i tjänsten) i
mätningarna.

I ett tvärsnittsmaterial är bensinpriset konstant (för alla
aktörer), och då går det naturligtvis inte att studera ef-
fekter av förändringar i detta.

Någon tycker kanske att modellerna i alla fall bör likna
varandra så mycket som möjligt, och att variabeln för A
(antal hushållsmedlemmar samt dummies för Å (ålder) därför
ej bort inkluderas i modellerna ovan. Detta kan givetvis
diskuteras.

Klart är emellertid att modellen GKSH = f(K) ger K-elastici-
teter av ungefär samma storleksordning som GKSH = f(K,A,Å).

Ett

inslag av företagsbilar bland Standardbilisternas
Jämför också med avsnitt 4.4 i huvudtexten.

resultat som är förenligt med antagandet om ett ökande
fordon.

En additiv (eller linjär) modell får här formen:

GKSH = c + a-K + [3.14 + 'y-DMK + ö-Dl + co-DZ + Ä-D3 + v-D4

Jämför också med resonemanget i not 48 i huvudtexten.

Detta kan kanske bli särskilt väl motiverat om nuvarande
babyboom, och skilsmässofrekvens, håller i sig. I och för
sig kan detta motverkas av ett omgifte av växande omfattning
framöver.

En sådan modell kan man naturligtvis sätta upp. Något som vi
också gjort. Resultaten blir konsistenta med dem vi visar,
men knappast mer illustrativa. Därför nöjer vi oss med att
visa resultaten för blott denna modell.
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1 . DATA FÖR STANDARDBILISTANSATSEN

Denna bilaga 2C ger en detaljerad redogörelse för antaganden och

tillvägagångssätt vid beräknandet/konstruerandet av de olika ka-

tegorier bilanvändare som hela Standardbilistansatsen bygger på.

1.1 Tillgängliga data

Data har utnyttjats från i huvudsak två källor. Nämligen HBU-

data och data som VTI tagit fram tidigare i samband med arbetet

med bilinnehavsmodellen (VTI-Rapport 301) samt vissa ytterligare

beställningar från SCB. I fortsättningen kallar vi denna senare

databas BIM-data. För avstämning har dessutom data i viss ut-

sträckning hämtas ur bl a folkbokföringen.

1.1.1 HBU-data

Vi har data från HBU 1969, 1978 och 1985. Intressant för oss nu

är uppgifter om antalet hushåll efter olika gruppindelningar

samt det antal bilar som ägs (HBU 69 och HBU 78) eller som dis-

poneras (HUT 85) av dessa hushåll. Därutöver behöver vi uppgif-

ter över hushållens körsträckor. Sedan kan vi själva enkelt be-

räkna (den genomsnittliga) körsträckan per bil. I tabell 1-3 i

tabellappendix till denna bilaga 2C ges en koncis sammanställ-

ning av de data vi förfogar över genom.våra beställningar ur

HBU.

Där använder vi följande beteckningar/förkortningar för de olika

hushållskategorierna (som kan vara värda att redan nu memorera,

ty dessa kommer återkomma åtskilliga gånger i denna bilaga):

IP = Icke-pensionär
P = Pensionär

IPEM = Ensamstående manlig icke-pensionär
IPEK = Ensamstående kvinnlig icke-pensionär
IPSMlK = Icke-pensionärshushåll som äger/disponerar blott 1 bil
IPSMIKZ = Icke-pensionärshushåll som äger/disponerar mer än 1

bil

PEM 0 s v motsvarande ovan, men nu för pensionärer
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Lägg märke till:

a) att vi inte har så detaljerade data ur HBU 78 som ur HBU 69
och HUT 85.

b) att de ensamstående är en separat redovisad delmängd av alla
hushåll. Därför summerar inte IPEM, IPEK, IPSMlK plus IPSM1K2
till IP. Istället gäller blott IPSMlK + IPSMlKZ = IP (och
motsvarande för pensionärer).

c) att vi använder uttrycket pensionär synonymt med uttrycket
ålderspensionär. Förtidspensionärer m.m har alltså klassifi-
cerats som icke-pensionärer. (Se bilaga 2A, avsnitt 2.1 för

en utförligare redogörelse av "vårt" pensionärsbegrepp).

1.1.2 BIM-data

I tabell 4 ges de data ur det 3 a s ursprungliga "BIM-materia-

let" (i motsats då till vad vi kan kalla det utbyggda BIMrmate-

rialet, vilket vi strax också ska visa) som är intressanta för

oss här. Det är totalsiffror över "verkliga" antalet bilinneha-

vare, enligt en beräkningsmetodik som utvecklats vid VTIl, för 4

olika grupper bilanvändare (här då i form av bilinnehavare) un-

der åren 1975-84.

Då data här avser tillståndet per den 31 december varje år, men

Vi vill räkna på årsmedelvärden har sådana beräknats medelst

linjär interpolering. Redovisningen av dessa data ges i tabell 5.

Här kan det vara värt att fästa uppmärksamheten på de karakte-

ristiska mönstren i tillväxttakt som de olika grupperna uppvi-

 

sarZ:

Män, ickeápensionärer: antalet bilinnehavare i denna grupp
(IPM) är i stort oförändrad under perioden

1976-84. Dock ökar antalet något i
början, och minskar mot slutet

Kvinnor, icke-pensionärer: ökningstakten i antalet bilinne-
(IPK) havare för denna grupp uppvisar en

tämligen hög grad av samvariation
med den allmänna ekonomiska utveck-

  

lingen3

Män, pensionärer: antalet växer stabilt med c a 12000-
(PM) 14 000 per år

VTI MEDDELANDE 648



Bilaga 2C

 

Sid 3(11)

Kvinnor, pensionärer: antalet växer exponentiellt med 0 a
(PK) 10-11% per år

Vi kommer nämligen nedan (framförallt i avsnitt 2.2.1) att ut-

nyttja dessa mönster i "datamanipulationen".

BIM-data omfattar endast en del av den tidsperiod som vi stude-

rar i vårt körsträckeanalys. För den tidigare delen av 1970-

talet är data mer svåråtkomliga4 och ofullständiga. Ett problem

som vi får dras med (nedan visas hur vi här har tacklat detta).

BIM-projektet avslutades under år 1986, och följaktligen saknar

vi också data för åren under den senare delen av 1980-talet.

Uppgifter för dessa år har vi i alla fall kunnat skattanågor-

lunda tillfredsställande.

Som även nämnts i not 1 ligger tämligen komplicerade beräkningar

av ett omfattande datamaterial bakom sifferserien Över verkligt

antal bilinnehavare (tabell 4). Lite grovt kan man dock beskriva

beräkningsmetodiken som att man lagt till ett visst antal bil-

ägare med endast avställda fordon (s k passiva bilinnehavare)

till dem som innehaft aktivregistrerade bilar. Detta antal kan

också uttryckas i form av en andel av de passiva bilinnehavarna.

En andel som varierar mellan olika grupper (enligt vår klassi-

ficering här), men uppvisar en god stabilitet över tiden inom

resp grupp5. Vi har antagit att dessa andelar förhållit sig sta-

bila även under åren 1985-1989. Därigenom kan vi ur ett enkelt

datamaterial (från SCB) lätt skatta en fortsatt utveckling för

BIM-serien, som bör ligga nära den faktiskas. Dessa utvidgade

BIM-data ges (blott för årsmedelvärden) i tabell 6.
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2 .HOPJÃMKNING AV HBU-DATA OCH BIM-DATA

Här kan det först vara intressant att notera att det år 1978 en-

ligt BIM fanns 2 479 044 bilinnehavare i Sverige i åldrarna

18-81 år. HBU:s skattningar av bilar ger ett antal om 2 457 760.

