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Förord 
De norska och svenska Vägverken, VINNOVA, Folksam, BIL Sweden AB, MRF och 
de svenska motororganisationernas samarbetsorgan MOSK har initierat ett femårigt 
forskningsprogram Bisek (2005-2009) som är speciellt inriktat på bilens sociala och 
ekonomiska aspekter på hushållsnivån.  

Som ett led i detta arbete har VTI fått i uppdrag att skriva en essä om hur hushållen 
anpassar sig till ändrade kostnader för bilinnehav och bilanvändning under olika skatte- 
och avgiftsregimer samt utföra en kunskapsöversikt över den forskning som pågår inom 
området. Arbetet med kunskapsöversikten har pågått parallellt med essäskrivningen 
men arbetet har även fortsatt efter det att essän har levererats till Bisek.  

Resultaten har presenterats på Biseks seminarium Bilens sociala och ekonomiska 
betydelse på Bilsalongen den 4 april 2006 där även Ylva Yngveson, Institutet för 
privatekonomi vid Föreningssparbanken och Tommy Gärling, Göteborgs universitet 
kommenterade essän.  

Rapporten är uppdelad i två delar, där del 1 innehåller essän och del 2 redovisar den 
kompletterande forskning som framkommit i kunskapsöversikten efter det att essän 
levererats. 

Essän inleds med en beskrivning av hushållens resvanor, bilinnehav och hushållens 
utgifter för bilanvändning samt regionala skillnader i resandet. Därefter belyses hur 
hushållen beter sig vid förändrade kostnader och hur bilanvändningen och bilinnehavet 
påverkas av olika faktorer. Slutligen avslutas del 1 med en diskussion om välfärds- och 
fördelningseffekter av prisförändringar och tänkbara forskningsfrågor. 

Del 2 innehåller en kompletterande beskrivning av den forskning som pågår om 
bilanvändning, bilinnehav, vilka fördelningseffekter som uppkommer vid förändrade 
kostnader kopplat till bilanvändning samt sambanden mellan å ena sidan stadsbyggnad 
och lokalisering och å andra sidan bilanvändning. 

Uppdraget har utförts av Åsa Vagland, projektledare och Roger Pyddoke vid VTI. Åsa 
har ansvarat för kapitel 2 om hushållens resvanor, kapitel 3 om huhållens bilinnehav 
och kapitel 4 medan Roger har ansvarat för kapitel 5 om hushållens utgifter för 
bilanvändning, kapitel 6 om hur hushållen anpassar sig till förändrade kostnader, kapitel 
7 om faktorer som påverkar bilinnehav, kapitel 8 om hur hushållen anpassar sig till 
förändrade kostnader samt kapitel 9 om välfärds- och fördelningseffekter av förändrade 
kostnader i del 1 samt hela del 2 om kompletterande forskning. Claes Eriksson har 
genomfört litteratursökningar. 

Värdefulla kommentarer på rapporten har lämnats av Henrik Swahn, Biseks 
projektledare, Ylva Yngveson, Institutet för privatekonomi vid Föreningssparbanken 
samt Jan-Eric Nilsson och Gunnar Lindberg, avdelningen för Transportekonomi på 
VTI. Rapporten har även behandlats på ett internt seminarium på avdelningen för 
Transportekonomi.  

 

Stockholm i juni 2006 

 

Gunnar Lindberg 

t.f. Forskningschef 
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Sammanfattning 
Den bästa och mest detaljerade kunskapen om bilanvändning i Sverige samt hur 
bilanvändningen förändras kommer från resvaneundersökningar. I dessa frågas 
regelbundet ett stort urval (8000 personer per år i Sverige) ur befolkningen noggrant hur 
de har rest en viss dag och mer översiktligt vilka långa resor de gjort den senaste 
veckan. Genom att jämföra svaren från flera år kan vissa slutsatser dras om hur 
bilanvändningen förändras. Med hjälp av dessa undersökningar kan också vissa 
slutsatser dras av hur individer och hushåll som skiljer sig avseende ålder, inkomstnivå, 
barn, bostadsort m.m. anpassar sig till kostnadsförändringar. Resvaneundersökningarna 
kan kompletteras med Statistiska centralbyråns undersökningar av hushållens utgifter. 
Dessa använder också återkommande urval av Sveriges hushåll och har också använts i 
tidigare studier. 

Det finns dessutom ett stort antal studier av hur antalet bilresor och körda kilometrar 
påverkas av bensinprisförändringar och andra kostnadsökningar. Dessa undersökningar 
tenderar dock att vara baserade på summerad (t.ex. till nationell nivå) bilanvändning och 
bensinförbrukning. Det innebär att det ur dessa undersökningar endast går att dra 
slutsatser om vad som händer på en summerad nivå. 

De viktigaste kostnadsposterna för att använda bil är bensin, fordonsinköp och 
underhåll. Det finns en lång rad skatter som kan påverka bensin- och fordonskostnader. 
Några av dessa är moms, koldioxidskatt, energiskatt och fordonsskatt. Men även olika 
former av avdrag påverkar kostnaderna för att använda bil. Förutom de direkta 
utgifterna för att använda bilen så kan även tidsåtgången för att göra resor öka eller 
minska. Den utgör också en del av kostnaderna, definierade i en vidare bemärkelse, för 
att använda bilen. 

Anpassningar till prisförändringar tar olika lång tid. I ekonomisk teori skiljer man på 
kort och lång sikt. Kort sikt är de anpassningar som kan ske och som sker omedelbart. 
Lång sikt är en period när även mer tidskrävande anpassningar hinner ske. I fallet med 
bilanvändning handlar det om sådana anpassningar som byte av fordon, byte av 
bostadsort och byte av arbete. Denna sikt är för bilanvändning ungefär fem till sju år.  

 

Iakttagelser från resvaneundersökningar och undersökningar av hushållsutgifter 

• De flesta resor i Sverige görs med bil. Bilresorna står för 60 procent av resorna 
och 75 procent av reslängden. 

• Fritidsresor är det vanligaste resärendet och över hälften av dessa resor görs med 
bil.  

• I alla livskategorier, oavsett om de är ensamstående eller sammanboende med eller 
utan barn, kör män mer bil än kvinnor. 

• Höginkomsttagare har längre resväg till arbetet, särskilt män. 
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• De flesta har tillgång till bil i hushållet. Tre fjärdedelar av hushållen har en eller 
flera bilar. Hushåll utan bil består främst av ensamstående ungdomar eller äldre. 
Vid årsinkomster över 120 000 kr i individinkomst har över 70 procent av 
individerna både tillgång till körkort och bil i hushållet.  

• Boende i skogslänens kustområden reser längst sträcka totalt sett per dag men har 
samtidigt kort resväg till arbetet. De som bor i Norrlands kustområden gör längst 
service- och inköpsresor medan fritidsresorna är längst i Stockholm – i alla fall när 
flyg- och tågresorna är medräknade. 

• Boende i skogslänen har korta restider när vi tittar på samtliga färdmedel och 
ärenden som utförs under en dag. Framför allt har de korta restider till arbetet 
jämfört med andra delar i landet. Man ska dock komma ihåg att fördelningen kan 
se annorlunda ut när endast bilresorna studeras.  

 

Vi har låtit SCB beräkna genomsnittliga utgifter för bensin uppdelat på fyra 
inkomstkvartiler i Glesbygdsverkets regioner. De genomsnittliga bensinutgifternas 
andel av hushållens genomsnittliga totala utgifter i de olika inkomstkvartilerna ligger 
mellan 3 och 7 procent. En ökning av bensinpriset med exempelvis 20 procent, vilket 
idag skulle vara cirka 2 kronor, leder således till att en ökning av bensinkostnadsandelen 
i den genomsnittliga hushållsbudgeten med mellan 0,6 och 1,4 procentenheter. I den 
lägsta inkomstkvartilen är de genomsnittliga hushållsutgifterna ca 180 000 kronor per 
år. Därav är bensinutgifterna cirka 9000 kr. Om bensinpriset ökar med 20 procent, och 
hushållet förbrukar lika mycket bensin som tidigare, ökar de totala utgifterna med 1800 
kronor dvs. en procent av de totala utgifterna.  

För enskilda hushåll kan bensinutgifternas andel av hushållets totala utgifter vara större. 
Spridningen i utgifterna indikerar att vissa av låginkomsttagarna använder en större 
andel av sina utgifter till bensin. Spridningen är särskilt stor i skogslänens inre delar. 

  
Bilanvändningen är okänslig för prisökningar på bensin  
I rapporten presenteras en rad beräkningar av priskänslighet. Dessa är beräknade för 
historiska anpassningar till prisförändringar och det därför inte självklart att de kommer 
att vara lika stora i framtiden. De centrala iakttagelserna av anpassningar till 
prisökningar redovisas nedan. 

 
Antalet bilresor och bilkilometrar påverkas litet av bensinprisökningar 
Om bensinpriset stiger med 20 procent så minskar antalet bilresor med 3,2 procent på 
kort sikt och med 3,8 procent på lång sikt vilket får anses vara en liten förändring. Detta 
kan tolkas på flera sätt: Vi sätter stort värde på att kunna använda bilen och bilen kan 
vara svår att ersätta som transportmedel. Vanans makt är stor vilket betyder att om man 
har bil använder man den. Det är lättare att på lång sikt anpassa andra dimensioner t.ex. 
resmål, reslängd, fordonets bensinförbrukning än att byta ut bilresan. 

Antalet bilresor som görs för näringsverksamhet är mindre känsligt för 
bensinprisökningar medan fritidsresorna är mer känsliga för bensinprisökningar än 
genomsnittet över samtliga resändamål. 

På lång sikt är det både antalet bilresor och antalet bilkilometrar med utbildning som 
syfte som är mest känsliga för bensinprisökningar. Det innebär att de som studerar i 

6 VTI rapport 545  



 

högre utsträckning än andra söker och finner andra alternativ när bilkostnaderna stiger. 
Studieorter har ofta alternativa färdmedel som cykel och kollektivtrafik samt korta 
avstånd samtidigt som studenter har sämre ekonomi. 

Valet av antal bilkilometrar är något mer känsligt för bensinprisökningar på lång än på 
kort sikt. Om bensinpriset ökar med 20 procent minskar antalet bilkilometrar med 3,2 
procent på kort sikt. På lång sikt minskar de med 5,2 procent. Det kan tolkas som att vi 
på längre sikt kan anpassa vår vardagliga bilanvändning (dvs. reslängden) något mer än 
bilresandet i sig. Det är i första hand fritidsresorna med bil som blir kortare eller ersätts 
med andra färdmedel på kort sikt när bensinpriserna går upp. 

 
Resefterfrågans känslighet för restidsändringar klart större 
Valet av antal bilresor har hög känslighet för restidsökningar på kort sikt men mindre på 
lång sikt. Om restiden ökar med 20 procent minskar antalet bilresor med 12 procent på 
kort sikt. På lång sikt minskar de med 6 procent. Om bilresan tar längre tid minskar vi 
på antalet bilresor, ofta genom att byta färdmedel, på kort sikt. Priskänsligheten bedöms 
vara lika stor för restidsminskningar som för restidsökningar.  

 
Bensinefterfrågans priskänslighet större än res- och bilkilometerefterfrågans 
Bensinefterfrågans känslighet för prisökningar är något större än den är för bilresor och 
bilkilometrar på kort sikt och klart större på lång sikt. Om bensinpriset ökar med 20 
procent så minskar bensinefterfrågan med cirka 5 procent på kort sikt och med cirka 14 
procent på lång sikt. Det innebär att hushållen, åtminstone historiskt sett, har kunnat 
anpassa bensinförbrukningen genom att på lång sikt exempelvis byta till bränslesnålare 
bilar. Därmed har bensinefterfrågan minskats och nästan hela prisökningen motverkats. 
Det sker dock inte utan välfärdsuppoffringar i form av högre kapitalkostnader för 
exempelvis mer bensineffektiva bilar eller genom att vissa resor bortprioriteras.  

 
Priskänsligheten för efterfrågan på att få köra i storstäder och på tullvägar 
varierar mycket 
Den kortsiktiga känsligheten för trängselavgifter och brotullar varierar mycket mellan 
studier av olika platser. På vissa ställen är den jämförbar med bilresornas och 
bilkilometrarnas känslighet för bensinprisförändringar. I London har det lokala antalet 
resor till den avgiftsbelagda zonen minskat ytterst litet, medan antalet bilresor till zonen 
minskat kraftigt. När valet bilresor har hög priskänslighet (som i London) innebär det 
troligen att det finns goda alternativ som bilanvändarna lätt kan byta till. Tolkningen av 
låg priskänslighet är att det finns få likvärdiga alternativ och att betalningsviljan för att 
kunna använda bilen därför är hög.  

 
Bilinnehavet är utbrett och relativt känsligt för inköpskostnads- och 
inkomstförändringar 
Bilinnehavet per person har ökat långsamt i Sverige de senaste fem åren. Det beror 
troligen på att de flesta redan har tillgång till bil. I åldrarna 25-74 år är kombinationen 
att både ha körkort och tillgång till bil i hushållet utbredd. Beroende på kön och ålder 
varierar det mellan 70–90 procent av alla individer.  

I en brittisk studie konstateras att man kan observera betydligt större förändringar av 
bilinnehav för enskilda hushåll när man följer flera individuella hushåll över tiden än 
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man kan i aggregerade data. Det innebär att det aggregerade bilinnehavet under en 
treårsperiod ökar något (2-3 procent) medan betydligt fler hushåll gör sig av med en 
eller flera bilar (10-12 procent av hushållen) eller skaffar sig bil (13-14 procent av 
hushållen). 

Den starkaste förklaringsfaktorn för att man upphör att inneha bil i Sverige är ålder. Det 
är de riktigt unga (18 till 24 år) och de riktigt gamla (över 80 år) som i stor utsträckning 
upphör att äga bil. Däremellan är sannolikheten att en individ ska lämna bilinnehav liten 
(mindre än 5 procent) och för medelålders med inkomst över 20 000 kronor i månaden 
mindre än 3 procent. Kvinnor som är äldre än 65 år har ett klart lägre körkortsinnehav 
än män i samma ålder. Bland kvinnor och män i åldrarna 45-65 år däremot, har 85 
procent av kvinnorna och 95 procent av männen körkort. 

Den aggregerade utvecklingen döljer det faktum att det finns grupper som i relativt stor 
utsträckning ”tvingas” upphöra att äga bil. Det beror på att den övervägande majoriteten 
av bilägare inte upphör att äga bil. 

Det finns också en fördröjning av körkortstagande och bilanskaffande i åldersgruppen 
18-25 år jämfört med hur det såg ut för 15 år sedan. Det beror troligen på att fler 
ungdomar studerar och har flyttat till studieorter där det finns goda alternativ till bilen. 

Bilinnehavet är ungefär lika känsligt för inkomst som för bensinpris. En ökning av 
inkomsterna med 20 procent ökar bilinnehavet med mellan 5 och 6 procent på kort sikt 
och med mellan 13 och 18 procent på lång sikt beroende på inkomstgrupp. Detta 
motsvarar även känsligheten när det gäller förändringar i inköpskostnader. En ökning av 
inköpskostnaderna med 20 procent minskar bilinnehavet med mellan 2 och 4 procent på 
kort sikt och med mellan 5 och 12 procent på lång sikt beroende på inkomstgrupp. 
Skattningar av bilinnehavets känslighet med avseende på inköpspris varierar dock 
mycket mellan olika studier, en del äldre studier finner höga priselasticiteter. 

 
Vi vet litet om hur hushållen anpassar sig till ökade kostnader 
Anpassningar till ökade kostnader sker till de mest attraktiva alternativen. Tillgänglig-
heten till attraktiva alternativ varierar mycket för olika individer och hushåll. För dem 
som har alternativ som är nästan lika bra som att använda bilen innebär det att 
anpassningar kan ske med små välfärdsuppoffringar. 

För andra kan det bästa vara att inte ändra beteendet utan att betala de högre 
kostnaderna. För dem som drabbas av ökade bensinkostnader kan det kortsiktiga 
alternativet vara att göra en resa med samma ändamål men kortare (för att göra inköp 
exempelvis till en affär på närmare håll) eller att prioritera bort resor. På längre sikt kan 
det vara möjligt att köpa en mer bensinsnål bil eller till och med att flytta. 

Hur sådan anpassning går till vet vi ganska litet om, då de flesta undersökningar enbart 
studerar ett hushålls resor under en kort period (en vecka). Särskilda studier av hur 
hushållen anpassar sig saknas. Som vi såg ovan är valet av bilresor som går till arbetet 
eller utbildning ungefär lika priskänsligt som fritidsresor på kort sikt. På lång sikt är 
dock bilresor med utbildning som syfte betydligt mer priskänsliga än de andra två 
reskategorierna. I hushåll med låga inkomster är bilanvändningen och bilinnehavet mer 
känsligt för bilrelaterade prisökningar än det är i övriga hushåll. 
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Välfärds och fördelningseffekter - Utgifterna för att använda bil utgör en liten 
andel av de totala utgifterna för flertalet hushåll 
Det kan finnas en liten andel hushåll som använder en betydligt större del av hushållets 
budget än genomsnittet för att använda bil och som följaktligen kan drabbas betydligt 
mer än det genomsnittliga hushållet i de olika inkomstkvartilerna av kostnadsökningar, 
men för flertalet hushåll torde även relativt kraftiga bensinprisökningar (upp till 30 
procent) öka de totala hushållskostnaderna vid oförändrad bilanvändning med mellan 1 
och 2 procentenheter.  

 
Iakttagelser från den kompletterande forskningsöversikten 
Utöver den litteratur som redovisas i essän finns det tre centrala teman i den 
huvdudsakligen utländska litteraturen. Ett övergripande tema är att det krävs noggranna 
analyser av enskilda hushåll för att kunna utröna hur olika hushåll anpassar sig till 
kostnadsändringar och hur anpassningen skiljer sig mellan hushåll. Det första centrala 
temat är att det finns ett antal utländska panel- eller kohortanalyser av bilanvändning 
och bilinnehav som fördjupat förståelsen av variationen i enskilda individers beteende 
(t.ex. Dargays arbeten). Dessa har bl.a. använts för att visa på stora skillnader mellan 
hushåll vad avser sannolikheten att skaffa bil eller att göra sig av med bilen.  

Det andra centrala temat är att det finns några intressanta utländska studier som belyst 
fördelningseffekter av kostnadsförändringar (t.ex. Gray, Farrington, Shaw, Martin och 
Roberts (2001)). Den viktigaste iakttagelsen är att bensinutgifterna för de flesta hushåll 
utgör en liten andel av hushållets utgifter. En annan viktig iakttagelse är att det kan 
finnas små grupper av hushåll som påverkas betydligt mer av kostnadsökningar. 
Samtidigt är det så att flera av de viktigaste urvalen för att studera hur hushållen 
påverkas i Sverige (hushållsutgifts- och resvaneundersökningar) har tunna urval i de 
grupper som kan påverkas mycket, främst hushåll med låga inkomster och stor 
bilanvändning t.ex. i glest befolkade områden. Därför kan en noggrann analys av 
fördelningseffekter kräva att urvalen riktas särskilt mot de grupper som kan tänkas 
påverkas mycket.  

Det tredje centrala temat är att geografiska dimensioner har stor betydelse för 
bilanvändning, t.ex. Dargay och Hanly (2004). Det kan förutom befolkningstäthet även 
gälla variabler som närhet till lokal service som butiker, läkare m.m. samt turtäthet för 
busslinjer. 

Det centrala temat för Bisek – hur bilresorna kan fungera som ett verktyg för att skapa 
och upprätthålla individens och hushållets sociala relationer – existerar knappt i den 
litteratur vi funnit.  

 
Forskningsidéer 
I Sverige och Norge finns det fantastiska databaser bestående av de 
resvaneundersökningar som gjorts på nationell nivå. Dessa undersökningar består av ett 
tvärsnitt i tiden där ett urval individers resor under en kort period observeras och 
registreras. Ett fåtal forskare och SIKA har gjort vissa analyser av dessa data. 
Potentialen för att analysera förändringen av bilanvändning med de nationella 
resvaneundersökningarna är dock lång ifrån uttömd. 
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Om man vill veta mera om hur individerna gör när de anpassar sig behöver man dock 
följa samma individer vid flera tidpunkter. Detta kallas vanligen att man följer en panel. 
Sådana data finns bara i ytterst begränsad utsträckning. Av denna anledning saknas 
också i stor utsträckning särskilda studier av hur hushållen anpassar sig. 

Bilinnehavet utgör där ett undantag. Genom bilregistret kan alla individers bilinnehav 
följas. Därmed finns också möjlighet att analysera faktorer som påverkar om individer 
blir bilägare och om de upphör att vara bilägare. En sådan modell finns också utarbetad 
vid VTI. Ett annat undantag är körkortsregistret. Det ger motsvarande möjlighet 
analysera faktorer som påverkar individers körkortstagande. Även för dessa samband 
finns en modell utarbetad vid VTI. 

Ett ytterligare fält som behöver undersökas mera är hur hushållen anpassar sig till olika 
skatter och skatteregimer. De svenska studier vi funnit har använt bensinefterfrågans 
priskänslighet för att beräkna effekter av skatteökningar. Vi har inte kunnat finna några 
studier som direkt analyserat anpassningar till skatteförändringar. 
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How households adapt to changed costs for car ownership and car use  
by Åsa Vagland och Roger Pyddoke 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
Box 6056 
SE-171 06 Solna, Sweden 

 
Summary 
The best and most detailed knowledge of car use in Sweden and how car use is 
changing comes from travel surveys. These studies regularly question a large sample 
(8,000 people per year in Sweden) of the population about how they have travelled on a 
specific day and more generally which long journeys they have made in the last week. 
By comparing the answers from several years it is possible to draw certain conclusions 
as to how car use is changing. With the help of these surveys, it is also possible to draw 
specific conclusions about how individuals and households that differ in terms of age, 
income level, children, place of residence etc adapt to cost changes. The studies of 
travel habits can be supplemented by studies of household expenditure carried out by 
Statistics Sweden. These also use regular selections from Swedish households and have 
also been used in earlier studies. 

There are also many studies of how the number of car journeys and kilometres driven is 
affected by petrol price changes and other cost increases. These studies tend, however, 
to be based on total (e.g. at a national level) car use and petrol consumption. This means 
that it is only possible with these studies to draw conclusions as to what happens at an 
aggregate level. 

The most important cost items in terms of car use are petrol, purchase of the vehicle and 
maintenance. There is a long list of taxes that can affect petrol and vehicle costs. These 
include VAT, carbon dioxide tax, energy tax and vehicle tax. There are also other forms 
of deduction that affect the costs of using a car. In addition to the direct expenses for 
using the car, the time needed to make journeys can also increase or decrease. This also 
represents part of the costs, defined in a wider sense, of using the car. 

Adaptations to price changes vary in terms of the length of time they take. In economic 
theory a distinction is made between short and long term. Short term means the 
adaptations that can take place and take place at once. Long term means a period when 
more time-consuming adaptations can take place. In terms of car use we are talking 
about such adaptations as a change of vehicle, change of place of residence and change 
of work. From the point of view of car use, this is seen as a period of roughly five to 
seven years.  

 
Observations from studies of travel habits and studies of household expenditure 

• Most journeys in Sweden are made by car. Car journeys represent 60 per cent of 
the journeys and 75 per cent of the distance travelled. 

• Leisure trips are the most common reason for travel and over half of these 
journeys are made by car. 

• In all life categories, irrespective of whether the persons concerned are living 
alone or with a partner with or without children, men drive more than women. 

• High-income earners have longer journeys to work, especially men. 
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• Most people have access to a car in the household. Three-quarters of the 
households have one or more cars. Households without a car mostly consist of 
single young people or elderly people. For individuals with an annual income in 
excess of SEK 120,000 over 70 per cent have a driving licence and access to a car 
in the household.  

• Those living in the coastal areas of Norrland in Sweden travel the furthest 
distances in total per day but also have short journeys to work. Those who live in 
the coastal areas of Norrland make the longest trips for services and purchases 
while leisure trips are longest in Stockholm – at least when air and rail travel is 
counted in. 

• Those living in forest counties in Sweden have short travel times when we look at 
all means of transport and the reasons for travel during a day. They have 
particularly short travel times to work compared with other parts of the country. 
We should, however, remember that the distribution can look different when car 
journeys alone are studied.  

• Average household expenditure for petrol accounts for a relatively small 
proportion of total household expenses. For individual households, however, 
especially among low-income earners, petrol expenditure’s proportion of total 
household expenses can be greater.  

 
Car use is not sensitive to petrol price increases  
The report presents a number of estimates of price sensitivity. These are calculated for 
historical adaptations to price changes and it is not therefore self-evident that they will 
be as great in the future. The central observations of adaptations to price increases are 
shown below. 

• The number of car journeys and car kilometres is not greatly affected by petrol price 
increases. 

• Travel demand’s sensitivity to travel time changes is clearly greater than to petrol 
price increases. 

• Petrol demand’s price sensitivity is greater than travel and car kilometres demand’s. 

• The price sensitivity of the demand to be able to drive in big cities and on toll routes 
varies considerably. 

• Car ownership is widespread and relatively sensitive to purchasing costs and income 
changes. 

• We do not know much about how households adapt to increased costs. 

• Welfare and distribution effects of price changes is mostly small as the expenditure 
for using a car represents a small proportion of the total expenses for most 
households. 
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Useful themes from research on car use abroad 
In a review of foreign research on car use, supplementary to the essay, some further 
themes useful for guiding future Swedish research was found. These were 

• Detailed analyses of householders car use, in particular panel and pseudo-panel 
data, to find out how they adapt to cost changes. 

• Detailed analyses of how particularly vulnerable households adapt to cost 
changes to analyse distributional consequences. 

• Analyses of how geographical dimensions like population density, frequency of 
bus services and distance to local services influences car use.  
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1 Inledning 
1.1 Uppdraget 
De norska och svenska Vägverken, VINNOVA, Folksam, BIL Sweden AB/MRF och de 
svenska motororganisationernas samarbetsorgan MOSK har initierat ett femårigt 
forskningsprogram Bisek (2005–2009) som är speciellt inriktat på bilens sociala och 
ekonomiska aspekter på hushållsnivån.  

Forskningssatsningen Bisek är särskilt inriktad på hur de sociala och ekonomiska 
villkoren för hushåll, äldre, barn, ungdomar och funktionshindrade i städer och på 
landsbygd påverkas av ekonomiska, tekniska, politiska och andra samhälleliga villkor 
när det gäller att äga och köra personbil. Forskning som belyser de sociala och 
ekonomiska konsekvenserna av ny bilteknik kommer också att kunna finansieras av 
Bisek. 

Under 2005 och första halvåret 2006 har Bisek finansierat ett antal essäer och kunskaps-
översikter inom forskningsområdet. Essäerna riktar sig till en bred läsekrets inklude-
rande politiker och andra beslutsfattare, journalister, debattörer, andra forskare och en 
intresserad allmänhet. 

