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I 



SAMMANFATTNING 
 

 

 

 

Målen med svensk klimatpolitik är att minska det svenska oljeberoendet och 

koldioxidutsläppen. Då privatbilismen står för en stor del av Sveriges oljeanvändande 

har en ökning av andelen miljöbilar i fordonsparken därför blivit ett viktigt inslag, vilket 

har lagt grunden till en gynnsam försäljning av miljöbilar. I denna uppsats undersöktes 

miljöbilsförsäljningens utveckling månadsvis tidsperioden oktober 2004 till april 2007. 

För att analysera miljöbilsförsäljningen skapades en jämviktsmodell som sedan testades 

empiriskt genom ekonometriska körningar. Modellen förklarade 89 % av andelen sålda 

miljöbilar per månad och variablerna inkomst, modellutbud, drivmedelspris och 

subventionen av miljöbil på 10 000 kronor som infördes i april 2007 visade sig vara 

starkt korrelerade med andelen miljöbilar. Efterfrågeelasticiteten för inkomst och 

fossiltdrivmedel var 9,5 % respektive 2 % och sambanden var positiva. Subventionen på 

10 000 kronor ökade främst bränslesnåla diesel- och bensinbilar av kategorin Max 120 

Co då andelen utav dessa bilar ökade med 16 % samtidigt som andelen 

biodrivmedelsbilar sjönk med 11 % månaden för införandet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 



ABSTRACT 
 

 

 

 

The goals of the Swedish climate policy are to decrease the oil dependency and the 

discharge of carbon-dioxide. An increased share of bio fuel cars in the Swedish car 

market has therefore become an important issue, as a majority of the oil consumption 

comes from the transport sector. This has in turn opened up for a beneficial sale of bio 

fuel cars.  This paper examined the development of sales of bio fuel cars monthly 

during October 2004 and April 2007. In order to analyse this, an equilibrium model was 

created and tested by econometric regressions. The model explained 89 % of the share 

of sold bio fuel cars and the variables income, fuel prices, car models and the subsidy 

when buying a bio fuel car of 10 000 kronor that was introduced in April 2007 were all 

strongly correlated with the sales of bio fuel cars. The elasticity of demand regarding 

income and price of fossil fuel were 9.5 % and 2 % respectively. The subsidy of 10 000 

kronor mainly increased the sales of fuel-efficient diesel and gasoline cars as the share 

of these cars increased by 16 % and the share of bio fuel cars decreased by 11 % the 

month of the subsidy.  
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KAPITEL 1 

INLEDNING 
 

 

 

1.1 Problemdiskussion 
De negativa klimateffekterna som förbränning av fossila bränslen utgör har blivit 

alltmer uppmärksammat. Så sent som i april 2007 presenterade FN’s klimatpanel 

förödande konsekvenser för framtidens klimat om inte utsläppen av växthusgaser 

drastiskt minskar, som extrem torka och översvämningar till följd av globala 

temperaturhöjningar i framförallt de mest befolkade världsdelarna Afrika och Asien. 

Detta är de 2500 forskarna som ingår i FN’s klimatpanel överrens om 

(Intergovernmental panel on climate change 2007). Även om det är mestadels u-länder 

som kommer att drabbas hårdast vid denna klimatförändring kan även ett i-land som 

Sverige få oönskade förändringar i levnadsförhållandena, inte minst genom 

massinvandring från de drabbade länderna. Detta har fått många länder att ingå avtal om 

att successivt minska utsläppen av växthusgaser, där koldioxid blivit en av de viktigaste 

gaserna.  