För år 1985 finner vi att överensstämmelsen är av i stort sett

samma styrka - 2 728 682 enligt BIM mot 2 709 293 enligt HBU.

Materialen ger alltså, trots att de räknar på olika storheter,

ungefär samma totalsiffror. Skillnaden handlar om drygt 20 000,

eller en knapp procent.

Detta kan tolkas så deras resp "täckningsfel" jämnar ut varand-

ra. Bland BIM:s bilinnehavare finns ju en del flerbilsägare,

samtidigt som HBU t ex ej omfattar sådan bilar som visserligen

ägs av fysisk person men uteslutande används i rörelse.

Vi tar denna överensstämmelse till intäkt för att det vi kommer

göra kan betraktas som acceptabelt när vi, något förenklat ut-

tryckt, går tillväga på följande sätt:

* utifrån de 3 punktskattningarna ur HBU (1969, 1978 och 1985)
och BIM-data konstruerar vi en antalsutveckling 1969-19897
för relevanta kategorier bilanvändare. D v 3 vi fyller igen
de hål vi har i tidsserien, och bryter även ner data till mer
detaljerad nivå än vad vi för närvarande förfogar över.

Innan vi när denna slutprodukt - detaljerade data över bilinne-

havsutvecklingen för olika bilistkategorier - måste vi utnyttja

och bearbeta, medelst en del (mer eller mindre) plausibla anta-

ganden, de data vi har. Detta måste göras i flera steg. Vi bör-

jar med att ta itu med HUT 85.

2.1 Finfördelning av HUT 85

Vi ska nu finfördela gruppindelningen i HUT 85 något mer än vad

som gavs i tabell 3. Arbetsgången blir följande:
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1. Som 'vi ser uppgår antalet fordon i ensamstående icke-pen-
sionärshushåll till något mer än 1 bil per hushåll. Vi antar
att det år 1985 (och även 1978 och 1969) endast förekom 1-
bils-eller 2-bilshushåll bland dessa grupper8 (såväl för
Männen som för kvinnorna). Bland ensamstående pensionärer
förekommer enligt HBU endast 1-bilshushåll.

2. Det framgår tydligt av tabell 3 (och även 1 och 2) att pen-
sionärer använt sina bilar i mindre utsträckning än icke-
pensionärer.

HBU visar också på en icke helt obetydlig förekomst av fler-
bilshushåll bland gifta/sammanboende pensionärer.

Emellertid säger inte HBU något om vem, i ett hushåll som
äger (eller disponerar) vilka fordon. Blott att hushållet
gör det. En hel del av flerbilspensionärshushållen består av
fler än 2 personer. Det ligger nära till hands att tro att
det oftast är fråga om vuxna (här betyder det fyllda 18 år)
hemmavarande barn. Många gånger är det säkert också detta/
dessa barn sam disponerar hushållets andra/tredjebil. Att
det faktiskt förhåller sig så antyds av data på flera sätt.

Så används t ex i allmänhet ett hushålls andrabili mindre
utsträckning än dess förstabilg. För pensionärshushållen
råder dock, enligt HBU, snarast det omvända förhållandet.
Detta kan ses t ex genom att studera histogram över olika
hushållskategoriers GKSH. Dessa histogram uppvisar vanligen
hyggliga normalfördelningar, men körsträckehistogrammen för
flerbilspensionärshushåll innehåller 2 pucklar. En kring
1 000 mil per år och en kring 2 000 mil per år. Man bör
tryggt kunna anta att den förra puckeln representerar GKSH
för ett "äkta" pensionärshushåll där samtliga fordon används
tämligen sparsamt. Den senare puckeln däremot representerar
förmodligen ett hushåll där den ena bilen används (i måttlig
grad) av pensionären och den andra (i påtagligt högre ut-
sträckning) av hemmavarande barn.

Det är besvärligare att påvisa, men man kan misstänka att
det även bland pensionärshushåll med 1 bil finns sådana där
fordonet åtminstone huvudsakligen utnyttjas av hemmavarande
barn.

Vi saknar möjlighet att mer exakt sära dessa olika katego-
rier bilanvändare åt i data. Som en schablonmässig bortrens-
ning av hemmavarande barns bilar hos pensionärshushållen
antar vi att det endast förekommer l-bilshushåll bland pen-
sionärerna. Detta gör att det 8 a 8 blir bilar över för
flerbilshushållen (pensionärer). Dessa flyttar vi i data
över tillde ensamstående männenlo. För data i HUT 85 inne-
bär detta att 7822 hushåll och (17765-7822=) 9943 bilar

tillförs ensamstående männen. Fordonens GKS för dessa "över-
förda" bilar antas vara av samma storlek som den för de
kvarvarande 782211. Fördelningen av bilarna på (de ensamstå-
endes) 1-bilshushåll och 2-bilhushåll sker i enlighet med
punkt 1 ovan.
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Av flerbilshushåll/pensionärer återstår ett antal om 7822
(som disponerar lika många bilar), som följdaktligen nu om-
vandlats till 1-bilshushåll.

De förflyttade fordonen antas utföra ett trafikarbete (GKS)

av samma storlek som de "urspungliga" fordonen i mottagar-
gruppen"12.

3. Vi antar konsekvent att mannen disponerar förstabilen i
flerbilshushållen/icke-pensionärer, och kvinnor Övriga bi-
lar13.

4. Enligt BIM-data ska fördelningen för icke-pensionärer år
1985 ha varit sådan att 73,6 procent av bilinnehavarna varit
män och 26,4 procent varit kvinnor. Vi vill nu att dessa
proportioner ska gälla också för antalet bilar som ägs/dis-
poneras av icke-pensionärer i HUT 85.

Detta gör vi genom att låta de gifta/sammanboende 1-bilshus-
hållen fungera som en utjämningspost. Ekvationen för fördel-
ningen av män och kvinnor som bilinnehavare bland dessa hus-
håll blir enke114. Samma fördelningsprinciper tillämpas även
på pensionärerna.

Därmed har vi grupperat hushåll och dessas personbilar i HUT 85

i sådana kategorier som vi tror kan vara relevanta vad avser

körlängder. Det slutliga utfallet av alla dessa råkneoperationer

ges av tabell 7.

2.2 Simultan bestämning av HBU 69 och BIM 1969-75

Då vi ska "konstruera" data för åren 1969-75 utgår vi från HBU 69

och den dataserie vi konstruerar benämner vi något oegentligt för

BIM-data. Det togs nämligen inte fram några data till bilinne-

havsmodellen för dessa år.

2.2.1 Uppdelning av HBU 69

 

Vid uppdelningen av HBU 69 följer vi principerna från avsnitt

2.1 ovan. Dock kan vi ej som där, under punkt 4, utnyttja BIM-

data för bestämning av mans- och kvinnoandelarna.

Istället antar vi helt enkelt att:
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* de bilburna kvinnliga pensionärernas antal ökat på samma sätt
under åren 1969-75 som de enligt BIM-data gjort under åren
1976-84, d v 3 med 11% årligen (se avsnitt 2.1 ovan samt ta-
bell 5).

* de bilburna kvinnliga icke-pensionärerna i genomsnitt ökat
med samma antal under åren 1969-75 som de, enligt BIM, gjort
under de år med god ekonomisk utveckling som infallit under
tidsperioden 1976-8415, d v 3 med 25 000 per år.

Genom att sedan räkna baklänges från år 1976 får vi talen för

kvinnor år 1969, varefter vi erhåller motsvarande tal för män

genom att stämma av mot HBU 69:s aggregerade siffror. Nu är det

en enkel match att färdigställa indelningen av HBU 69. Resulta-

tet visas i tabell 8.

