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av Jan Owen Jansson, Pete r  Cardebring och Ola Junghard 
Statens väg- och trafik insti tu t (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

På uppdrag av vägverket har en modell för personbilsinnehavet utvecklats 

vid VTI i syfte a t t  bilda underlag för prognoser av personbilspark och 

personbilstrafik.

Modellen antar "inträdesbenägenheten" (med tvillingen "utträdésbenägen- 

heten") som den primära beroende variabeln. Bilen uppfattas som en 

individvara, och separata  prognoser görs för manligt och kvinnligt bilinne

hav.

Männens bilinnehav tycks vara nära mättnadsnivån, medan det kvinnliga 

bilinnehavet troligen kommer a t t  öka betydligt, även om stagnationen i 

den ekonomiska utvecklingen skulle fo r tsä t ta .  I prognosens huvudalterna

tiv blir to ta lre su lta te t  a t t  det to ta la  an ta le t  personbilar kommer a t t  öka 

från 3,32 miljoner år 1984 till 3,84 miljoner år 2000 och 4,10 miljoner år 

2010.

Personbilsinnehavet i Sverige 1950-2010
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II

by Jan Owen Jansson, Pe te r  Cardebring and Ola Junghard.
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
S-581 01 LINKÖPING

ABSTRACT

A forecasting model of car ownership has been developed at VTI (the 

Swedish Road and tra ff ic  Research Institute) for the Swedish National 

Road Administration.

The model assumes the "propensity to en te r” into car ownership (with its 

counterpart ”exit propensity”) to be the primary dependent variable. The 

car is regarded as an individual good, and separate  forecasts  are made for 

male and female car ownership.

Male car ownership seems to be close to saturation, whereas female car 

ownership is likely to grow substantially even if the current economic 

stagnation continues. In the main scenario adopted, it is forecast that the 

to ta l  number of passenger cars will increase from 3.32 mill, in 1984 to 

3.84 mill, by the year 2000 and to 4.10 mill, by the year 2010.

Car ownership in Sweden 1950-2010
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av Jan Owen Jansson, P e te r  Cardebring och Ola Junghard 
S tatens väg- och traf ik insti tu t (VTI)
581 01 LINKÖPING

Personbilsinnehavet i Sverige 1950-2010

SAMMANFATTNING

På uppdrag av vägverket har en modell för personbilsinnehav utvecklats  

vid VTI i syfte a t t  bilda underlag för prognoser av personbilspark och 

personbilstrafik.

Det karaktäristiska med den här presenterade modellen är dels a t t  

tidsserieanalys och tvärsnittsanalys har kombinerats för a t t  u tnyttja  all 

möjlig empi.isk kunskap, och dels a t t  det nya begreppet inträdesbenägen- 
het (med tvillingen utträdesbenägenhet) införs som den primära beroende 

variabeln. Den nya ansatsen underlä ttas  av antagandet a t t  bilen kan 

uppfattas  som en individuell vara snarare än hushållsvära. Det antagandet 

är rimligt med tanke på a t t  bilinnehavet per vuxen individ i Sverige är i 

s to r t  s e t t  oberoende av an ta le t  vuxna per hushåll under förutsättning a t t  

ålder och könsfördelningen konstanthålles.

En konsekvens av individansatsen är a t t  kvinnornas bilinnehav fram står 

som den strategiska faktorn för bilismens fram tida  utveckling. Männens 

bilinnehav ligger troligen ganska nära mättnadsnivån. Det innebär a t t  

männens bilinnehav är föga inkomstkänsligt. Prognosmodellen förutsäger 

a t t ,  om männens medelinkomst förblir konstant fram till år 2010, deras 

bilinnehav kommer a t t  öka med 3 %, och om inkomstökningen (mot 

förmodan) skulle bli 2 %  per år, d v s öka med 64 % under perioden 1985- 

2010, skulle männens bilinnehav öka så m å ttl ig t som med 8 % på dessa 25 

år. Om - likaledes mot förmodan - männens realinkomster skulle följa 

trenden från 1976 och kontinuerligt minska framöver, skulle deras bilinne

hav år 2000 vara oförändrat om inkomstminskningen blev densamma som 

under senare år, d v s 1 % per år, och år 2010 ha fallit med 3 % jäm fört 

med 1984.

Kvinnornas bilinnehav är något mer inkomstberoende än männens vad 

gäller inkomstökningar. Känslighetsanalysen med modellen visar a t t  om
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den årliga genomsnittliga förändringen av den kvinnliga medelinkomsten 

återfinns i in tervallet - 1 % till 3 %, kommer bilinnehavets ökning fram 
till år 2010 a t t  bli 10 % respektive 95 % i de bägge extremlägena.

De separa ta  prognoserna för manligt och kvinnligt bilinnehav ger till 

resu lta t för det i prognosens huvudalternativ to ta la  an ta le t  personbilar en 

ökning fram till år 2000 på 16 % och för 25-årsperioden 1985-2010 en 

ökning på 23 %.

Ar Antal
personbilar

Personbilar 
per 100 vuxna

Personbilar 
per 100 invånare

1984 3,32 milj 51 40

2000 3,84 milj 59 46

2010 4,10 milj 62 48
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V

by Jan Owen Jansson, P e te r  Cardebring and Ola Junghard 
Swedish Road and Traffic Research Institu te  (VTI)
S-581 01 LINKÖPING

SUMMARY

A forecasting model of car ownership has been developed at VTI for the 

Swedish National Road Administration. The principal characteris tics  of 

the model are, firstly, tha t tim e-series  and cross-section analysis have 

been combined to make maximum use of empirical evidence, and, 

secondly, tha t a new concept called the "entry propensity" (with its 

counterpart the "exit propensity") is introduced as the primary dependent 

variable. This new approach is fac i l i ta ted  by viewing the car as an 

individual ra ther  than a household good. This assumption is supported by 

the fa c t  tha t,  the number of cars per adult in Sweden is, by and large, 

independent of the number of adults per household given the age and sex 

distribution.

One consequence of the individual good approach is tha t female car 

ownership appears as the s tra teg ic  fac to r  for the future development of 

motorisation. Male car ownership is probably close to saturation, implying 

a ra ther low income-elasticity. The forecasting model predicts tha t if 

male income per capita, remains constant up to  the year 2010, male car 

ownership will increase by 3 %; however, even if (contrary to expec ta 

tions), income growth rises by as much as 2 % per annum, i.e. increase by 

64 % in the whole period 1985-2010, then male car ownership will grow by 

only 8 % in aggregate over the whole period. If a t  the other ex trem e and 

also contrary  to expectations, male income follows recent trends and falls 

continuously in the future by 1 % per annum male car ownership will be a t 

the some level the year in 2000 as today (and have fallen by 3 % by the 

year 2010).

Fem ale car ownership is somewhat more sensitive to upward changes in 

income. The sensitivity analysis shows th a t  an annual ra te  of growth of 

fem ale income per capita  of, for example, 3 % would lead to a 95 % 

increase in female car ownership by the year 2010. On the other hand, an

Car ownership in Sweden 1950-2010
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annual decline in female income of 1 % would still result in an increase in 

fem ale car ownership - by 10 %  in the period 1985-2010.

For the principal economic scenario, the separa te  fo recasts  for male and 

fem ale car ownership, when combined, predict an increase in the to ta l  car 

f lee t for the period 1985-2000 of 16 %; for the 25 yearsperiod 1985-2010 

the  equivalent figure is 23 %.

Year Number of 
passengers cars

Cars per 
100 adults

Cars per 
100 persons

1984 3.32 mill. 51 40

2000 3.84 mill. 59 46

2010 4.10 mill. 62 48
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1 SYFTE, UPPLÄGGNING OCH AVGRÄNSNINGAR

På uppdrag av vägverket och i samband med Future of the Automobile 

Program har en modell för personbilsinnehav utvecklats vid VTI i syfte  a t t  

bilda underlag för prognoser av bilpark och biltrafik 25 år fram åt i tiden.

Denna skrift utgör den sam m anfattande huvudrapporten vad gäller bil- 

innehavsprognosen och den underliggande modellen. E tt antal delrapporter 

som behandlar vissa moment i u tvecklingsarbetet mer utförligt har 

publicerats tidigare respektive är under utgivning. En förteckning över 

dessa är bilagd denna rapport.

Den modell som presenteras här söker i likhet med de flesta  andra 
bilinnehavsmodeller sambandet mellan b il tä the t och inkomst, re levanta  

priser, demografiska förhållanden, bostadsort o s v .  Det karaktäris tiska 

med den föreliggande ansatsen är dels a t t  tidsserieanalys och tvärsn it ts -  

analys har kombinerats för a t t  u tny ttja  all kunskap som går a t t  empiriskt 

utvinna, och dels a t t  vi under analysens gång introducerar begreppet 

inträdesbenägenhet (med tvillingen utträdesbenägenhet) som vi uppfa tta r  

som den primära beroende variabeln. För a t t  vår ansats skall kunna 

operationaliseras måste man göra an tagandet a t t  bilen kan be trak tas  som 

en individuell vara. Det empiriska belägg som finns för det antagandet 

diskuteras re la tiv t ingående. Som en konsekvens av det b e tra k te lse sä t te t  

fram står  kvinnornas bilinnehav som den strategiska faktorn. Männens 

bilinnehav torde ligga ganska nära mättnadsnivån. Genom a t t  fokusera 

analysen på inträdesbenägenheten och dess bestämningsfaktorer får vi 

grepp på diffusionsprocessens karaktär, och uppnår konsistens mellan 

resu lta t av inkom stelasticitetsberäkningar baserade på tidsseriedata och 

tvärsn ittsda ta  såväl på individuell som nationell nivå.

Så långt är det fråga om a t t  söka förklara en historisk utveckling 

respektive skillnader i bilinnehav mellan olika individer, hushåll, regioner 

o s v i tvärsn itt  i nutid. D ärefter  följer prognosarbetet. När man kan 

utgå från en modell som tillfredsställande förklarar vad som har varit och 

vad som är, å te rs tå r  i huvudsak tre  frågor a t t  försöka besvara när det

PERSONBILSINNEHAVET I SVERIGE 1950-2010
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- kommer de estim erade sambanden a t t  bestå (i s tort sett)  i framtiden?

vilka värden kommer (de viktigaste) förklaringsvariablerna a t t  anta  i 
framtiden?

kan man skönja några helt nya inflytelser "runt hörnet" som skapar nya 
förutsättningar för bilinnehav?

Det är uppenbarligen inga lä t ta  frågor. Faktum är istä lle t a t t  inget svar 

på någon av frågorna kan bevisligen vara det rä t ta ,  d v s  kan på 

vetenskapliga grunder hävdas vara sanningen. Vårt bidrag till det tro ts  

allt nödvändiga prognosarbetet är a t t  ge våra synpunkter på var och en av 

de tre  frågorna, sam t a t t  med modellens hjälp u tföra känslighetsanalyser 

av typen "om A, in träffar  så förutsäger modellen a t t  resu lta te t

beträffande bilinnehavet blir X. Vi kommer a t t  system atisera  resultaten  

av känslighetsanalysen beträffande bilinnehavet på riksnivå i form av 

några huvudscenarier - det mest troliga scenariet, e t t  ekonomiskt mycket 

gynnsamt men mindre troligt scenario, e t t  ekonomiskt mycket ogynnsamt 

men likaledes mindre troligt scenario.

I det vi kallar det mest troliga scenariet gör vi dessutom en uppdelning av 

den prognosticerade riksnivån för bilinnehavet på vissa typområden.

Två definitions- och avgränsningsfrågor bör klaras ut redan från början.

(1) För det första  så behandlar vi personbilar som antingen är i trafik  eller 

som är tillfälligt avställda, men kommer a t t  vara i trafik  någon gång 

fram över. Den snabba ökningen av an ta le t  avställda fordon sedan m itten 

av 1970-talet har gjort fordonsstatistiken successivt allt mer svårtolkad. 

Vad representerar egentligen den miljon avställda fordon, som finns i 
b ilregistret vintern 1985/1986? I VTI-Meddelande 445 har vi försökt a t t  

sortera  upp beståndet av avställda fordon i två huvudkategorier; 1/"skrot", 

d v s  fordon som inte någonsin kommer a t t  å terstä llas  och tas i trafik , och 

2/fordon som kommer a t t  å terstä llas .  Bilregistrets m ateria l över avställda 

fordon (samtliga fordonsslag) har visat sig för närvarande o m fa t ta  drygt 

100 000 fordon som förr eller senare kommer a t t  avregistreras  och drygt 

300 000 fordon som kommer a t t  å terställas . Resten, en dryg halv miljon, 

är "fordon" som, om de över huvud tage t finns, är sådana som av allt a t t

gäller a t t  göra en utsaga om vad som kommer a t t  vara:
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döma kommer a t t  förbli i reg is tre t  för avställda fordon för alltid - såvida 

de inte rensas bort på adm inistrativ  väg.

Vi har försökt rekonstruera utvecklingen av beståndet av avställda fordon

1976-84 enligt ovan nämnda kategoriindelning. Sedan har vi kunnat 

bedöma hur utvecklingen varit under dessa år beträffande det verkliga, 

to ta la  fordonsbeståndet. Kärnproblemet från statistisk synpunkt är a t t  

avställningsinstitutet i sin nuvarande form har förryckt skrotningsstati- 

stiken. Man kan inte längre utgå från a t t  e t t  fordons ”död” sammanfaller 

med avregistreringstillfället, inte ens som en approximation. Ungefär en 

fem tedel av alla fordon dör utan a t t  någonsin avregistreras, de endast 

avställes. Majoriteten av de fordon som skrotas och avregistreras ti ll

bringar dessförinnan viss tid -  i genomsnitt över e t t  år -  i passivitet som 

avställda. Med hjälp av de justerade skrotningssiffrorna går det nu a t t  

modifiera bilden av förändringen av fordonsparken under åren 1976-84. 

Det är framför allt personbilsutvecklingen som då blir delvis annorlunda 
än vad man hittills fö res tä l l t  sig. Som framgår av figur 3 på sid 8 har 

utvecklingen av det to ta la  an ta le t  personbilar i bilregistret också under 

den senaste tioårsperioden följt den långsiktiga trenden från 1950-talets 

början ganska nära. När man be trak ta r  utvecklingen av personbilar i 

trafik , förefaller därem ot e t t  trendbro tt  ha in trä ffa t  år 1977. Då mins

kade för första gången sedan kriget det to ta la  an ta le t  personbilar i trafik , 

och under perioden 1977 t o m  1981 var den to ta la  förändringen ±0. Enligt 

de här modifierade siffrorna för den to ta la , verkliga personbilsparken 

fram stå r  däremot 1977 som e t t  "normalår" vad gäller ökningstakten, och 

hela perioden 1977-84 uppvisar en visserligen svag, men kontinuerlig 

ökning av antalet personbilar,

(2) För det andra bör distinktionen mellan personbilar ägda av fysiska 

personer och personbilar ägda av juridiska personer framhållas. De juri

diska personernas - främ st olika företags - b ilefterfrågan spelade en re la 

t iv t  betydelsefull roll för bilismens genombrott och spelar fortfarande  en 

viktig roll på nybilsmarknaden. För närvarande (31/12 1984) finns drygt 

240 000 personbilar i trafik  reg istre rade på juridiska personer, vilket är 

ungefär 8 % av det to ta la  an ta le t .  (Dessutom finns 70 000-80 000 avstä ll

da personbilar registrerade på juridiska personer i bilhandelns lager).
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Av nyregistreringarna svarar de juridiska personerna för en dryg tredjedel 
av det to ta la  an ta le t .

Det kan observeras a t t  s k leasing-bilar, d v s  personbilar uthyrda för 

perioder överstigande e t t  år, är registrerade på den som hyr bilen. Av de 

to ta l t  drygt 90 000 leasing-bilarna år 1984 hyrs omkring 85 % av juridiska 

personer, och är a lltså en delmängd av ovannämnda 240 000 personbilar. 

De som långtidshyr personbilar bör inte uppfattas  som en speciell ägar- 

kategori; leasing är helt enkelt en finansieringsform jämförbar med 

avbetalningsköp o dyl.

Frågan är om de juridiska personernas bilar bör uppfattas  som en särskild 

kategori och särbehandlas? I många fall är det ju en ren formsak; man 

"skriver bilen på firman" av främ st skatteskäl. En betydande andel - drygt 

hälften - av personbilarna ägda av juridiska personer är dock "genuina 

tjänstebilar" i meningen a t t  de endast användes för tjänsteresor (dessa 

bilar kan benämnas kategori A). Knappt hälften är kombinerade tjänste- 

och privatbilar (dessa bilar kan benämnas kategori B^). Till kategorin 

kombinerade privat- och tjänstebilar bör hänföras dels e t t  visst antal 

personbilar ägda av fysiska personer, som mot ersättn ing från arbe ts 

givaren används i tjänsten , och dels enskilda företags bilar som alltid är 

registrerade på fysiska personer helt enkelt därför företagen ifråga inte 

är juridiska personer. (Dessa två kategorier kan benämnas B2 .) Vi tror a t t  

kategori A och B tillsammans utgör en re la tiv t  stabil totalmängd. Vi 

antar - på goda grunder (se kommande VTI-Meddelande om juridiska 

personers bilägarskap) - a t t  denna totalm ängd kommer a t t  utvecklas i 

s to rt  s e t t  i proportion till de "genuina" privatbilarna. Gränsen mellan 

juridiska personers och fysiska personers bilar, som går mellan kategori Bj 

och kategori B2> är därem ot troligen ganska instabil - lä ttpåverkad av 

olika skattereg le r,  o dyl. Den följande modellen för beräkning av inträdes- 

benägenheten är kalibrerad på data  om fysiska personers bilägarskap. Vi 

vet inte säkert hur proportionen Bj/B2 uppfört sig under observationsperi- 

oden, men vi tror inte a t t  den varit så variabel a t t  någon allvarlig 

snedvridning av estim eringarna uppstått. Eftersom man inte kan fö ru tsä t

ta  a t t  ska tte reg le r  m m av betydelse för proportionen B j/B 2  kommer a t t  

förbli som de är under hela prognosperioden är det oklokt a t t  försöka 

prognosticera utvecklingen separat för fysiska personers bilar och juri
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diska personers bilar, utan det är b ä t tre  a t t  genom en uppskrivning med 

e t t  procentuellt konstant påslag lå ta  prognosen avse hela personbilsparken 
och därigenom undvika problem et med den instabila gränsen mellan 

juridiska och fysiska ägare inom den ovannämnda kategorin B.
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2 UTGÅNGSPUNKTEN

I figur 1 är schem atiskt angivet hur bilinnehavet var i hushåll i olika 
inkomstklasser i m itten  av 1950-talet, i början och i s lu te t av 1970-talet. 

Vad kan ha åstadkom mit den betydande höjning av Engel-kurvorna som 

skett mellan 50-ta le t och 70-ta le t?  Under den tidsperiod som kurvskaran 

omspänner har nybilspriset och bensinpriset ändrats mycket lite. Prisindex 

för bensin har minskat med 5 % mellan 1954- och 1978, och med 16 % för 

nya bilar. Det är u teslu te t a t t  någon mer avsevärd del av "lyftet" har 

orsakats av d e t ta  m åttliga prisfall (se vidare diskussionen nedan om 

priselasticiteten). Därem ot kan man naturligtvis tänka sig a t t  vägnätets 

utbyggnad, som fram för allt på landsbygden sänkt den generaliserade 

reskostnaden kraftig t,  varit en bidragande orsak till den stora  ökningen 

sedan 1950-talet av bilinnehavet i varje given realinkomstklass.

