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Förord 
VTI har under flera år arbetat med modeller för individers och hushålls 
bilinnehav. Under de senaste åren har arbetet främst varit inriktat mot modeller 
med vars hjälp bilinnehavet på regional nivå, per kommun eller Sams-område, 
kan beskrivas och prognostiseras. Rapporten handlar om detta arbete; om det 
datamaterial som har använts, om modeller och något om prognoser.  

Beskrivna modeller började utvecklas 1994–95 och har sedan dess förbättrats 
och vidareutvecklats i flera steg. Modellen implementerades i Sampers-systemet 
2000–2001.  

Under projektets gång har bilinnehavsmodellen kortfattat beskrivits i flera 
olika PM och vid muntliga föredragningar. Någon mera utförlig och 
sammanhållen beskrivning har dock inte givits. Syftet med föreliggande rapport är 
att fylla denna lucka och ge en fullständig beskrivning och analys av modell och 
resultat. Rapporten ska därmed uppfattas som en slutrapport för projektet. 

Projektet har genomförts på uppdrag av och med finansiering från Vägverket; 
först med Henrik Swahn som kontaktperson, senare under ledning av Lars 
Bergman och Andreas Fernholm. Lars Johansson, Vägverket, har under hela 
projekttiden varit aktiv vid tillämpning av modellpaketet. 

Modeller och program har i huvudsak utvecklats av Pontus Matstoms och 
Henrik Edwards. I det inledande arbetet ingick även flera andra personer från 
VTI, bland annat Urban Björketun, Jan Eriksson och Jessica Sandström. Från 
Linköpings Universitet deltog då också Stig Danielsson. Under de senaste åren 
har även Rune Karlsson från VTI arbetat med modellen. 

Rapporten har presenterats vid publiceringsseminarium på VTI, varvid Mattias 
Haraldsson hade rollen som opponent.  

 
Linköping april 2002 

 
 
 

Pontus Matstoms 
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Modeller och prognoser för regionalt bilinnehav i Sverige 
 
av Pontus Matstoms 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
581 95 Linköping 
 
 
Sammanfattning 
Rapporten handlar om modeller och prognoser för antalet personbilar i 
Sverige och sammanfattar det arbete som genomförts på VTI sedan 1995. 
Genom modellerna uppskattas det framtida antalet bilägare och bilar per 
kommun eller per Sams-område. Nedbrytningen till Sams-nivå gör det 
möjligt att arbeta med den områdesindelning som tillämpas i nationella 
trafikmodeller.  

När modellen tillämpas på historiska data (skattningsperioden) kan den 
på ett mycket tillfredsställande sätt beskriva utvecklingen av antalet bilägare 
på nationell nivå. I allmänhet stämmer modellen också bra på kommunal 
nivå. För vissa kommuner är överensstämmelsen extremt bra medan model-
len i andra fall avviker en hel del från den faktiska utvecklingen. 

 
Bilinnehavsmodellen bygger på uppskattning av individers in- och utträdes-
benägenhet till/från bilägande, det vill säga billösa personers benägenhet att skaffa 
bil och, tvärt om, bilägares benägenhet att göra sig av med bilen. Baserat på ett 
stort statistiskt material, omfattande samtliga vuxna i Sverige och deras bilägande 
under tiden 1980–1995, har icke-linjära regressionsmodeller för in- och utträdes-
benägenheten uppskattats. De viktigaste förklaringsvariablerna är ålder, kön och 
bostadsregion. Förutom dessa ingår i modellerna också inkomst, bensinpris, 
ökning av BNP och andelen leasingbilar. Frågan om bostadsregion och den 
geografiska dimensionens betydelse hanteras genom att kommunerna har delats in 
i ett antal relativt homogena grupper och för varje sådan grupp har en särskild 
modell skattats. Dessa modeller har samma grundläggande form men får genom 
separat skattning olika koefficienter.  

Med givna modeller för individers in- och utträdesbenägenhet kan antalet 
bilägare, med uppdelning på kommun, ålder och kön, enkelt skrivas fram från år 
till år. Förutsättningen är dock att bilägande med ovanstående uppdelning är given 
och att befolkningen på samma detaljeringsnivå är känd för alla år från bas- till 
prognosåret.  

Modellen uppskattar i första hand antalet bilägare (huvudmodell). Omräkning 
måste därefter ske till motsvarande antal bilar och även till vissa relaterade 
variabler, till exempel antal personer som bor i hushåll med bil (bildisponerare). 
Detta görs med separata delmodeller, som också har utvecklats inom ramen för 
projektet. 

Uppskattning av bilinnehav genom modeller för in- och utträdesbenägenhet 
innebär uppskattning av förändringar i antalet bilägare/bilar snarare än direkt 
uppskattning av absoluta nivåer. Den grundläggande ansatsen har flera fördelar 
och har tidigare visat sig vara framgångsrik för nationella modeller. Vi visar i 
rapporten att ansatsen ofta fungerar bra också på regional nivå, men att detta i sig 
är ett väsentligt svårare problem. Prognoserna på kommunal nivå är starkt 
beroende av hur kommunerna grupperas, och även med optimal gruppering i ett 
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fixt antal grupper så kan variationen inom grupperna vara betydande. Ett annat 
problem är att enskilda kommuner över tiden kan ändra karaktär, till exempel 
genom förbättrad kollektivtrafik, och därmed mer och mer likna kommunerna i en 
annan grupp. Det är tydligt att hela ansatsen med gruppering av kommuner leder 
till gränsdragningsproblem. 

Utvecklingen av bilinnehavet är naturligtvis starkt kopplad till ålder, kön och 
bostadsregion, liksom övriga kvantitativa variabler enligt tidigare uppräkning. 
Variationen över tiden beror dock till stor del också av förändringar som inte 
fångas upp av modellen. Det gäller till exempel den nedgång som under nittiotalet 
observeras för yngre personer, särskilt i storstäder. Inträdesbenägenheten för 
åldrarna 20–25 år har under skattningsperioden, från början av åttiotalet till mitten 
av nittiotalet, i det närmaste halverats. Förklaringen tycks hänga samman med 
förändrad syn på bilägande och andra prioriteringar hos unga, och inte i första 
hand på förändringar i de förklaringsvariabler som modellen bygger på. Detta 
stöds av det faktum att körkortsinnehavet i aktuella åldersgrupper också har 
minskat.  

Rapporten handlar i första hand om modellen och endast i mindre utsträckning 
om faktiska prognoser och resultatet av modellen. Vid tillämpning av modellen på 
historiska data (skattningsperioden) konstaterar vi att modellen på ett mycket 
tillfredsställande sätt kan beskriva utvecklingen av antalet bilägare på nationell 
nivå. I allmänhet stämmer modellen också bra på kommunal nivå, både i fråga om 
nivå och om form på kurvan. För vissa kommuner är överensstämmelsen extremt 
bra medan modellen i andra fall avviker en hel del från den faktiska utvecklingen. 
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Models and forecasts of regional car ownership in Sweden 
 
by Pontus Matstoms 
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 
SE-581 95 Linköping, Sweden 
 
 
Summary 
The report deals with models and forecasts of the number of private cars in 
Sweden, and summarizes the work that has been done at VTI since 1995. By 
the described models, we predict the future number of car owners and 
private cars per municipality and Sams-area. Estimates on the Sams level 
makes it possible to work with other area definitions used in national traffic 
models. 

This report is mainly about models and not so much about results of 
actual forecasts. The model has been applied on historical data (the period of 
source data) and we conclude that the results on the national level are close to 
reality. For municipalities the model results normally are close to the real 
values. 
 
The car ownership model is based on model estimates of individuals’ entry and 
exit propensities to/from car ownership, i.e. the proportion of people without a car 
who during a year gets a car and vice verse. Based on a significant statistical 
material, covering all adults and their car ownership in Sweden 1980–1995, we 
have estimated non-linear regression models for the entry and exit propensities. 
The most important explanation variables are age, sex and region. Beside these 
variables, the models also depend on income, petrol price, increase of GNP, and 
the proportion of leased out cars. The geographical dimension is handled in the 
following way: The almost 300 municipalities in Sweden are divided into a 
certain number of homogenous groups, for each group the model is estimated 
separately. That means that all models have the same basic form, but 
municipalities in different groups have not the same coefficients. 

Given the above type of models, the future number of car owners, by age, sex 
and municipality, can easily be expressed by a simple recursive relation. A 
detailed description of the number of car owners the first year and a 
corresponding description of the population for all coming years are then 
assumed. 

In the first step, the model estimates the number of car owners (main model). 
Sub-models are then required to get the corresponding number of private cars and 
also some derived variables, like the number of people living in households with 
car. Other models make this separately.  

Estimation models for entry and exit propensities mean that the future level is 
obtained by estimated changes from the current level, rather than a direct estimate 
of the future level. This basic idea has many positive implications and it has 
successfully been used before in national models, without the regional estimates 
as required here. However, regional forecasts are indeed a much more difficult 
problem. Forecasts for municipalities strongly depend on details in how 
municipalities are clustered, and even with an optimal grouping there are always 
significant differences within groups. Another potential problem is that a 
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municipality over time may change, for example by better public transports, and 
then get closer to another group. It is clear that the overall concept, with a fixed 
(small) number of groups, theoretically may give problems. 

The development of car ownership is naturally strongly connected to age, sex 
and living region, as well as to previously mentioned explanation variables. There 
are, however, many other factors that determine the future development; aspects 
that are not covered by the model. From the late 80s we have, for example, seen a 
dramatic decrease in entry propensity for younger people in the bigger cities, that 
cannot be explained by the explanation variables in the current model. The 
explanation is rather connected to a change in attitude and other economic 
priorities. The same effect is observed also for driving licences.  

This report is mainly about models and not so much about results of actual 
forecasts. The model has been applied on historical data (the period of source 
data) and we conclude that the results on the national level are close to reality. For 
municipalities the model results normally are close to the real values. 
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1 Inledning 
Tillgången till bil har en avgörande inverkan på individers och hushålls resande. 
Det påverkar antalet resor, deras längd, typen av resor och efterfrågan på andra 
transportmedel. Med den bakgrunden är det naturligt att bilinnehavet och 
tillgången till bil ofta är viktiga förutsättningar i modeller för persontransporter, 
till exempel Sampers-systemet (Transek 2001).  

På uppdrag av Vägverket har VTI under flera år arbetat med modeller och 
prognoser för bilinnehav. Det arbete som här redovisas, utveckling och 
implementering av modeller för regionalt bilinnehav i Sverige, påbörjades 1994. 
Redan under åttiotalet publicerades dock flera arbeten från VTI inom området, till 
exempel (Jansson, 1983), (Cardebring and Jansson, 1985) och (Swahn, 1982).  

Utvecklingen av antalet personbilar hänger starkt samman med nybils-
försäljning och bilparkens ålderssammansättning. Båda dessa faktorer är viktiga 
vid analys inom såväl trafiksäkerhet som miljö. Nyare bilar uppvisar typiskt 
förbättrade egenskaper beträffande såväl krocksäkerhet som emissioner, varför 
bilparkens utveckling är avgörande i prognossammanhang.  

Bilparkens utveckling är också intressant i sig själv. Mycket forskning har 
handlat om olika modellformuleringar och förklaringsvariabler (Jansson, 1983), 
mättnadsnivåer (Tanner, 1981) och elasticitet med avseende på inkomst och 
kostnaden för bilinnehav och användning av bil. Närbesläktat är också studier av 
hela bilmarknaden med fokus på marknaden för begagnade bilar eller valet av 
biltyp/modell (Fosgerau and Kristiansen, 1994). 

Föreliggande rapport handlar om modeller och prognoser för bilinnehavet i 
Sverige. Det handlar om modeller av den typ som VTI sedan åttiotalet har arbetat 
med. Utmärkande för dessa är att de bygger på skattning av individers benägenhet 
att skaffa respektive göra sig av med bil. Det vill säga sannolikheten att en person 
utan bil under ett visst år skaffar bil respektive sannolikheten att en bilägare under 
ett år upphör som bilägare. Om befolkningsutvecklingen och dessa andelar är 
kända eller kan beräknas så kan antalet bilägare vid ett visst basår skrivas fram 
från år till år. Förändringar i antalet bilägare bestäms då av hur många som upphör 
att äga bil och hur många som samtidigt tillkommer.  

Modellerna bygger alltså på individers, snarare än hushålls, bilägande. Vidare 
är det i första hand antalet bilägare, snarare än antalet bilar, som uppskattas. 
Antalet bilar uppskattas först i ett senare steg, genom omräkning från beräknat 
antal bilägare. Syftet med modellen är att uppskatta fysiska personers bilinnehav 
och tillgång till bil. Det betyder att näringslivets bilinnehav inte ingår. 

Den grundläggande ansatsen, med skattning av individers in- och utträdes-
benägenhet, bygger på arbeten av Jan-Owen Jansson (Jansson, Cardebring et al., 
1986) och en modell som utvecklades i mitten av åttiotalet. Vidareutveckling av 
denna har sedan skett på flera viktiga punkter. För det första ger den nu aktuella 
modellen en regional uppdelning av bilinnehavet. Modellen bygger på skattning 
av bilinnehavet i varje kommun, som i sin tur bryts ned till mindre Sams-
områden. För det andra används andra funktionsuttryck och förklaringsvariabler 
för skattningen av in- och utträdesbenägenhet, och för det tredje innehåller de 
senare modellerna komponenter för uppskattning av vissa härledda variabler, till 
exempel antal personer som disponerar bil. 

Rapporten ska ge en uttömmande beskrivning av modellerna och utförligt 
diskutera och kommentera dess resultat. Den utgör såväl en fristående beskrivning 
av bilinnehavsmodellen som dokumentation av bilinnehavsmodulen i Sampers. 
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Rapporten avser inte att ge en täckande bild av annan forskning och andra 
modeller för bilinnehav. Hänvisningar görs bara i den omfattning som 
framställningen i sig själv kräver det. I viss omfattning beskrivs olika varianter av 
modellen som har prövats under utvecklingens gång. Denna framställning är dock 
inte heller komplett. Fokus ligger på den nu aktuella modellen; detaljer kring dess 
uppbyggnad, resultat och beroendet av indata. 
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2 Prognosmodell 
I detta kapitel beskrivs den bilinnehavsmodell som rapporten också i övrigt 
handlar om, och genom vilken de resultat som senare analyseras har beräknats. 
Det är också den modell som ingår i Sampers.  

Innehållet är av rent metodmässig och teoretisk karaktär, och kan därför 
uppfattas som tungt. För läsare som främst är intresserade av resultat och av hur 
modellen fungerar i stort så ger avsnitt 2.1 tillräcklig bakgrund för fortsatt läsning 
av senare kapitel. Övriga avsnitt i detta kapitel kan då hoppas över eller enbart 
ögnas igenom. 

Under modellutvecklingens gång har olika varianter prövats och jämförts. En 
del sådana alternativa formuleringar är av intresse trots att de slutligen inte har 
implementerats. I rapporten har vi valt att redovisa sådant material med indragna 
marginaler, så att det blir tydligt exakt vad som ingår i Sampers och i den modell 
som gäller vid rapportens datering.  

 
2.1 Inledning 
Genom de modeller1 som beskrivs i detta kapitel kan prognoser beräknas för ett 
flertal variabler kopplade till bilar och bilinnehav: 

 
• Antal bilägare (huvudmodell) 
• Antal personbilar 
• Antal leasingbilar 
• Antal personer som disponerar bil 
• Antal personer med körkort. 

 
Den grundläggande modellen uppskattar antalet individer (fysiska personer) per 
kommun som äger bil. För varje kommun sker sedan nedbrytning till Sams-nivå 
och omräkning till motsvarande antal bilar, personer som disponerar bil och antal 
körkort.  

I rapporten är det hushållens bilinnehav som modelleras, eller mera exakt bilar 
som ägs av fysisk person eller av personliga företag. Med separata modeller 
uppskattas också antalet övriga bilar som inte ägs men som disponeras2 av 
hushållen. Det ger tillsammans en uppskattning av det totala antalet hus-
hållsdisponerade personbilar. Den 31/12 1999 uppgick dessa till 3,7 miljoner; se 
Tabell 1.  

                                                 
1 I rapporten refererar vi till modellen i både singularis och pluralis, modellen och modellerna. 
Hela modellpaketet, genom vilket bilägande och bildisposition beräknas, kan uppfattas som en 
modell. Samtidigt är den baserad på flera olika delmodeller, till exempel modeller för in- och 
utträdesbenägenhet, geografisk fördelning och uppskattning av antal körkortsinnehavare.  
2 Bilar som disponeras men inte ägs av hushållen är till största delen så kallade förmånsbilar 
(tjänstebilar). Vi uppskattar antalet förmånsbilar med antalet bilar leasade mer än ett år, vilket 
redovisas av SCB. Resonemanget bakom denna uppskattning ges i ett senare kapitel. 
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Tabell 1 Personbilar ägda eller enbart disponerade av hushållen per den 31/12 
1999. 
PERSONBILAR (PB) I TRAFIK 3 890 159
… ägda av företag - 737 669
… varav personliga företag + 391 806 
 
S:A HUSHÅLLSÄGDA PB 3 544 296
… leasade personbilar + 196 768
 
S:A HUSHÅLLSDISPONERADE PB 3 741 064

 
Av det totala antalet registrerade personbilar omfattas drygt 96 procent av 
modellen. Uppskattning eller prognostisering av det totala antalet personbilar 
kräver att återstående bilar, ägda och enbart använda för tjänstebruk, uppskattas 
för sig och läggs till den tidigare uppskattningen. Denna grupp, omfattande 
personbilar som enbart används i tjänsteutövning och som inte nattparkeras hos 
fysisk person3, uppgick 1999 till drygt 150 000 fordon. Det kan till exempel vara 
polisbilar, vissa taxibilar eller särskilt utrustade bilar för hantverkare eller service. 

Begränsningen till hushållsdisponerade bilar kommer sig av hur modellen ska 
tillämpas; här i första hand för att skapa indata till efterfrågemodeller för 
persontransporter. Hushållens resande är starkt beroende av deras tillgång till bil, 
men knappast av näringslivets bilinnehav. Det är också helt olika mekanismer 
som styr utvecklingen för hushållsdisponerade och för övriga bilar.  

I samband med modellen förekommer olika geografiska nivåer och 
indelningar. Den centrala delen av modellen uppskattar antalet bilägare per 
kommun, vilket sedan fördelas på Sams-områden4 inom respektive kommun. Det 
är också på Sams-nivån som modellen producerar samtliga resultat. Vid 
tillämpning i modeller för persontransporter, till exempel Sampers, används 
prognosområden som är definierade i termer av Sams-områden. Sams-områdena 
fungerar därmed som atomer och minsta beståndsdel vid aggregering av data.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1 Modellens geografiska nivåer. Prognos på kommun-nivå, nedbrytning 
till Sams-områden för senare uppsummering till allmänna prognosområden, 
definierade genom Sams-områden. 
 

                                                 
3 Om en bil, ägd av juridisk person, nattparkeras hos anställd el. dyl. uppfattas det här som att den 
disponeras av hushållet. 
4 SCB delar in riket i cirka 9200 s.k. Sams-områden. De är definierade för att vara homogena med 
avseende på befolkningssammansättning. 

Kommun 

Sams 

Prognos-
område 
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En viktig egenskap för modellen är att den i första hand uppskattar årliga 
förändringar, snarare än den absoluta nivån, av antalet bilägare. Modellen utgår 
från bilinnehavet vid ett valt basår, stegar fram årsvis och för varje år uppskattar 
förändringen från föregående år. På detta sätt fortsätter den fram till valt slutår, då 
regionalisering sker till Sams-nivå.  

Förändringen från ett år till ett annat bestäms av hur många bilägare som under 
året upphör att äga bil och hur många tidigare billösa som skaffar bil. På regional 
nivå, för enskilda kommuner, tillkommer också en term som svarar mot in- och 
utflyttning. Det betyder att antalet bilägare naturligtvis också beror på hur många 
personer med bil som flyttar till eller från en kommun. Förändringarna i bilägande 
uttrycks i termer av in- och utträdesbenägenhet: 

 
Definition 

Inträdesbenägenheten α är andelen personer som inte äger bil vid årets början 
men som under aktuellt år skaffar bil: 

 

början årets  vidbilutan personer  Antal
bilskaffar år aktuellt under  sombörjan  årets  vidbilutan personer  Antal=α  

 
På motsvarande sätt är utträdesbenägenheten andelen personer med bil vid 

årets början som under aktuellt år helt gör sig bilfri 
 

början årets  vidbil medpersoner  Antal
ägare somupphör år aktuellt under  sombörjan  årets  vidbilägare Antal=β  

 
Enligt dessa definitioner anger inträdesbenägenheten för en person utan bil, 

den förväntade sannolikheten för att hon eller han under aktuellt år skaffar bil. På 
samma sätt anger utträdesbenägenheten den förväntade sannolikheten för att en 
bilägare under aktuellt år upphör att äga bil. Den centrala delen av bilinnehavs-
modellen består av modeller som uppskattar individers in- och utträdesbenägenhet 
och med vars hjälp ovanstående förändringar i antalet bilägare kan bestämmas. Vi 
antar i fortsättningen följande beteckningar5: 

 
αn,k, βn,k In- respektive utträdesbenägenhet år n 

för en person av ålder k 
Bn,k Befolkning av ålder k år n 
Än,k Antal bilägare av ålder k år n 
gn,k Bilägare per invånare i ålder k år n 

kn

kn
kn B

Ä
g

,

,
, =  

 
Låt oss nu studera en kommun där befolkning och bilinnehav anges genom 
ovanstående beteckningar. Då betecknar Bn,k antalet personer, män eller kvinnor, 
som år n är k år. Antalet personer av dessa som är billösa men som under året 
skaffar bil ges av: 
                                                 
5 Här avses antingen män eller kvinnor. För att göra beteckningarna enklare låter vi det i 
fortsättningen framgå av sammanhanget vad som avses. 
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knknkn ÄB ,1,1,kn, )(  ägare Nya α⋅−= −−  

 
och på samma sätt ges antalet bilägare som under året upphör att äga bil av 

 
knknÄ ,1,1kn,   Upphörare β⋅= −− . 

 
I princip kan därmed antalet bilägare i åldersgruppen, vid året slut, uttryckas som  

 

.)1(       

)( Ä  Ä

1,1,,,,

,1,1,1,1,1-k1,-nkn,

−−

−−−−

⋅−−+⋅=

=⋅−⋅−+=

knknknknkn

knknknknkn

ÄB
ÄÄB

βαα
βα

 

 
In- och utflyttning mellan kommuner, och det faktum att vissa individer inom 
respektive årsklass kan ha avlidit under året, gör att ovanstående uttryck för 
antalet bilägare kommande år inte blir korrekt. Det är nödvändigt att lägga till en 
extra term som justerar för förändringar i årsklassens storlek. Vi antar att de 
individer som tillkommer eller försvinner jämfört med föregående år 
(nettoförändringen), Bn,k,- Bn-1,k-1, i fråga om bilägande är genomsnittliga för 
åldersgruppen6. Det relativa bilägandet, antalet bilägare per invånare, för aktuell 
kommun betecknas gn,k och det följer att gruppen av individer som försvinner eller 
tillkommer genomsnittligt bör uppgå till gn,k⋅(Bn,k,- Bn-1,k-1). Med detta tillägg kan 
alltså antalet bilägare med avseende på ålder stegas fram från år till år, 

 
).()1(  Ä 1,1,,1,1,,,,kn, −−−− −⋅+⋅−−+⋅= knknknknknknknkn BBgÄB βαα  

 
Det är ovanstående formel för framstegning, i kombination med modeller för 
individers in- och utträdesbenägenhet, som utgör kärnan i bilinnehavsmodellen. 
Tillsammans ger det uppskattningar från år till år av antalet personer som äger bil 
i varje kommun.  

Det är flera skäl till separat beräkning för olika kommuner. För det första söks 
bilinnehavet och antalet bilägare på kommunal nivå, eller till och med på den 
lägre Sams-nivån. För det andra är det stora skillnader i in- och utträdes-
benägenhet mellan olika regioner. Även i en nationell modell, utan regional 
uppdelning av resultatet, gör dessa skillnader att olika modeller för in- och 
utträdesbenägenhet bör tillämpas.  

Givet modeller för individers in- och utträdesbenägenhet kan den metod som 
utgör kärnan av bilinnehavsmodellen formuleras i enlighet med ovanstående 
formler. För varje kommun startar vi från ett känt utgångsläge ett visst basår 
avseende befolkning och antal bilägare, båda med uppdelning på ålder och kön. I 
två steg, för män och kvinnor, sker sedan årsvis framstegning, där antalet bilägare 
i samtliga åldersgrupper skrivs fram med de tidigare sambanden. En formell 
definition, i linje med denna beskrivning, ges i Figur 2. 

 
 

                                                 
6 Vad som är genomsnittligt bilägande för åldersgruppen kan vara olika för olika kommuner. Vi 
antar att de som försvinner eller tillkommer till en viss kommun är representativa för denna 
kommun. 
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För varje kommun … 
För män och kvinnor… 
 
    För n=basår+1 … slutår 
        För k=18 … 100   {befolkningen i 1-årsgrupper 18-100 år} 
      MedBil = Bilägaren-1,k-1 
 UtanBil = Befolkningn,k-MedBil 
 BefÖkn = Befolkningn,k – Befolkningn-1,k-1 
 
 Ökning = ααααn,k ⋅⋅⋅⋅ UtanBil 
 Minskning = ββββn,k ⋅⋅⋅⋅ MedBil 
 
 Extra=gn,k ⋅⋅⋅⋅ BefÖkn 
 
 Bilägaren,k = Bilägaren-1,k-1 + Ökning – Minskning + Extra 

 

Figur 2 Formell beskrivning av modellen för beräkning av antal bilägare.  
 