2.2.2 Hopknytning av BIM och HBU

Det vi räknat baklänges ifrån är BIM-data, och som vi sett i av-

snitt 2 ovan finns i alla fall en skillnad om 0 a 20 000 enheter

mellan BIM och HBU. Innan vi knyter ihop BIM och HBU bör därför,

för konsistensens skull, korrigering göras antingen så att BIM

skrivs ner eller HBU upp. Då differensen är så liten har det

sannolikt ingen praktisk betydelse på vilket sätt det görs. Vi

väljer att skriva upp siffrorna för HBU 69.

Detta gör vi helt schablonmässigt genom att lägga till 20 000

enheter till männen i HBU 69. Vi ökar de icke-pensionerade män-

nens antal med 18 000, och de pensionerade männens med 2 00016.

Nu saknar vi blott data för männen (uppdelade i pensionärer och

icke-pensionärer) för åren 1970-75. Däremot har vi data för

startåret 1969 och för "slutåret" 1976. I brist på bättre me-

toder "fyller vi igen" åren 1970-75 för manliga pensionärerna

med hjälp av linjär interpolering.

För att skatta utvecklingen av manliga icke-pensionärer gör vi

på följande sätt:
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* vi räknar ut den årliga procentuella förändringen i Bilar i
trafik enligt Bilregistret17. Denna blir kedjad +33% mellan
åren 1969 och 1976.

* för våra BIM-data är motsvarande Ökning +27%. Därför skriver
vi ned årlig procentuell Ökning enligt Bilregistret med kon-
stanten 0,983. Då blir även dess kedjade Ökning +27%.

* vi vill nu att BIM-SUM ska följa denna nedskrivna Ökningstakt
enligt Bilregistet.

* med dessa förutsättningar blir antalet manliga icke-pensio-
närer (IPM) den enda okända storheten i likheten:

BIM-SUM = IPM + IPK + PM + PK

Därmed har vi skapat en sammanhängande tidsserie 1969-89 för fy-

ra av våra huvudgrupper. Dessa ges i tabell 9.

2.2.3 Detaljerade Ökningstal för undergrupperna

Vi ser av tabellerna 7 och 8 att vi har delat upp hushållen i

HBU i 12 olika grupper. Av tabell 9 ser vi också att fortfarande

har sammanhängande tidsserier för åren 1969-89 konstruerats för

endast de 4 (huvud-)grupperna. Som kommer framgå av följande

bilaga 2D kommer vi slutligen att laborera med 7 olika grupper,

vilka vi ansätter olika årliga kÖrlängder. Det vi nu ska visa är

hur Ökningstalen för dessa grupper har beräknats (redogörelsen

för hur dessa 7 olika grupper har valts hänskjuts alltså till

bilaga 2D, och vi får tills vidare bara acceptera dessas exis-

tens).

De 7 grupperna är som följer:

IPMl = IPEml + IPSmlk + IPSmlk*
IPM2 = IPEm2
IPKl = IPEkl + IPSmkl
IEK2 = IPEk2
ISKZ = IPSmlk2
PM = PEM + PSmlk
PK = PEK + PSmkl
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Som tidigare påpekats skiljer sig HBU och BIM något åt. När vi

nu ska räkna ut utvecklingen för våra 7 undergrupper utgår vi

från BIM-data. Detta innebär att vi implicit (vi företar alltså

inga explicita beräkningar i detta sammanhang) skriver ner HBU-

data med ett par procent för pensionärerna och upp med någon

procent för icke-pensionärernala.

Vi antar att IPM2 har vuxit linjärt Över tiden 1969-89, och vi

får då också ökningstalen för IPMl som en restpost ur den enkla

ekvationen:

IPMl = IPM - IPM2

Den årliga antalsökningen för resp undergrupp av de kvinnliga

icke-pensionärerna (d v 8 IPKl, IEK2 och ISK2) antas ha varit

linjärt proportionell med ökningstalen för dessas huvudgrupp,

d V 8 IFK.

Så ser vi t ex av bilaga 9 att IPK har ökat med (629749-253076=)

376673 under perioden 1969-85. Undergruppen IEK2 har, efter nöd-

vändig korregering för att uppnå konsistens mellan HBU och BIM19,

ökat med (4694-0=) 4694. Vi har att 4694/376673=0,0125. Detta

betyder att vi tilldelar IEK2 1,25% av IPK:s årliga Ökning. På

motsvarande sätt räknar vi fram procentsatserna 53,29 för IPKl

och 45,46 för ISK2.

För pensionärerna behöver vi inte göra några extraberäkningar

utan använder blott PM och PK som de är i tabell 9.

När nu alla dessa beräkningar, presenterade i tabell 10, är fär-

diga återstår att åsätta dem årliga körlängder. Detta ska vi

göra i följande bilaga 2D.
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NOTER

1. "Verkligt" antal bilinnehavare är ett mått som utvecklats
vid VTI i samband med arbetet med bilinnehavsmodellen. Det
man velat ta fram är ett sammanfattande mått för antalet
bilinnehavare med aktivregistrerade fordon samt dem.med en-
dast avställda fordon, men som någon gång i framtiden åter
kommer förfoga över en personbil i trafik. Bakom framtagan-
det av detta mått ligger ganska invecklade beräkningar ur en
ganska omfattande databas, som SCB tagit fram på uppdrag av
VTI.

2. Lägg märke till att vi nu - i motsats till tidigare - räknar
på antalet personer i grupperna (och ej dessas fordon).

3. Vilken kan mätas t ex i form av privat konsumtion. För en
numerisk redovisning av denna se bilaga 1.

4. D v 3 dyra att beställa från SCB. För närvarande planerar
man vid VTI att göra en samlad beställning av diverse data
från SCB. I denna ska eventuellt just dessa data ingå, och
vi är därför f n tvungna att avvakta denna större beställ-
ning.

5. Vi ser här tydliga paralleller med beräkningsgången av den
"verkliga" bilparken. Se vidare avsnitt 2.3 i huvudtexten
och bilaga 1.

6. Eller åtminstone det som skulle bli resultatet av de mer

omfattande beräkningarna enligt VTI:s metod.

7. När vi sedan analyserar GKS utnyttjar vi som bekant data för
endast åren 1970-1989. Då HBU företogs år 1969 måste dock
detta år ingå här.

8. Bland de ensamstående icke-pensionärerna finns det hushåll
med fler än 2 bilar. Dessa är emellertid så fåtaliga att ett
korrekt beaktande av dem ej har någon betydelse för de re-
sultat vi har presenterat i huvudtexten. Däremot skulle våra
beräkningar kompliceras avsevärt. Detta är ett exempel på
det slag av förenklingar som den följande framställningen är
full av.

9. Det vi har data för är dock blott det faktum att flerbils-
hushåll uppvisar en lägre körlängd per bil än vad enbilshus-
håll gör. Vi tror dock att detta beror på att andrabilen
används i mindre utsträckning än hushållets förstabil.

10. Vi tror nämligen att flickor i allmänhet flyttar hemifrån
tidigare än pojkar, vilka alltså blirkvar hemma och använ-
der (pensionärs)hushållets bil/ar.

11. En orsak till att dessa datamanipulationer får sådan summa-
risk karaktär är att det vi har uppgifter om blott är grup-
per av hushåll, och ej data för enskilda hushåll.
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Man .kan ha synpunkter på detta förfaringssätt. Så t ex blir
GKS-totalerna inte exakt desamma i de ursprungliga HBUzna
som i de reviderade.

Skillnaderna är emellertid av sådan storlek att de kan igno-
reras. Godtycke i ena eller andra riktningen går tyvärr ej
att undvika då vi här begagnar oss av data för grupper av
hushåll.