VTI har fått i uppdrag av Bisek att skriva en essä om hur hushållen anpassar sig till 
ändrade kostnader för bilinnehav och bilanvändning under olika skatte- och avgifts-
regimer samt utföra en kunskapsöversikt över den forskning som pågår inom området. 
Arbetet med kunskapsöversikten har pågått parallellt med essäskrivningen men arbetet 
har även fortsatt efter det att essän har levererats till Bisek. Essän har presenterats på 
Biseks seminarium Bilens sociala och ekonomiska betydelse på Bilsalongen den 4 april 
2006. 

 
1.2 Upplägg och tillvägagångssätt 
Rapporten är uppdelad i två delar, där del 1 innehåller essän och del 2 redovisar de 
ytterligare utländska forskningsresultat som framkommit i kunskapsöversikten efter det 
att essän levererats. 

Essän inleds med en beskrivning av hushållens resvanor, bilinnehav och hushållens 
utgifter för bilanvändning samt regionala skillnader i resandet. Därefter kommer två 
kapitel om hur hushållen anpassar sig till förändrade kostnader och hur bilanvändningen 
och bilinnehavet påverkas av olika faktorer. Slutligen avslutas del 1 med en diskussion 
om välfärds- och fördelningseffekter av förändrade kostnader och tänkbara 
forskningsfrågor. 

Del 2 innehåller en kompletterande beskrivning av den utländska forskning som pågår 
om bilanvändning, bilinnehav, vilka fördelningseffekter som uppkommer vid 
förändrade kostnader kopplat till bilanvändning samt sambanden mellan stadsbyggnad 
och lokalisering och bilanvändning. 

Hushållens resvanor och bilinnehav samt regionala skillnader i resandet belyses med 
hjälp av de nationella resvaneundersökningarna RES och RiksRVU. Susanne 
Nordbakke på TØI har bidragit med information om de norska resvanorna.  

För kapitlet om hushållens utgifter har vi beställt beräkningar från SCB:s undersökning 
av hushållens utgifter, HUT, för år 2004. I övrigt har vi studerat svensk och utländsk 
litteratur om priskänsligheter i samband med bilinnehav och bilanvändning.  
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DEL 1: ESSÄN 
 
2 Hushållens resvanor 
2.1 Inledning 
Det här kapitlet syftar till att beskriva hushållens resvanor och då framför allt hur 
bilanvändningen ser ut i hushåll med olika inkomster, i olika delar av landet, i olika 
livssituationer samt mellan kvinnor och män. Kapitlet ska fungera som en bakgrunds-
beskrivning för den fortsatta texten där huvudfrågan är hur hushåll anpassar sig till 
förändrade kostnader för bilinnehav och bilanvändning.  

Materialet om resvanor består till stor del av bearbetningar av den nationella resvane-
undersökningen, RES 2001, som tidigare redovisats i SIKA:s årliga rapportering av det 
transportpolitiska målet, SIKA:s transportårsbok. RES är en intervjuundersökning som 
kartlade svenskars resande och förflyttningar i trafik under åren 1999–2001. Den 
omfattar alla färdsätt och resärendet och genomfördes som en kontinuerlig telefon-
intervjuundersökning med ca 8 000 personer per år. Om inget annat anges i texten 
kommer materialet från RES och avser år 2001. Ibland har dock datamaterialet för hela 
perioden 1999–2001, alternativt 1995–2001 används för att få säkrare observationer. Då 
har även en äldre resvaneundersökning, RiksRVU från åren 1995–1998 använts. 

Den nationella resvaneundersökningen RES är en fantastisk datakälla och det finns en 
stor potential att forska vidare i materialet. I de sammanställningar och bearbetningar 
som är gjorda hittills har främst genomsnitt och aggregerade siffror redovisats, vilket 
gör att det är svårt att säga något om spridningen i materialet och vilka 
fördelningseffekter som finns.  

Vi vill i den här rapporten fokusera på hur bilen används för olika ärenden i olika 
regioner. I dagsläget är dock de flesta uttag och beräkningar från resvaneundersök-
ningarna gjorda antingen uppdelat på färdmedel eller på resärenden och sällan 
redovisade regionalt. Vi har därför använt oss av redovisningar av samtliga resor oavsett 
färdmedel för att kunna diskutera skillnader i resvanor i olika regioner.  

I huvudsak har Glesbygdsverkets regionala indelning använts. Den är indelad i fyra 
regioner: skogslän inland som består av de lokala arbetsmarknader som tidigare ingick i 
EU:s Mål 6-område (0,4 miljoner invånare), skogslän övrigt som består av de lokala 
arbetsmarknader i skogslänen utanför EU:s Mål 6-område (1,4 milj. inv.) dvs. i 
huvudsak Norrlands kustområden, storstadsregioner som utgörs av Stockholms, 
Göteborgs och Malmös lokala arbetsmarknadsregioner (3,2 milj. inv.) och övriga 
Sverige som är de lokala arbetsmarknaderna i resterande delar av landet (3,8 milj. inv.). 
Vi har även använt oss av redovisningar gjorda med ytterligare en regional indelning, 
kallad H-regioner1. 

                                                 
1 H-regioner är definierade som H1 Stockholm/Södertälje, H3 Större städer, H4 Mellanbygden, H5 
Tätbygden, H6 Glesbygden, H8 Göteborgs H-region, H9 Malmö H-region. Karta och förteckning finns i 
bilaga. Källa: SCB.  
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Figur 2.1  Glesbygdsverkets regionala indelning. 

 

I projektet har vi även bett Susanne Nordbakke, TØI att göra motsvarande analys över 
bilanvändningen i Norge.2 I huvudsak ser bilanvändningen likadan ut i Norge som i 
Sverige. Därför har vi valt att endast kommentera den norska situationen när den skiljer 
sig från den svenska.  

 
2.2 De flesta resor i Sverige görs med bil 
Under ett år gör Sveriges befolkning i åldrarna 15–84 år ca åtta miljarder inrikesresor3 
varav fem miljarder resor med bil. Bilen dominerar resandet, ca 60 procent av samtliga 
resor sker med bil och 75 procent av den totala reslängden. Totalt sett reste vi drygt 
122 miljarder kilometer per år, varav män reste drygt 71 miljarder kilometer och 
kvinnor drygt 50 miljarder kilometer år 2001.4 Året därpå uppgick transportarbetet5 till 
125 miljarder kilometer per år. Under de senaste tio åren har transportarbetet ökat med 
14 miljarder personkilometer vilket motsvarar drygt tio procent, och vägtrafiken står för 
den största ökningen.6  

 

                                                 
2 Nordbakke, 2006. 
3 Med resa menas här en förflyttning med ett specifikt ärende (kallas också delresor) om inte annat anges. 
En tur- och returresa räknas som två resor. Åker man från bostaden till arbetet och gör ett stopp på vägen 
för att handla har man också gjort två resor med denna definition, en med ärende inköp och en med 
ärende arbete.  
4 Enligt den senaste nationella resvaneundersökningen RES 2001. 
5 Transportarbetet mäts i personkilometer och en personkilometer innebär en förflyttning av en person en 
kilometer.  
6 SIKA:s årsbok 2005. 
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Figur 2.2  Antal resor och reslängdens fördelning efter färdsätt, procent, år 2001. Källa 
RES 2001 *I kategorin övrigt ingår bl.a. långväga buss, flyg och tåg.  

 
2.3 Mer än var tredje resa är en fritidsresa 
Fritidsresor7 står för en dryg tredjedel av alla resor som görs. Ungefär 2,8 miljarder 
fritidsresor görs per år. Bilen används för 54 procent av fritidsresorna, i övrigt görs de 
till fots eller med cykel, 35 procent. Få fritidsresor, endast sex procent, sker med lokal 
kollektivtrafik.  

Arbete/skola respektive inköp/service8 utgör vardera ca en fjärdedel av samtliga resor. 
Bilresorna står för en majoritet av dessa resor, 63 procent av inköpsresorna och 
52 procent av arbets- och skolresorna, och en knapp tredjedel, 29 procent, går och 
cyklar både när det gäller arbete/skola och inköp. Kategorin ”övrigt” bland färdmedlen 
omfattar framför allt transportslag som används vid längre resor – tåg, flyg och 
långväga buss.  

                                                 
7 Med fritidsresor avses resor där ärendet är att hälsa på släkt och vänner eller annan fritidssysselsättning. 
Inköp, service och övrigt ingår inte i fritidsresor utan är särredovisade. 
8 Inköp/Service inkluderar även barntillsyn samt hälso- och sjukvård.  
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Figur 2.3  Antal inrikes resor efter ärende och färdsätt, miljoner resor 2001. Källa: 
SIKA/RES. 

 
2.4 Fritidsaktivitet vanligaste ärendet för bilresan 
Även om bilen bara används vid drygt hälften av alla fritidsresor, står fritidsresorna 
ändå för nästan en tredjedel av alla bilresor, 30 procent. I övrigt används bilen till och 
från arbetet och skolan, 23 procent, samt för inköpsresor, 19 procent.  
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Figur 2.4  Inrikes bilresor efter ärende, 2001. Källa: SIKA/RES. 

 
2.5 Män kör betydligt mer bil än kvinnor per dag 
Bland dem i Sverige som har körkort och tillgång till bil finns stora variationer i hur 
långt man kör med bilen per dag. I alla livskategorier kör män bil längre sträcka per dag 
i genomsnitt jämfört med kvinnor. Bland kvinnor med tillgång till bil kör ensamstående 
kvinnor längst sträcka per dag, 28 kilometer, medan de i ett samboförhållande enbart 
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kör 14 kilometer om hushållet endast har en bil. Män däremot kör ungefär samma 
sträcka med bil per dag oavsett om de är ensamstående eller sammanboende, 
39 kilometer respektive 36 kilometer. Om hushållet har fler än en bil ökar den dagliga 
ressträckan med bil till 26 kilometer i genomsnitt för kvinnorna och 56 kilometer för 
männen. Pensionärer, särskilt kvinnliga, kör kortast sträcka per dag.  
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Figur 2.5  Daglig reslängd (km) som bilförare för personer i åldrarna 25–65 år med 
tillgång till bil och körkort. Redovisat för olika livskategorier. Källa Riks-RVU/RES 
1994–2001 

I resvaneundersökningen, RES, kan man snäva in jämförelsen genom att titta på hur den 
genomsnittliga körsträckan per person och dag ser ut för dem som faktiskt körde bil 
under den dag som man frågar om. Det betyder att alla som inte har körkort eller som 
inte hade tillgång till bil eller av andra anledningar inte körde bil under mätdagen är 
bortplockade ur materialet. Jämför man kvinnor och män i åldrarna 18–84 år där 
samtliga har kört bil under mätdagen ser man att skillnaderna mellan kvinnor och män 
minskar. Den genomsnittliga körsträckan blir nu betydligt högre, manliga bilförare kör 
ungefär sex mil, vilket innebär att de kör 50 procent mer än de kvinnliga bilförarna som 
kör ca fyra mil per dag.  

Vid en sådan jämförelse jämnas också skillnaderna mellan olika åldersgrupper ut, även 
om de inte försvinner helt. Pensionärerna och till viss del ungdomar mellan 18 och 24 år 
kör dock fortfarande kortare sträcka än dem i arbetslivet. Bland de ungdomar som kört 
bil den faktiska dagen kör dessutom kvinnor och män lika långt. 

 
2.6 Höginkomsttagare har längre resväg till arbetet 
När det gäller resor till arbetet finns det ett tydligt samband mellan årsinkomsten och 
reslängden till arbetet. Ju högre inkomst en person har, desto längre resväg har han eller 
hon i genomsnitt från bostaden till arbetet. Sambandet är särskilt starkt för män där 
reslängden ökar kraftigt vid ökad inkomst. Det här är kopplat till hur arbetsplatsen är 
lokaliserad vilket i sin tur hänger samman med faktorer som yrke, utbildning och 
inkomst. Kvinnors arbetsplatser ligger generellt sett närmare bostaden än männens. I 
forskningslitteraturen om resmönster och resvanor9 är slutsatsen att kvinnor väljer 
arbetsplatser närmare hemmet både för att de ofta har ett större ansvar för barnen och 
hemmet och för att de har sämre tillgång till bil. Vissa typer av arbetsplatser där kvinnor 

                                                 
9 Exempelvis Hjorthol (1998), Krantz (1999) och Polk (1998). 
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utgör en hög andel, som exempelvis förskolor och skolor, är lokaliserade mer 
decentraliserat i bostadsområden än arbetsplatser där män är i majoritet. 
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Figur 2.6  Genomsnittlig reslängd (km) per huvudresa mellan bostad och arbete, samtliga 
färdmedel, redovisat för män och kvinnor i olika inkomstklasser. Källa Riks-RVU/RES  
1994–2001 

 
2.7 Långväga inrikes resor – bilen används mest 
För långväga inrikes resor (längre än tio mil) kan man konstatera att vid resor upp till 40 
mil utgör bilen det vanligaste färdmedlet. Drygt 80 procent av alla inrikes resor mellan 
tio och tjugo mil görs med bil. För resor mellan 40 och 80 mil görs ungefär hälften med 
bil och återstående med främst flyg och tåg; 19 respektive 13 procent. Ca fem procent 
utgörs av resor med buss. Vid resor över 80 mil är flyg det vanligaste färdmedlet med 
drygt hälften av alla resor.  
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3 Hushållens bilinnehav 
3.1 De flesta har tillgång till bil i hushållet 
Vid årsskiftet 2001/2002 fanns det 4,8 miljoner registrerade personbilar i Sverige, varav 
drygt fyra miljoner i trafik och ca 0,8 miljoner var avställda. Den hushållstyp som i 
störst utsträckning (90–97 procent) har tillgång till en eller flera bilar är sammanboende 
med eller utan barn. Med fler barn i hushållet ökar tillgången till bil, liksom antalet 
bilar. Ungefär en fjärdedel av hushållen har inte bil medan nästan lika många har två 
eller flera bilar i hushållet. Det är främst ensamstående hushåll som bor i storstad, 
studerar eller är äldre som inte har tillgång till bil i hushållet. 
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Figur 3.1  Hushållens bilinnehav. Källa: 
SIKA/RES. 

Figur 3.2  Andelen körkortshavare år 2002 
efter kön och ettårsklasser. Källa: Vägverket.  

 

Kombinationen att både ha tillgång till bil i hushållet och körkort är vanligast i åldrarna 
25–74 år, där 70–90 procent av alla individer har möjlighet att köra bil. Bland dem som 
i dag är mellan 45 och 65 år har 95 procent av männen och 85 procent av kvinnorna 
körkort, vilket betyder att de som kommer att vara morgondagens pensionärer till stor 
del har körkort.10 Av dem som är över 75 år idag är andelen med tillgång till bil och 
körkort drygt 40 procent. Bland ungdomar som uppnått körkortsålder har knappt 
60 procent tagit körkort innan de fyllt 25 år. En stor andel ungdomar och barn under 
18 år har tillgång till bil i hushållet (90 procent) så även om de inte kör själva har de 
stora möjligheter att färdas i bil.  

                                                 
10 Statistik från Vägverket för år 2003. 

22 VTI rapport 545  



 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

  6-17    18-24    25-34    35-44    45-64    65-74    75-84  Ålder

Bil, körkort   

Bil, ej körkort 

Ej bil, körkort

Ej bil, ej körkort    

 
Figur 3.3  Tillgång till bil och körkort efter ålder. Källa: SIKA/RES. 

 
3.2 Fler har körkort – kvinnorna står för ökningen 
Om vi ser tillbaka ser vi att andelen personer över 18 år med körkort och tillgång till bil 
i hushållet vuxit från 61 procent till 74 procent från 1978 till 2001. Kvinnorna står för 
den största delen av ökningen. Andelen av kvinnorna över 18 år som har körkort och 
tillgång till bil i hushållet har mellan 1978 och 2001 ökat från knappa 45 procent till 
knappt 65 procent. För män har andelen under samma period vuxit från drygt 75 procent 
till drygt 80 procent.  
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Figur 3.4  Andel med körkort och tillgång till bil i hushållet, efter ålder. Endast 
personer 18 år eller äldre. Källa: RVU78, RVU84, RiksRVU1995 samt RES2001.  

 

Det är främst bland personer över 45 år som man kan konstatera en ökad möjlighet att 
använda bil, eftersom både tillgången till körkort och bil har ökat. Starkast är denna 
utveckling för personer över 65 år. För ungdomar däremot är trenden den omvända. 

VTI rapport 545 23 



 

Deras tillgång till körkort och bil är betydligt lägre på 1990-talet och hittills på 2000-
talet än vad den var under 1970- och 1980-talen.  

 
3.3 Fler ungdomar studerar – färre köper bil 
Att ungdomar i dag i mindre utsträckning än tidigare har tillgång till körkort och bil kan 
ha sin förklaring i att betydligt fler ungdomar studerar vidare jämfört med tidigare. 
Enligt Cedersund och Henriksson11 har andelen 24-åringar med postgymnasial 
utbildning ökat från 13 procent år 1985 till 35 procent år 2001 och enligt Krantz 
analyser av resvaneundersökningarna 1984/1985 och 1994/1995/199612 sjönk andelen 
ungdomar som arbetar heltid eller deltid från 65 procent till 38 procent mellan åren 
1984/1985 och 1994/1996, samtidigt som andelen arbetslösa och studenter fördubb-
lades. Dessutom visar Krantz att andelen studenter med körkort och tillgång till bil 
sjunker kraftigt, från 50 procent till 35 procent mellan åren 1984/1985 och 1994/1996.  

För många innebär studerandet både en inflyttning till studieorter där resandet inte 
kräver bil i samma utsträckning och en skral ekonomi som inte nödvändigtvis tillåter 
bilinnehav. Ungdomsåren blir också allt längre i och med att familjebildningen sker 
senare, vilket kan ge andra prioriteringar som utlandsvistelser, nöjen och annan 
konsumtion.  

Fortfarande har dock de flesta yrkesverksamma ungdomar både körkort och bil. Krantz 
visar att tillgången till bil och körkort till stor del hör samman med om man är yrkes-
verksam eller inte. Mellan 58 procent och 67 procent av ungdomarna i åldern  
18–24 år som heltidsarbetar eller deltidsarbetar har både körkort och tillgång till bil i 
hushållet, jämfört med 49 procent i åldersgruppen totalt. Bland arbetslösa är det bara  
46 procent och bland studenter endast 35 procent som har körkort och tillgång till bil.13

Transportøkonomiskt institutt, TØI har gjort flera studier av ungdomars körkorts-
innehav och bilanvändning.14 Även i Norge är tendensen att fler ungdomar studerar och 
flyttar in till storstäderna och studieorter vilket har lett till att färre tar körkort och har 
tillgång till bil. Det är främst i tätbebyggda områden som ungdomars bilinnehav har 
minskat, både i Sverige och i Norge, samtidigt som kollektivtrafikandelen har ökat. Det 
är fler kvinnor än män som avstår från att ta körkort och skaffa bil i städerna. I mer 
glesbebyggda områden däremot syns ingen skillnad mellan kvinnor och män när det 
gäller körkortstagande och tillgång till bil.  

 
3.4 Tillgången på bil ökar med inkomsten 
Ju högre inkomst en individ har, desto troligare är det att han eller hon har körkort och 
tillgång till bil i hushållet. I inkomstklasser med mer än 120 000 kr i individinkomst har 
mellan 70 och 90 procent körkort och tillgång till bil. Oavsett inkomst så har män i 
något större utsträckning än kvinnor både körkort och tillgång till bil i hushållet. Av 
dem som inte har tillgång till bil utgör kvinnor ca 60 procent. Bland personer med en 
årsinkomst på mindre än 120 000 kr har drygt fyra av tio körkort och tillgång till bil.  

                                                 
11 Cedersund och Henriksson (2006). 
12 Krantz (1999). 
13 Krantz (1999). 
14 TØI: (2005) och (2002). 
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Figur 3.5  Andel över 18 år med körkort och tillgång till bil i hushållet efter 
individinkomst. Källa: SIKA/RES. 

 
3.5 Flest bilar per hushåll i skogslänen  
Andelen hushåll utan bil är störst i storstäderna. I Stockholm är andelen drygt 35 
procent och i Göteborg och Malmö är andelen ungefär en tredjedel. Flest bilar per 
hushåll finns i skogslänens inland där vart fjärde hushåll har två eller fler bilar.  
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Figur 3.6  Antal bilar per hushåll, fördelat efter region 1999–2001. Källa: RES 2001.  
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4 Regionalt perspektiv på resandet 
4.1 Hälften har mindre än fem kilometer till arbetet 
Boende i Sverige har i genomsnitt tio kilometer till arbetsplatsen men hälften av alla 
förvärvsarbetande i Sverige har kortare än fem kilometer till arbetet. Endast tre procent 
har längre än 50 kilometer till arbetet. 
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Figur 4.1  Förvärvsarbetande inom olika avstånd mellan bostad och arbete. Hela riket 1999. 
Källa: SCB. 

 
4.2 Boende i pendlarkommuner och i några glesbygdskommuner 

har längst till arbetet 
Vilka är det då som bor långt från sin arbetsplats? I en studie som SIKA beställt från 
SCB15 sammanställdes data om medelavstånd mellan bostaden och arbetet med hjälp av 
registren för individers bostads- och arbetsställeadress. Resultatet visade att avstånden 
är som längst i utpräglade pendlingskommuner i utkanten av storstadsområdena, 
framför allt utanför Stockholm. Exempel är Håbo, Gnesta och Norrtälje. Riktigt långa 
avstånd finns även i vissa glesbygdskommuner i Norrland såsom Storuman, Pajala och 
Vindeln. Korta medelavstånd har framför allt städer, så väl våra tre storstäder som något 
mindre orter som exempelvis Karlskoga, Östersund och Borlänge. Medelavståndet är 
här bara ca en tredjedel mot avstånden i de kommuner som har längst avstånd.  

Att pendlarkommunerna utanför storstadsområdena har långa avstånd är inte så 
konstigt, en stor andel av befolkningen arbetar inne i centralorten. Att avstånden ofta är 
stora i glest bebyggda kommuner är också naturligt, eftersom det kan vara långt till ett 
lämpligt arbete. Studerar man dock några av dessa kommuner visar det sig att de ofta 
har relativt höga andelar av såväl riktigt korta som riktigt långa avstånd. Trots att 
majoriteten av de sysselsatta har korta avstånd finns det några med riktigt långa avstånd 
som drar upp medelvärdet.  

                                                 
15 Sehlin (2002). 
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4.3 Malmöborna reser kortast medan boende i skogslänens 
kustområden reser längst sträcka totalt sett 

Totalt sett reser en person i Sverige i genomsnitt 44 kilometer per dag, oavsett 
färdmedel. Reslängden varierar dock något i olika delar av landet. Längst är den 
genomsnittliga reslängden i regionen skogslänen övrigt vilket ungefär motsvarar 
Norrlandskusten, 48 kilometer per dag och Stockholm med 45 kilometer per dag. I 
skogslänens inland är den genomsnittliga reslängden knappt 45 kilometer medan man 
har den kortaste reslängden per dag i Malmö, 35 kilometer.16
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Figur 4.2  Genomsnittlig färdlängd per person och dag efter region, samtliga ärenden 
och färdmedel i kilometer. Källa: RES 1999–2001. 

 
4.4 Arbetsresorna är längst i Göteborgs- och Stockholms-

regionerna 
Studerar vi arbetsresorna redovisade på SCB:s H-regioner17 ser vi att dessa är något 
längre i Göteborgsregionen med 13,4 kilometer per dag, följt av Stockholmsregionen 
och glesbygden18 med knappt 13 kilometer. Kortast arbetsresor har man i tätbygden19 
med knappt 12 kilometer, följt av Malmö och större städer20 med drygt 12 kilometer. 
Sammantaget kan vi se att arbetsresorna är ungefär lika långa oavsett var man bor i 
landet utanför i Stockholms- och Göteborgsregionerna.  

                                                 
16 Enligt RES. 1999–2001. 
17 H-regioner är en indelning av riket i regioner som delvis beaktar skillnader i befolkningstäthet. 
Regionerna bildas genom sammanslagning av homogena, men inte nödvändigtvis sammanhängande, 
kommuner. H-regionerna är: H1 Stockholm, H2 Göteborg och Malmö, H3 Större städer, H4 Södra 
mellanbygden, H5 Norra tätbygden och H6 Norra glesbygden. Se karta och förteckning i bilaga. 
18 Glesbygdens H-region motsvarar kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometers radie 
från kommuncentrum. 
19 Tätbygdens H-region motsvarar kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 
30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilometers 
radie från samma punkt. 
20 Större städers H-region motsvarar kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie 
från kommuncentrum. 
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Figur 4.3  Genomsnittlig reslängd för arbets- och skolresor som huvudresa med 
samtliga färdmedel, per person och dag, kilometer. Källa: RiksRVU och RES  
1995–2001.  

 
4.5 Boende i glesbygden gör längst service- och inköpsresor 

medan fritidsresorna är längst i Stockholmsregionen 
Studerar man istället service- och inköpsresorna ser vi att boende i glesbygden gör klart 
längst service- och inköpsresor, 22 kilometer i genomsnitt, följt av tätbygden med 
knappt 19 kilometer och större städer med drygt 18 kilometer när samtliga färdmedel är 
inräknade. Stockholmarna och malmöborna har kortast service- och inköpsresor med 
drygt 12 respektive knappt 13 kilometer.  

I genomsnitt utförs de längsta fritidsresorna av boende i Stockholmsregionen, 45 kilo-
meter jämfört med genomsnittet för landet på 39 kilometer. Förutom Malmö, där de 
kortaste fritidsresorna görs, är fritidsresorna i genomsnitt kortast i mellanbygden21 och 
tätbygden med runt 35 kilometer i genomsnitt. I de här analyserna ingår alla resor 
oavsett färdmedel, även flyg- och tågresor. Om endast fritidsresor med bil hade 
studerats är det troligt att bilden hade sett annorlunda ut, med längre bilresor i landets 
norra delar.  

                                                 
21 Mellanbygdens H-region motsvarar kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare 
inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 kilometers 
radie från samma punkt. 
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Figur 4.4  Genomsnittlig reslängd vid service- och inköpsresor som huvudresa med 
samtliga färdmedel efter H-region, kilometer. Källa: RiksRVU och RES 1995–2001.  
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Figur 4.5  Genomsnittlig reslängd vid fritidsresor som huvudresa med samtliga 
färdmedel efter H-region, kilometer. Källa: RiksRVU och RES 1995–2001.  

 
4.6 Boende i skogslänens inland har näst kortast restid per dag 
Stockholmare och göteborgare har längst restider per dag, 75 minuter respektive 
72 minuter, medan malmöborna har kortast restid när vi summerar restiden för samtliga 
färdmedel och alla ärenden under en dag. Skogslänens inland med 63 minuter har den 
näst kortaste totala restiden följt av övriga Sverige och skogslänen övrigt med 
64 respektive 65 minuter per dag. 
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Figur 4.6  Genomsnittlig restid per person och dag för samtliga färdmedel efter region i 
minuter. Källa: RES 1999–2001. 