 

2.2 Modell för individers in- och utträdesbenägenhet 
Modellen utgår från antalet bilägare vid basåret7. Framskrivning sker därefter 
genom en formel som inkluderar både årlig befolkning och individers uppskattade 
in- och utträdesbenägenhet, se sidan 14. Dessa ingår i framskrivningen på ett 
sådant sätt, att resultatet påverkas lika mycket av osäkerheten i befolkningsdata 
som i den skattade in- och utträdesbenägenheten.  

Vid tillämpning av bilinnehavsmodellen är oftast befolkningsdata ett resultat 
av separata prognoser och antas därför här vara fixerat. In- och utträdesbenägen-
heten måste däremot uppskattas med en modell och beräknas för individer av 
olika kön och ålder, och vidare med olika inkomst, bostadsregion etc. Det är med 
vilken framgång som det låter sig göras som avgör kvalitén på bilinnehavs-
modellen i stort. Det är också i modellerna för in- och utträdesbenägenhet som 
alla antaganden och förutsättningar kommer in. Här avgörs modellens känslighet 
för förändringar i bensinpris och andra policyvariabler, långsiktiga skillnader 
mellan män och kvinnors bilinnehav, och regional variation i individers 
inställning till bil. Observera att metoden som beskrivs i avsnitt 2.1 inte innehåller 
så mycket av antaganden och statistiska modeller, utan mera är en rent 
matematisk framskrivning. Där antas individers in- och utträdesbenägenhet vara 
känd, och det är då möjligt att utifrån definitioner och bilinnehavet ett visst år 
uttrycka förändringen till kommande år. Det enda inslaget av modeller, 
antaganden och osäkerhet är då hanteringen av befolkningsförändringar inom 
kommunerna. 

Vi ska i de följande avsnitten diskutera modeller för skattning av individers in- 
och utträdesbenägenhet. Läsare som inte är intresserade av detaljer kan direkt 
hoppa till avsnitt 2.3 

                                                 
7 Med basår avses det år från vilket beräkningarna utgår. För detta år krävs kända data avseende 
antalet bilägare med uppdelning på ålder, kön och kommun. I Sampers är 1997 det basår som f.n. 
används. 
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2.2.1 Dataunderlag och definitioner 
De modeller för in- och utträdesbenägenhet som senare beskrivs har skattats på ett 
omfattande individmaterial från SCB för åren 1980–1995. Materialet omfattar 
samtliga fysiska personer äldre än 17 år med variabler enligt tabellen nedan. 
 
Tabell 2 Variabeldefinition för det datamaterial som modellerna skattats på. 

Variabel Definition 
Län, Kommun Län/kommun-kod enligt definition 1993-01-01 
Familjelöpnummer Kod som möjliggör matchning av familjemedlemmar 
Födelseår  
Kön Man/Kvinna = 1 / 2 
Bilägarskap (0/1) 1 om personen ägde bil 31/12 aktuellt år, annars 0 
Dito föregående år Dito 31/12 föregående år 
Egen inkomst Summa förvärvs- och kapitalinkomst8 
Familjeinkomst Familjens disponibla inkomst. Summa som återstår för 

konsumtion och sparande sedan man från summa förvärvs- 
och kapitalinkomst har dragit bort slutlig skatt och lagt till 
eventuella skattefria bidrag. 

Gift/sambeskattad (0/1) Gift och/eller sambeskattad = 1, annars 0 
Antal barn Antalet barn redovisas på båda föräldrarna. Summering inom 

familjen ger därför dubbelräkning. 
 

Materialet innehåller data om cirka 6,5 miljoner individer per år. För 
modellskattningen är det särskilt individers bilinnehav föregående och aktuellt år 
som är intressant. Jämförelse av dessa indikerar in- och utträden till/från 
bilägande, vilket utgör grunden för modellerna.  

Tabellen definierar de variabler som ingår, men definitionen av bilägarskap 
måste förtydligas. I materialet redovisas enbart fysiska personer och deras 
eventuella ägande av bil. Bilar som ägs av personliga företag ingår i materialet9 
men inte leasingbilar10. Det betyder att fysiska personer som disponerar en 
leasingbil och som inte äger en egen bil, inte räknas som bilägare. 

Skattningen av modellerna baseras på årsvis aggregering av individmaterialet 
till kommunnivå. Vid framstegning med bilinnehavsmodellen erfordras en 
beskrivning av tillståndet vid basåret, med befolkningens storlek och antalet 
bilägare per ettårsgrupp i varje kommun. Detta hämtas från ovanstående material. 

 

                                                 
8 Detta begrepp omfattar alla skattepliktiga inkomster (ej skattefria bidrag). För åren 1980–1991 
redovisas sammanräknad inkomst, enligt SCB:s definition. 
9 I vissa sammanhang räknas bilar ägda av personliga företag (ej juridisk person) inte in bland 
hushållens bilar. En sådan uppdelning kräver dock att bilregistret samkörs med Centrala 
företagsregistret (CFR). I det material som här används har någon sådan samkörning inte gjorts. 
10 Enligt SCB (Inge Karlsson) är leasingbilar i bilregistret registrerade på den som leasar bilen. Om 
det är fråga om företag som leasar bilar som förmånsbil åt en anställd, så står den anställde som 
nuvarande ägare och företaget som föregående. Vid registerutdraget från SCB har dock inga 
leasingbilar tagits med, inte ens förmånsbilar som disponeras av fysisk person (Per Olov Eklund, 
SCB). 
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2.2.2 Områdesindelning 
Från datamaterialet är det klart att in- och utträdesbenägenheten, uttryckt som 
funktioner av ålder, är olika för män och kvinnor, och olika i olika delar av landet. 
Skillnaden mellan könen hanteras genom att olika modeller, samma modellform 
men separat skattade koefficienter, används för beräkning av män och kvinnor in- 
och utträdesbenägenhet.  

Den geografiska dimensionen hanteras på liknande sätt, nämligen genom att 
kommunerna delas upp i ett antal grupper11. Kommuner inom en och samma 
grupp behöver inte bilda ett sammanhängande geografiskt område utan 
karaktäriseras bara av att de i någon mening är lika. För varje sådan grupp av 
kommuner skattas sedan separata modeller för in- och utträdesbenägenheten. 

Vad är då en bra gruppering och indelning av kommunerna? För det första ska 
kommuner inom samma grupp vara så homogena som möjligt. Det betyder att 
kommunernas respektive kurvor för in- och utträdesbenägenhet ska ligga nära 
varandra. Här är kommunerna i Stockholms län ett bra exempel. Skillnaden 
mellan Stockholms stad, som har tydlig storstadskaraktär, och Nynäshamn är 
påtaglig (se Figur 3). 
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Figur 3 Observerad inträdesbenägenhet (1992) för män i Stockholms Stad och 
Nynäshamns kommun. Figuren illustrerar den stora skillnad i nivå som kan råda 
mellan kommuner av olika storlek/typ.  

 
Om kommunerna i exemplet ovan läggs i samma grupp, så ger den resulterande 
modellen någon form av medelvärde, där befolkningens storlek i respektive 
kommun avgör hur de olika bidragen viktas. Här kommer Nynäshamn att viktas 
så lågt att dess effekt i det närmaste försvinner. Modellen kommer, om inte andra 
kommuner också ingår i samma grupp, att ge en bra bild av Stockholms stad men 
tydligt avvika från den observerade kurvan för Nynäshamn. 

                                                 
11 Sådana grupper har tidigare kallats för B-regioner. 
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Vid gruppering är det också viktigt att ingen grupp blir för liten. Litet 
befolkningsunderlag leder till större slumpmässig variation och osäkerhet i de 
empiriskt beräknade nivåerna. Figuren ovan illustrerar detta fenomen. Kurvan för 
inträdesbenägenheten i Stockholms Stad (743 703 invånare 2000) blir jämn 
medan motsvarande kurva för Nynäshamn (23 408 invånare 2000) visar på större 
”hackighet” och variation mellan intilliggande åldersklasser. Problemet ligger då i 
svårigheten att anpassa en matematisk funktion till observerade data.  

I den första versionen av bilinnehavsmodellen, den som låg till grund för 
RBP95-systemet (Matstoms och Jönsson 1995), delades kommunerna in i grupper 
enligt SCB:s H-regioner. Med denna indelning är avståndet till tätorter och 
befolkningskoncentrationer den styrande variabeln. Det är totalt sju grupper, 
definierade enligt följande: 

 
1. Stockholm/Södertälje A-region12 
2. Göteborgs A-region 
3. Kommuner med mer än 90 000 invånare inom en 30 km radie från 

kommuncentrum 
4. Kommuner med mellan 27 000 och 90 000 invånare inom en 30 km 

radie från kommuncentrum, samt med mer än 300 000 invånare inom 
en motsvarande 100 km radie 

5. Enligt 4 men med mindre än 300 000 invånare inom 100 km radien 
6. Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom km radie från 

kommuncentrum 
7. Malmö/Lund/Trelleborgs A-region. 

 
Större kommuner, till exempel Linköping, Västerås och Örebro hör till grupp 3, 
medan småkommuner i glesbygd, t.ex. Robertsfors och Lycksele, typiskt hamnar i 
grupp 6. De tre storstadsregionerna, Stockholm, Göteborg och Malmö, definierar 
egna grupper; 1, 2 och 7. 

Gruppering efter H-regioner ligger intuitivt nära den klassificering som 
efterfrågas, och är därför ett naturligt förstahandsval. Hanteringen av kommunerna 
kring storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö gör dock indelningen mindre 
lämplig. Kommuner inom samma H-region kan vara alltför olika och gör då att 
kravet på homogenitet inte uppfylls. H-region 1, samtliga kommuner i Stockholms 
län, är ett sådant exempel. Av hela befolkningen i H-regionen bor fyrtio procent i 
Stockholms kommun. Tillsammans med kommunerna Solna och Sundbyberg så 
uppgår andelen befolkning nära de centrala delarna av Stockholm13 till nästan 
femtio procent. Dessa kommuner uppvisar ett alldeles speciellt mönster i fråga om 
inträdesbenägenhet samtidigt som de med stor tyngd kommer att vägas samman 
med mera perifera kommuner av helt annan typ i fråga om in- och 
utträdesbenägenhet, se tidigare jämförelse mellan Stockholm och Nynäshamn. 
Stockholm har generellt relativt lågt bilinnehav men framför allt är 
inträdesbenägenheten låg i lägre åldrar (18–25 år). Det dröjer en bit upp i åldrarna 
innan flertalet av dem som förr eller senare ska ha bil har hunnit skaffa det. En 
                                                 
12 SCB:s A-regioner. Stockholm/Södertälje omfattar Stockholms län, Göteborgs A-region 
motsvarar i huvudsak tidigare Göteborgs och Bohus län, och Malmö/Lund/Trelleborgs A-region är 
dessa kommuner och några mindre kommuner i samma region. 
13 Befolkningen i tätorten Stockholm uppgick 1990 till drygt en miljon, motsvarande knappt sextio 
procent av länet. 
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viktig förklaring kan vara bra kollektivtrafik, och att behovet av bil är lägre än i 
mindre kommuner och i kommuner av mera glesbygdskaraktär. För personer i 
t.ex. Nynäshamn kan arbetsresor samtidigt vara ett vikigt skäl till att äga egen bil.  

Slutsatsen är att man med H-regionerna slår samman kommuner kring de stora 
städerna Stockholm, Göteborg och Malmö, som sinsemellan är väldigt olika i 
fråga om bilinnehav och inträdesbenägenhet. I övriga landet fungerar definitionen 
bättre och tanken bakom H-regionerna återspeglar bättre regionala skillnader i 
bilinnehav. 

Ett sätt att hitta en mera ändamålsenlig regionindelning är att titta på historiska 
data och empiriskt bestämda kurvor för in- och utträdesbenägenhet. Kommuner 
med kurvor som ligger nära varandra kan på så sätt placeras i samma grupp. Detta 
resonemang påminner om vad som inom statistik kallas klusteranalys, där också 
gruppering sker så att närliggande observationer hamnar tillsammans. Se exempel 
i Figur 4. 

 
Figur 4 Exempel på klusteranalys, där observationer som ligger nära varandra 
grupperas tillsammans. Det är inte givet hur grupperingen ska göras och hur 
många grupper det resulterar i. Olika kriterier och lösningsmetoder kan ge olika 
resultat. 
I den aktuella tillämpningen utgör varje observation kurvor över individers in- och 
utträdesbenägenhet, i stället för de tvådimensionella observationer som visas i 
figuren. En annan typ av avståndsmått måste därmed tillämpas för att uttrycka 
avståndet mellan observationerna.  

Låt αk beteckna den modellberäknande inträdesbenägenheten för en person av 
ålder k och låt kα̂ vara motsvarande observerade inträdesbenägenhet. Här avses en 
viss kommun och antingen värden för kvinnor eller för män. Vidare avser både 
modellberäknade och observerade värden ett visst år eller en följd av år. I 
modellfallet betyder flera år att modellen är skattad för hela den perioden.  

Avvikelsen mellan observerade och modellberäknade värden, med viktning 
med avseende på antalet personer som inträder till bilägande (ink), kan uttryckas 
som: 
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Idén är då att åstadkomma automatisk områdesindelning enligt följande princip. 
Först skattas modeller för en viss given initial områdesindelning14. Antalet 
regioner bestämmer hur många separat skattade modeller som kommer att 
användas. Varje kommun tillhör genom den initiala fördelningen en specifik 
grupp och har därmed också en associerad modell. För varje kommun beräknas 
avvikelsemåttet ρ mellan observerade data och varje annan modell15, inklusive 
den egna. Grundprincipen är sedan att man för varje kommun eventuellt ändrar 
områdestillhörigheten så att bästa möjliga modell väljs. Det vill säga så att 
kommunen tillhör det område vars modell ger minsta avvikelse från observerade 
data. När sedan samtliga kommuner har gåtts igenom och områdesindelningen har 
förändrats, så skattas modellerna om och proceduren med minimering av 
avvikelse upprepas. Denna iterativa process pågår sedan så länge som 
förändringar i grupperingen sker.  

Då denna ansats har analyserats har flera olika varianter jämförts. Till exempel 
har olika toleranser införts i syfte att begränsa antalet förändringar. Det visar sig 
att den initiala områdesindelningen är avgörande för resultatet, varför den 
fortfarande är viktig och kräver någon form av bedömning baserat på olika 
kommuners egenskaper. Vi observerar också att processen tenderar att eliminera 
en del av de initiala grupperna. Detta genom att kommuner steg för steg lämnar 
grupper utan att nya tillförs. Dessa problem gjorde att vi på grund av tidsbrist var 
tvungna att överge metoden för att istället manuellt definiera en acceptabel 
indelning. Det ska understrykas att metodiken kan vara praktiskt användbar och 
värdefull, dock förutsatt att ovanstående typ av problem studeras vidare och kan 
hanteras på ett acceptabelt sätt. 

Den områdesindelning som slutligen användes, och som därmed är den 
gällande i fortsättningen av rapporten, är framtagen utan någon strikt mekanisk 
regel. Det empiriska materialet pekar på tydligt samband mellan in- och 
utträdesbenägenheten, och det relativa bilinnehavet (bilägare/invånare) i 
kommunen. En rimlig ansats är därför att gruppera kommunerna efter det relativa 
bilinnehavet och koppla olika grupper till bestämda intervall på dess värde. På så 
sätt kan t.ex. kommuner som har mindre än 0,3 bilägare per invånare definiera en 
egen grupp. Den nu gällande kommunindelningen baseras i princip på en sådan 
klassindelning. Den har dock justerats efter bedömningar på kommunnivå. 

Den första gruppen utgörs av de mesta centrala (tätortsbetonade) kommunerna 
i Stockholms län. Grupp två utgörs av Göteborg och Malmö, trean främst av 
resterande Stockholmskommuner och andra kommuner som antingen ligger nära 
en storstad eller själva är av storstadskaraktär. De följande grupperna utgörs sedan 
av kommuner med ökande grad av glesbygd, långa avstånd, sämre kollektivtrafik 
och, gissningsvis, där behovet av bil är större. Tabell 3 redovisar indelningen i sin 
helhet. 

Vi visar senare i rapporten att den nu gällande indelningen i huvudsak 
fungerar. För Stockholms län finns det skäl att ifrågasätta vissa delar av modellen, 
troligtvis beroende på för grov gruppering av kommunerna. Stockholms stad 

                                                 
14 I princip behöver inte alla kommuner tilldelas en grupp. Det räcker med att varje grupp får så 
många kommuner att modellskattning kan göras med acceptabel säkerhet. 
15 Observera att jämförelse inte bara görs med varje kommuns ”egen” modell utan med samtliga 
modeller, alltså även med de där kommunen ifråga inte har ingått i dataunderlaget. 
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skulle troligtvis behöva utgöra en egen grupp, vilket också är motiverat med tanke 
på det exceptionellt stora befolkningsunderlaget. Med nuvarande indelning ingår 
Solna och Sundbyberg i samma grupp. Dessa utmärks också av lågt bilinnehav 
och storstadsmönster, men inte i riktigt samma utsträckning som Stockholm stad. 

 
Tabell 3 Indelning av kommuner i grupper med separata modeller för in- och 
utträdesbenägenhet. 
Grupp Antal 

kommuner 
Kommuner 

1 3 Solna, Stockholm, Sundbyberg 
2 2 Göteborg, Malmö 
3 13 Botkyrka, Danderyd, Haninge, Huddinge, Järfälla, Landskrona, Lidingö, 

Linköping, Lund, Nacka, Sollentuna, Tyresö, Uppsala 
4 28 Burlöv, Ekerö, Eskilstuna, Gävle, Helsingborg, Härnösand, Jönköping, 

Lysekil, Mullsjö, Mölndal, Norrköping, Nynäshamn, Oxelösund, Partille, 
Salem, Sigtuna, Södertälje, Täby, Umeå, Upplands-Bro, Upplands-Väsby, 
Vaxholm, Värmdö, Västervik, Västerås, Öckerö, Örebro, Österåker 

5 122 Ale, Alingsås, Alvesta, Aneby, Arboga, Avesta, Boden, Borlänge, Borås, 
Boxholm, Bromölla, Degerfors, Eksjö, Enköping, Eslöv, Fagersta, Falköping, 
Falun, Filipstad, Finspång, Flen, Forshaga, Gislaved, Gnesta, Gnosjö, 
Gotland, Gullspång, Habo, Hallstahammar, Halmstad, Hammarö, 
Hedemora, Hjo, Hofors, Hudiksvall, Hultsfred, Håbo, Härryda, Hässleholm, 
Höganäs, Högsby, Kalmar, Karlsborg, Karlskoga, Karlskrona, Karlstad, 
Katrineholm, Kinda, Kiruna, Kramfors, Kristianstad, Kristinehamn, Kumla, 
Kungsör, Köping, Laxå, Lerum, Lessebo, Lidköping, Ljungby, Ludvika, 
Luleå, Mariestad, Markaryd, Mellerud, Mjölby, Motala, Mönsterås, Nora, 
Norberg, Nordmaling, Norrtälje, Nyköping, Nässjö, Olofström, Oskarshamn, 
Perstorp, Robertsfors, Sala, Sandviken, Skara, Skellefteå, Skinnskatteberg, 
Skövde, Sotenäs, Strängnäs, Strömstad, Sundsvall, Surahammar, Svedala, 
Sävsjö, Söderhamn, Söderköping, Tibro, Tidaholm, Timrå, Tranås, 
Trelleborg, Trollhättan, Trosa, Töreboda, Uppvidinge, Vadstena, Vaggeryd, 
Valdemarsvik, Vallentuna, Varberg, Vetlanda, Vimmerby, Vingåker, 
Vänersborg, Värnamo, Växjö, Ystad, Åmål, Åtvidaberg, Älmhult, Älvkarleby, 
Östersund, Östhammar, Östra Göinge, Övertorneå 

6 99 Arvidsjaur, Arvika, Askersund, Bengtsfors, Berg, Bjuv, Bollnäs, Borgholm, 
Bräcke, Båstad, Dals-Ed, Dorotea, Emmaboda, Essunga, Falkenberg, 
Färgelanda, Gagnef, Grums, Grästorp, Gällivare, Götene, Hallsberg, 
Haparanda, Heby, Herrljunga, Hylte, Hällefors, Höör, Jokkmokk, Kalix, 
Karlshamn, Kil, Klippan, Krokom, Kungsbacka, Kungälv, Kävlinge, Leksand, 
Lilla Edet, Lindesberg, Ljusdal, Ljusnarsberg, Lomma, Lycksele, Malå, Mark, 
Mora, Munkfors, Mörbylånga, Nordanstig, Norsjö, Nybro, Ockelbo, Orsa, 
Osby, Ovanåker, Pajala, Piteå, Ragunda, Ronneby, Rättvik, Simrishamn, 
Skurup, Smedjebacken, Sollefteå, Sorsele, Staffanstorp, Stenungsund, 
Storfors, Strömsund, Svalöv, Svenljunga, Säffle, Säter, Sölvesborg, Tanum, 
Tierp, Tingsryd, Tjörn, Tomelilla, Torsås, Tranemo, Uddevalla, Ulricehamn, 
Vara, Vellinge, Vilhelmina, Vindeln, Vårgårda, Vännäs, Ydre, Ånge, Åre, 
Åsele, Åstorp, Ängelholm, Ödeshög, Örkelljunga, Örnsköldsvik 

7 19 Arjeplog, Bjurholm, Eda, Hagfors, Härjedalen, Hörby, Laholm, Malung, 
Munkedal, Orust, Sjöbo, Storuman, Sunne, Torsby, Vansbro, Årjäng, 
Älvdalen, Älvsbyn, Överkalix 

 
 

2.2.3 Modellformulering och skattning 
I detta avsnitt diskuteras modeller för individers in- och utträdesbenägenhet. Vi 
söker matematiska funktioner med variabler för ålder och andra individuella 
egenskaper, och övergripande nationella variabler för bland annat bensinpris och 
ekonomisk utveckling. Modellerna ska vara så utformade att de kan användas för 
prognoser, där individers in- och utträdesbenägenhet uppskattas för kommande år 
under antaganden om till exempel inkomst- och bensinprisutveckling.  
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Skillnaden mellan män och kvinnors bilinnehav hanteras, som tidigare nämnts, 
genom att separata modeller skattas; samma modellform men separat skattade 
koefficienter. Någon dummyvariabel, som särskiljer män och kvinnor, behövs 
därmed inte. På samma sätt antas den geografiska dimensionen vara hanterad; 
genom att olika modeller skattas för olika kommungrupper. 

Under utvecklingens gång har flera olika ansatser prövats och jämförts. Alla 
sådana varianter, på vägen fram till den modell som slutligen valts, finns inte 
dokumenterade och är dessutom inte av särskilt stort intresse. Vi väljer därför här 
att direkt presentera den nu aktuella modellformen. Därefter diskuteras några 
varianter som på senare tid har studerats. 

Vilka förklaringsvariabler som ska ingå i modellen och på vilket sätt de ska 
ingå bestäms genom omfattande analys av datamaterialet. Variabler som ingår ska 
ha en tydlig och signifikant inverkan på den observerade storheten men får inte 
vara sinsemellan starkt korrelerade.  

Ålder och inkomst är avgörande förklaringsvariabler för såväl in- som 
utträdesbenägenhet. Till dessa ska dock läggas variabler som av andra skäl bör 
ingå i modellen. Det handlar då främst om, så kallade, policyvariabler som är 
intressanta att kunna variera vid tillämpning av modellen. Ett exempel är 
bensinpriset. Det är inte självklart att exakt den variabeln, för modellens 
skattningsförmåga, i första hand bör ingå. Om man tror att kostnaden för att 
använda bil är viktig i modellen, så är det inte heller säkert att bensinpriset är den 
mest ändamålsenliga variabeln. Det som däremot är viktigt är att den är av tydligt 
intresse vid formulering av framtidsscenarion. Hur påverkas bilparkens storlek om 
bensinpriset sätts till en viss nivå, och vad leder det till för förändringar av 
resandet med bil? 

Eftersom olika modeller används för skattning av in- och utträdesbenägenhet 
väljer vi här att diskutera dessa separat. Inträdesbenägenhet är generellt svårare att 
modellera än utträdesbenägenhet. Det kräver flera förklaringsvariabler och ger 
allmänt något lägre förklaringsgrad. Förändringar av individers utträdes-
benägenhet tycks vara en mera trög process, främst förklarad av ålder och 
bostadsregion.  

 
2.2.3.1 Bakgrund 
Modellerna har genomgående skattats i SAS, med en rutin (NLIN) för icke-linjär 
regression. Dataunderlaget består, som tidigare nämnts, av ett totaltmaterial över 
individuella förändringar av bilinnehav under tiden 1980–1995. Detta omfattande 
datamaterial kan inte direkt användas vid modellskattningen. Det är först 
nödvändigt att beräkna in- och utträdesbenägenheten för olika år, kommun-
grupper, kön och åldrar.  