Här gör vi alltså ett förenklande antagande som kanske väger
upp det från not 10. Hur som helst görs ytterligare en kor-
rigering i den i texten följande punkt 4.

Ekvationen får följande utseende:

I V0,736 - IP IPEml + IPEm2 + IPSmlk + IPSmlk*
0,736 ° 2339621 - 304110 + 40028 + X + 294584
X = IPSmlk = 1083239

I V

Vi antar alltså att 1083239 av de gifta/sambo l-bilshushål-
lens 1167772 bilar utnyttjas av enman (och att 84533 ut-
nyttjas av kvinnor faller ut av sig själv).

Ekvationen för pensionärer ställs upp efter principerna ovan.

Som bekant bestod inte åren 1969-76 av en enda lång högkon-
junktur. Vad gäller kvinnlig bilanvändning har vi dock anta-
git att effekten av sämre konjunkturer motverkats av den ök-
ning i kvinnlig förvärvsfrekvens (och därmed förmodad ökning
av kvinnlig bilanvändning) som blev resultatet av den slopade
sambeskattningen år 1971.

Vi låter tilldelningens storlek vara proportionell mot den
inbördes storleken mellan dessa grupper, IPM och PM.

Dessa årliga procentuella förändringar har beräknats på års-
medelvärden enligt linjär interpolering av årsskiftesdata.

I samband med omläggningen av personbilsstatistiken år 1972
uppstod ett tidsseriebrott. Här har detta hanterats så att
data för samtliga år före 1972 har multiplicerats med kon-
stanten 0,9944.

Differensen mellan HBU och BIM är inte proportionell över de
4 huvudgrupperna.

För att få undergrupperna av kvinnliga icke-pensionärer kon-
sistenta mellan HBU och BIM krävs att HBU-data för dessa
multipliceras med 1,0199.
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Tabell 1'

IPEM

IPEK

IPSMlK

IPSM1K2

Sum IP

PEM

PEK

PSMlK

PSM1K2

Sum P

Sum IP+P

Tabell 2

IPEM

IPEK

IPSMlK

IPSM1K2

Sum IP

PEM

PEK

PSM1K

PSMlKZ

Sum P

Sum IP+P

Tabellappendix till Bilaga 2C
Sid 1(8)

HBU 69

Antal Antal GKS p GKS p
hushåll bilar hushåll fordon

103 511 104 116 1 316 1 308
62 710 62 710 1 133 1 133

1 415 212 1 415 212 1 344 1 344

140 264 292 119 2 329 1 118
1 555 476 1 707 331 1 433 1 305

12 712 12 712 479 479

0 0 0 0
128 651 128 651 i 853 853
10 456 21 880 1 987 945

139 107 150 531 938 867

1 694 583 1 857 862 1 392 1 270

HBU 78

1 635 938 1 635 938 1 454 1 454
280 272 - 2 608 -

1 916 210 - 1 623 -

228 128 228 128 861 861
4 555 - 1 270 -

232 683 - 896 -

2 148 893 2 457 760 1 538 1 345
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Tabell 3

IPEM

IPEK

IPSMlK

IPSM1K2

Sum IP

PEM

PEK

PSMlK

PSM1K2

Sum P

Sum IP+P

Tabellappendix till Bilaga 2C
Sid 2(8)

HUT 85

Antal Antal GKS p GKS p

hushåll bilar hushåll fordon

316 302 334 195 1 257 1 184
214 424 216 725 1 012 1 001

1 678 304 1 678 304 1 242 1 242

314 778 651 374 2 366 1 143
1 993 082 2 329 678 1 419 1 214

57 856 57 856 927 9277
30 917 30 917 648 648

361 850 361 850 1 954 954
7 822 17 765 2 409 1 061

369 672 379 615 985 959

2 362 754 2 709 293 1 351 1 178

Beteckningar för hushållskategorierna i tabellerna 1-3 (som ock-

så

IP
P

IPEM

IPEK

IPSMlK

IPSM1K2

PEM

PEK

PSMlK

PSM1K2

ges med ytterligare kommentarer i avsnitt 1.1.1 ovan):

icke-pensionär
pensionär

Ensamstående manlig icke-pensionär
Ensamstående kvinnlig icke-pensionär
Icke-pensionärshushåll som äger/disponerar blott 1 bil
Icke-pensionärshushåll som äger/disponerar mer än 1 bil

Ensamstående manlig pensionär
Ensamstående kvinnlig pensionär
Pensionärshushåll som äger/disponerar blott 1 bil
Pensionärshushåll som äger/disponerar mer än 1 bil
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Tabell 4 '"Verkligt antal bilinnehavare 18-81 är uppdelat i
4 grupper
Per den 31/12

 

 

Icke-pensionärer Pensionärer
18-64 år 65-81 år

Män Kvinnor Män Kvinnor
IPM IPK PM PK

1975 1 744 170 406 503 179 656 18 292
76 1 760 620 449 649 194 174 20 757
77 1 757 095 469 812 207 196 22 780
78 1 762 406 492 419 221 085 25 296
79 1 769 785 515 214 234 651 28 016

1980 1 768 845 529 596 245 837 30 821
81 1 756 907 543 508 257 856 33 796
82 1 751 502 565 504 270 963 37 485
83 1 750 750 591 495 284 495 42 211
84 1 750 703 618 003 296 548 46 512

Tabell 5 Antal bilinnehavare 18-81 är uppdelat i 4 grupper
Årsmedelvärden

76 1 752 395 428 076 186 915 19 524

77 1 758 858 459 730 200 685 21 768

78 1 759 750 481 116 214 140 24 038

79 1 766 096 503 816 227 868 26 656

1980 1 769 315 522 405 240 244 29 418

81 1 762 876 536 552 251 846 32 308

82 1 754 204 554 506 264 410 35 640

83 1 751 126 578 500 277 729 39 848

84 1 750 726 604 749 290 522 44 362

Tabell 6 Antal bilinnehavare 18-81 år
Årsmedelvärden

IPM IPK PM PK

76 1 752 395 428 076 186 915 19 524

77 1 758 858 459 730 200 685 21 768

78 1 759 750 481 116 214 140 24 038

79 1 766 096 503 816 227 868 26 656

1980 1 769 315 522 405 240 244 29 418

81 1 762 876 536 552 251 846 32 308

82 1 754 204 554 506 264 410 35 640

83 1 751 126 578 500 277 729 39 848

84 1 750 726 604 749 290 522 44 362

1985 1 753 646 629 930 296 342 48 764

86 1 772 922 660 374 303 226 53 634

87 1 825 014 703 789 319 429 58 780

88 1 866 981 749 764 333 725 63 626

89 1 886 516 791 764 343 085 68 562
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Tabell 7 'HUT 85 (modifierad)

Antal Antal GKS p GKS p
hushåll bilar hushåll fordon

IPEml 304 110 304 110 1 257 1 257

IPEm2 20 014 40 028 1 257 629

IPEkl 212 123 212 123 1 012 1 012
IPEk2 2 301 4 602 1 012 506

IPSmlk 1 083 239 1 083 239
1 273 1 273

IPSmkl 84 533 84 533 '

IPSmlk* 294 584 294 584
2 452 1 182

IPSm*k2 294 584 316 402

Sum IP 2 000 904 2 339 621 1 416 1 211

PEml 57 856 57 856 927 927
PEkl 30 917 30 917 648 648

PSmlk 259 692 259 692
1 065 1 065

PSmkl 21 207 21 207

Sum P 369 672 369 672 954 954

Sum IP+P 2 370 576 2 709 293 1 344 1 176

** Lägg märke till att vi ej ur HBU-data kan särskilja körsträc-
kor för resp bilanvändare i sambohushållen och därför tvingas
ange deras gemensamma GKS.
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Tabell 8' HBU 69 (modifierad):