 

En global strävan av att minska koldioxidutsläppen har inte minst drabbat den svenska 

transportsektorn som står för en stor del av Sveriges utsläpp. År 2004 uppgick de 

svenska koldioxidutsläppen från vägtrafiken till totalt 19 ton, varav två tredjedelar kom 

från privatbilismen (SCB 2005). Därför har minskad användning av fossilt drivmedel i 

privatbilismen blivit ett viktigt inslag i Sveriges miljöpolitik. Exempel på åtgärder för 

att främja denna utveckling är bland annat befrielse från koldioxidskatt för 

förnyelsebara drivmedel och att alla större bensinstationer måste erbjuda minst ett 

biodrivmedel (SFS 2005:1248). Syftet med dessa åtgärder är att minska utsläppen av 

växthusgaser genom ökad efterfrågan på bilar med låga koldioxidutsläpp (miljöbilar) på 

den svenska bilmarknaden.   

 

I Sverige började de första miljöbilarna introduceras år 2000. Volvo och Volkswagen 

var bland de första biltillverkarna av de så kallade bi-fuel modellerna, bilar som kan 

tankas med både biogas och bensin, dock i separata tankar. Bara året efter, 2001, kom 
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Ford med sin Flexifuel som kan tankas med både bensin och E85 (etanol) av valfri 

blandning i samma tank (Miljöfordon.com 2007; Miljöfordon.se 2007). Det är framför 

allt bilarna som kan tankas med etanol som har ökat mest under denna tidsperiod 

(Bilsweden 2004-2007). Ej fastställda men möjliga förklaringar på etanolbilarnas 

framgång kan vara tillgängligheten på pumpar. Exempelvis så finns det i dagsläget 

etanolpumpar i hela Sverige samtidigt som det inte finns några bensinstationer alls med 

biogaspumpar norr om Uppsala (Miljöfordon.se 2007). 

 

Bilsweden som är de svenska biltillverkarnas intresseorganisation började föra statistik 

över miljöbilsförsäljningen från och med oktober 2004. Mellan 2004 och 2007 är det 

stor skillnad mellan trenden hos miljöbilsförsäljningen och den totala bilsförsäljningen, 

vilket framgår av figur 1.1. 
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Figur 1.1: Den svenska bil- och miljöbilsmarknaden mellan oktober 2004 och mars 

2007.  

Källa: Bilsweden 2004-2007 

 

En ökad användning av förnyelsebara drivmedel har blivit en viktig del i den svenska 

statens miljöpolitik. Detta bygger på att svenskarna köper fordon som kan använda 

dessa drivmedel, varför också staten använt sig av ekonomiska styrmedel som 

exempelvis lägre förmånsvärde för etanol- och biogasbilar i syfte att öka efterfrågan på 

dessa bilar. Har då ekonomiska styrmedel någon påverkan på konsumentens val vid köp 

av nybil? 



 

1.2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som ligger bakom 

försäljningsutvecklingen av miljöbilar på den svenska bilmarknaden och på vilket sätt 

finansiella styrmedel påverkar denna utveckling.  

1.3 Metod 

För att undersöka huruvida finansiella styrmedel påverkar konsumenten kommer en 

modell över jämviktsförsäljningen att skapas för att analysera effekterna av ändrade 

kostnadsförutsättningar. Hur många miljöbilar som säljs månadsvis bestäms av 

jämvikten, där efterfrågad kvantitet möter utbjuden kvantitet av miljöbilar. Därför 

kommer utgångspunkterna vara en efterfrågefunktion och en utbudsfunktion som sedan 

kombineras och gemensamt visar en funktion över den sålda miljöbilskvantiteten varje 

månad. Nästa steg blir då att testa denna modell empiriskt genom att använda empirisk 

data i jämviktsmodellen. Den ekonometriska metoden som kommer att användas är 

minsta kvadratmetoden (Dougherty 2002).  

1.4. Avgränsningar  
Marknaden som denna uppsats avser att analysera är den svenska nybilsmarknaden 

tidsperioden oktober 2004 till april 2007. Eftersom miljöbilar endast funnits några år 

fanns tyvärr inte försäljningsdata att tillgå tidigare än oktober 2004. Trots att 

bränslesnåla bensin och dieselbilar räknas som miljöbilar enligt SFS 2004:1364 är dessa 

exkluderade från datamaterialet på grund av för få observationer.  