Beräkning av observerad in- och utträdesbenägenhet kräver någon form av 
gruppering av hela datamaterialet. Det är enbart för sådana undergrupper som 
andelar kan uppskattas. Vid sidan av ovanstående gruppering efter kommungrupp, 
kön och ålder, klassas individuella observationer efter inkomstgrupper enligt 
Tabell 4.  
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Tabell 4 Definition av inkomstgrupper. Gränserna avser 1992-års penning-
värde. 

Inkomstgrupp Förvärvs- och kapitalinkomst16

1  0–20 000 
2  20 001–80 000 
3  80 001–140 000 
4  140 001–200 000 
5  200 001–260 000 
6  260 001–400 000 
7  400 001– 

 
Indata till skattningen består alltså av ett stort antal observationer17, som var och 
en representerar ett visst snitt av det totala datamaterialet. Varje observation består 
av följande data: år, ålder, kön, kommungrupp, inkomstgrupp, medelinkomst, 
antal individer, bilägare föregående år, bilägare aktuellt år, antal inträdare, antal 
utträdare. In- och utträdesbenägenheten kan sedan beräknas från respektive 
definition: 

 













=

=

år föregående bilägare Antal
utträdare Antal

år föregående bilägare Antal-Befolkning
inträdare Antal

β

α

 

 
I många fall skulle strikt tillämpning av principen för gruppindelning ge 
observationer baserade på alltför få individer. In- och utträdesbenägenheten skulle 
i sådana fall bli osäker och olämplig att ta in i modellen. Vi har av den 
anledningen lagt till ett extravillkor, som säkerställer att det blir minst tjugofem 
personer i varje grupp. Uppnås inte detta direkt så slås angränsande grupper 
samman, till dess att minimigränsen uppnås. 

Med stora variation i befolkningsunderlaget mellan olika observationer är det 
naturligt att skatta modellerna med lämplig viktning. På så sätt kan ”tunga” 
observationer tillåtas påverka resultatet i högre utsträckning än observationer där 
bara ett mindre antal individer ingår. Det är dock inte självklart exakt hur vikterna 
ska definieras. Ett alternativ är att vikta med avseende på befolkningsunderlaget, 
det vill säga antalet individer som ingår i observationen. Ett annat alternativ är att 
vikta med avseende på nämnaren i uttrycken ovan. Detta kan vid första tanken 
verka naturligt, men effekten blir mindre önskvärd för stora observationer med 
högt bilinnehav. I inträdesmodellen, som då viktas med antalet personer som inte 
har bil, ges observationer som grundas på många individer låg vikt. Bättre är då 
det första alternativet.  

                                                 
16 Inkomsten avser 1992-års penningvärde. Se vidare avsnitt 2.2.3.2 för exakt definition. 
17 Antalet observationer uppgår maximalt till cirka 100 000 stycken [(16 år) ⋅ (2 kön) ⋅ (70 åldrar) ⋅ 
(7 inkgrp) ⋅ (7 kom.grp)]. Många av dessa blir dock så små att de slås samman med andra. I 
praktiken stannar därmed antalet observationer vid cirka 12 000. 
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Vid skattning av modellen har vi valt ett mellanting, där inträdesmodellen 
viktas med befolkningsunderlaget och utträdesmodellen med nämnaren18. 

 
 

2.2.3.2 Inträdesbenägenhet 
Individers inträdesbenägenhet beskrivs av en regressionsmodell på den allmänna 
formen 

 
PcAcBNPcCCC

o
PABNPTFBPI enTFBPIc ⋅+⋅+⋅⋅⋅⋅⋅= )(α  

 
De ingående variablerna definieras i Tabell 5. I funktionsuttrycket anger c, med 
olika index, sökta modellkoefficienter. Uttrycket ska tolkas som en grundform. 
För vissa delmodeller, kombinationer av region, kön och åldersgrupp, ingår 
nämligen inte samtliga variabler. Det är i fall då variabler inte är relevanta eller då 
de vid skattning inte har givit signifikanta koefficienter. Till detta återkommer vi 
längre fram i avsnittet. 

Variabel I betecknar individinkomst före skatt. I det datamaterial som 
modellerna är skattade på avses summa förvärvs- och kapitalinkomster19. Detta är 
alltså inkomst före skatt och omfattar alla skattepliktiga inkomster men inte 
skattefria bidrag, till exempel bostadsbidrag, barnbidrag och socialbidrag.  

Att det är inkomst före skatt som avses innebär vissa problem. För det första är 
det snarare individers disponibla inkomst som påverkar benägenheten att skaffa 
bil, och för det andra så avses i olika framtidsscenarion typiskt den disponibla 
inkomstens förväntade utveckling. Det som ytterligare komplicerar bilden är att 
relationen mellan inkomst före skatt och disponibel inkomst både varierar över 
tiden och över inkomstnivåer. Genom ökat skatteuttag behöver ökad förvärvs- och 
kapitalinkomst inte betyda motsvarande ökning av den disponibla inkomsten. 
Över tiden kan också skatteuttaget, räknat över olika inkomstnivåer, variera från 
år till år. 

Problemet med inkomstdefinitionen innebär konkret att modellen skattas 
baserat på observerade förändringar i inkomsten före skatt och att inkomst-
koefficienten bestäms efter dessa förändringar. Det ibland svaga sambandet 
mellan taxerad och disponibel inkomst gör att modellskattningen därmed kan 
reagera fel på en observerad förändring. Det kan hända att inkomsten före skatt 
har gått upp medan den disponibla inkomsten har gått ned. Se vidare sidan 30. 

Inkomstnivån bör påverka individers vilja och möjlighet att skaffa bil. 
Koefficienten cI, som alltså bör vara positiv, uttrycker i vilken omfattning som en 
viss inkomstökning ökar benägenheten att skaffa bil. Den valda potensformen, 
med vilken även bensinpriset BP ingår, gör inkomst- och bensinpriselasticiteten 
särskilt enkel att beräkna. Vi återkommer till detta längre fram i rapporten. Såväl 
bensinpriset som inkomsterna anges i modellen i 1992-års penningvärde.  

 

                                                 
18 Sett i efterhand är den valda viktningen inte det bästa alternativet. En bättre viktning skulle dock 
inte påverka resultatet nämnvärt.   
19 I detalj är det så att individinkomsterna för åren 1980–1992 avser sammanräknad inkomst och 
för åren därefter, 1993–1995, avses summa förvärvs- och kapitalinkomst. Eventuella skillnader i 
exakt definition mellan de båda inkomstbegreppen bedöms inte ha någon inverkan på resultaten. 
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Tabell 5 Variabeldefinition för in- och utträdesmodellen. För inkomst och 
bensinpris avses 1992-års penningvärde. 

Variabel Definition 
I Bruttoinkomst, summa skattepliktig förvärvs- och 

kapitalinkomst (kr) 
BP Bensinpris (kr/liter) 
TF(n) Tidsfaktor år n (se definition nedan) 
BNP Tillväxt uttryckt som relativ förändring av BNP (%) 
A Individens ålder (år) 
P Pensionsdummy. P=1 om A=65, annars P=0. 
LEAS Andelen leasingbilar20 av alla personbilar som disponeras 

av hushållen. 
 

I modeller av den typ som diskuteras här kan tiden, uttryckt som aktuellt årtal, 
vara en naturlig förklaringsvariabel. Tiden som sådan har säkert spelat en viktig 
roll för bilens och bilismens utveckling. Nya produkters genomslag och betydelse 
i samhället tar viss tid. Även med samma yttre omständigheter, till exempel 
bensinpris och inkomstnivå, så är benägenheten att skaffa bil idag säkert 
väsentligt högre än vad det skulle ha varit för tjugofem år sedan. Under hela 
efterkrigstiden har bilar successivt blivit vanligare och tillgång till bil något som 
nu för tiden räknats in i normal levnadsstandard. Det kan, med andra ord, 
uppfattas som att bilinnehavet eller viljan att skaffa bil ”automatiskt” har 
förändrats över tiden, utan att det direkt kan förklaras av andra mätbara faktorer. 
Vi har i modellen försökt undvika att direkt använda tiden som 
förklaringsvariabel. Istället är modellen begränsad till variabler som enklare kan 
motiveras och som man kan ha någon uppfattning om med vilken styrka de bör 
påverka resultatet. 

I resonemanget bakom modellen har vi förenklat sagt att år 1968 innebar en 
brytpunkt. Efter det året så är tillgång till bil naturligt och inte längre något 
särskilt exklusivt. Vi säger att ”bilsamhället” börjar då. Individer som blev vuxna 
efter det året anses vara födda in i det samhället och därmed vara mera benägna att 
skaffa egen bil. Sådana ”bilvana” personer ska enligt vår definition ha fyllt arton 
år 1968 eller senare, och alltså vara födda 1950 eller senare. Tidsfaktorn TF(n) 
anger andelen bilvana individer år n (se Figur 5). Den exakta definitionen, här 
med årtalet 1968 och åldersgränsen 18 år, har inte någon betydelse för resultatet. 
Andra definitioner motsvarar en konstant faktor och som därmed kan gå in i den 
inledande konstantfaktorn. 

Variabeln BNP uttrycker ekonomisk tillväxt, räknat i årlig förändring (procent) 
av bruttonationalprodukten. Den ska återspegla konjunktur och framtidstro, och 
därmed individers vilja att skaffa bil. Naturligtvis är det en trubbig indikator men 
eftersom variabeln ingår i många framtidsscenarion så är den trots allt ett naturligt 
val. Andra ekonomiska faktorer, till exempel räntenivå, skulle också kunna vara 
naturliga i modellen.  

 
 

                                                 
20 Med leasingbilar avses här bilar som är leasade minst ett år, vilket överensstämmer med data 
som redovisas i SCB:s T21-meddelande. 
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Figur 5 Andel personer födda 1950 eller senare (bilvana). 

 
Variabeln ålder (A) spelar naturligtvis en central roll för inträdesbenägenheten. 
Många skaffar bil så snart som det är möjligt. Artonåringar har därmed relativt 
hög inträdesbenägenhet. Många i den åldersgruppen gör sig dock snart av med 
bilen, varför även utträdesbenägenheten blir hög. Formen och nivån på kurvan 
varierar tydligt mellan olika regioner. I glesbygd är effekten med hög 
inträdesbenägenhet särskilt tydlig. Generellt är annars kurvan avtagande från låga 
till höga åldrar, särskilt med start från cirka trettio års ålder. Man kan säga att 
sannolikheten för att en person som då är utan bil skaffar bil avtar med ökande 
ålder.  

Det exakta mönstret skiljer sig så mycket mellan olika åldersintervall att vi inte 
förmår att beskriva kurvan med en och samma funktion. Vi har, vid sidan av 
uppdelning efter kön och kommungrupper, därför definierat tre åldersgrupper. För 
varje sådan grupp har separata modeller skattats. Tabell 6 anger de åldersgrupper 
som tillämpas i de båda modellerna. 

Med samma allmänna modellform i botten har vi sammanlagt 7⋅2⋅3=42 olika 
varianter. Var och en skattas för sig och med egen resulterande parameter-
uppsättning. Samma sak gäller för utträdesmodellen. 

   
Tabell 6  Definition av åldersgrupper i modellerna för in- och utträdes-
benägenhet. 

Åldersgrupp Inträdesmodell Utträdesmodell
1  17–24  17–22 
2  25–65  23–55 
3  65–  55– 

 
Den sista variabeln är en indikatorvariabel (dummy) som är aktiv bara i vissa 
regioner. Där antar den värdet ett för män som aktuellt år fyller 65 år, och annars 
värdet noll. För denna grupp kan man i vissa kommuner observera en markerad 
ökning av inträdesbenägenheten just för denna ålder, se Figur 6. Det är tydligt att 
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inträdesbenägenheten är väsentligt högre än för män i åldern 64 och 66 år. Vi har 
inte med säkerhet kunnat fastställa vad detta fenomen beror på. Mycket tyder 
dock på att det är kopplat till förmånsbilar och det faktum att de som innehar 
sådan i samband med pensionering lämnar den ifrån sig och istället skaffar egen 
bil. Den övergripande bilinnehavsmodellen inkluderar alla personbilar som 
disponeras av hushållen, alltså även förmånsbilar (leasingbilar). Begreppen in- 
och utträde avser dock endast bilar som ägs av hushållen. Leasingbilarnas antal 
uppskattas för sig i ett senare modellsteg. En ytterligare anledning kan vara annat 
behov av bil efter pensioneringen, då möjligheterna till fritidsresor kan ha blivit 
större. 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

Ålder
 

Figur 6 Exempel på hur den observerade inträdesbenägenheten för 65-åriga 
män är markerat högre än för intilliggande åldrar. I modellen hanteras detta 
genom en särskild indikatorvariabel (dummy). 
 
Under utvecklingens gång har flera olika modellvarianter prövats. Modellansatser 
har dessutom skattats på olika stora datamaterial21. För vissa delmodeller har då 
variabler plockats bort från grundmodellen ovan. Det gäller sådana som antingen 
inte har varit relevanta eller sådana som har visat sig icke-signifikanta22. 
Reduktion av förklaringsvariabler i de olika delmodellerna har inte baserats på 
den slutligen fixerade grundmodellen eller på det slutgiltiga datamaterialet. Det 
har istället skett på ett tidigare stadium. Av den anledningen kan det hända att 
variabler som inte har tagits med skulle ha varit signifikanta med nuvarande 
modell. På samma sätt kan variabler som nu ingår i vissa fall vara icke-
signifikanta. Resultatet av skattningen redovisas i Tabell 7, där skuggade områden 
motsvarar variabler som inte ingår i respektive delmodell. För icke-signifikanta 
variabler är motsvarande parametrar i tabellen angivna inom rutor. 
                                                 
21 Då projektet inleddes hade vi tillgång till data för perioden 1980–1992, vilket senare 
kompletterades med data för perioden 1993–1995. 
22 Med signifikant koefficient menas en där konfidensintervallet (95-procentigt) i sin helhet 
antingen är negativt eller positivt. Det är då klart att koefficienten ska ha det tecken som anges och 
att förklaringsvariabel påverkar modellen i motsvarande riktning. 
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Tabell 7 Koefficienter för inträdesmodellen. Koefficienter inom rutor är icke-
signifikanta. 

 
Tidsfaktorn ingår inte i någon av modellerna för den lägsta åldersgruppen. 
Samtliga individer är där födda efter 1950 och alla är därmed ”bilvana”, enligt 
tidigare definition. Variabeln elimineras också för några enstaka regioner för män 
i den andra åldersgruppen. Hur stor andel av befolkningen i övrigt som också är 

Kom. 
Grp Kön 

Åld. 
grp c0 cI cA cBP cTF cBNP cP R2 

1 1 1 0.111255 0.627567 -0.054942 -0.82734 0.037849  0.87 
2 1 1 0.122226 0.663831 -0.053841 -0.84047 0.051061  0.89 
3 1 1 0.147086 0.633092 -0.054997 -0.81938 0.039037  0.88 
4 1 1 0.231558 0.64236 -0.07619 -0.7363 0.039689  0.88 
5 1 1 0.431531 0.590685 -0.093164 -0.64922 0.036632  0.85 
6 1 1 0.548456 0.552491 -0.090755 -0.64849 0.034893  0.81 
7 1 1 0.506354 0.508336 -0.094574 -0.40842 0.037033  0.76 
1 2 1 0.066404 0.760062 -0.046297 -1.5985 0.028396  0.87 
2 2 1 0.102623 0.834442 -0.066676 -1.57517 0.030905  0.90 

3 2 1 0.07502 0.769893 -0.04585 -1.47656 0.015643  0.90 

4 2 1 0.189895 0.833261 -0.090258 -1.49032 0.021147  0.91 
5 2 1 0.563841 0.760055 -1.023565 -1.35088 0.024805  0.89 
6 2 1 0.837581 0.75315 -1.028935 -1.35534 0.025153  0.88 

7 2 1 0.984892 0.676511 -1.021638 -1.24118 0.008155  0.82 

1 1 2 0.681299 0.251557 -0.034395 -1.04338 0.018462 0.687548 0.86 
2 1 2 0.894274 0.274385 -0.037387 -1.07604 0.019401 0.759169 0.85 

3 1 2 0.895975 0.222686 -0.035056 -0.9389 0.002092 0.013348 0.823585 0.85 

4 1 2 1.171603 0.2042 -0.037246 -0.89516 0.082839 0.015024  0.88 
5 1 2 2.764959 0.196229 -0.040158 -1.05338 0.557365 0.009814  0.82 
6 1 2 1.619934 0.172572 -0.040437 -0.73713 0.259847 0.013706  0.91 

7 1 2 0.900078 0.252387 -0.041708 -0.65275 0.004728 -0.015 0.83 

1 2 2 0.180633 0.432312 -0.027833 -1.33527 0.193726 0.008208  0.79 
2 2 2 0.178519 0.505576 -0.027264 -1.38092 0.134611 0.015033  0.83 
3 2 2 0.269175 0.411033 -0.02901 -1.25415 0.29273 0.009335  0.83 
4 2 2 0.305386 0.429061 -0.031163 -1.23951 0.326537 0.007651  0.86 
5 2 2 0.342903 0.414753 -0.034931 -1.08931 0.390161 0.006403  0.92 
6 2 2 0.497283 0.385694 -0.036522 -1.08267 0.394224 0.007897  0.92 
7 2 2 0.549305 0.34549 -0.039911 -0.88175 0.432635 0.011528  0.83 

1 1 3 0.990228 0.927395 -1.015845 0.461963 -0.00407  0.85 

2 1 3 0.315616 1.128231 -1.012087 0.497424 -0.00657  0.83 

3 1 3 0.891781 0.968755 -1.013728 0.474983 -0.01045  0.84 

4 1 3 0.220509 1.06115 -0.098877 0.496501  0.85 
5 1 3 0.115352 1.094138 -0.09109 0.513039  0.89 
6 1 3 0.370013 1.042913 -1.000648 0.753812  0.86 

7 1 3 0.238523 1.022804 -0.093346 0.695198 0.013397  0.73 

1 2 3 0.040929 0.98739 -0.071523 -0.6214 0.714897 0.001451  0.82 

2 2 3 0.013694 1.124831 -0.072627 -0.29454 0.501525  0.82 
3 2 3 0.007079 1.100492 -0.051776 -0.56195 0.439026  0.83 
4 2 3 0.004504 1.240721 -0.051423 -0.62126 0.444797  0.88 
5 2 3 0.004166 1.177004 -0.045341 -0.5351 0.38463  0.90 

6 2 3 0.001253 1.258837 -0.045859 0.418172 -0.0028  0.90 

7 2 3 0.002422 1.211225 -0.043083 -0.20211 0.502059  0.80 
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bilvana blir där inte relevant. Koefficienten för tidsfaktorn är annars genomgående 
positiv, vilket betyder att ökande tidsfaktor, och större andel bilvana individer, har 
en positiv effekt på inträdesbenägenheten.  

Bensinpriset ingår i de flesta delmodeller och har då signifikant negativ 
inverkan på inträdesbenägenheten. För män i den äldsta åldersgruppen och för 
kvinnor i flera regioner ingår dock inte variabeln i modellen. En förklaring kan 
vara att det då är helt andra faktorer, till exempel hälsa och faktiskt behov av bil, 
som snarare påverkar benägenheten att skaffa bil. Det skulle i så fall betyda att 
äldre personer är mindre kostnadskänsliga än andra vid beslut om att skaffa bil. 
Detta motsägs dock av det faktum att inkomstkoefficienten är markerat högre i 
denna åldersklass. Vi observerar att bensinpriset tycks ha en starkare inverkan i 
storstadsområden, särskilt Stockholm. Detta ligger i linje med det förväntade 
resultatet. I glesbygd, utan acceptabla alternativa sätt att resa, blir bilen mera ett 
”måste” och benägenheten att skaffa bil mindre beroende av ekonomi. Detta 
hänger också samman med att man i glesbygd kanske är flexiblare i fråga om 
valet av bilmodell och accepterar billigare bilar för att just få tillgång till bil. 

I modellerna ingår bensinpriset som ett mått på den rörliga kostnaden för bil. 
Perioden 1980–1995 har inte inneburit någon betydande förändring av 
bränsleförbrukningen23, varför denna faktor inte har behövt ingå. Om det i ett 
framtidsscenario ingår antaganden om väsentliga förändringar av genomsnittlig 
bränsleförbrukning så kan bensinpriserna justeras i motsvarande omfattning. 
Variabeln bensinpris utgör då någon form av milkostnad. 

Inträdesbenägenhetens beroende av inkomstens är tydligast och starkast för den 
yngsta åldersgruppen. Där är korrelation mellan inkomst och observerad 
inträdesbenägenhet som störst. Till viss del kan detta vara en effekt av att högre 
inkomst betyder att personen har slutat studera och börjat förvärvsarbeta. Det kan 
vara just detta faktum som leder till ökad inträdesbenägenhet, snarare än den 
faktiska inkomsten. För de äldre åldersgrupperna är korrelationen ofta väsentligt 
lägre. Koefficienternas värde är för både kvinnor och män markerat lägre i den 
andra åldersgruppen. Vi tolkar det som att känsligheten för inkomstförändringar 
är lägre där och att man i den gruppen till större del skaffar bil om man behöver 
det, oavsett inkomst. I samtliga åldersgrupper är inkomstkoefficienten större för 
kvinnor än män. Inkomsten har alltså en starkare påverkan på kvinnors inträde. I 
många fall motsvaras kvinnors inträden av andrabilar i hushållet, vilket i sig bör 
vara kopplat till inkomst. Behovet av andra bil är också störst då båda parter 
arbetar och har inkomst. 

Ålderskoefficienten är genomgående negativ, vilket betyder att inträdes-
benägenheten generellt avtar med ökande ålder. Det är också den bild som gavs av 
de observerade inträdeskurvorna i en tidigare figur. 

Den ekonomiska tillväxten, uttryckt som relativ BNP-förändring, ingår i de 
flesta delmodeller. I samtliga fall där koefficienten är signifikant så är den också 
positiv. Hög tillväxt indikerar förutom bra konjunktur också hög sysselsättning. 

                                                 
23 Genomsnittsförbrukningen för årsmodell 1980 var 0.90 liter/mil och för årsmodell 1995  
0,83 liter/mil, vilket motsvarar en minskning med knappt 8 procent. Årsmodellerna 1987–1995 har 
i allt väsentligt samma genomsnittsförbrukning. 
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Indikatorvariabeln för sextiofemåringar ingår i modellen för den andra 
åldersklassen av män i storstadsregionerna24. Betydelsen av variabeln kan direkt 
läsas ut som att den ökar inträdesbenägenheten med en faktor 2,1 ≈Pce . 

I Tabell 7 redovisas förklaringsgraden, uttryckt som ett R2-värde, för var och 
en av delmodellerna. Generellt ligger förklaringsgraden i intervallet 0,85–0,90. 
Som lägst är den 0,76 och som högst 0,92. 

Det tidigare nämnda problemet med inkomstdefinitionen; att modellen är 
skattad på taxerad snarare än disponibel inkomst går tillbaka till definitionen av 
individinkomst i grundmaterialet från SCB. Där redovisas individers egen 
taxerade inkomst men också disponibla hushållsinkomst. I syfte att kunna skatta 
modellen på disponibel individinkomst så har dessa uppskattats från hushållens 
disponibla inkomster enligt följande princip. Vuxna personer i ett hushåll har fått 
sig tilldelat en del av hushållets disponibla inkomst som står i proportion till 
respektive individs andel av den totala taxerade inkomsten i hushållet. Den på så 
sätt beräknade individuella disponibla inkomsten har ersatt individens taxerade 
inkomst, varefter modellen har skattats om. 

Effekt av detta är ungefär samma förklaringsgrad i delmodellerna; i vissa fall 
förbättringar i andra mindre försämringar. Inkomstkoefficienten blir genomgående 
större, vilket betyder ökad inkomstelasticitet.  

 
2.2.3.3 Utträdesbenägenhet 
Grundmodellen för individers utträdesbenägenhet är väsentligt enklare än 
inträdesmodellen. De båda modellerna har samma principiella form men 
utträdesmodellen omfattar färre variabler. Grundformen är följande: 

LEAScAcC
o

LEASAI eIc ⋅+⋅⋅⋅=β  

Ingående variablerna definieras liksom tidigare i Tabell 5. I de flesta fall ingår inte 
den sista termen, andelen leasingbilar. Det vanligaste fallet är alltså en modell 
beroende enbart av inkomst och ålder, plus den variation som hanteras genom 
uppdelningen i separata delmodeller. 

Förklaringsgraden R2 är genomgående minst lika god som för inträdes-
modellerna, typiskt kring 0,9. Ålder och inkomst är båda viktiga faktorer bakom 
individers utträdesbenägenhet. I den lägsta åldersgruppen verkar inkomst vara 
viktigast medan ålder blir mera avgörande för senare åldersklasser. 

Andelen leasingbilar ingår i de delmodeller som avser män i den andra 
åldersklassen. Med ökande andel leasingbilar ökar också utträdesbenägenheten. 
En rimlig förklaring är att detta hänger samman med bilägare som får leasingbilar 
(förmånsbil) från arbetsgivaren. Många säljer då den egna bilen och blir, enligt 
definitionen, utträdare och utan egen bil. Motsvarande effekt är inte alls lika 
vanlig i den första åldersklassen och förekommer knappast alls i den äldsta 
klassen. Observera att leasingvariabeln avser andelen leasingbilar i hela riket. Det 
är alltså inte fråga om en individuell dummyvariabel.  