Antal Antal GKS p GKS p
hushåll bilar hushåll fordon

IPEml 112 394 112 394 1 316 1 316

IPEm2 1 573 3 146 1 316 658

IPEkl 62 710 62 710 1 133 1 133
IPEk2 - - - -

IPSmlk 1 210 480 1 210 480

1 358 1 358
IPSmkl 39 116 39 116 '

IPSle* 139 659 139 659
2 340 1 123

IPSm*k2 139 659 151 250

Sum IP 1 565 932 1 718 755 1 434 1 306

PEm1 12 712 12 712 479 479

PEkl - - - -

PSmlk 116 991 116 991
891 891

PSmkl 9 404 9 404

Sum P 139 107 139 107 853 853

Sum IP+P 1 705 039 1 857 862 1 386 1 272

** Se följande sida för beteckningsförklarningar
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BETECKNINGAR FÖR BILANVÅNDARKATEGORIERNA I TABELLERNA '7 OCH 8

IP

P

IPEml

IPEm2

IPEkl

IPEkZ

IPSmlk

IPSmkl

IPSmlk*

IPSm*k2

PEml

PEkl

PSmlk

PSmkl

icke-pensionär
pensionär

Ensamstående manlig icke-pensionär som disponerar 1 bil
il 'I 'I 'I I! 2 'I

Ensamstående kvinnlig icke-pensionär som disponerar
1 bil
Ensamstående kvinnlig icke-pensionär som disponerar
2 bilar

Sammanboende icke-pensionärer'vilka disponerar l bil,
som mannen använder
Sammanboende icke-pensionärer vilka disponerar 1 bil,
som kvinnan använder
Avser den förstabil i ett flerbilshushåll som mannen
använder
Avser de övriga bilarna i ett flerbilshushåll som an-
vänds av en kvinna

= Ensamstående manlig pensionär (1 bil)
kvinnlig pensionär (1 bil)

Sammanboende pensionärer vilka disponerar 1 bil, som
mannen använder
Sammanboende pensionärer vilka disponerar 1 bil, som
kvinnan använder
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Tabell 9' Antal bilinnehavare 18-81 år uppdelat i de 4 huvud-

 

grupperna.

Årsmedelvärden

IPM IPK PM PK

69 1 483 679 253 076 131 703 9 404

1970 1 527 381 282 905 139 590 10 438

71 1 557 381 301 687 147 477 11 587

72 1 590 011 319 632 155 364 12 861

73 1 618 812 336 385 163 251 14 276

74 1 655 570 359 910 171 138 15 846

1975 1 706 069 394 928 179 025 17 589

76 1 752 395 428 076 186 915 19 524

77 1 758 858 459 730 200 685 21 768

78 1 759 750 481 116 214 140 24 038

79 1 766 096 503 816 227 868 26 656

1980 1 769 315 522 405 240 244 29 418

81 1 762 876 536 552 251 846 32 308

82 1 754 204 554 506 264 410 35 640

83 1 751 126 578 500 277 729 39 848

84 1 750 726 604 749 290 522 44 362

1985 1 753 646 629 930 296 342 48 764

86 1 772 922 660 374 303 226 53 634

87 1 825 014 703 789 319 429 58 780

88 1 866 981 749 764 333 725 63 626

89 1 886 516 791 764 343 085 68 562
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Tabell 10' Antal bilinnehavare 18-81 är uppdelat i 7 under-

 

 

grupper

Årsmedelvärden

IPMl IPM2 IPK1 IEK2

69 1 480 533 3 146 101 826 0

1970 1 521 730 5 451 117 722 371

71 1 549 625 7 756 127 731 606

72 1 576 950 10 061 137 294 829

73 1 606 446 12 366 146 222 1 038

74 1 640 898 14 672 158 759 1 331

1975 1 689 092 16 977 177 420 1 768

76 1 733 113 19 282 195 085 2 181

77 1 737 271 21 587 211 954 2 575

78 1 735 858 23 892 223 351 2 842

79 1 739 899 26 197 235 448 3 125

1980 1 740 813 28 502 245 354 3 356

81 1 732 068 30 808 252 893 3 533

82 1 721 091 33 113 262 461 3 756

83 1 715 708 35 418 275 248 4 055

84 1 713 003 '37 723 289 236 4 382

1985 1 709 972 40 028 302 559 4 694

86 1 730 589 42 333 318 879 5 076

87 1 780 376 44 638 342 016 5 617

88 1 820 038 46 943 366 516 6 190

89 1 837 268 49 248 388 899 6 713

Tabell 10 (fortsättning)

ISK2 PM PK SUMMA

69 151 250 131 703 9 404 1 877 862

1970 164 811 139 590 10 438 1 960 112

71 173 350 147 477 11 587 2 018 132

72 181 508 155 364 12 861 2 077 868

73 189 125 163 251 14 276 2 132 724

74 199 820 171 138 15 846 2 202 464

1975 215 740 179 025 17 589 2 297 611

76 230 810 186 915 19 524 2 386 910

77 245 201 200 685 21 768 2 441 041

78 254 923 214 140 24 038 2 479 044

79 265 234 227 868 26 656 2 524 436

1980 273 694 240 244 29 418 2 561 382

81 280 126 251 846 32 308 2 583 582

82 288 288 264 410 35 640 2 608 760

83 299 197 277 729 39 848 2 647 203

84 311 130 290 522 44 362 2 690 359

1985 322 496 296 342 49 242 2 725 333

86 336 419 303 226 53 634 2 790 156

87 356 157 319 429 58 780 2 907 012

88 377 059 333 725 63 626 3 014 096

89 396 153 343 085 68 562 3 089 927
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1 INLEDNING

I denna bilaga 2D ska vi bestämma körlängder för de 7 olika ka-

tegorierna bilanvändare, som vi tog fram som en slutprodukt i

bilaga 2C. Vi börjar emellertid med att skatta fram ett grovt

mått på antal och körlängder för företagsbilarna.

2 FÖRETAGSBILARNAS ANTAL OCH KÖRLÃNGDER

Redan i avsnitt 1.2.1 1 huvudtexten tog vi upp problematiken med

förekomsten av vad vi valt att kalla företagsbilar. Det vi dock

i själva verket är ute efter är sådana bilar vars körlängder ej

låter sig tillfredsställande modelleras med den sorts variabler

som vi använt i våra modeller, t ex bensinpris och privat kon-

sumtion. Då denna sorts fordon ofta återfinns hos företag, myn-

digheter etc tycks det oss behändigt att begagna oss av uttryc-

ket företagsbilar.

2.1 Företagsbilarnas antal

På hög aggregeringsnivå antar vi alltså att den svenska bilpar-

ken består av 2 typer bilar. Vi har nämligen:

Rikets samtliga personbilar = företagsbilar + privata bilar

Utifrån Vägverkets trafikräkningar skattar vi fram det trafikar-

bete som rikets samtliga personbilar ska ha genererat på våra

vägar. I huvudtextens kapitel 2 samt i bilaga 1 har en tämligen

utförlig redogörelse givits för de datauppgifter vi har för om

hur många dessa fordon ska vara (VTI-Meddelande 445 samt internt

VTI-material). Vi kan då lätt räkna ut personbilarnas årliga

GKS.

Av bilaga ZC har vi sett att vi kan hämta motsvarande, och ytter-

ligare, information om de privata bilarna ur HBU- och BIM-data-

baserna.
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Om företagsbilarna vet vi emellertid ganska litet. Det vi därför

ser oss tvungna att göra är att ta fram data för dessa bilar ge-

nom att lösa ekvationen ovan med företagsbilarna som den obekan-

ta. För antalet bilar sätter vi upp följande ekvation:

företagsbilar + privata bilar
x + PB (enligt HBU-BIM)

Rikets samtliga bilar
VB (enligt VTI-M 445)

Vi löser ut antalet företagsbilar för åren 1970-89. Dessa siff-

ror presenteras i tabell 1 i tabellappendix i slutet av denna

bilaga 2D. Där ges även de relativa andelarna.