Figur 1. Engel-kurvor för bilinnehav = Andel bilägande hushåll i olika 
inkomstklasser (1975 års priser).
Källor: J. Wallander: Studier i bilismens ekonomi. IUI, 1956; 
Bilismen i samhället. Svenska Vägföreningen 1971; Hushålls- 
budgetundersökningen. SCB 1978.
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grundläggande hypotes är dock i likhet med många andra modellbyggares 

(se "Some approaches to car demand modelling". VTI rapport 251 A) a t t  en 
s k diffusionsprocess skett ,  med vilket bör menas a t t  preferenserna för 

bilinnehav, eller kort och go tt "smaken för bil" har ökat k raftig t sedan 

1950-talet, och för a t t  åstadkom ma en bra prognosmodell måste man få 

grepp på den effekten.

2.1 Vertikal och horisontell diffusion

I figur 2 har Engel-kurvskaran från figur 1 fyllts på i il lustrationssyfte. 

Den rena diffusionseffekten kan med en mekanisk analogi (se Bonus: 

Quasi-Engel Curves, Diffusion and the Ownership of major Consumer 

Durables. Journal of Political Economy, 1973) delas upp i två "komposan- 

ter", en som i huvudsak verkar vertikalt (uppåt) som en följd av a t t  

människor allt bä t tre  känner till produkten, och en som verkar horisontellt 

(drar å t  vänster i e t t  ordinärt koordinatsystem). Den kombinerade e f 

fekten därav över tiden på Engelkurvor för bilinnehav blir som i figur 2. 

Vertikal diffusion höjer Engel-kurvornas nivå mer eller mindre lika över 

hela linjen, och förändrar därmed inte e fte rfrågans inkomstkänslighet 

(elasticitet) i någon högre grad, medan horisontell diffusion minskar 

inkomstkänsligheten, vilket också o fta  uttryckes som a t t  varan (nyttig

heten) ifråga övergår från lyxvara till nödvändighetsvara.

Inkomst

Figur 2. Från lyxvara till nödvändighetsvara: Logistisk tillväxtkurva 
för bilinnehavet härledd från Engel-kurvor från olika år
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En hypotetisk utvecklingsväg över tiden är angiven i figur 2. Mellan 

tidpunkterna t Q? t j ,  t2, o s v ,  sker två förändringar; dels ökar medelin
komsten vilket innebär en rörelse å t  höger längs med en given Engel- 

kurva, och dels skiftar kurvan uppåt.

2.2 Den logistiska tillväxtkurvan

Som synes är det lä t t  a t t  föreställa  sig a t t  en S-formad logistisk kurva för 

bilinnehavets utveckling blir resu lta te t  av Engel-kurvornas transform ation 

från en form som definierar lyxvaror till den nuvarande formen som gäller 

för typiska nödvändighetsvaror. Approximativt logistiska tillväxtkurvor 

för bilinnehavet är ju välbekanta från en rad olika länder (se t ex C. 

M archetti: "The Automobile in a System Context: The past 80 years and 

the next 20 years". Technological Forecasting and Social Change 23, 3-23 

(1983)) liksom för Sverige, vilket framgår av figur 3.

Bilinnehav

0 ,4 -

0 ,3 -

0,2-

0,1-

• Totalt antal registrerade personbilar
* Totalt antal personbilar i trafik  
-  Totalt antal personbilar i tra fik  plus 

avställda bilar som kommer a tt åter 
ställas (se VTI- Meddelande 445)

i > i i i i i i i i i i i i i i i r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r i | i i i i i 11 i i i ^

1925 -30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 -70 -75 -80 - 85 År

Figur 3. Utvecklingen av an ta le t  personbilar per invånare i Sverige 
från 1923.
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Den logistiska kurvan har en egenskap som från vissa synpunkter kan 

uppfattas som en fördel och från vissa som en nackdel i de t ta  samm an
hang:

Den fö ru tsä tte r  en bestämd mättnadsnivå för bilinnehavet. Eftersom de 

flesta ändå föreställer sig a t t  bilbehovet har en absolut mättnadsnivå som 

under inga om ständigheter någonsin kommer a t t  överskridas - t ex en bil 

per vuxen individ för a t t  ta  till med lite marginal - kan en funktionstyp 

som går mot en övre gräns synas vara fördelaktigare a t t  använda än en 

vanlig linjär funktion, exponentialfunktion eller liknande. I praktiken har 

man också varit nödgad a t t  förutbestäm m a mättnadsnivån för a t t  kunna 

skatta  andra param etrar  t ex inkom stelasticiteten. Det är em ellertid  

ganska otillfredsställande i synnerhet om det gäller a t t  es tim era  en 

prognosmodell för a t t  göra riktigt långsiktiga förutsägelser om det 

fram tida bilinnehavet. Då antar man i själva verket något som man skall 

försöka bevisa.

Om man väljer en ren diffusionsmodell som (1) nedan, där endast tidens 

gång påverkar den beroende (prognos)variabeln, är mättnadsnivån enkelt 

skattningsbar med tidsserieanalys.

(1)
1 + ke"ast 

y = antal bilar per person

t = tidsavstånd från observationsperiodens startpunkt

e = naturlig log.bas

a, k, s = param etrar  a t t  ska tta  av vilka s är mättnadsnivån ("satura-
tion level")

Differentiering av (1) och viss manipulation ger:

^  -  = a(s-y) (2)
dt y

Bilinnehavets rela tiva  tillväxt är en linjär, fallande funktion av dess 

absolutnivå.
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Om man lå ter y i vänstra ledet och s-y i högra ledet byta plats erhålles

& • - !  = a y  (3)
dt s-y

D etta  uttryck kan i analogi med hur spridningen av en epidemi sker tolkas 

sålunda: Den relativa minskningen av billösheten (de ännu obesmittade) är 

proportionell mot bilinnehavet y (andelen smittade), eller med andra ord, 

ju fler bilägare den billöse ser omkring sig, desto s tarkare  blir dennes 

önskan a t t  själv skaffa bil.

Mättnadsnivån s är bestämd av förhållandet mellan ordinatans as och 

lutningskoefficienten a för den linjära funktionen (2) för bilinnehavets 

rela tiva tillväxt. Det är inte a t t  undra på a t t  denna enkla logistiska 

modell varit mycket populär hos prognosmakare på bilområdet såväl som 

inom andra fält. Tänk a t t  kunna ”förutsäga” den slutliga mättnadsnivån 

redan på e t t  tidigt utvecklingsstadium!

D etta  är dock önsketänkande. Så snart man uppmärksammar a t t  ekono

miska faktorer som inkomstnivån också spelar en betydande roll för 

bilinnehavets tillväxt, finner man a t t  mättnadsnivån inte längre kan 

skattas  lika enkelt i modellen och om man väljer vissa assymetriska 

varianter av den logistiska modellen går det inte alls. Den m åste 

förutbestämmas. Denna nackdel med en prognosmodell skall dock inte 

överdrivas. Vad som kommer a t t  hända om 50-100 år kan ingen gissa. En 

prognosmodell av det slag som vi a rbe tar  med här skall vara kalibrerad för 

a t t  ge rimliga utsagor om de närm aste 10-20 åren. Om man i en 

prognosmodell använder en funktionstyp med en horisontell asymptot 

("mättnadsnivå”) och denna funktionstyp i övrigt kan anses ti l lfredsstä l

lande för e t t  visst tidsintervall, begränsas helt enkelt prognosmodellens 

giltighet till de t ta  tidsintervall.

2.3 Det klassiska problemet med tidsserieanalys av bilinnehavet

När det sedan gäller a t t  försöka ange tak ten  i utvecklingen mot en på 

förhand given mättnadsnivå, finns e t t  antal ansatser och modelltyper, 

alltifrån den enklaste typen av logistisk introduktionsteori, som endast
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beaktar tidens gång, till mycket sofistikerade funktionstyper som både 

inkluderar en rad ekonomiska bestämningsfaktorer och t i l lå te r  e t t  asym
metriskt (i förhållande till den rena logistiska kurvan) utvecklingsförlopp 

(se VTI-rapport 251A).

Så snart man in troducerar åtminstone inkomsten per capita  (eller m ot

svarande storhet) vid sidan av kronologisk tid som förklaringsvariabel är 

oavsett modelltyp det allt överskuggande problemet a t t  tid och inkomst 

har samvarierat så markant under bilismens genom brottsår. Det tycks 

vara i det närm aste  omöjligt a t t  separera den rena (sanna) inkom stef

fekten från "tidstrenden" i en tidsserieanalys. Utvecklingen av det to ta la  

bilinnehavet i Sverige ger en god illustration av d e t ta  generella dilemma.

Om man först anpassar en funktion, som är linjär i de logaritm erade 

värdena för bilinnehavet och de oberoende variablerna privat konsumtion 

per capita och bensinpriset respektive nybilspriset i reala te rm er, erhålles 

följande resultat (tabell 1):

Tabell 1. K oefficienter vid regressionsanalys av bilinnehavets u tveck
ling 1953-84 med en linjär-logaritmisk tillväxtmodell (t- 
värden inom parentes)

OBEROENDE VARIABLER

log
priv kons. 
per capita

log
årtal
-1949

log
bensin
pris

log
nybils-
pris

R2

-0 ,83
( -3 ,7 5 )

1 ,06 
(13 ,75)

-0 ,5 0
( -5 ,9 6 )

-0 ,24
( -1 ,2 1 )

99,2

-0 ,92
( -4 ,3 6 )

1,10
(16 ,18)

-0 ,5 0
( -5 ,9 9 )

99,1

2,43
(18,06)

-0 ,0 6
( -0 ,2 5 )

91,4

0,81
(46 ,46)

-0 ,3 8
( -3 ,7 5 )

98,6

Som synes är privat konsumtion per capita  (representerande hushållens 

medelinkomst eller köpkraft) och tid var och en för sig högst signifikanta 

bestämningsfaktorer. Inkom stelastic ite ten  tycks vara så hög som 2,4 när 

tidstrenden är exkluderad och bensinpriset blir helt insignifikant. När tid
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och inkomst uppträder tillsammans ändras bilden helt. Tiden ta r  över helt 

och inkom stelastic ite ten  får fel tecken. Instabiliteten i skattningarna 
beror naturligtvis på den starka korrelationen mellan konsumtion per 

capita  och tid. K orrelationskoefficienten är inte mindre än 0,98!

När vi ansätter  en logistisk funktion av formeln,

y - -a b c -d t (^)
1 + k • I • P j '  ̂ 2  e

som efte r  viss manipulation också kan skrivas

v  a -b -c dt /
—y = k • I • P , • P0 • e (-5)s-y 1 2

ger regressionanalysen e t t  liknande instabilt resu lta t som framgår av 

tabell 2a. Koefficienterna i tabell 2a skall e f te r  multiplicering med 

faktorn (s-y)/s uppfattas  som elas t ic i te te r ;  tidskoefficienten blir då den 

årsvisa rela tiva tillväxten i bilinnehavet när alla andra variabler förblir 

konstanta. När tid och konsumtion per capita  prövas samtidigt är det i 

d e t ta  fall tidskoefficienten som blir besynnerlig (negativ). Dessutom 

in träffar  det märkliga a t t  en mycket hög e las t ic i te t  erhålles för nybils- 

priset.

Det senare förhållandet torde bero på a t t  den vanliga logistiska modellen 

överdriver tidstrendens varaktighet åtminstone när vi sä t te r  t = 0 först 

1949. En alternativ  modell, som vi kallar "semilogistisk" erhålles om man 

ändrar det grundläggande antagandet för den enkla diffusionsmodellen (1) 
på sidan 9, som är a t t  bilismen får en rent epidemisk karaktär, genom a t t  

ta  hänsyn till a t t  de kvarvarande billösa förmodligen skiljer sig från 

majoriteten allt mer markant ju fä rre  de blir. De mest resis ten ta  förblir 

obesmittade längst. E t t  enkelt s ä t t  a t t  beakta d e t ta  är a t t  införa tiden t i 

nämnaren i högra ledet i (3) på sidan 10 varvid följande uttryck erhålles:

&  i = åZ (6)
dt s-y t
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Ä ena sidan ökar påverkan på de fortfarande billösa i proportion till 

b il tä theten  (y), men å andra sidan kommer de a lltjäm t billösa a t t  bestå av 
allt mer svårövertalade personer, vilket successivt minskar dem onstra

tionseffektens faktiska inverkan.

Integrering av (6) ger följande "semilogistiska" funktion för bilinnehavet y.

s (7)
y = W f as

Inkomst- och prisvariablerna kan föras in i (7) på samma sä tt  som i den 

vanliga logistiska funktionen (jämför (4)) och motsvarande regressionsana

lys kan utföras med den semilogistiska modellen. Som framgår av tabell 

2b blir resu lta ten  mindre ex trem a än när den vanliga logistiska modellen 

applicerades. Både privat konsumtion per capita  och tidstrenden får 

signifikanta och ganska rimliga värden på koefficienterna. Nybilspriset 

blir nu helt insignifikant och i stä lle t fram står bensinpriset som den 

signifikanta prisvariabeln - åtminstone så länge tidstrenden är inkluderad i 

regressionsekvationen.

Det s tora  problem et kvarstår dock: samvariationen mellan inkomst eller 

privat konsumtion och tiden. Hur skall man bära sig å t  för a t t  få någon 

rätsida på d e t ta  utpräglade multi-kollinearitetsproblem? Den grundläg

gande hypotesen är a t t  både inkomsten och tidstrenden är betydelsefulla 

bestäm ningsfaktorer. Det gäller a t t  finna något säkert sä tt  a t t  dela upp 

to ta leffek ten  dem emellan. Den metod som står till buds är a t t  u tny ttja  

resu ltat vad gäller inkom stelasticiteten  från tvärsnittsanalys och så a t t  

säga föru tbestäm m a inkomstutvecklingens inverkan på bilinnehavet i 
tidsserieanalysen.
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Tabell 2a. Koefficienter vid regressionsanalys av bilinnehavets utveck
ling 1953-84 med en logistisk ti llväxtmodell där s = 0,7 (t- 
värden inom parentes)

OBEROENDE VARIABLER
log
priv kons.

log
årtal

log
bensin

log
nybils- R2

per capita -1949 pris pris

4,02 -0,0025 0,09 -1 ,19 97,5
(4 ,64) ( -0 ,14 ) ( -0 ,2 5 ) ( -2 ,3 0 )

IT\ 
CO 

OO
r\

0,0009
(0,08)

-1 ,23
( -2 ,5 1 )

97,4

0,075
(15,13)

-2 ,13
( - 2 , 6 8 )

93,2

3,90 - 1 , 2 2 97,7
(26,91) ( -2 ,5 5 )

Tabell 2b. Koefficienter  vid regressionsanalys av bilinnehavets utveck
ling 1953-84 med en semilogistisk ti llväxtmodell där s = 0,7 
(t-värden inom parentes).

OBEROENDE VARIABLER 
log log log 
priv kons. årtal bensin
per capita -1949 pris

log
nybils-
pris

R2

0,85
(4,81)

1,09 
(17,78)

-0 ,32
( -4 ,7 7 )

0,15
(0 ,92)

99,8

0,90
(5,44)

1,06 
(19,81)

-0 ,32
( -4 ,7 4 )

99,8

1,35
(38,67)

-0 ,44
( -4 ,9 9 )

99,6

4,13
(32,43)

0,11
(0 ,46)

97,2
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3 TVÄRSNITTS ANALYS PÅ OLIKA NIVÅER

I figur 1 på sid 6  är angivet hur andelen hushåll med bil beror av 

hushållsinkomsten år 1978 (liksom åren 1954 och 1970). Motsvarande 

inkomstelast ici tet är dock oanvändbar för det aktuella syftet ,  eftersom 

kurvan inte beaktar  f lerbi lsägandet , utan anger andelen hushåll i varje 

inkomstklass som äger minst en bil. För närvarande finns ungefär 350 000 

s k 2+bilar, d v s  andra-,  tredje- , etc  bilar räknat  på hushållsnivå. Ungefär 

vart s jät te  sambo-hushåll (hushåll bestående av minst två vuxna) har mer 

än en bil. I den situationen finns två ansatser  till skattning av inkomst- 

elast ici te ten  för bilinnehav (förutom a t t  göra internationella  jämförelser , 

vilket följer nedan); ant ingen delar man upp hushållens bilar i förstabilar,  

andrabilar,  tredjebilar  och eventuell t ytter l igare kategorier  och skattar  

hushållsinkomstelastici teten för varje kategori för sig, eller också lämnar 

man hushållsnivån och bet rak ta r  bilinnehavet på individuell nivå.

3.1 Hushålls inkomstelast ici teten för bilinnehav

På basis av hushållsbudgetundersökningen från 1978 har vi beräknat  in- 

komste las t ici teterna för bilinnehav på hushållsnivå enligt två modeller: 

dels har vi antagit  konstant  elast ici tet ,  och dels har vi lå t i t  e l ast ici teten  

variera (falla) när man närmar sig den defini tionsmässiga mättnadsni

vån 1 , genom a t t  applicera en modell där förhållandet  mellan andelen 

hushåll med bil och andelen hushåll utan bil Y [  (1-Yj) respektive med 

andrabil och utan andrabil Y2 ( I-Y 2 ) ställs mot hushållsinkomsten. 

Resultaten framgår av nedanstående tabell:

Tabell 3. Hushålls inkomstelastici teter för bilinnehav (y\ = andel hus
håll som äger åtminstone en bil; y2 = andel hushåll som äger 
mer än en bil)

Inkom stelasticiteter för första-, andra- och tredjebilen
konstantelastisk modell med fallande 
modell e lastic itet

förstabil 0,70 1,44 • (1 - y p

andrabil 5,89 6,56 • (1 - y2)

tredjebil 4,55
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En modell som fö ru tsä tte r  konstant inkom stelastic ite t är olämplig när det 

gäller förstabilsinnehavet som är nära mättnadsnivån i e t t  mycket b re t t  
inkomstintervall, vilket framgår av figur 1 på sid 6. Det visar också 

resu lta te t  av den modell som ger en fallande e lastic ite t:  t ex i den 

inkomstklass där bilägandet är så lågt som 50 %, är inkom stelasticiteten  

1,44 • (1 - 0,3) = 0,72 medan den i en inkomstklass med 90 % bilägande har 

fallit till 1,44 (1 -0,9) = 0,14, d v s  till mindre än en femtedel av det 

föregående värdet.

När det gäller andrabilsägandet ger de två modelltyperna mer likartade 

resu lta t i det intervall man för närvarande främ st befinner sig i; man 

befinner sig långt ifrån den definitionsmässiga mättnadsnivån utom i det 

allra högsta inkomstskiktet.

Frågan är nu hur dessa resu lta t ska kunna kombineras med den typ av 

tidsserieanalys som diskuterats ovan? De v itt  skilda hushållsinkomstelasti- 

c i te te rna  för förstabilar och 2+bilar skapar betydande beräkningsproblem. 