I samtliga delmodeller är alla ingående variabler signifikanta. Inkomst-
koefficienten är genomgående negativ, vilket betyder att ökande inkomst leder till 
minskande utträdesbenägenhet. Koefficienten för variabeln ålder beror av 

                                                 
24 På grund av förändringar i områdesindelningen jämfört med tidigare varianter av modellen så 
har 65-årsindikatorn även kommit med för region sju, men är där inte signifikant. Se tidigare 
kommentar om vilka variabler som har tagits från enskilda delmodeller. 
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åldersgruppen. Det betyder att utträdesbenägenheten både kan öka och minska 
under ökande ålder. För den äldsta gruppen är koefficienten positiv, vilket innebär 
ökande utträdesbenägenhet under ökande ålder. För de två yngre gäller det 
motsatta förhållandet; minskande utträdesbenägenhet under ökande ålder.  

 
Tabell 8 Koefficienter i utträdesmodellen. 

Kom. 
Grp Kön 

Åld. 
grp c0 cI cA cP R2 

1 1 1 2.450459 -0.20501 -0.57442 0.87
2 1 1 2.888358 -0.27531 -0.61456 0.89
3 1 1 2.654352 -0.2748 -0.64984 0.88
4 1 1 3.018873 -0.31032 -0.70726 0.88
5 1 1 1.898737 -0.36706 -0.5876 0.85
6 1 1 1.898737 -0.36706 -0.5876 0.81
7 1 1 1.415743 -0.41735 -0.43374 0.76
1 2 1 2.365599 -0.1393 -0.59594 0.87
2 2 1 3.06336 -0.19565 -0.6903 0.90
3 2 1 2.312117 -0.15626 -0.69107 0.90
4 2 1 2.28679 -0.18561 -0.67243 0.91
5 2 1 1.896318 -0.20233 -0.64319 0.89
6 2 1 1.545079 -0.22423 -0.5742 0.88
7 2 1 1.868486 -0.3035 -0.55299 0.82
1 1 2 1.404625 -0.27277 -0.37362 0.060581 0.86
2 1 2 1.512231 -0.32514 -0.36643 0.042689 0.85
3 1 2 1.092623 -0.32758 -0.34299 0.056554 0.85
4 1 2 1.049705 -0.3727 -0.33915 0.07357 0.88
5 1 2 0.685179 -0.39026 -0.34244 0.111581 0.82
6 1 2 0.685179 -0.39026 -0.34244 0.111581 0.91
7 1 2 0.709107 -0.4089 -0.35554 0.116275 0.83
1 2 2 1.018435 -0.18957 -0.28828 0.79
2 2 2 0.880053 -0.1963 -0.30374 0.83
3 2 2 0.668988 -0.17156 -0.28696 0.83
4 2 2 0.582617 -0.1743 -0.26684 0.86
5 2 2 0.503478 -0.18358 -0.26317 0.92
6 2 2 0.449582 -0.18818 -0.25745 0.92
7 2 2 0.498037 -0.24943 -0.2329 0.83
1 1 3 0.349141 -0.41229 0.783143 0.85
2 1 3 0.251292 -0.41164 0.885223 0.83
3 1 3 0.129337 -0.30878 0.972669 0.84
4 1 3 0.110822 -0.30608 1.030154 0.85
5 1 3 0.068826 -0.27901 1.179606 0.89
6 1 3 0.061649 -0.28642 1.215997 0.86
7 1 3 0.068979 -0.33586 1.212001 0.73
1 2 3 0.225558 -0.24349 0.357375 0.82
2 2 3 0.297769 -0.36208 0.415085 0.82
3 2 3 0.22696 -0.31217 0.410487 0.83
4 2 3 0.204521 -0.30355 0.428922 0.88
5 2 3 0.136435 -0.28353 0.527255 0.90
6 2 3 0.126621 -0.30121 0.561454 0.90
7 2 3 0.125042 -0.31368 0.56032 0.80
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2.3 Modell för bilinnehav  
I föregående avsnitt formulerades och skattades modeller för individers in- och 
utträdesbenägenhet. Med hjälp av dessa är det möjligt att göra årsvisa 
framskrivningar av det uppskattade antalet fysiska personer som äger bil. Detta 
utifrån ett givet basår, då antalet bilägare med uppdelning på ålder och kön antas 
vara känt för varje kommun25. Befolkningens storlek per kommun, med samma 
uppdelning på ålder och kön, måste också vara givet för basåret och även 
prognoser för alla år därefter fram till slutåret26. Den beskrivna principen för 
framstegning kombinerar befolknings- och bilägardata för att uppskatta antalet 
personer utan bil. Multiplikation med modellerad in- och utträdesbenägenhet ger 
sedan uppskattade förändringar i antalet bilägare jämfört med föregående år. På så 
sätt drivs framskrivningen framåt och kan fortsätta, från år till år, så länge det 
finns detaljerade befolkningsdata på kommunnivå. Se vidare avsnitt 2.1 och  
Figur 2. 

Tillämpning av modellerna för in- och utträdesbenägenhet vid framskrivning 
av antalet bilägare innebär inte några större praktiska svårigheter. Ett möjligt 
problem är hur individinkomsten ska beräknas. Vid framstegningen enligt ovan 
hanteras varje ålder och kön separat. Det betyder att antalet bilägare för varje 
sådan grupp uppskattas och skrivs fram, vilket kräver att in- och utträdes-
benägenheten på samma nivå måste beräknas. Frågan är hur inkomstnivån för 
varje grupp ska beräknas. Inkomstnivån ett visst år beror på ålder, kön, 
bostadsregion och allmän inkomstutveckling.  

I implementeringen av modellen används uppgifter om andelen befolkning i, 
och medelinkomsten för, respektive inkomstgrupp (Tabell 4). Uppdelningen avser 
hela riket per den 31/12 1992. Dessa värden justeras sedan upp eller ned med 
hänsyn till inkomstnivån i respektive region27. Efter framskrivning enligt en 
antagen inkomstutveckling, beräknas sedan in- och utträdesbenägenheten för varje 
inkomstgrupp. Ett sammantaget mått på in- och utträdesbenägenheten för 
åldersgruppen fås sedan som ett medelvärde, där nivån för varje inkomstgrupp 
viktas med avseende på antalet individer i gruppen.  

För valda prognosår bryts det skattade antalet bilägare ned från kommun- till 
Sams-nivå. Samtidigt beräknas det förväntade antalet bilar och andra, så kallade, 
härledda variabler på Sams-nivå. Nedbrytningen till den finare geografiska 
upplösningen samt övergången till antal bilar beskrivs i de följande två avsnitten. 
Beräkningen av andra relaterade variabler beskrivs i avsnitten 2.6 och 2.7. 

 
2.3.1 Nedbrytning till Sams-nivå 
Hur kan det uppskattade antalet bilägare i en kommun fördelas på dess Sams-
områden? I modellen är bilinnehavet per Sams-område känt för basåret, och 
motsvarande uppskattning söks för ett eller flera framtida prognosår28. För dessa 
antas befolkningen, med uppdelning på ålder och kön, vara given på Sams-nivå.  

                                                 
25 Källa: SIKA. 
26 Källa: SIKA. 
27 Observera att denna schablonmässiga hantering av inkomster utgör en förenkling jämfört med 
att för varje kommun ha givna uppdelningar på inkomstklasser för män och kvinnor i alla 
åldersgrupper. Förenklingen har dock ingen nämnvärd inverkan på resultatet.  
28 Källa: SIKA. 
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Svårigheten ligger i att Sams-områden, inom en och samma kommun, kan vara 
av väldigt olika karaktär. Framför allt med avseende på geografiskt läge, 
befolkningens storlek och ålderssammansättning, och hur områden strukturellt 
kan ha förändrats över tiden mellan bas- och prognosåret. 

Den enklaste varianten skulle kunna vara att fördela det beräknade antalet 
bilägare på Sams-områden i proportion till befolkningens storlek. Vad man då helt 
tappar är den geografiska dimensionen och det faktum att olika områden, av skäl 
som inte alls har med befolkning att göra, kan ha högt eller lågt bilinnehav. 
Genom att dela upp förändringen i bilinnehav i kommunen på Sams-områden 
bevaras i någon mån tidigare skillnader mellan områden. En sådan konservativ 
strategi är bra, men det krävs fortfarande försiktighet vid uppdelningen. 

I modellen fördelas den uppskattade förändringen i en kommun med hjälp av 
beräknade potentialer för varje Sams-område. Potentialen för ett Sams-område 
uttrycker det förväntade bilinnehavet, räknat med hänsyn enbart till befolkningens 
sammansättning (ålder och kön). Skillnaden i potential mellan basåret och 
prognosåret anger i vilken omfattning som bilinnehavet kan förväntas ha ändrats, 
och är därför ett lämpligt underlag vid fördelning av den uppskattade totala 
förändringen.  

Låt )(män
kg  och )(kv

kg  beteckna andelen personer i ålder k (män respektive 
kvinnor) i aktuell kommun som äger bil. Under antagandet om att detta relativa 
bilinnehav är konstant inom kommunen, tillämpas det på befolkningsunderlaget i 
respektive Sams-område i, och ger därmed ett mått på det förväntade antalet 
bilägare (potentialen): 
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Med denna modell beräknas potentialen i Sams-områdena under antagandet om 
att det relativa bilinnehavet är konstant inom kommunen. Högre noggrannhet 
skulle eventuellt kunna uppnås om man istället tillämpade ett unikt bilinnehav för 
varje Sams-område, till exempel genom att anta det bilinnehav som observerades 
vid basåret. Denna metod kan dock slå helt fel i de fall att ett Sams-område, till 
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exempel på grund av nybyggnation, i grunden ändrar karaktär under prognos-
perioden. 

Jämfört med andra modellansatser för prognostisering av bilinnehav, till 
exempel modeller baserade på individers diskreta val (logit-modeller), kan den 
ansats som beskrivs här uppfattas som okänslig för förändringar i 
markanvändning. Detta ingår inte alls i den övergripande modellen, där hela 
kommuner är minsta geografiska enhet. Skillnader mellan Sams-områden kommer 
dock in just vid nedbrytningen från kommun- till Sams-nivå. Effekten av 
nybyggande och inflyttning till ett område märks då i förändrad ålderssamman-
sättning vilket påverkar de beräknade potentialerna och den resulterande 
regionaliseringen.  

Inom en kommun kan nybyggnation utanför tätorterna leda till ökad 
bilanvändning, vilket skulle motivera att inte bara det nya området får större del 
av totala ökningen utan även att den totala ökningen i kommunen blir större. Med 
nuvarande modell kan detta inte hanteras på annat sätt än att kommunen ingår i en 
annan kommungrupp, se avsnitt 2.2.2. Detta kan uppfattas som ett principiellt 
problem men bara i ringa utsträckning som en praktisk begränsning.  

 
2.3.2 Övergång till antal bilar 
Så här långt har enbart modeller för beräkning av antalet bilägare diskuterats. Vi 
har beskrivit modeller för in- och utträdesbenägenhet, rekursiv framskrivning av 
antalet bilägare, och slutligen nedbrytning från kommun- till Sams-nivå. Av större 
praktisk betydelse är ofta antal personbilar, det vill säga bilar som ägs av fysisk 
person. I detta avsnitt beskrivs den modell och de antaganden som ligger till grund 
för uppskattningen av hur antalet bilar i ett område ökar under en viss ökning av 
antalet bilägare. 

Låt ∆ÄGARE beteckna den observerade (beräknade) förändringen av antalet 
bilägare från ett år till ett annat. Låt sedan ∆BIL beteckna motsvarande (sökta) 
förändring i antalet bilar. Modellen bygger på det förenklade antagandet om att en 
viss förändring av antalet bilägare ger en proportionell förändring av antalet 
bilar. Det faktum att en viss del av en ökning i antalet bilar går till individer som 
redan har bil (flerbilsägande), gör att proportionalitetskonstanten inte naturligt 
måste vara precis 1,0. Ökningen av antalet bilar bör vara lite större än ökningen av 
antalet bilägare. Formellt uttrycks detta med en linjär modell utan konstantterm, 

 
ÄGAREBILAR ∆⋅=∆ κ . 

 
Vi bestämmer först ett värde på κ genom att titta på kvoten mellan observerade 
successiva förändringar på riksnivå i antalet bilar och antal bilägare under 
perioden 1980–1992. Det visar att κ oftast ligger kring 1,25. Det är också det 
värde som minsta kvadratskattning ger. Korrelationskoefficienten blir R2=0,98.  

Denna analys inger viss osäkerhet eftersom koefficienten är så starkt kopplad 
till flerbilsägande, och att detta kan ha blivit vanligare sedan tidiga åttiotalet. Det 
gör det också osäkert vilket värde som bör användas vid prognostisering långt in i 
framtiden. Det är inte möjligt att se någon direkt trend i konstantens årsvisa värde 
under ovanstående tidsperiod.  

En bättre uppfattning om vad som ligger till grund för värdet på κ kan fås 
genom en annan ansats. Vi antar, något förenklat, att bilägare antingen har exakt 
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en eller två bilar. Om andelen bilägare med två bilar betecknas η så kan det totala 
antalet bilar uttryckas som en funktion av antalet bilägare enligt 

 
 Bilar = BilÄgare1 bil + 2⋅BilÄgare2 bilar = (1+η)⋅BilÄgare. 

 
Från givna data avseende antalet bilar och bilägare kan värden på η lätt beräknas. 
Figur 7 visar att värdet på η är relativt konstant mellan länen. Som mest skiljer det 
drygt 0,02 mellan lägsta och högsta. Storstadslänen ligger något lägre, vilket ska 
tolkas som att innehav av mer än en bil är mindre vanligt där. 
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Figur 7  Länsvisa värden på flerbilsägandet (η) den 31/12 1995. 

 
Figur 8 visar hur det genomsnittliga värdet på η i landet har varierat under 
perioden 1980–1995. Vi konstaterar en, i det närmaste, monoton ökning under 
hela tidsperioden. Det är åren kring början av nittiotalet som innebär att 
utvecklingen stannar av och till och med ger en nedgång. Därefter har 
flerbilsägandet, uttryckt som variabeln η, fortsatt att öka.  

 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

1980 1985 1990 1995

 
Figur 8  Genomsnittligt flerbilsägande (η) i Sverige 1980-1995. 

 
Låt oss anta att antalet bilägare under en viss tidsperiod ökar med 100r procent 
och att värdet på parametern η under samma period, räknat i absoluta tal, ökar 
med δ. Från sambandet ovan följer då att ökningen av antalet bilar ges av 
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StartårStartår ÄgareÄgarerBilar ⋅+−⋅+⋅++=∆ )1()1()1( ηδη . 

 
Enligt ”kappa-modellen” så ska ökningen av antalet bilar också ges av 

 
StartårÄgarerÄgareBilar ⋅⋅=∆⋅=∆ κκ  

 
Värdet på parametern κ kan därmed uttryckas som 

 

r
δδηκ +++=1 . 

 
Det följer att κ beror av såväl förväntad ökning av värdet på η som av ökningen 
av antalet bilägare. Låt oss anta en prognosperiod omfattande åren 1995–2010. 
Figur 8 antyder att η under den tidsperioden kan öka med δ=0,02 från grundnivån 
η=0.09. Om antalet bilägare i genomsnitt ökar med en procent per år (totalt 16 
procent) så blir κ=1,235. 

Analysen visar att det tidigare bestämda värdet, κ=1.25, till sin storleksordning 
är rimligt. Det är dock klart att värdet motsvarar en viss ökning av både antalet 
bilägare och förekomsten av flerbilsägande (η). Vid tillämpning i den 
övergripande bilinnehavsmodellen så är ökningen av antalet bilägare känt. I 
praktiken krävs därför bara någon yttre uppskattning av den förväntade ökningen 
av η.  

 
2.4 Förmåns- och leasingbilar 
Den centrala delen av bilinnehavsmodellen uppskattar antalet bilägare per Sams-
område. Med utgångspunkt från detta beräknas sedan antalet bilar som ägs av 
fysisk person. Syftet med modellen är dock att den ska omfatta alla personbilar 
som disponeras av hushållen, det vill säga även förmånsbilar29. Det totala antalet 
bilar som disponeras av hushållen fås genom att förmånsbilarnas antal uppskattas 
med en särskild modell, som utgår från det skattade antalet hushållsägda bilar. 

I den officiella statistiken finns förmånsbilarnas antal inte redovisat. Det 
närmaste man kan komma är antalet leasingbilar, vilket redovisas av SCB30. Men 
leasingbegreppet indikerar enbart en finansieringsform och är alltså inte direkt 
kopplat till förmånsbilar. Enligt en kvalificerad uppskattning31 så utgör 
leasingbilarna cirka a=70 procent av alla förmånsbilar, samtidigt som b=40–50 
procent av alla leasade bilar är förmånsbilar. Resten av leasingbilarna är 
företagsbilar som nattparkeras på företagen och inte disponeras av en anställd. Det 
kan till exempel vara bilar i bilpooler inom företag. Med ovanstående siffror så 
skulle förmånsbilarna utgöra 60–80 procent (b/a) av leasingbilarnas antal. För 
1999 stämmer den uppskattningen mindre bra. Då uppgick antalet leasingbilar till 
196 768 och antalet förmånsbilar till 172 50032 (88 procent). 
                                                 
29 Med förmånsbil menas en bil som disponeras privat men som ägs av arbetsgivaren (tjänstebil), 
och som innehavaren blir förmånsbeskattad för. 
30 Bilar ”Leasade minst 1 år”, Statistiskt meddelande T21 (SCB). 
31 Källa: Ronny Svensson, Ynnor AB. 
32 Källa: Ronny Svensson, Ynnor AB. 
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Vi drar här slutsatsen att antalet förmånsbilar schablonmässigt kan uppskattas 
som en viss andel av antalet leasingbilar. Andelen ligger antagligen kring 80–90 
procent. Vid implementering av modellen i RBP95 och SAMPERS har dock 
antalen 100 procent tillämpats. Det betyder att antalet leasingbilar direkt har 
tolkats som antalet förmånsbilar. Resultat som senare redovisas är genomgående 
baserade på detta antagande. 

Andelen leasade bilar varierar kraftigt mellan olika regioner. Storstads-
regionerna, och särskilt Stockholms län, ligger markerat högre än övriga delar av 
landet. Vid uppskattning av antalet leasingbilar per Sams-område är detta en 
viktig faktor att ta hänsyn till. I de övergripande modellförutsättningarna och i 
modellen för utträdesbenägenhet ingår också antaganden andelen leasingbilar.  

För varje kommun har vi per den 31/12 1997 beräknat leasingbilarnas andel av 
samtliga hushållsdisponerade bilar. I hela landet uppgick då antalet leasingbilar33 
till cirka 165 000 och antalet personbilar ägda av fysisk person till knappt  
3,4 miljoner34. Leasingbilarnas andel var därmed cirka 4,6 procent, men 
variationen mellan kommunerna är betydande. Vi uttrycker variationen som 
respektive kommuns leasingandel i förhållande till riksgenomsnittet. Om denna 
faktor i en kommun är 2,0 så betyder det, till exempel, att leasingbilarnas andel 
där är dubbelt så stor som i hela landet i sin helhet.  

Uppskattning av antalet leasingbilar per Sams-område går till så att vi för varje 
område bestämmer dess andel leasingbilar av samtliga hushållsdisponerade bilar. 
Andelen iυ bestäms av antagen genomsnittlig nivå år n ( nυ ) i landet och områdets 
specifika förhållande till riksgenomsnittet ( )(adjust

iυ ), 
 

)(adjust
ini υυυ ⋅= . 

 
Av definitionen följer att 

 

arLeasingBildaBilarHushållsäg
arLeasingBil

+
=iυ   

 
och att leasingbilarnas antal uppgår till 

 

daBilar.Hushållsäg
1

arLeasingBil i ⋅
−

=
i

i

υ
υ  

 
Metoden ger normalt angiven andel leasingbilar på riksnivå. Det kan däremot bli 
viss avvikelse om storleken på något Sams-område kraftigt har förändrats i antal 
bilar, jämfört med 1997 då justeringsfaktorerna bestämdes. Det kan i så fall vara 
nödvändigt att i efterhand justera leasingantalet i samtliga Sams-områden, så att 
andelen på riksnivå överensstämmer med angiven andel. 
 
 

                                                 
33 ”Bilar leasade mer än ett år” enligt SCB:s definition. 
34 Det totala antalet personbilar i trafik den 31/12 1997 uppgick till 3 695 597.  
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2.5 Bilparkens totala storlek 
Syftet med bilinnehavsmodellen och det system av delmodeller som beskrivits 
här, är i första hand beräkning av antalet bilar som ägs eller disponeras av 
hushållen. Genom detta omfattas flertalet personbilar men för beräkning av hela 
bilparken måste även företagens bilinnehav uppskattas. Förutsatt att den senare 
kategorins andel av hela bilparken håller sig på en konstant nivå så kan 
uppräkning lätt ske från ett beräknat antal hushållsdisponerade bilar. Det är 
däremot rimligt att antalet juridiskt ägda, och ej hushållsdisponerade, bilar beror 
av andra faktorer än fysiska personers bilinnehav. Uppräkning enligt ovanstående 
förenklade princip får därför ske med försiktighet och endast för att ge en antydan 
om hela bilparkens storlek. 

 
2.6 Körkort 
Inom ramen för utvecklingen av modeller för bilinnehav har även antalet 
körkortsinnehavare analyserats. Detta är dock gjort med väsentligt lägre 
ambitionsnivå än i bilinnehavsmodellen. Antalet körkort används ofta i 
kombination med bilinnehav som indata till modeller för trafikprognoser. 
Beräkning av en del sådana variabler beskrivs i nästa avsnitt. I detta avsnitt 
beskriver vi först den enkla ansats som ligger till grund för uppskattningen av 
antalet körkort per Sams-område. 

Utgångspunkten är beräkning av en ”körkortspotential” för varje Sams-område 
(jfr begreppet potentialer i samband med regionaliseringen av bilinnehav från 
kommun- till Sams-nivå i avsnitt 2.3.1). Potentialen för ett Sams-område anger 
det förväntade antalet körkort med hänsyn till befolkningens storlek och dess 
sammansättning med avseende på ålder och kön. Det antas då att Sams-området 
har genomsnittligt körkortsinnehav inom det län som det tillhör. Eftersom det kan 
vara en betydande skillnad i körkortsinnehav i olika delar av landet, så är det 
viktigt att den geografiska uppdelningen är så fin som möjligt. På ett tidigare 
stadium användes samma innehavsdata för hela landet, men det visade sig ge stora 
fel. Övergången till länsvisa data gav en väsentlig förbättring. Figur 9 visar, som 
exempel, körkortsinnehavet i Stockholms och Värmlands län. Notera den tydliga 
skillnaden mellan män och kvinnor, men även skillnaden mellan länen är 
betydande. 
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Figur 9  Exempel på körkortsinnehav i olika åldrar. Svarta kurvor avser 
Värmlands län, grå Stockholms län. Heldragna kurvor är för män, streckade för 
kvinnor. 
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Uppskattningen av antalet körkort per Sams-område sker i ett eller eventuellt två 
steg. Först skattas det förväntade antalet körkort (potentialen) för varje Sams-
område (i). Det sker genom att den summerade produkten av befolkning och 
relativt innehav i aktuellt län beräknas, 

 
∑ ⋅+⋅=

k

kv
k

kv
k

män
k

män
ki befolkningbefolkningK .ˆ )()()()( λλ  

 
Här betecknar )(⋅

kλ andelen personer med (män eller kvinnor) med körkort i ålder k 
och i det län där Sams-området ingår. Vidare betecknar )(män

kbefolkning  storleken 
av motsvarande befolkningsgrupp i Sams-området. De resultat som fås fram 
tolkas som det förväntade antalet körkort per Sams-område givet en viss 
befolkningssammansättning. Det ingår inte något antagande om förändringar i 
körkortsinnehavet, i termer av att det skulle kunna ha ökat eller minskat i vissa 
åldersgrupper eller för män eller kvinnor. Den förväntade totala effekten på 
riksnivå av sådana förändringar utgör istället indata till modellen. Om något 
sådant antagande finns så justeras det beräknade körkortinnehavet så att 
totalsumman i riket överensstämmer med det angivna. I det andra steget 
summeras således det ovan beräknade antalet körkort för varje Sams-område. 
Summan jämförs med den på förhand valda nivån och en konstant faktor beräknas 
som kvoten mellan ”önskat” och tidigare beräknat antal körkort. Justering av 
antalet körkort i varje område sker sedan med denna faktor.  

 
2.7 Härledda variabler 
Bilinnehavsmodellen är i första hand framtagen för generering av indata till 
modeller för personresor; främst Sampers. I sådana tillämpningar spelar personers 
körkortsinnehav och deras tillgång till bil en avgörande roll för resultatet. Högt 
bilinnehav i en region leder både till flera resor och till en högre andel bilresor. 
Noggrannheten bestäms således till viss del av noggrannheten i uppskattningen av 
bilinnehavet, även om det naturligtvis är många andra faktorer som är av större 
betydelse för resultatet. Exakt vilken påverkan bilinnehavet har beror på detaljer i 
modellformuleringen.  