 
4.7 De som bor i de glesare delarna av landet har kortast restid 

till arbetet 
Studerar vi endast restiderna för arbets- och skolresor redovisat per H-regioner ser vi att 
man har kortast restid i glesbygden, tätbygden och mellanbygden med under 20 minuter 
i genomsnitt, medan de i Stockholmsregionen har i genomsnitt 29 minuter till arbetet 
och skolan följt av Göteborgsregionen med drygt 25 minuters restid i genomsnitt.  
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Figur 4.7  Genomsnittlig restid för arbets- och skolresor som huvudresa med samtliga 
färdmedel, per person och dag per H-region i minuter. Källa: RiksRVU och RES  
1995–2001 
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I figuren nedan ser vi att andelen arbetspendlare med restider kortare än 30 minuter är 
som högst i skogslänens inland, följt av övriga Norrland22 och övriga Sverige. Totalt 
sett har nära 45 procent av den arbetande delen av befolkningen har en restid på 
10 minuter eller mindre till arbetet. Ungefär 70 procent har en restid på 20 minuter eller 
mindre, och endast 15 procent har mer än 30 minuter till arbetet.  
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Figur 4.8  Andel arbetspendlare med olika restid per region (staplarna för respektive 
region summerar sig till 100). Källa: RES. 
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Figur 4.9: Genomsnittlig restid för service- och inköpsresor som huvudresa med 
samtliga färdmedel, per person och dag per H-region i minuter. Källa: RiksRVU och 
RES 1995–2001. 

 

                                                 
22 Övriga Norrland motsvarar skogslänen övrigt i Glesbygdsverkets regionala indelning. 

VTI rapport 545 31 



 

4.8 Restiderna för service- och inköpsresor är längst i Göteborgs- 
och Stockholmsregionerna 

När det gäller service- och inköpsresor använder malmöborna tillsammans med boende 
i glesbygden och mellanbygden minst tid till resor, runt 32 minuter, medan boende i 
Göteborgsregionen och Stockholmsregionen har längst restider för service- och 
inköpsresor, runt 37 minuter. 
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Figur 4.10  Genomsnittlig restid för fritidsresor som huvudresa med samtliga 
färdmedel, per person och dag per H-region i minuter. Källa: RiksRVU och RES  
1995–2001. 

 
4.9 Även restiderna för fritidsresor är längst i 

Stockholmsregionen följt av Göteborgsregionen 
I Stockholmsregionen är den genomsnittliga restiden för fritidsresor drygt 70 minuter. 
Även i Göteborgsregionen är restiderna för fritidsresor långa, knappt 65 minuter. I 
resten av landet är restiderna betydligt kortare med restider mellan 55 och 57 minuter 
för glesbygden, tätbygden, mellanbygden och större städer. Malmöborna har kortast 
restider för fritidsresor, drygt 52 minuter. I de här analyserna ingår alla resor oavsett 
färdmedel, även flyg- och tågresor. Om endast fritidsresor med bil hade studerats är det 
troligt att bilden hade sett annorlunda ut, med längre bilresor i landets norra delar.  
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5 Hushållens utgifter för bilanvändning 
5.1 Skillnader i utgifter för bilanvändning mellan olika hushåll 
I vår beskrivning av bilanvändningen i kapitel 4 konstaterade vi att de som, genom-
snittligt sett, reser längst varje dag (oavsett färdmedel) var invånarna i regionen 
skogslänens kustområden, följt av invånarna i Stockholm och invånarna i skogslänens 
inland (Figur 4.2). Detta trots att den genomsnittliga reslängden till arbetet, knappt 
7 kilometer, är liten och mindre utanför storstäderna än i storstäderna (Figur 4.3).  

Låt oss jämföra detta med hushållens utgifter år 2004 för bensin från SCB:s under-
sökning av hushållens utgifter (HUT). Se bilaga 2 och 3 för de fullständiga tabellerna. 
Dessa beräkningar är gjorda för Glesbygdsverkets regionindelning.  

En viktig iakttagelse när man använder SCB:s HUT är att det för hushåll med låga 
inkomster är så att utgifterna är större än inkomsterna. Detta saknar för närvarande en 
tillräcklig förklaring. Det finns flera tänkbara förklaringar till detta. SCB nämner (PM 
från SCB utan datum och författare) lån, förmögenhet och svarta inkomster som 
tänkbara förklaringar. Till detta kan möjligen läggas att hushållen kan ta emot gåvor. 
Därför har vi jämfört bilkostnaderna med hushållens utgifter och inte med inkomster. 

Låt oss först titta på hur bilanvändningen skiljer sig mellan olika inkomstgrupper och 
mellan olika regioner. För de hushåll som har utgifter för bilanvändning ser skillnaderna 
mellan hushåll i olika inkomstgrupper ut så här. Med kvartil 1 menas den fjärdedel av 
hushållen som har de lägsta inkomsterna. 

 
Tabell 5.1  Genomsnittliga utgifter för hushåll som använder bil. 

 Kvartil 1 Kvartil 2 Kvartil 3 Kvartil 4 

Totala utgifter, kr 183 230 201 630

+10 %

263 980

+44 %

390 690

+113 %

Utgifter för bil23 i 
HUT, kr 

24 980 28 430

+13 %

32 070

+28 %

50 320

+101 %

Utgifter för 
bensin, kr 

8 960 11 170

+25 %

13 460

+50 %

17 520

+96 %

 

Utgifterna för bensin är således cirka 25 procent högre i kvartil 2 jämfört med kvartil 1 
och 50 procent högre i kvartil 3 jämfört med kvartil 1. Samtidigt är de totala utgifterna i 
hushåll med bil 10 respektive 44 procent högre i kvartil 2 och 3 jämfört med kvartil 1.  

Samtidigt kan vi se att andelen av hushållens budgetar som används för bilkostnader är 
ganska stabil. 

                                                 
23 Bilinköp, skatt, försäkring, underhåll och bensin. 
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Tabell 5.2  Andel av de genomsnittliga totala utgifterna som används för bilkostnader 
för hushåll som använder bil. 

 Kvartil 1 Kvartil 2 Kvartil 3 Kvartil 4 

Utgifter för bensin 4,9 % 5,5 % 5,1 % 4,5 % 

Utgifter för bil i HUT 13,6 % 14,1 % 12,1 % 12,9 % 

 

Låt oss nu jämföra motsvarande regionala skillnader. Vi har studerat hur utgifterna 
skiljer sig mellan Glesbygdsverkets regioner (se kapitel 2 och kartan i Figur 2.1) 

 
Tabell 5.3  Genomsnittliga utgifter i Glesbygdsverkets regioner för hushåll som 
använder bil absolut och som andel av totala utgifter. 

 

Skogslän 
inre 

Skogslän 
övriga Storstäder 

Södra 
Sverige 
utanför 
storstäderna 

Totala utgifter, kr  251 000 251 000 296 000 270 000 

Totala utgifter för 
bil i HUT (inkl. 
bensin), kr 

36 710 

14,6 % 

34 440

13,7 %

32 260

10,9 % 

39 000 

14,5 % 

Utgifter för 
bensin, kr 

12 780 

5,1 % 

13 960

5,6 %

12 600

4,3 %

14 070  

5,2 % 

 

Här kan man se att de totala bilutgifterna är störst i södra Sverige utanför storstäderna. 
Därefter följer skogslänens inre och övriga delar av skogslänen. Spridningen i förbruk-
ningen är dock stor för observationerna av skogslänen och särskilt för skogslänens inre. 
Det innebär att det finns stora skillnader i bilutgifter mellan hushåll i olika inkomst-
grupper. Lägst genomsnittliga utgifter har bilister i storstäder. 

Även bensinutgifterna är störst i södra Sverige utanför storstäderna. Här följer övriga 
delar av skogslänen och skogslänens inre. Spridningen i förbrukningen är dock stor för 
observationerna av skogslänen och särskilt för skogslänens inre. Det innebär att det 
finns stora skillnader i hur bensinkostnaderna mellan hushållen. 

I hushåll som använder bil och som ligger i den lägsta inkomstkvartilen är kostnaden för 
den genomsnittliga bensinförbrukningen cirka 9 000 kronor. I detta inkomstskikt är 
bensinförbrukningen störst i södra Sverige utanför storstäderna och minst i regionen 
Skogslänens inre. Det ska dock noteras att antalet hushåll i urvalet i den lägsta inkomst-
kvartilen i regionen Skogslänens inre inte räcker för en god statistisk skattning. 

I den näst lägsta inkomstkvartilen är kostnaden för den genomsnittliga bensinförbruk-
ningen cirka 11 000 kronor. I detta inkomstskikt är bensinförbrukningen störst i 
regionen skogslänens inre och i övriga södra Sverige utanför storstäderna och minst i 
regionen storstadsregionerna. Det ska dock noteras att även för hushåll i den näst lägsta 
inkomstkvartilen i regionen skogslänens inre räcker inte antalet för en god statistisk 
skattning av genomsnittet. 
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De slutsatser som kan dras är att: 

• De genomsnittliga utgifterna för bensin i hushåll som använder bil är rätt lika 
oavsett inkomst (runt 5 procent) och att de totala utgifterna för att använda bil 
utanför storstäderna också är rätt lika oavsett var i landet hushållet bor (runt 
14 procent).  

• Spridningen i bensinutgifterna är dock stor vilket bekräftar bilden att 
användningen av bilen varierar mellan olika individer och hushåll. Detta kunde 
också utläsas ur Figur 4.1 i kapitel 4 där vi såg att de flesta har korta avstånd till 
arbetet medan en liten grupp har långa avstånd.  
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6 Vad bestämmer hur du använder din bil? 
6.1 Är alla anpassningar rationella? 
Kostnaderna för att använda din bil är inte helt lätta att överblicka eller genomskåda, 
dels består de av många olika delar, bensinförbrukning, värdeminskning, reparationer 
osv., dels är det svårt att veta vad framtida värdeminskning eller reparationskostnader 
kommer att bli. Det finns därför anledning att vara skeptisk till om alla förändringar av 
kostnader för att använda bil omedelbart leder till rationella anpassningar hos 
konsumenterna. Därför är det inte heller självklart att politiskt beslutade förändringar av 
skatter leder till de anpassningar som önskas. 

Det underliggande antagande som används i de flesta modeller för att analysera 
transporter, och som presenteras här, är att det tar tid för individer att lära sig nya priser 
och kostnader och att det därför också tar tid innan alla relevanta anpassningar hinner 
äga rum. Denna inlärning analyseras sällan steg för steg så att det går att se hur lång tid 
det tar för de långsammaste att anpassa sig. Däremot tar dagens modeller hänsyn till 
anpassningen och beräknar hur mycket anpassning som hinner ske. Det innebär i princip 
att modellerna försöker skilja på kort och lång sikt och fånga upp även de anpassningar 
som tar längre tid. 

Det finns forskningsfält som sysselsätter sig med hur individen uppfattar och förstår 
förändringar i styrmedel och därefter anpassar sig till dessa. Ett exempel på en sådan 
ansats finns i Loukopoulos, Gärling, Jakobsson och Fujii (2006). 

 
6.2 Man kan uppskatta en kostnads effekt på bilanvändningen 

även om särskilda mätningar saknas 
Det finns flera analyser av hur individer anpassar sin bilanvändning till bensinpris-
förändringar. Däremot saknas i saknas i stor utsträckning beräkningar av pris-
känsligheter för andra pris- och kostnadsförändringar. 

Om man vill uppskatta bilanvändningens känslighet för ett pris för vilket en skattning 
saknas så kan man jämföra priskänslighet för en liknande kostnad. Om man t.ex. vill 
veta hur en kilometerskatt skulle påverka beteende så kan man använda bensin-
efterfrågans elasticitet24 med avseende på pris. Detta ger åtminstone en första 
approximation till hur stora effekterna blir.  

När man gör en sådan jämförelse är det dock viktigt att ha klart för sig att utbytesmöj-
ligheterna kan skilja sig för två olika prisökningar som påverkar rörliga kostnader 
likformigt. Antag t.ex. att staten inför en kilometerskatt som enbart knyts till antalet 
körda kilometer. Denna kilometerskatt kan räknas om till en motsvarande ökning av 
bensinskatten som ökar hushållets årliga kostnader lika mycket som kilometerskatten 
med samma körsträcka. Dessa två skatter kommer att få olika effekter trots att de 
påverkar hushållets rörliga kostnader lika mycket. Till kilometerskatten kan bilisterna 
enbart anpassa sig genom att köra kortare sträckor. Med en ökning av bensinskatten kan 
hushållet påverka sina kostnader både genom att minska körd sträcka och genom att 

                                                 
24 En efterfrågeelasticitet är ett matematiskt mått på efterfrågekänslighet. Den bildas av kvoten mellan den 
procentuella förändringen av efterfrågad kvantitet och den procentuella förändringen av exempelvis pris. 
Om den efterfrågade kvantiteten minskar med 10 procent när priset ökar med 10 procent är således 
elasticiteten -1. 
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minska sin bensinförbrukning genom att välja en bensinsnålare bil. Därför kan också 
anpassningsmönstret bli olika med de olika skatterna. 

 
6.3 Tidsåtgång är också en kostnad 
Om medborgarnas inkomster fortsätter att stiga kommer det att öka betalningsviljan 
både för restid och för snabbare resmöjligheter. Eftersom restidskostnadsandelen skiljer 
mellan olika färdmedel kan man vänta sig att en tidsvärderingsökning leder till ett 
förändrat resmönster. Graham och Glaister (2002) antar att tidsvärdet är direkt 
proportionellt mot hushållens reala disponibla inkomst (sid. 61). SIKA rekommenderar 
(SIKA rapport 2002:19) att elasticiteten 0,62 används för att beräkna effekten på 
transportarbete med bil då disponibel inkomst ökar. Det innebär att transportarbetet med 
bil ökar med 6,2 procent om disponibel inkomst ökar med 10 procent. 

Men även förändrad tidsåtgång för en viss resa leder, allt annat lika, till ett förändrat 
resmönster. I tabellen i nästa avsnitt framgår det att bilanvändningen är mer känslig för 
förändringar i tidsåtgång än för förändringar i bensinpris. Den genomsnittliga elastici-
teten för bilresor med avseende på ökad restidsåtgång är -0,6 på kort sikt och -0,29 på 
lång sikt. Det innebär att om restiden ökar med 10 procent så minskar antalet bilresor 
med 6 procent på kort sikt och med 2,9 procent på lång sikt. Trafikarbetet (antal 
bilkilometer) anpassar sig långsammare eftersom den genomsnittliga elasticiteten för 
trafikarbete med bil med avseende på ökad restidsåtgång är -0,2 på kort sikt och -0,74 
på lång sikt. Det innebär att om restiden ökar med 10 procent så minskar trafikarbetet 
med bil med 2 procent på kort sikt och med 7,4 procent på lång sikt. 

 
6.4 Bilanvändningen relativt okänslig för förändringar i bensinpris 
Effekten av ökat bensinpris på bilanvändningen är förmodligen det samband som är bäst 
utforskat. Här refereras i första hand Graham och Glaister (2002) men dessa har för den 
följande tabellen använt Jong och Gunn (2001). 

I den följande tabellen anges ovägda genomsnitt från värdena i översiktens studier. 
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Tabell 6.1  Bilanvändningens pris- och restidskänslighet  
Källa: Jong och Gunn 2001. 

 Bilresor map Bilkm map Bilresor map Bilkm map 

Resändamål Bensin pris Bensin pris Restid Restid 

Kort sikt     

Arbetsresor -0,20 -0,12 -0,62  

Hembaserad 
näringsverks. 

-0,06 -0,02   

Icke-hembaserad 
näringsverks. 

-0,06 -0,02   

Utbildning -0,22 -0,09   

Annan  

eg. icke-arbete 

-0,20 -0,20 -0,52  

Total -0,16 -0,16 -0,60 -0,20 

Lång sikt     

Arbetsresor -0,14 -0,23 -0,41 -0,63 

Hembaserad 
näringsverks. 

-0,07 -0,20 -0,30 -0,61 

Icke-hembaserad 
näringsverks. 

-0,17 -0,26 -0,30 -0,61 

Utbildning -0,40 -0,41 -0,57 -0,76 

Annan  

eg. icke-arbete 

-0,15 -0,29 -0,52 -0,85 

Total -0,19 -0,26 -0,29 -0,74 

 

”Annan” torde avse resor som sker på fritid, dock inte resor till arbete eller skola. 

Som jämförelse kan nämnas att Jansson och Wall (1994, sid. 12) uppskattar trafik-
arbetets genomsnittliga bensinpriselasticitet till -0,2 på kort sikt och -0,3 på lång sikt i 
Sverige. Detta motsvaras av de genomsnittliga värdena för det totala trafikarbetets 
bensinpriselasticitet i tabellen ovan som är -0,16 respektive -0,26. De svenska värdena 
från 1994 ligger således ganska nära det internationella genomsnittet. 

De viktigaste iakttagelserna från den internationella översikten kan formuleras så här: 

1. Efterfrågan på antalet bilresor har låg känslighet med avseende på bensinpris både 
på kort och på lång sikt. Båda ligger nära -0,2. En anledning till att bilresefterfrågan 
har låg känslighet med avseende på bensinpris kan vara att bilen i många resända-
mål är svår att ersätta. 

2. Trafikarbetets (bilkilometrar) känslighet med avseende på bensinpris är konsekvent 
större på lång än på kort sikt. En anledning till att trafikarbetet har högre känslighet 
på lång sikt för bensinprisförändringar än bilresor kan vara på att det på lång sikt i 
viss utsträckning går att finna anpassningar i val av destination och i omlokalisering 
av boende, arbetsplatser och service. 
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3. Bilreseefterfrågans känslighet med avseende på restidsförändringar är påtagligt 
större på kort än på lång sikt. För trafikarbete råder det omvända. Den långsiktiga 
efterfrågekänsligheten med avseende på restidsförändringar är mer än tre gånger 
större än den kortsiktiga. Bilresefterfrågans högre känslighet för restidsförändringar 
på kort sikt kan bero på att alternativen till att resa med bil blir relativt sett mer 
attraktiva om restidsvinsterna med att använda bilen krymper. Det är dock inte helt 
lätt att formulera en plausibel förklaring till de omvända förhållandena för 
priskänsligheten på kort och lång sikt. 

Olika resändamål har något olika känslighet. Notera att bilresors kortsiktiga bensin-
priskänslighet är klart lägre för yrkesmässig användning av bil än för privat användning. 
För de olika privata resändamålen (arbete, utbildning, annan) är den kortsiktiga bensin-
priskänsligheten lika stor. På längre sikt blir resor för icke-hembaserad näringsverksam-
het och utbildningsresor mer priskänsliga medan arbetsresor och fritidsresor (annan) blir 
mindre priskänsliga. 

Trafikarbetet är mindre bensinpriskänsligt på kort sikt än antalet bilresor för flera 
resändamål (yrkesmässig användning, arbetsresor, utbildning) men inte för fritidsresor. 
På längre sikt är dock trafikarbetet mer bensinpriskänsligt än antalet bilresor för alla 
resändamål. Det trafikarbete som är mest bensinpriskänsligt är det som görs med 
resändamålet utbildning, följt av fritidsresor och icke-hembaserad näringsverksamhet. 
Den viktiga slutsatsen är att trafikarbetet kan anpassa sig mer än antalet bilresor på lång 
sikt. 

Det kan noteras att de resor som görs för att skjutsa barn, handikappade och äldre, samt 
för att besöka släkt och vänner ligger i kategorin Annan. Resorna i kategorin Annan 
ligger ungefär i mitten beträffande priskänslighet utom för måttet trafikarbete på 
långsikt där det ligger bland de högre. 

 
6.4.1 Stor spridning i skattningarna av priskänsligheten 
Priskänsligheten beror mycket på vilka alternativ som finns för bilanvändaren. Tillgång-
en till alternativ kan också väntas variera en hel del beroende på inkomstfördelning och 
var geografiskt bilanvändningen äger rum. Därför är det inte förvånande att skattning-
arna av trafikarbetets efterfrågeelasticitet med avseende på bensinpris på både kort och 
lång sikt uppvisar en betydande spridning (Se Tabell 6.2 nedan). Standardavvikelsen är 
i båda fall ungefär två tredjedelar av den genomsnittliga skattningen. Det kan grovt sett 
tolkas som att elasticiteterna kan ligga någonstans mellan en tredjedel och fem 
tredjedelar av de uppgivna skattningarna bl.a. beroende på situation.  

 
Tabell 6.2  Trafikarbetets känslighet m.a.p. bensinpris. 

 Kort sikt Lång sikt 

Antal studier 31 72 

Medelvärde -0,15 -0,31 

Standard avvikelse 0,11 0,19 

 

Vi har inte kunnat finna skattningar för olika befolkningssegment. Vi har t.ex. inte 
funnit studier som analyserat skillnader i bilanvändningens efterfrågeelasticitet med 
avseende på: kön, inkomst, ålder samt stad och land. 
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Graham och Glaister (2002) redovisar också uppskattningar av att trafikarbetets (volu-
me) (sid. 66) bensinpriselasticitet varierar mellan regioner. Dessa beräkningar görs 
genom att anta att högre inkomst leder till högre tidsvärde och därmed en lägre bensin-
kostnadsandel. Därmed beror skillnaderna i beräknad bensinpriselasticitet på att 
genomsnittsinkomsten skiljer sig mellan regioner. Skillnaderna i inkomst mellan 
regioner kan naturligtvis också variera över tid. Därmed kan variationerna i trafikarbe-
tets elasticitet med avseende på bensinpris bero på skillnader i generaliserad kostnad25 
för trafikarbete både till följd av att inkomsten varierar mellan olika platser för att den 
varierar mellan olika tidpunkter. 

 
6.5 Bensinefterfrågan något mer priskänslig 
Graham och Glaister rapporterar att merparten av skattningarna av bensinefterfrågans 
kortsiktiga priselasticitet ligger i intervallet -0,2 till -0,3 och skattningarna av långsiktig 
priselasticitet i intervallet -0,6 till -0,8. Det innebär att hushållen, åtminstone historiskt 
sett, har kunnat anpassa bensinförbrukningen genom att på lång sikt byta till bränsle-
snålare bilar. Därmed har bensinefterfrågan minskats och nästan hela prisökningen 
motverkats. Det sker dock inte utan välfärdsuppoffringar i form av högre kapital-
kostnader för exempelvis mer bensineffektiva bilar eller genom att vissa resor 
bortprioriteras.  

För Sverige rapporterar Jansson och Wall (1994) följande skattningar av bensin-
efterfrågans priselasticitet: -0,3 för kort sikt och -0,7 för längre sikt. Det innebär att den 
svenska priskänsligheten verkar ligga i nivå med de utländska skattningarna. 

 
6.6 Resor till och från utbildning mest priskänsliga 
Beträffande olika resändamåls priskänslighet så framgår det delvis av Tabell 6.1. Där 
kan vi läsa ut hur priskänsliga olika resändamål är. På kort sikt är rangordningen 
följande: Resor i arbetet är minst priskänsliga. Därefter följer i stigande priskänslighets-
ordning, resor till och från arbetet, övriga fritidsresor och slutligen resor till och från 
utbildning. Rangordningen är densamma på lång sikt.  

 
6.7 Övriga drifts- och underhållskostnader 
Vi har inte kunnat finna några särskilda skattningar av bilanvändningens känslighet för 
ändringar av övriga drifts- och underhållskostnader. I likhet med vad som sagts ovan 
kan man konstatera att detta bör, men inte måste, likna elasticiteterna för bensinkostnad. 

Även för dessa kostnader kan man tänka sig att substitutionskostnaderna kan vara olika. 
Jämför t.ex. ökade underhållskostnader med en ökning av bensinpriset som ökar 
kostnaderna per körd kilometer lika mycket. Till de ökade underhållskostnaderna kan 
bilisten anpassa sig på tre sätt: genom att köra kortare sträcka, genom välja alternativa 
sätt att underhålla bilen på till lägre kostnader och genom att välja ett fordon med lägre 
underhållskostnader. Dessa anpassningar kan ha andra kostnader än kostnaderna för att 
anpassa sig till bensinprisökningen.  

                                                 
25 Med generaliserad kostnad menas summan av alla utgifter och kostnaden för tidsanvändningen.  
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6.8 Pris på bilar betyder litet för de totala kilometerkostnaderna 
Vi har inte funnit några skattningar av bilprisets effekter på bilanvändning. Som 
inledningsvis nämnts kan man istället användas en ”närliggande” elasticitet för att 
bedöma hur ökade fasta kostnader skulle påverka bilanvändning. Ett sätt att göra det är 
att bedöma hur fasta kostnader kan periodiseras och slås ut som rörliga kostnader. Om 
exempelvis en ny bil skrivs av med 15 procent per år så innebär det en avtagande 
genomsnittlig kilometerkostnad över bilens livslängd. För en ny bil som kostar 
200 000 kronor skulle värdeminskningen med en årlig körsträcka på 20 000 km kosta 
1,50 kronor per km under det första året. Om vi antar att den totala kilometerkostnaden 
förutom avskrivningskostnaden är 2 kronor så är den totala kostnaden för en körd 
kilometer 3,50 kronor. En ökning av inköpspriset med 10 procent skulle i detta fall öka 
kilometerkostnaden med cirka 4 procent.  

Priskänsligheten för denna kostnadsökning kan sedan approximeras med bensinpris-
elasticiteten. Det innebär att antalet bilresor skulle minska med cirka 0,6 procent26 på 
kort sikt och med cirka 0,8 procent27 på lång sikt. Trafikarbetet påverkas lika mycket på 
kort sikt och något mer på lång sikt, dvs. cirka 1 procent28. Beräknat på detta fall är 
således bilanvändningens känslighet för ökning av nybilspriset -0,06 beträffande 
bilresor och trafikarbete på kort sikt och -0,1 beträffande trafikarbete på lång sikt vilket 
således är lägre än bensinpriselasticiteten. Det beror på att den totala körkostnaden ökar 
med mindre än prisökningen på bilen. 

Som vi nämnde inledningsvis behöver dock denna approximation inte alltid fungera. 
Det beror ytterst på hur kostsamt det är att byta till alternativ då priset på nya bilar stiger 
jämfört med kostnaderna för att byta till alternativ då bensinpriset stiger. 

6.9 Skatters effekter beror på utformningen  
Bilanvändaren betalar en rad olika skatter. Låt oss påminna läsaren om några av dessa. 
Bränslet beskattas med en bränsleskatt som är en punktskatt. Den består av en energi-
skattekomponent och en koldioxidskattekomponent. Både bränslet och bränsleskatten 
belastas med moms. Fordonen beskattas med fordonsskatt. Sedan finns också en skatt 
för att man får använda en tjänstebil privat, s.k. förmånsbil. Den som använder bilen för 
arbetsresor har rätt till en viss skattereduktion för reskostnaderna. Därutöver har det 
under perioden mellan den 3 januari 2006 och 31 juli 2006 funnits en trängselskatt på 
försök i Stockholm. 