Dessa problem har varit en av orsakerna till a t t  vi närmare undersökt 

möjligheten a t t  be trak ta  bilinnehavet på individuell nivå.

3.2 Bilinnehav och inkomst på individuell nivå

Tillgången på data  för bilinnehav och inkomst på individuell nivå är 

långtifrån så god som på hushållsnivå. I folk- och bostadsräkningen 1973 

(FOB 75) finns de mest fullständiga data. Man kan på basis av dessa 

studera sambandet mellan individuellt bilinnehav och individuell inkomst 

separat för ensamstående respektive samboende män och kvinnor i fem 

olika åldersklasser, dels i tä to r t  och dels i glesbygd. Den enda nackdelen 

är a t t  inkomstklasserna är väl breda, vilket minskar precisionen i de upp

skattade sambanden. För år 1982 har vi införskaffat liknande data  från 

SCB, där dock inkomstklasserna gjorts tre  gånger fler. Det har därem ot 

inte varit möjligt a t t  särskilja ensamstående och samboende individer.
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Så länge man håller sig till ensamståendes bilinnehav sammanfaller ju 

individ- och hushållsnivåerna, och man behöver inte ta  ställning till frågan 

om bilen är en hushållsvara eller individvara.

År 1975 var 43 % av vuxna (18 år och äldre) ensamstående män bilägare, 

medan motsvarande procenttal för ensamstående kvinnor var endast 15 %. 

De många ensamstående kvinnliga pensionärerna bidrar väsentligt till a t t  

den senare siffran är så pass låg.

Skillnaden mellan ensamstående mäns och kvinnors bilinnehav beror till 

stor del, men inte helt och hållet, på skillnader i inkomst. Det framgår av 

tabell 4a-c. O avsett åldersklass ligger som synes i tabell 4a det kvinnliga 

bilinnehavet 10-30 procentenheter lägre än det manliga i de olika in

komstklasserna. När åldern konstanthålles i tabell 4b och c ser vi, a t t  

skillnaderna i varje inkomstklass blir mindre. De försvinner dock inte helt, 

vilket tyder på en genuin könsskillnad beträffande bilinnehavet -å tm ins to

ne år 1975. A tt de ensamstående kvinnornas bilinnehav to ta l t  s e t t  var så 

markant mycket lägre än de ensamstående männens (15 % jäm fört med 43 

%) beror alltså dels på könsskillnaden som sådan och dels på a t t  

genomsnittsåldern är högre, men fram för allt på a t t  genomsnittsin

komsten är lägre för kvinnorna.

Tabell 4a. Bilinnehav för ensamstående män och kvinnor år 1975.

3.2.1 Ensamstående mäns och kvinnors bilinnehav

Inkomst
klasser

Män
Glesbygd Tätort Totalt

Kvinnor
Glesbygd Tätort Totalt

- 15 000 0,24 0,17 0,19 0,07 0,05 0,05

15 000 - 30 000 0,65 0,43 0,49 0,39 0,22 0,23

30 000 - 45 000 0,80 0,58 0,63 0,58 0,30 0,32

45 000 - 60 000 0,85 0,66 0,69 0,73 0,42 0,44

60 000 - 75 000 0,84 0,69 0,70 0,78 0,50 0,51

75 000 - 0,78 0,66 0,67 0,74 0,56 0,57
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Tabell 4b. Bilinnehav för ensamstående män 1975 e f te r  inkomst och 
ålder.

G = glesbygd, T = tä to r t

För ensamstående män tycks inkom stelastic ite ten  i varje åldersklass gå 

mot noll för inkomster över ungefär 50 000 kr (i 1975 års priser). I 

in tervalle t därunder är den i genomsnitt ungefär { men högre för de 

lägsta Inkomstklasserna och naturligtvis lägre när man närmar sig gränsen 

50 000 kr. Inkom stelasticiteten för ensamstående kvinnors bilinnehav är 

mer lika i hela inkomstområdet åtm instone i tä to r t  - den faller från drygt 
1 till strax under 0,6 i det högsta inkomstskiktet. Allmänt s e t t  är dock 

inkomstklasserna för få för a t t  göra mer precisa beräkningar.
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G = glesbygd, T = tä to r t

Tabell 4c. Bilinnehav för ensamstående kvinnor 1975 e f te r  inkomst och 
ålder.
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De ensamstående utgör ju bara ungefär hälften av alla vuxna individer, så 

den stora frågan är hur man skall förfara  för a t t  individualisera de 

samboendes bilägande. I de fall hushållet äger två eller flera bilar är det 

normalt inget s törre  problem, men i de drygt 1,5 miljoner fall där endast 

en bil finns i sambo-hushållet är det onekligen en delikat fråga. E tt 

tänkbart kriterium är a t t  lå ta  det formella bilägarskapet vara avgörande, 

d v s  a t t  anta  a t t  den registrerade ägaren också är den ”verkliga” ägaren. 

E tt  annat är a t t  an ta  konventionen a t t  den huvudsakliga användaren av 

bilen (som förare) är den verkliga ägaren. Om dessa två kriterier skulle 

ge i s to rt se t t  samma resu lta t vore ju allt ganska gott och väl. Så är dock 

inte fallet. Genom en enkätundersökning utförd av SCB (Omnibus 854) har 

vi funnit följande mönster vad gäller det formella bilägarskapet och 

bilanvändningen i sambo-hushåll med en bil.

3.2.2 Samboende mäns och kvinnors bilinnehav

Tabell 5. Vem är bilägare i sambo-hushåll med en bil?

Bilägare och bilanvändare: Andelar i %

Åldersklasser 
18-29 30-44 45-64 65-74 Samtliga

Mannen är
registrerad
ägare

79 79 79 96 80

Mannen är
huvudsaklig
användare

75 63 76 93 72

Kvinnan är 
registrerad 
ägare

21 21 21 4 20

Kvinnan är
huvudsaklig
användare

25 37 24 7 28

Sett över samtliga åldersklasser är tydligen situationen den a t t  mannen är 

registrerad ägare i 80 % av fallen, men huvudsaklig användare av bilen i 

72 %. Relativ t s e t t  är avvikelsen mer betydelsefull när det gäller a t t  

bedöma kvinnornas bilinnehav. I 20 % av sambo-hushållen med en bil är 

kvinnan den reg istre rade ägaren, men i 28 % av fallen är hon den 

huvudsakliga användaren.
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Med denna över- respektive underskattning i tankarna, lå t oss ändå t i t t a  

på samboende mäns och kvinnors förekomst i bilregistret.

Tabell 6. Individuellt bilinnehav för samboende män och kvinnor år 
1975.

Inkomst
klasser

Män
Glesbygd Tätort Totalt

Kvinnor
Glesbygd Tätort Totalt

- 15 000 0,45 0,41 0,42 0,08 0,04 0,07

15 000 - 30 000 0,78 0,64 0,68 0,24 0,13 0,14

30 000 - 45 000 0,86 0,77 0,79 0,33 0,17 0,19

45 000 - 60 000 0,90 0,83 0,84 0,40 0,24 0,25

60 000 - 75 000 0,89 0,83 0,83 0,41 0,30 0,31

75 000 - 0,82 0,77 0,77 0,48 0,34 0,36

Enligt FoB 75 var det individuella bilinnehavet (= förekomst i bilregistret) 

för samboende män respektive kvinnor 72 % och 12 %, d v s  väsentligt 

högre än för ensamstående vad gäller män och något lägre vad gäller 

kvinnor. Inkomstelasticite ten för samboende mäns bilinnehav tycks ge

nomgående vara lägre än för ensamstående. Den faller med inkomsten 

från ungefär {  till 0 i inkomstskikten över 50 000 (i 1975 års priser). För 

samboende kvinnor är inkom stelastic ite ten  genom snittligt se t t  ganska lika 

de ensamstående kvinnornas, d v s  omkring 2/3. En viss skillnad är dock 

skönjbar. Medan de ensamstående kvinnornas inkom stelastic ite t var svagt 

fallande med inkomsten, tycks de samboendes snarare  vara något stigan

de. Med hänvisning till figur 2 på sid 7 kan man konsta tera  a t t  år 1975 låg 
kvinnornas Engel-kurva någonstans i kurvskarans m itt; de ensamstående 

kvinnornas var dock något konvex och de samboende kvinnornas något 

konkav. Återigen får vi dock lov a t t  reservera  oss med tanke på 

definitionsproblemen beträffande bilinnehav i sambo-hushåll med en bil. 

Är det b ä t tre  (än a t t  utgå från den reg is trerade ägaren) a t t  anta, a t t  

makarna äger varsin hälft av bilen, eller en andel som är proportionell 

mot användandet?

VTI RAPPORT 301



21

En helt annan ansats till frågan om det är meningsfullt a t t  studera 

bilinnehav på individuell nivå är a t t  resonera på följande sätt : Låt oss inte 
fördjupa oss i sådana spetsfundigheter, utan låt oss istä lle t undersöka om 

bilinnehavet räknat per vuxen individ skiljer sig mellan sambo-hushåll och 

ensamstående under i övrigt lika omständigheter. Gör det det inte, bör 

man uppfatta  bilen som en individvara oavsett hur man fördelar ägar- 
skapet i sambo-hushåll med endast en bil.

3.2.3 Individvara eller hushållsvara?

I länder med mycket högt bilinnehav övergår bilen mer och mer till a t t  

vara en individvara snarare än hushållsvara som t ex tvättm askinen. 

Figurerna 4a och 4b visar de t ta  tydligt vad gäller USA. Om man som i 

figur 4a avsä tte r  antal bilar per hushåll mot hushållsinkomst erhålles e t t  

antal väl separerade kurvor, var och en motsvarande hushåll med e t t  givet 
antal vuxna medlemmar. Om man is tä lle t som i figur 4b avsä tte r  antal 

bilar per vuxen individ mot inkomst per vuxen hushållsmedlem löper 

kurvskaran nästan helt ihop. Givet inkomsten per individ är det an ta le t  

vuxna i hushållet som bestäm mer bilinnehavet, och då är det inte längre 

särskilt meningsfullt, eller analytiskt e ffek tiv t a t t  resonera om bilen som 

en hushållsvara.

Hur är läget i d e t ta  avseende i Sverige? Bilden är något mer komplicerad 

på grund av åtminstone en skillnad mellan det amerikanska och svenska 

bilinnehavsmönstret. I Sverige är som vi nyss se tt  bilinnehavet för ensam

stående kvinnor betydligt lägre än för ensamstående män, och det gäller 

speciellt u tpräglat för pensionärer. Kvinnorna är k lart dominerande bland 

de äldre ensamstående, som har det lägsta bilinnehavet av alla ålders

grupper. Det finns nästan en halv miljon kvinnor som är 65 år eller äldre i 

Sverige och endast drygt 200 000 män i samma åldersgrupp. Av d e t ta  

följer a t t  om man grupperar svenska hushåll e f te r  antal vuxna medlemmar 

och jämför bilinnehavet per vuxen person, finner man det lägsta bilinne

havet hos 1-vuxenhushållen. Man kommer inte ifrån a t t  det är nödvändigt 

a t t  skilja mellan män och kvinnor i analysen.
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H o u s e h o ld  in co m e  ($ )

Figur ¿fa. Bilar per hushåll och hushållsinkomst.

Income per adult ($)

Figur ¿fb. Bilar per vuxen och inkomst per vuxen.
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När det gäller ensamstående jämfört med samboende män och kvinnor har 

vi också tidigare konsta tera t,  a t t

(1) för män gäller a t t  andelen personer av en viss kategori som är bilägare 

enligt b ilregistret genomgående är högre för samboende än för ensam

stående, och

(2) för kvinnor är det precis tvärtom: Andelen bilägare är genomgående 

lägre för samboende än för ensamstående.

Det in tressanta  är a t t  dessa två skillnader tenderar  a t t  ta  ut varandra när 

man jämför bilinnehavet per vuxen för å ena sidan ensamstående män och 

kvinnor och å andra sidan sambo-hushåll.

Om man konstanthåller könsfördelningen och inkomsten per vuxen individ 

finns ingen nämnvärd skillnad mellan bilinnehavet per individ för ensam
stående och för samboende. Vi kan dem onstrera det påståendet genom e t t  

antal tabeller för inkomst och bilinnehav -  tabell 7 nedan sam t tabellerna 

A1-A5 i tabellbilagan -  som på basis av data  från FoB75 konstruerats på 

följande sä tt :  Vi utgår från tre  "vanliga" (år 1975) hushållsinkomster -  

75 000 kr, 90 000 kr och 105 000 kr -  och ser på bilinnehavsandelarna för 

män och kvinnor i åldersklasserna 25-34 år och 35-44 år, dels för 

ensamstående och dels för samboende. Vi parar ihop ensamstående som 

tillsammans har någon av de tre  givna to talinkom sterna och beräknar det 

genomsnittliga bilinnehavet per person (angiven i kolumnen näst längst till 

höger). Det är sedan a t t  jämföra med bilinnehavet per person i sambo

hushåll (kolumnen längst till höger) som är beräknat på i princip samma 

sä tt ,  d v s vi har para t ihop män och kvinnor i en given åldersklass som är 

klassificerade som samboende så a t t  den sammanlagda inkomsten blir 

75 000 kr, 90 000 kr eller 105 000 kr. Det är ju inte säkert a t t  varje person 

alltid hamnar i r ä t t  sällskap så a t t  säga, men de erhållna genomsnitten för 

bilinnehavet per person torde vara helt representa tiva .
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Tabell 7. 25-34 åringar; 90 000 kr sammanlagd inkomst.

INKI 
(1 OI

DMST 
D0 kr) BILINNEHAV, 1

Man Kvinna Ensam Ensam Medeltal för
Samboman kvinna ensamma

75- 0-15 69 17 43 77 | 11 • 44

60-75 15-30 69 29 49 83 + 16 . 50

45-60 30-45 71 37 54 85 + 21 ,, 
-2---

30-45 45-60 63 44 54 82 ♦ 26 = 54

15-30 60-75 44 50 47 66 2 30 = 48

0-15 75- 28 59 44 5-1- f  33 e 42

Jäm förelsen av bilinnehavsprocenten i de två kolumnerna längst till höger 

ger onekligen e t t  s ta rk t intryck av a t t  den ovan påtalade könsvisa 

asymm etrin  i bilägandet för ensamstående och samboende är mycket 

"symmetrisk", om u ttrycke t ti llä tes. Det är in tressant a t t  konstatera  a t t  

för en given sammanlagd inkomst skillnaderna i bilinnehav per person är 

s tö rre  inom vardera grupp än mellan grupperna ensamstående och sambo

ende. Bilinnehavet är som högst när mannen och kvinnan har ungefär lika 

inkomst och faller när inkomsterna är ojämt fördelade mellan de sambo

ende. Det kan konstateras a t t  hushållsinkomsten är en sämre prediktor för 

bilinnehavet än individuella inkomster.

Bilen i Sverige tycks numera vara en individvara snarare än hushållsvara. 

Den är dock en individvara som under i övrigt lika förhållanden tycks vara 

något mer begärlig för män än för kvinnor. Vi har också funnit a t t  den 

manliga förekomsten i bilregistret något överskattar  det reella manliga 

bilinnehavet, och naturligtvis tvärtom  för kvinnorna. Det är e t t  problem 

som man måste vara uppmärksam på när man analyserar det individuella 

bilägandet.
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Den följande redovisningen kommer till s tö rs ta  delen a t t  bygga på data  

från 1982, där, som nämnts det inte varit möjligt a t t  skilja mellan 

ensamstående och samboende. Det borde egentligen inte vara någon 

nackdel eftersom  vi funnit a t t  bilen kan uppfattas som en individvara. Vi 

har dock också funnit a t t  b ilregistrets  uppgifter ger en viss överskattning 

av det manliga reella bilägandet och motsvarande underskattning av det 

kvinnliga. Om det felet är någorlunda lika i alla inkomstklasser, spelar det 

ingen avgörande roll för beräkningen av inkom stelastic ite ter.

I figur 5 är sambandet mellan bilinnehav och inkomst år 1982 il lustrerat ,  

dels för män och kvinnor separat, och dels to ta l t  för alla individer över 18 

år. En svaghet med dessa data  (som bygger på bilregistrets uppgifter om 

bilägarskap) är iögonenfallande. Inkom stelastic ite ten  för mäns bilinnehav 

förefaller  a t t  vara negativ för årsinkom ster överstigande 100-110 tusen 
kr. Troligen förklaras de tta  märkliga förhållande av a t t  manliga högin

kom sttagare rela tiv t ofta  har tillgång till en s k firmabil. Visst stöd för 

a t t  d e t ta  måste vara förklaringen erhålles om man särskiljer män i 

pensionsåldrarna; för dessa finns ingen tendens till nedgång i bilinnehavet 

med ökande inkomst, som synes i figur 6. Vi uppskattar a t t  ca 100 000 

personbilar ägda av juridiska personer (enligt bilregistret) också används 

privat. (Se kommande VTI-Meddelande om juridiska personers bilar.) Är 

1982 fanns 490 000 män under 65 år med inkomster över 105 000 kr/år.  Av 

dessa var 379 000 bilägare enligt b ilreg istret .  Det räcker om vi lägger till 

70 % av de knappt 100 000 bilarna, som används privat men är reg is tre ra 

de på olika företag, för a t t  det genomsnittliga bilinnehavet för dessa 

höginkomsttagare skall öka från 0,77 till 0,90, vilket är mer än väl i nivå 

med maximivärdet i figur 5.

Det är intressant a t t  jämföra kurvorna i figur 5 med motsvarande kurvor 

för 1975. Som synes i figur 7 är skillnaderna inte så stora.

3.2.4 Inkom stelasticite ter för individuellt bilinnehav år 1982
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ANDEL BILINNEHAVARE 
I OLIKA INKOMSTKLASSER

INKOMST
Figur 5. Andel bilinnehavare i olika inkomstklasser.

BILINNEHAV 1982 FÖR MÄN 65 -7 4  ÅR 
I OUKA INKOMSTKLASSER

INKOMST
Figur 6. Bilinnehav 1982 för män 65-74 år i olika inkomstklasser.

1000 kr
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ANDEL BILINNEHAV 1975 OCH 1982 
I OUKA INKOMSTKLASSER
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60
INKOMST

Andel bilinnehav 1975 och 1982 i olika inkomstklasser.

1000 kr

Inkom stelastic ite ten  enligt totalkurvan för 1982 blir något "excentrisk" 

genom a t t  kurvan har en vågdal i inkom stintervalle t 25-75 tusen kr, som i 

sin tur förklaras av a t t  kvinnorna är re la tiv t  tungt vägande i det skiktet. 

En genomsnittlig e las t ic i te t  mellan 0,5 och 0,6 tycks gälla för inkomster 

under 100 000 kr (i 1982 års priser).