1.5. Disposition 
Kapitel 2 går igenom bakgrunden till miljöbilsmarknaden, vad det finns för bilmodeller 

och drivmedelssorter samt hur försäljningsutvecklingen har sett ut. Sedan följer 

Sveriges miljöpolitik, dess ursprungsmål och varför transportsektorn har fått en viktig 

roll i denna miljöpolitik. Vidare diskuteras olika effekter av denna utveckling och vilken 

kritik det finns mot statens sätt att hantera klimatfrågan.  

 

Kapitel 3 går igenom teorin som modellen grundar sig på och som beskriver 

miljöbilsmarknaden. Denna kretsar kring att beskriva utbudet och efterfrågan för den 

svenska miljöbilsmarknaden. 

 

Datamaterialet presenteras i kapitel 4 och variablernas uppbyggnad gås igenom. 
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I kapitel 5 presenteras modellen och där beskrivs utbuds- och efterfrågefunktionerna 

konkret i form av matematiska funktioner.  

 

Sedan testas datamaterialet i modellen och resultatet presenteras i kapitel 6 som följs av 

slutsats och diskussion i kapitel 7.    
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KAPITEL 2 

SVERIGES MILJÖBILSMARKNAD 
 

 

 

2.1. Miljöbilsförsäljningen 
Nybilsförsäljningen av bilar som kan tankas med förnyelsebart drivmedel har ökat med 

370 % mellan oktober 2004 och april 2007 och antalet bilmodeller att välja bland har 

ökat från cirka 5 till 16 stycken under samma tidsperiod (Bilsweden 2004-2007).  

2.1.1. Definition av miljöbil 
Statens definition av miljöbil är densamma som används vid inköp av bilar till den 

offentliga sektorn (SFS 2004:1364). I den inkluderas bilar som kan köras på alternativa 

drivmedel som etanol, biogas, el- och hybridbilar samt bensin- och dieseldrivna bilar 

som släpper ut max 120 gram koldioxid per kilometer. Den sistnämnda kategorin 

kommer fortsättningsvis att kallas för Max 120 Co. I denna uppsats kommer 

miljöbilsdefinitionen att modifieras något vilket kommer att klargöras i teorikapitlet.  

2.1.2. Biodrivmedel 
De mest sålda miljöbilarna i Sverige är sådana som kan drivas på E85. E85 innehåller 

85 % etanol och 15 % bensin och har pumpar i hela Sverige vilket gör E85 till det mest 

tillgängliga alternativa drivmedlet i Sverige. Etanolbilarna kan tankas med bensin och 

E85 av valfri blandning i samma tank. Etanol framställs i Sverige främst från cellulosa 

och spannmål. I Brasilien och USA, som är världsledande i etanolproduktionen, 

framställs den från sockerrör respektive majs. Etanol har cirka 20 % lägre 

energiinnehåll än vad motsvarande mängd bensin har. En ökning av 

drivmedelsförbrukningen med 30-40 % är därför inte ovanligt vid E85 drift. Vid 

framställning av etanol från spannmål går det åt mer energi än vid framställningen av 

samma mängd bensin. Detta har gett upphov till kritik om att etanolen med sin 

nuvarande teknik inte är effektiv (Kågesson 2007). Dock framställs etanolen från 

förnyelsebara råvaror vilket minskar koldioxidutsläppen med 60-70 % vid förbränning 

jämfört med bensin.(Miljöfordon.se 2005; Agroetanol 2007)  
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Biogas är ett annat bränsle vars pumputbyggnad pågår även om det hittills, april 2007, 

inte finns någon pump norr om Uppsala. Enligt Biogasutredningen SOU 1998:157 är 

möjligheten att försörja Sveriges fordonspark med biogas väldigt begränsad, endast i 

åtta städer finns det tillräckligt mycket slam för att kunna öka produktionen av biogas. I 