När arbetsgivaren håller med bil får denna ofta också användas privat. Denna förmån 
kan i princip vara olika långtgående, från att arbetsgivaren låter den anställde använda 
bilen men att den anställde måste betala både för bränsle och för någon kapitalkostnad 
för den privata användningen till att arbetsgivaren låter den anställde använda bilen helt 
fritt. Skattesystemet innehåller regler för hur den löneförmån som användningen av 
bilen ska värderas och därmed beskattas.  

Alla dessa skatter och skatteregler påverkar bilanvändningen. Vi ska inte här göra en 
genomgång av alla regler eller i detalj redogöra för hur de påverkar bilanvändningen. Vi 
ska istället, i likhet med vad vi konstaterade inledningsvis, göra några jämförelser av 

                                                 
26 Ökning av kilometerkostnaden med 4 procent gånger den kortsiktiga bilreselasticiteten -0,16 dvs.    
4 * -0,16 = -0,64. 
27 4 * -0,19 = -0,76. 
28 4 * -0,26 = -1,04. 
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hur olika skatter kan tänkas påverka bilanvändningen genom att jämföra med kända 
elasticiteter. Vi har inte funnit särskilda studier av hur beskattning av bilar eller 
bilförmåner påverkar de reella kostnaderna och därmed ytterst hushållens 
bilanvändning.  

Skatter på bränslen och på bilanvändning som t.ex. förmånsskatt kan jämföras med 
bensinpriselasticiteten. Skatter på fasta kostnader som t.ex. fordonsskatt kan räknas om 
till driftskostnader som med inköpspriset ovan. Skatterna kan men behöver inte ha 
likadana effekter som andra prisförändringar.  

Precis som nämndes inledningsvis så kan det finnas olika kostsamma sätt att anpassa sig 
till olika skattesatser. Det kan dessutom ta olika lång tid att upptäcka optimala sätt att 
anpassa sig till en förändrad skattesats. Bilanvändarnas föreställning om hur mycket 
skatten påverkar bilkostnaden kan dessutom vara felaktig, åtminstone på kort sikt. 
Därutöver kan man tänka sig olika former av ”protestbeteenden”. Sammantaget innebär 
det att anpassningarna till en skatt inte behöver vara proportionella mot motsvarande 
bensinprisförändringar. 

Låt oss nu kalla en helhet av olika skatteformer och skattesatser för en skatteregim. Den 
ovanstående iakttagelsen innebär att olika skatteregimer kan leda till olika skatteintäkter 
och olika anpassningar även om de skulle leda till samma skatteintäkter vid oförändrat 
beteende. En föranalys av anpassningen till en viss skattereform kan bara använda sig 
av de skattningar av olika priselasticiteter som för tillfället existerar. Den kan också 
använda sig av olika räkneexempel där skattesatsers effekter på bilistens kostnader 
räknas om till kilometerkostnader som vi gjorde i exemplet med kostnader för nya bilar 
ovan. Dessa uppskattningar har dock den brist som nämndes ovan att den inte kan ta 
hänsyn till de specifika substitutionsmöjligheterna.  

Ett fenomen som kan vara viktigt att ha ögonen på när man studerar effekter av skatter 
eller andra styrmedel är att händelseförloppet efter att ett styrmedel införts tidvis kan bli 
sådant att effekterna går i motsatt riktning mot vad man väntar sig. Betrakta t.ex. 
följande exempel. Om man inför trängselskatter kan det inledningsvis leda till att 
trafiken minskar i en stad. Effekten av detta kan då bli att restiderna minskar. Som ett 
resultat av detta kan det då uppstå en ökning av efterfrågan igen till följd av att det blir 
mer attraktivt att använda bilen i staden. I de flesta fall torde slutläget ändå innebära en 
minskning av den totala mängden trafik.   

 
6.9.1 Bilförmåners effekter 
Som vi påpekade ovan kan bilförmåner vara olika långtgående. Som vi nämnde i avsnitt 
6.2 kan bilförmånens effekt räknas om i motsvarande storlek på bensinpris och därmed 
kan bensinpriselasticiteten användas för att beräkna en förändrad bilförmåns effekt på 
bilanvändningen. 

Vi har inte kunnat finna några analyser av förändrade bilförmåners effekter på 
individers eller hushålls bilanvändning. Vi föreslår därför ett upplägg för forskning om 
bilförmåner i kapitel 10. 

 
6.9.2 Trängselskatters effekter beror på tillgången till alternativa ressätt  
Inom ramen för det under första halvåret 2006 pågående Stockholmsförsöket genomförs 
omfattande mätningar av hur trafiken påverkas. Dessa ska bl.a. bilda underlag för en 
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utvärdering av trängselskatteförsökets effekter. Det innebär att beräkningar av 
trafikarbetets trängselskatteelasticitet kommer att vara möjliga att göra i efterhand. 

Om man inte har tillgång till skattningar av bilanvändningens känslighet för 
trängselskatter (eller biltullar) kan man som approximation räkna om trängselskattens 
andel av bilistens generaliserade kilometerkostnad29 och använda bensinefterfrågans 
priselasticitet.  

Det bästa är dock om man har tillgång till skattningar av effekten av att just använda 
trängselskatter eller liknande avgifter för att använda vägar i tätorter. I en brittisk 
rapport från NERA och Oscar Faber (2002) refereras följande skattningar. Menon 
(2000) uppges rapportera att efterfrågans kortsiktiga priselasticitet för Singapores 
system ligger mellan -0,12 och -0,35 för rusningstid (tyvärr refereras inte om sorten är 
resor eller kilometrar). Detta innebär att när vägtullen i Singapore förändras med 
10 procent så blir förändringen av trafikflödet mellan 1,2 och 3,5 procent med motsatt 
tecken på förändringen i trafikflödet. I en studie av Oslos vägtullar uppges Halcrow och 
Fox (1995) rapportera en kortsiktig efterfrågeelasticitet på -0,14 för och -0,21 för 
Bergens vägtullar. I Litman (2005) refereras flera studier (sid. 25) av brotullar med 
priselasticiteter i storleksordningen -0,1– -0,2. Samtliga dessa skattningar är jämförbara 
med kortsiktig priselasticitet bensinefterfrågan. Det innebär således en ganska låg 
priskänslighet. Detta indikerar att det är svårt att, på ett rimligt sätt, ersätta bilresan i de 
studerade fallen. 

Santos och Fraser (2005, sid. 12) däremot finner ett värde för bilresor i London 
motsvarande -0,8 vilket innebär en väsentligt högre priskänslighet. Detta innebär att om 
trängselavgiften i London ökar med 10 procent så minskar trafikflödet med 8 procent. 
Detta faktum tillsammans med det faktum att det totala antalet resor till den avgifts-
belagda zonen minskat ytterst litet indikerar att det finns goda alternativ för de tidigare 
bilanvändarna för att resa till den avgiftsbelagda zonen i London. 

Till skillnad mot bränsleskatter så kan inte bilisten anpassa sig till trängselsskatter 
genom att göra fordonet mer effektivt. Anpassningen till trängselskatter måste istället 
ske genom att byta destination, förskjuta tidpunkten för resan (utom i London där 
trängelavgiften gäller hela dygnet), använda andra sätt att resa, bildelning, kollektiv-
trafik, cykel eller gång eller slutligen att resa mindre. I Stockholm har man dock gjort 
den märkliga tolkningen att miljöbilar trängs mindre eftersom de undantas från 
trängselskatt. 

I kapitel 8 nedan i denna rapport redovisas en simuleringsstudie av fördelningseffekter 
av en tänkt utformning av trängselskatter i Stockholm. 

 
6.10 Vägavgifters effekter beror på om det finns alternativa vägar 
En studie baserad på spanska data (Matas och Raymond (2003)) (citerad från Litman 
2005) från betalvägar finner kortsiktiga efterfrågeelasticiteter i intervallet -0,21 till  
-0,83, vilket är ett bredare intervall och indikerar en högre elasticitet än i tidigare 
studier. Elasticiteterna tenderar också att vara högre när det fanns alternativa vägar utan 
betalplikt och utan trängsel. Det innebär att om man lätt kan åka bredvid motorvägen 
utan att betala så kommer många att göra det om priserna höjs. 

                                                 
29 Med generaliserad kilometerkostnad menas bilistens hela kostnad för att köra bilen. Då ingår även 
tidsåtgången som ju inte är en utgift men väl en resursuppoffring (i varje fall för resor som inte är 
nöjesresor). I denna kostnad ingår även fasta kostnader för att använda bilen. 
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En norsk studie av vägtull (bompeng) i Norge av Odeck och Bråthen (2004), redovisar 
också resultat i form av efterfrågans tullelasticiteter. Odeck och Bråthen finner 
tullelasticiteter mellan -0,3 till -0,8 vilket är ungefär samma intervall som ovan. De drar 
också slutsatsen att elasticitetens storlek beror på vägtyp och vilken typ av användare 
vägen har samt storleken på tullen. 

 
6.11 Parkering mer priskänsligt än bensin 
Hur påverkas bilanvändning av parkeringskostnader och beskattning av förmånsvärdet 
av fri eller subventionerad parkering? I en rapport som Kågeson (2003) utarbetat 
diskuteras detta styrmedel. Han refererar också till en tidigare studie av Jansson och 
Wall (2002) som bedömer att priskänsligheten för parkeringskostnader i Stockholms 
innerstad är förhållandevis hög. Kågeson anger dock ingen priselasticitet.  

TRB (2003, sidan 4) refererar en genomsnittlig parkeringsefterfrågans priselasticietet -
0,3. Rapporten framhåller samtidigt att arbetspendlare är mindre priskänsliga och 
shoppingresenärer mer priskänsliga. 

Litman (2005) sammanfattar flera studier med att parkeringsavgifter bedöms ha en 
effekt som är mellan 1,5 och 2 gånger starkare än t.ex. motsvarande bensinkostnads-
ökning. Det skulle betyda att en ökning av parkeringsavgifter med 10 procent skulle 
leda till en minskning av antalet som parkerar med mellan 3 och 6 procent i Sverige. 

Dessa förhållandevis höga efterfrågeelasticiteter kan tyda på att elasticiteterna beräknats 
i situationer där parkeringsavgifterna höjts samtidigt som det funnits ledig kapacitet till 
lägre pris i närheten. Då kan man vänta sig att många byter parkeringsställe. 

 
6.12 Sammanfattning 
För tjänsteresor kan tidsvärdet vara en betydande kostnadspost. För personer med höga 
inkomster är således arbetsgivarens kostnad för restid hög. Med ökande inkomster och 
därmed ökande tidsvärden kan man vänta sig att det sker en förändring i resmönster mot 
snabbare och bekvämare transportslag för i första hand tjänsteresor. 

De bäst studerade priskänsligheterna är bilanvändningens och bensinefterfrågans 
priskänslighet. Efterfrågan på bilresor har låg priskänslighet med avseende på 
bensinefterfrågans pris både på kort och lång sikt. Trafikarbetet med bil är ungefär lika 
priskänsligt som bilresefterfrågan på kort sikt. Beroende på typ av resa så är 
trafikarbetets känslighet för bensinprisförändringar både större och mindre än 
bilresefterfrågans känslighet. Trafikarbetet med bil har en större priskänslighet lång sikt.  

På kort sikt anpassas antalet bilresor och trafikarbetet (bilkilometrar) på ett likartat sätt, 
med elasticiteterna -0,16 och -0,15. På längre sikt anpassas trafikarbetet (-0,31) mer än 
antalet bilresor (-0,19) – vilket kan bero på anpassningar i form av färdmedelsval, 
destinationsval och omlokalisering. 

Både antalet bilresor och trafikarbetet med bil påverkas mer av restidsförändringar än av 
bränsleprisförändringar.  

På lång sikt är trafikarbetets elasticitet med avseende på restid (-0,97) mer än tre gånger 
högre än elasticiteten för trafikarbetet med avseende på bensinpris (-0,31). 

Bilanvändningens känslighet på kort sikt för förändringar i trängselavgifter verkar ligga 
i samma storleksordning som känsligheten för bensinprisförändringar på kort sikt. 
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Däremot verkar efterfrågan för betalvägar vara mer priskänslig än bensinefterfrågan. 
Detta kan bero på att det ofta finns alternativa vägar. 

Även parkeringsavgifter verkar ha en större effekt på bilanvändning än 
bensinprisökning. 
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7 Vad bestämmer om du skaffar en bil eller gör dig av med en?   
Under denna rubrik sammanfattas utvecklingen av bilinnehav i Sverige. De viktigaste 
kostnaderna som påverkar bilinnehav och deras styrka sammanfattas också. Även för 
detta avsnitt är de två brittiska översikterna Graham och Glaister (2002) och Hanly, 
Dargay och Goodwin (2002) viktiga källor. I övrigt används SIKA:s prognoser av 
bilinnehav och olika beräkningar av effekterna av förändringar i bilinnehav på 
rörlighet/transportarbete. 

 
7.1 Bilinnehavet ökar långsamt 
I figur 7.1 visas hur bilinnehavet per capita har utvecklats i Sverige från 1960 till 2004. 
Några tydliga skeden kan ses. Från 1960 till 1976 växte bilinnehavet snabbt i Sverige. 
Då inleddes en period med stagnerande bilinnehav som varade till 1982 då ökningen av 
bilinnehavet började öka om än i måttligare takt. En ny stagnationsfas inleddes 1989. 
Då var bilinnehavet uppe på 0,42 bilar per capita. Sedan dess har bilinnehavet ökat 
ytterst blygsamt. Ser vi till de senaste åren har bilinnehavet knappt förändrats. 
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Figur 7.1  Bilinnehavet per capita i Sverige från 1960 till 2004. 

 

Enligt SIKA:s senaste prognoser bedöms bilinnehavet per capita fortsatt öka ytterst litet. 
SIKA har studerat två olika scenarier i sin långsiktiga prognos. Det första är långtids-
utredningens scenario. I detta scenario bedöms bilinnehavet per capita vara närmast 
oförändrat fram till år 2020 och vara 0,45.  

Nackdelen med att beskriva aggregerade data på detta sätt är att den aggregerade 
utvecklingen kan dölja mer dramatiska förändringar på individ- eller hushållsnivå. Som 
påpekas i en uppsats som sammanfattar mer än tio års forskning vid Transport Studies 
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Unit på University College i London (2004) behövs paneldata30 för att kunna beskriva 
hur enskilda hushåll anpassar sig till olika omvärldsförändringar. Det är först när man 
kan se hur individen eller hushållet anpassar sig över tiden som man kan skatta olika 
hushålls anpassningar till prisförändringar med hög noggrannhet (sid. 6). 

I Transport Studies Units undersökningar konstateras att man kan observera betydligt 
större förändringar av bilinnehav för enskilda hushåll i paneler än man kan i aggrege-
rade data. Det innebär att under en treårsperiod ökar typiskt sett det aggregerade bilinne-
havet något (2–3 procent). Under samma period skaffar sig ungefär 13–14 procent av 
hushållen bil samtidigt som 10–12 procent av hushållen gör sig av med en eller flera 
bilar. 

Dessa siffror kan förmodligen inte direkt översättas till eller jämföras med svenska 
förhållanden. Flera omständigheter kan skilja mellan Storbritannien och Sverige. 
Inkomstskillnaderna är t.ex. större i Storbritannien än i Sverige. 

Den senaste uppdateringen av den svenska bilinnehavsmodellen är Matstoms (2002). I 
dokumentationsrapporten redovisas skattningar av benägenhet att skaffa bil och att göra 
sig av med bil. En test av modellen visar att den fungerar väl (sid. 73). Matstoms 
framhåller att utträdesbenägenheten varierar mera med ålder än med andra faktorer.  I 
samma rapport ges ett diagram (sid. 73) som visar att utträdesbenägenheten varierar 
mellan cirka 0,6 för 18-åringar (dvs. sannolikheten att upphöra som bilägare är 
60 procent) ned till cirka 0,03 för 70-åringar (dvs. sannolikheten att upphöra som 
bilägare är 3 procent). I en serie beräkningar som Matstoms gjort för detta projekt visas 
också att utträdesbenägenheten för bilinnehav varierar ganska litet med inkomst. Det är 
bara för dem som har inkomster under 100 000 kronor per år och i synnerhet under 
50 000 kronor per år som sannolikheten att utträda från bilinnehav är stort. 

Detta indikerar att den genomsnittliga sannolikheten att en svensk upphör att vara 
bilägare är väl så stor i Sverige som i Storbritannien. 

Med en paneldatamängd kan man också urskilja generations- och livscykeleffekter. 
Med generationseffekt menas att olika generationer kan vara olika benägna att äga bil 
till följd av olika attityd, utbildning och inkomst. Samtidigt kan det finnas en livscykel-
effekt som innebär att bilinnehavet kan variera över livscykeln. Man kan t.ex. i brittiska 
data se att bilinnehavet i genomsnitt ökar fram till cirka 50-årsåldern för att därefter 
avta. Detta verkar tillsvidare stämma på flera generationer.  

 
7.2 Bilinnehavets känslighet för inkomstförändringar varierar i 

olika studier 
Graham och Glaister (2002) refererar en brittisk studie av Romilly m.fl. (1998) som 
studerar en modell för aggregerat bilinnehav med tidsseriedata och finner följande 
värden. 

 

                                                 
30 Med en panel menas ofta ett urval av individer eller hushåll som observeras vid flera tidpunkter. Då 
genereras en datamängd som både beskriver ett tvärsnitt av en population vid en tidpunkt och hur den 
utvecklas över tiden. 

VTI rapport 545 47 



 

Tabell 7.1  Bilinnehavets priskänsliget map inkomst och reala driftskostnader 
Källa Romilly m.fl. 1998. 

 Inkomst Driftskostnader 

Kort sikt 0,34 -0,29 

Lång sikt 1,14 -2,2 

 

Det innebär att bilinnehavets inkomstelasticitet är låg på kort sikt och hög på lång sikt. 
Detsamma gäller för driftskostnaderna. 

I en ”pseudo-panel”-studie31 av bilinnehavets elasticitet med avseende på inkomst, 
inköpspris och driftskostnader i olika inkomstskikt finner Dargay och Vytohoulkas 
(1999), att hushåll med låga inkomster är mer känsliga för förändringar i inkomst, 
inköpskostnader och driftskostnader. De finner också att känsligheten avtar med ökande 
inkomst. Känsligheten för driftskostnader är systematiskt större än för inköpskostnader. 
De finner också genomgående lägre inkomstelasticiteter än Romilly m.fl. (1998). 

När vi ska tolka driftskostnader är det viktigt att komma ihåg följande. Olika kostnads-
slag har olika stor andel av de totala kostnaderna under bilens livslängd. Värdeminsk-
ningen och kapitalkostnaden minskar med åldern på bilen. I gengäld kan reparations-
kostnaderna väntas öka. Driftkostnadernas andel av den totala kostnaden för att använda 
bilen är därför större i slutet av bilens liv. Men även de övriga olika driftskostnads-
slagens (bensin, däck m.m.) andelar av de totala driftskostnaderna varierar över bilens 
livstid. Det betyder att bensinprisökningar kan ha ett större genomslag på benägenheten 
att äga bil för dem som är potentiella ägare av gamla bilar än för de som köper nya bilar. 

För låginkomsthushållen är den långsiktiga efterfrågeelasticiteten för ökade driftskost-
nader nära -1. Det innebär ökningar i driftskostnader för låginkomsthushåll på lång sikt, 
i hög utsträckning, slår igenom på möjligheten att äga bil. För hushåll med låga 
inkomster är budgeten ofta ansträngd. Det kan betyda att även små kostnadsökningar 
kan tvinga fram drastiska prioriteringar. I fallet med underhållskostnader kan det leda 
till att hushållet ser sig nödgat att göra sig av med bilen. 

Studier av brittiska data indikerar att bilinnehavet ökar mer när inkomsten ökar än det 
minskar när inkomsten minskar lika mycket. Detta kan tolkas som att vi ogärna avstår 
från bilen när vi vant oss att ha tillgång till den. 

Slutsatser om bilinnehav 
• Bilinnehavets långsiktiga inkomstelasticitet ligger i ett intervall från 0,3 till 1,1 med 

ett genomsnitt på 0,74. Det innebär att när inkomsten ökar med 10 procent så ökar 
bilinnehavet med mellan 3 och 11 procent. Detta måste tolkas som ökningen för en 
befolkningsgrupp, dvs. det gäller inte på individnivå. 

• Den kortsiktiga inkomstelasticiteten är låg och har betydligt mindre än den 
långsiktiga och ligger i ett intervall från 0,24 till 0,34 med ett genomsnitt på 0,28. 
Det innebär att när inkomsten ökar med 10 procent så ökar bilinnehavet med mellan 
2,4 och 3,4 procent. Även detta ska tolkas för en befolkningsgrupp. 

                                                 
31 Med pseudo-panel menas en undersökning som följer individer med samma födelseår, dock inte samma 
individer, över tiden. 
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7.3 Även bilinnehavets priskänslighet varierar i olika studier 
Ett problem med att rapportera om bilinnehavets priselasticitet är att olika studier av 
bilinnehavets priskänslighet arbetar med olika definitioner. Studierna finner också 
dramatiskt olika priselasticiteter. Romilly m.fl. (1998) använder ett kostnadsindex för 
både inköpskostnader och driftskostnader baserat på data om hushållsutgifter. De finner 
en priskänslighet på -1,24 både på kort och på lång sikt.  

Goodwin (1992) rapporterar följande ovägda genomsnitt för bilinnehavets elasticitet 
med avseende på bilpris -0,89 med de flesta estimat i intervallet -0,4 till -1,6. 

Dargay och Vytohoulkas (1999) skattningar av bilinnehavets elasticitet med avseende 
på inköpskostnader ligger i intervallet -0.09 till -0,22 på kort sikt och i intervallet -0.24 
till -0,59 på lång sikt beroende på inkomstgrupp. En ökning av inköpskostnaderna med 
10 procent skulle således minska bilinnehavet med mellan 0,9 och 2,2 procent på kort 
sikt och med mellan 2,4 och 5,9 procent på lång sikt. 

Dessa elasticiteter verkar intuitivt rimligare om man beaktar alla priser. Om man enbart 
skulle titta på nybilspriser och sannolikheten att köpa en ny bil så torde elasticiteterna 
vara högre. 

 
7.4 Finansieringskostnader för bilköpet en liten del av kostnaden 
Det är inte självklart om finansieringskostnaden, dvs. räntekostnaden och en eventuell 
uppläggningskostnad, ska betraktas som en fast kostnad eller som en del av driftskost-
naderna. För att skapa en uppfattning om storleksordningen så har vi beräknat ränte-
kostnadens andel av nypriset i ett exempel. Beräkningen bygger på att nypriset på bilen 
är 200 000 kronor och att den amorteras årligen med 40 000 kr. Vidare betalas ränta på 
den återstående skulden. Räntekostnaden beräknas därefter för olika räntesatser från 
3 till 6 procent. Finansieringskostnadsandelen beräknas som den totala räntebetalningen 
genom den totala räntebetalningen plus inköpspriset. Det ger tabellen nedan.  

 
Tabell 7.2  Finansieringskostnader och deras andel av den totala inköpskostnaden. 

Ränta Finansierings-
kostnad 

Finanserings-
kostnadsandel 

3 % 12 514 6 % 

4 % 16 920 8 % 

5 % 21 447 11 % 

6 % 26 097 13 % 

 

Vi kan konstatera att finansieringskostnader utgör en relativt liten del av bilkostnaderna. 

 
7.5 Bensinpris 
Bensinprisets effekt på bilinnehavet torde (men måste inte) vara proportionella mot 
bensinkostnadens storlek i förhållande till driftskostnaderna. Se resultaten i Tabell 7.1 
ovan.  
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7.6 Skatter torde ha likartade effekter som andra fasta och rörliga 
kostnader 

Med detta menas att rörliga kostnader kan tänkas behandlas på olika sätt av bilan-
vändarna beroende på om kostnadselementen betingas av skatter respektive att samma 
sak gäller för de tidsberoende kostnaderna. Det finns dessutom flera dimensioner än 
”fasta” respektive ”rörliga”. Det gäller t.ex. vägtullar där exempelvis en eventuell 
öronmärkning kan spela en viss roll. Vi har inte kunnat finna beräkningar av sådana 
effekten på bilinnehavet. Vår bedömning är att det faktum att en kostnad är en skatt och 
inte en "vanlig" rörlig kostnad som bensin eller underhåll kan ha särskilda effekter på 
beteende. 

 
7.7 Bilinnehavets känslighet för parkeringskostnader okänt 
Priset på parkering kan väntas ha effekter på sannolikheten att en individ eller ett 
hushåll äger en bil och en effekt på i vilken grad bilen används. Vi har inte kunnat finna 
beräkningar av sådana effekten på bilinnehavet.  

Även för denna kostnad torde (men måste inte) effekterna av en förändring av 
parkeringskostnaderna vara proportionella mot bensinkostnadens andel av drifts-
kostnaderna. 

 
7.8 Faktorer som påverkar hur många som tar körkort och 

därmed skaffar bil 
Cedersund och Henriksson (2006) har skattat olika modeller för körkortstagande. 
Analyserna visar att ålder är en stark faktor för att förklara körkortstagande. Även 
variablerna andelen 19–20-åringar som arbetar mer än 35 timmar i veckan, andelen  
24-åringar som har postgymnasial utbildning, kostnaden för att ta körlektioner samt 
bensinpriset analyseras. Författarna drar slutsatserna att det behövs särskilda modeller 
för varje åldersgrupp i synnerhet för åldrarna 18 till 24 år och att de variabler som 
fungerar bäst för att göra prognoser är kostnaden för att ta körlektioner och utbild-
ningsnivå.  

I en enkel regression som gjorts i för denna essä är postgymnasial utbildning och 
sysselsättning starkare förklaringsvariabler för benägenhet att ta körkort, än körlektions-
pris och bensinpris. Utbildning och sysselsättning har båda ”rätt tecken” (dvs. när 
utbildningen pågår kan körkortstagande minska och när individen är sysselsatt kan 
körkortstagandet väntas öka) och är båda statistiskt säkra. Koefficienten för bensinpris 
får ”fel” tecken (dvs. dyrare bensin leder till fler körkort). Det framstår som om den 
stora ökningen av antalet ungdomar som utbildar sig är den viktigaste drivkraften till att 
de unga skjuter upp tidpunkten då de tar körkort. 

Vi har inte funnit några studier av hur körkortstagandet i sig påverkar bilanskaffning. 
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8 Hushållens anpassningar till förändrade (ökade) kostnader 
8.1 Tänkbara kostnadsförändringar och anpassningar till dessa 
Hushållens kostnader för att använda bil kan förändras via flera olika kostnadsposter. 
Tänkbara sådana kostnadsposter som är, bensinpris, trängselskatt, parkeringsavgift, 
försäkring och fordonsskatt. Dessa kostnadsökningar kan mötas med förändrad bil-
användning. Den kan brytas ned genom att bilanvändningen upphör helt (man kan sälja 
eller ställa bilen) eller delvis genom att, olika resor upphör helt eller delvis (arbeta mera 
hemma) eller att resor görs med andra färdmedel. Förutom att anpassa bilanvändningen 
kan man skjuta upp ett köp av en ny bil, man kan minska sitt försäkringsskydd, eller 
byta arbete eller bostad. Ökade bensinkostnader kan mötas med fordon med lägre 
bensinförbrukning. Trängelskatter i Stockholm kan förutom att mötas med de ovanstå-
ende åtgärderna också mötas genom att förändra tidpunkten för resan. Man kan också 
välja ett fordon som är undantaget från beskattning (miljöbil). 