Åtskilligt kan naturligtvis sägas om detta sätt att räkna fram

företagsbilar. Låt här inskränka oss till att konstatera att åt-

minstone det tvära fall i antalet företagsbilar som, enligt vårt

sätt att räkna, ska ha inträffat i slutet av 1970-talet styrks,

och motiveras (ändrade beskattningsregler m.m), av andra stu-

dierl.

2.2 Företagsbilarnas körlângder

Då vi tar fram årlig GKS för företagsbilarna sätter vi upp en

ekvation liknande den ovan. Nämligen:

(FB/VB) - GKSF + (PB/VB) ° GKSPGKST =

där GKST = årlig GKS för den totala svenska bilparken
GKSF = " " företagsbilarna
GKSP = " " " de privata bilarna
VB = "verkligt" antal personbilar i den svenska bil-

parken
FB = skattat antal företagsbilar i Sverige
PB = privata bilar i Sverige

Körlängdsdata för den totala bilparken är den gamla vanliga ,se

t ex bilaga 1, tabell 1. Uppgifterna över de privata bilarnas

sammanlagda GKS tar vi från HBU. Därför har vi data för endast

tre årz. Vi får följande resultat:
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År 1970 .

1 366 = 0,144 - GKSF + 0,856 0 1 270
GKSF = 1 937

År 1978

1 443 = 0,176 - GKSF + 0,824 - 1 345
GKSF = 1 902

År 1985

1 368 = 0,189 - GKSF + 0,811 - 1 178
GKSF = 2 183

Vi ser att GKS för företagsbilarna ligger på ungefär samma nivå

vid ingången till 1970-talet som vid utgången av decenniet. Där-

emot ska man ha kört mer med företagsbilarna under 1980-talet.

Emellertid har vi räknat ut GKSF som en obekant i en ekvation,

och då blir GKSF, indirekt, en funktion av de övriga argumenten.

Som vi ser är GKS för de privata bilar enligt HBU iögonfallande

lågt år 1985: blott 1178 mil mot de konventionella 1300-1400 mi-

len som vi tidigare funnit i såväl HBU som andra undersökningar.

Problemställningen nu blir därför:

* ska vi acceptera HBU:s körlängdsskattningar för år 1985, och
därmed också ta GKSF som de står ovan?

* eller ska vi "tro" att det smugit in något systematiskt fel i
(SCB:s arbete med) HUT 85, och därför korrigera denna skatt-

ning på av körlängderna på något sätt?

Vi antar att HUT 85 systematiskt underskattat de privata person-

bilarnas körlängder3, och tar fasta på det faktum att vår sche-

matiska skattning av företagsbilarnas körlängder gav dryga 1900

mil för såväl år 1969 som 1978 trots att total GKS4 ökat mellan

dessa år. Mellan år 1978 och 1985 ska total GKS ha minskat, men

om GKSF kan ligga kvar på en i stort sett konstant nivå när to-

tal GKS går upp så ska den väl kunna göra det också då total GKS

går ner. Vi antar därför en GKSF om 1900 mil för år 1985, och

löser ut GKSP5 genom ekvationen:
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År 1985 (rev)

1368
GKSP

0,189 - 1900 + 0,811 ° GKSP
1244

Återigen kan vi synas räkna i alla fall till viss del på godtyc-

ke. Emellertid kan vi se att GKSP ska ha fallit med i det när-

maste ((l-(1244/1345))°100=) 7,5% mellan åren 1978 och 1985 en-

ligt vårt sätt att räkna här. Detta är en minskning av i stort

sett samma storleksordning, 7%, som RVU skattat för privata per-

sonbilarö.

Vi ser att GKSP för år 1985 blir nära nog i höjd med GKSP för år

1969. I våra körsträckeanalyser gör vi dessutom det förenklade

antagandet att GKSF varit 1900 mil även åren 1969 och 1978, och

därmed för hela perioden 1969-19897. Detta medför en marginell

uppskrivning av GKSP för år 19698 som vi kommer att använda oss

av (men, avrundat, en oförändrad GKSP för år 1978).

En rational för antagandet om konstant GKS för företagsbilarna

kan lyda som följer: Inom näringslivet (där de flesta företags-

bilarna sannolikt återfinns) möts vanligen bestående förändring-

ar i efterfrågan inte med förändringar i kapacitetsutnyttjandet

av produktionsparken utan, åtminstone på lite sikt, med utbygg-

nad, alternativt nedläggning, av den. Vi tänker oss att det sam-

ma gäller för företagsbilarna - dessas antal anpassas kontinuer-

ligt till omgivningens förändrade krav, men användningsgraden

(här alltså körlängden) påverkas i mindre utsträckning.

2.3 Körlängdsbestämning för de privata bilarna

Körlängdsbestämningen för de privata bilarna utgår i huvudsak

från tabellerna 7 och 8 i bilaga 2C.

Först kan vi notera att vi har körsträckor redovisade efter kön

endast för ensamstående. För sammanboendes vet vi ej vem som

presterat vilket trafikarbete. Därför tvingas vi att anta att

den GKS som de ensamstående manliga icke-pensionärerna uppvisar
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även gäller för sambohushållen (där mannen antas oftast använda

förstabilen).

Vi har (i tabellerna 7 och 8 i bilaga 2C) tre kategorier manliga

icke-pensionerade bilanvändare som brukar blott en förstabil.

Nämligen IPEml, IPSmlk och IPSmlk*. Dessa lägger vi ihop till en

grupp som vi ger beteckningen IPMl, och, kanske ännu viktigare,

benämner Standardbilister. Det är till denna grupp bilanvända-

res GKS, vilken vi sätter som X i vår ekvation nedan, vi ska re-

latera alla övriga gruppers GKS.

Av tabellerna 7 och 8 ser vi att det inte tycks spela någon roll

hur många bilar den ensamstående manlige icke-pensionären dispo-

nerar över - han kör lika långt i alla fall. Eftersom vi också

har antagit existens av blott en -eller tvåbilinnehavare bland

dessa ensamstående så sätter vi GKS för IPEmZ till: X/2.

Även för kvinnliga icke-pensionärer tycker vi oss kunna se att

det har betydelse om de använder en förstabil elller en andra-

bil. Vi klumpar ihop IPEkl och IPSmkl till en grupp som vi be-

tecknar IPKl, vilken vi åsätter en GKS om X-250. Differensen 250

har vi valt efter att ha jämfört GKS för ensamstående män resp

kvinnor, och antagit att denna skillnad i GKS också gäller i

sambohushåll. För de ensamstående kvinnor som disponerar 2 bilar

tycks gälla samma sak som för de manliga - körsträckan för hus-

hållet påverkas inte jämfört med om de blott hade 1 bil. Därför

sätter vi GKS för IEK2 till (X-250)/2.

I sambo-flerbilshushållen kan vi som sagt inte särskilja på mäns

och kvinnors körlängder. Däremot kan vi anta att männen här kört

lika mycket som ensamstående män, och på så sätt lösa ut kör-

längderna för kvinnorna. Vi får:
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HBU 69

1123 - 290909 = 139659 - 1316 + 151250 - Z
Z = 945

HUT 85

1182 - 610986 294584 - 1257 + 316402 - Z
Z = 1112

Här får vi resultatet att andrabilarna kommit att användas allt-

mer över tiden. En rational för en sådan utveckling kan lyda så:

år 1969 kördes hushållens andrabilar av hemmafruar som var ute

och shoppade ibland. Nu på 80-talet kör kvinnan fortfarande and-

rabilen, men nu förvärvsarbetar hon också med ökande körlängder

som följd.