Det kan vara in tressant a t t  jämföra de svenska sambanden med det ovan 

(figur 4b på sid 22) presenterade amerikanska sambandet mellan bilar per 

vuxen individ och inkomst. De amerikanska sambanden är mer u tpräglat 

konvexa än de svenska, så en funktion av typen y/(s-y) = a 1 ,̂ där y ± bilar 

per vuxen och I = inkomst per vuxen individ, har anpassats till den 

ihoptvinnade kurvskaran i figur 4b. Under an tagandet a t t  mättnadsnivån, 

s = 0,96, eller med andra ord a t t  kurvorna i figur 4b går mot en asymptot 

på motsvarande nivå har vi funnit a t t  exponenten b ta r  värdet 1,23 och 

inkom stelastic ite ten  således är
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Vid e t t  bilinnehav (y) omkring }, som gäller i Sverige för närvarande (när 

man endast räknar med individer som är 18 år eller äldre) blir den am eri
kanska inkom stelastic ite ten  faktiskt i s to rt  s e t t  densamma som det 

svenska visserligen mycket approximativa genom snitte t,  d v s  strax 
under 0,6.

D etta  kan verka bestickande, men i båda fallen finns två fundamentala 

problem som kan snedvrida skattningrna av den relevanta  inkom stelastici
te ten  - möjligen i båda fallen.

För det första  bör man så långt som möjligt isolera för kön såväl som 

ålder (som i de föregående tabellerna 4b och c). Om män och kvinnor vore 

helt lika vad gäller b ilefterfrågan - i USA är de kanske det - skulle den 

första  åtskillnaden inte behöva iakttas. I Sverige är dock fortfarande 

mankön e t t  positivt argument i efterfrågefunktionen. Problem et är a t t ,  

när man rör sig uppåt i inkomstklasserna, andelen män ökar, vilket 
tenderar a t t  höja bilinnehavet utöver vad den rena inkom steffekten svarar 

för. Man bör es tim era  inkom stelastic ite ter för män och kvinnor var för sig 

och sedan väga ihop resu ltaten  - om man önskar en to ta l e las t ic i te t  - 

snarare än a t t  basera beräkningen på e t t  oskiktat datam ateria l .  Problemet 

får en direkt illustration i figur 3, där man med ögat kan ana sig till a t t  

kurvan för to ta l t  bilinnehav är något mer elastisk än vardera av kurvorna 

för manligt respektive kvinnligt bilinnehav (figur 7).

E t t  liknande problem kan uppstå inom vardera gruppen (män respektive 

kvinnor) om man inte ta r  hänsyn till åldersklass. När man för män liksom 

för kvinnor rör sig uppåt i inkomstklasserna, kommer man åtminstone i 

vissa intervall också a t t  röra sig uppåt i ålder. Återigen kan den rena 

inkom steffekten bli fö rs tärk t på e t t  oönskat s ä t t  genom ålderseffekten. Vi 

har därför beräknat inkom stelastic ite ter för bilinnehav i elva olika 

inkomstklasser separat för män och kvinnor (liksom to ta l t  i illustrations- 

syfte). R esultaten  framgår av tabellen nedan. (Jämför också Olle Lundin: 

Människan i transportsam hället. Förstudierapport till TFB. Göteborgs 

Universitet feb 1986.)
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Tabell 8. Inkom stelastic ite ter för bilinnehav.

Åldersklass MÄN KVINNOR TOTALT

18 - 19 0,50 0,68 0,63

20 - 24 0,41 0,45 0,49

25 - 29 0,35 0,33 0,44

30 - 34 0,33 0,30 0,44
35 - 39 0,30 0,28 0,40

40 - 44 0,28 0,28 0,38

45 - 49 0,26 0,30 0,37

ChirsiO

0,22 0,35 0,38

55 - 64 0,12 0,39 0,33

65 - 74 0,07 0,42 0,23

75 - w 0,18 0,72 0,48

Som synes är inkom stelastic ite ten  för män och kvinnor tillsammans högre 

i de f les ta  åldersklasser än var och en av de könsspecifika e las t ic i te te rna .  

Det är en illustration av det ena slaget av ,fbias". Det andra slaget 

fram går av det förhållandet a t t  de f les ta  åldersklasspecifika e la s t ic i te te r 

na för män såväl som för kvinnor är väsentligt lägre än vad kurvorna i 

figur 5 ger vid handen.

För det andra, och även mer fundam entalt, är a t t  man kan betvivla 

relevansen över huvud tage t av a t t  i d e t ta  sammanhang använda inkomst

e la s t ic i te te r  uppskattade från tvä rsn i ttsda ta  för a t t  göra förutsägelser om 

effek ten  av inkomstförändringar för bestäm da individer. Som vi utvecklar 

närm are  i kapitel 5, där en ny ansats till prognosmodell presenteras, ta r  vi 

fas ta  på a t t  det är fram för allt i ungdomsåren som inträden (liksom 

frivilliga utträden från) bilägarskap sker. Det är den mest kritiska 

perioden vad gäller inkomst och bilägande. Det mönster för bilägandet för 

medelålders och äldre personer i e t t  tvä rsn itt ,  är ofta resu lta te t  av långt 

tillbaka liggande händelser och förhållanden. Vi är benägna a t t  t i l lm äta  de 

inkom stelastic ite ter som gäller för de 2-3 lägsta åldersklasserna e t t  

betydligt högre prognosvärde än de övriga.
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Finns det då inga tvärsn ittsda ta  som är helt adekvata för vårt syfte? I 

princip är faktiskt de från ovannämnda synpunkter s e t t  de ideala jämfö
relseobjekten hela befolkningar i olika länder. Genom a t t  jämföra bilinne

havet på nationell nivå är ju inflytelser från såväl könsfördelningen som 

åldersfördelningen någorlunda neutraliserade. Nya problem dyker förvisso 

upp när man gör in ternationella jämförelser, men det är värt försöket.

3.3 Bilinnehav och inkomst på nationell nivå - en jämförelse

mellan olika länder

En annan möjlighet till a t t  uppskatta bilinnehavets inkom stelastic ite t än 

a t t  jämföra hushåll eller individer med olika inkomster i en viss nation är 

ju a t t  jäm föra olika länder med olika nationalinkomst per capita. En 

tillkommande fördel med en internationell jämförelse är a t t  ny belysning 

av bilinnehavets långsiktiga prise lastic ite t kan erhållas genom a t t  bil- och 

bensinpriserna på grund av olika vägtrafikbeskattning visar mycket större  

variationer i e t t  tvä rsn itt  av nationer än över tiden i en viss nation. Flera 

nya problem dyker dock upp, som t ex översättningen av inkomster i olika 

valutor till en gemensam räkneenhet.

I en VTI-studie på engelska "International comparison of car ownership 

levels in countries and cities" har vi prövat denna möjlighet a t t  y t te r 

ligare belysa inkomst- och priselastic ite ten  för bilinnehav. Här följer en 

kort sam m anfattning.

De variabler som vi var främ st in tresserade av a t t  te s ta  och som också 

visade sig inne fa tta  de viktigaste fak torerna när det gäller a t t  förklara 

skillnaderna i bilinnehav mellan olika länder var

nationalinkomsten per capita 

priser på bilar och bensin 

km belagd väg per capita

"dummy" för rika länder i nya världen (variabeln = 1 för USA, Kanada, 
Australien och Nya Zeeland, och = 0 för alla övriga länder)

biltradition.
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Den sistnämnda variabeln är den enda mer okonventionella av de fyra. I 
analogi med vad vi tror om bilinnehavets utveckling i Sverige, är 
hypotesen a t t  tidens gång i och för sig leder till en ökning av bilinnehavet 

när väl processen kommit igång. Därför väntar vi oss a t t  de länder där 

bilismen haft en tidig "take-off" har kommit längre på den inslagna 

utvecklingsvägen under i övrigt lika förhållanden än länder med senare 

take-off. Vi definierar tidpunkten (årta let) för take-off som det år 

bil tä theten  (antalet bilar per invånare) passerade gränsen 0,03.

Vi m äter "biltraditionen" som det antal år som förflu ti t  mellan å re t  för 

take-off och år 1982. I m otsats till vad vi funnit beträffande tid och 

nationalinkomst per capita  i Sverige under efterkrigstiden, är biltradition 

och nationalinkomst per capita  för olika länder inte så s tarkt korrelerade 

a t t  regressionsanalysen nämnvärt försvåras (korrelationskoefficienten = 

0,37).

Vi har te s ta t  flera olika modeller för tvärsnittsanalysen bl a en vanlig 

linjär-logaritmisk (linjär för logaritmerade värden) och logistisk funktion. 

Den "semilogistiska funktionen gav i d e t ta  fall e t t  till den vanliga 

logistiska mycket l ikarta t  resulta t.  R esultaten  av regressionsanalysen 

framgår närmare av nedanstående tabeller:

Tabell 9a. K oefficienter vid regressionsanalys av bilinnehavet i olika 
länder; linjär-logaritmisk funktion (t-värden inom parentes).

OBEROENDE VARIABLER

log
BNP/INV

log
BIL-
KOSTN

log
KM VÄG/ 
INV

log
BILTRA
DITION

Dummy 
för rika 
länder i nya 
världar

R2

0,52
(8 ,02)

0 ,16
(3 ,04 )

0,03
(0 ,53)

0,39
(5 ,19 )

0,30
(2 ,56) 0,97

0,54
(11,25)

0 ,18
(4 ,10)

0 ,39
(5 ,25 )

0,33
(3 ,06) 0,97

1,21
(13 ,82)

0 ,34

(2 ,13 )

0,67

(1 ,80)
0,91
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Tabell 9b. Koefficienter vid regressionsanalys av bilinnehavet i olika 
länder; logistisk funktion med mättnadsnivån s = 0,7 (t-värden 
inom parentes.)

OBEROENDE VARIABLER

log
BNP/INV

log
BIL-
KOSTN

log
KM VÄG/ 
INV

log
BILTRA
DITION

Dummy 
för rika 
länder i 
nya världar

R2

0,74
(7,33)

0,27
(3 ,27)

0,02
(0,24)

0,025
(3,88)

0,48
(1 ,87) 0,97

0,68
(9,62)

0,24
(3 ,60)

0,036
(9,38) 0,96

1,41
(15,28)

0,44
(2 ,59)

1,34
(3,41) 0,92

De enda riktigt betydelsefulla faktorerna är tydligen nationalinkomsten 

per capita  och "biltraditionen11. Dummyvariabeln för länderna USA, 

Kanada, Australien och Nya Zeeland, som är menad a t t  representera  det 

förhållandet a t t  dessa länder är mer eller mindre uppbyggda parallellt 

med bilismen, är signifikant i några fall.

Belagd väglängd per invånare är genomgående insignifikant, och det blir 

ännu mer markant när vi prövar to ta la  landytan is tä lle t för to talbefolk

ningen i nämnaren. Prisvariabeln (= to ta la  årskostnaden för bilåkande) får 

fel tecken i samtliga regressioner. När vi separerar bensinpriset och 

nybilspriset (ej å te rg ive t i tabellerna) blir re su lta te t  a t t  bensinprisets 

koefficient likaledes får fel tecken och nybilspriset är helt insignifikant.

Det är intressant a t t  notera, a t t  när vi utelämnar variabeln "biltradition" 

ökar inkomstkoefficienten till ungefär det dubbla. H uvudresultatet av 

analysen är dock a t t  med "biltradition" inkluderad, som den bör eftersom 

det är en högst signifikant variabel, blir inkom stelastic ite ten  drygt 0,5 

med den linjär-logaritmiska funktionen, och med den logistiska återfinns 

den i in tervallet 0,2 - 0,7 beroende på nivån för bilinnehavet. Det är 

notabelt a t t  inkom stelastic ite ten , som den framkom mer från en in terna

tionell jämförelse, ligger så pass väl i linje med resu lta ten  från tvärsnitts-  

analysen på individnivå, (jämför tabell 9 a och b).

VTI RAPPORT 301



33

4 FÖRNYAD TIDSSERIEANALYS

4.1 Tidstrenden på nytt

I avsnitt 2.3 konstaterade vi a t t  tidsserieanalys av bilinnehavet i Sverige 

inkluderande både inkomsten (privat konsumtion per capita) och tid s tren 

den resulterar i mycket instabila och därför oanvändbara skattningar av 

de olika bestämningsfaktorernas effek t. Om i en linjär-logaritmisk modell 

tidstrenden uteslutes blir inkom stelastic ite ten  nära men när den är 

med blir inkom stelasticiteten negativ. I en logistisk modell blev re su lta te t  

det omvända: när både inkomsten och tidstrenden är med blir den effek ten  

av den senare negativ och/eller insignifikant.

Vi ämnar nu gå tillbaka till tidsserieanalysen och u tnyttja  det faktum a t t  

en inkom stelasticitet på 0,3 eller strax däröver kommer konsekvent fram 

ur tvärsnittsstudier på olika nivåer. Vi förutbestäm m er inkom stelastici

te ten  i analysen av den svenska utvecklingen av bilinnehavet från 1933 i 

enlighet med dessa rön och gör om regressionsberäkningarna med tids

trenden och bensin- och bilpriserna som förklaringsvariabler.

Tabell 10a. Resultat av regressionsanalys av bilinnehavets utveckling 
med en linjär-logaritmisk modell och inkom stelastic ite ten  
förutbestämd till 0,3 (t-värden inom parentes)

Koefficienter för 
oberoende variabler

log log log ny _
årtal-1949 bensinpris bilpris R2

0,61 -0 ,33 -0 ,64
97,1

(21,89) ( -2 ,7 8 ) ( -2 ,2 7 )

Koefficienten för tidstrenden är nu nere i 0,61, vilket är a t t  jämföra med 

resultaten  i tabell 1 på sid 11, som var 1,06 när också inkomsten är med 

(och inkom stelasticiteten blev negativ) och 0,81 när endast tidstrenden är 

inkluderad.
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I en semilogistisk tillväxtmodell förutbestäm m es koefficienten för privat 

konsumtion per capita  till 1, 1 vilket ger en e las t ic i te t  för bilinnehavet på 
omkring 0,5 vid den b il tä the t som rå t t  under den senaste 1 O-årsperioden.

Tabell 10b. Resulta t av regressionsanalys av bilinnehavets utveckling, 
med en semilogistisk funktion och inkomstkoefficienten för
utbestäm d till 1 , 1  och mättnadsnivån s = 0 , 7  (t-värden inom 
parentes)

Koefficienter för 
oberoende variabler

log
(årtal-1949)

log
(bensinpris)

log
(bilpris) R2

1,01 -0 ,2 9 0,07
99,6

(66,78) ( -4 ,4 9 ) (0 ,47)

Jäm fört med regressionsresulta ten i tabell 2 på sid 14 blir som synes 

koefficienten för tidstrenden lägre också i det semilogistiska falle t när 

inkom stelasticiteten  förutbestäm m es i enlighet med resu ltaten  från tvär- 

snittsstudierna. Tidstrenden är dock fortfarande en viktig förklaringsvari

abel - lika viktig som inkomsten med dess förutbestäm da effek t på 

bilinnehavet. Bensinpriset är signifikant i båda modellerna, men har fallit 

något till e t t  mer realistiskt värde jäm fört med vad andra studier givit vid 

handen. Nybilspriset är insignifikant i den semilogistiska modellen.

4.2 P r ise lastic ite ten  för bilinnehav

Eftersom den modell som har en mättnadsnivå är rimligare än den linjär- 

logaritmiska enligt vår mening, accep tera r  vi de lresu lta te t  a t t  nybils

priset är en insignifikant faktor för bilinnehavet. Det kan erinras om a t t  i 

den föregående regressionsanalysen i kapitel 2 blev re su lta te t  med den 

semilogistiska såväl som den linjär-logaritmiska modellen a t t  bensinpriset 

blir signifikant endast i kombination med tidstrenden. När den senare 

varibeln utelämnas blev istä lle t nybilspriset signifikant i några fall, och 

det erhöll en orimligt hög koefficient.

VTI RAPPORT 301



35

Nybilspriset är re la tiv t s tark t korrelerat med kronologisk tid under 

perioden 1953-84. Priset ifråga har dock inte ändrats särskilt mycket; en 
svagt fallande tendens har varit rådande till och med 1972, då det låg 

15 % under toppnivån i början av 1950-talet. D ärefter har priset fluktu

e ra t  något och är för närvarande på ungefär samma nivå som 1973 liksom 

1963. När tiden är exkluderad tycks en del av dess effekt o rä t tm ä tig t  

tillskrivas nybilspriset i regressionerna. Effekten av en variabel som 

varie ra t så pass lite som nybilspriset över den studerade 30-årsperioden är 

inte lä t t  a t t  få något grepp om med tidsserieanalys.

Dessutom är det tveksam t om nybilspriset är en särskilt relevant faktor 

för bilinnehavet. Förstagångsköparna väljer sällan en ny bil. Nybilspriset 

skall i de t ta  sammanhang uppfattas som e t t  surrogat för prisnivån för 

begagnade bilar. Det är dessvärre mycket svårt a t t  beräkna e t t  riktigt 

prisindex för begagnade bilar tillräckligt långt tillbaka i tiden för vårt 

syfte, och nybilspriset är förmodligen e t t  ganska dåligt surrogat för 

begagnade-bilprisetr Mycket tyder på a t t  prisnivån för begagnade bilar 

fluktuerar avsevärt mer än prisnivån för nya bilar.

Bensinpriset har ändrats betydligt mer än nybilspriset både uppåt och 

neråt - under observationsperioden, och man är därför mer benägen a t t  

tro  a t t  dessa förändringar inte varit försumbara, utan verkligen haft en 

viss effek t på bilinnehavet. I motsats till nybilspriset är bensinpriset också 

helt otvetydigt en relevant faktor för bilinnehavet. Det pris, eller snarare 

den kostnad, som man helst skulle vilja studera effekten  av, är den to ta la  

bilkostnaden för innehav och användning. Det har dock inte varit möjligt 

a t t  erhålla en tillräckligt lång tidsserie av to ta la  bilkostnader a t t  inklude

ra i regressionsanalysen. I den internationella tvärsnittsstudien gav bil

kostnaden inget plausibelt utslag; koefficienten blev positiv, vilket saknar 

all rim och reson. Vår förväntning var a t t  de mycket stora variationerna i 

bil- och bensinbeskattningen mellan olika länder skulle göra en avsevärd 

skillnad beträffande bilinnehavet. Den förväntningen kom helt på skam 

och med efterklokhet kan påpekas a t t  man bara behöver se på våra 

nordiska grannländer för a t t  konstatera  a t t ,  tro ts  a t t  priset på gatan för 

en och samma bil där (i Norge, Danmark och Finland) är nästan dubbelt så 

högt som i Sverige, så ger det med tillbörlig hänsyn till rådande 

inkomstskillnader föga utslag i det re la tiva bilinnehavet. Konsumenterna 

har flera möjligheter a t t  anpassa sig till höga p riser/skatter  på bilar och
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bensin med minimalt avkall på själva bilinnehavet. En sådan möjlighet, 

som utnyttjas konsekvent enligt våra rön, är a t t  på olika sä tt  förlänga 
livslängden för bilar som är dyra i inköp, vilket sänker åtminstone 

innehavskostnaderna. Det bör dock ånyo framhållas a t t  in ternationella 

jämförelser av priser är mycket vanskliga med tanke på växelkursernas 

variationer samt delvis skiljaktiga bestämningsfaktorer.

Rent teoretiska överväganden ta lar emot resu lta te t  från tvärsnittsanaly- 

sen och för tidsserieanalysens resulta t beträffande priselastic ite ten . 