I Sampers, och i de tidigare Fredrik- och IC3-modellerna, uttrycks betydelsen 
av bil främst med variabler bildisposition och bilkonkurrens. Vi kallar dessa för 
härledda variabler eftersom de inte direkt kommer ut från bilinnehavsmodellen. 
De är snarare grundade på andra modeller men baserade på prognostiserat antal 
bilägare och bilar. I detta avsnitt redovisas de modeller som används för 
beräkning av ovanstående två och ytterligare en härledd variabel. 

 
2.7.1 Bildisposition 
En person sägs disponera bil om han eller hon bor i ett hushåll med bil. 
Resvaneundersökningen 1984/85 visar att bil finns i cirka 70 procent av alla 
hushåll. Andel personer (18–84 år) som bor i hushåll med bil uppgick då till 
knappt 80 procent. Eftersom även barn i hushåll med bil räknas in i begreppet, och 
eftersom barn troligtvis oftast bor i hushåll med bil, så är den sökta nivån högre. 

Antalet personer som disponerar bil beräknas alltså med en separat modell i 
steget efter den egentliga bilinnehavsmodellen. Indata utgörs av bland annat 
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prognostiserat antal bilägare och bilar. Modellen baseras också på andra indata 
som betraktas som statiska och ej påverkade av olika modellförutsättningar. 

Bakom modellen för bildisposition ligger ett resonemang baserad på 
sannolikheter. Vi utgår från följande observation och antagande: 

 
1. En vuxen person (18– år) disponerar bil om han eller hon har egen bil, eller 

om det finns en sammanboende partner, av motsatt kön, med bil 
2. Barn disponerar bil om deras föräldrar gör det. 
 

I termer av sannolikheter kan den första punkten uttryckas som en 
komplementhändelse: En person disponerar inte bil om han eller hon varken har 
egen bil eller en partner med bil. Detta kan matematiskt uttryckas som 

 
)bil medpartner Ingen (bil)egen Ingen (1bil) Disponerar( PPP ⋅−=   

 
där P(⋅) betecknar sannolikheten för en viss händelse. Relationen följer direkt av 
multiplikation av oberoende35 sannolikheter i kombination med komplement-
räkning. Den första sannolikheten i uttrycket, sannolikheten att en person inte har 
egen bil, kommer direkt bilinnehavsmodellen. Därifrån är antalet personer, män 
och kvinnor i olika åldrar, som äger bil och motsvarande storlek på den 
befolkningsgruppen i aktuell kommun givet. Kvoten anger precis sannolikheten 
att en på måfå vald person av aktuell ålder och kön äger bil. Motsatsen, dess 
komplementhändelse, fås om sannolikheten istället subtraheras från ett.  

Sannolikheten för att en person inte har partner med bil, kan beräknas som 
komplementet till att han eller hon har partner med bil. Det vill säga har partner, 
och att denna dessutom äger bil. Dessa händelser uppfattas, med samma 
reservation som tidigare, som oberoende och sannolikheten för att båda uppfylls 
beräknas genom multiplikation. Sannolikheten för att en på måfå vald person har 
partner beror av ålder och kön. Vi använder data från Folk- och bostadsräkningen 
1990 (FoB 90), över andelen män och kvinnor i olika åldersgrupper som är 
sammanboende. Detta kan direkt tolkas som sannolikheten för partner. 
Fortsättningen, sannolikheten för att en eventuell partner har bil beräknas från 
resultatet av bilinnehavsprognosen. Vi antar då att partnern tillhör samma 
åldersgrupp som personen själv. Låt )1/0(

Kg  beteckna andelen bilägare i 
åldersgrupp K i aktuell kommun. Personens kön anges med 0 eller 1, motsvarande 
män eller kvinnor (eller tvärt om). Låt på motsvarande sätt )1/0(

Kp beteckna andelen 
personer med partner. Andelen personer i åldersgrupp K och av kön s som 
disponerar bil ges då av 

 
)1()1(1 )1()()()( s

K
s

K
s

K
s

K gpgBildisp −⋅−⋅−−=  
 

där )(s
KBildisp , analogt med tidigare beckningar, anger andelen bildisponerare.  

 

                                                 
35 Vi antar oberoende mellan händelserna, trots att så kanske inte är fallet. Antagandet leder i så 
fall till ett (mindre) fel. 
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Ovanstående modell har jämförts med resultat från RVU 9536. Kalibrering har 
sedan gjorts genom att de modellberäknade värdena justeras enligt följande: 

 
,)( 1)(

0
)( cs

K
s

K BildispcBildisp ⋅=  
 

där koefficienterna och korrelationskoefficienterna för skattningen anges i  
 

Tabell 9  Kalibreringskoefficienter för beräkning av andel personer som 
disponerar bil. 

 c0 C1 R2 

Män 1,0148 0,5885 0,69
Kvinnor 1,1391 0,8250 0,74

 
Barn antas vara bildisponerare i samma utsträckning som deras föräldrar. Närmare 
bestämt antas pojkar och flickor i ålder 0–19 år ha samma andel bildisponerare 
män i ålder 45–49 år. Det är möjligt att detta ger en viss överskattning av barns 
tillgång till bil. Man kan till exempel misstänka att barn som lever med 
ensamstående föräldrar, särskilt med mamman, i mindre utsträckning disponerar 
bil. 

I Sampers uttrycks bildisposition som antalet personer, per Sams-område, som 
disponerar bil. Detta värde beräknas genom att den relativa andelen bildisponerare 
i olika åldersgrupper multipliceras med befolkningens storlek i samma grupper. 
Finessen med att uttrycka bildispositionen som antal snarare än som andelar är att 
data då enkelt kan aggregeras till större områden.  

 
 

2.7.2 Bilkonkurrens 
Begreppet bilkonkurrens, som är närbesläktat med bildisposition, uttrycker antalet 
bilar per körkort i ett område. I den första implementeringen (RBP95) beräknades 
detta värde helt enligt definitionen, 

 

.
KörkortAntal

BilarAntalensBilkonkurr =  

 
I den senare implementeringen i Sampers beräknas detta värde inte av 
bilinnehavsmodulen, utan bara baserat på resultat avseende antalet körkort och 
bilar i ett område. 

 
2.7.3 Andel bildisponerare med körkort 
Ett tredje mått på individers tillgång till bil är andel bildisponerare med körkort. 
Enligt tidigare definition räknas alla personer, inklusive barn, i ett hushåll med bil 
som bildisponerare. Bildisponerare, i den meningen, kan ge upphov till bilresor 
men kan alltså inte alltid utföra dem på egen hand. Av bildisponerare är det enbart 
de med körkort som kan använda bilar som finns i hushållet. 

                                                 
36 Resvaneundersökning 1985. 
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Andel bildisponerare med körkort kan uttryckas som en betingad sannolikhet. 
Vi söker sannolikheten för att en person har körkort, givet att han eller hon 
disponerar bil, 

 

.
)(

)()|(
BDP

BDKKPrareBildisponeKörkortP
BDKK

∩=
44 344 2143421  

 
Täljaren uttrycker sannolikheten för att en person både har körkort och disponerar 
bil. Övergången från en betingad sannolikhet till kvoten i uttrycket till höger är 
standard och bygger på elementär sannolikhetsteori. Täljaren kan, enligt satsen 
om total sannolikhet, delas upp i två termer enligt följande: 
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Vi utnyttjar nu att 1)|( =∩ BilägareBDKKP . Detta följer av det faktum att 
bilägare både kan antas ha körkort och, per definition, är bildisponerare. För den 
andra betingande sannolikheten i täljaren utnyttjas omskrivningen 

 
)|()|()|( KKÄgareEjBDPÄgareEjkkPÄgareEjBDKKP ∩⋅=∩  

 
och approximationen ).|()|( ÄgareEjBDPKKÄgareEjBDP ≈∩  Det senare 
betyder att det faktum att en person har körkort (men inte egen bil) inte påverkar 
sannolikheten han eller hon disponerar bil. Genom approximationen blir 
fortsättningen betydligt enklare. Vi har37 
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där λ och γ betecknar andel med körkort respektive andel bildisponerare. 
Insättning i kvotuttrycket ovan ger slutligen 
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2.8 Asymptotiskt bilinnehav och elasticitet 
Under vissa enkla antaganden kan man visa att en modell baserad på in- och 
utträdesbenägenhet, enligt vad som tidigare har beskrivits, asymptotiskt svänger 
in sig mot en konstant andel bilägare. I detta avsnitt härleds uttryck för detta 

                                                 
37 Här antas alla bilägare ha körkort och alla ägare vara bildisponerare. 
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asymptotiska bilinnehav och dess elasticitet med avseende på inkomst och 
bensinpris. 
 
Låt oss anta samma beteckningar som tidigare: 
 
αn,k Inträdesbenägenhet år n för individer av ålder k  
 
βn,k D:o utträdesbenägenhet 
 
Bn,k Befolkning av ålder k år n  
 
Än,k D:o antal bilägare 
 
Definitionen av in- och utträdesbenägenhet ger relationen 
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som efter en enkel omskrivning kan uttryckas som 
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Den sista termen i det första uttrycket motsvarar förändringar i antalet individer i 
en årsklass. Det kan antingen gälla in- och utflyttning mellan kommuner eller 
befolkningsminskning till följd av dödsfall. Oberoende av hur förändringen i 
befolkning har uppstått hanteras den på samma sätt; individer inom ramen för 
nettoförändringen antas ha genomsnittligt bilinnehav med avseende på ålder och 
kön. 

Låt oss nu anta att systemet är stabilt, i den meningen att in- och 
utträdesbenägenheten inte är tidsberoende utan bara beror av ålder och kön. Enligt 
den tidigare beskrivna modellen antas in- och utträdesbenägenheten bero av såväl 
bensinpris och inkomst, men inverkan av dessa faktorer antas nu vara konstant 
över tiden. Låt således de konstanta värdena för ålder k ges av αk och βk, 
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Då ersätts det tidigare uttrycket med 
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Låt oss så införa det relativa bilinnehavet, antalet bilägare per invånare, år n för 
individer av ålder k, 
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Från det tidigare uttrycket för antalet bilägare ges då det relativa bilinnehavet av 
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Avslutningsvis antas 1-årsgruppernas storlek, från år till år, förändras med en 
konstant faktor, oberoende av årtalet n,  
 

.
,

1,1
k

kn

kn b
B

B
=−−

 
 
Det relativa bilinnehavet blir då konstant över tiden och följande uttryck gäller: 
 

( ) .)(1 1 kkkkkkk bgbg αβα ⋅+⋅+⋅−= −  
 
Formeln anger det relativa bilinnehavet för individer (män eller kvinnor) av ålder 
k, som en funktion av motsvarande värde för föregående ålder och av antagen 
konstant in- och utträdesbenägenhet. Dessa kan ha beräknats under antagande om 
inkomster, bensinpris och BNP-utveckling, men kan också vara bestämda på 
något annat sätt. Det viktiga är att värdet på in- och utträdesbenägenheten anger 
nivåer på vilka de har stabiliserats och från vilka de inte förändras över tiden. 

Styrkan med resultat ligger i att det gör det möjligt att enkelt beräkna vilket 
relativt bilinnehav en viss in- och utträdesbenägenhet motsvarar. De antaganden 
som ligger till grund för resonemanget är i praktiken sällan exakt uppfyllda, men 
beräknade resultat kan i de flesta fall i alla fall tolkas som uppskattade värden.   

Genom det härledda uttrycket är det också möjligt att relativt enkelt uppskatta 
bilinnehavets inkomst- och bensinpriselasticitet, dvs. hur mycket den 
asymptotiska nivån på bilinnehavet relativt påverkas av små förändringar av 
inkomsten eller bensinpriset. Generellt ges elasticiteten hos en funktion y(x) för en 
förändring i x av 
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Insättning i uttrycket för gk ger inkomstelasticiteten  
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Bensinpriselasticitet beräknas istället genom att ersätta inkomsten I med 
bensinpriset B. Genom att nu sätta in de exakta uttrycken för in- och 
utträdesbenägenheten, enligt den beskrivna modellen, kan en mera användbar 
relation bestämmas. Enligt modellen ges dessa av 
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där I är inkomsten, B bensinpriset, T tidsfaktorn, A individens ålder, BNP relativ 
förändring av BNP och P en pensionsdummy. Det följer att 
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Insättning i det tidigare uttrycket för derivatan av gk med avseende på inkomsten 
ger 
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vilket tillsammans med relationen 
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ger det slutgiltiga uttrycket för den sökta elasticiteten 
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Det angivna uttrycket avser inkomstelasticiteten men bensinpriset ingår på exakt 
samma sätt som inkomsten, som en potensfunktion, i in- och utträdesfunktionerna 
(med koefficienten 0 i utträdesfallet). Ovanstående uttryck kan därför användas 
för båda fallen; det är bara att sätta in avsedd koefficient för inkomst eller 
bensinpris. 
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3 Utvecklingen 1980–1995 
Modellen är skattad på data för perioden 1980–1995. Innan utfallet och resultatet 
av modellen analyseras är det naturligt att först beskriva hur förklarings-
variablerna och den observerade in- och utträdesbenägenheten har varierat under 
perioden. Den skattade modellen, inklusive dess känslighet för förändringar i 
indata, är en direkt bild av detta.  

Vid analys och utvärdering måste man komma ihåg att det är skattnings-
perioden som avgör vad modellen kan förväntas klara av. Det är observerade 
förändringar och samvariationer under denna period, och ingenting annat, som 
bestämmer modellen. Av det följer bland annat att modellen  

 
• kan ta fasta på onormala förlopp under skattningsperioden  
• kanske inte förmår hantera variationer i indata som ligger långt utanför 

variationerna under skattningsperioden (definitionsområdet) 
• kan övervärdera slumpmässiga förändringar eller förändringar som inte 

förklaras av modellens förklaringsvariabler. 
 

 
3.1 Ekonomisk utveckling 
I modellerna antas särskilt inträdesbenägenheten vara beroende av individers 
inkomster, kostnaden för att använda bil (bensinpris) och allmän ekonomisk 
utveckling. Figur 10 visar utvecklingen av dessa variabler under perioden  
1980–1995. 

Perioden innebar inte någon reell ökning av bensinpriset. Räknat i fixt 
penningvärde så har priset visserligen varierat under perioden, men priset 1995 
låg bara marginellt högre än priset 1980. Skillnaden mellan högsta och lägsta pris 
under perioden är cirka 1,50 kronor.  

Tillväxten, uttryckt som årlig relativ förändring av BNP, har under perioden 
varierat kraftigt. Särskilt markerad är nedgången under de första åren på 
nittiotalet. Från 1993 märks sedan en tydlig uppgång, från en nivå kring -3 
procent till knappt +3 procent kommande år. 

Tidiga åttiotalet och ett par år under första hälften av nittiotalet innebar 
minskning av den genomsnittliga inkomsten38. Åren däremellan har realin-
komsterna ökat med i genomsnitt 2–3 procent per år.  

 

                                                 
38 Observera de tidigare diskuterade problemen med inkomstdefinitionen. Modellen bygger på 
individers inkomst före skatt, sammanlagd förvärvs- och kapitalinkomst. Detta räknat i fast 
penningvärde. Mera relevant vore dock att basera modellen på individers disponibla inkomst, 
inkomst efter skatt och transfereringar. Se vidare sidan 24. 
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Figur 10 (A) Bensinpris, räknat i 1992-års penningvärde, under perioden  
1980–1997. Priset avser regular 93 oktan, premium 97 och 99 oktan, från och 
med 1986 blyfri 95 oktan. (B) Tillväxt, uttryck som årlig BNP-förändring (%) och 
(C) Realinkomstökning (%) 1980–1995. 
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3.2 Körkortsinnehav 
Det är naturligtvis en stark koppling mellan bil- och körkortsinnehav. I de allra 
flesta fallen är det personer med körkort som skaffar bil, även om det på 
marginalen kan finnas undantag. I stort sett utgör körkortsinnehavarna det möjliga 
underlaget för nya bilägare. 

Från början av nittiotalet har körkortsinnehavet i yngre åldrar minskat 
påtagligt. Figur 11 visar andelen körkortsinnehavare i tre åldersgrupper. För 18-
åringar har till exempel andelen med körkort halverats, från drygt 50 procent 1985 
till 25 procent 1999. 
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Figur 11  Andel personer med körkort 1985–1999 i åldersgrupperna 18 år, 19 år 
och 20–24 år. 

 
Detta innebär att antalet unga personer som kan skaffa bil kraftigt har minskat, 
vilket också bör påverka det antal som faktiskt gör det. Enligt vad som visas i 
senare avsnitt har tidsperioden också inneburit väntad nedgång i antalet unga 
personer som skaffat bil.  

Till viss del kan unga personers körkortsinnehav förklaras av samma faktorer 
som förklarar nivån på deras bilinnehav, till exempel ekonomi och bostadsregion. 
Det gör i så fall att de förklaringsvariabler som ingår i bilinnehavsmodellen även, 
helt eller delvis, fångar upp minskat körkortsinnehav. Det kan dock också vara 
helt andra orsaker, sådant som inte ingår i bilinnehavsmodellen, som ligger till 
grund för minskat körkortsinnehav. Om minskat körkortsinnehav till exempel 
beror på att det har blivit svårare att klara körkortsprov så är det en faktor som inte 
påverkar bilinnehavet bland personer med körkort. Med nuvarande formulering av 
modellen, baserad in- och utträdesbenägenhet, måste minskat körkortsinnehav och 
dess effekter på bilinnehavet direkt förklaras av modellen. Ett sätt att komma förbi 
det problemet skulle kunna vara att separera körkortsinnehav från bilinnehav. 
Inträdesbenägenheten skulle då vara definierad som andelen inträdare i 
förhållande till antalet personer med körkort. 
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3.3 Antalet bilägare 
Antalet bilägare39 är i detta sammanhang inte av primärt intresse. I första hand är 
det snarare antalet bilar och antalet personer som disponerar bil som söks. 
Eftersom modellen är uppbyggd kring skattad in- och utträdesbenägenhet och 
beräkning av antalet bilägare är det dock intressant att här kortfattat studera den 
historiska utvecklingen. 

Figur 12 visar utvecklingen av antalet bilägare 1980–1995, totalt och 
kvinnornas andel av samtliga bilägare. Under hela perioden har antalet bilägare 
ökat med knappt 20 procent, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig ökning på  
1,2 procent. Under samma tid har kvinnors andel ökat med drygt tio 
procentenheter, från tjugo till trettio procent. Det är svårt att utifrån detta material 
göra en säker tolkning. Det kan vara så att kvinnor i högre utsträckning står som 
registrerade ägare på flera av hushållens bilar, vilket då ger motsvarande 
minskning av mäns bilägande. Det kan också vara så att ökningen av bilägandet 
bland kvinnor verkligen svarar mot en reell ökning av antalet bilägare. Om detta 
skulle vara fallet fullt ut, så skulle i princip hela ökningen av det totala antalet 
bilägare ha tillfallit kvinnor. En tredje variant är att antalet hushåll med mer än en 
bil har ökat, och att kvinnor står som registrerad ägare på andrabilen. Den korrekta 
tolkningen ligger säkert i någon blandning av dessa och eventuellt andra 
förklaringar. 
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Figur 12  Antal bilägare (heldragen kurva, vänster y-axel) och andelen kvinnor 
bland dessa (streckad kurva, höger y-axel).  

 
Befolkningens storlek har under perioden ökat med drygt en halv miljon invånare, 
men antalet bilägare har ökat snabbare. Det betyder ökning av antalet bilägare per 
invånare, från 0,30 (1980) till 0,34 (1995). Genomsnittligt antal bilägare per 
invånare, med uppdelning på män och kvinnor, ger en bra bild av vilka 
förändringar som ligger till grund för totala ökningen. Figur 13 visar detta för åren 
1980 och 1995, med uppdelning på årsklasser 17–100 år. Observera att 

                                                 
39 Med bilägare avses här, liksom tidigare, fysiska personer som äger bil. 
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diagrammet inte blir direkt jämförbart med de tidigare angivna värdena på antal 
bilägare per invånare eftersom de senare är räknade med avseende på hela 
befolkningen, inklusive gruppen 0–16 år. 
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Figur 13 Antal bilägare per invånare (17–100 år), män till vänster och kvinnor 
till höger. Grå kurvor avser år 1980 och svarta 1995. 

 
Notera speciellt följande: (i) Mäns bilinnehav är i allt väsentligt oförändrat, men 
(ii) äldre mäns bilinnehav har ökat medan det har minskat en aning i de yngsta 
åldrarna. Antagligen har utvecklingen varit sådan, att de som en gång har haft bil 
och använt den mycket sedan har fortsatt att köra bil i högre ålder än vad man 
tidigare har gjort. En annan, kanske troligare, förklaring är att det lägre 
bilinnehavet för äldre 1980 beror på att färre i den gruppen överhuvudtaget har ägt 
bil tidigare. En ytterligare kurva i diagrammet, för mäns bilinnehav 1970, skulle 
antagligen visa var förklaringen ligger. (iii) Kvinnors bilinnehav har ökat starkt. 
Bland femtioåriga kvinnor är det, till exempel, dubbelt så många som ägde bil 
1995 som år 1980. På samma sätt som för män har även äldre kvinnors bilinnehav 
ökat, samt att den allmänna nivån också har ökat. 

 
3.4 Antal personbilar 
Antalet personbilar är naturligtvis nära besläktat med antalet bilägare. 
Flerbilsägande gör dock att de skiljer sig åt, och att skillnaden kan variera över 
tiden. I detta avsnitt berörs också bilar ägda av juridisk person, vilket inte ingår 
bland fysiska personers bilägande. Eftersom bilinnehavsmodellen endast 
uppskattar hushållens bilägare och bilar, så är dess historiska andel av helheten av 
intresse. Det ger en möjlighet att grovt uppskatta storleken på hela bilparken, 
räknat utifrån resultatet av modellen. 

Utvecklingen mot dagens bilpark började i mitten av fyrtiotalet, men redan på 
tjugotalet hade antalet personbilar snabbt börjat öka. Andra världskriget gjorde 
dock att den utvecklingen kom av sig, då antalet bilar kraftigt minskade under 
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första hälften av fyrtiotalet. Antalet personbilar år 1919 uppgick till drygt 8000, 
vilket mer än tiodubblades (30 % ökning per år) under de kommande tio åren.  

I slutet av tjugotalet gick det ungefär sjuttio invånare per bil. Motsvarande 
värde i USA, som under hela 1900-talet har haft en internationell tätposition i 
fråga om biltäthet, var då bara drygt fem invånare per bil. Det dröjde ända fram 
sextiotalet innan Sverige hade kommit upp till samma nivå. Ökningen i Sverige 
fortsatte under hela trettiotalet och ledde fram till cirka 180 000 bilar år 1939. 
Därefter sjönk alltså detta antal snabbt, för att år 1945 ligga på ungefär 50 000. 
Figur 14 visas antalet registrerade personbilar i Sverige under åren 1923–1999. 
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Figur 14  Antalet registrerade personbilar i Sverige 1923–1996. 
 
Antalet personbilar uppgick vid femtiotalets början till ungefär en kvarts miljon. 
Hela femtiotalet innebar sedan ökning med närmare tjugo procent per år. I och 
med detta blev bilen plötsligt betydligt mera spridd bland vanliga hushåll. Det kan 
nämnas att det 1950 gick 28 invånare på varje personbil och att motsvarande 
värde 1960 var 6,3.  

Sextiotalet innebar en fortsatt stark, om än med något lägre årlig tillväxttakt än 
tidigare. Ökningen var då 5–10 procent per år. Två miljoner personbilar 
passerades 1968. Utvecklingen låg sedan på en oförändrad ökningstakt om  
4–5 procent per år fram till 1977, då antalet registrerade personbilar för första 
gången sedan fyrtiotalet minskade. Anledningen var bland annat flera kraftiga 
bensinprishöjningar i samband med oljekrisen 1973–74 och 1978–79. En annan 
förklaring kan ha varit allmänt dämpad efterfrågan på nya bilar eftersom 
nybilsförsäljningen under åren 1974–76 hade varit rekordstor. Genom den snabba 
utvecklingen under sextio- och sjuttiotalet hade biltätheten 1975 kommit ned 
under tre invånare per bil. Till detta ska naturligtvis också läggas kortare normala 
cykler i nybilsförsäljningen. 

Efter den svaga utvecklingen i mitten av sjuttiotalet dröjde det till ett par år in 
på 80-talet innan bilparken åter började växa kraftigt. Under denna tid skall 
särskilt den mycket starka nybilsförsäljningen 1987–89 noteras. Under fem-
årsperioden 1985–1990 ökade bilparken åter med knappt 3 procent per år. Början 
av 90-talet (1992–93) innebar åter en minskning av bilparkens storlek. Därefter 
har bilförsäljningen kommit igång med ökande total bilpark som följd. Antalet 
personbilar uppgick 1999 till knappt 3,9 miljoner, vilket motsvarar  
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2,3 invånare/bil. Figur 15 visar den årliga relativa tillväxten av bilparken under 
åren 1939–1999, med förstoring av skattningsperioden 1980–1995. 
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Figur 15 Årlig ökning av antalet registrerade personbilar 1950–1999. Den 
förstorade perioden 1980–1995 är den tidsperiod under vilken bilinnehavs-
modellen är skattad. 
 