Sverige framställs biogas främst från slam men även framställning från spannmål 

förekommer. I de bilar som drivs med biogas finns oftast en separat bensintank som gör 

det möjligt att tanka den med bensin vilket kan vara önskvärt då biogasen har kortare 

räckvidd. Biogas minskar både koldioxidutsläppen och utsläppen av hälsoskadliga 

ämnen kraftigt och är därför det miljövänligaste serietillverkade bränslet som finns på 

marknaden. Biogasbilar kan även tankas med naturgas men på grund av att naturgasen 

är fossil ger detta inte samma minskning av koldioxidutsläppen. (Svensk biogas 2006; 

Miljöfordon.se 2005)  

 

FAME är en förkortning för Fetty Acid Methyl Ester som är ett samlingsnamn för 

drivmedel som kommer från oljeväxter. Det vanligaste drivmedlet utav dessa är RME1 

som framställs av rapsolja. Detta bränsle brukar användas i dieselfordon som är 

godkända för RME drift. Även låginblandning av FAME med 5 % i dieselbränsle 

förekommer, detta fungerar med alla typer av dieselfordon. Förbränning av FAME 

minskar inte utsläppet av hälsoskadliga ämnen jämfört med dieseln men däremot 

minskar utsläppen av koldioxid med 60-80 % vid förbränning jämfört med diesel. 

(Miljöfordon.se 2005; SPI 2007). Då det är vanliga dieselbilar som tankas med RME 

och inte nödvändigtvis uppfyller miljöklass 20052 klassas dessa bilar oftast som 

dieselbilar och inte miljöbilar (SFS 2004:1364).  

 

Eldrivna bilar som till 100 % drivs på el är ännu inte så vanliga i Sverige. Däremot finns 

det bilar med en kombinerad el- och förbränningsmotor, så kallade hybridbilar. 

Elmotorn laddas upp genom inbromsningar och liknande situationer där det uppstår 

överskottsenergi och förbränningsmotorn slås på när det behövs, vid till exempel 

omkörningar eller branta uppförsbackar. Mer exakt hur sambandet mellan elmotorn och 

förbränningsmotorn ser ut skiljer sig åt mellan olika hybridbilar. Dagens hybridbilar på 

                                                 
1 Raps Metyl Ester 
2 Anger vilken miljöklass som en nybil minst måste uppfylla för att få säljas. Om datumet för 
försäljningen har passerat datumet för miljöklassen, i detta fall 2005, är det miljöklass 2005 som gäller. 
Nästa miljöklass är 2008 och miljöklass 2005 gäller därmed fram till år 2008. (SFS 2001:1080) 
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den svenska marknaden sänker bränsleförbrukningen med ungefär 25-40 %. 

(Miljöfordon.se 2005)  

2.1.3. Miljöbilsmodeller 
De vanligaste miljöbilarna som såldes mellan 2004 och 2007 är bilar som helt eller 

delvis drivs med E85, Biogas och El samt bilar av Max 120 Co kategorin. I figur 2.1 

visas den totala miljöbilsförsäljningen under 2006 fördelat på drivmedelskategori.  
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Figur 2.1. Nybilsförsäljning av miljöbilar år 2006 fördelat på drivmedelskategori.  

Källa: Bilsweden (2004-2007) 

 

Den mest sålda E85 bilen är Saab BioPower tätt följd av Fords och Volvos 

flexifuelbilar. Den nyaste kategorin av de fem är Max 120 Co som började introduceras 

på den svenska marknaden i början av 2005 där Daimler-Chryslers Smart ForTwo, var 

en av de första. Dieselversionen av denna bil har en bränsleförbrukning på 0,33 liter per 

mil blandad körning (Smart 2007). År 2006 kom Peugeot-Citroën PSA att dominera 

kategorin Max 120 Co med sina C1, C3 och C4 modeller.  