Under förutsättning a t t  den genomsnittlga inkom stelastic ite t som de 

föregående tvärsn ittsstudierna givit vid handen är giltig borde den to ta la  

b ilkostnadselasticiteten för bilinnehav vara av ungefär samma storleks

ordning. Enligt e t t  grundläggande teorem för relationen mellan inkomst- 

e lastic ite ten  och prise lastic ite ten  (egenpris- såväl som korspriselastici- 

te terna) för e f te rfrågan  på en viss vara gäller a t t  summan av samtliga 

e las t ic i te ter  är lika med noll. Ifall någon eller några nära substitut finns 
till varan ifråga men inga betydelsefulla komplementvaror, är (egen)- 

priselasticiteten avsevärt (absolut) högre än inkom stelastic ite ten . 

(Korspriselastic ite terna för substitutsvaror är ju positiva liksom inkomst

e lastic ite ten , så egenprise lastic ite ten  måste vara ”ex tra  negativ” för a t t  

kompensera för det.) När som i falle t bil substitut nästan helt saknas, är 

a t t  vänta a t t  prise lastic ite ten  har ungefär samma värde som inkomstelas

tic i te ten  - fast negativt förstås. Beträffande en komponent i det to ta la  

priset/kostnaden för bilen såsom bensinkostnaden gäller vidare a t t  elasti- 
c i te ten  bör ha e t t  värde som förhåller sig till to ta lkostnadselastic ite ten  

som den ifrågavarande kostnadskomponentens andel i totalkostnaden. 

Bensinkostnader utgör ungefär 1/3 av den to ta la  bilkostnaden, så det vore 

teore tisk t konsistent om den empiriskt beräknade bensinpriselastic ite tens 

absoluta värde blev ungefär 1/3 av inkom stelasticiteten. R esu lta te t  enligt 

den semilogistiska modellen ligger som synes i tabell 10b ganska väl i linje 

med teorin: bensinpriskoefficienten (-)0,29 är dock närm are en fjärdedel 

än en tredjedel av den förutbestäm da inkomstkoefficienten 1,1.

Med den linjär-logaritmiska modellen blir bensinpriselastic ite ten alldeles 

för hög från teoretisk  synpunkt, men den modellen är mindre ti llfredsstä l

lande även i andra avseenden.
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Vad skall man dra för slutsats om priselasticiteten för bilinnehav? 

Tvärsnitts- och tidsserieanalys ger motstridiga resultat. D a tam ate ria le t  
är i ingendera falle t idealiskt för sy f te t  a t t  beräkna prise lastic ite ten . 

Problemen med internationella komparativa studier har nämnts. Den enda 

komponent i den to ta la  bilkostnaden vars eventuella e ffek t på bilinne

havet är helt möjlig a t t  undersöka med tidsserieanalys är bensinpriset. 

Bensinprishöjningen sammanföll till stor del med den abrupta riktnings

förändringen av inkomstutvecklingen, så även om bensinpriset och privat 

konsumtion per capita  inte varit så s tark t korrelerade se t t  över hela 

observationsperioden, så gällde det förhållandet inte när det verkligen 

hände något utöver det vanliga. Bensinprishöjningens effek t på bilinne

havet kan ha överska tta ts  på grund av det samtidiga t ren d b ro t te t  i 

inkomstutvecklingen. Å andra sidan är det teore tisk t otillfredställande a t t  

an ta  a t t  priset inte har någon effek t alls. En ten ta tiv  slutsats för den 

fo r tsa t ta  analysen är a t t  bensinpriselastic ite ten är en fjärdedel av in- 

kom stelastic ite ten  för bilinnehav.

4.3 En å terstående  kardinalfråga

Trots de tillkommande problemen med priselasticiteten har denna för

nyade tidsserieanalys varit klargörande i viss utrsträckning. Fortfarande 

står dock huvudfrågan obesvarad: Vad representerar egentligen tids- 

trenden? I en prognosmodell är det viktigt a t t  kunna besvara den frågan. 

Kommer den a t t  hålla i sig, eller är det e t t  övergående fenomen? 

Representerar den en diffusionsprocess som i nuläget är i s to rt  se tt  

avslutad?

Under åren 1976-84 har hushållens disponibla realinkomster varit svagt 

fallande (och den privata konsumtionen per capita nästan konstant.) Under 

samma period har bensinpriset stigit realt med i genomsnitt 2 %  per år. 

Trots de tta  har bilinnehavet fo r ts a t t  a t t  öka. Öknigstakten för bilinne

havet har varit 1 % per år, vilket är betydligt lägre än tidigare, men a t t  

bilinnehavet alls har ökat går ändå stick i stäv mot vad man skulle kunna 

vänta med tanke på inkomst- och prisutvecklingen. Tyder inte den 

kontinuerliga ökningen av bilinnehavet på a t t  preferenserna för bilinnehav 

fortfarande är kraftig t stigande i Sverige?
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5 EN NY ANSATS TILL PROGNOSMODELL

Med en helt annan ansats har vi lyckats reducera tidskomponenten högst 

avsevärt. Vi har identif iera t en ny, tidigare oprövad bestämningsfaktor 

som vi benämner befolkningsomsättningseffekten, som under en lång 

period av bilismens spridning är s ta rk t korrelerad till tiden, och torde vara 

i det närm aste omöjlig a t t  separera i en tidsserieanalys av bilinnehavets 

utveckling. Upptäckten av befolkningsomsättningseffekten har en annan 

bakgrund än problemet med tidstrendens dominans, som ovan belysts från 

olika vinklar. Den har i s tä lle t sin upprinnelse i en på e t t  tidigt stadium 

känd otillfredsställelse med bilinnehavet (=antal bilar per person) som 

beroende variabel när det gäller a t t  få grepp på den s k diffusionsproces- 

sen. (se J.O. Jansson: "Towards a model for explaining changes in car 

ownership” VTI. 1982).

För det första  är det allmänt om vittnat a t t  bilinnehav är en ”konsumtions

vara" karaktäriserad av betydande tröghet, eller närmare bestäm t irrever- 

sibilitet. En person som blivit bilägare i e t t  visst läge vad be trä ffa r  den 

egna köpkraften och re levanta priser, och förblivit så under en längre 

period, kommer normalt inte a t t  å tergå  till billöshet om han/hon å te r  av 

någon anledning hamnar i den ekonomiska situation som rådde före 

bilägartiden. Man skaffar sig nya vanor under bilägarskapet som fö ru tsä t

ter bilinnehav och som man ogärna ändrar igen, även om ekonomin skulle 

försämras.

För det andra tycks åldern ha en mycket stor betydelse för benägenheten 

a t t  ändra status från billöshet till bilägarskap och vice versa. Ungdomar 

är mycket mer flexibla i sina konsumtionsmönster än äldre som f å t t  sina 

vanor cem enterade under medelåldern, och det gäller i särskilt hög grad 

för bilkonsumtion som framgår av figurerna 8 och 9 nedan. Om d e t ta  är 

riktigt får befolkningssammansättningen en självständig betydelse för 

bilinnehavet (to tala  bilparken/totalbefolkningen). Exempelvis kan man 

vänta a t t  när de exceptionellt s tora 40-talskullarna kom upp i bilåldrarna 

under 60-ta le t och början av 70-talet,  det inneburit en kraftig  knuff uppåt 

för det to ta la  bilinnehavet helt oberoende av inkomst- och prisutveckling

en. Man kan fo rtfarande (år 1984) se en puckel på kurvan för det to ta la  

an ta le t inträden i bilägarskap i olika åldrar för de som föddes på 1940-
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ta le t.  Numera kompenseras det av en jämförbar puckel på utträdeskurvan, 

vilket framgår av figur 8, så ne ttoeffek ten  har ebbat ut.

Figur 8 visar mycket klart a t t  det är ungdomarna som betyder någonting 

på den positiva sidan för det to ta la  bilägarskapet. Från strax över 35 år 

till 65 år är ne ttoeffek ten  (inträden minus utträden) nästan lika med noll. 

Delar man upp de inträdande och utträdande på män och kvinnor, finner 

man a t t ,  även om de kvinnliga aktörerna på bilmarknaden är väsentligt 

färre  än de manliga, så är det kvinnorna som bidrar positivt praktiskt 

taget över hela linjen (för alla åldrar). För män skar inträdes- och 

utträdeskurvorna varandra år 1984 redan vid åldern 33 år, medan skär

ningspunkten för kvinnorna befann sig bortom 60 år. Vi har undersökt om 

manliga utträden  och kvinnliga inträden och vice versa är korrelerade i 

jämförbara åldersklasser - hypotesen som vi ville pröva var om det är 

vanligt a t t  bilägarskapet överfly ttas mellan samboende makar - men ingen 

som helst korrelation föreligger.

Kurvorna för an ta le t  inträden och an ta le t  utträden är som synes re la tiv t  

oregelbundna i formen. Rent demografiska förhållanden (som variationer i 

födelsetalen) är den viktigaste förklaringen till de tta .  För a t t  isolera för 

demografiska oregelbundenheter kan det absoluta an ta le t inträden och 

utträden divideras med an ta le t  billösa respektive an ta le t bilägare i de 

ifrågavarande åldersklasserna. De uppkomna kvoterna utgör benägenheter 

a t t  inträda i respektive u tträda  från bilägarskap, och som framgår av 

figur 9 blir ålerssambanden för dessa benägenheter betydligt mer regel

bundna i formen.
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Figur 8a. Inträdande och utträdande ti ll/från  bilägarskap män 1984.
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Figur 8b. Inträdande och u tträdande ti ll/från  bilägarskap kvinnor 1984.
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Figur 8c. Inträdande och u tträdande ti ll / frän  bilägarskap to ta l t  1984.
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Vi uppfattar inträdesbenägenheten och utträdesbenägenheten is tä lle t för 

bilinnehavet som den primära beroende variabeln i prognosmodellen. 

Definitionen av dessa benägenheter är:

5.1 Inträdes- och utträdesbenägenheten

Antal bilägare vid å re ts  slut som var
billösa vid åre ts  börjanIntradesbenagenhet = — . ... .. .------ ---------------------------Antal billosa vid å re ts  borjan

Antal billösa vid å re ts  slut som var
U tträdesbenägenhet = biiagare vid å re is  början -------

° Antal bilagare vid åre ts  borjan

En stor del av poängen med ansatsen är a t t  re la te ra  dessa benägenheter 

till dels olika åldrar och dels olika "generationer” (födelseår). Det visar sig 

nämligen a t t  e t t  mycket karaktäris tisk t - och stabilt - samband råder 

mellan såväl inträdes- som utträdesbenägenheten och åldern. (Se diagram

men i figur 9). Observera a t t  utträdesbenägenheten ökar brant i motsats 

till kurvan för an ta le t  utträdande vid höga åldrar. Både an ta le t  u tträdande 

och an ta le t bilägare minskar vid höga åldrar, och tydligen är den senare 

minskningen re la tiv t  s e t t  kraftigast.

5.2 Befolkningsomsättningens effek t på det genomsnittliga bil

innehavet

Givet utseendet på sambandet mellan inträdesbenägenheten respektive 

utträdesbenägenheten och åldern har befolkningsomsättningen som sådan, 

d v s  den kontinuerliga ersättningen av frånfallande gamla med nya 

generationer, en stor betydelse för den to ta la  bilparken under en re la tiv t  

lång uppbyggnadsperiod. Det kan illustreras genom a t t ,  som i figur 10 utgå 

från bilinnehavet 31/12 år 1975 och anta  a t t  den dåvarande såväl inträdes- 

som utträdesbenägenheten förblir konstant för evigt samt a t t  födelsetal 

och dödstal likaledes förblir konstanta, och sedan följa den hypotetiska 

utvecklingen av bilinnehavet med avseende på ålder från 1975 till det 

slutliga jämviktsläget som i illustrationsexemplet in träffar  i m itten  av 

nästa sekel. För de yngre åldrarna in träffar  som synes inte mycket utan 

det är medelålders och främ st äldre personer som i successivt senare
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Inträdesbenägenhet för män och kvinnor sam t to ta l t  1975- 
1982.

B F 1 Q C E N T

U tträdesbenägenhet för män och kvinnor sam t to ta l t  1975- 
1982.
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Figur 10. Bilinnehavet med avseende på ålder under föru tsättn ing  a t t  
in trädes- och utträdesbenägenheten förblir på 1975 års nivå
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generationer kommer a t t  ha e t t  allt högre bilinnehav. På grund av a t t  

bilinnehavet i utgångsläget (Sverige år 1975) är re la tiv t högt, kommer 
merparten av totalökningen i illustrationsexemplet a t t  in träffa  redan före 

1990. Ökningen mellan 1990 och år 2000 är inte så stor, och som fram går 

av figuren är förändringen under det därefte r  följande halvseklet mycket 

liten. Om vi hade s ta r ta t  från 1950 eller 1960 i illustrationsexemplet 

skulle effekten av befolkningsomsättningen t e t t  sig mycket större. (Vår 

kunskap om det exakta u tseendet på sambandet mellan inträdesbenägen- 

het och ålder för dessa tidigare år är dock mer osäker, så vi valde a t t  utgå 

från e t t  läge som är fullständigt känt. Effekten blir mindre, men det 

principiellt viktiga i sammanhanget är naturligtvis detsamma.) Slutsatsen 

är a t t  befolkningsomsättningen som sådan är en mycket betydelsefull 

faktor för bilinnehavets utveckling, och a t t  om man underlåter a t t  ta  

hänsyn därtill (som man som regel gör) ”störs" i hög grad skattningen av 

andra e ffek ter, t ex pris- och inkomstförändringar, på i hög grad. E tt  

allmänt accep te ra t sä t t  a t t  undersöka huruvida konsumenternas p referen

ser för en viss vara har förändrats över tiden är a t t  jämföra Engel-kurvor 

för olika år, dvs jämföra sambandet mellan konsumtion av en viss vara och 

disponibel inkomst för hushåll eller individer i tvärsn itt  från olika år. Om 

kurvorna sammanfaller (och pris och kvalite t varit konstanta mellan åren) 

är slutsatsen a t t  smaken varit konstant, och om kurvorna skiftar uppåt tas 

det som e t t  tecken på a t t  konsumenterna f å t t  ökad smak för varan ifråga. 

D etta  synsätt bör nyanseras när det gäller bilefterfrågan. Effekten av 

befolkningsomsättningen gör a t t ,  allt annat lika, Engel-kurvorna för 

bilinnehav skiftar successivt uppåt, utan a t t  det behöver innebära a t t  

någon enda individ f å t t  ökad smak för bil. Det räcker med a t t  varje 

individ blivit 10 år äldre (om Engel-kurvorna uppskattats  med 10-årsinter- 

vall), men bibehållit sina preferenser.

Det mest direkta och effektiva s ä t te t  a t t  ta  tillbörlig hänsyn till befolk- 

ningsomsättningens inverkan är a t t  uppfatta  inträdesbenägenheten (och 

utträdesbenägenheten) som den relevanta beroende variabeln, snarare än 

bilinnehavet, som bestäms av in- och utträdesbenägenheten i kombination 

med befolkningsomsättningen. I en prognosmodell är fördelarna med den 

valda ansatsen speciellt s tora vilket y tterligare  belyses med några illu- 

strationsexempel.
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Illustrationsexemplet ovan visar a t t ,  tro ts  a t t  inträdesbenägenheten an ta 

gits konstant från och med 1975, kommer bilinnehavet a t t  fo r tsä t ta  a t t  

öka y tterligare  75 år! Eftersläpningen mellan den härledda (sekundära) 

variabeln bilinnehav och den ursprungliga (primära) variabeln inträdesbe- 

nägenhet är lika lång som en mansålder. Vi kan ge fler exempel på hur 

olika dessa två variabler kan uppföra sig under en kortare  eller längre tid.

Så länge inträdesbenägenheten (IB) växer, ökar också bilinnehavet. Om e t t  

trendbrott i utvecklingen av IB in träffar,  och, som är illustrera t i figur 11, 

IB förblir konstant kan det dröja 20 år innan utvecklingen av det to ta la  

bilinnehavet också planar ut. E tt  mer abrupt trendbro tt,  som i figur 12 får 

snabbare genomslag på bilinnehavet, men i illustrationsexemplet är e f te r 

släpningen ändå ca 10 år. Å andra sidan är det intressant a t t  konstatera  

a t t  om IB ökar linjärt utan avbrott, kommer ökningstakten för bilinne

havet inte desto mindre a t t  förr eller senare m a ttas  av.

5.3 Empirisk beräkning av inträdesbenägenheten 1975-84 och re

konstruktion av utvecklingen under perioden 1950-74.

Problemet med den nya ansatsen är förstås a t t  re levanta  data  inte finns 

lä t t  tillgängliga. Genom a t t  kombinera det cen tra la  b ilregistret (CBR) och 

reg istre t för totalbefolkningen (RTB) har det varit  möjligt a t t  beräkna 

inträdes- och u tträdesbenägenheterna för män och kvinnor i varje ålder 

från 18 år och uppåt för åren 1975-84. Kurvorna i figurerna 9a och 9b 

ovan visar det mycket karaktäristiska ålderssam bandet för bägge benä

genheterna. Under den period för vilken dessa data  kunde erhållas har den 

viktigaste förklaringsvariabeln - inkomsten per cap ita  - varit nära nog 

konstant, så de t ta  underlag är otillräckligt för en sambandsanalys.

Vi har då försökt rekonstruera utvecklingen av inträdesbenägenheten så 

långt tillbaka som möjligt under tidigare år, för a t t  kunna se vad som hänt 

när inkomsterna var stigande. Bilregistret kan tyvärr inte längre ge den 

nödvändiga informationen, så vi har varit tvungna a t t  räkna oss bakåt från 

sambanden mellan inträdes- och utträdesbenägenheten och bilinnehavet 

under perioden 1975-84. Beräkningarna har kunnat stäm mas av mot den

47

5.2.1 Några illustrationsexempel
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INiRADESBENAGENHET, INNEHAV 
OCH INNEHAVETS OERMAJA

KRONOLOGISK HO

Figur 11. Inträdesbenägenhet, innehav och innehavets derivata.

INTRÄDESBENÄGENHET, INNEHAV 
OCH INNEHAVETS DCWVA1Ä

KRONOLOGISK TIO

Figur 12. Inträdesbenhägenhet, innehav och innehavets derivata.

INTRÄDESBENÄGENHET, INNEHAV 
OCH INNEHAVETS DERIVATA

KRONOLOGISK HO

Figur 13. Inträdesbenägenhet, inneha och innehavets derivata.
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to ta la  personbilsparkens utveckling 1950-74 och, när det gäller manligt 

och kvinnligt bilinnehav, mot uppgifter därom, dels i Folk- och Bostads
räkningen 1960, dels i två stickprov ur filer av vid länsstyrelsen i 

Linköping ännu bevarade bilregisterkort för åren 1964 och 1969 hänförliga 

till Östergötlands län. (För bägge åren gällde a t t  bilinnehavet i Ö stergöt

land var nästan exakt lika med riksgenomsnittet). Vid rekonstruktionen 

antogs a t t  formen på kurvorna för inträdes- och utträdesbenägenheten 

med avseende på ålder har varit densamma som år 1975, och a t t  det 

endast är nivån för inträdesbenägenheten som skifta t under de föregående 

åren. Det är e t t  djärvt antagande, men stab ilite ten  i kurvaturen som 

framgår av figurerna 9a och 9b är bestickande.