Som vi såg ovan i kapitel 5, är valet av olika slag av resor olika känsliga för kostnads-
ökningar. Alla anpassningar är beroende av vilka alternativ som finns. För vissa 
individer och vissa resändamål kan det finnas många och obetydligt sämre alternativ, 
medan det för andra individer och kostnadsslag kan saknas alternativ helt. Tillgången 
kan variera beroende på t.ex. ålder, kön och geografiskt område. Både att byta målpunkt 
och att byta ressätt kan vara lättare i en storstad än i glesbygd.  

För individer med goda tillgängliga alternativ kan man vänta sig att priskänsligheten 
blir stor genom att individerna byter till alternativen när priset stiger på bilanvändning. 
För individer med få eller betydligt sämre handlingsalternativ blir känsligheten för 
prisförändringar för bilanvändning däremot låg eftersom bytesmöjligheterna då är små. 
Därför är det inte heller förvånande att vi också observerar en stor spridning i skatt-
ningarna av trafikarbetets efterfrågeelasticitet.  

Vi kunde också konstatera att de analyser av bilanvändning som gjorts och som baserats 
på resvaneundersökningar visade hur bilanvändningen förändrats över tiden. Bilen har 
blivit det klart viktigaste transportmedelet. De flesta individer och hushåll har också 
körkort och tillgång till bil. Av de olika ressätten är bilanvändningen det som ökar mest. 
Bilinnehavet ökar också stadigt, om än med klart avtagande takt.  

Vi kan dock konstatera att vi inte funnit studier som empiriskt analyserat exakt hur 
enskilda hushåll anpassar sig till kostnadsförändringar. En sådan undersökning skulle 
till att börja med kunna använda den potential som ligger i att analysera data som redan 
finns i resvaneundersökningar, bilregister och körkortsregister. På sikt behövs dock 
undersökningar som följer enskilda hushåll. 

 
8.2 Effekter på andra samhällsmål 
Olika slag av anpassningar kan påverka samhällsmål på olika sätt. Om exempelvis en 
arbetsresa sker med kollektivtrafik istället för med bil kan det uppfattas som oproblema-
tiskt ur ett samhällsperspektiv. Om däremot ökade kostnader leder till att en individ 
skjutsar en funktionshindrad släkting i mindre utsträckning så innebär det att andra 
samhällsmål påverkas negativt. En liknande effekt kan vara att barn i mindre utsträck-
ning blir skjutsade till skola och fritidsaktiviteter. 

Problemet med att värdera detta enbart med bilförarens betalningsvilja är att vi då 
glömmer att de övriga individer i samhället som tillmäter dessa skjutsningar ett 
ytterligare värde.  
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8.3 Olika effekter av likartade kostnadsökningar 
Man kan också tänka sig att individernas anpassningar kan påverkas av om de uppfattar 
en förändring av kostnader som ett utslag av politik som syftar styrning. Då kan man 
tänka sig att anpassningen får ett innehåll av protest eller trots jämfört med om en 
motsvarande kostnadsökning skulle uppstå utan politisk avsikt. Jämför 
bensinskatteökning med ökning av världsmarknadspris på olja. 

 
8.4 Vad vet vi mot bakgrund av resvaneundersökningar och 

elasticitetsresultaten? 
De viktigaste resultaten är att följande.  
• Efterfrågan på bilresor har låg priskänslighet med avseende på bensinpris både på 

kort och på lång sikt.  
• Trafikarbetets känslighet med avseende på bensinpris är större på lång än på kort 

sikt. 
• Bilreseefterfrågan med avseende på restidsförändringar är större på kort än på lång 

sikt. För trafikarbete är tvärtom känsligheten för restidsförändringar större på lång 
än på kort sikt. 

Att efterfrågan på bilresor har låg bensinpriskänslighet både på kort och på lång sikt kan 
tolkas antingen som att värdet av resorna är högt och att de alternativa sätten att resa på 
oftast är betydligt sämre, eller att möjligheterna att anpassa fordonens bensinförbruk-
ning till de högre priserna är lättare att göra eller mindre kostsamma.  

Att trafikarbetets känslighet med avseende på bensinpris är större på lång än på kort sikt 
kan tolkas som att möjligheten att anpassa resans längd och destination kan ta tid och att 
det därför dröjer innan anpassningen fullt ut ägt rum. En annan anpassning till ökade 
bensinpriser är val av mindre bensinförbrukande bilar. Detta sker inte heller omedelbart 
för alla hushåll. 

Vi har också konstaterat att olika resändamål är olika känsliga för bensinprisföränd-
ringar. Icke-arbetsresor är lika känsliga för bensinprisökningar som arbetsresor både på 
kort och på lång sikt. Antalet resta kilometer i icke-arbetsresor är dock mer priskänsliga 
än arbetsresor både på kort och på lång sikt. 

Bilanvändningen påverkar olika hushåll olika mycket. Bilanvändningen i hushåll med 
låga inkomster är mer priskänslig än i hushåll med högre inkomster. Ökade transport-
kostnader kan därför väntas leda till större minskningar av resor i låginkomsthushåll. 

På lång sikt sker förändringar som kan observeras väl i resvaneundersökningar. En av 
de viktigaste förändringarna sedan 1978 är att antalet resor som passagerare minskar. 
Det beror på att antalet resor som förare ökar, vilket i sin tur beror på att kvinnors och 
äldres bilinnehav ökar. 

De yngres (18-24 år) tagande av körkort och bilinnehav har minskat, vilket har bidragit 
till en viss minskning av bilresandet eftersom detta är en grupp som reser mycket när de 
har tillgång till bil. 

De yngre har minskat sin resfrekvens med bil totalt sett mellan 1978 och 1994. Det 
minskade resandet med bil har delvis kompenserats med andra färdsätt. 
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9 Välfärds- och fördelningseffekter av förändrade kostnader 
Med välfärdseffekter menas i samhällsekonomisk litteratur individens egen värdering av 
en förändring av priser, kostnader eller inkomster. Till detta kan fogas att alla individer 
kan ha önskemål om en rättvis fördelning av både realinkomst men också fördelningen 
av vissa specifika nyttigheter. De flesta moderna samhällen har t.ex. avgiftsfria skolor 
och skolplikt, för att läs-, skriv- och räknefärdigheter anses som förutsättningar för att 
kunna delta i samhällslivet.  

Välfärdseffekterna kan betraktas på många sätt. För att mäta individernas egen värder-
ing används i samhällsekonomiska sammanhang individernas betalningsvilja. Det 
motsvarar ungefär det belopp som man skulle behöva kompensera konsumenten med 
för att denne skulle betrakta läget efter prisförändringen som lika bra som läget innan. 

Det kan dock också vara så att vissa hushåll betraktas som särskilt angelägna att skydda 
från vissa prisökningar och att samhället därför tillmäter deras välfärdsförlust ett större 
värde än deras egen betalningsvilja. Detta kan bero på att dessa hushåll har låga 
inkomster och att de därför inte har råd att ha ”en tillräcklig betalningsvilja”. 

Det kan också vara så att det anses särskilt angeläget att vissa varor konsumeras av vissa 
individer och hushåll (s.k. merit wants). Det kan gälla livsmedel, bostad, skola, etc. 
Även då kan man tänka sig att samhället därför tillmäter dessa hushållens välfärdsför-
luster ett större värde än deras egen betalningsvilja. Det finns också ”varor” som kan 
betraktas som det är angeläget att individen inte konsumerar och att samhället därför 
upprättar ytterligare hinder för att konsumera dessa varor t.ex. alkohol och narkotika. 

En viktig utgångspunkt för detta resonemang är dock att vi kan identifiera de hushåll 
vilka det är särskilt angeläget att skydda. Det kan t.ex. gälla hushåll med låga inkomster 
eller hushåll som av andra skäl t.ex. funktionshinder lever på en låg levnadsstandard. 

Vår hypotes är att vissa hushåll är särskilt sårbara för kostnadsökningar för bilanvänd-
ning genom att deras hushållsbudgetar enbart räcker till livets nödtorft och att de sam-
tidigt är beroende av bilen för att kunna komma till arbetet och upprätthålla viktiga 
sociala kontakter. Detta kan medföra att sådana hushåll kan tvingas att sälja bilen om 
hushållets inkomster minskar till följd av arbetslöshet eller sjukdom eller om kostna-
derna för att använda bilen ökar. Det kan också tänkas att enskilda hushålls bilinnehav 
påverkas mer än det aggregerade bilinnehavet. Som vi såg ovan i avsnittet om bilinne-
hav har brittiska forskare funnit mera turbulens i bilinnehav på hushållsnivå än i 
aggregerade data. Även i Sverige kan vi se att det främst är de yngsta och de äldsta 
bilägarna som i stor utsträckning slutar att äga bil under ett år. Det beror förmodligen 
för de yngsta främst på att de i stor utsträckning övergår till att studera och då minskar 
sina inkomster och för de äldsta att de till följd av hög ålder förlorar förmågan att köra 
bil. För övriga svenskar är sannolikheten att man upphör att äga bil under ett år liten. 

 
9.1 En uppskattning av betalningsviljan för en bensinpris-

förändring 
I en studie av bensinskatteförändringars effekter i Sverige beräknar Jansson och Wall 
(1994) ett mått på konsumenternas värdering av en bensinskatteförändrings effekt. Detta 
kan tolkas som ett mått på hur mycket man skulle behöva kompensera ett hushåll för att 
det skulle uppfatta sin levnadsstandard som lika bra som före en bensinskatteförändring. 
Beräkningen utgår ifrån ett bensinpris 1992 på 6,42 kronor. Skatteökningen innebär en 
prisökning med 1,26 kronor dvs. cirka 20 procents ökning. Med detta som utgångspunkt 
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beräknar Jansson och Wall storleksordningen på effekten på konsumentöverskottet32 på 
kort och lång sikt för en genomsnittlig bilanvändare i olika regioner (H-regioner) (som 
använder cirka 1 400 liter bensin per år). De finner att konsumentöverskotten på kort 
sikt minskar med mellan 1 546 och 1 927 kronor per år och bil beroende på den 
genomsnittliga bensinförbrukningen i regionen. 

Eftersom bilanvändningen skiljer sig mellan olika regioner blir välfärdsförlusten större i 
Norra glesbygden. Författarna drar dock slutsatsen att ”skillnaden inte är tillräckligt stor 
för att denna dimension av välfärdsfördelningen ska framstå som ett första rangens 
fördelningsproblem” (Jansson och Wall, 1994 sid. 74). 

 
9.2 Konsekvenser av bensinskattehöjningar och trängselskatter 

för välfärden 
Om vi jämför de genomsnittliga bensinutgifternas andel av hushållens genomsnittliga 
totala utgifter i de olika inkomstgrupperna så kan vi se att de är mellan 3 och 7 procent. 
För enskilda hushåll kan naturligtvis bensinutgifternas andel av hushållets utgifter vara 
betydligt större. Om vi vill kunna uttala oss om hur enskilda hushåll skulle påverkas 
behöver flera enskilda hushåll analyseras.  

På basis av de genomsnittliga bensinutgifterna kan vi inte se något entydigt mönster där 
hushåll i vissa regioner eller inkomstskikt har en större eller lägre andel av hushållets 
inkomster som går till bensin. En ökning av bensinpriset med exempelvis 30 procent 
(dvs. cirka 3 kronor med ett bensinpris på 10 kronor) leder således till att en ökning av 
bensinkostnadsandelen i den genomsnittliga hushållsbudgeten med mellan 0,9 och 
2,1 procentenheter. 

Om vi betraktar de genomsnittliga bensinutgifterna så verkar ingen hushållsgrupp 
drabbas av en stor kostnadsökning när bensinpriset ökar med 30 procent. Två viktiga 
reservationer. Den första är att genomsnittliga utgifter kan dölja en betydande spridning 
i utgifter. Det kan exempelvis tänkas finnas en liten grupp låginkomstinkomsttagare 
som har stora utgifter för bensin och att följaktligen bensinutgifterna utgör en betydligt 
större andel av hushållsutgifterna. Den andra är att det kan vara mer relevant att relatera 
bensinutgifternas andel av återstående disponibel inkomst efter att grundutgifter t.ex. 
bostad, telefon, tv, livsmedel, gjorts. 

Eftersom vi brutit ned materialet i olika inkomstgrupper kan vi dock hävda att hushållen 
som använder stora andelar av sina hushållsbudgetar till bensin är relativt få i urvalet. 
Bensinutgifternas spridning är dock väsentligt större, räknat som andel av genomsnittet, 
i den lägsta inkomstkvartilen. Det indikerar att vissa av låginkomsttagarna också 
använder en större andel av sina utgifter till bensin. Spridningen är särdeles stor i 
regionen skogslänens inre. Detta indikerar i sin tur att där finns en grupp låginkomst-
tagare som använder en stor andel av hushållsbudgeten till bensin.  

Slutsatsen är att det kan finnas en liten andel hushåll som använder en betydligt större 
del av hushållets budget än genomsnittet för att använda bil och som följaktligen kan 
drabbas betydligt mer än det genomsnittliga hushållet i de olika inkomstkvartilerna av 
kostnadsökningar. För flertalet hushåll torde dock även relativt kraftiga bensinpris-
ökningar (upp till 30 procent) öka de totala hushållskostnaderna vid oförändrad 
bilanvändning med mellan 1 och 2 procentenheter. Även om detta utgör en liten andel 
av de totala utgifterna kan denna utgiftsökning upplevas som betungande då hushållet 

                                                 
32 Ett mått på individens eller egen värdering av prisförändringen. 
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bortser ifrån de utgifter som hushållet betraktar som svåra att påverka på kort sikt och 
istället jämför utgiften med de utgifter som hushållet betraktar som påverkbara på 
månadsbasis. 

 
9.3 SIKA:s analys av bensinskatter 
SIKA (1997) analyserade Kommunikationskommitténs förslag till bränsleskatte-
ökningar. De förutsatte en ökning med 10 öre liter per år från 1998 fram till 2020. En 
total ökning med cirka 26 procent. Samtidigt antog SIKA att bensinförbrukningen i 
fordonen minskade över tiden. Resultatet var att hushållens utgifter för bensin skulle 
minska över tiden. Studien beräknade även genomsnittliga besparingar för olika 
genomsnittliga hushåll i olika regioner och olika inkomstgrupper. Det visade sig att de 
största besparingarna gjordes av hushåll med relativt höga inkomster. 

 
9.4 Transeks analys av trängselskatter 
Transek (2003a, 2003b) analyserar ett system med trängselskatter i två zoner i 
Stockholm. Transek räknade med högst 15 kronor för att passera tullsnitt (som var 
placerade ungefär som i det nu pågående försöket). Studien gick till så att Transek 
simulerade effekterna av ett hypotetiskt trängselskattesystem med hjälp av en 
efterfrågemodell. Det spelar inte så stor roll för vårt resonemang exakt hur Transeks 
antog att systemet såg ut eftersom systemet på viktiga punkter skiljer sig från det som 
faktiskt genomförts i försöket. Den viktiga poängen, som Transek framhåller, är att den 
exakta utformningen av systemet har stor betydelse för vilket fördelningsutfall det blir. 
Några av slutsatserna torde dock gälla även för den i Stockholmsförsöket valda 
utformningen. 

Eftersom höginkomsttagare använder bil i större utsträckning än låginkomsttagare så 
påverkas de mer av trängselskatterna. De individer som kommer att betala mest i 
systemet kommer nästan uteslutande från den femtedel av befolkningen som har högst 
inkomster. Höginkomsttagare minskar också sitt bilåkande mest. Samtidigt är det 
höginkomsttagare som gör störst tidsvinster till följd trängselskatterna.  

Cirka 80 procent av länsinvånarna påverkas nästan inte alls av trängselskatterna i 
Transek:s studie. Det är också få (mindre än 3 procent) låginkomsttagare som betalar 
10 kronor eller mer per dag i trängselskatter. 

I den politiska retoriken kring trängselskatterna har man ofta velat framhålla hur just 
låginkomsttagare skulle drabbas särskilt hårt av trängselskatterna. Transek har dock inte 
vidgat urvalet av låginkomsttagare eller på annat sätt specialstuderat hur många de är 
eller exakt hur mycket de kan tänkas påverkas av trängselskatterna. 

 
9.5 Fördelningseffekter – finns det hushåll som det är särskilt 

angeläget för samhället att gynna eller skydda? 
Utgångspunkten för detta avsnitt är tanken, som formulerades inledningsvis, att det 
finns vissa hushåll som betraktas som särskilt angelägna att skydda från vissa 
prisökningar och att samhället därför tillmäter deras välfärdsförlust ett större värde än 
deras egen betalningsvilja. Detta kan bero på att dessa hushåll har låga inkomster och 
därför inte har råd att ha ”en tillräcklig betalningsvilja”. 
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En noggrann diskussion av fördelningseffekter bör utgå ifrån den fördelning av välfärd 
eller realinkomst som råder innan den tänkta politiska åtgärden genomförs och den 
omfördelning som själva åtgärden medför. Att beskriva individers och hushålls välfärd 
är en uppgift med flera fallgropar. En första fallgrop är att enbart studera en individs 
inkomst utan att beakta hushållets samtliga inkomster och kostnader. I princip bör 
hushållets alla relevanta tillgångar, både materiella och andra, beskrivas för att 
hushållets levnadsnivå ska kunna beskrivas uttömmande. Bland icke-materiella 
tillgångar kan man tänka sig även individens fysiska och psykiska färdigheter. En 
ofullständig beskrivning av dessa resurser kan leda till att beslutsfattarna inte uppmärk-
sammar individer eller grupper som drabbas på ett oönskat sätt. Den viktiga poängen 
här är att en utgångspunkt för ett resonemang om välfärdsfördelning kan vara en 
noggrann beskrivning av individens eller hushållets välfärdsmässiga utgångsläge. En 
alternativ utgångspunkt kan vara en motsvarande beskrivning av ett välfärdsmässigt 
slutläge.  

Man kan också tänka sig att man kartlägger omfördelningen av restider, kostnader m.m. 
mellan olika individer. Denna ansats kan räcka långt om man vill söka kompenserande 
politiska åtgärder som gör det möjligt att skapa kompromisser där ett flertal upplever ett 
nytt läge som en förbättring. 

I SIKA:s analys av fördelningseffekter (1997) av bl.a. höjda bensinskatter och biltullar 
konstateras att ”de analysmetoder som används idag inte är särskilt väl ägnade åt att 
redovisa fördelningseffekter” (sid. 7). Enligt VTI:s bedömning beror detta i allt 
väsentligt på att man sällan beskriver hushållens välfärdsnivå före och efter en 
omfördelning. 

Låt oss här peka på några omständigheter som bör beaktas om fördelningseffekter av 
ökade kostnader för bilanvändning ska analyseras. 

Individer och hushåll har olika inkomst- och förmögenhetsnivå. Hushållen har eller har 
inte tillgång till en eller flera bilar. Lokaliseringen av bostaden och arbetsplatsen 
påverkar också i vilken mån det är möjligt att åka till arbetsplatsen med olika färdmedel. 
Även lokaliseringen av andra målpunkter har stor betydelse för välfärden och 
fördelningseffekter av kostnadsförändringar. Därtill kommer att individerna kan ha 
olika fysisk hälsa (rörelsehinder). 

Hushållets inkomst bör ställas i relation till hushållets viktigaste utgifter. 

Det finns anledning att uppmärksamma att om man av fördelningspolitiska skäl vill 
kompensera hushåll som bor så att de har långt till jobbet så kan detta leda till oönskade 
incitament. Ett sådant stöd leder nämligen samtidigt till ett incitament att till att flytta så 
att man får en långa resväg till arbetsplatsen. Det är dock viktigt att komma ihåg att 
även om bostadsorten är frivilligt vald så är det kostsamt och svårt att snabbt anpassa 
valet av bostadsort om bilkostnaderna ändras dramatiskt. 

Slutsatsen av dessa iakttagelser är att det finns flera olika skäl till att individer eller 
hushåll kan behöva kompenseras för att deras fysiska eller psykiska färdigheter är 
sådana att de annars inte kan uppnå en acceptabel välfärdsnivå. Det kan också finnas 
hushåll som tillfälligtvis drabbas av arbetslöshet eller inkomstbortfall som medför att de 
inte har råd att behålla den rörlighet de har haft.  
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9.6 Finns det särskilt angelägna resor? 
I allmänhet utgår den svenska transportpolitiken ifrån att hushållen har tillräcklig 
kännedom om sina bilresors värde och att det därför är ändamålsenligt att låta hushållen 
självständigt få välja resor utan särskilda styrmedel. Det innebär att vi utgår ifrån att 
hushållens egna värderingar är den bästa vägledningen för att prioritera resor.  

I enlighet med resonemanget i inledningen till detta kapitel kan man dock tänka sig att 
det skulle kunna vara så att det finns bilresor som hushållen gör och som samhället 
värderar högre än individens egen värdering. Det kan finnas flera slag av sådana resor. 
Resor som innebär att individen kan tillgodogöra sig grundläggande medborgerliga 
rättigheter eller fullfölja skyldigheter kan vara ett exempel. Det kan röra sig om att ta sig 
till vallokalen, skolan eller sjukvården. Men det kan också tänkas att resor för att hjälpa 
äldre och sjuka skulle kunna vara resor som samhället tillmäter ett större värde än 
individen själv. Ett skäl till detta kan vara att samhällets kostnader för att på andra sätt 
erbjuda äldre och sjuka hjälp kan vara betydligt högre. Ett tredje skäl till att individens 
värdering kan avvika från en total värdering är exempelvis att besök involverar minst 
två parter. Då kan man tänka sig att den besökande individen, endast har riktigt bra 
kännedom om sin egen värdering av besöket och mindre bra kännedom om den 
besöktes värdering. Om den besöktes ytterligare värdering av en resa inte beaktas av 
den besökande individen finns en risk att dessa resor inte utförs i en önskvärd 
omfattning. För sådana resor finns det en betydande risk att de prioriteras bort om 
bilkostnaderna stiger. Värdet av dessa resor kommer också bara delvis att fångas av 
bilanvändarnas betalningsvilja för bensin och bil. 

De äldsta (i synnerhet kvinnorna) har i mindre utsträckning tillgång till bil. Man kan 
förmoda att bilinnehav är starkare korrelerat med inkomst bland de äldre än det är i 
resten av befolkningen. Om de äldre som har bil i större utsträckning än resten av 
befolkningen har höga inkomster kan man också formulera hypotesen att äldre 
bilanvändare inte påverkas så starkt av kostnadsökningar. Vi har inte kunnat finna 
undersökningar av äldres och funktionshindrades bilanvändning. 
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10 Tänkbara forskningsfrågor 
Som vi har konstaterat i denna översikt finns det mycket information om bilanvändning 
som ännu inte har analyserats. De data som finns beskriver enskilda individers 
resmönster i olika tidsperioder (t.ex. de nationella resvaneundersökningarna (RES) och 
andra resvaneundersökningar av olika slag) eller hushållens utgifter i olika tidsperioder 
(t.ex. SCB:s hushållsutgiftsundersökningar HUT). Dessa undersökningar genomförs 
som separata tvärsnitt.  

För att kunna svara mer precis på vilka anpassningar som sker behöver man mäta en 
individs eller ett hushålls beteende vid flera tidpunkter. Detta kallas ibland för paneler. 
Körkortsregistret i kombination med bilregistret och bilprovningens körsträckedata 
skulle i princip kunna användas för att bygga en panel. Dessa data ger dock inte 
uppgifter om individers och hushålls tillgång till bilar som de inte äger t.ex. tjänstebilar 
och företagsbilar. 

En tänkbar fråga för vidare studier är att utvidga beskrivningen av bilanvändningen i 
Sverige. Ett sådant arbete skulle kunna fokuseras på att beskriva och analysera 
bilanvändningen uppdelat på kvinnor och män, inkomst, resändamål och geografiskt 
område.  

Ett sätt att göra detta skulle kunna vara att analysera utvecklingen av bilanvändningen 
över tiden genom att använda en kohortanalys (eller pseudo-panel). Denna metod har 
redan använts för detta syfte i utländska studier. Metoden innebär att individobserva-
tioner i RES grupperas efter födelseår. Grupperna kan eventuellt fördelas ytterligare 
genom t.ex. de regioner där individerna bor. Därefter kan en sådan grupp följas över 
tiden i flera resvaneundersökningar trots att det hela tiden är nya urval. Gruppens 
egenskaper beskrivs med genomsnitt för de variabler som ska studeras och dessa 
behandlas som individuella observationer i en panel. Då kan man beskriva hur gruppens 
tillgång till bil eller bilanvändning utvecklas över tiden. Detta ger en – om än begränsad 
– möjlighet att studera förändringar i bilanvändning över livscykeln. Såvitt vi vet har 
denna ansats inte använts i studier av svenska resvaneundersökningar.  

En sådan analys kan ge en fylligare beskrivning av hur bilanvändningen har utvecklats i 
Sverige sedan den första Riks-RVU från 1994 och eventuellt skulle resvaneundersök-
ningen från 1978 också kunna användas. På så sätt skulle en analys av hur bilanvänd-
ningen förändras över livscykeln, hur den skiljer sig mellan olika generationer, mellan 
olika regioner och hur bilanvändningen skiljer sig mellan män och kvinnor.  

Även en sådan studies huvudfråga skulle kunna vara hur det går till när enskilda 
individer eller hushåll anpassar sig till kostnadsförändringar, eftersom vi idag vet så litet 
om hur det går till. Ett sätt att göra en sådan analys vore att studera enskilda individers 
eller hushålls bilanvändning över tiden med registerdata. Då skulle särskilda analyser 
kunna göras av de individer och hushåll som använder bilen mycket. Det skulle också 
kunna göras fördjupade analyser av grupper som kan antas vara mera beroende av bilen 
eller mer sårbara för kostnadsförändringar. Det skulle kunnas ske genom att analysera 
olika inkomstgruppers bilanvändning och regionala skillnader. Då skulle man kunna 
utröna hur många individer och hushåll som tvingas till mer betydande uppoffringar för 
att kunna använda bilen när kostnaderna stiger. Hur ser dessa anpassningar ut i termer 
av bilinnehav och körsträckor?   

Ett tänkbart uttag är att använda samtliga individer över 17 år. Samtliga dessa individer 
beskrivs årsvis med avseende på kön, ålder, familjeförhållanden, bostadsort, arbetsplats 
och inkomst. För de individer som äger bil fastställs årliga körsträckor samt valda 
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egenskaper hos fordonet (hämtas från Bilprovningen). Dessa uppgifter har tidigare 
delvis samlats in och bearbetats i arbetet med bilinnehavsmodellen.  