2.2. Sveriges miljömål 
2006 antog Riksdagen regeringspropositionen angående en rad miljömål. Bland annat 

ska de svenska utsläppen av växthusgaser mellan år 2008-2013 vara 4,5 % lägre än vad 

utsläppen var 1990 för att sedan successivt sjunka till en nivå som är minst 25 % lägre 

år 2020. Regeringens tolkning av Koyotoprotokollet, vars åtaganden trädde i kraft den 

16 februari 2005, är att utsläppen under samma period får öka med högst fyra procent, 

så Regeringens mål är betydligt mera långtgående (Regeringens proposition 

2005/06:172). Detta var i enlighet med det tidigare Riksdagsbeslutet år 2002 där det 
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även beslutades om en minskning av antalet koldioxidekvivalenter3 till 4,5 ton per år 

och invånare senast år 2050 (Regeringens proposition 2001/02:55).  

 

Vid sidan av riktlinjerna för den svenska klimatpåverkan i början av 2000-talet tillsatte 

den socialdemokratiska regeringen i december 2005 en kommission vars uppgift var att 

utreda hur Sverige ska kunna bli oljeoberoende senast år 2020. Kommissionen bestod 

av åtta ledamöter från den svenska forskningen, näringslivet och samhällslivet. 

Regeringens viktigaste motiv till ett sådant mål var att slå sig fri från makten som oljan 

har på den svenska tillväxten och sysselsättningen, dess påverkan på fred och säkerhet i 

världen samt de negativa klimateffekterna som uppstår vid förbränning av ett fossilt 

bränsle som oljan (Oljekommissionen 2006).   

 

Kommissionens viktigaste slutsatser var följande: 
•  Det svenska samhället bör som helhet till 2020 kunna effektivisera sin energianvändning med  

    ca 20 procent och därigenom samtidigt skapa en fördjupad, kostnadseffektiv och mera  

    långsiktigt hållbar välfärd  

•  Uppvärmningen av bostäder och lokaler bör 2020 ske i princip helt utan olja   

•  Vägtransporterna, inkl transporter inom sektorerna jord, skog, fiske och byggande, bör till  

   2020 minska sin användning av bensin och diesel med 40-50 procent   

•  Industrin bör till 2020 minska sin oljeanvändning med 25-40 procent 

(Oljekommissionen, 2006, s. 11) 

 

Som framgår av deras slutsatser är minskningar av oljeanvändandet i transportsektorn 

en av de viktigaste åtgärderna för att uppnå målet om oljeoberoende. Inget oväntat 

förslag med tanke på att transportsektorn utgör cirka 70 % av Sveriges totala 

oljeanvändning (Energimyndigheten 2006, s.7). Detta ska dels åstadkommas genom 

energieffektivisering av fordonsparken och dels genom ökad användning av 

biodrivmedel. Vad gäller biodrivmedlen föreslår kommissionen att huvuddelen av dessa 

ska komma från svensk åkermark.   

2.3. Trafikens klimatpåverkan 
I Sverige står vägtrafiken för nästan 40 % av de totala koldioxidutsläppen och 95 % av 

fordonen drivs på oljebaserade drivmedel (Energimyndigheten 2006; Naturvårdsverket 

                                                 
3 Ett mått som mäter den globala uppvärmningsgraden från olika växthusgaser och där koldioxid har 
värdet 1 vilket innebär att uppvärmningsgraden mäts i förhållande till uppvärmningsgraden hos koldioxid 
(regeringens proposition 2001/02:55).  
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2005). Oljekommissionens förslag skulle därmed kräva en halvering av dagens bensin- 

och dieselanvändning. 

 

De största utsläppen i transportsektorn utgörs av personbilarna som står för 65 % av 

transportsektorns totala utsläpp, se figur 2.2. Ur ett globalt perspektiv står den svenska 

transportsektorn för mindre än 0,3 procent av de totala utsläppen av koldioxid 

(Bilsweden 2006).   
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Personbilar 65 %

Bussar 4 %

Lätta lastbilar 8 %

Tunga lastbilar 22 %

MC och mopeder 1 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2. Transportsektorns fördelning av koldioxidutsläpp år 2004 

Källa: SCB 2005 

2.4. Statliga åtgärder för att uppnå miljömålen 
Drivmedelsskatten utgör ungefär 70 % av diesel- och bensinpriset vilket E85, RME och 

biogas är helt befriade ifrån (Bilsweden 2006). År 2006 hade 28 av 73 kommuner som 

tar ut parkeringsavgift beviljat fri parkering för miljöbilar (SOU 2006:109) och man 

slipper betala trängselskatt för bilar som drivs på etanol, el eller gas (SFS 2004:629). 