R esu lta te t  av rekonstruktionen presenteras i figurerna 14 a och b, där 

utvecklingen av nivån för inträdesbenägenheten är angiven tillsammans 

med-bilinnehavet för män under 1950-84 och för kvinnor 1960-84. Som 

synes i d iagram paret, så kontrasterar det ganska oregelbundna mönstret 

för inträdesbenägenheten åren 1975-84, då faktiska data  föreligger, med 

det regelbundna förloppet bildat av de beräknade värdena för de föregåen

de åren. De kan tyvärr inte uppfattas som helt sanningsenligt. Beräknings- 

förfarandet har inneburit a t t  olika utvecklingstrender prövats tills vi 

funnit en som väl rekonstruerar den faktiska utvecklingen av bilinnehavet. 

Det är därför inte tillrådligt a t t  be trak ta  varje enskilt års värde på 

samma s ä t t  som de faktiska observationerna från 1975-84. Det råder dock 

ingen tvekan om a t t  trenden i utvecklingen är riktigt angiven.

5.4 Inkomst-, pris- och smakförändringars inverkan på inträdes

benägenheten

Det mest in tressanta  i utvecklingen är den abrupta riktningsförändringen 

av utvecklingen som in träffade för både män och kvinnor år 1976 

respektive 1977.

49
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Innehav 
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MAN
Inträdes
benägenhet

Figur 14a. Manlig inträdesbenägenhet och manligt bilinnehav åren 1950-
84.

Innehav
(%)

KVINNOR
Inträdes
benägenhet

Figur 14b. Kvinnlig inträdesbenägenhet och kvinnligt bilinnehav åren 
1960-84.

VTI RAPPORT 301



51

Tabell 11. Procentuell real förändring per år av tänkbara ekonomiska 
förklaringsvariabler.

Förklarings
variabler 1950-59

Perioder
1960-75 1976-84

BNP per person 2,67 3,32 1,23

Privat konsumtion 
per person 1,91 2,67 0,28

Manlig inkomst 
per person 2,30* -0,79***

Kvinnlig inkomst 
per person 5,84** 2,65***

Bensinpris
-0 ,14**** -0,49 1,92

Nybilspris
-2 ,00***** -0,08 -0,17

Manlig förvärvs
frekvens Q ^2^  ̂  ̂̂   ̂^ -0,52

Kvinnlig förvärvs
frekvens 1 1,47

Inkomst per manlig inkomsttagare 
Inkomst per kvinnlig inkomsttagare

*** 1976-83
****  1951-59
* * * * *  1953-59
* * * * * *  1963-75

Det besvarar ju den fråga som avslutade kapitel 4. Det synbart m otstr i

diga i utvecklingen under 1976-84 av hushållens disponibla inkomster 

(svagt fallande) och bensinpriset (stigande) å ena sidan och bilinnehavet 

(stigande) å andra sidan får här sin förklaring: När man isolerar för 

befolkningsomsättningseffekten, vilket är den huvudsakliga konsekvensen 

av a t t  gå över från bilinnehav till den prim ära beroende variabeln 

inträdesbenägenhet, upptäcker man a t t  e t t  trendb ro tt  faktiskt in träffade 

för b ilefterfrågan  1976/77, som svarar mot riktningsförändringen i u t

vecklingen av de ekonomiska förklaringsvariablerna. Det tyder också på 

a t t  preferenserna för bilinnehav inte s tig it under den senaste perioden, 

utan bilinnehav har i dag ungefär samma prio ri te t  som i m itten av 1970- 

ta le t .  Med andra ord: tidstrendens signifikans i den föregående tidsserie-
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analysen av bilinnehavet förklaras åtm instone under perioden 1977-84 till 

den allra s törsta  delen av befolkningsomsättningseffekten.

Innan man avskriver alla möjligheter till en kvarvarande diffusionseffekt 

bör man t i t ta  lite mer i detalj på utvecklingen av den manliga respektive 

kvinnliga inträdesbenägenheten separat.

Vi har tidigare konsta tera t a t t  individuell inkomst är en b ä t tre  förkla

ringsvariabel för bilinnehavet än hushållsinkomst. Låt oss därför separat 

re la te ra  manlig medelinkomst till manlig inträdesbenägenhet och kvinnlig 

medelinkomst till kvinnlig inträdesbenägenhet. I skrivande stund förelig
ger inte uppgifter om individinkomster för 1984. (Hushållens disponibla 

realinkomster låg dock på samma nivå 1984 som 1983.) Som framgår av 

tabell 11, har under perioden 1976-83 männens medelinkomst förändrats 

med i genomsnitt -0,8 %  per år, medan kvinnornas medelinkomst föränd
ra ts  i positiv riktning med 2,7 %  per år. Dessa m otsa tta  riktningar 

återkom m er när man studerar utvecklingen av inträdesbenägenheterna 

mer i detalj: den manliga inträdesbenägenheten har minskat med 1,9 % 

per år medan den kvinnliga har ökat med i genomsnitt 1,6 % per år under 

perioden 1976-83. Om man ta r hänsyn till a t t  bensinpriset stigit med drygt 

3 % under samma period (år 1984 in träffade e t t  betydande bensinprisfall) 

och antar a t t  dess inverkan på inträdesbenägenheten är re la tiv t se t t  

endast en fjärdedel så stark som inkomstens, motsvarar dessa siffror en 

inkom stelastic ite t för manlig respektive kvinnlig inträdesbenägenhet på

1,2 och 0,9. För a t t  översätta  dessa värden till inkom stelastic ite ter för 

bilinnehav, måste de multipliceras med innehavselastic ite terna med avse

ende på inträdesbenägenheten för män respektive kvinnor. I de intervall vi 

för närvarande befinner oss är de senare e las t ic i te te rna  knappt 0,3 

respektive 2/3. Slutsatsen är alltså a t t  inträdesbenägenhetens förändring 

under den senaste åttaårsperioden  tyder på en inkom stelastic ite t för 

manligt bilinnehav på mellan 0,3 och 0,4 och för kvinnligt bilinnehav på 

omkring 0,6.

Dessa värden motsvarar r ä t t  väl vad vi funnit i tvärsnittsanalysen i 

kapitel 3, vilket ta lar för a t t  någon ren diffusionseffekt var knappast 

längre verksam. Ser vi på de föregående perioderna 1950-59 och 1960-75 

är det uppenbart a t t  en re la tiv t stark diffusionseffekt var verksam på den 

manliga inträdesbenägenheten under den första  perioden. Om det var
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fråga om vertikal eller horisontell diffusion eller bådadera är svårt a t t  

direkt säga. Under mellanperioden 1960-75 kan ökningen av den manliga 
inträdesbenägenheten förklaras nästan helt och hållet av inkomstökningen 

och det m åttliga bensinprisfallet, d v s  om man fö ru tsä tte r  a t t  de 

ovannämnda e las t ic i te te rna  har r å t t  också under 1960-talet> så förklaras 

ökningen av inträdesbenägenheten till omkring 90 % av de klassiska 

ekonomiska variablerna pris och inkomst. Det är besvärligare a t t  dra en 

bestämd slutsats  om den eventuella diffusionseffekten för den kvinnliga 

inträdesbenägenheten under perioden 1960-75 baserad på e t t  motsvarande 

elastic ite tsresonem ang på grund av a t t  s tartpunkten låg nästan på noll. I 

s to rt s e t t  tycks dock samma förhållande ha gällt som för män: inträdes- 

benägenhetens kraftiga stegring förklaras till den allra s törsta  delen av 

den rekordartade realinkomstökningen (se tabell 11).

5.5 Kalibrering av prognosmodellen

Ovanstående periodanalys har varit tillfyllest för sy f te t  a t t  undersöka den 

för själva prognosen relevanta frågan om det i nuläget finns kvar någon 

ren diffusionseffekt. När det gäller a t t  rekonstruera diffusionsprocessens 

historia under efterkrigstiden och kalibrera en prognosmodell på tidsserie

data, är e t t  e legantare s ä t t  a t t  söka fånga diffusionseffekterna, som ju 

rimligtvis inte varit vilande inom varje sub-period och endast verkat 

mellan perioderna, a t t  anta  a t t  de verkat kontinuerligt men med avtagan

de kraft över tiden. Det gäller då a t t  välja en funktion för inträdesbenä

genheten, som dels höjs uppåt i avtagande tak t med tidens gång och dels 

blir mindre och mindre inkomstkänslig ju högre inträdesbenägenheten är. 

När man ser på trenden i utvecklingen av den manliga och kvinnliga 

inträdesbenägenheten över tiden (figurerna 14a och 14b) är det lä tt  a t t  

föreställa  sig a t t  även dessa kurvor - i likhet med det to ta la  bilinnehavet - 

följer e t t  logistiskt eller semilogistiskt förlopp. Det är ju helt naturligt 

eftersom bilinnehavet är i princip härle tt  från inträdesbenägenheten och 

den re la tiv t neutrala befolkningsomsättningen. Den manliga kurvans acce

lererande del tycks dock ligga tidigare än 1950, medan den kvinnliga på 

re la tiv t kort tid (från 1960) tycks ha genomlöpt alla stadier av den 

logistiska utvecklingsvägen. En logistisk eller semilogistisk funktion har 

också de sökta egenskaperna. Det är dock omöjligt a t t  estim era  tids- och 

inkom stkoefficienterna med regressionsanalys på grund av multikollineari-
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te tsproblem et, även om våra data  skulle uppfylla de grundläggande 

sta tis tiska  kraven på e t t  analysmaterial. Nu är dessutom våra data för 
åren 1950-74 redan trendanpassade. Den enda möjliga metoden är a t t  

förutbestäm m a inkomst- och priskoefficienterna så a t t  de motsvarar från 

tvärsnittsstudier beräknade e la s t ic i te te r  för bilinnehavet med avseende på 

inkomst och priser. D ärefter sker bästa möjliga anpassning av den valda 

modellen till trenden i utvecklingen av inträdesbenägenheten genom a t t  

olika sä t t  a t t  representera  diffusionseffekten prövas.

Vi gör kalibreringarna separat för manlig och kvinnlig inträdesbenägenhet 

och håller möjligheten öppen a t t  mer eller mindre olika modeller kan 

väljas i vardera fallet.

5.5.1 Manlig inträdesbenägenhet

Det visade sig snart vid kalibreringsförsöken a t t  en viss egenskap hos 

såväl den vanliga logistiska som den semilogistiska modellen inte är så 

lyckad, nämligen a t t  en given mättnadsnivå uppnås förr eller senare (med 

tidens gång) oavsett vad som händer med inkomsten. En teore tisk t mer 

tillfredsställande egenskap hos modellen vore, a t t  e t t  nödvändigt villkor 

för a t t  en mättnadsnivå uppnås är a t t  både inkomsten och tiden går mot 

höga värden. Det är ju föga tankerik tig t a t t  en mättnadsnivå uppnås någon 

gång i fram tiden även om inkomstnivån skulle falla till exempelvis hälften 

och förbli där för alltid!

Den goda, tredje  egenskapen får modellen om inkomst- och tidseffekterna 

i den logistiska funktionen görs additativa snarare än multiplikativa. Kali- 

brering av en sådan modellvariant har givit (7) i sammanfattningen på 

sidan 56 som slutresultat. Den föregående slutsatsen står sig; den verti

kala diffusionseffekten har helt ebbat ut; den var verksam egentligen 

endast under 1950-talet. Det följer av u tseendet på den tredje term en i 

nämnare i u ttrycket (7). Den horisontella diffusionseffekten verkar via in- 

kom ste lastic ite ten  för inträdesbenägenheten. Den senare är stadigt fal

lande med ökande inträdesbenägenhet och får under perioden fram till 

sekelskiftet värden som motsvarar en inkom stelastic ite t för bilinnehavet 

understigande 0,2. P rise lastic ite ten  är s a t t  till en fjärdedel därav (men

54
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med m o tsa tt  tecken naturligtvis). I modellen (7) motsvaras dessa värden 

av koeffic ien terna -4 och 1.

S lu tre su lta te t  är a t t  den manliga inträdesbenägenheten är föga påverkbar, 

varken av inkomstförändringar eller prisförändringar. Med tanke på a t t  

befolkningsomsättningseffekten också till stor del har verkat ut när det 

gäller det manliga bilinnehavet, tycks det vara hos kvinnorna, där någon 

mer betydande potential för tillväxt i bilinnehavet kan stå a t t  finna.

5.5.2 Kvinnlig inträdesbenägenhet

Diagrammen för utvecklingen av manlig och kvinnlig inträdesbenägenhet 

(14a och b) avslöjar en viktig skillnad mellan mäns och kvinnors upp

trädande på bilmarknaden: För män tycks 1950-talet ha varit det verkliga 

genom brottsdecenniet, medan 1960-talet redan innebar en avtrappning av 

expansionen. För kvinnorna därem ot ser vi en accelera tion i in trädesbe

nägenheten under 1960-talets andra hälft som höll i sig en bit in på 1970- 

ta le t  ( t o m  1976)

När inkomststagnationen och bensinprisökningen slutligen kom, planar 

kurvan följdriktigt ut och e t t  logistiskt förlopp är mycket suggestivt. Det 

känns dock mycket godtyckligt a t t  bestäm m a en mättnadsnivå för in trä 

desbenägenheten som ligger på en nivå som bara är en dryg tredjedel av 

den antagna mättnadsnivån för den manliga inträdesbenägenheten. En 

sådan modell (se (8A) nedan) ger vid kalibreringen till resu lta t a t t  någon 

verktikal diffusionseffekt har inte någon gång (sedan 1960) varit verksam 

på det kvinnliga bilinnehavet. Det följer av det förhållande a t t  tidskompo- 

nenten inte behövs i modellen för anpassningen till den faktiska u tveck

lingen av inträdesbenägenheten. En a l te rna tiv  modell är (8B) nedan, som 

inte har någon mättnadsnivå över huvud tage t.  Dess giltighetsområde är 

följaktligen begränsat, men ändå tillräcklig t för den aktuella prognos

perioden. Den eventuella nackdelen med den modellen är a t t  inkomstelas- 

t ic i te ten  för inträdesbenägenheten är konstant. Inom det begränsade 

giltighetsområde, som följer av avsaknaden av mättnadsnivå, torde det 

dock vara en liten hake. Vi föredrar denna senare modell. En liten 

kvardröjande vertikal diffusionseffekt är inkluderad; den horisontella
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diffusionseffekten kommer till u ttryck genom a t t  en konstant-elastiskt 

funktion för inträdesbenägenheten ger förr eller senare en avtagande 
inkom stelastic ite t for bilinnehavet.

5.5.3 Sammanfattning

Nedanstående modeller för manlig och kvinnlig inträdesbenägenhet har 

kalibrerats mot den rekonstruerade utvecklingen 1950-84 respektive 1960- 

84. Inkomst- och bensinprisexponenterna har föru tbestäm ts. Det har gått 

till så a t t  man erhåller sådana e la s t ic i te te r  för bilinnehavet, som med 

ledning av föregående tvärsnittsanalys är a t t  förvänta under den närmaste 

framtiden. De param etrar som bestäm ts genom kalibreringen är dels 

tidskoefficienterna (i modell A för kvinnlig inträdesbenägenhet, blev 

tidskoefficienten = 0) och dels mättnadsnivåerna för inträdesbenägen- 

heterna  i (7) och (8A).

Inträdesbenägenheten för män: 

f(å)y  - --------------------------- ----------------- ------------------- /yX

! + e 15,15 . i-4 . p l + 3e-0,4 (t-1950) V/'

y = inträdesbenägenhet

I = medelinkomst för män

P = prisindex for bensin

f(å) = mättnadsnivån för inträdesbenägenheten som funktion av åldern; i
huvudalternativet antagen på en nivå 20 % över genom snitte t för 
perioden 1975-84, vilket motsvarar e t t  slutligt manligt bilinnehav 
på 87 %.

Inträdesbenägenheten för kvinnor:

Modell A: (Tar fasta  på den synbara mättnadsnivån)

y = ------------ Siå)  r  (8A)
1 + e l 0,7 .I - 3 . p l

g(å) = mättnadsnivån för inträdesbenägenheten som funktion av åldern;
antagen på en nivå 50 % över genom snitte t för perioden 1975-84, 
vilket motsvarar e t t  slutligt kvinnligt bilinnehav på 38 %.
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Modell B: (Antas a t t  ingen mättnadsnivå är i sikte)

_ h(å) I0»83 . P -Q>21 
y 1 + 3 • e- 0 ^  (t—1960)

h(å) = åldersspecifik konstant
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6 KÄNSLIGHETS ANALYS AV PROGNOSMODELLEN

Med tabellerna 12a och b sam t 13 illustreras hur bilinnehavet blir enligt 

prognosmodellen 25 år framöver för kvinnor och män, under olika an

taganden om årlig inkomstförändring. För kvinnornas del prövas procentu

ella förändringar från -1 % till +3 %, och för männen från -2 % till +2 %. 

Beräkningarna fö ru tsä t te r  a t t  u tträdesbenägenheten förblir konstant. Be- 

folkningsomsättningen gör a t t  bilinnehavet ökar även då inkomsterna 

antas förbli konstanta, och när det gäller kvinnorna även i det fall 

inkomsterna faller med 1 % per år. Under gynnsammare omständigheter, 

om exempelvis inkomstökningen blir 2 % för båda könen ökar det kvinnliga 

bilinnehavet fram till år 2010 med 50% enligt modell A och med 69 % 

enligt modell B. Det manliga bilinnehavet ökar bara med 8 %. I absoluta 

ta l blir naturligtvis skillnaden mycket mindre; kvinnornas bilar ökar med 

antingen knappt 400 000 eller drygt 500 000 och männens med 175 000 i 

d e t ta  gynnsamma fall. Med den övre gräns för den kvinnliga inträdesbe- 

nägenheten som vi an tag it i modell A kommer det kvinnliga bilinnehavet 

inte a t t  öka mycket mer än så bortom år 2010. Utan en sådan övre gräns 

kommer därem ot det kvinnliga bilinnehavet a t t  fo r ts ä t ta  a t t  öka i ungefär 

samma ta k t  under lång tid e f te r  2010. Med andra ord: när det gäller a t t  

sia om vad som kan hända bortom denna prognoshorisont, är den kritiska 

frågan vilken av modellerna A och B är den mest realistiska.

Hitom prognoshorisonten är den frågan inte lika kritisk, i synnerhet om 

inkomstutvecklingen blir svagare än i exem plet ovan.

Observera slutligen a t t  värdena i tabellerna 12-13 gäller som angivet 

"andel bilinnehavare", d v s  den andel av män respektive kvinnor, 18 år 

eller äldre, som är bilägare. Det är vad modellen beräknar. För a t t  

därifrån räkna fram to ta la  an ta le t  personbilar per vuxen individ av 

vardera könet m åste dels en uppräkning ske för a t t  beakta det faktum a t t  

nästan 150 000 individer är ägare till mer än en bil, och dels e t t  tillägg 

göras för de bilar som är registrerade på juridiska personer.
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Tabell 12a. Andel kvinnliga bilinnehavare (med saturation level) vid olika 
inkomstutveckling.