Här följer några olika frågor som skulle kunna besvaras. 
• Hur påverkas körsträckor för olika individers bilar av olika kostnadsförändringar 

som t.ex. bensinpriser eller bilpriser? 
• Hur påverkas olika individers bilinnehav av olika kostnadsförändringar som t.ex. 

bensinpriser eller bilpriser? 
• Hur påverkas individers eller hushålls bilanvändning av förändringar i inkomst 

och sysselsättning? 
• Hur påverkar bostadsorten bilanvändningen? 

Om en panelstudie genomfördes av hur individernas eller hushållens bilanvändning 
förändrats under en längre period, skulle de förväntade resultaten kunna vara att de 
flesta individernas eller hushållens bilanvändning påverkas litet av kostnadsföränd-
ringar. Vi väntar oss däremot att en sådan studie skulle kunna visa att vissa individer 
eller hushåll gör betydligt större anpassningar än genomsnittet.  

Det går också att säga en del om anpassningar med hjälp av den aggregerade statistiken 
och de undersökningar som gjorts med den. Det finns data om hur hushållens 
aggregerade inkomster har utvecklats över tiden, hur priser på bensin och fordon har 
utvecklats liksom priser för andra nyttigheter. Vi kan också dra slutsatser om hur 
hushållens resmönster har utvecklats. På marknadsnivå är kunskaperna således ganska 
bra. Det finns t.ex. många undersökningar av priskänsligheten för bensinefterfrågan, 
bilresor, bilinnehav m.m.  

Det finns också studier av skatters effekter. Dessa utgår då ofta ifrån de ovan nämnda 
undersökningarna av priskänslighet för bensinefterfrågan. Vi har inte kunnat finna några 
studier som direkt analyserat anpassningar till skatteförändringar. Vi bedömer därför att 
det behövs studier av hur individer anpassar sig skatter och kombinationer av olika 
skatter. 

En sådan särskild analys av skatters effekter som skulle kunna ha stort intresse är 
analyser av bilförmåner och deras beskattning. Dels har det ett allmänt intresse att 
beskriva hur dessa förmåner ser ut och förekomsten av olika slag av bilförmåner. Det är 
också av intresse att analysera hur arbetsgivarens kostnader ser ut för att tillhandahålla 
förmånen. Hur förhåller sig t.ex. kostnaderna för en arbetsgivare att ge någon en 
bilförmån till kostnaderna för att betala den anställde en löneökning motsvarande 
bilförmånens värde för den enskilde?  

Förutom att analysera storleken på värdet av olika bilförmåner är det också av intresse 
att analysera hur förmånsbilar och bilar som ägs av småföretag och används av den som 
disponerar bilen. En sådan studie skulle kunna kartlägga i detalj hur individens 
kostnader för dessa bilar och hur användningen ser ut. Genom att i likhet med de 
uppgifter som beskrivs ovan för ett tänkt registerdatabaserat projekt behöver man samla 
in uppgifter om individer och körsträckan för fordonet för att sedan jämföra dessa med 
individer utan bilförmån men med samma inkomst och bostadsort. 
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DEL 2 KUNSKAPSÖVERSIKT – KOMPLETTERANDE 
FORSKNING 
 
11 En sammanfattande redovisning av kunskapsläget i stort 
I VTI:s essä Hur hushållen anpassar sig till ändrade kostnader för bilinnehav och 
bilanvändning tolkar och utvecklar vi frågeställningarna i Biseks uppdragstext. Essän 
utgör i stor utsträckning den kunskapsöversikt Bisek frågat efter. I den föreliggande 
rapporten har vi därför valt att fokusera på de ytterligare intressanta referenser vi funnit 
i det fortsatta sökandet efter litteratur i enlighet med vår tolkning av Biseks uppdrag. Vi 
har därför också valt att inte upprepa redovisningen i essän. Vi sammanfattar dock de 
allra mest centrala iakttagelserna från essän nedan. De kompletteringar vi redovisar här 
avser främst utländska studier som i vissa avseenden kunnat göra parallella eller mer 
långtgående iakttagelser än de som redovisats i essän. 

 
11.1 Forskning utöver den som redovisas i essän 
Utöver den litteratur som redovisas i essän finns det tre centrala teman i den 
huvdudsakligen utländska litteraturen. Ett övergripande tema är att det krävs noggranna 
analyser av enskilda hushåll för att kunna utröna hur olika hushåll anpassar sig till 
kostnadsändringar och hur anpassningen skiljer sig mellan hushåll. Det första centrala 
temat är att det finns ett antal utländska panel- eller kohortanalyser av bilanvändning 
och bilinnehav som fördjupat förståelsen av variationen i enskilda individers beteende 
(t.ex. Dargays arbeten). Dessa har bl.a. använts för att visa på stora skillnader mellan 
hushåll vad avser sannolikheten att skaffa bil eller att göra sig av med bilen.  

Det andra centrala temat är att det finns några intressanta utländska studier som belyst 
fördelningseffekter av kostnadsförändringar (t.ex. Gray, Farrington, Shaw, Martin och 
Roberts (2001)). Den viktigaste iakttagelsen är att bensinutgifterna för de flesta hushåll 
utgör en liten andel av hushållets utgifter. En annan viktig iakttagelse är att det kan 
finnas små grupper av hushåll som påverkas betydligt mer av kostnadsökningar. 
Samtidigt är det så att flera av de viktigaste urvalen för att studera hur hushållen 
påverkas i Sverige (hushållsutgifts- och resvaneundersökningar) har tunna urval i de 
grupper som kan påverkas mycket, främst hushåll med låga inkomster och stor 
bilanvändning t.ex. i glest befolkade områden. Därför kan en noggrann analys av 
fördelningseffekter kräva att urvalen riktas särskilt mot de grupper som kan tänkas 
påverkas mycket.  

Det tredje centrala temat är att geografiska dimensioner har stor betydelse för 
bilanvändning, t.ex. Dargay och Hanly (2004). Det kan förutom befolkningstäthet även 
gälla variabler som närhet till lokal service som butiker, läkare m.m. samt turtäthet för 
busslinjer. 

Det centrala temat för Bisek – hur bilresorna kan fungera som ett verktyg för att skapa 
och upprätthålla individens och hushållets sociala relationer – existerar knappt i den 
litteratur vi funnit.  
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11.2 Översiktlig redovisning av resultatet av litteratursökningar 
11.2.1 Ytterligare resultat om bilanvändning  
Rouwendal och de Vries (1999) studerar sambandet mellan bensinpris och körda 
bilkilometrar i en holländsk panel av bilförare. Den viktigaste variabeln visar sig vara de 
rörliga kostnaderna för att köra bilen, dvs. främst bränsle. Resultaten visar på stora 
skillnader i skattningarna av priskänsligheten både mellan olika skattningsmetoder som 
prövas i artikeln och mellan olika tidsperspektiv. Detta gäller i synnerhet för de mycket 
kortsiktiga anpassningarna till prisförändringar. Författarna tillskriver en stor del av 
dessa skillnader det faktum att förarna uppfattar prisförändringarna olika snabbt och att 
olika prisförändringar kan uppfattas som permanenta i olika hög grad. 

Puller och Greening (1999) studerar sambandet mellan bensinpris och körda bilkilo-
metrar i en panel bestående av amerikanska hushåll. De finner kortsiktiga anpassningar 
till bränsleprisökningar som är större än anpassningarna på litet längre sikt. 

Doherty, Lee-Gosselin, Burns och Andrey (2002) gör en djupare studie av rese- och 
aktivitetsplanering. De finner att hushåll som erbjuds att svara på hypotetiska frågor om 
ökade kostnader eller om anpassning till att äga ett istället för två fordon anpassar sig på 
olika sätt. Anpassningen beror också på om de ska beskriva sin anpassning i breda drag 
än om de förväntas komma med ett faktiskt förslag. Den faktiska anpassningen blir mer 
komplex. Detta bekräftar i någon utsträckning observationen att anpassning omedelbart 
och på litet sikt blir olika. 

I vår översikt har vi funnit flera studier av bränsleefterfrågans priskänslighet. Forsk-
ningslitteraturen om bränsleefterfrågans priskänslighet är omfattande. Flera författare 
har därför använt sig av detta faktum för att göra olika slag av metaanalyser. Två av de 
viktigaste Graham och Glaister (2002) och de Jong och Gunn (2001) har redan refere-
rats i essän. En ytterligare sådan studie är Espey (1998). Hon visar att skattningstek-
niken kan ha en betydande inverkan på skattningsresultaten. De viktigaste iakttagelserna 
är att statiska modeller tenderar att överskatta kortsiktig efterfrågeelasticitet och under-
skatta långsiktig efterfrågeelasticitet. Vidare finner hon att skattningarna uppvisar 
betydande känslighet om modellen kontrollerar för bilinnehav eller ej. Espey finner 
också att elasticitetsestimaten förändras över tiden och varnar därför för att extrapolera 
alltför djärvt. Å andra sidan pekar hon också på att många estimat är stabila över tiden. 

Kremers, Nijkamp och Rietveld (2002) är en meta-analys där komponenter från de 
underliggande studierna integreras i en allmän jämviktsansats.  

En artikel Greene, Kahn och Gibson (1999) har särskilt studerat den s.k. ”rebound-
effekten”.  Reboundeffekten innebär att hushållets eller marknadens konsumtion ökar 
igen efter att kostnaderna minskat till följd av energibesparande teknik. Om t.ex. ett nytt 
fordon förbrukar 10 procent mindre bränsle kommer den långsiktiga minskningen av 
bränsleförbrukningen enbart bli 8 procent eftersom cirka 20 procent av besparingarna 
tas tillbaka i form av ökad konsumtion. 

Bilförarnas anpassning till trängselavgifter/skatter och vägavgifter/skatter har analy-
serats av flera forskare, av vilka flera refererats i essän. Utöver dessa vill vi särskilt peka 
på följande uppsatser. Olszewski och Xie (2005) skattar en modell för val av vägar och 
tidsintervall för Singapores vägnät och prissättningsmodell. De finner att efterfrågans 
priselasticitet varierar så att personbilarnas priskänslighet är större än övriga fordons 
priselasticitet. De finner också att elasticiteten är mindre i morgonrusningen än i 
eftermiddagsrusningen. Sammantaget visar sig modellen kunna representera valen i 
Singapore väl. 
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Saleh och Farell (2005) studerar hur arbetsresor kan anpassas i tiden till eventuella 
trängselavgifter i Edinburgh. De utvidgar också studien till övriga aktiviteter på fritiden. 
De finner att även om arbetstiden är flexibel så kan aktiviteter på fritiden, som t.ex. 
barnhämtning, begränsa möjligheterna att välja restider.  

Burris, Konduru och Swenson (2004) studerar variabla trängselavgifter vid ett projekt i 
Lee County i Florida. De finner att efterfrågans kortsiktiga priselasticitet avtagit över 
tiden från cirka -0,4 till cirka -0,1 under den tidiga delen av morgonrusningen. Den har 
också avtagit under övriga rusningstider, dock inte lika mycket. 

Peng, Dueker och Strathman (1996) analyserar parkeringsavgifters effekter på val av 
färdmedel för arbetspendling i städer och använder data från Portland, Oregon. De 
finner betydande och varierande effekter på valet av färdmedel. Förortsboende kollek-
tivtrafikanvändare är mer parkeringspriskänsliga än cityboende. Ensamresande och 
samåkande som bor i förorter är mindre känsliga än cityboende. Arbetsplatslokali-
seringen har stor betydelse för färdmedelsvalet. De som arbetar i förorter använder bil i 
hög utsträckning. För dessa har förbättrat kollektivtrafikutbud liten effekt på valet. 
Författarna bedömer att ökade parkeringsavgifter i kombination med förbättrad 
kollektivtrafik kan vara verkningsfulla påverkansmedel för att minska ensamkörning 
och öka kollektivtrafikanvändning. 

 
11.2.2 … och bilinnehav 
Den senaste nationella bilinnehavsmodellen i Sverige har utvecklats av forskare vid VTI 
Matstoms (2002). Modellen är bl.a. tänkt att fungera tillsammans med den nationella 
modellen för persontransportefterfrågan. Den fokuserar på sannolikheten att en individ 
övergår från att inte äga bil till att äga bil och från att äga bil till att inte äga bil. 
Modellen använder registerdata för samtliga individer över 17 år från 1980 till 1995. 
Individer kopplas till bilägande med hjälp av bilregistret. En korrigering görs för att 
individer kan ha tillgång till företags- och förmånsbilar. Modellen har gjorts med en hög 
grad av geografisk upplösning för att hänsyn ska kunna tas till regionala och lokala 
skillnader i möjliga förändringar av bilinnehav. Denna geografiska upplösning i form av 
reslutat på SAMS-områdesnivå, används också i den nationella modellen för person-
transportefterfrågan. Modellen syftar i första hand till att förklara och prognosticera 
förändringar i bilinnehav snarare än absoluta nivåer av bilinnehav. I rapporten 
analyseras också hur väl modellen fungerar på regional respektive kommunal nivå. Den 
visar sig fungera väl på regional nivå men mindre väl på kommunal nivå. Det kan bero 
på att det finns stora skillnader kommuner som kan påverka bilanvändning men som 
inte fångas i modellen. 

McCarthy (1996) studerade data om nybilsköp på hushållsnivå. Författaren finner att 
måttet på bilefterfrågans priselasticitet påverkas litet om man utelämnar ett mått på det 
enskilda fordonets kvalitet ur ekvationen.  

Uppsatsen av Dargay och Vythoulkas (1999) som studerar anpassning av bilinnehav har 
redan refererats i essän men förtjänar att lyftas fram även i detta sammanhang. Detta är 
en av de mest intressanta studierna som demonstrerat vad som kan åstadkommas med 
data på panelform. De visar på stora skillnader mellan olika hushåll i hur bilinnehavet 
anpassas och att det kan ta upp till tio år innan en anpassning till förändrade priser har 
skett fullt ut. I en senare studie (2002) med en förbättrad metod finner Dargay en större 
och snabbare anpassning till kostnadsförändring. Den tar där endast fyra år. 
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I en studie från (1999) studerar Bjørner en modell för bilinnehav och bilanvändning i 
Danmark. Han finner att danska hushålls bilanvändning var känsligt både för rörliga och 
för fasta kostnader.  

Bjørner och Leth-Petersen (2005) studerar en panel för danska hushåll mellan 1992 och 
2001. I likhet med Matstoms (2002) finner författarna en hög grad av beständighet i 
bilinnehav. Författarna finner låga elasticiteter för förändrade kostnader och inkomst. 
Ett centralt resultat är också att modeller skattade för sekvenser av tvärsnitt överskattar 
hushållens bilinnehavs inkomstelasticitet jämfört de resultat man finner med paneldata. 
Detta kan bli fallet om inkomstökningar för hushållen leder till mindre ökningar av 
bilinnehav än vad inkomstskillnader mellan hushåll indikerar.  

Christens och Fosgerau (2005) har kombinerat tvärsnitt och tidsserier för att analysera 
tänkbar utveckling av bilinnehav i Danmark. De pekar på att en trolig utveckling är att 
ökande inkomster kommer att leda till att bilinnehavet ökar snabbare i storstäder än i 
landsbygd. 

 
11.2.3 Fördelningseffekter 
Roberts, Farrington, Gray och Martin, (1999) har genom ett riktat urval av hushåll i 
olika geografiska områden i Skottland, där varje område uppvisar någorlunda homogena 
transportförutsättningar, kunnat visa på stora skillnader i bilberoende mellan hushåll och 
mellan de olika områdena. Denna enkla metod är intressant eftersom de urval som finns 
i Sverige inte på samma sätt utformats för att kunna svara på frågan hur bilanvänd-
ningen ser ut i glesbygd. I Sverige är det snarare så att de allmänna urvalen är särskilt 
tunna i de regioner där beroendet av bilen är särskilt stort. Resultaten är också 
intressanta för Sverige eftersom de visar på stora skillnader i hur hushåll påverkas av 
bensinprisökningar även mellan olika områden på landsbygden, och eftersom en stor del 
av skatterna för bränsle motiveras av externaliteter (miljöeffekter och olycksrisker) som 
är små i landsbygdstrafik jämfört med tätortstrafik. 

Ur fördelningsperspektivet är det särskilt intressant att studien visar att 13 procent av de 
svarande med inkomster under £ 10 000 använder mellan 10 och 35 procent av sin 
inkomst till bensin, jämfört med ett genomsnitt i Sverige, oavsett inkomst, på cirka 
5 procent.  

Studien refererar också andra studier som visar att avståndet till service är en stark 
förklaringsfaktor för landsbygdshushållens bilberoende. Bland de rumsliga aspekterna 
finner man att både områdets egenskaper och hushållets omedelbara närmiljö som t.ex. 
avstånd till busshållplatser och lokal butik påverkar bilberoende. För övrigt finner man 
att hushåll med flera individer tenderar att i större utsträckning vara bilberoende liksom 
hushåll där den som har störst inkomst reser långt till arbetet. De senare angav också att 
stora prisökningar på bensin skulle kunna få stora konsekvenser för deras livsstil. 

Gray, Farrington, Shaw, Martin och Roberts (2001) studerar effekter av ett beslut att 
successivt höja skatten på bensin. Författarna studerade en tänkbar respons och 
anpassning till en sådan skattehöjning. Författarna gjorde ett riktat urval till invånare i 
fem områden i den skotska landsbygden. Studien finner flera distinkta samband. Ett är 
att de som bor i de mest avlägsna områdena äger i genomsnitt bil i högre utsträckning 
än andra och att de gör en större andel av sina resor med bil. Ett annat är att hushåll med 
högre inkomster äger bil i större utsträckning och gör fler och längre resor i genomsnitt. 
Låginkomsthushåll har i större utsträckning gjort sig av med sin bil utan att skaffa en 
annan. Det finns också tydliga skillnader i bilanvändning mellan de som har tillgång till 
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kollektivtrafik och de som inte har det. Författarna gör bedömningen att många hushåll 
kommer att fortsätta att åka bil och samtidigt kämpa för att kunna betala de stigande 
bensinkostnaderna genom att inskränka andra utgifter. 

Det finns också exempel på studier där man beräknar omfördelningseffekter baserat på 
en kombination av data från ett tvärsnitt hushållsutgifter och ett antagande om en 
parametriserad fördelningsfunktion33. På ett liknande sätt används parametriserade 
former för att simulera åldersutvecklingen av inkomsten. Ett exempel på en sådan studie 
är Cornwell och Creedy (1996) som använder hushållsutgifter från Australien och finner 
små fördelningseffekter även av så stora ökningar av bensinskatten som 30 procent-
enheter. Detta bekräftar de iakttagelser som VTI gör i essän. 

Asensio, Matas och Raymond (2003) analyserar fördelningseffekter av bensinskatter i 
Spanien. De använder data från en spansk hushållsutgiftsundersökning från 1990/1991 
och analyserar bensinutgifter som en funktion av bl.a. inkomst och bilinnehav. 
Bensinefterfrågans priselasticitet beräknas betingat på graden av bilinnehav. Det innebär 
att i de obetingade elasticiteterna så beräknas en genomsnittlig elasticitet för alla hushåll 
oberoende av bilinnehav. För de betingade elasticiteterna beräknas elasticiteten för en 
delgrupp med en viss grad av bilinnehav. Obetingade elasticiteter är lägre för hushåll 
med högre inkomst och för de som bor i mindre tätorter och i glesbygd. När efterfrågans 
priskänslighet beräknas betingat på graden av bilinnehav är elasticiteterna ungefär 
hälften av de obetingade elasticiteterna. Författarna noterar också att i de lägsta 
inkomstdecilerna tenderar bensinskatten att ha en progressiv effekt medan den i högre 
skikt tenderar att ha en regressiv effekt. 

Armelius (2004) och Armelius och Hultkrantz (2006) har studerat fördelningseffekter 
av trängselskatteförsöket. En parametriserad inkomstfördelningsfunktion34 används för 
att simulera effekter av försöket. Ett resultat är att trängselskatterna i sig gynnar de med 
högst och lägst inkomster medan de med inkomster däremellan förlorar. Till detta 
kommer effekterna av åtgärderna i kollektivtrafiken. 

Rajé, Grieco, Hine och Preston (2003) har på uppdrag av Department for Transport i 
Storbritannien studerat social ”inclusion/exclusion” effekter (vilket närmast skulle 
kunna beskrivas som integrerande eller exkluderande effekter) av trängselavgifter och 
andra vägpriser samt skatt på parkeringsavgifter. Studien genomfördes i Bristol och 
Nottingham och då främst i de fattigaste stadsdelarna. Som metod för att utröna 
invånarnas attityder och tillgång till bil användes i första hand fokusgrupper. Vid 
rekryteringen till fokusgrupperna lades särskild emfas på att fånga in de etniska grupper 
som dominerade i stadsdelen. Ett av de övergripande resultaten är att trängselavgifts-
reformer bör söka att identifiera fördelningseffekter. 

 
11.2.4 Stadsbyggnad, lokalisering och bilanvändning  
Vågane (2000) har studerat samband mellan bostadsmönster och daglig rörlighet genom 
att jämföra sex kommuntyper i Norge.  Bilinnehavet varierar inte mycket men är lägst i 
Oslo. Den totala reslängden är längst i förortskommuner och kortast i Oslo. Resmönstret 
liknar i stor utsträckning det VTI redovisar i essän. 

                                                 
33 Man antog helt enkelt att man kunde approximera inkomstfördelningen med en lognormal form och 
implementerade parametrar för en sådan funktion från skattningar av den faktiska inkomstfördelningen. 
34 På Chitvå-form. 
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Ewing och Cervero (2002) (refererat från Hjorthol och Lian (2004)) gör en metaanalys 
av studier som analyserat samband mellan å ena sidan täthet av bostäder och arbets-
platser, lokal utformning av gator och avstånd till stadskärnan och å andra sidan 
bilanvändning. De finner tydliga men små effekter på antal bilresor och antal 
bilkilometer från samtliga dessa tänkbara förklaringsvariabler.  

Holtzclaw, Clear, Dittmar, Goldstein och Haas (2002) studerar sambanden mellan lokal 
stadsbyggnad, socio-ekonomiska variabler och bilanvändning. De finner att genomsnitt-
ligt bilinnehav i hög utsträckning bestäms av områdets bostadstäthet, genomsnittlig 
inkomst, genomsnittlig hushållsstorlek och tillgången till kollektivtrafik. På ett liknande 
sätt är bilanvändningen (körda kilometrar) starkt bestämt av inkomst, hushållsstorlek 
och tillgång till kollektivtrafik. Detta indikerar att bilanvändningen kan påverkas 
politiskt med planering av bostadstäthet, kollektivtrafiktillgänglighet och möjlighet att 
gå och cykla. 

Giuliano och Narayan (2003) jämför sambanden mellan resvanor och stadsbyggnad i 
Storbritannien och USA. Städerna i USA är mindre täta än de brittiska. Författarna 
finner ett likartat samband mellan inkomst och bilanvändning, men ett starkare samband 
mellan täthet och bilanvändning i USA.  

Dargay och Hanly har i två uppsatser (2003) och (2004) studerat sambanden mellan 
geografiska dimensioner och bilanvändning. I den första uppsatsen (2003) visar de att 
byte av bostads- eller arbetsplats har stor effekt på valet av färdmedel. Cirka 18 procent 
av alla vuxna i Storbritannien byter färdmedel för arbetsresan mellan två år. Färd-
medelsbytet sker främst mellan bil och något annat färdmedel. Mer än hälften av alla 
arbetspendlare förändrar restid mellan två år. Kvinnor i hushåll med två löntagare byter 
med högre sannolikhet till en kortare resa. I uppsatsen från (2004) studerar de hur 
markanvändning i bemärkelsen befolkningstäthet, tätortsstorlek, tillgänglighet till 
kollektivtrafik samt till butiker och service påverkar valet av färdmedel, bilinnehav och 
bilanvändning. Bilinnehav och bilanvändning ökar med avtagande befolkningstäthet. 
Tätortsstorlek har mindre betydelse. Turtäthet i busstrafik verkar ha större betydelse för 
färdmedelsval än närhet till busshållplats. Närhet till butiker och service verkar ha 
positiv effekt på gåendet. 

Dargay (2002) har också utvidgat analysen av bilinnehavsmodellen i Dargay och 
Vythoulkas (1999) för att analysera skillnader mellan stad och land. Hon finner att hus-
håll på landsbygd som äger bil är mindre priskänsliga än motsvarande hushåll i tätorter.  
Priskänsligheten skiljer sig också mycket mellan dessa hushållsgrupper. Framförallt är 
hushållen i tätort mer känsliga för driftskostnader än landsbygdshushållen. Både i lands-
bygd och i tätort är bilinnehavet känsligt för anskaffningskostnaden men känsligheten är 
dubbelt så hög i tätorter. Den låga känsligheten hos landsbygdshushållens bilinnehav för 
kostnadsförändringar har potentiellt viktiga konsekvenser för politikutformning. Den 
indikerar att höjda kostnader för landsbygdshushållen kan vara en betydande börda och 
att styrmedel som är mer områdesspecifika (t.ex. trängselavgifter) bör övervägas när 
dessa kan väntas vara mer ändamålsenliga än generella styrmedel som bensinskatt. 

Pagliara och Preston (2003) analyserar hur transportsystemet och förändrad transport-
politik (t.ex. trängselavgifter, förbättrad kollektivtrafik eller ökade bensinskatter) 
påverkar värdering av bostäder i olika områden. Dessa studerades i ett område i och 
omkring Oxford i England. Författarna genomförde både en allmänt hållen enkät och 
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konstruerade en hedonisk prismodell35. Resultaten innebär att de implicita värdena från 
den hedoniska prismodellen är lägre för exempelvis restid till arbete, bebyggelsetäthet 
och kvalitet i skolor jämfört med motsvarande värden från stated preference-modeller. 
En trängselavgift beräknades ge upphov till en ökning av huspriser inne i den avgifts-
belagda zonen med 2 procent och en minskning med 3 procent utanför. En minskning 
av bensinskatten med 10 procent beräknades leda till att huspriser ökade med i 
genomsnitt 3 procent. Även en beskriven förbättring av kollektivtrafiken beräknades 
öka huspriserna med 3 procent. 

 
11.3 Aktuella forskningsfrågor – forskningsfronten inom 

delområdet 
Sökningar på hemsidor för några olika forskare som nämns i denna översikt har inte 
givit några resultat beträffande pågående projekt inom området i Sverige, inom övriga 
EU och i andra delar av världen. 

Viktiga teman som det har forskats om är följande: 

• Enskilda individers och hushålls anpassningar av bilanvändning över tiden. 
Både metoder och sakförhållanden 

• Enskilda individers och hushålls anpassningar av bilinnehav över tiden. Både 
metoder och sakförhållanden 

• Välfärdseffekter i form av effekter på hushållsutgifter och fördelning  

• Fördelningseffekter av kostnadsförändringar. Både metoder och 
sakförhållanden. 