Enligt SFS 2001:908 har bilar som drivs på etanol eller biogas dessutom lägre 

förmånsvärde4, 20 % respektive 40 % jämfört med diesel- och bensinbilar.  

 

I vårpropositionen för 2007 har regeringen lagt in att alla privatpersoner som köper 

miljöbil från och med första april 2007 ska få en subvention på 10 000 kronor 

(Regeringens proposition 2006/07:100). Bilar som innefattas av denna premie är bilar 

                                                 
4 Det beskattningsbara värdet när en företagstillgång nyttjas privat, som exempelvis förmånen att använda 
sin tjänstebil för privatbruk. (SFS 2001:908) 
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som uppfyller kraven som står i förordningen om statens miljöbilsinköp (SFS 

2004:1364) som diskuteras i avsnitt 2.1.1.  

 

I samma förordning står även skyldigheter för regeringens myndigheter att köpa 

miljöbil. 85 % av alla bilar som de svenska myndigheterna köper in eller leasar ska vara 

miljöfordon, med undantag för utryckningsfordon varav 25 % ska vara miljöbilar (SFS 

2005:1228, § 8). År 2006 köpte myndigheterna in totalt 1305 bilar varav 910 bilar var 

miljöbilar vilket motsvarar 2,5 % av Sveriges totala miljöbilsförsäljning (Vägverket 

2006). Med utgångspunkt ur regeringens klimatpolitik är det intressantare att veta hur 

stor del av myndigheternas drivmedelskonsumtion som består av biodrivmedel. Detta 

visas i figur 2.3.  

 

50%
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Biogas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.3: Myndigheternas fördelning av drivmedelskonsumtionen år 2006 

Källa: Vägverket (2006) 

 

Den största delen består av E85, vilket motsvarar knappt 1 % av Sveriges totala E85 

konsumtion (SPI 2007b).  

 

Enligt Kågesson (2007) har Sverige hittills satsat betydligt mera på ökad 

biodrivmedelsanvändning och byte av transportslag snarare än att försöka göra fordonen 

bränslesnålare genom effektivisering trots att detta enligt honom är det område som har 

störst potential för minskade koldioxidutsläpp.  



 

2.5. Effekter av ökad biodrivmedelskonsumtion 
Idag används stora jordbruksarealer till livsmedel som en ökad 

biodrivmedelskonsumtion skulle få komma att konkurrera med. I Mexico är majs 

huvudingrediensen till både etanol och tortilla. Tortillapriset har nästan tredubblats i 

vissa Mexikanska stater på bara några år till följd av ökad etanolproduktion. Då 

kilopriset på tortilla har börjat närma sig den mexikanska minimilönen per dag kan detta 

utgöra ett problem då en vanlig mexikansk familj kan äta ett kilo tortilla om dagen. 

(Ecologist 2007). Enligt Kågesson (2007) kan ett överutnyttjande av åkermark, till följd 

av ökad biodrivmedelsproduktion, orsaka en naturkatastrof i form av kraftigt minskad 

bördighet. Ett sådant problem skulle orsaka radikala försämringar i 

livsmedelsförsörjningen.  

2.5.1. Ökat användande av åkermark 
I oljekommissionens (2006) rapport om oljeberoende var i stort sett alla deltagare utom 

Christian Azar, professor i fysisk resursteori på Chalmers tekniska högskola, överrens 

om deras slutsatser. En viktig orsak till detta var just kommissionens förslag om att 

huvuddelen av den svenska biodrivmedelskonsumtionen ska försörjas med råvaror från 

inhemsk åkermark. Kommissionens förslag om att öka inhemsk 

biodrivmedelsproduktion med 12 till 14 terra watt timmar per år skulle enligt Azar 

(kommissionen 2006) kräva hälften av hela Sveriges jordbruksareal. Detta skulle vara 

väldigt svårt att uppnå och han förespråkar därför att vi istället tar bort skyddstullarna 

och importerar biodrivmedlet från de tropiska länderna istället som tack vare sitt 

gynnsamma klimat framställer biodrivmedel till en betydligt lägre kostnad än Sverige. 