ANOCL KVINNLIGA BILINNEHAVARE 
(»ad saturation laval)

INKOMSTENS TILLVÄXTTAKT
TAL -1% 0% IX 2% 3%
1964 0.207 0.207 0.206 0.206 0.209
1965 0.211 0.212 0.213 0.214 0.215
1966 0.215 0.217 0.216 0.220 0.221
1967 0.219 0.221 0.223 0.226 0.226
1966 0.222 0.225 0.226 0.231 0.234
1969 0.224 0.226 0.232 0.236 0.240
1990 0.226 0.232 0.237 0.241 0.246
1991 0.226 0.235 0.241 0.246 0.251
1992 0.230 0.236 0.245 0.251 0.257
1993 0.231 0.240 0.249 0.256 0.262
1994 0.232 0.243 0.253 0.261 0.266
1995 0.233 0.246 0.256 0.265 0.273
1996 0.234 0.246 0.260 0.270 0.276
1997 0.235 0.250 0.263 0.274 0.263
1996 0.235 0.252 0.266 0.276 0.267
1999 0.235 0.253 0.269 0.262 0.291
2000 0.235 0.255 0.272 0.265 0.295
2001 0.234 0.257 0.275 0.269 0.299
2002 0.234 0.256 0.277 0.292 0.303
2003 0.233 0.259 0.260 0.295 0.306
2004 0.232 0.260 0.262 0.296 0.309
2005 0.231 0.261 0.264 0.300 0.312
2006 0.230 0.261 0.266 0.303 0.314
2007 0.226 0.262 0.267 0.305 0.316
2006 0.226 0.262 0.269 0.307 0.316
2009 0.225 0.263 0.291 0.309 0.320
2010 0.223 0.263 0.292 0.311 0.322

Tabell 12b. Andel kvinnliga bilinnehavare (utan saturation level) vid olika 
inkomstutveckling.

ANDEL KVINNLIGA B IL INNEHAVARE
(u ta n  s a t u r a t io n  l a v a l )

INKOMSTENS TILLVAXTTAKT
ARTAL -IX OX IX 2X 3X

1964 0.207 0.207 0.206 0.206 0.209
1985 0.211 0.212 0.213 0.214 0.215
1906 0.215 0.217 0.216 0.220 0.222
1907 0.218 0.221 0.224 0.226 0.229
1966 0.221 0.225 0.226 0.232 0.236
1989 0.224 0.226 0.233 0.236 0.243
1990 0.226 0.232 0.237 0.244 0.250
1991 0.228 0.235 0.242 0.249 0.257
1992 0.229 0.237 0.246 0.255 0.265
1993 0.231 0.240 0.250 0.261 0.272
1994 0.232 0.243 0.254 0.267 0.280
1995 0.233 0.245 0.259 0.273 0.206
1996 0.234 0.240 0.262 0.276 0.296
1997 0.235 0.250 0.266 0.284 0.303
1996 0.235 0.252 0.270 0.290 0.311
1999 0.235 0.253 0.273 0.295 0.319
2000 0.235 0.255 0.277 0.301 0.327
2001 0.235 0.256 0.260 0.306 0.335
2002 0.235 0.258 0.263 0.311 0.342
2003 0.234 0.259 0.266 0.317 0.350
2004 0.233 0.260 0.269 0.322 0.358
2005 0.233 0.260 0.292 0.327 0.365
2006 0.232 0.261 0.294 0.332 0.373
2007 0.230 0.261 0.297 0.337 0.361
2006 0.229 0.262 0.299 0.341 0.386
2009 0.226 0.262 0.302 0.347 0.396
2010 0.227 0.263 0.304 0.351 0.404
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Tabell 13. Andel manliga bilinnehavare vid olika inkomstutveckling. 
ANDEL MANLIGA BILINNEHAVARE

INKOMSTENS TILLVÄXTTAKT
ARTAL -2% -1% 0% 1% 2%
1964 0.669 0 .670 0 .670 0 .671 0.671
1985 0 .669 0.670 0 .671 0 .672 0 .673
1986 0 .670 0.671 0 .673 0.675 0.676
1987 0 .670 0.673 0.675 0 .677 0.679
1988 0 .670 0 .673 0.676 0.679 0.682
1989 0 .669 0 .673 0 .678 0 .681 0.684
1990 0 .667 0.674 0.679 0 .683 0.687
1991 0.S66 0.674 0.680 0 .685 0.689
1992 0 .664 0.674 0 .681 0 .687 0.692
1993 0 .662 0.674 0.683 0.690 0.695
1994 0 .660 0.674 0 .684 0 .692 0.698
1995 0.658 0.674 0 .686 0.694 0.700
1996 0.656 0.674 0 .687 0.697 0 .703
1997 0 .653 0.673 0.688 0 .698 0.705
1996 0.649 0 .673 0.689 0 .700 0.707
1999 0.646 0.672 0.690 0.702 0.710
2000 0.642 0.671 0.691 0 .704 0.712
2001 0 .637 0 .670 0 .692 0 .705 0.713
2002 0.633 0.669 0.693 0 .707 0.715
2003 0 .627 0.667 0.693 0 .708 0 .717
2004 0.622 0.666 0.694 0 .709 0.718
2005 0.616 0.664 0.694 0.710 0 .719
2006 0.609 0.662 0 .694 0.711 0.720
2007 0 .603 0.660 0 .694 0.712 0.721
2008 0 .596 0.657 0 .694 0.713 0 .722
2009 0.588 0.655 0 .695 0.714 0.723
2010 0 .581 0 .652 0.695 0.715 0 .723
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7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BILPROGNOSEN

Prognosmodellen inkluderar fyra förklaringsvariabler - tidens gång, bil

kostnaden (priset) och manlig respektive kvinnlig medelinkomst. Den stora 

frågan är naturligtvis hur inkomstutvecklingen kommer a t t  bli framöver. 

En diskussion av den frågan följer nedan. Först ska vi dock kort redovisa 

vår allmänna filosofi för hur man bör se på prisutvecklingen.

7.1 Bilkostnaden 25 år f ram åt

Ser man 25 år bakåt kan man konstatera  a t t  de två viktigaste faktorerna 

för den to ta la  kostnaden för bilresor - bensinpriset och själva bilpriset - är 

ree llt  se tt  båda på samma nivå i dag (1985) som år 1960. Det är 

betecknande. De mycket uppmärksammade och omskrivna kortsiktiga 

fluktuationerna (ökningarna) av bensinpriset 1974 och 1979-82 har undan

skymt det faktum a t t  långsiktigt råder en betydande stab ilite t.  Henrik 

Swahn har visat i en specialstudie (The Cost Variable in Car Ownership 

and Car Use Demand Models. Future of the Automobile Program, 1982) 

a t t  även under 1 O-årsperioden 1972-82, under vilken alla de stora bensin

prishöjningarna in träffade, den to ta la  bilkostnaden (för innehav och an

vändning) faktiskt föll en aning i fas ta  priser.

Vi har nu det perspektiv på den s k oljekrisen 1973-74, som man saknade 

under 1970-talet, då man (med några notabla undantag) föreställde sig 

dels a t t  OPEC-kartellens makt skulle bestå, och dels a t t  den uttömliga 

naturresursen oljas ökande knapphet skulle avspeglas i e t t  kontinuerligt 

stigande realpris. Så har inte blivit följden av flera  olika skäl, vilka kan 

sam m anfattas  med observationen a t t  den långsiktiga priselastic ite ten  för 

olja visat sig vara mycket s tö rre  än den kortsiktiga, vilket s ta rk t minskar 

möjligheten a t t  med monopolprissättning beständigt ta  hem övernormala 

vinster. Med undantag av vissa ädla m etaller och ädelstenar finns egen t

ligen inget exempel på en stor (viktig) vara som under lång tid stadigt 

ökat i pris. Substituionsmöjligheterna har alltid visat sig vara så stora a t t  

i det långa loppet pristrenden kommit a t t  hålla sig inom e t t  re la tiv t smalt 

band. Även när det gäller drivmedel för motorfordon finns konkurrens

kraftiga substitut till petroleumprodukter "runt hörnet".
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Kan man tänka sig a t t  mer betydande prisfall på bensin och/eller bilar 

kommer a t t  in trä ffa  under de närmaste 15-25 åren? Det är knappast 
troligt beträffande bensin av främ st två orsaker. (1) Råoljekostnadskom- 

ponenten i bensinpriset vid macken ligger nära marginalkostnaden för 

oljeutvinning i Nordsjön (liksom på andra håll där exploatering blivit 

precis lönsamt i slu te t av 1970-talet) varifrån den svenska oljeimporten 

hämtas i allt s törre  utsträckning. (2) Den betydligt s törre  skattekompo- 

nenten kommer troligen inte a t t  minska. Man tenderar a t t  ”h i t ta ” nya 

avgiftsre levanta  externa marginalkostnader för vägtrafiken med varje ny 

utredning. I den trafikpolitiska utredningens betänkande (Kostnadsansvar 

och Avgifter. SOU 1978:31) lanserades olyckskostnadskomponenten som 

utgjorde inte mindre än 80 %  av det rekommenderade priset på vägtjäns- 

ter,  och i det senaste utredningsbetänkandet, den s k KAA-rapporten 

(Kostnader och Avgifter inom Trafiksektorn. DsK 1985:2) u ttrycktes  

hälso- och miljökostnaderna för första gången i kronor och ören.

När det gäller bilpriset ta lar  utvecklingen under efterkrigstiden inte för 

något annat än fo r tsa t t  prisstabilitet. Successivt ökande krav på avgas

rening verkar i prishöjande riktning, men s ta tsm ak te rna  tycks ta  stor 

hänsyn till bilindustrins önskemål a t t  ge den tillräcklig tid a t t  finna 

tekniska lösningar som inte blir alltför dyrbara.

Med tanke på den låga priselastic ite ten  för bilinnehav förefaller det högst 

ändamålsenligt a t t  i prognosdiskussionen utgå ifrån a t t  bilkostnaden kom

mer a t t  spela en neutral roll under prognosperioden.

7.2 Nationalinkomsten 25 år fram åt

Produkten av den to ta la  sysselsättningsvolymen och produktionen per 

arbetstim m e, som något förenklat kan benämnas arbetskraftens  produk

t iv ite t ,  ger definitionsmässigt nationalprodukten. Se tt  över en 100-årspe- 

riod har sysselsättningen ökat med ca 1 %, produktivite ten med 2 %, och 

nationalprodukten alltså med ca 3 % per år (Se Y. Åberg: Produktion och 

produktivitet i Sverige 1861-1965, Stockholm 1969 och R. Bentzel: Svensk 

ekonomisk tillväxt 1870-1975 i Industriell utveckling i Sverige. IUI 1980). 

Under 1950-talet och framför allt 1960-talet var produktivitetsökningen 

avsevärt högre än d e t ta  genomsnitt, tro ts  a t t  den offentliga sektorn då
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hade vuxit till en betydande del av totalekonomin. Som bekant reg is tre ras  

ingen (eventuell) produktivitetsförändring beträffande den skattef inan- 
s ierade offentliga tjänsteproduktionen. Det innebär a t t  produktivite ten i 

p rivata  sektorn hade vuxit med ungefär 4 % per år under efterkrigstiden  

fram till m itten  av 1970-talet, vilket var högre än någonsin tidigare. 

Kontrastverkan av bakslaget 1975 blev därför mycket stor. Den för 

näringslivet bästa perioden sedan industrialiseringens början har följts av 

den säm sta 1 O-årsperioden någonsin. Under perioden 1975-84 ökade to ta l 

produktionen i närigslivet knappast alls!

De båda fak torerna arbetsvolym och produktion per arbetstim m e sam 

verkade till stagnationen och mest m arkant så inom industrin.

7.2.1 Sysselsättningen och produktivite ten i industrin under e f te r 

krigstiden

Mellan 1945 och 1965 ökade an ta le t  sysselsa tta  i industrin med 200 000 

personer, och under den därpå följande 20-årsperioden minskade syssel

sättningen med ungefär samma antal, så a t t  den 1985 var på samma nivå 

som 1945. Under hela ef terkrigstiden har an ta le t  a rbetstim m ar per 

sysselsatt minskat genom a t t  deltidsarbete  blivit vanligare, arbetsveckan 

förkortats , semestern förlängts och frånvaron ökat. Den genomsnittliga 

årsarbetstiden  för indstriarbetare  var på 1940-talet ca 2 300 tim m ar. 

Fram till 1965 hade den minskat till 2 040 och 1982 till 1 500 tim m ar.To

ta la  arbetsvolymen i industrin har följaktligen legat i s tort se tt  konstant 

strax över nivån 2 000 miljoner a rbe ts t im m ar fram till m itten av 1960- 

ta le t  för a t t  dä refte r  ha fallit till 1 400 miljoner 1982. (Se vidare Erik 

Dahmen och Bo Carlsson: "Den industriella utvecklingen e f te r  andra 

världskriget" i Sveriges Industri. Industriförbundets förlag 1985.

Produktiv iteten  i industrin har varit ökande under hela efterkrigstiden, så 

de t är endast en nedgång i ökningstakten, som inträffade från och med 

början av 1970-talet, som skapat den "kris" som vi nu levat med i tio år, 

genom a t t  den sammanfallit med sysselsättningsminskningen. Under 1960- 

ta le t  var produktivite tstillväxten i industrin så hög som nära 8 % per år. 

Under 1970-talets första hälft var den nere på drygt 4 % och under 1970- 

ta le ts  andra hälft endast drygt 2 % per år. Under J 980-talet har öknings
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takten  hittills legat på genomsnittsnivån för 70-ta le t.  (Se vidare A. 

Lindbeck: The recen t slowdown of productivity growth. The Economic 
Journal, March, 1983).

T o ta lresu lta te t  av sysselsättnings- och produktivitetsutvecklingen för 

industriproduktionen var a t t  den sjönk med 0,4 % per år, under 1975-80 

vilket inte in trä f fa t  sedan 30-talsdepressionen. Under 1980-talet har 

hittills en viss återhäm tning skett genom en svag ökning (en halv procent 

per år) som å te r fö r t  totalproduktionen till ungefär 1973 års nivå.

7.2.2 Den strategiska frågan för prognosen: Kan stagnationen i

industriproduktionen brytas?

Det allvarliga i situationen är a t t  under samma tid skedde knappast någon 

kompenserande produktionsökning i resten av näringslivet. Den enda pro

duktionssektor som har kunnat uppvisa någon mer avsevärd tillväxt är 

tjänster producerade i (landstings)kommunal regi. Den privata tjänstesek

torn har i m otsats till vad man ibland tycks föreställa  sig inte varit en 

tillväxtsektor vid sidan av industrin. Inom varuproduktionen sker en viss 

s trukturförändring innebärande a t t  företagen köper allt mer tjänster uti

från. De tjänsteproducerande företagen som främ st har industriföretag 

som kunder skall rä tte ligen  räknas till industrin när man analyserar 

ti l lväxtpotentialen  i näringslivet. Om industriföretag i ökande u ts träck 

ning föredrar a t t  köpa exempelvis ADB-tjänster snarare än a t t  investera i 

egna datorer och programm erare med följden a t t  ADB-konsultföretag 

e tab leras  och expanderar, har det normalt ingen större  nettoexpansionsef- 

fekt.

Utvecklingen av hushållens disponibla inkomster som i det långa loppet 

utvecklas parallellt med den sektor i biandekonomin, där marknadshushåll

ning råder, har varit ännu något sämre e f te r  1975 än utvecklingen av 

näringslivets totalproduktion, speciellt under 1980-talet på grund av 

rän tebetalningar och am orteringar på utlandslånen som vuxit när vi under 

lång tid levde över våra tillgångar. Den to ta la  privata konsumtionen har 

upprätthållits  på en i s tort se t t  konstant nivå 1976-84 tack vare en 

nedgång i hushållens sparande till praktiskt tage t  noll.
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De flesta bedömare tycks anse a t t  den enda möjligheten a t t  bryta den 

ekonomiska stagnationen är a t t  försöka få industrin a t t  å terigen bli en 
tillväxtsektor. En fo r ts a t t  nedgång i arbetsvolymen i industrin i den tak t  

som rå t t  ända sedan 1970-talets början, d v s 3 % per år räknat på to ta la  

arbetade timmar, kommer troligen inte a t t  kunna kompenseras av den 

årliga produktivitetsökningen, vilken under samma period, som nämnts 

ovan, legat i genomsnitt endast obetydligt över 3 %.

7.2.3 Tre utvecklingsalternativ

Det pessimistiska men inte orealistiska prognosalternativet vad gäller den 

ekonomiska utvecklingen f ram åt sekelskiftet är således stagnation i för 

det första  industriproduktionen och för det andra, som en naturlig följd 

därav, i näringslivet i sin helhet och därmed av hushållens to ta la  disponi

bla inkomster. Med tanke på a t t  den vuxna befolkningen beräknas vara i 

s to rt se tt  oförändrad fram till år 2000 blir alltså köpkraften per capita  

konstant i de tta  a lternativ .

För a t t  åstadkomma tillväxt i ekonomin, måste industriarbetsvolymen fås 

a t t  minska med mindre än 3 % eller helst öka och/eller produktionen per 

arbetstim m e öka med avsevärt mer än 3 %. Den långsiktiga ekonomiska 

politiken har varit inställd på det målet under en längre tid men utan 

framgång. Flera devalveringar har gjorts för a t t  öka konkurrenskraften 

och lönsamheten i exportindustrin. Väldiga subventioner har givits till 

industrigrenar som råkat i, som man hoppades, tem porära svårigheter. 

Arbetsmarknadspolitiken har blivit allt aktivare och kostsamm are.Tre 

viktiga förutsättningar för a t t  den långsiktiga ekonomiska politikens mål 

a t t  öka industriproduktionen skall lyckas har dock inte gällt hittills, eller 

å tm instone inte i tillräcklig grad:

(1) Tillgången på viss typ av a rbe tsk ra ft  för industrin har varit otillräcklig 

och därmed utgjort e t t  hinder för expansion. Vad som behövs är en ändrad 

inriktning av utbildningen mot de sektorer där det i dag råder brist på 

arbetskra ft ,  främ st kvalificerade tekniker/ingenjörer,
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(2) En något s törre  differens måste finnas mellan arbetslönerna i mark- 

nadshushållningssektorn och den skattefinansierade sektorn för a t t  arbets
utbudet i den förra  sektorn skall vara tillräckligt för expansion.

(3) Totala e f te rfrågan  (inhemsk plus utländsk) på industrins produkter 

måste stadigvarande ökas genom a t t  (a) balansproblemen i den svenska 

ekonomin löses -  inflationstakten sänkes genom minskat tryck från kost

nadssidan -  så a t t  en mer expansiv ekonomisk politik kan bedrivas och (b) 

våra viktigaste importländer likaledes har möjlighet a t t  expandera sina 
ekonomier.