Helt naturligt fann vi liknande resultat i bilaga 2B, kapitel 5

då vi med regressionsanalys sökte finna effekten av förekomsten

av andrabilar.

De här resultaten ger ingen klar fingervisning omhur GKS för

ISK2 bör bestämmas. Vi har i alla fall satt den till:

X-(450-i-12,5), i: 1970=1, 1971=2,...,1985=1986=...=1989=16.

Vi antar alltså att sambokvinnorna fr 0 m år 1985 kör lika långt

som sina ensamstående medsystrar. (Jämför också med kapitel 5 i

bilaga 2B).

Vad gäller pensionärerna är data till viss del motstridiga (nå-

got som bl a beror på att HBU innehåller ganska fåtaliga obser-

vationer för en del pensionärsgrupper). Då emellertid pensio-

närer utgör endast en liten del av samtliga bilanvändare gör vi

det lite bekvämt för oss, och säger att manliga pensionärer i

allmänhet kör 400 mil mindre per år än den genomsnittlige Stan-

dardbilisten. Kvinnliga pensionärer antas köra 700 mil mindre.

Alltså:

X-400
X-700

GKS för PMl

GKS för PKl
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Därmed har vi ansatt körsträckor för samtliga våra bilanvändar-

kategorier. Resultaten sammanfattas i tabell 2 i tabellappenix.

I fallet med modellen där förekomsten av företagsbilar ej beak-

tas sätter vi upp ekvationen:

VB'GKST = IPMl°X + IPMZ-(X/Z) + IPKl-(X-250) + IEK2°((X-250)/2)
+ ISK2-(X-(450-i°12,5)) + PMl-(X-400) + PKl-(X-700)

Vi löser ut X för alla 20 åren, och den GKS vi på så sätt erhål-

ler är den som vi betecknat med GKSTSB och använt i regressions-

ekvationerna nr (7)-(9) i huvudtexten.

Då förekomsten av företagsbilar beaktas får vi:

VB°GKST = FB°19OO + IPMl-X + IPM2°(X/2) + IPKl-(X-ZSO) +
+ IEK2°((X-250)/2) + ISK2°(X-(450-i°12,5)) +
+ PMl-(X-400) + PKl-(X-700)

Vi löser ut X för alla de 20 åren, och den GKS vi på så sätt er-

håller är den som vi betecknat med GKSPSB och använt till re-

gressionerna (10)-(12) i huvudtexten.

Med dessa ekvationer löser vi alltså ut Standardbilisternas GKS

under de två olikaantagandena om karaktären på den svenska per-

sonbilsparken. Då får vi också, som en konsekvens av vår metod,

GKS för alla de övriga undergrupperna på sammagång.
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NOTER

1. Se t ex Cardebrings "Juridiska personers och personliga före-
tags personbilsinnehav", sid 3-.

2. Lägg märke till att vi använder resultaten ur HBU 69 som da-
ta för år 1970.

3. Jämför också med avsnitt 2.1.3 1 huvudtexten och med avsnitt
2.1 i bilaga 2A.

4. Det som vi i det här sammanhanget referar till som total GKS
är naturligtvis den GKS som vi betecknat GKST.

5. Det som vi i det här sammanhanget referar till som GKSP är,
naturligtvis, bortsett från viss justering (se den fortsatta
texten) den GKS som vi också i huvudtexten betecknat GKSP.

6. Man gjorde vissa definitionsändringar av begreppet resa mel-
lan RVU 78 och RVU 84/85. För att komma till en minskning om
7,0% måste man först korrigera för dessa definitionsändring-
ar.

7. Ett alternativ hade kanske varit att fortsätta bygga på den
svaga trend till minskande GKSF möjligen som kunde skönjas i
resultaten för åren 1969 och 1978.

8. GKSP blir nu 1276 mil för år 1969 (istället för 1270).

9. De resultat härrör ju från samma datamaterial.
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Tabell 1 Antal och andelar ersonbilar i Sverige uppdelat
på två klasser. ( rsmedelvärden).
 

ÅR VB PB FB PBA FBA
1970 2290216 1960112 330104 0,856 0,144

71 2371237 2018132 353105 0,851 0,149
72 2450882 2077868 373014 0,848 0,152
73 2527454 2132724 394730 0,844 0,156
74 2626756 2202464 424292 0,838 0,162

1975 2763574 2297611 465963 0,831 0,169
76 2896288 2386910 509378 0,824 0,176
77 2983726 2441041 542685 0,818 0,182
78 3009160 2479044 530116 '0,824 0,176
79 3041740 2524436 517304 0,830 0,170

1980 3072629 2561382 511247 0,834 0,166
81 3091099 2583582 507517 0,836 0,164
82 3140115 2608760 531355 0,831 0,169
83 3210874 2647203 563671 0,824 0,176
84 3286371 2690359 596012 0,819 0,181

1985 3360088 2725333 634755 0,811 0,189
86 3448398 2790156 658242 0,809 0,191
87 3558586 2907012 651574 0,817 0,183
88 3679613 3014096 665517 0,819 0,181
89 3795349 3089927 705422 0,814 0,186

Tabell 2 De 7 undergruppernas årliga körlängder

IPMl = X

IPMZ = X/ 2

IPKl = X-250

IEK2 = (X-250)/2

ISKZ = X-(450-i-12,5) i: 1970=1,1971=2,...,1985=1986=...=1989=16

PMl = X-4OO

PKl = X-700
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UTVECKLINGENS LÅNGSIKTIGA EFFEKTER
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Sid 1(6)

1 INLEDNING

I denna bilaga 3 kommer vi redogöra för det principiella tillvä-

gagångssättet vid beräkningen av långsiktiga effekter på GKS av

förändringar i bensinpris och privat konsumtion i de fall vi

konstruerarer en "laggad" variabel. Vi tar alltså inte upp dis-

kussionen om hur vi går till väga då elasticiteten för konsum-

tionen förutbestäms (detta finns behandlat bl a i not 54 till

huvudtexten samt i bilaga 2B:s 3:e kapitel).

Vi kommer inte heller visa resultaten för samtliga modeller utan

inskränker oss till att redogöra för principen genom att ta upp

ett exempel. Nämligen ekvation nr (12) från huvdtexten. Först

visar vi förhållandevis noggrannt beräkningsgângen för den lång-

siktiga konsumtionselasticiteten och därefter något mer schema-

tiskt (arbetsgången är nämligen ganska likartad) den för bensin-

priset.

2 DEN PRIVAIA KONSUMTIONENS LÅNGSIKTIGA EFFEKT

För att söka finna ut huruvida några långsiktiga effekter på GKS

av den ökande privata konsumtionen kan antas existera, och i så

fall hur långt tillbaka i tiden man bör gå innan dessa restef-

fekter" upphör, förskjuter vi konsumtionsvariabeln K (från hu-

vudtexten) 5 år tillbaka i tiden (n=5). Vi kan redan nu avslöja

att detta är tillräckligt. De 6 variabler vi nu alltså har för

K, vilka betecknas Kt, Kt_1,...,Kt_5, finns numeriskt presen-

terade i tabell 1 i tabellappendix till denna bilaga. Nästa steg

blir att studera korrelationsmatrisen:

Korr: GKSt mot Kt, Kt_1, Kt_2,...,Kt_5
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Då vi ska illustrera metoden med hjälp av ekvation nr (12) är

det genomsnittlig körsträcka beräknadsom GKSPSB vi ska studera

korrelationerna med. Vi får:

GKSPSB Kt Kt-1 Kt-2 Kt-3 K8-4
Kt 0,54
Kt_1 0,48 0,96
Kt_2 0,45 0,87 0,95
Kt_3 0,34 0,72 0,83 0,93
Kt_4 0,21 0,52 0,64 0,77 0,91
Kt_5 -0,13 0,39 0,44 0,59 0,78 0,92

Av matrisen ovan ser man tydligt hur effekten, d v 8 här korre-

lationen, gradvis minskar ju längre tillbaka i tiden man kommer,

för att till slut försvinna helt vid 5:e året, t-5. Vi ser också

att de olika inkomstvariablerna är högt samkorrelerade. Detta

betyder att vi inte kan ta med dem alla samtidigt i en modell.