 
11.4 Forskningsmiljöer i Sverige, Norden och övriga Europa 
Syftet med detta avsnitt är att ge en överblick över de forskningsmiljöerna som har varit 
aktiva inom översiktens område. Bisek har också önskat att avsnittet ska ge ledning till 
forskningsfinansiärer och forskare om pågående forskning och vilka forskare och 
forskningsmiljöer som är relevanta inom området och som kan vara aktuella att rikta 
utlysningar och upphandlingar av forskning till, samt bidra med förståelse av hur 
forskningsvärlden ser ut inom området. 

Följande frågeställningar ligger till grund för rapporten dvs. både för essän och 
kunskapsöversikten. Frågeställningarna har formulerats och preciserats i Biseks 
förfrågningar och i VTI:s offert. 

• Bilanvändningens omfattning i Sverige och Norge 

• Hur bilen används av olika socioekonomiska grupper och i olika delar av landet 

• Variabler som förklarar resbeteendet och därmed bilanvändningen 

• Bilkostnadernas andelar av hushållsbudgeten (socioekonomiskt, regionalt) 

• Hur kostnader av olika slag påverkar bilanvändning, bilinnehav och 
körkortsinnehav?  

                                                 
35 En hedonisk prismodell innebär att man kan beräkna en implicit värdering av olika egenskaper hos en 
vara som handlas på en marknad. I fallet med bostäder kan det t.ex. röra sig om läge, buller etc. 
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• Kostnads(pris)elasticiteter av olika slag. Hur stora är de? Varierar elasticiteterna 
mellan socioekonomiska grupper, olika reseändamål, olika delar av landet? 
Finns skillnader mellan länder värda att nämna? 

• På vilket sätt anpassar sig hushåll och individer till förändrade bilkostnader? 
Vilka anpassningsbeteenden kan man förvänta sig i olika grupper och 
situationer? Är anpassningen på något sätt beroende av om 
kostnadsförändringen är politiskt bestämd eller inte? Den här punkten innebär 
att man försöker konkretisera vad som ligger bakom de elasticiteter som mätts 
upp för olika situationer. Exempel: Sälja bilen, ställa bilen, köra mindre t ex 
genom att minska sociala kontakter, samåka, sluta skjutsa barn och släktingar, 
byta bil, skjuta upp byte till nyare bil, minska försäkringsskyddet, jobba mera 
hemifrån, flytta, byta färdsätt, byta arbete etc. 

• Vad har forskningen att säga om konsekvenserna (inkomst, sociala, välfärd) för 
hushåll och individer i olika situationer? 

 
11.4.1 Publicerad och pågående forskning 
De forskningsöversikter som regelbundet publiceras inom olika discipliner presenterar 
huvudsakligen publicerad forskning. I något fall kan det förekomma att man uppmärk-
sammar pågående forskning i form av uppsatser som offentliggjorts vid seminarier eller 
i serier för arbetsuppsatser.  

VTI har endast funnit ett fåtal forskare som under någon längre sammanhängande tid 
forskat inom detta frågeområde. De forskare som varit aktiva inom området har ofta gått 
vidare till andra områden vilket också är det normala. Det vill säga, forskarna söker 
medel för forskning inom områden som finansiärerna anser behöver beforskas och de 
försöker finna relevanta synergier mellan de forskningsområden som de är aktiva på. 
Det är därför svårt att göra prognoser om vad forskare kommer att forska om i 
framtiden. 

Det är t.o.m. svårt att finna ett underlag för att beskriva pågående forskning. Skälet är 
att forskningsöversikter vanligtvis, som vi nämnt ovan, är inriktade på publicerad 
forskning. Det finns i viss utsträckning information om pågående forskning på 
forskningsinstitutens och forskarnas hemsidor. Denna information är dock ibland 
inaktuell och ofta rätt abstrakt.   

I de forskningsmiljöer som någon gång forskat inom översiktens frågeområde finns 
därför i de flesta fall en omfattande forskning inom en mängd områden och discipliner. 
Vår genomgång koncentrerar sig dock uteslutande på de forskare som är relevanta just 
för dessa forskningsfrågor. Vi har dessutom valt att lyfta fram de viktigaste och mest 
intressanta resultaten. 

Utifrån vår identifikation av de individer och de miljöer som gjort viktiga bidrag har vi 
försökt att undersöka om det pågår något som kan sägas höra hemma inom 
frågeområdet. 

 
11.4.2 Forskare och forskningsmiljöer 
VTI:s sökning har startat med att söka i de databaser som anges i avsnitt 11.5.1 efter de 
nyckelord som anges i avsnitt 11.5.2. Därefter har en genomgång gjorts av uppsatserna 
för att sortera fram dem som är relevanta för nedanstående frågeområde som är det som 
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avgränsats för översikten. Läsningen av dessa uppsatser har också i flera fall lett vidare 
till ytterligare intressanta referenser. 

I denna redovisning redovisas forskare som publicerat studier inom det frågeområde 
som avgränsats för denna översikt. Samtliga forskare som nämns här har refererats i 
översikten, se referenslistorna. Centrala forskningsmiljöer i Sverige, Norden och inom 
övriga Europa har identifierats. Forskare inom respektive miljö som kan sägas ha gjort 
betydelsefulla bidrag till forskningen inom det aktuella området uppmärksammas 
särskilt. Genomgående är det publicerad forskning som presenteras. Vi har endast 
kunnat finna något enstaka bra exempel på pågående forskning inom området. 

 

Tabell 11. 1 Översikt över forskare och forskningsmiljöer inom rapportens 
forskningsområde (resvanor, bilanvändning, bilinnehav, transportefterfrågan, 
elasticiteter, prissättning, trängselskatt och lokalisering) 

 
Forskningsmiljö Hemsida 
VTI www.vti.se
Transek www.transek.se
KTH www.infra.kth.se/tla
SIKA www.sika-institute.se
TØI www.toi.no
DTF www.dtf.dk
Thomas Bue Bjørner tbb@akf.dk
ITS www.its.leeds.ac.uk
Center Transport 
Studies www.cts.cv.imperial.ac.uk
INRETS www.inrets.fr
Univ Aberdeen www.abdn.ac.uk
John Preston J.M.Preston@soton.ac.uk
David Henscher davidh@itls.usyd.edu.au 
Gerard de Jong jong@rand.org  

 
VTI 

VTI är svenska statens största forskningsinstitut för transportfrågor. VTI har en 
omfattande forskning om vägar och trafiksäkerhet. De viktigaste bidragen till 
översiktens frågeområde är forskningen om bilinnehav. VTI har tagit fram den 
prognosmodell för bilinnehav som används i den nationella efterfrågemodellen för 
persontransporter och som refereras i avsnitt 7.1 och 11.2.2. Det omfattande 
datamaterialet som använts för modellen kan också användas för att analysera faktorer 
som historiskt sett påverkat individer att skaffa eller göra sig av med bilen. Det går 
också att göra mycket detaljerade beskrivningar av hur bilinnehavet förändrats i olika 
delar av landet. Den av forskarna som arbetat mest med bilinnehavsmodellen och som 
fortfarande är verksam vid VTI är Pontus Matstoms. Matstoms arbetar dock inte för 
närvarande med frågor inom frågeområdet. Roger Pyddoke och Urban Björketun 
kommer att arbeta med bilinnehav och körsträckor finansierat av Bisek. 
 
Transek 
Transek är det ledande konsultföretaget inom efterfrågemodellering av person-
transporter och har stått för huvuddelen av arbetet med att utveckla den nationella 
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efterfrågemodellen för persontransporter. Transek har också genomfört ett forsknings-
projekt om fördelningseffekterna av en tänkt trängselskatt för Stockholm. Transek har 
också gjort omfattande analyser av trängselskatten och ansvarat för en samhällseko-
nomisk utvärdering av trängselskatten. Den ledande forskaren vid Transek som också 
deltagit i de två senare projekten är Jonas Eliasson.  
 
Kungliga Tekniska Högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, 
Institutionen för transporter och samhällsekonomi, 
KTH är, enligt VTI:s bedömning, den ledande institutionen för modellering av 
bilanvändning i Sverige. Institutionen är dock verksam på ett betydligt vidare område. 
Institutionens prefekt Lars-Göran Mattsson har under en lång följd av år studerat 
prissättning av vägar och lokalisering. Mattsson arbetar för närvarande med bl.a. 
utvärdering av trängselskatten i Stockholm. 
 
Statens institut för Kommunikationsanalys, SIKA 
SIKA är som myndighet ansvarigt för svenska statens beställning av transport och 
kommunikationsstatistik och som sådan ansvarig för utformningen av de nationella 
resvaneundersökningarna och statistiken om bilinnehav. SIKA har också ansvarat för 
beställningen av den nationella efterfrågemodellen för persontransporter. Ur den kan 
vissa elasticiteter för bilanvändning utvinnas. Den som för närvarande ansvarar för 
resvaneundersökningar vid SIKA är Jan-Erik Tomth.  
 
SIKA har i flera olika sammanhang sammanställt information om bilanvändning. I den 
årliga uppföljningen av de transportpolitiska målen har flera sådana offentliggjorts. De 
har också i flera studier analyserat effekter av trängselskatter. Per-Ove Hesselborn har 
varit involverad i flera av dessa studier. 
 
Transportøkonomisk institutt, TØI 
TØI är ett ledande forskningsinstitut för transportforskning i Norge. Institutets forskning 
täcker ett brett spektrum av transportfrågeställningar. De forskare som studerat inom 
kunskapsöversiktens frågeområde, och i synnerhet resvanor, är Randi Hjorthol och 
Susanne Nordbakke. Båda är fortfarande aktiva på området. 
 
Dansk transportforskning, DTF 
DTF är en stark forskningsinstitution i Danmark. Institutet har trots att institutet endast 
funnits en kort tid redan en imponerande publikationslista. Den forskare som studerat 
flera av de frågor som denna studies frågeområde och då i synnerhet bilanvändning och 
bilinnehav är Mogens Fosgerau. 
 
Thomas Bue Bjørner 
Thomas Bue Bjørner är en forskare som studerat bilinnehav i Danmark. Bjørner arbetar 
nu med hälsofrågor vid Amternes og kommunernes forskningsinstitut. 
 
Institute for Transport Studies, ITS Leeds 

Institutet är det ledande transportforskningsinstitutet i Storbritannien även om det finns 
flera starka institutioner som också studerar olika aspekter av transporter. Det finns en 
forskare som i särklass publicerat mest inom denna studies frågeområde – Joyce 
Dargay. Hon har publicerat flera nydanande studier av bilinnehav och bilanvändning. 
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Dargay gjorde de flesta av dessa studier då hon var knuten till ett stort transport-
forskningsprogram vid University College i London. Programmet leddes av Phil 
Goodwin. Vid ITS finns också Gerard Whelan som utvecklat modeller för bilinnehav. 
 
Center for Transport Studies, Imperial College London 
Vid den här institutionen är det främst Stephen Glaister och Daniel Graham som 
publicerat ett omfattande material om elasticiteter men också vägprissättning och dess 
konsekvenser i form av exempelvis omlokalisering och fördelning. 
 
Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité (INRETS)  
Jean-Loup Madre vid institutet har gjort paneldatastudier av bilinnehav bl.a. 
tillsammans med Joyce Dargay. Institutets avdelning för ekonomi och sociologi studerar 
bl.a. rörlighet i olika demografiska skikt. De deltar i en lång rad europeiska projekt. 
Minst ett pågående projekt om bilanvändning. 
 
University of Aberdeen  
Vid universitet finns bl.a. forskarna John Farrington vid Institute for Transport and 
Rural Research och Deborah Roberts vid University of Aberdeen Business School som 
tillsammans med kollegor har publicerat refererade studier av bilanvändning och 
bilberoende i Skottland. Båda är fortfarande aktiva inom området. 
 
John Preston  
John Preston vid University of Southhampton har gjort mycket av sin forskning vid ITS 
i Leeds och Transport Studies Unit i Oxford. Hans bidrag till vårt frågeområde handlar 
främst om lokalisering och mobilitet. 
 
David Hensher 
David Hensher vid Institute for Transport Studies i Sydney har publicerat forskning på 
en rad olika områden. Hans bidrag till vårt frågeområde handlar om resefterfrågan, 
bilanvändning och lokalisering. 
 
Gerard de Jong 
Gerard de Jong vid Rand Europe har publicerat flera artiklar om bilinnehav, 
bilanvändning och efterfrågeelasticiteter. de Jong arbetar för närvarande bl.a. med 
godstransportmodeller. 
 
11.5 Valda databaser och gjorda sökningar  
Sökningarna har gjorts av Claes Eriksson som är dokumentalist vid VTI. 

 
11.5.1 Databaser 
TRAX - bibliotekskatalogen vid VTI. Databasen startades 1976 och innehåller mer än 
120 000 referenser till publikationer från 1920-talet och framåt. Den årliga tillväxten är 
ca 6 000 referenser. En hel del av särskilt de senare årens litteratur finns åtkomliga via 
Internet – övriga publikationer finns att låna från BIC. TRAX finns tillgänglig på 
www.transguide.org. 
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ITRD - en internationell databas med referenser till transportforskningslitteratur och till 
pågående forskning. Databasen har sedan 1972 varit en del av OECD:s transport-
forskningsprogram. Innehåller fler än 350 000 referenser. ITRD står för International 
Transport Research Documentation. Mer information finns på www.itrd.org. 

 

TRIS – Transportation Research Information Services. Är en del av amerikanska 
Transportation Research Boards (TRB) arbete för att sprida information om 
transportforskning. Innehåller mer än 600 000 referenser till litteratur och pågående 
forskning. Mer information finns på http://www4.trb.org/trb/tris.nsf. 

 

Scopus – En bibliografisk referensdatabas med mer än 27 miljoner referenser. Fokus är 
väldigt brett och det är kanske enklast att beskriva innehållet genom att säga att man 
inte täcker humanvetenskaperna. Det rör sig alltså om naturvetenskaperna, health and 
life sciences, teknik, samhällsvetenskaperna, psykologi, ekonomi, miljö, etc. Det finns 
ett flertal verktyg för citeringsanalys. Elsevier producerar Scopus och mer information 
finns på http://info.scopus.com/. 

 

EconLit – databasen är en bibliografisk referensdatabas med fokus på ekonomi. 
Innehåller referenser till artiklar i tidskrifter och samlingsverk samt till monografier 
inklusive avhandlingar och working papers. Främst nationalekonomi och ekonomisk 
historia. Produceras av The American Economic Association och har internationell 
täckning. Mer information finns på http://www.econlit.org/. 
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11.5.2 Sökstrategi 
Sökord och sökbegrepp skiljer sig åt beroende på att databaserna har olika ämnesfokus 
och använder sig av olika klassificeringssystem, bundna sökvokabulärer och i övrigt 
skiljer sig åt i söktekniskt hänseende. Nedan listas i stora drag de termer som använts. 
Utöver det har i vissa fall databasernas klassificeringssystem använts. 

 
Skatter, avgifter 
vehicle tax 
fuel tax 
petrol tax 
car tax 
automobile tax 
fuel price 
fuel cost 
fuel duty 
car price  
car cost 
vehicle cost  
vehicle price  
road price 
road user charges 
Congestion price 
variable price 
cordon charges 
Parking price 
road prices 
road user charges 
Congestion prices 
variable prices 
cordon charges 
Price elasticity 
Income  
disincentive 
 
Aktivitet, mobilitet 
Travel activity  
household activity 
Travel activities  

household activities  
adapt 
lifestyle 
rescheduling 
transport mode 
modal choice 
transport demand 
Car use 
vehicle use 
travel pattern 
travel behaviour 
car ownership 
vehicle ownership 
driving licence 
social exclusion 
social inclusion 
social factor 
social activity 
social factors 
social activities 
journey to work 
place of work 
location of work 
healthcare 
shopping 
relative 
friend 
family 
leisure 
recreation 
British Household Panel 
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TABELLBILAGA RESVANOR i rapporten Hur hushållen anpassar sig till ändrade kostnader

Figur 2.2:  Antal resor och reslängdens fördelning efter färdsätt, procent, år 2001. 
 Källa RES 2001 *I kategorin övrigt ingår bl.a. långväga buss, flyg och tåg.

miljarder km miljarder
                            Män Kvinnor Samtliga resor
Till fots/cykel 1,9 2,0 4,0 2,3
Bil 49,0 32,6 81,7 4,9
Lokal kollektiv 4,5 4,9 9,4 0,7
Övrigt 8,0 5,2 13,2 0,3
Samtliga 63,5 44,7 108,2

Figur 2.3: Antal inrikes resor efter ärende och färdsätt, miljoner resor 2001. Källa: SIKA/RES

Arbete /skola Tjänst/ stu    Inköp      Service      Fritid      Övrigt     Samtliga
Bil                 1125 344 917 274 1509 717 4886
Till fots/cykel     619 73 418 129 984 119 2342
Lokal koll. trafik     330 20 86 32 171 26 665
Övrigt              79 49 10 15 102 45 300
Samtliga 2160 492 1445 450 2795 916 8258

Figur 2.4: Inrikes bilresor efter ärende, 2001. Källa: SIKA/RES

Arbete /skola Tjänst/ stu    Inköp      Service      Fritid      Övrigt     Samtliga
Bil                 1125 344 917 274 1509 717 4886
Samtliga 2160 492 1445 450 2795 916 8258

Figur 2.5: Daglig reslängd (km) som bilförare för personer i åldrarna 25-65 år med tillgång till 
bil och körkort. Redovisat för olika livskategorier. Källa Riks-RVU/RES 1994-2001

Livskategori Män Kvinnor
25-44 år, inga barn 41 26
45-64 år, inga barn 43 18
Förälder, barn 0-6 år 43 20
Förälder, barn 7-18 år 48 24
Pensionär 36 7
Samtliga 44 21

Figur 2.6: Genomsnittlig reslängd (km) per huvudresa mellan bostad och arbete, samtliga 
färdmedel, redovisat för män och kvinnor i olika inkomstklasser. Källa Riks-RVU/RES 1994-2001

Årsinkomst Män Kvinnor
<120 14 10
120-<160 12 11
160-<200 15 12
200-<240 16 13
240- 19 14
Samtliga 17 12
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Figur 3.1: Hushållens bilinnehav. Källa: SIKA/RES

Ensam. u. bar Ensam. m. Sambo u. Sambo 1 baSambo 2– Samtliga 
0 bilar 822 82 125 16 18 1 063
1 bil 725 129 770 154 273 2 051
2 bilar 66 15 342 121 248 792
3 bilar eller fler 15 4 53 29 35 136
Samtliga 1 630 232 1 291 322 576 4 051

Figur 3.2: Andelen körkortshavare år 2002 efter kön och ettårsklasser. Källa: Vägverket.
datamaterial på förfrågan

Figur 3.3: Tillgång till bil och körkort efter ålder. Källa: SIKA/RES
Källa: RES99 2001

Ålder
  6-17    18-24    25-34    35-44    45-64    65-74    75-84  

Ej bil, ej körkort          149 126 116 64 109 99 195
Ej bil, körkort 0 88 131 77 107 65 72
Bil, ej körkort 1240 154 63 41 108 67 47
Bil, körkort   1 288 849 1 042 2 007 572 243
Samtliga 1 390 656 1 159 1224 2 331 803 557

Figur 3.4: Andel med körkort och tillgång till bil i hushållet, efter ålder. Endast personer 18 år 
eller äldre. Källa: RVU78, RVU84, RiksRVU1995 samt RES2001 

18-24 år 25-44 år 45-64 år 65-84 år Samtliga
1978 59% 81% 62% 23% 61%
1984/85 65% 81% 75% 35% 68%
1995 45% 80% 84% 51% 71%
2001 41% 79% 86% 60% 74%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

18 28 38 48 58 68 78

Ålder, år

Män
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Figur 3.5: Andel över 18 år med körkort och tillgång till bil i hushållet efter individinkomst . 
Källa: SIKA/RES.

Inkomst, kr Män Kvinnor
0-119 000 157 269
120 000-179 000 304 481
180 000-269 000 1080 817
270 000-359 000 493 189
360 000- 311 67
Samtliga 2 766 2 238

Figur 3.6: Antal bilar per hushåll, fördelat efter region 1999–2001. Källa: RES 2001 

ingen  1 2 3 el fler
Stockholm                   307 414 109 18
Göteborg                    115 196 67 9
Malmö                       84 144 44 7
Övriga kommuner        385 933 303 53
Övriga Norrland            139 370 126 20
Skogslänens inland      38 94 36 7
Samtliga                    1 068 2 151 685 114

Figur 4.1: Förvärvsarbetande inom olika avstånd mellan bostad och arbete. Hela riket 1999. 

Avstånd
< 5 km 50
5-9 km 17
10-19 km 18
20-49 km 12
50-149 km 3

100

Figur 4.2: Genomsnittlig färdlängd per person och dag efter region, samtliga ärenden och 
färdmedel, kilometer. Källa: SCB             

                                Man        Kvinna     SAMTLIGA  
Stockholm                   47,71 42,59 45,11
Skogslänen övrigt        57,76 38,14 47,95
Övriga kommuner        51,13 37,88 44,54
Malmö                       47,1 23,99 35,35
Göteborg                    48,23 37,7 42,89
Skogslänens inland      51,65 37,55 44,8
Samtliga                    50,99 37,94 44,44
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Figur 4.3 Genomsnittlig reslängd för arbets- och skolresor som huvudresa med samtliga
färdmedel per person och dag, kilometer. Källa: RiksRVU och RES 1995-2001

H1 Stockholm/Södertä 12,91
H4 Mellanbygden         12,4
H3 Större städer           12,29
H6 Glesbygden            12,9
H5 Tätbygden              11,94
H9 Malmö H-region      12,23
H8 Göteborgs H-regio 13,4
Samtliga                    12,54

Figur 4.4: Genomsnittlig reslängd vid service- och inköpsresor som huvudresa med samtliga
färdmedel efter H-region, kilometer. Källa: RiksRVU och RES 1995-2001

H1 Stockholm/Södertä 12,3
H4 Mellanbygden         17,52
H3 Större städer           18,37
H6 Glesbygden            22,19
H5 Tätbygden              18,91
H9 Malmö H-region      12,7
H8 Göteborgs H-regio 14,06
Samtliga                    16,67

Figur 4.5: Genomsnittlig reslängd vid fritidsresor som huvudresa med samtliga färdmedel 
efter H-region, kilometer. Källa: RiksRVU och RES 1995-2001

H1 Stockholm/Södertä 45,24
H4 Mellanbygden         35,24
H3 Större städer           38,93
H6 Glesbygden            37,07
H5 Tätbygden              35,48
H9 Malmö H-region      32,4
H8 Göteborgs H-regio 43,84
Samtliga                    38,98

Figur 4.6: Genomsnittlig restid per person och dag för samtliga färdmedel efter region i.
minuter. Källa: RES 1999-2001.

                                Man        Kvinna     SAMTLIGA  
Stockholm                   75,78 73,57 74,65
Skogslänen övrigt        73,21 56,13 64,67
Övr kommuner             67,53 59,69 63,64
Malmö                       66,3 54,04 60,06
Göteborg                    78,05 65,34 71,6
Skogslänens inland      66,34 58,45 62,51
Samtliga                    70,98 62,16 66,56
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Figur 4.7: Genomsnittlig restid för arbets- och skolresor som huvudresa med samtliga
färdmedel, per person och dag per H-region i minuter. Källa: RiksRVU och RES 1995-2001

H1 Stockholm/Södertä 29,11
H4 Mellanbygden         19,52
H3 Större städer           21,12
H6 Glesbygden            19,53
H5 Tätbygden              19,2
H9 Malmö H-region      22,24
H8 Göteborgs H-regio 25,38
Samtliga                    22,62

Figur 4.8: Andel arbetspendlare med olika restid per region (staplarna för respektive region 
summerar sig till 100). Källa: RES
(inget dataunderlag tillgängligt)

Figur 4.9: Genomsnittlig restid för service- och inköpsresor som huvudresa med samtliga
färdmedel, per person och dag per H-region i minuter. Källa: RiksRVU och RES 1995-2001

H1 Stockholm/Södertä 36,92
H4 Mellanbygden         32,86
H3 Större städer           34,48
H6 Glesbygden            32,95
H5 Tätbygden              33,63
H9 Malmö H-region      32,79
H8 Göteborgs H-regio 37,32
Samtliga                    34,66

Figur 4.10: Genomsnittlig restid för fritidsresor som huvudresa med samtliga färdmedel, per 
person och dag per H-region i minuter. Källa: RiksRVU och RES 1995-2001

H1 Stockholm/Södertä 70,47
H4 Mellanbygden         56,23
H3 Större städer           57,37
H6 Glesbygden            55,78
H5 Tätbygden              56,44
H9 Malmö H-region      52,38
H8 Göteborgs H-regio 64,89
Samtliga                    59,5
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Hushållsgrupp och regioner (glesbydsverkets) - utgifter i kronor per hushåll år 2004
TOTALT

Ensamstående med barn Ensamstående utan barn Sammanboe
Ensamstående 

med barn
Ensamstående 

utan barnRegion 1 Region 2 Region 3 Region 4 Region 1 Region 2 Region 3 Region 4 Region 1 Region 2

Antal medverkande hushåll 5 13 53 54 125 15 63 161 139 378 36 158

Genomsnittligt antal    
    personer 2,6 2,7 2,6 2,5 2,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,9 3,9
    konsumtionsenheter 1,87 1,92 1,87 1,86 1,87 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,48 2,52

Beräknad populations- 9 060 17 870 98 980 86 600 212 500 63 410 250 180 628 870 551 980 1 494 440 32 720 123 040
storlek ± 8 080 ± 9 930 ± 23 660 ± 21 980 ± 29 790 ± 28 600 ± 55 920 ± 68 820 ± 73 680 ± 99 740 ± 11 380 ± 18 610

Hushållets genomsnittliga 226 530 215 160 206 240 205 310 207 480 145 820 171 320 172 600 153 920 164 350 326 290 376 470
disponibla inkomst ± 54 270 ± 25 920 ± 25 620 ± 18 250 ± 14 310 ± 27 260 ± 16 840 ± 12 690 ± 10 880 ± 7 010 ± 28 620 ± 22 070

TOTALA UTGIFTER 238 840 216 240 220 890 217 480 219 870 170 280 168 090 169 860 151 540 162 810 309 640 340 040
± 76 110 ± 32 300 ± 30 360 ± 28 270 ± 18 690 ± 62 630 ± 20 890 ± 14 020 ± 11 980 ± 8 530 ± 45 630 ± 31 360

SUMMAN AV NEDANSTÅENDE 
UTGIFTER 16 490 23 090 17 420 27 410 21 930 18 810 20 110 10 680 16 680 14 820 44 900 43 270

± 6 260 ± 15 270 ± 9 650 ± 19 240 ± 9 250 ± 18 210 ± 9 800 ± 4 630 ± 5 560 ± 3 340 ± 21 840 ± 7 820

Bilskatt 660 550 770 1 110 880 580 940 570 820 720 2 730 2 270
± 590 ± 320 ± 340 ± 330 ± 220 ± 320 ± 240 ± 150 ± 160 ± 90 ± 840 ± 280