Enligt avsnitt 3.3 uppgår antalet fysiska personer, inklusive personliga företag, 
som äger bil till 3,049 miljoner (1995). Motsvarande antal personbilar uppgick 
samma år till 3,321 miljoner, av totalt 3,631 miljoner bilar. De bilar som ägs av 
hushållen och personliga företag, och som därmed omfattas av modellen, 
motsvarar mer än nittio procent av hela bilparken. Till detta ska också läggas 
leasingbilar som disponeras av hushållen, vilket också räknas in i modellen. 

 
3.5 Flerbilsägande 
Eftersom modellen baseras på skattning av antalet bilägare, så krävs en särskild 
modell för övergången till antalet bilar. Detta steg beskrevs i avsnitt 2.3.2, där det 
framgår att det är förekomsten av personer som äger mer än en bil som skapar 
osäkerhet. Antalet bilar överstiger därmed antalet bilägare, och speciellt så svarar 
en viss ökning av antalet bilägare mot cirka tjugofem procent större ökning av 
antalet bilar. Figur 8 visar ett mått på hur stor andel av personer med bil som äger 
mer än en bil.  
 
3.6 Observerad in- och utträdesbenägenhet 
De modeller som presenteras är baserade på uppskattning av förändringar i 
bilinnehavet, och särskilt individers in- och utträdesbenägenhet till respektive från 
bilägande. I detta avsnitt studeras hur in- och utträdesbenägenheten historiskt har 
varierat med ålder, kön och region, samt hur utvecklingen har sett ut under 
perioden 1980–1995. 
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3.6.1 Inträdesbenägenhet 
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Figur 16 Observerad inträdesbenägenhet i Norrköping 1980. Den grå kurvan 
avser kvinnor och den svarta (övre) svarar mot män. 
 
Figur 16 visar med ett exempel, Norrköping 1980, hur inträdesbenägenheten 
typiskt varierar med ålder och skiljer sig åt mellan män och kvinnor. För både 
män och kvinnor växer kurvorna i allmänhet snabbt i början och når ett maximum 
kring tjugo års ålder. Därefter är de ofta mer eller mindre monotont avtagande 
under ökande ålder. Slumpvariation, beroende på begränsat befolkningsunderlag, 
ger viss fluktuation, men den underliggande tendensen är dock en jämnt 
avtagande kurva.  

Det är en påtaglig skillnad i nivå mellan kurvorna för män och kvinnor. För det 
fall som visas i figuren kommer kvinnor aldrig upp över 0,1 i inträdesbenägenhet 
medan benägenheten för män kring tjugo år är över 0,3. Män ligger sedan 
väsentligt högre än kvinnor i alla åldrar upp till cirka sjuttio år, där kurvorna går 
samman.  

För att undersöka hur inträdesbenägenheten sedan har utvecklats över tiden 
jämförs i Figur 17 kurvorna för män 1980 och 1995. Där är det två förändringar 
som är särskilt tydliga. För det första verkar inträdesbenägenheten ha minskat i 
yngre åldrar. Den tidigare snabba uppgången och sedan monotona avtagandet har 
ersatts med en långsammare ökning, men en topp först vid knappt trettio års ålder. 
För det andra verkar inträdesbenägenheten i högre åldrar ha gått upp. För åldrar 
mellan femtio och sjuttio år ligger kurvan för 1995 tydligt över 1980 års kurva. 
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Figur 17  Inträdesbenägenhet för män i Norrköpings kommun 1980 och 1995.  

 
Låt oss nu i detalj undersöka hur inträdesbenägenheten har förändrats för yngre 
män mellan 1980 och 1995. Figur 18 visar hur nivåerna har legat tämligen 
konstant under hela åttiotalet. Skillnaden mellan dessa år kan till stor del förklaras 
av slumpvariation. Lägg särskilt märke till hur oförändrad inträdesbenägenheten 
för 18-åring är under perioden. Åren på nittiotalet innebar däremot en drastisk 
minskning i alla åldrar upp till cirka tjugofem år. Detta hänger säkert samman 
med tidigare diskuterad minskning av körkortsinnehavet och den ekonomiska 
svackan i början av nittiotalet. 
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Figur 18  Inträdesbenägenhet för män (17–25 år) i Norrköpings kommun under 
åren 1980–1995. De övre kurvorna med smal svart linje motsvarar åren  
1980–1989. De grå tjockare kurvorna motsvarar åren 1990–1995. 
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I något högre åldrar, över tjugofem år, märks inte någon direkt nedgång i 
inträdesbenägenhet. Behovet av bil kan då, i samband med familjebildning och 
barn, vara mindre förhandlingsbart än tidigare  

Figur 17 antyder att inträdesbenägenheten i något högre åldrar, kring 65 år, har 
ökat över perioden. En mer detaljerad studie av detta visar en svag ökning, räknat 
i genomsnitt. Variationen mellan successiva år är dock så stor att det inte säkert 
går att urskilja något mönster. Däremot bekräftar detaljstudien att 65-åringar 
ligger högre i inträdesbenägenhet än intilliggande åldrar. Figur 19 visar den 
observerade inträdesbenägenheten för män i åldern 64–66 år i Norrköping under 
åren 1980–1995. 
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Figur 19  Observerad inträdesbenägenhet för män (64–66 år) i Norrköpings 
kommun 1980–1995. 

 
Fenomenet som observeras för 65-åriga män har tidigare motiverats med 
förmånsbilar, och att dessa inträdare utgörs av män som förlorat tjänstebil i 
samband med pensioneringen. Dessa har då, enligt definitionen, inte tidigare 
räknats in bland bilägare och blir därför inträdare först då de efter pensionering 
skaffar egen privat bil. Om förklaringen är korrekt så bör effekten vara tydligast i 
kommuner med hög andel förmånsbilar, till exempel Stockholms kommun.  

Figur 20 visar motsvarande bild för Stockholms kommun. Där ligger inträdes-
benägenheten för 65-åriga män markerat högre än för intilliggande åldrar. 
Diagrammet visar en så markerad skillnad att den särskilda hanteringen av denna 
åldersgrupp framstår som helt naturlig och självklar 
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Figur 20  Observerad inträdesbenägenhet för män (64–66 år) i Stockholm stad 
(kommun) 1980–1995. 
 
Jämförelse av nivåer på inträdesbenägenhet kan vara lite missvisande. Det är 
viktigt att observera att det absoluta antalet personer som inträder till bilägande är 
produkten av benägenhet och antal personer i åldersgruppen som inte äger bil 
(basen). Vid låga åldrar är basen stor (många utan bil) och små skillnader i 
inträdesbenägenhet ger stort utslag i antal inträdare. Längre upp i åldrarna blir det 
alltfler som äger bil och basen minskar. Stor skillnad i inträdesbenägenhet leder 
därmed inte till fullt så stort utslag i antalet personer som skaffar bil.  

Detta resonemang har naturligtvis också effekt på 65-årskategorin. Den tydliga 
ökningen av inträdesbenägenhet från 64 till 65 år blir inte så markerad då man 
istället tittar på antalet inträdare. Det är inte ens säkert att effekten skulle vara 
märkbar.  

Låt oss kortfattat och med enkel överslagsräkning bedöma rimligheten i 65-
årseffektens storlek. Antalet 65-åriga män utan bil i Stockholms kommun 1994 
uppgick till 1 131 stycken. Detta utgör basen eller nämnaren i kvoten för 
inträdesbenägenhet. Antalet leasingbilar, och approximativt antalet innehavare av 
leasingbil, uppgick samma år till 32 253 stycken. Låt oss anta att 65-åriga mäns 
andel av dessa är samma som deras andel av det totala antalet fysiska bilägare 
(0,42 procent). Då blir antalet 65-åriga män med leasingbil cirka 140 stycken. Om 
hälften av dessa skaffar en egen bil i samband med att de blir av med leasingbilen 
vid pensioneringen så motsvarar detta en ökning av inträdesbenägenheten med 
0,06. Detta är också storleksordningen av 65-årseffekten år 1994 (se figuren 
ovan). Slutsatsen är att det, räknat i absolut antal, inte behöver vara så många 
extra personer som inträder för att utslaget på benägenheten ska vara tydligt. 
Vidare är det med ganska rimliga antaganden möjligt att motivera 65-årseffekten 
på det sätt som vi tidigare har gjort. 

För kvinnor konstaterar vi att inträdesbenägenheten, på samma sätt som för 
män, har minskat i de lägsta åldrarna. Tidigare gick benägenheten direkt upp till 
en hög nivå vid 18–19 år, för att sedan avta med ökande ålder. År 1995 är det 
istället en långsam ökning, varefter benägenheten minskar från och med cirka 



 

58 VTI rapport 476 

trettio års ålder. Nivån är, bortsett från de lägsta åldrarna, hela tiden högre 1995 än 
1980. Skillnaden kan verka liten men eftersom basen, antalet personer utan bil, är 
relativt stor så blir den absoluta skillnaden mellan 1980 och 1995 betydande. Se 
tidigare diskussion om betydelsen av basens storlek. Liksom tidigare har vi här 
valt Norrköping som exempel. Slutsatserna håller dock även för andra kommuner.  
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Figur 21  Observerad inträdesbenägenhet för kvinnor i Norrköping 1980 och 
1995. 
 
Avslutningsvis ska vi kommentera den geografiska variationen i inträdes-
benägenhet. I modellerna delas kommunerna upp i ett antal grupper, inom vilka 
samma modeller för in- och utträdesbenägenhet används. Skillnaden mellan olika 
kommuner förklaras av främst varierande behov av bil, till exempel beroende på 
olika resavstånd och tillgång till kollektivtrafik. Den spridning som figuren visar 
avser observerade värden på inträdesbenägenheten i olika åldrar. Skillnaderna kan 
därmed inte enbart hänföras till strikt geografiska olikheter. Framför allt regionala 
skillnader i inkomster och t.ex. boendekostnader bidrar till variationen. Det är 
trots det intressant att se hur stor skillnaden verkligen är mellan olika kommuner i 
landet. 
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Figur 22  Inträdesbenägenhet i Sveriges alla kommuner 1995 för män i ålder  
17–100 år. Varje punkt svarar mot en ålder/kommun. 

 
3.6.2 Utträdesbenägenhet 
Kurvan över utträdesbenägenhet som funktion av ålder har helt annat utseende än 
inträdeskurvan. Utträdeskurvan har en karaktäristisk form av ett utdraget U, med 
höga nivåer för låga och höga åldrar. För åldrar däremellan ligger utträdes-
benägenheten på en relativt konstant låg nivå. Med Norrköping som fortsatt 
exempel, visar Figur 23 utträdesbenägenheten för män (17–100 år) år 1980 och 
1995.  
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Figur 23 Observerad utträdesbenägenhet för män i Norrköping 1980 och 1995. 
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Hög utträdesbenägenhet för låga och höga åldrar är naturligtvis ett tecken på att 
många då upphör som bilägare. I lägre åldrar är det många som skaffar bil tidigt 
och som sedan kanske gör ett uppehåll på några år utan bil, för att sedan åter 
skaffa bil. För de högre åldrarna är förklaringen helt enkelt att många då inte vill 
eller kan köra bil längre. De höga nivåerna för dessa åldersgrupper ska däremot 
inte överdrivas. På samma sätt som för inträdesbenägenheten kan en liten bas 
”blåsa upp” andelsvärdena, samtidigt som de absoluta nivåerna är relativt 
måttliga. Här är basen liten eftersom det är få bilägare (möjliga utträdare) för både 
de lägsta och högsta åldrarna. Som jämförelse visar Figur 24 antalet män som 
utträder från bilägarskap i Norrköping åren 1980 och 1995. Det är här tydligt 
vilken betydelse basens storlek har för den absoluta effekten. Andel och antal 
utträdare ger fullständigt olika kurvor. En viktig slutsats är att kravet på 
noggrannhet i modellen kan variera. Det är osäkerheten i absoluta tal som avgör 
noggrannheten i slutresultatet. 
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Figur 24  Antal män (17–100 år) som utträder från bilägarskap i Norrköping 
1980 och 1995. Notera speciellt den markerat annorlunda form som kurvorna har 
jämfört med kurvor för utträdesbenägenhet. 
 
Från 1980 till 1995 noteras ingen betydande förändring i utträdesbenägenhet eller 
i absolut antal utträdare. De skillnader mellan 1980 och 1995 som noteras i de två 
tidigare figurerna verkar inte vara större än slumpvariationen mellan olika år. Det 
viktiga att observera är att formen på kurvan är relativt oförändrad. Vi kan inte se 
någon effekt som påminner om den tidigare observerade nedgången i 
inträdesbenägenhet för yngre åldrar. 

Beträffande kvinnors utträdesbenägenhet drar vi samma slutsats som för mäns 
utträdesbenägenhet. Vi kan inte se någon strukturell förändring mellan 1980 och 
1995, och nivåerna är tämligen oförändrade mellan 1980 och 1995. Vi låter 
återigen Norrköping fungera som illustration. Figur 25 visar utträdesbenägenheten 
för män och kvinnor i Norrköping för åren 1980 och 1995. 
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Figur 25  Utträdesbenägenhet för kvinnor (17–100 år) i Norrköping 1980 och 
1995. 

 
Låt oss även här avsluta med en illustration på variationen mellan olika 
kommuner i landet. Figur 26 visar, på samma sätt som en tidigare figur, 
benägenheten i samtliga kommuner. Skaran av observationer är här något mera 
samlad än i fallet med inträdesbenägenhet, vilket även stämmer med mindre 
variation sett över tiden. 

 
Figur 26  Utträdesbenägenhet i Sveriges alla kommuner 1995 för män i ålder 17–
100 år. Varje punkt svarar mot en ålder/kommun. 
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4 Validering och prognos för perioden 1998–2010 
Här presenteras och analyseras en prognos för bilinnehavet 1998–2010. 
Antaganden och förutsättningar ansluter till ett s.k. grundalternativ enligt SIKA. 
Samma prognos, med några olika varianter på indata, finns också kortfattat 
redovisad i ett tidigare VTI-notat (Johansson, Kjellman et al. 2001).  

 
4.1 Prognosförutsättningar 
I det scenario som ligger till grund för prognosen 1998-2010 antas befolkningen i 
landet öka från 8,85 miljoner invånare (1997) till 9,00 miljoner invånare (2010). 
Det motsvarar en årlig ökning med drygt 0,1 procent. Befolkningstillväxten är 
dock inte jämnt spridd över landet. Kraftigast antas tillväxten vara i 
storstadsregionerna, särskilt Stockholms- och Uppsala län där ökningen under 
perioden antas uppgå till 10 procent. 

Sysselsättningen förväntas minska med 2 procent totalt i landet som helhet, 
men öka i både Stockholms- och Uppsala län. Under perioden förväntas en årlig 
tillväxt (ökning av BNP) på 2,2 procent. Hushållens disponibla inkomst40 antas 
öka med ungefär 2 procent per år, vilket motsvarar en total ökning på 30 % under 
hela perioden41.  

Bensinpriset antas från 1997 ligga på en oförändrad real nivå fram till år 2010. 
Den rörliga kostnaden för bil antas däremot minska till följd av lägre 
genomsnittlig bränsleförbrukning. Under perioden antas minskningen vara totalt 
14 procent. 

Leasingbilarnas andel av de bilar som disponeras av hushållen, antas under 
perioden ligga på en konstant nivå om 4 %. 
 
4.2 Utveckling av in- och utträdesbenägenhet 
Den skattade in- och utträdesbenägenheten, tillsammans med årliga befolknings-
prognoser på kommunnivå, avgör hur antalet bilägare kommer att utvecklas enligt 
modellen. Det är därför naturligt att först studera den förväntade utvecklingen av 
just in- och utträdesbenägenheten.  

Som tidigare påpekats kan betydelsen eller effekten av osäkerhet i in- och 
utträdesbenägenheten variera. Vid framskrivning enligt modellen multipliceras 
inträdesbenägenheten men antalet personer utan bil, och utträdesbenägenheten 
med antalet personer med bil. Det absoluta felet i hela uttrycket beror, enligt 
tidigare diskussion, på den bas som benägenheten multipliceras med. Är det 
många personer utan bil så kan små fel i inträdesbenägenheten ge stort utslag och 
på motsvarande sätt kan stora fel bara ha marginell betydelse om motsvarande 
underlag (bas) är litet. 

                                                 
40 Observera att inkomstökningen i prognosförutsättningarna avser disponibel inkomst medan 
modellen, enligt tidigare diskussion (sidan 24), avser förvärvs- och kapitalinkomst före skatt. 
Problemet ligger i att det inte finns några garantier för att inkomsterna enligt dessa definitioner 
utvecklas i samma takt, vilket här måste antas. 
41 I det prognosarbete med ovanstående antaganden och förutsättningar som genomfördes av SIKA 
1999 baserades beräkningarna av misstag på en total inkomstökning under perioden på endast 
drygt 1 procent. I det följande, som avser att beskriva bilparkens utveckling med samma 
övergripande antaganden, räknar vi dock på det avsedda antagandet om 30 procents total 
inkomstökning under perioden.  
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För att i någon mån beskriva den förväntade utvecklingen av in- och 
utträdesbenägenheten, och jämföra den med historisk utveckling, studeras 
speciellt två kommuner (Stockholm och Norrköping). Vi tittar på dessa över alla 
åldrar och i detalj för några speciellt utvalda åldrar. 

 
4.2.1 Inträdesbenägenhet 
Låt oss börja med att undersöka hur väl modellen stämmer med observerad 
inträdesbenägenhet. Figur 27 visar modellerad och observerad inträdesbenägenhet 
för män i Norrköpings kommun 1995.  
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Figur 27  Den svarta kurvan visar modellerad inträdesbenägenhet för män  
(17–100 år) i Norrköping 1995. Den grå kurvan visar motsvarande observerade 
inträdesbenägenhet.  
 
Det är här genomgående god överensstämmelse med observerade data men med 
viss överskattning för åldrarna 20–25 år. Det är också där som inträdes-
benägenheten minskade under de första åren på nittiotalet, se avsnitt 3.6.1.  

Inträdesbenägenheten för kvinnor i Norrköping ger i princip samma bild som 
för män (Figur 28). Modellkurvan ligger möjligtvis lite ovanför den observerade 
inträdesbenägenheten för åldrarna 20–25 år. Observera dock att den absoluta 
avvikelsen är mycket mindre än för män; det är olika skalor på y-axeln i 
diagrammen för män och kvinnor.  

Kurvorna för observerad inträdesbenägenhet är i flera fall lätt instabila och 
svänger upp och ned. Det ska dock inte tolkas på annat sätt än att befolknings-
underlaget, per ålder och kön, är litet vilket ger en större inverkan av slumpmässig 
variation.  

För Stockholm är bilden snarlik den för Norrköping, men avvikelsen mellan 
modell och observerade data för lägre åldrar är större. Se Figur 29. 
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Figur 28  Den svarta kurvan visar modellerad inträdesbenägenhet för kvinnor 
(17–100 år) i Norrköping 1995. Den grå kurvan visar motsvarande observerade 
inträdesbenägenhet.  
 

10 20 30 40 50 60 70 80 90
0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

Ålder
 

Figur 29  Den svarta kurvan visar modellerad inträdesbenägenhet för män  
(17–100 år) i Stockholms kommun 1995. Den grå kurvan visar motsvarande 
observerade inträdesbenägenhet. 
 
Modellen ger för Stockholms kommun god överensstämmelse med observerade 
data för åldrar över 30 år. Lägg särskilt märke till hur modellen beskriver den 
ökade inträdesbenägenheten för 65-åringar, och för högre åldrar därefter.  

Det problem med låga åldrar som kunde anas för Norrköping är betydligt mera 
påtagligt för Stockholms kommun. Det är också i Stockholm, och andra 
storstadsregioner, som inträdesbenägenheten i lägre åldrar gick ned kraftigt i 
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början av nittiotalet. Att modellen är skattad på data för åren 1980–1995 gör att 
den är mest påverkad av den högre nivån som gällde under åttiotalet. Anledningen 
till att den inte klarar av att beskriva nivån på nittiotalet måste förklaras av att 
nedgången i verkligheten beror av faktorer som inte ingår i modellen. 
Minskningen har säkert heller inte sin grund i enbart kvantitativa värden. Den 
beror säkert också på förändrade värderingar och andra ekonomiska prioriteringar. 
För de grupper där nedgången konstateras finns det, särskilt i storstäderna, 
alternativ till bil. Längre upp i åren, i samband med familjebildning och arbete, är 
behovet av bil mindre förhandlingsbart. I dessa åldrar kan vi heller inte spåra 
någon minskning i inträdesbenägenhet.  

Figur 30 visar att modellen för kvinnors inträdesbenägenhet klarar lägre åldrar 
något bättre än motsvarande modell för män. Detta trots att nivåerna 1995 även 
för kvinnor innebär en tydlig nedgång sedan början av åttiotalet. Det skulle i så 
fall betyda att nedgången för kvinnor bättre låter sig förklaras av de faktorer som 
ingår i modellen.  
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Figur 30  Den svarta kurvan visar modellerad inträdesbenägenhet för kvinnor 
(17–100 år) i Stockholms kommun 1995. Den grå kurvan visar motsvarande 
observerade inträdesbenägenhet. 
 
Vid beräkning av in- och utträdesbenägenhet i detta avsnitt har vi för båda 
kommunerna, Stockholm och Norrköping, beräknat medelinkomsten för 
respektive ålder/kön från fullständiga individdata för 1995. Varje kommun har 
alltså sin egen beräknade inkomstnivå. I prognosmodellen antas däremot denna 
detaljerade uppdelning av inkomstnivån inte vara känd. I stället tillämpas en 
grundläggande fördelning på riksnivå, som för ett visst fastlagt år anger 
medelinkomsten för män och kvinnor på 1-årsnivå, 17–100 år. Inkomstprofilen i 
en viss kommun beräknas sedan genom att riksnivån justeras med en konstant 
faktor för den region som aktuell kommun tillhör. Kurvan över inkomster får 
därmed samma form som på riksnivå men flyttas upp eller ned beroende på 
faktorns värde. För framtida år sker sedan framskrivning med hänsyn till 
förväntad allmän inkomstutveckling. 
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Ovanstående förenklade beskrivning av inkomstnivån i olika kommuner 
stämmer i allmänhet väl överens med den faktiska nivån. För till exempel 
Norrköping ger de alternativa sätten att räkna ingen synlig skillnad i modellerad 
inträdesbenägenhet. Det fel som det förenklade räknesättet ger beror generellt på 
hur representativ aktuell kommun är för regionen i övrigt. Felet blir litet om 
kommunerna inom en region är homogena även i fråga om inkomster.  

För Stockholms kommun ger däremot den förenklade metoden en viss 
överskattning av inträdesbenägenheten. Förklaringen är att de faktiska 
inkomsterna för de lägre åldersgrupperna i kommunen ligger under den 
genomsnittliga nivån i hela regionen. I detalj är det så, att den faktor med vilken 
den nationella nivån justeras till regionnivå inte är samma för alla åldrar. Figur 31 
visar att medelinkomsten i Stockholm är uppemot 20–30 procent högre än 
medelinkomsten för samma ålder och kön i landet som helhet. I lägre åldrar är 
skillnaden dock mycket mindre, ofta mindre än 10 procent. Det ska jämföras med 
faktorn 1,15, som i modellen tillämpas för den region som Stockholms kommun 
tillhör.  
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Figur 31  Medelinkomsten 1995 för män (svart kurva) och kvinnor (grå kurva) 
(17–90 år) i den region som Stockholms kommun ingår i, i förhållande till 
medelinkomsten för respektive åldersklass och kön på nationell nivå. Värdet cirka 
1,1 för 30-åringar ska alltså tolkas som att personer av i den åldern i genomsnitt 
har 10 procent högre inkomst än 30-åringar i landet som helhet.  
 
Det följer att modellen för Stockholms kommun, och hela den regionen, 
överskattar inkomsten för lägre åldrar, vilket leder till överskattning av 
inträdesbenägenheten. Figur 32, som jämför inträdesbenägenheten enligt model-
len räknat med observerad kommuninkomst och uppskattad inkomst enligt 
ovanstående metod, bekräftar detta. Störst absolut avvikelse blir det för 25-åriga 
män, där skillnaden mellan kurvorna motsvarar cirka en procentenhet. 

Av jämförelsen drar vi slutsatsen att en konstant justeringsfaktor mellan olika 
regioner inte är tillräckligt. Faktorns korrekta värde varierar alltför mycket mellan 
olika åldrar, vilket leder till över- och underskattning vid insättning i modellerna. 
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Lösningen ligger i att för varje region ha en ålders- och könsuppdelad justering, 
enligt figuren ovan42. 
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Figur 32  Inträdesbenägenhet för män (17–90 år) i Stockholms kommun 1995, 
räknat med observerade inkomster för kommunen (grå kurva) och genomsnittliga 
inkomster för regionen (svart kurva). 
 
Så här långt har modellens överensstämmelse med observerade data för 1995 
undersökts, det vill säga det sista året av skattningsperioden. Vi konstaterar 
genomgående god överensstämmelse, med undantag för lägre åldrar i storstads-
regionerna, där modellen tycks överskatta inträdesbenägenheten.  