D etta  är t re  nödvändiga, men var och en för sig knappast tillräckliga 

villkor för a t t  den nedåtgående trenden i industrisysselsättningen skall 

kunna brytas. Vi tror a t t  det finns en god chans a t t  dessa villkor kommer 

a t t  b ä ttre  uppfyllas under de närmast framförliggande femton åren än 

under de bakomliggande. Löntagarna har allt mer börjat accep te ra  nomi

nella löneökningar som är lika med eller t o m  understiger inflations
takten. Eftersom löneglidningen är praktiskt tage t lika med noll i den 

offentliga sektorn kommer en växande lönedifferens mellan anställda i 

privata och offentliga sektorn a t t  uppstå. Under den period då avsevärt 

högre nominella löneökningar förekom flera år i rad var löneglidningens 

effek t i d e t ta  avseende inte alls så stor. De svenska politikerna som är 

ansvariga för den ekonomiska politiken liksom många av sina utländska 

m otsvarigheter tycks nu ha "lärt sig sin läxa": Satsa först på a t t  lösa de 

interna balansproblemen för a t t  sedan utan svåra bakslag kunna föra en 

mer expansiv, tillväxtbefräm jande ekonomisk politik.

Vi tror som huvudalternativ a t t  nedgången i industrisysselsättningen kan 

vändas. A rbetskraftsreducerande rationaliserinsinvesteringar kommer 

fortfarande a t t  ha hög priorite t,  men utrymme för verklig expansion 

kommer också a t t  skapas, framför allt genom en fo r ts a t t  ökning av 

exporten. En årlig ökning av industriproduktionen på ungefär 2 %, som kan 

uppnås genom a l te rna tiva  kombinationer (-2 +4, -1 +3, eller 0 +2) vad 

be trä ffar  den årliga sysselsättnings- respektive produktivitetsförändring

en, är det mest troliga a lte rna tive t.  Under förutsättn ingen a t t  under lång 

tid framöver ungefär halva produktionsökningen går å t  för a t t  å te rs tä lla  

bytesbalansen skulle det innebära en årlig ökningstakt för hushållens 

disponibla inkomster och den privata konsumtionen på knappt 1 % . (Det
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kan påpekas a t t  även om det bakomliggande resonemanget är något 

annorlunda, vårt huvudalternativ sammanfaller ganska väl såväl med 
medelproportionalen av utsagorna i den senaste Långtidsutredningen 

LU84, (SOU 1984:4) som med den av Industridepartem entet och 1981 års 

energikommitté initierade utredningen om "Sveriges ekonomi i e t t  30- 

årsperspektiv" utförd av Professor Ragnar Bentzel (Dsl 1983:12).)

E t t  optimistiskt a lternativ  erhålles om man ifrågasä tter a t t  produktivi

tetsutvecklingen i industrin under 1970-talet och hittills under 1980-talet 

skall vara bestående också framöver, tro ts  a t t  den varit betydligt högre 

under den föregående perioden av efterkrigstiden, och då särskilt under 

1960-talet, Varför skulle inte produktivitetsutvecklingen under resten  av 

1980-talet och 1990-talet kunna komma upp till genom snitte t för hela 

efterkrigstiden? Det skulle innebära en ökningstakt nära 5 %, vilket i 

kombination med det "neutrala" antagandet a t t  arbetsvolymen faller med 

1 % per år (på grund av a t t  fä rre  arbe tst im m ar utförs per anställd) borde 
kunna ge en köpkraftsökning för hushållen på 2-3 % per år.
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8 BILPROGNOS 25 ÅR FRAMÅT - HUVUDALTERNATIVET

SAMT DE PESSIMISTISKA OCH OPTIMISTISKA ALTERNA
TIVEN

1 huvudalternativet antas a t t  hushållens köpkraft ökar med 1 %  per år. För 

a t t  u tnyttjas  i prognosmodellen måste en fördelning därav ske på manlig 

och kvinnlig inkomstförändring. Vi tror a t t  den långvariga trenden (se 

tabell 11) innebärande a t t  kvinnorna ta r  en ökande andel av den to ta la  

inkomstkakan håller i sig, dels, och förmodligen främ st på grund av de i 

motsats till männen ökar sin arbetstid , och dels på grund av jämlikhets

strävandena i lönepolitiken. En tillbakahållande faktor för den kvinnliga 

genomsnittliga inkomstutvecklingen är deras orientering mot den o ffen t

liga sektorn. Fortfarande finns dock en stor löneklyfta mellan manliga 

offentliganställda och kvinnlig vårdpersonal, kontorspersonal m fl som 

man torde s träva e f te r  a t t  minska. Minskningen av den manliga inkomsten 

beror till stor del på ökande förtidspensioneringar. Den tendesen tror vi 

s tår  sig, I huvudalternativet antas den kvinnliga realinkomsten öka med

2 % per år och den manliga förbli konstant.

I tabellen nedan är bilprognosmodellens resu lta t angivna för åren 1984- 

2010 i de t re  a lternativen. De angivna värdena ger det to ta la  an ta le t  

personbilar (inklusive juridiska personers bilar) per vuxen individ. Endast 

resultaten  av modellvarianten B är redovisade. Fram till år 2000 blir 

skillnaden mellan de två modellernas förutsägelser ganska liten. Vi har 

dock gjort bedömningen a t t  det är alldeles för tidigt a t t  införa en explicit 

mättnadsnivå för den kvinnliga inträdesbenägenheten.

I huvudalternativet blir ökningen i bilinnehavet från år 1984 till år 2000 

enligt modell B 14 %. I de pessimistiska och optimistiska alternativen  blir 

resultaten  8 % respektive 18 %. Ökningen mellan år 1984 och år 2010 blir 

20 % i huvudalternativet.

De två alternativen  till huvudprognosen ger inte så skiljaktiga utveckling

ar fram till sekelskiftet. Det kan observeras a t t  även i det pessimistiska 

a l te rna t ive t kommer bilinnehavet a t t  öka i y tte r ligare  20 år. Stagnation i 

utvecklingen av bilinnehavet in träffar  i det a l te rna tive t först i s lu te t av 

2000-talets  fö rs ta  decennium.
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Tabell 14. Utveckling av bilinnehav per vuxen individ i t re  a lternativ
(Modell B; modellen har ingen explicit mättnadsnivå för den 
kvinnliga inträdesbenägenheten)

Pess. Huvud Opt.
alt. alt. a lt.

1984 0.505 0.506 0.506
1985 0.508 0.510 0.511

1986 0.512 0.514 0.516
1987 0.515 0.518 0.521

1988 0.519 0.523 0.527

1989 0.521 0.527 0.532

1990 0.524 0.531 0.537

1991 0.527 0.535 0.543

1992 0.529 0.539 0.548

1993 0.532 0.543 0.554

1994 0.534 0.548 0.560

1995 0.537 0.552 0.566

1996 0.539 0.556 0.572

1997 0.541 0.560 0.577

1998 0.543 0.564 0.583

1999 0.544 0.568 0.589

2000 0.546 0.572 0.594

2001 0.547 0.575 0.600

2002 0.549 0.579 0.606

2003 0.550 0.582 0.611

2004 0.550 0.586 0.616

2005 0.551 0.589 0.621

2006 0.551 0.592 0.626

2007 0.552 0.595 0.631

2008 0.552 0.598 0.636

2009 0.552 0.601 0.642

2010 0.552 0.604 0.646

Orsaken till den re la tiv t begränsade spridningen av de a l te rna tiva  u tsagor

na är dels a t t  befolkningsomsättningseffekten fo rtfarande är en viktig 

faktor, och dels a t t  inkom steffekten  successivt minskar i styrka fram för 

allt när det gäller männens bilinnehav.
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9. GEOGRAFISK DIFFERENTIERING AV PROGNOSEN I HU
VUDALTERNATIVET

9.1 Skillnaden mellan tä to r t  och glesbygd

Den viktigaste geografiska skillnaden i genom snittligt bilinnehav inom 

riket är och kommer a t t  vara mellan tä to r t  och glesbygd. Det är inte bara 

den allmänna nivån för bilinnehavet som ligger högre för såväl män som 

kvinnor i glesbygd, utan sambandet med den viktigaste bestämningsfak

torn inkomst har också e t t  något annorlunda uteende som fram går av figur 

15 nedan. Det är speciellt in tressant a t t  se hur inkomst och ålder inverkar 

på bilinnehavet för yngre och medelålders i tä to r t  (figur 16a och i 

glesbygd (figur 16b). Son synes har kurvskarorna något olika karaktär i de 

två figurerna. För män i glesbygd - när de väl kommit upp i 25-årsåldern - 

är bilen en nödvändighetsvara. Nästan oavsett inkomst skaffar man bil. 

För tä to r t  ger Engel-kurvorna inte samma intryck av a t t  bilen är 

oundgänglig för män. I tä to r t  tycks ungefär samma inkom stelastic ite t 

gälla för alla åldrar upp till år.

ANDEL BILINNEHAVARE 1982 
MED INKOMST MINDRE ÄN 120TKR

inkomst
Figur 15. Bilinnehavets samband med individuell inkomst för män och 

kvinnor i tä to r t  och glesbygd.
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MÄN,TÄTORT 1982 
ÅLDERSGRUPPER MED INKOMST MINDRE ÄN 120TKR

INKOMST
Figur 16a. Jäm förelse  av manligt bilinnehav och inkomst för olika 

åldersgrupper i glesbygd 1982.

MÄN, GLESBYGD 1982 
INNEHAVSANDEL MOT INKOMST

INKOMST
Figur 16b. Jäm förelse  av manligt bilinnehav och inkomst för olika 

åldersgrupper i t ä to r t  1982.
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9.2 D ifferentiering på T-regioner och storstadsområden

De ovan redovisade prognosalternativen vad gäller bilinnehavet avser alla 

riksgenomsnitten. Modellresultaten tror vi dock är närmast tillämpliga på 

tä tortsförhållanden. Kalibreringen har ju ske tt  på basis av riksgenomsnitt, 

men eftersom  den riktiga glesbygden väger ganska lä t t  befolkningsmäs

sigt, är det fullt tänkbart a t t  en något annorlunda utveckling i glesbygden 

döljer sig inom rikstrenden. I tabellen nedan har vi angivit först hur 

bilinnehavet var 1977 och 1984- i de olika T-regionerna samt inom dessa i 

olika tä tortsom råden. Som framgår var det egentligen bara i glesbygden 

som någon mer avsevärd förändring i bilinnehavet in träffade mellan 1977 

och 1984. D etta  skedde tro ts  a t t  de kvinnliga inkomsterna stagnerade och 

männens faktiskt föll. Vi tror a t t  den starka tendensen till ökning av 

bilinnehavet i glesbygden, oberoende av den ekonomiska utvecklingen, 

kommer a t t  bestå, och är e t t  tecken på a t t  bilen är e t t  oundgängligt 

färdmedel i glesbygden för i synnerhet förvärvsarbetande män och kvin

nor. Vi tror a t t  diffusionseffekten illustrerad i figur 2 på sidan 7, där 

utgångspunkten för hela modelluppbyggnaden redovisades, kommer a t t  

verka fullt ut i glesbygden under den närm aste 15-årsperioden. Med 

ledning av tvärsnittsstudierna av det individuella bilinnehavet i glesbygden 

antar vi a t t  andelen bilägare bland vuxna män går mot 0,80, vilket man 

kanske vågar ange som en absolut mättnadsnivå. För kvinnornas del tror vi 

inte a t t  något som skulle kunna beskrivas som en mättnadsnivå kommer 

a t t  uppnås på 15 år. Huruvida kvinnors bilägarskap slutligen kommer a t t  

bli helt jäm förbart med mäns ligger långt fram i det fördolda. Fram till år 
2000 tror vi dock a t t  andelen bilägare bland vuxna kvinnor komer a t t  öka 

till drygt hälften av den antagna manliga mättnadsnivån eller till 0,42.

Genomsnittligt för båda könen blir andelen bilägare bland personer som är 

18 år eller äldre 0,61.*) Jäm fört med läget år 1984, då andelen vuxna 

bilägare var 0,49 i glesbygden, förutser vi alltså en ökning till år 2000 med 

24 %. Det är en nästan dubbelt så hög ökning som prognosmodellen ger vid 

handen för riket som helhet. Vi anser dock som sagt a t t  tä tortsförhållan- 

dena slagit igenom vid kalibreringen av modellen.

För den geografiska differentieringen har vi också bl a med ledning av den 

faktiska utvecklingen mellan 1977 och 1984 ansett det m otiverat a t t  

särbehandla T4 - tä to r te r  mellan 5 000 och 25 000 invånare - och de större
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tä to r te rna . Ökningen av bilinnehavet i T4 an tar vi kommer a t t  ligga 

m ittemellan de s tö rre  tä to r te rn as  och den rena glesbygdens. I konsekven
sens namn måste då prognosen för TI - T3 justeras ner till ungefär hälften 

av den ökning som modellen ger för riksgenomsnittet. Vi kan dock inte 

anta  någon slags fullständig linearite t,  som skulle göra det möjligt a t t  

erhålla perfekt sam stäm m ighet mellan prognoserna för de enskilda delar

na och helheten. Genom dessa justeringar blir prognosen för ökningen på 

riksnivå 1{ procentenhet högre jäm fört med m odellresultate t.

Som framgår av tabellen 15 nedan har vi slutligen gjort e t t  försök a t t  på 

grundval av tvärsn ittss tud ier d ifferen tiera  bilinnehavsprognosen för inner- 

stadsområdena, de inre fö rorterna  och de y tt re  förorterna  i Stockholm 

respektive Göteborg. O bservera a t t  tabellvärdena för bilinnehavet ger det 

to ta la  an ta le t  personbilar per vuxen individ, vilket som fram går av noten 

nedan, ger ca 22 % högre värden än de som gäller för andelen bilägare 

bland fysiska personer.

För a t t  från värdet 0,61 för andelen vuxna bilägare komma till an ta le t  
personbilar per invånare i glesbygden skall det värdet multipliceras 
först med faktorn 1,163 för a t t  ta  hänsyn till individuellt flerbilsägan- 
de och personbilar ägda av juridiska personer, och sedan med faktorn 
1,056 för a t t  inkludera andelen ”aktiva” avställda bilar som fysiska 
personer äger och slutligen med faktorn 0,773 för a t t  inkludera barn 
och ungdomar under 18 år i nämnaren. R esu lta te t  blir då 0,58. Det 
råkar vara nästan detsam m a som bilinnehavet i USA i m itten  av 1980- 
ta le t .  Vi tror a t t  glesbygdens transportsystem kommer a t t  vara lika 
bilbaserat som dagens amerikanska transportsystem .
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Tabell 15. Geografisk d ifferentiering av personbiisprognosen.

Bilinnehav/vuxen invånare 1977 1984 2000 2010

Totalt för riket 0,48 0,51 0,59 0,62

Stockholm (TI) 0,37 0,38 0,41

innerstaden 0,22 0,23 0,25

inre förorter 0,36 0,36 0,38

y tt re  förorter 0,46 0,47 0,50

Göteborg (T2) 0,42 0,44 0,47

innerstaden 0,33 0,35 0,38

inre förorter 0,42 0,42 0,45

y tt re  förorter 0,51 0,56 0,64

Medelstora tä to r te r  

< 250 000 (T3)

0,47 0,48 0,51

Små tä to r te r  

< 25 000 (T4)

0,51 0,55 0,63

Glesbygd

Södra Sverige (T5) 0,55 0,61 0,75

Norra Sverige (T6) 0,50 0,59 0,74
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Tabellbilaga
Sid 1(3)

Här presenteras fem tabeller som komplement till tabell 7 på sid 24. 

Slutsatsen där är a t t  man inte behöver skilja mellan ensamstående och 

sambo-hushåll, kan också u ttrycka på följande drastiska (och något 

förenklade) sä tt :  Om en grupp samboende par skulle f ly t ta  isär skulle 

bilinnehavet per individ inte nämnvärt påverkas, eller omvänt, om e t t  

(lika) antal ensamma män och kvinnor skulle bilda par och sambo, skulle 

det ej heller göra någon större  skillnad beträffande bilinnehavet per 

individ. Den skillnad som skulle registreras i bilregistret är i förra  fa lle t 

a t t  x y tter ligare  kvinnor skulle komma in i registre t,  men också a t t  

(ungefär) x män skulle försvinna därur, och tvärtom i det senare falle t.

Tabell A l .23-34 åringar; 73 000 kr sammanlagd inkomst.

Tabellbilaga; Bilinnehavet per individ för ensamstående och samboende.

INKOMST 
(1 000 k r ) BILINNEHAV, %

Man Kvinna Ensam
man

Ensam
kvinna

Medeltal fö r  
ensamma Sambo

60-75 0-15 69 17 43 83 ■ f l i  = 47

45-60 15-30 71 29 50 85 ■ f H  = 5,

30-45 30-45 63 37 50 82 -  52

15-30 45-60 44 44 44 66 ¿ ¿ * - 4 6

0-15 60-75 28 50 39 51 -  41
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Tabellbilaga
Sid 2 (3)

Tabell A2. 25-34 åringar; 105 000 kr sammanlagd inkomst.

INKC
(1 oc

)mst '
10 k r) BILINNEHAV, %

Man Kvinna Ensam
man

Ensam
kvinna

Medeltal fö r  
ensamma Sambo

75- 15-30 69 29 49 77 = 4 7

60-75 30-45 69 37 53 83 y - ^ -  = 52

45-60 45-60 71 44 58 85 - 5-26 =  56

30-45 60-75 63 50 57 82
= 56

15-30 75- 44 59 52 66 y ^  = 50

Tabell A3. 35-44 åringar; 75 000 kr sammanlagd inkomst.
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INKC 
(1 00

IMS T 
i0 kr) BILINNEHAV, %

Man Kvinna Ensam
man

Ensam
kvinna

Medeltal fö r  
ensamma Sambo

60-75 0-15 70 21 46 85 ¿ - Ü - 4 9

45-60 15-30 66 36 51 86
¿ - ¡ ¿ • S I

30-45 30-45 53 40 47 81 -  50

15-30 45-60 34 55 45 66 -  46

0-15 60-75 20 58 39 50 - J J i = 4 2



Tabellbilaga
Sid 3 (3)

Tabell A4. 35-44 åringar; 90 000 kr sammanlagd inkomst.

IN KOI 
(1 00

AS1
kr) BILINNEHAV, %

Man Kvinna Ensam
man

Ensam
kvinna

Medeltal fö r  
ensamma Sambo

75- 0-15 66 21 44 78 - f l !  = 4 5

-75 15-30 70 36 53 85 f !  = 50

45-60 30-45 66 40 53 86 f l i =  53

30-45 45-60 53 55 54 81 f *  = 54

15-30 60-75 34 58 46 66 f ü =  50

0-15 75- 20 65 43 50 f ^  = 45

Tabell A3. 35-44 åringar; 105 000 kr sammanlagd inkomst.

INkol 
(1 00(

-1ST.............
) k r) BILINNEHAV, %

Man Kvinna Ensam Ensam Medeltal fö r Samboman kvinna ensamma

75- 15-30 66 36 51 78 f - 5 = 47

60-75 30-45 70 40 55 85 + 19 co 
— 2— = 52

45-60 45-60 66 55 61 86 g 26 -  56

30-45 • 60-75 53 58 56 -8l f 3i  = 58

15-30 75- 34 65 55 66 + 39 co
" ■ -"g --------- -  DO
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