Bilförsäkring 2 390 2 410 2 370 2 560 2 450 . 2 180 1 550 2 110 2 010 4 950 4 530
± 1 740 ± 1 020 ± 890 ± 740 ± 530 . ± 470 ± 360 ± 380 ± 370 ± 910 ± 350

Inköp av bil . . . . 10 80 6 . 9 70 6 . 6 70 5 6 60 0 . 18 040
. . . . ± 80 8 3 . ± 10 8 6 . ± 60 4 9 ± 80 2 9 . ± 7 560

Utgift för drivmedel bensin 12 650 10 010 5 990 9 020 7 850 5 770 7 320 4 400 7 000 5 910 13 810 17 400
± 4 280 ± 4 410 ± 1 860 ± 2 210 ± 1 360 ± 3 500 ± 1 640 ± 1 210 ± 1 580 ± 830 ± 3 240 ± 1 580

Utgift för drivmedel diesel 0 0 0 . . 0 0 . . 120 5 780 1 030
± 0 ± 0 ± 0 . . ± 0 ± 0 . . ± 110 ± 4 820 ± 670
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nde  med barn Sammanboende utan barn Övriga sammanboende med barn*
Sammanboend

e med barn

Sammanboe
nde utan 

barn

Övriga 
sammanboe

nde med 
barnRegion 3 Region 4 Region 1 Region 2 Region 3 Region 4 Region 1 Region 2 Region 3 Region 4 Region 1 Region 2

334 432 960 28 107 215 284 634 3 12 28 49 92 96 375

3,9 3,9 3,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,9 4,4 4,5 4,6 4,5 2,1 2,1

2,51 2,48 2,50 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 3,11 2,89 2,92 2,96 2,94 1,61 1,59

324 410 343 840 824 020 46 950 199 130 387 060 488 880 1 122 030 . 11 600 25 790 39 760 79 140 165 770 633 670
± 22 280 ± 26 500 ± 30 360 ± 17 590 ± 35 930 ± 37 880 ± 45 210 ± 56 290 . ± 6 770 ± 9 380 ± 11 330 ± 15 880 ± 37 020 ± 67 750

428 470 386 770 399 250 322 880 297 220 346 870 341 400 334 670 517 650 436 490 482 370 494 350 482 550 256 220 263 870
± 31 760 ± 13 050 ± 13 960 ± 48 950 ± 19 960 ± 20 090 ± 51 850 ± 23 690 ± 92 430 ± 53 330 ± 53 410 ± 50 280 ± 32 150 ± 28 760 ± 14 160

385 350 356 060 363 350 245 620 244 860 285 470 263 850 267 170 521 120 341 880 430 370 349 120 378 860 232 100 233 770
± 22 030 ± 14 650 ± 11 610 ± 37 940 ± 20 650 ± 19 100 ± 14 200 ± 9 630 ± 282 120 ± 68 690 ± 58 770 ± 35 020 ± 30 600 ± 30 110 ± 14 150

39 430 48 700 44 090 37 050 29 280 31 600 35 900 33 290 . 53 920 43 590 56 590 53 860 32 500 29 140
± 5 810 ± 5 290 ± 3 490 ± 17 470 ± 5 810 ± 6 940 ± 6 080 ± 3 780 . ± 35 080 ± 20 250 ± 15 040 ± 12 310 ± 10 600 ± 4 880

1 640 2 050 1 950 2 520 1 830 1 290 1 690 1 610 5 680 2 530 1 830 2 500 2 370 1 790 1 510
± 160 ± 190 ± 110 ± 1 210 ± 290 ± 130 ± 160 ± 110 ± 4 640 ± 1 220 ± 430 ± 360 ± 340 ± 480 ± 160

4 380 4 220 4 360 4 950 4 150 3 460 3 430 3 630 7 810 4 350 4 560 5 090 4 880 4 950 3 330
± 350 ± 260 ± 190 ± 970 ± 1 040 ± 360 ± 230 ± 250 ± 4 450 ± 1 800 ± 1 180 ± 740 ± 620 ± 2 670 ± 410

17 110 24 170 20 210 . 8 530 14 780 17 670 14 810 . 30 880 21 750 28 300 27 790 11 960 12 030
± 5 350 ± 4 910 ± 3 260 . ± 4 890 ± 5 940 ± 5 780 ± 3 430 . ± 30 820 ± 18 500 ± 13 270 ± 10 630 ± 8 690 ± 4 280

15 590 17 440 16 560 15 290 14 070 11 860 12 380 12 620 11 390 14 460 15 160 19 780 17 280 11 310 11 810
± 1 460 ± 1 410 ± 860 ± 3 660 ± 2 900 ± 1 550 ± 1 140 ± 910 ± 11 240 ± 6 810 ± 3 810 ± 3 230 ± 2 370 ± 2 210 ± 1 270

710 820 1 010 2 270 700 . 740 610 . . . . . 2 490 450
± 480 ± 420 ± 340 ± 2 240 ± 640 . ± 390 ± 240 . . . . . ± 1 530 ± 250
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Region 3 Region 4

833 1013

2,1 2,2

1,60 1,65

1 537 830 1 592 170
± 54 630 ± 79 270

285 350 283 560
± 11 440 ± 17 940

257 140 244 970
± 9 590 ± 8 650

23 400 31 840
± 3 020 ± 3 270

1 030 1 460
± 80 ± 90

2 800 3 150
± 210 ± 180

10 080 15 080
± 2 630 ± 2 960

9 220 11 580
± 780 ± 780

260 560
± 130 ± 190
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Region 1 Region 2 Region 3 Region 4 Region 1 Region 2 Region 3 Region 4

5 10 33 40 88 11 45 89 87 232

Genomsnittligt antal    
    personer 2,6 2,6 2,6 2,5 2,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

    konsumtionsenheter 1,87 1,89 1,91 1,85 1,88 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Beräknad populations- 9 060 13 880 57 820 65 040 145 800 44 390 172 920 344 990 343 770 906 080
storlek ± 8 080 ± 8 640 ± 18 140 ± 19 410 ± 25 720 ± 25 740 ± 47 860 ± 61 880 ± 63 130 ± 92 920

Hushållets genomsnittliga 226 530 225 870 229 680 217 810 223 830 155 660 194 070 189 230 166 730 179 970
disponibla inkomst ± 54 270 ± 28 170 ± 39 600 ± 22 630 ± 19 050 ± 38 610 ± 22 010 ± 17 550 ± 14 590 ± 9 590

TOTALA UTGIFTER 238 840 229 290 263 090 227 160 242 340 207 320 193 330 199 070 175 010 189 250
± 76 110 ± 35 540 ± 42 830 ± 34 770 ± 23 900 ± 86 940 ± 26 150 ± 20 270 ± 14 070 ± 11 490

SUMMAN AV NEDANSTÅENDE 
UTGIFTER 16 490 29 730 29 820 36 500 31 960 26 870 29 100 20 450 27 960 25 270

± 6 260 ± 17 820 ± 15 070 ± 24 540 ± 12 750 ± 25 330 ± 13 290 ± 7 650 ± 7 800 ± 5 020

Bilskatt 660 710 1 310 1 480 1 290 830 1 360 1 030 1 320 1 200
± 590 ± 370 ± 470 ± 360 ± 260 ± 410 ± 270 ± 230 ± 200 ± 130

Bilförsäkring 2 390 3 100 4 060 3 410 3 570 . 3 150 2 830 3 390 3 320
± 1 740 ± 950 ± 1 140 ± 770 ± 600 . ± 460 ± 540 ± 430 ± 560

Inköp av bil . . 14 200 . 15 570 . 13 990 8 330 11 730 10 810
. . ± 13 970 . ± 12 010 . ± 12 200 ± 7 270 ± 7 490 ± 4 710

Utgift för drivmedel bensin 12 650 12 890 10 260 12 010 11 440 8 240 10 590 8 020 11 250 9 750
± 4 280 ± 3 960 ± 1 990 ± 2 180 ± 1 340 ± 4 590 ± 1 690 ± 1 920 ± 2 070 ± 1 160

Utgift för drivmedel diesel 0 0 0 . . 0 0 . . 190
± 0 ± 0 ± 0 . . ± 0 ± 0 . . ± 180

Antal hushåll som har haft nollutgifter för bilkostnader

0 3 20 14 4 18 72 52
Beräknad populations- 0 . 42 280 22 040 18 950 78 040 295 590 210 730
storlek ± 0 . ± 18 420 ± 12 130 ± 12 780 ± 32 610 ± 57 440 ± 51 570

. Betyder att konfidensintervallet är lika stor eller större än skattningen

Hushållsgrupp och regioner (glesbydsverkets) - utgifter i kronor per hushåll år 2004 för dem som haft utgift för någon av 
bilutgiftsvariablerna                                                                                                           

Ensamstående med barn Ensamstående utan barnEnsamståend
e med barn

Ensamstående 
utan barn

Antal medverkande hushåll

Antal medverkande hushåll (antal 
hushåll som haft positiva utgifter)
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Region 1 Region 2 Region 3 Region 4 Region 1 Region 2 Region 3 Region 4 Region 1 Region 2 Region 3 Region 4

36 157 311 420 924 28 102 196 271 597 3 11 25 49 88

3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,9 4,3 4,5 4,6 4,5

2,48 2,51 2,50 2,49 2,50 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 3,11 2,85 2,92 2,96 2,94

32 720 122 220 298 500 329 330 782 770 46 950 190 380 347 910 461 630 1 046 870 . 10 080 22 730 39 760 74 560
± 11 380 ± 18 570 ± 23 190 ± 26 070 ± 31 420 ± 17 590 ± 35 220 ± 37 550 ± 43 520 ± 55 210 . ± 6 160 ± 8 850 ± 11 330 ± 15 550

326 290 377 110 438 100 392 500 404 720 322 880 294 960 352 760 350 380 339 860 517 650 457 370 505 490 494 350 493 370
± 28 620 ± 22 200 ± 33 980 ± 13 140 ± 14 520 ± 48 950 ± 19 830 ± 21 440 ± 54 750 ± 25 290 ± 92 430 ± 46 010 ± 54 060 ± 50 280 ± 32 340

309 640 341 250 398 820 362 870 370 980 245 620 241 640 298 030 270 010 273 070 521 120 368 130 458 620 349 120 389 660
± 45 630 ± 31 490 ± 23 120 ± 14 700 ± 11 950 ± 37 940 ± 20 440 ± 19 800 ± 14 680 ± 9 910 ± 282 120 ± 57 760 ± 56 910 ± 35 020 ± 30 300

44 900 43 560 42 850 50 840 46 410 37 050 30 630 35 160 38 100 35 720 . 62 050 49 460 56 590 57 170
± 21 840 ± 7 860 ± 6 160 ± 5 390 ± 3 610 ± 17 470 ± 5 950 ± 7 510 ± 6 330 ± 3 970 . ± 36 400 ± 21 800 ± 15 040 ± 12 590

2 730 2 280 1 790 2 150 2 050 2 520 1 910 1 430 1 790 1 730 5 680 2 920 2 070 2 500 2 510
± 840 ± 280 ± 160 ± 190 ± 120 ± 1 210 ± 290 ± 130 ± 160 ± 110 ± 4 640 ± 1 200 ± 400 ± 360 ± 330

4 950 4 560 4 760 4 400 4 590 4 950 4 350 3 850 3 630 3 890 7 810 5 000 5 180 5 090 5 180
± 910 ± 340 ± 340 ± 240 ± 180 ± 970 ± 1 070 ± 350 ± 220 ± 250 ± 4 450 ± 1 600 ± 1 140 ± 740 ± 590

. 18 160 18 590 25 230 21 280 . 8 920 16 440 18 790 15 910 . 35 540 24 680 28 300 29 490

. ± 7 610 ± 5 790 ± 5 090 ± 3 420 . ± 5 110 ± 6 560 ± 6 090 ± 3 660 . ± 33 880 ± 20 620 ± 13 270 ± 11 130

13 810 17 520 16 940 18 210 17 430 15 290 14 720 13 200 13 110 13 530 11 390 16 640 17 200 19 780 18 340
± 3 240 ± 1 580 ± 1 480 ± 1 400 ± 860 ± 3 660 ± 2 980 ± 1 570 ± 1 140 ± 920 ± 11 240 ± 6 430 ± 3 640 ± 3 230 ± 2 290

5 780 1 040 770 860 1 060 2 270 730 . 780 660 . . . . .
± 4 820 ± 680 ± 530 ± 440 ± 360 ± 2 240 ± 670 . ± 410 ± 260 . . . . .

0 1 23 12 0 5 19 13 0 1 3 0
0 . 25 910 14 510 0 8 760 39 150 27 250 0 . . 0

± 0 . ± 10 730 ± 8 670 ± 0 ± 7 860 ± 18 160 ± 14 740 ± 0 . . ± 0

*Övriga sammanboende med barn innebär att det är samm

Övriga 
sammanboen
de med barn

Övriga sammanboende med barn*Sammanboend
e med barn

Sammanboen
de utan barn

Sammanboende  med barn Sammanboende utan barn

B
ilaga 4
2/3

V
TI rapport 545



Region 1 Region 2 Region 3 Region 4

92 345 688 917

2,3 2,2 2,3 2,4

1,69 1,67 1,71 1,75

146 750 536 130 1 126 090 1 310 980
± 34 970 ± 61 300 ± 63 000 ± 74 110

273 510 284 830 322 030 311 670
± 32 060 ± 15 110 ± 14 750 ± 21 440

251 320 251 430 296 130 269 510
± 33 290 ± 15 070 ± 12 000 ± 9 390

36 710 34 440 32 260 39 000
± 11 740 ± 5 450 ± 3 870 ± 3 690

2 020 1 780 1 410 1 780
± 530 ± 160 ± 100 ± 100

5 590 3 940 3 830 3 820
± 2 980 ± 430 ± 240 ± 160

13 510 14 220 14 060 18 660
± 9 790 ± 4 990 ± 3 500 ± 3 490

12 780 13 960 12 600 14 070
± 2 320 ± 1 310 ± 940 ± 810

2 810 530 360 680
± 1 730 ± 290 ± 180 ± 230

manboende som har barn både över och under 19 år.
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Disponibel inkomst (kvartiler) och regioner (glesbydsverkets) - utgifter i kronor per hushåll år 2004                                                    
TOTALT

Kvartil 1 Kvartil 2 Kva
Region 1 Region 2 Region 3 Region 4 Kvartil 1 Region 1 Region 2 Region 3 Region 4 Kvartil 2 Region 1 Region 2

Antal medverkande hushåll 11 38 113 97 259 17 67 143 177 404 35 132

Genomsnittligt antal    
    personer 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2 1,8 1,6 1,7 1,7 1,7 2,5 2,5
    konsumtionsenheter 1,05 1,07 1,13 1,07 1,09 1,46 1,33 1,38 1,40 1,38 1,83 1,80

Beräknad populations- 45 130 142 160 386 460 357 300 931 040 36 390 170 210 378 370 409 780 994 750 51 240 189 540
storlek ± 23 830 ± 43 240 ± 58 920 ± 62 380 ± 86 710 ± 18 460 ± 43 000 ± 58 210 ± 59 820 ± 89 660 ± 18 730 ± 34 530

Hushållets genomsnittliga 114 140 117 900 112 510 111 220 112 920 193 160 200 290 198 060 194 230 196 680 293 570 293 130
disponibla inkomst ± 12 440 ± 7 270 ± 5 920 ± 6 390 ± 3 650 ± 13 650 ± 6 150 ± 4 300 ± 3 790 ± 2 480 ± 10 860 ± 6 050

TOTALA UTGIFTER 124 380 147 450 154 800 136 060 145 010 225 140 191 360 192 670 189 950 192 510 237 340 248 080
± 60 280 ± 28 000 ± 17 140 ± 14 390 ± 10 480 ± 66 230 ± 20 070 ± 17 330 ± 12 010 ± 9 200 ± 28 380 ± 16 560

SUMMAN AV NEDANSTÅENDE 
UTGIFTER 4 450 15 560 9 350 14 380 11 990 37 500 27 230 16 830 22 420 21 670 31 220 27 490

± 2 910 ± 14 920 ± 4 210 ± 6 630 ± 3 860 ± 27 040 ± 8 290 ± 7 200 ± 6 590 ± 4 240 ± 11 640 ± 4 850

Bilskatt 460 680 450 670 570 1 110 1 300 850 1 120 1 050 1 900 1 910
± 320 ± 370 ± 140 ± 160 ± 100 ± 730 ± 210 ± 210 ± 150 ± 110 ± 330 ± 310

Bilförsäkring 1 400 1 270 1 240 1 750 1 450 2 840 3 640 2 140 2 650 2 630 9 090 3 730
± 880 ± 590 ± 430 ± 480 ± 280 ± 1 200 ± 1 230 ± 370 ± 340 ± 300 ± 7 910 ± 350

Inköp av bil 0 . 3 810 6 210 5 430 . 11 120 7 120 9 190 9 040 . 6 490
± 0 . ± 3 540 ± 5 880 ± 3 330 . ± 7 850 ± 6 700 ± 5 880 ± 3 860 . ± 3 890

Utgift för drivmedel bensin 2 590 4 020 3 730 5 690 4 470 13 870 11 010 6 470 9 200 8 640 16 610 14 260
± 1 880 ± 1 980 ± 1 730 ± 1 980 ± 1 100 ± 5 190 ± 1 820 ± 1 260 ± 1 550 ± 900 ± 2 520 ± 2 890

Utgift för drivmedel diesel 0 0 . . . . . . . 300 . 1 080
± 0 ± 0 . . . . . . . ± 220 . ± 740
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rtil 3 Kvartil 4
Region 3 Region 4 Kvartil 3 Region 1 Region 2 Region 3 Region 4 Kvartil 4

204 296 667 33 138 373 443 987

2,4 2,6 2,5 3,2 3,2 3,1 3,2 3,2

1,75 1,87 1,81 2,18 2,19 2,11 2,20 2,16

350 330 410 820 1 001 930 33 010 131 750 422 680 414 280 1 001 730
± 49 490 ± 47 150 ± 74 230 ± 12 360 ± 23 970 ± 37 320 ± 37 060 ± 49 450

296 370 300 950 297 490 462 000 461 410 512 400 503 320 500 280
± 5 840 ± 4 500 ± 3 040 ± 48 200 ± 19 290 ± 24 080 ± 59 090 ± 26 610

267 730 261 690 259 980 378 910 361 120 399 630 376 760 384 420
± 16 620 ± 12 640 ± 8 520 ± 49 520 ± 33 960 ± 19 760 ± 16 520 ± 11 720

25 200 34 940 29 940 67 320 48 630 40 640 53 120 47 730
± 6 740 ± 5 220 ± 3 390 ± 32 720 ± 10 430 ± 5 490 ± 6 750 ± 4 060

1 190 1 840 1 630 4 190 2 090 1 590 2 110 1 960
± 150 ± 220 ± 120 ± 1 660 ± 240 ± 150 ± 170 ± 120

3 470 3 710 3 900 5 680 4 600 4 270 4 280 4 370
± 450 ± 260 ± 480 ± 1 020 ± 430 ± 380 ± 270 ± 210

9 850 15 570 11 200 36 120 23 810 18 640 28 090 23 810
± 5 420 ± 4 920 ± 2 910 ± 29 010 ± 10 000 ± 4 980 ± 6 470 ± 3 800

10 420 13 100 12 560 12 190 17 740 15 720 17 520 16 610
± 1 610 ± 1 270 ± 970 ± 3 660 ± 1 650 ± 1 340 ± 1 100 ± 770

. 720 640 9 130 . 410 1 120 990

. ± 400 ± 240 ± 5 440 . ± 330 ± 520 ± 330
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2Disponibel inkomst (kvartiler) och regioner (glesbydsverkets) - utgifter i kronor per hushåll år 
någon av bilutgiftsvariablerna                                                                                                           

Kvartil 1
Kvartil 1Region 1 Region 2 Region 3 Region 4

Antal medverkande hushåll 8 20 55 53 136

Genomsnittligt antal    
    personer 1,1 1,2 1,3 1,2 1,2
    konsumtionsenheter 1,08 1,11 1,18 1,10 1,13

Beräknad populations- 29 060 69 000 175 210 191 340 464 610
storlek ± 21 160 ± 31 360 ± 43 310 ± 49 620 ± 71 610

Hushållets genomsnittliga 112 760 119 880 110 810 115 300 114 130
disponibla inkomst ± 18 440 ± 12 060 ± 10 090 ± 10 610 ± 6 090

TOTALA UTGIFTER 150 540 182 200 204 200 169 360 183 230
± 90 540 ± 49 110 ± 31 270 ± 20 740 ± 17 510

SUMMAN AV NEDANSTÅENDE 
UTGIFTER 6 920 32 070 20 610 29 160 24 980

± 4 060 ± 28 540 ± 8 470 ± 10 170 ± 6 890

Bilskatt 710 1 390 1 000 1 250 1 140
± 450 ± 600 ± 230 ± 210 ± 160

Bilförsäkring 2 170 2 610 2 730 3 270 2 900
± 1 190 ± 870 ± 760 ± 660 ± 430

Inköp av bil 0 . 8 400 13 890 11 830
± 0 . ± 7 680 ± 9 840 ± 6 300

Utgift för drivmedel bensin 4 030 8 290 8 220 10 620 8 960
± 2 700 ± 2 980 ± 3 430 ± 3 090 ± 1 900

Utgift för drivmedel diesel 0 0 . . .
± 0 ± 0 . . .

Antal hushåll som har haft nollutgifter för bilkostnader

Antal medverkande hushåll 3 18 58 44
Beräknad populations- 16 070 73 160 211 250 165 960
storlek ± 11 080 ± 31 200 ± 48 890 ± 44 830

. Betyder att konfidensintervallet är lika stor eller större än skattningen
Kvartilindelning
Kvartil 1 CDISPZ<=155686
Kvartil 2 155687=<CDISPZ<=240019
Kvartil 3 240019=<CDISPZ<=360715
Kvartil 4 360716=<CDISPZ

CDISPZ = Hushållets disponbla inkomst
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2004 för dem som haft utgift för 

Kvartil 2
Kvartil 2

Kvartil 3
Kvartil 3Region 1 Region 2 Region 3 Region 4 Region 1 Region 2 Region 3 Region 4

16 62 102 140 320 35 127 183 286 631

1,9 1,6 1,7 1,7 1,7 2,5 2,4 2,3 2,6 2,5

1,50 1,33 1,41 1,39 1,39 1,83 1,78 1,73 1,88 1,81

33 440 155 050 258 920 322 640 770 050 51 240 183 200 310 520 390 140 935 100
± 17 580 ± 41 160 ± 48 690 ± 53 660 ± 80 820 ± 18 730 ± 34 080 ± 47 020 ± 45 410 ± 71 490

196 370 202 530 202 910 196 920 200 040 293 570 293 580 297 370 302 460 298 540
± 13 680 ± 6 220 ± 4 650 ± 4 270 ± 2 710 ± 10 860 ± 6 180 ± 6 220 ± 4 500 ± 3 110

234 350 193 110 205 640 199 110 201 630 237 340 250 950 273 940 265 680 263 980
± 69 440 ± 20 520 ± 21 160 ± 13 870 ± 10 510 ± 28 380 ± 16 880 ± 18 030 ± 12 960 ± 8 870

40 810 29 890 25 900 28 480 28 430 31 220 28 440 28 430 36 790 32 070
± 28 630 ± 8 750 ± 9 500 ± 7 990 ± 5 090 ± 11 640 ± 4 950 ± 7 440 ± 5 350 ± 3 550

1 200 1 420 1 250 1 420 1 360 1 900 1 980 1 350 1 940 1 750
± 770 ± 200 ± 270 ± 150 ± 120 ± 330 ± 320 ± 150 ± 220 ± 130

3 090 3 990 3 130 3 370 3 400 9 090 3 860 3 910 3 910 4 180
± 1 230 ± 1 300 ± 390 ± 310 ± 330 ± 7 910 ± 340 ± 460 ± 230 ± 500

. 12 210 11 720 11 670 12 120 . 6 720 11 110 16 400 12 000

. ± 8 550 ± 9 250 ± 7 390 ± 4 830 . ± 4 020 ± 6 090 ± 5 150 ± 3 100

15 090 12 080 9 460 11 690 11 170 16 610 14 760 11 750 13 790 13 460
± 5 100 ± 1 750 ± 1 460 ± 1 710 ± 980 ± 2 520 ± 2 950 ± 1 700 ± 1 240 ± 990

. . . . 390 . 1 120 . 760 680

. . . . ± 280 . ± 760 . ± 420 ± 260

1 5 41 37 0 5 21 10
. 15 160 119 450 87 140 0 6 340 39 810 20 680
. ± 13 420 ± 37 480 ± 30 350 ± 0 ± 5 760 ± 19 500 ± 14 140
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Kvartil 4
Kvartil 4Region 1 Region 2 Region 3 Region 4

33 136 348 438 955

3,2 3,3 3,2 3,3 3,2

2,18 2,21 2,15 2,21 2,18

33 010 128 870 381 440 406 870 950 190
± 12 360 ± 23 690 ± 34 770 ± 36 510 ± 47 890

462 000 459 720 519 970 503 830 502 870
± 48 200 ± 18 990 ± 26 420 ± 60 130 ± 27 990

378 910 359 340 417 850 376 110 390 690
± 49 520 ± 34 100 ± 19 800 ± 16 710 ± 11 780

67 320 49 720 45 040 54 090 50 320
± 32 720 ± 10 580 ± 5 770 ± 6 800 ± 4 170

4 190 2 140 1 760 2 150 2 060
± 1 660 ± 240 ± 150 ± 160 ± 120

5 680 4 710 4 740 4 360 4 600
± 1 020 ± 420 ± 360 ± 260 ± 200

36 120 24 340 20 660 28 610 25 100
± 29 010 ± 10 210 ± 5 460 ± 6 560 ± 3 970

12 190 18 140 17 420 17 840 17 520
± 3 660 ± 1 590 ± 1 260 ± 1 070 ± 730

9 130 . 460 1 140 1 040
± 5 440 . ± 370 ± 530 ± 350

0 2 25 5
0 . 41 240 .

± 0 . ± 18 590 .
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forskning och utveckling inom transportsektorn. Vi arbetar med samtliga trafikslag och

kärnkompetensen finns inom områdena säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys,

beteende och samspel mellan människa-fordon-transportsystem samt inom vägkonstruktion,

drift och underhåll. VTI är världsledande inom ett flertal områden, till exempel simulatorteknik.

VTI har tjänster som sträcker sig från förstudier, oberoende kvalificerade utredningar och

expertutlåtanden till projektledning samt forskning och utveckling. Vår tekniska utrustning består

bland annat av körsimulatorer för väg- och järnvägstrafik, väglaboratorium, däckprovnings-

anläggning, krockbanor och mycket mer. Vi kan även erbjuda ett brett utbud av kurser och

seminarier inom transportområdet.

VTI is an independent, internationally outstanding research institute which is engaged on

research and development in the transport sector. Our work covers all modes, and our core

competence is in the fields of safety, economy, environment, traffic and transport analysis,

behaviour and the man-vehicle-transport system interaction, and in road design, operation
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