Låt oss nu istället välja ut några enstaka åldrar (25, 45 och 60 år) och 
undersöker överensstämmelsen mellan modell och observerade data för hela 
perioden 1980–1995. Samtidigt studeras den enligt modellen förväntade utveck-
lingen efter 1995. Resultaten baseras på historiska data avseende bensinpris, 
ekonomisk utveckling, leasingandel och inkomstutveckling för åren 1980–1998, 
varefter dessa antas följa de prognosförutsättningar som anges i avsnitt 4.1. 
Beräkning av empiriskt in- och utträdesbenägenhet kräver den typ av data som 
modellerna är skattade på, vilket här är perioden 1980–1995. För jämförelsen 
väljer vi som tidigare att särskilt studera Stockholms och Norrköpings kommun. 

Figurerna på sidorna 69–72 visar att modellen i de flesta fall återspeglar 
variationen i inträdesbenägenhet. I vissa är det bara svagare överensstämmelse 
mellan modell och verklighet men för övrigt är överensstämmelsen god. Bäst 
resultat ges för kvinnor i Stockholms kommun (Figur 36), där det bara är en viss 
nedgång under nittiotalet för 25-åringarna som modellen inte fångar upp. För 45- 
och 60-åriga kvinnor följer modellen observerade data på ett närmast 
överraskande träffsäkert sätt.  

Den nedgång som observerats för 25-åriga kvinnor är betydligt mera 
iögonfallande för män i samma ålder i Stockholm (Figur 33). För första hälften av 
åttiotalet ligger modellen bra till i förhållande till observerade data, men från 
                                                 
42 Observera att SAMPERS-systemet, och andra implementeringar, för närvarande (mars 2001) 
baseras på den enklare varianten med en konstant faktor för varje region.  
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början av nittiotalet faller den verkliga inträdesbenägenheten med nästan  
50 procent, och modellen lyckas bara marginellt att återge samma förändring. 
Modellen ger visserligen en klar minskning, men inte alls i samma omfattning 
som i själva verket observeras. Det är helt klart att denna drastiska förändring har 
sin grund i helt andra faktorer än vad modellen tar hänsyn till. Minskat 
körkortsinnehav i kombination med nya värderingar och prioriteringar bland unga 
människor i storstäder tycks vara bidragande faktorer. 

För gruppen 60-åriga män underskattar modellen inträdesbenägenheten under 
den senare halvan av skattningsperioden. För åren 1991–1995 ligger den verkliga 
nivån väsentligt högre än vad modellen anger. Motsvarande typ av överskattning 
kan noteras för kvinnor i samma åldersgrupp i Norrköping. Skillnaden är dock att 
modellen i det senare fallet återförenas med verkligheten, varefter de åter följer 
varandra bra.  

Generellt måste stora avvikelser för Stockholms kommun förklaras av brister i 
modellen och de förklaringsvariabler som ingår där, snarare än av brister i 
områdesindelningen. Problemet med 25-åriga män är ett sådant exempel. Enligt 
gällande områdesindelning är modellen som tillämpas för Stockholm skattad på 
data från Stockholm, Solna och Sundbyberg. Stockholms kommun har dock sådan 
befolkningsmässig tyngd att den i huvudsak avgör modellparametrarna. Modellen 
för Norrköping är däremot skattad på flera kommuner och avvikelser mellan 
modell och verklighet kan även bero på skillnader mellan kommuner inom 
gruppen som på formella brister i modellspecifikationen. Det betyder att de 
förklaringsvariabler som ingår kan vara tillräckliga men att skillnader inom 
skattningsunderlaget ändå ger stora fel för enskilda kommuner. 
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Figur 33  Observerad och modellbestämd inträdesbenägenhet för män i 
Norrköping i ålder 25, 45 och 60 år. 
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Figur 34  Observerad och modellbestämd inträdesbenägenhet för kvinnor i 
Norrköping i ålder 25, 45 och 60 år. 
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Figur 35  Observerad och modellbestämd inträdesbenägenhet för män i 
Stockholms kommun i ålder 25, 45 och 60 år. 
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Figur 36  Observerad och modellbestämd inträdesbenägenhet för kvinnor i 
Stockholms kommun i ålder 25, 45 och 60 år. 
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4.2.2 Utträdesbenägenhet 
Utträdesbenägenheten är, som tidigare påpekats, betydligt mera stabil än 
inträdesbenägenheten. Det verkar som att det framför allt är benägenheten att 
skaffa bil som påverkas av yttre förutsättningar, till exempel inkomst och 
bensinpris. Benägenheten att göra sig av med bilen är mera styrt att andra 
faktorer, framför allt av ålder. Det finns inte heller någon automatik, som gör att 
utträdesbenägenheten förändras över tiden. I inträdesmodellen ingår en tidsfaktor 
genom vilken nivån förändras även om alla andra faktorer är konstanta.  

Figur 37 visar modellerad och observerad utträdesbenägenhet för män i 
Stockholms kommun. Överensstämmelsen är påtagligt god, vilket även gäller för 
kvinnors utträdesbenägenhet. Samma sak kan konstateras för Norrköpings 
kommun.  
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Figur 37 Den svarta kurvan visar modellerad utträdesbenägenhet för män  
(17–100 år) i Stockholms kommun 1995. Den grå kurvan visar motsvarande 
observerade inträdesbenägenhet. 

 
4.3 Bilparkens utveckling 
Bilparkens utveckling bestäms enligt modellen av befolkningsutvecklingen och 
den modellerade in- och utträdesbenägenheten. De senare beror i sin tur på 
antaganden om bland annat inkomst- och BNP-utveckling. Enligt den över-
gripande metod som tidigare har beskrivits, uppdateras antalet bilägare från år till 
år genom formler där just befolkningens storlek och in- och utträdesbenägenheten 
ingår, allt räknat med utgångspunkt från ett givet antal bilägare vid basåret. Vi har 
sedan beskrivit hur de uppskattade antalet bilägare räknas om till motsvarande 
antal bilar och personer som disponerar bil. 

I föregående avsnitt analyserades modellerna för in- och utträdesbenägenhet, 
genom prognoser på historiska data. Nästa steg i denna validering eller kontroll av 
prognosmodellen i sin helhet är att studera den beräknade utvecklingen i antalet 
bilägare och bilar.   
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4.3.1 Bilägare 
Med utgångspunkt från antalet fysiska personer som ägde bil 1981 låter vi 
modellen göra årsvis framskrivning på kommunnivå under perioden 1981–1995. 
För dessa år har vi, från det datamaterial som modellerna är skattade på, tillgång 
till faktiska befolkningsdata och uppgifter om antalet bilägare, inklusive det 
exakta utgångsläget för 1981. Samtidigt är bensinpriset, inkomst- och BNP-
utvecklingen, och andra indata, kända för hela perioden. Sammantaget betyder det 
att all avvikelse mellan verklig och skattad nivå i antalet bilägare direkt kan 
hänföras till modellens egenskaper, snarare än till osäkerhet i indata. 

Figur 38 visar den historiska utvecklingen över antalet bilägare tillsammans 
med det enligt modellen beräknade antalet. För de inledande åren, i början av 
åttiotalet, ger modellen en nedgång eller bara svag ökning, medan statistiken visar 
på tydlig ökning. Att modellen ger detta resultat måste bero på en kombination av 
minskade realinkomster, svag tillväxt och ökade bensinpriser under de första åren 
på åttiotalet. Andra faktorer, som modellen inte tar hänsyn till, gör dock att antalet 
bilägare i verkligheten trots allt ökar43. Detta inledande fel leder till att kurvorna 
under flera år framöver avviker från varandra, även om de stämmer väl överens i 
termer av tillväxt- och avmattningsperioder. Vid periodens slut går kurvorna ihop, 
vilket betyder att modellen med god noggrannhet lyckas bestämma det verkliga 
antalet bilägare år 1995. 
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Figur 38  Antalet fysiska personer i hela landet som äger bil 1981–1995, enligt 
statistik från SCB (grå kurva) och enligt modell (svart kurva).  

 
Hur väl modellen lyckas på kommunal nivå beror på den tidigare diskuterade 
områdesindelningen. Det vill säga hur kommunerna har delats in i grupper med 
sinsemellan separat skattade modeller. Förhoppningen är att kommuner i samma 
grupp ska vara homogena och låta sig beskrivas av samma modell. Om modellen 
ger mindre bra resultat för enskilda kommuner så kan det alltså antingen bero på 
att modellen för aktuell grupp rent allmänt har sämre förklaringsgrad, eller att 
kommunen på något sätt avviker från övriga kommuner i gruppen.  
                                                 
43 Det är naturligtvis så att många andra faktorer än ekonomiska data för just det aktuella året 
spelar in. En sådan faktor är t.ex. hushållens förväntningar på den ekonomiska utvecklingen, vilket 
inte ingår i modellen. 
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Vid genomgång av samtliga kommuner visar det sig att modellen i allmänhet 
med god noggrannhet följer verkliga data. Det gäller både i fråga om nivå och 
kurvform. För flera kommuner är till och med överensstämmelsen mellan modell 
och historiska data överraskande bra. Figur 39, som visar antalet bilägare i 
Oxelösunds kommun, är ett sådant exempel. Här är det också extra tydligt hur väl 
modellen ”följer med” i den nedgång som inleddes i slutet av åttiotalet. 
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Figur 39  Verkligt antal bilägare (grå kurva) i Oxelösund 1981–1995 och d:o 
enligt modell (svart kurva). Här som exempel på mycket god överensstämmelse 
mellan modell och verklighet.  
 
För vissa kommuner är avvikelsen mellan modell och verklighet dock större. 
Anledningen verkar i de flesta fall vara brister i modellen, snarare än ogynnsam 
områdesindelning. Det problem som tidigare har diskuterats, med fallande 
bilinnehav bland unga i storstäderna, är en dominerande felkälla i vissa 
kommuner, särskilt i storstadsregionerna. Modellen förmår alltså inte att förklara 
det minskade intresset (minskad inträdesbenägenhet – se 25-åringar i Figur 35) 
för, framför allt, män i ålder 20–25 år. Ett fall där denna effekt tydligt slår igenom 
är Botkyrka kommun i Stockholms län. Där ger modellen en tillfredsställande bild 
av den observerade utvecklingen fram till slutet av åttiotalet, då antalet bilägare 
enligt modellen drastiskt minskar medan det i verkligheten fortsätter att öka; se 
Figur 40. Det ska dock understrykas att felet i modellen här är så stort att det 
troligtvis handlar om olycklig samverkan med andra felkällor. 
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Figur 40  Verkligt antal bilägare (grå kurva) i Botkyrka 1981–1995 och d:o 
enligt modell (svart kurva). Här som exempel på delvis svag överensstämmelse 
mellan modell och verklighet. 

 
Vi har tidigare valt att i större detalj studera Stockholm och Norrköping kommun, 
och redovisar därför för fullständighets skull motsvarande kurvor även för dessa. 
Modellresultatet ligger i båda dessa fall nära det observerade antalet bilägare, och 
framför allt är kurvformen i de båda fallen väl överensstämmande. Det betyder att 
modellen tycks ha rätt känslighet för förändringar i de faktorer som påverkar det 
verkliga antalet bilägare. 
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Figur 41  Verkligt antal bilägare (grå kurva) i Stockholms kommun 1981–1995 
och d:o enligt modell (svart kurva). 
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Figur 42  Verkligt antal bilägare (grå kurva) i Norrköpings kommun  
1981–1995 och d:o enligt modell (svart kurva). 

 
Avslutningsvis studeras nu prognosen på riksnivå över antalet bilägare 1998–2010 
och jämförs med den observerade utvecklingen under perioden 1980–1995.  
Figur 43 visar detta i ett diagram. Beräkningen av modellresultaten har genom-
förts i två steg. Först för åren 1981–1995 med 1980 som basår med känd nivå. 
Därefter för perioden 1999–2010 med 1998 som basår. Beräkningar har inte 
kunnat genomföras för åren 1997–1998 eftersom vi för dessa år inte har haft 
tillgång till detaljerade befolkningsdata för kommunerna. Eftersom överens-
stämmelse är väldigt bra för 1995, och därmed troligtvis också för 1998, skulle 
det antagligen inte göra så stor skillnad om hela modellberäkningen genomförts i 
ett steg, men annars innebär det sätt på vilket vi nu har räknat en möjlighet till viss 
förbättring. Nivån fixeras vid halva perioden och eventuella fel vid den punkten 
elimineras och påverkar därmed inte resultatet för kommande år. I Sampers och 
vid annan användning av modellen sker beräkningar naturligtvis på samma sätt 
som här, med så sent basår som möjligt.  
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Figur 43  Prognos över antalet fysiska bilägare 1998–2010. Kurvan är i 
diagrammet inlagd tillsammans med modellerade (svart kurva) och observerade 
(grå kurva) data för 1980–1995. 
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Den historiska perioden (1980–1995) innebar en total ökning på 19,5 procent, 
eller 1,2 procent per år. Ökningen enligt prognosresultatet under perioden  
1998–2010 är 17,5 procent (1,3 procent/år), och alltså snabbare ökningstakt än 
tidigare. Det ska dock understrykas att de antaganden som ligger till grund för 
prognosen gynnar utveckling. Detta gäller såväl inkomst- och BNP-utveckling 
som nivån på bensinpriset; se Tabell 10. 

 
Tabell 10  Årlig förändring av realinkomst, BNP och bensinpris under historisk 
period (1980–1995) och enligt modellantagande för perioden 1998–2010. För 
båda fallen visas också förändring i antal bilägare, observerat och enligt modell. 

År 1980–1995 1998–2010 
Inkomst +0,8 % +2,2 % 
BNP +1,2 % +2,5 % 
Bensinpris +0,2 % Oförändrat 
Bilägare +1,2 % +1,3 % 

 
 

4.3.2 Bilar 
Efter den omfattande analysen av prognosen för antal bilägare är det inte 
meningsfullt att upprepa motsvarande analys för antalet bilar. Modellen 
uppskattar antalet hushållsägda bilar direkt från motsvarande antal bilägare. Det är 
därför endast detta omräkningssteg som behöver studeras.  

Enligt vad som tidigare har beskrivits, så bygger beräkningen på ett antagande 
om att en förändring i antalet bilägare ger samma förändring multiplicerat med en 
konstant κ i förändring av antalet bilar, se vidare avsnitt 2.3.2. Värdet på κ är 
direkt kopplad till flerbilsägande, vilket varierar svagt över tiden. Det använda 
värdet κ=1,25 avser perioden efter basåret 1998.  

Figur 44 visar historisk utveckling över antalet hushållsdisponerade personbilar 
och motsvarande utveckling enligt modellen. Figuren visar också den 
uppskattning av antalet bilar som fås då ett lägre värde på κ tillämpas (κ=1,20). 
De två olika modellkurvorna visar därmed effekten av och känsligheten för värdet 
på κ. För de tidigaste åren ger κ=1,20 bäst överensstämmelse med den faktiska 
utvecklingen men närmare periodens slut och inledningen på den egentliga 
prognosperioden så är det antagna värdet, κ=1,25, bättre. Detta bekräftar 
ovanstående observation, om att värdet svagt förändras över tiden men 
räknemässigt kan antas vara konstant även över längre perioder. 
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Figur 44  Verkligt (grå kurva) och beräknat antal (svart kurva) hushållsägda 
personbilar enligt tidigare definition. Den heldragna svarta kurvan motsvarar den 
studerade modellen (κ=1.25) och den prickade svarta kurvan modellen men med 
κ=1.20. 

 
Den förväntade utvecklingen 1998–2010 påminner starkt om motsvarande 
utveckling i antalet bilägare. Det är främst en fråga om nivåskillnader, vilket 
framgår av figuren nedan. Figur 45 visar den förväntade utvecklingen under 
perioden, räknat med tidigare angivna antaganden om bensinpriser etc. 
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Figur 45 Verkligt antal hushållsägda bilar 1980–1995 (grå kurva) och förväntat 
antal enligt modell 1998–2010 (svart kurva). 

 
För år 2010 anger modellen 3 985 831 personbilar som ägs av hushållen eller av 
personliga företag (se tidigare definitioner). Enligt aktuellt scenario antas 
leasingbilarnas andel av alla hushållsdisponerade bilar vara 4 procent, vilket med 
ovanstående antal ägda bilar ger knappt 166 076 stycken och totalt 4 151 907 
hushållsdisponerade bilar. Andelen juridiskt ägda bilar, som inte räknas in i 
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ovanstående summa, har varit svagt avtagande men typiskt legat kring 4 procent. 
Om denna andel antas gälla för 2010 så kommer det totala antalet personbilar då 
att uppgå till 4 324 903 personbilar. Jämfört med nuläget (2001) innebär det en 
årlig ökning med knappt en procent. 

 
 

4.4 Bildisposition och bilkonkurrens 
I modeller för reseefterfrågan och färdmedelsval kan andelen personer som 
disponerar bil utgöra en viktig förklaringsvariabel. Så är fallet för vissa modeller 
inom Sampers. Med bildisponerare menas då personer, inklusive barn, som bor i 
hushåll med bil. Se vidare avsnitt 2.7.1, där också beräkningsmetoden redovisas.  

Antalet bilägare och bilar är naturligtvis en viktig förutsättning vid beräkning 
av antalet bildisponerare. Andra faktorer spelar dock också in, till exempel 
befolkningssammansättningen och hushållens sammansättning. Vi redovisar här 
uppskattad bildisposition enligt modellen och jämför det med data från 
urvalsundersökningen RES/Riks-RVU (resvaneundersökning). 

 
Tabell 11  Andel bildisponerare enligt modell och resvaneundersökning 1998 och 
2010. 

År Modell Resvaneundersökning 
1998 79,7 % 81,6 % 
2010 83,0 % - 

 
 

4.5 Regional variation 
På samma sätt som modellresultatet på riksnivå beror av förväntad 
befolkningsutveckling och modellerad in- och utträdesbenägenheten, så beror den 
förväntade regionala variationen på strukturella skillnader i befolknings-
utvecklingen och olikheter i modellerna för respektive grupp av kommuner. I en 
modell som denna, med tonvikt på regionala uppskattningar, är det naturligt att 
analysera utfallet i termer av regional variation. Det handlar om att belysa 
utvecklingen i stort och i olika delar av landet, vilka kommuner som förväntas öka 
minst och mest, och analysera anledningen till skillnader. Är det modellen och 
förväntade nivåer på in- och utträdesbenägenheten som leder till skillnader, eller 
är det mera en fråga om förväntad befolkningsutveckling. 

Analysen i detta avsnitt bygger på jämförelser i antal bilägare. Omräkning till 
motsvarande antal bilar, som naturligt är ett intressantare mått, ger ingen 
strukturell skillnad utan är till största delen en fråga om skalning med en konstant 
faktor44. 

Enligt modellen och tidigare beskrivna antaganden innebär tidsperioden 1997–
2010 en ökning av antalet bilägare på nationell nivå med cirka 17 procent, från 
3,049 miljoner till 3,581 miljoner. Under samma period förväntas befolkningen 
öka med knappt 5 procent. Räknat i antal bilägare per vuxen invånare (17–100 år) 
motsvarar detta tillsammans en ökning från 0,435 till 0,487. 

                                                 
44 Eftersom omräkning mellan bilägare och bilar sker med en omräkningsfaktor på förväntad 
förändring mellan två år, så är det inte precis ett konstant förhållande dessa variabler emellan. De 
följer dock varandra så bra att bilden blir densamma oavsett vilken som studeras. 
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I fråga om antal bilägare per kommun så är det naturligtvis en stark koppling 
till befolkningsunderlag. De kommuner som har flest bilägare är också de som 
ligger högt i befolkning. Däremot kan skillnader i relativt bilinnehav göra att 
ordningsföljden inte exakt överensstämmer med ordningen i fråga om 
befolkningsmängd. Tabell 12 visar de tio kommuner med störst respektive minst 
antal bilägare, enligt prognos för 2010. Den inbördes skillnaden i befolkning 
mellan de fyra största kommunerna är så markerad att ordningen inte kan 
påverkas av olika relativt antal bilägare. De kommuner som följer därefter är dock 
så jämnstora att skillnader i relativt bilägande verkligen slår igenom på ordningen. 
Notera den stora skillnaden mellan kommuner; 193 000 bilägare i Stockholms 
kommun och bara knappt 2 000 i Bjurholm. De största kommunerna är så stora att 
de svarar för en märkbar andel av bilinnehavet i hela landet. Bara Stockholms 
kommun svarar för drygt fem procent av bilägandet och de tio största 
kommunerna för tillsammans över tjugo procent.  

 
Tabell 12 De tio kommuner med störst respektive minst antal bilägare 2010. 

Störst  Minst 
Kommun Bilägare  Kommun Bilägare 
Stockholm         193 343  Bjurholm          1 962 
Göteborg 147 660  Sorsele           2 508 
Malmö 82 156  Dorotea           2 633 
Uppsala           68 779  Arjeplog          2 577 
Norrköping        47 172  Malå              2 801 
Örebro            46 748  Åsele             3 023 
Västerås          45 820  Ydre              3 358 
Linköping         45 790  Munkfors          3 412 
Helsingborg       45 314  Överkalix         3 305 
Jönköping         44 579  Skinnskatteberg  3 671 

 
Bilden av var bilägandet är som störst blir fullständigt förändrad om hänsyn tas 
till befolkningsunderlaget. De största kommunerna, räknat i befolkning, är ofta de 
med lägst relativt bilägande. Störst andel bilägare har istället kommuner i 
glesbygd, med dåligt utbyggd kollektivtrafik etc. Tabell 13 visar de kommuner 
som har störst respektive minst antal bilägare per vuxen invånare (17 år och 
äldre). Notera att fem av kommunerna med minst andel bilägare återfinns bland de 
med störst absolut antal bilägare. Övriga fem kommuner är kommuner i 
Stockholms län. 
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Tabell 13  Kommuner med störst respektive minsta antal bilägare per vuxen 
invånare. Som jämförelse ligger riksgenomsnittet på cirka 0,48.  

Störst  Minst 
Kommun Biläg/inv  Kommun Biläg/inv 
Malung            0.610  Sundbyberg       0.296 
Orust 0.606  Solna             0.300 
Torsby            0.606  Stockholm        0.300 
Härjedalen        0.605  Malmö 0.370 
Sunne             0.604  Göteborg 0.374 
Eda               0.602  Botkyrka          0.415 
Älvsbyn           0.601  Uppsala           0.418 
Älvdalen          0.600  Lidingö           0.418 
Laholm            0.600  Linköping         0.420 
Hagfors           0.599  Nacka             0.421 

 
Både i fråga om absolut och relativt antal bilägare har de två senaste tabellerna 
avsett prognosresultat för 2010. Relationen mellan olika kommuner hade dock 
varit helt eller närmast oförändrad om tabellerna istället hade visat situationen 
1998. Resultatet har alltså egentligen inte så mycket med modellen eller dess 
resultat att göra, utan är mera en bild av nuläget. 

Modellen anger, som tidigare nämnts, en ökning i antalet bilägare med cirka 16 
procent. Variationen mellan olika kommuner är dock stor. Som mest är den 
förväntade ökningen i enskilda kommuner över 30 procent, medan de i andra 
kommuner är en fråga om minskning med upptill 12 procent. Tabell 14 visar de 
tio kommuner som förväntas öka respektive minska mest i antal bilägare mellan 
åren 1998 och 2010. 

 
Tabell 14  Kommuner med störst ökning respektive minskning av det förväntade 
antalet bilägare, 1998–2010. 

Störst  Minst 
Kommun Förändring

1998–2010 
 Kommun Förändring 

1998–2010 
Vaxholm           44.6 %  Bjurholm          -12.0 % 
Botkyrka          42.1 %  Arjeplog          -10.6 % 
Nacka             41.9 %  Skinnskatteberg  -9.1 % 
Vallentuna 41.0 %  Malå              -8.5 % 
Värmdö            38.8 %  Karlsborg -7.8 % 
Huddinge          36.5 %  Gullspång -6.8 % 
Håbo              36.3 %  Laxå              -5.9 % 
Ekerö             34.6 %  Dorotea           -5.3 % 
Salem             34.4 %  Lekeberg          -5.3 % 
Haninge           33.8 %  Storfors          -4.4 % 

 
Hur förklaras den extremt höga förväntade ökningen i Vaxholm? Beror det på stor 
ökning av befolkningen, av ökad inträdesbenägenhet eller av ”gynnsammare” 
framtida ålderssammansättning? Det senare skulle betyda relativ ökning i åldrar 
med högt genomsnittligt bilägande. En ytterligare möjlighet är förändrad 
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inkomstprofil i en kommun. Inflyttning av höginkomsttagare kan leda till ökat 
bilinnehav, utan att befolkningssammansättningen i fråga om ålder och kön 
förändras. I modellen behandlas dock inte inkomstvariationen på den fina nivån, 
varför denna effekt inte kan uppstå. 

För Vaxholm och flera andra kommuner i Stockholms län innebär perioden 
1998–2010 en stor förväntad befolkningsökning. Vaxholm ökar till exempel med 
20 procent, och Ekerö med över 25 procent. Se vidare tabellen nedan. Slutsatsen 
är att en stor del av den förväntade ökningen i antal bilägare förklaras av 
underliggande befolkningsökning. Ålderssammansättningen i kommunerna i 
Stockholms län är också sådan att den leder till ökat bilinnehav. Som tidigare 
påpekats förstärks dessutom utvecklingen av de gynnsamma antaganden som 
ligger i scenariot. 

 
Tabell 15 Kommuner med störst respektive minst befolkningstillväxt 1998–2010. 