Något som annars hade varit önskvärt bl a därför att man med en

sådan metod erhåller de årsvisa effekterna. Det får vi inte med

den metod vi nu ser oss nödgade att tillgripa.

Enligt matrisen ovan ska alltså konsumtionseffekten "hänga med"

i o a 4 år. Vi kan därför göra oss av med variabeln Kt_5 för

fortsättningen, och endast använda oss av variablerna Kt till

Kt_4. När man förskjuter data på det sätt vi gjort ovan försvin-

ner observationerna för de tidigaste åren i variabeln. Därför

fyller vi på med l960-talsdata ur de källor (och med de beräk-

ningsmetoder) som finns beskrivna i bilaga 1. De 5 "K-variabler"

vi har kvar ger vi nya variabelbeteckningar utifrån den tids-

period som observationerna omspänner - K 70-89, K 69-88 osv.

Numeriskt presenteras dessa variabler i tabell 2.

Vi kan alltså inte kasta in alla de fem variablerna i vår modell

p g a multikollinearitetsproblem. Ett alternativ till detta är

emellertid att konstruera en enda variabel som innehåller infor-

mation från de alla fem. Detta kan göras genom att vi räknar

fram ett viktat medelvärde för samtliga variabler. I våra beräk-

ningar har det dock visat sig att det ovägda medelvärdet ger i

stort sett samma resultat som det vägda. För enkelhets skull

väljer_ vi därför ett oviktat medelvärde. Då en summavariabel
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leder till samma resultat som ett oviktat medelvärde i en re-

gression använder vi summan som konsumtionsmått. Femårssumman

(initialåret + 4 år) beräknas här på följande sätt:

K SUM = K 70-89 + K 69-88 + K 68-87 + K 67-86 + K 66-85

Därmed har vi konstruerat den Variabel, K SUM, 30m vi i huvud-

texten betecknat KLS, och vi är alltså färdiga att skatta den

långsiktiga konsumtionselasticiteten. Först måste vi dock ta itu

med bensinpriset.
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3 'DEN LÅNGSIKTIGA EFFEKTER AV'BENSINPRISET

Vi följer samma arbetsschema när det gäller bensinpriset som det

vi följde för konsumtionen. Även här "laggar" vi bensinprisva-

riabeln 5 år (vi visar inte dessa data), och studerar korrela-

tionsmatrisen:

GKSPSB BPt BPt_1 BPt_2 BPt_3 BPt_4
BPt -0,46
BPt_1 -0,47 0,82
BPt_2 -0,29 0,57 0,81 ,
BPt-3 -0,06 0,26 0,57 0,81
BPt_4 0,24 -0,02 0,26 0,57 0,82
BPt_5 0,27 -0,12 0,03 0,32 0,64 0,86

Vi ser att effekten hänger med 2 årl. Alltså skapar vi 3-årssum-

man enligt:

BP SUM = BPt + BPt_1 + BPt_2

BP SUM är alltså den variabel Vi i huvudtexten betecknat BPLS.

Därmed har vi alla data vi behöver för regression nr (12).
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4 REGRESSION NR 12

Vi har nu konstruerat data för samtliga variabler2 till regres-

sion nr (12) i huvudtexten. Nämligen:

 

GKSPSB BP SUM (=BPLS) K SUM (=KLS)3
1362 237,9 135563
1406 229,8 138331
1416 222,2 141575
1452 220,1 144568
1360 229,9 147529
1403 239,0 150545
1426 246,9 154986

1423 238,3 158097
1452 236,0 160231
1454 239,1 162107
1392 263,2 162877
1379 291,7 162191
1385 315,7 162375
1376 320,8 162264
1399 307,3 161884

1369 298,2 162760
1415 279,6 165394
1440 267,6 168837
1475 248,6 173500
1513 244,3 177765

Återstår nu bara att sätta upp modellen

GKSPSB = f(BP SUM, K SUM) = f(BPLS, KLS)

samt använda data ovan ochresultatet blir det som angivits för

regression nr (12) i huvudtexten.
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NOTER

1. Eller möjligen 3 år. Vi har dock testat med både 2 och 3 år
(och även andra alternativ)
bästa resultatet.

2. Bensinprisdata (1980=100) är för år 1965:
1966:
1967:
1968:
1969:

och funnit att 2 år ger det

86,5
87,0
85,1
82,8
78,8

Vilka alltså ska komplettera de data vi har givit i bilaga 1.

3. De BPLS- och KLS-variabler

för

som beräknats här gäller blott
just regression nr (12). För samtliga övriga regressio-

ner ur huvudtexten där någon variabel BPLS eller KLS ingår
måste hela proceduren med "lag-bestämning" etc göras om. Of-
tast blir utfallet att något, numeriskt, annorlunda variab-
ler BPLS och KLS fås fram. Bl a därför att laggarna inte
alltid blir lika långa, 4 resp 2 år, som i "fall" nr (12).
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Tabell 1' De i tiden förskjutna konsumtionsvariablerna

År Kt Kt-l Kt-Z Kt-3 Kt-4 Kt-S

1970 28708 * * * * *
71 28488 28708 * * * *
72 29352 28488 28708 * * *
73 30014 29352 28488 28708 * *
74 30966 30014 29352 28488 28708 *

1975 31724 30966 30014 29352 28488 28708
76 32929 31724 30966 30014 29352 28488
77 32464 32929 31724 30966 30014 29352
78 32148 32464 32929 31724 30966 30014
79 32842 32148 32464 32929! 31724 30966

1980 32495 32842 32148 32464 32929 31724
81 32243 32495 32842 32148 32464 32929
82 32648 32243 32495 32842 32148 32464
83 32037 32648 32243 32495 32842 32148
84 32461 32037 32648 32243 32495 32842

1985 33371 32461 32037 32648 32243 32495
86 34877 33371 32461 32037 32648 32243
87 36090 34877 33371 32461 32037 32648
88 36700 36090 34877 33371 32461 32037
89 36726 36700 36090 34877 33371 32461

Tabell 2 De kompletterade tidsförskjutna konsumtionsvariablerna

55 K 70-89 K 69-88 K 68-87 K 67-86 K 66-85
1970 28708 28006 27021 26108 25721

71 28488 28708 28006 27021 26108
72 29352 28488 28708 28006 27021
73 30014 29352 28488 28708 28006
74 30966 30014 29352 28488 28708

1975 31724 30966 30014 29352 28488
76 32929 31724 30966 30014 29352
77 32464 32929 31724 30966 30014
78 32148 32464 32929 31724 30966
79 32842 32148 32464 32929 31724

1980 32495 32842 32148 32464 32929
81 32243 32495 32842 32148 32464
82 32648 32243 32495 32842 32148
83 32037 32648 32243 32495 32842
84 32461 32037 32648 32243 32495

1985 33371 32461 32037 32648 32243
86 34877 33371 32461 32037 32648
87 36091 34877 33371 32461 32037
88 36700 36091 34877 33371 32461
89 36726 36700 36091 34877 33371
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