Störst  Minst 
Kommun Befolkning

1998–2010 
 Kommun Befolkning 

1998–2010 
Ekerö             25.8 %  Bjurholm          -12.3 % 
Håbo              24.9 %  Hällefors         -10.1 % 
Värmdö            20.5 %  Arjeplog          -9.1 % 
Vaxholm           20.0 %  Karlsborg -8.8 % 
Vallentuna 17.5 %  Hofors            -8.1 % 
Salem             17.4 %  Ånge              -8.1 % 
Österåker         17.3 %  Fagersta          -7.8 % 
Nacka             16.5 %  Överkalix         -7.5 % 
Norrtälje         15.5 %  Malå              -7.5 % 
Sollentuna        15.1 %  Laxå              -7.5 % 

 
I tabellerna hittills över utvecklingen av antalet bilägare har bilden påverkats av 
olikheter i befolkningsunderlag eller i förväntad ökning av befolkningen. Ökning 
eller förväntad minskning i antalet bilägare har då direkt kunnat förklaras av 
sådana befolkningsförändringar. En mera renodlad bild fås om bilägare per 
invånare studeras, och särskilt förändringar av detta mellan 1998 och 2010.   

Tabell 16 visar de kommuner som ökar respektive minskar mest under 
tidsperioden.  

Vad är det då som utmärker dessa kommuner? Det är inte fråga om enbart ökad 
befolkning och det är inte fråga om att in- och utträdesbenägenheten kan vara 
extra ”gynnsam” jämfört med övriga kommuner i samma grupp45. Istället kan det 
vara fråga om förändringar i ålderssammansättningen och eventuellt i fördel-
ningen mellan män och kvinnor. En annan möjlighet är att kommuner kan ha 
blivit felaktigt grupperade. Enligt tidigare beskrivning så är grupperingen gjord 
enligt aningen schablonmässiga principer. Man kan tänka sig att enskilda 
kommuner till sin karaktär, i fråga om in- och utträdesbenägenhet, mera påminner 
om kommuner i en annan grupp än de som ingår i den egna gruppen. 
 

                                                 
45 Observera att samma in- och utträdesmodeller används för alla kommuner inom samma grupp.  



 

84 VTI rapport 476 

Tabell 16  Kommuner med störst respektive minst ökning, 1998–2010, av relativt 
bilägande (bilägare per vuxen). 

Störst  Minst 
Kommun Ökning av 

ägare/invånare 
 Kommun Ökning av 

ägare/invånare 
Växjö             9.5 %  Lekeberg          -6.4 % 
Uddevalla 9.4 %  Skinnskatteberg  -1.6 % 
Trollhättan 9.1 %  Gullspång -1.3 % 
Vallentuna 9.1 %  Bollebygd -1.1 % 
Borås 8.8 %  Mullsjö -1.0 % 
Motala            8.8 %  Arjeplog          -1.0 % 
Botkyrka          8.7 %  Malå              -0.6 % 
Karlstad          8.7 %  Dorotea           -0.3 % 
Tranås            8.2 %  Norsjö            0.0 % 
Karlskrona        8.0 %  Gagnef            0.1 % 

 
Låt oss ta Växjö som exempel. I den gruppindelning som nu tillämpas tillhör 
Växjö grupp 5 (se tabell sidan 21), vilket är samma grupp som många kommuner 
med mycket mindre tätorter tillhör. Där finns t.ex. Aneby, Kinda och Laxå, men 
också kommuner med större tätorter såsom Oskarshamn och Nyköping. 
Gränsdragningen är svår och det är naturligtvis en risk för felaktiga bedömningar 
på marginalen. Det handlar då om kommuner som i figuren på sidan 19 motsvaras 
av punkter i gruppens ytterkant. För Växjö kan man konstatera att grupp fyra hade 
varit bättre än grupp fem, som är den som nu gäller. Figur 46 jämför observerad 
inträdesbenägenhet 1995 med modellberäkning enligt nuvarande gruppindelning 
(grupp 5) och då Växjö klassas i grupp 4. Det senare ger markerat bättre 
överensstämmelse med observerade data. Med den grupptilldelningen skulle 
antalet bilägare per invånare öka med 0,022 istället för 0,095 enligt tidigare 
beräkning. Detta belyser vikten av gruppindelningen och behovet av fortsatt 
utveckling. 
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Figur 46 Inträdesbenägenhet 1995 för män 17–90 år i Växjö. Dels enligt 
observerade data (grå kurva), dels enligt nuvarande modell (svart heldragen 
kurva) och dels enligt modell för kommungrupp 4 (streckad svart linje). 
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Avslutningsvis ska det nämnas att ovanstående analys, där en enskild kommun 
klassas om och beräknas med en annan modell än den ursprungliga, innebär ett 
visst fel. I exemplet ovan skulle naturligtvis den alternativa modellen (grupp 4) 
fungera ännu bättre om Växjö hade ingått i skattningsunderlaget.   

 
 

4.6 Stockholms län 
Knappt tjugo procent av landets personbilar är registrerade i Stockholms län. Där 
är visserligen bilinnehavet, uttryckt i antal bilar per invånare, lägst i landet men 
med stor befolkning blir länets ändå tyngd i fråga om antal bilar. Samtidigt är det i 
Stockholm och i andra storstadsregioner som trafikproblemen är störst, vilket 
ytterligare ökar intresset för den framtida utvecklingen – både i fråga om 
bilinnehav och om trafikarbete. Det är mot denna bakgrund naturligt att särskilt 
belysa utvecklingen i länet, vilket är syftet med detta avsnitt. 

Under perioden 1997–2010 förväntas befolkningen i Stockholms län öka med 
drygt 10 %. Enligt modellen och tidigare givna förutsättningar kommer samtidigt 
antalet bilägare öka med 30 %. Det innebär en årlig ökning med mer än två 
procent och en totalt sett större ökning än under den längre perioden 1980–1995. 
Figur 47 visar utvecklingen enligt modell och verklighet 1981–1995 samt den 
prognostiserade utvecklingen 1998–2010. 
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Figur 47 Verkligt antal bilägare 1981–1995 (grå kurva) i Stockholms län och 
motsvarande utveckling enligt modell (svart kurva). För perioden 1998–2010 
visas förväntad utvecklingen enligt prognosmodellen. Prognosen utgår från ett 
givet antal bilägare 1998, som i brist på andra data har ersatts med data för 
1995. 
Är den kraftiga ökningen för perioden 1998–2010 rimlig? I landet som helhet 
beräknas antalet bilägare öka med knappt 17 procent, vilket alltså ska jämföras 
med 30 procents ökning i Stockholms län. Enskilda kommuner förväntas öka i 
ännu snabbare takt. För att bedöma rimligheten är det nödvändigt att isolera vilka 
faktorer som gör att utvecklingen i Stockholm avviker så mycket från 
utvecklingen i övriga landet.  

Vid tillämpning av modellen antas samma utveckling av bakomliggande 
variabler, t.ex. inkomst och bensinpris, gälla i alla kommuner. Det som däremot 
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skiljer mellan olika regioner är antal bilägare vid basåret, förväntad befolknings-
utveckling och vilken in- och utträdesmodell som tillämpas. För det första skulle 
enskilda kommuner kunna ligga ”omotiverat” lågt i antal bilägare, det vill säga 
lägre än andra jämförbara kommuner. Modellen skulle då snabbt öka antalet 
bilägare till en viss nivå46. Tabell 17 visar nivå och förändring i antal bilägare och 
bilägare per invånare för kommunerna i Stockholms län. Tabellen tyder inte på 
något samband mellan nivån i antalet bilägare vid basåret och den prognostiserade 
utvecklingen. Det är därför inte troligt att kraftig utveckling i antalet bilägare 
skulle bero på låg initial nivå. 
 
Tabell 17  Antal bilägare och bilägare per invånare 1998 och enligt prognos för 
år 2010, i kommunerna i Stockholms län. 

 1998 2010 
Kommun Bilägare Bilägare/inv. Bilägare Bilägare/inv. 
Botkyrka          17 592 0.328 24 994  (+42.1 %) 0.415 (+0.087)  
Danderyd          9 057 0.393 10 407  (+14.9 %) 0.421 (+0.029) 
Ekerö             6 988 0.440 9 409    (+34.6 %) 0.471 (+0.031) 
Haninge           18 458 0.362 24 690  (+33.8 %) 0.421 (+0.060) 
Huddinge          21 552 0.352 29 424  (+36.5 %) 0.421 (+0.070) 
Järfälla          17 439 0.377 21 546  (+23.6 %) 0.423 (+0.046) 
Lidingö           11 727 0.370 14 023  (+19.6 %) 0.418 (+0.048) 
Nacka             19 229 0.345 27 293  (+41.9 %) 0.421 (+0.075) 
Norrtälje         19 128 0.474 25 194  (+31.7 %) 0.541 (+0.067) 
Nynäshamn        7 291 0.404 9 464    (+29.8 %) 0.460 (+0.056) 
Salem             3 879 0.400 5 214    (+34.4 %) 0.458 (+0.058) 
Sigtuna           10 511 0.403 13 955  (+32.8 %) 0.466 (+0.063) 
Sollentuna        16 187 0.375 21 079  (+30.2 %) 0.424 (+0.049) 
Solna             12 937 0.276 14 872  (+15.0 %) 0.300 (+0.024) 
Stockholm         150 407 0.250 193 343 (+28.5 %) 0.300 (+0.050) 
Sundbyberg        7 468 0.278 8 496    (+13.8 %) 0.296 (+0.019) 
Södertälje        25 143 0.387 33 455  (+33.1 %)  0.461 (+0.074) 
Tyresö            10 790 0.382 13 756  (+27.5 %) 0.424 (+0.042) 
Täby              19 239 0.414 23 718  (+23.3 %) 0.470 (+0.056) 
Upplands-Bro      6 091 0.394 8 029    (+31.8 %) 0.461 (+0.067) 
Upplands-Väsby 11 015 0.390 14 452  (+31.2 %) 0.467 (+0.076) 
Vallentuna 8 107 0.456 11 431  (+41.0 %) 0.546 (+0.091) 
Vaxholm           2 483 0.378 3 590    (+44.6 %) 0.455 (+0.077) 
Värmdö            8 718 0.407 12 101  (+38.8 %) 0.468 (+0.062) 
Österåker         10 735 0.428 13 941  (+29.9 %) 0.474 (+0.046) 
Stockholms län 452 171 0.317 587 876 (+30.0 %) 0.379 (+0.062) 
 

                                                 
46 Man kan visa att en konstant nivå på in- och utträdesbenägenheten, undre oförändrad 
befolkning, leder till ett asymptotiskt värde på bilinnehavet. Resonemanget ovan bygger på tanken 
att det initiala antalet bilägare skulle ligga markerat under denna nivå, varvid tillämpning av 
modellen skulle leda till insvängning mot den asymptotiska nivån. Detta illustreras senare i 
avsnittet om känslighetsanalys (sidan 88). 
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Befolkningsutvecklingen kan principiellt påverka antalet bilägare på två sätt. För 
det första leder ökad befolkning till ökat antal bilägare, även om relativa 
bilinnehavet är konstant. För det andra kan befolkningssammansättningen 
förändras i riktning mot en ålders- och könsfördelning som automatiskt innebär 
flera bilägare. Män och kvinnor äger bil i olika stor utsträckning och på samma 
sätt varierar bilägandet mellan olika åldrar. Om utvecklingen går mot större andel 
befolkning i grupper med högt bilägande så leder det till total ökning utan att 
befolkningsstorlek behöver öka. Detta är fallet i Stockholms län.  

Av hela ökningen i antalet bilägare förklaras 34 procent av ökad befolkning 
och förändrad befolkningssammansättning. Den återstående delen av ökning 
motsvarar i sig en ökning av antalet bilägare på 19,8 procent. Som jämförelse 
konstateras att 19 procent av ökningen på riksnivå förklaras av befolknings-
förändringar och att återstående delen, på samma sätt som ovan, motsvarar en 
ökning på 13,5 procent av antalet bilägare.  

Slutsatsen är att den ”befolkningsjusterade” ökningen i Stockholms län är 
större än i landet i övrigt. Vi förklarar detta genom att gå tillbaka till modellerna 
för in- och utträdesbenägenhet, och jämföra de olika modeller som tillämpas för 
olika grupper av kommuner. En viktig observation är då att de modeller som 
används för kommuner i Stockholm i allmänhet har högre inkomst- och BNP-
elasticitet än övriga modeller. Det gör att den kraftiga utvecklingen av inkomster 
och BNP enligt prognosförutsättningarna får större effekt i Stockholm. 
Koefficienten för bensinpriset är visserligen, till beloppet, störst där men eftersom 
bensinpriset antas vara oförändrat jämfört med 1998 får detta inte motsvarande 
negativ effekt. Under ett antagande om viss ökning av bensinpriset är det troligt 
att den positiva effekt som kommer av ökade inkomster och BNP skulle 
neutraliseras genom bensinpriset.  

Sammanfattningsvis konstaterar vi att prognosförutsättningarna är extra 
gynnsamma för Stockholmsregionen, vilket tillsammans med gynnsam befolk-
ningsutveckling leder till en snabbare ökning än i riket i sin helhet. 

 
 

4.7 Känslighetsanalys 
Känslighetsanalys syftar här till att avgöra hur modellresultatet påverkas av 
förändringar i indata. I fråga om känslighet med avseende på bensinpris och 
inkomst ligger detta nära beräkning av elasticitetsmått, vilket tidigare diskuterats i 
avsnitt 2.8. Även hur modellens resultat beror på antagen befolkningsutveckling 
är dock intressant.  

Med tidigare redovisade antaganden ger modellen en ökning av antalet bilägare 
eller hushållsägda bilar med knappt 20 procent mellan åren 1998 och 2010. Ett 
sätt att beskriva modellens känslighet skulle kunna vara att kvantifiera hur den 
totala ökningen förklaras av förändringar i alla ingående respektive faktorer. Man 
tänker sig då att den observerade ökningen kan delas upp i en del som beror på 
ökade inkomster, en annan beroende på ändrat bensinpris etc. Det vore möjligt 
med en rent linjär modell. Då kan effekten av respektive förklaringsvariabel 
särskiljas, och effekten är dessutom oberoende av storleken på övriga förklarings-
variabler.  

Med en icke-linjär modell, som in- och utträdesmodellerna, går det inte att föra 
exakt den typen av resonemang. Betydelsen av en förändring i en enskild variabel 
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beror då på aktuella värden på andra variabler. Samvariation mellan olika 
variabler kan dessutom göra bilden ännu mera otydlig.  

Vi ska i detta avsnitt studera känslighet men på ett mindre ambitiöst sätt. 
Utgående från tidigare antaganden om bland annat bensinpris och inkomst, och 
given förväntad befolkningsutveckling jämförs prognosen med utfallet då 
respektive förklaringsvariabel antas vara oförändrad jämfört med basåret 1998. 
Effekten av antagen befolkningsutveckling är dock svårare att bestämma. För 
varje år kräver framstegning av modellen befolkningsuppgifter med uppdelning 
på 1-årsklasser av befolkningen. Befolkningsdata måste därför både beskriva total 
utveckling från år till år på kommunnivå, men även hur kohorter47 förändras i 
storlek över tiden. 

För att isolera effekten av befolkningsutveckling skulle en variant kunna vara 
att fixera in- och utträdesbenägenheten för respektive ålder, män och kvinnor. 
Tanken är då att all förändring i beräknat antal bilägare ska bero på förändringar i 
befolkningens storlek eller ålderssammansättning. Detta är dock inte helt korrekt. 
Man kan lätt visa att om befolkningen och in- och utträdesbenägenheten är 
konstant så stabiliseras det beräknade antalet bilägare, men inte direkt. Det tar 
några år innan processen har svängt in sig och nivån stabiliserats.  

Figur 48 visar ett exempel på detta fenomen. Vi antar en befolkning på 
konstant 1 000 personer, utan uppdelning på åldrar och kön, konstant utträdes-
benägenhet på 0,2 och inträdesbenägenhet som först är 0,1 och sedan i ett steg går 
upp till 0,3. Från början antas noll bilägare. Figuren visar hur det först dröjer cirka 
tio år innan antalet bilägare har stabiliserats. När sedan inträdesbenägenheten går 
upp dröjer det 3–4 år innan den nya konstanta nivån i antalet bilägare har antagits. 
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Figur 48 Konstruerat exempel på insvängningstid vid framskrivning med in- och 
utträdesbenägenheter. Här görs ingen åldersuppdelning utan istället studeras en 
hel befolkning om 1 000 personer. Från början antas inga bilägare, konstant 
utträdesbenägenhet på 0,2 och inträdesbenägenhet som från början är 0,1 och 
som sedan, i ett steg, går upp till 0,3. Övre diagrammet visar beräknat antal 
bilägare och det nedre antagen inträdesbenägenhet. 

                                                 
47 Med kohorter menas här grupper av män eller kvinnor i en kommun med samma födelseår. 
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I verkligheten är förändringarna från år till år så små att man knappast ska 
förvänta sig så lång tid för insvängning. Exemplet visar dock att en viss del av 
förändringen i antal bilägare då in- och utträdesbenägenheten hålls konstant kan 
hänföras till insvängning. Det ska observeras att stabiliserat antal bilägare under 
konstant in- och utträdesbenägenhet förutsätter att ålderssammansättningen och 
fördelningen män/kvinnor också stabiliseras. Det är alltså inte tillräckligt att 
befolkningens totala storlek är konstant. Vidare är det inte självklart vilken 
konstant nivå på in- och utträdesbenägenheten som ska ansättas. Basåret kan ju 
ligga högre än vad som väntas för kommande år, vilket betyder att resultatet trots 
allt enbart inte innehåller förändringar som kan hänföras till befolkning. 

För att beräkna den rena befolkningseffekten väljer vi en helt annan ansats. Vi 
antar att basårets andel bilägare per invånare, uppdelat på ålder, kön och kommun, 
är konstant över hela tidsperioden. Tillämpning på de olika årens befolkningsdata 
bör då ge en god uppskattning av det som söks. 

I de fyra följande figurerna visas utvecklingen i antalet bilägare räknat enligt 
scenario (sidan 62), enligt ovanstående antagande om oförändrat relativt 
bilinnehav (befolkningsresonemanget ovan), och enligt modellberäkning med, i 
tur och ordning, följande antaganden: 

• In- och utträdesbenägenheten fixerad till 1998-års modellberäknade nivå. 
• Scenario men med 1,00 kr högre bensinpris (9,00 i 1998 års penningvärde). 
• Scenario men med en procentenhet lägre årlig tillväxt (BNP) och 

realinkomstökning. 
• Scenario men med en procentenhet högre andel leasingbilar. 
 

Den tjocka svarta kurvan i Figur 49 visar det beräknade antalet bilägare i Sverige 
1998–2010 under antagande om att in- och utträdesbenägenheten fixeras på 1998-
års modellberäknade nivå. Den övre grå kurvan motsvarar den modellberäknade 
utvecklingen enligt scenariot (sidan 62) och den undre grå kurvan den utveckling 
som motsvaras av oförändrat antal bilägare per invånare, räknat per ålder, kön och 
kommun. Det betyder att vi för alla kommuner år 1998 har beräknat andelen 
bilägare per invånare för män och kvinnor i varje 1-års grupp 17–100 år. Dessa 
andelar antas sedan vara konstanta och tillämpas direkt på befolkningsdata för 
varje år 1999–2010. Detta ger den undre grå kurvan, som ska tolkas som en 
framskrivning av bilägande 1998 med hänsyn taget till enbart befolkning. Om 
antalet bilägare ökar mer än det, så beror det inte på befolkningssamman-
sättningen. 
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Figur 49 Antal bilägare i Sverige 1998–2010 enligt scenario (övre grå kurvan), 
1998-års relativa bilinnehav per ålder, kön och kommun (undre grå kurvan) och 
med in- och utträdesbenägenhet fixerat till 1998-års modellberäknade nivå (svart 
tjock kurva). 
 
Den rena befolkningsfaktorn, enligt den nedre grå kurvan, ger en ökning av 
antalet bilägare med 3,2 procent mellan åren 1998 och 2010. Det är mindre än 
motsvarande ökning av befolkningen, vilket beror på att ålderssammansättningen 
har förändrats åt ett som historiskt har inneburit lägre bilägande, framför allt 
genom större andel äldre. Mycket talar dock för att dessa grupper i framtiden 
kommer äga bil i större utsträckning och alltså inte ge upphov till denna effekt. I 
kommande figurer ligger de tidigare grå kurvorna kvar som referens. 

I de två följande figurerna undersöks effekten av höjt bensinpris, ökning med  
1 kr per liter i 1998-års penningvärde, och en procentenhet lägre realinkomst-
ökning/BNP-tillväxt jämfört med scenariot. Figur 50 visar effekten av ökat 
bensinpris och detta i kombination med BNP/inkomstförändringen. 
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Figur 50  Antal bilägare i Sverige 1998–2010 enligt scenario (övre grå kurvan), 
1998-års relativa antal bilägare (undre grå kurvan) och enligt scenario men med 
1,00 kr högre bensinpris (1998-års penningvärde) (svart tjock kurva). Den 
prickade kurvan motsvarar en kombination av högre bensinpris och lägre tillväxt 
i BNP och realinkomst (minus en procentenhet jämfört med scenario).  
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På motsvarande sätt visar Figur 51 marginella effekten av 1 procentenhets lägre 
BNP-tillväxt och realinkomstökning, och detta i kombination med ökat bensinpris 
enligt tidigare. Kurvan som motsvarar den kombinerade effekten är samma som i 
föregående diagram. 
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Figur 51  Antal bilägare i Sverige 1998–2010 enligt scenario (övre grå kurvan), 
baserat på 1998-års relativa antal bilägare (undre grå kurvan) och enligt 
scenario men med 1 procentenhets lägre BNP-tillväxt och realinkomstökning 
(svart tjock kurva). Den prickade kurvan motsvarar en kombination av högre 
bensinpris och lägre tillväxt i BNP och realinkomst. 
Figur 52 visar avslutningsvis hur andelen leasingbilar påverkar den modell-
beräknade utvecklingen avseende antalet bilägare. I scenariot antas leasingbilar 
svara för fyra procent av alla hushållsdisponerade personbilar. Om denna andel 
ökar med en procentenhet (motsvarar knappt 40 000 bilar) så minskar, enligt 
modellen, antalet bilägare med knappt 30 000. Omräknat till bilar blir det knappt 
40 000 och i samma storleksordning som förändringen i antalet leasingbilar. 
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Figur 52  Antal bilägare i Sverige 1998–2010 enligt scenario (övre grå kurvan), 
baserat på 1998-års relativa antal bilägare (undre grå kurvan) och enligt 
scenario men med 1 procentenhet större andel leasingbilar. 
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5 Avslutande kommentarer 
I rapporten har VTI:s bilinnehavsmodell beskrivits och i detalj analyserats. 
Modellen ger på riksnivå ett rimligt resultat, vilket i de flesta fallen även gäller 
prognoser på kommunal nivå. Det scenario som resultaten här har baserats på 
innebär antaganden om en påtagligt gynnsam utveckling med kraftig 
inkomstökning, stark tillväxt och oförändrade bensinpriser. Sammantaget leder 
detta till relativt stor ökning av bilinnehavet, men vilket ändå uppfattas som 
rimligt under gjorda antaganden. För vissa kommuner, särskilt i Stockholms-
regionen, ger modellen troligtvis en överskattning av det framtida bilinnehavet.  

Fortsatt arbete med modellen bör inriktas på att komma till rätta med brister i 
nuvarande modell, främst gällande följande punkter. 

 
• Områdesindelningen har en avgörande inverkan på resultatet. Nuvarande 

indelning bör särskilt ses över för Stockholms län. Se också exemplet med 
Växjö (sidan 84). 

• Inträdesbenägenheten för yngre (18–24 år) har dramatiskt minskat under 
nittiotalet. Detta är särskilt tydligt i storstadsregionerna. Nuvarande modell 
förmår bara delvis att återge denna förändring. Statistik för perioden efter 
1995 och ny modellskattning vore här värdefullt. 

• Även körkortsinnehavet i yngre åldrar har gått ned, vilket naturligtvis kan 
vara en förklaring till minskat bilinnehav. För att separera körkortsinnehav 
från bilinnehav skulle definitionen av inträdesbenägenhet kunna ändras. Om 
den istället definieras som antalet bilinträdare i förhållande till antalet 
billösa med körkort skulle en konstaterad minskning inte kunna bero på 
minskat körkortsinnehav. I en separat modell skulle då körkortinnehavet 
uppskattas varefter tillämpning på den nya benägenheten kan ske. 

• I nuvarande modell används ett för grovt mått på inkomstvariation i landet. 
Istället för ett värde per region bör varje region ha sin egen uppdelning efter 
ålder och kön. Se sidan 64. 

• Enligt modellen påverkas bilinnehavet av tillgången till kollektivtrafik 
endast genom att olika kommuner, med mer eller mindre väl utbyggd 
kollektivtrafik, tillhör olika grupper för vilka olika delmodeller tillämpas. 
Det vore en förbättring om ett mått på tillgången till kollektivtrafik 
(tillgänglighet) kunde införas som en förklaringsvariabel i modellen. 

• I storstäderna, främst Stockholm, där parkeringsutrymmet är begränsat och 
det redan nu är stor överbelastning i vägsystemet finns det skäl att tro att 
bilinnehavet kan nå en mättnad. Det skulle kunna vara intressant att i 
modellen införa någon sådan asymptotisk nivå. 
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