Jämfört med svensk veteframställd etanol är det mer än sex gånger så effektivt att odla 

Salix (energiskog) för ersättning av oljebaserad uppvärmning på samma area (Kågesson 

2007). Därför skulle ersättning med Salix i oljeuppvärmningen minska 

koldioxidutsläppen åtta gånger mer än att använda samma mängd veteframställd etanol 

som ersättning i transportsektorn (Kågesson 2007).  

2.5.2. Rebound-effekten 
Rebound-effekten innebär att när tekniken för att förbränna och producera bränslen blir 

effektivare blir också bilinnehavet billigare i form av minskade drivmedelskostnader. 

Därför kan detta leda till att koldioxidutsläppen och drivmedelsåtgången till och med 

ökar. Enligt Brännlund m.fl. (2005) leder en effektivitetsökning med 20 % för de 

svenska bilmotorerna till en 5 % ökning av koldioxidutsläppen. Då får man också 
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komma ihåg att Sverige har EU’s tyngsta och mest energikrävande personbilspark 

varför en ökning i motorkraft är troligt vid minskade energikostnader (Kågesson 2004). 

I en liknande studie över den nordamerikanska fordonsparken gjord av Small och 

Dender (2007) skulle 1 % förbättring av bränsletekniken öka bilåkandet med 20-25 %.  

2.5.3. Hållbart på lång sikt? 
Ett avskaffande av EUs skyddstullar som en lösning på Sveriges biodrivmedelsproblem 

kanske inte är hållbart på lång sikt. Då Sverige genom EU har en gemensam marknad 

och gemensam tull skulle ett tullavskaffande inte bara göra etanolen billig i Sverige utan 

i hela EU. För att försörja hela EU’s personbilsflotta krävs det 20 gånger mer åkermark 

än vad som används till etanolproduktionen i Brasilien idag, vilket skulle driva upp 

priset på etanol och göra det lönsamt att avverka stora mängder regnskog 

(Oljekommissionen 2006). I dag är Brasilien det land som kan producera etanol till 

världens lägsta produktionskostnad, ungefär 0,23 dollar per liter (McKinsey Quarterly 

2007), vilket snabbt kan komma att höjas om importtullarna tas bort. För att Brasilien 

överhuvudtaget skulle hinna med att försörja EUs personbilsflotta med biodrivmedel 

behövs investeringar på 100 miljarder dollar i infrastruktur och produktionskapacitet 

under en tio års period (McKinsey Quarterly 2007).  
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KAPITEL 3 

TEORI 
 

 

 

3.1. Den svenska miljöbilsmarknaden  
I Sverige är det framförallt tre bilkoncerner som dominerat miljölbilsförsäljningen. 

Dessa är Ford Motor Company, General Motors, samt Toyota Motor Company, dessa 

koncerner har även en dominerande andel av den globala bilmarknaden (OICA 2007). 

Fortsättningsvis i kapitlet kommer dessa tre bilkoncerner att kalls för biltillverkarna. År 

2006 var försäljningsfördelningen i Sverige enligt figur 3.1. För en detaljerad lista över 

vilka bilmärken och modeller som ingår se bilaga 1.     

 

Ford Motor Company
General Motors
Toyota Motor Company
Övriga

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1: Sveriges miljöbilsförsäljning 2006 fördelat på koncern 

Källa: Bilsweden 2004-2007 

 

Koncernen med störst andel är Ford Motor Company vars miljöbilsförsäljning består av 

Ford- och Volvo Flexifuel som var bland de första miljöbilsbilmärkena med höga 

försäljningssiffror i Sverige. Från General Motors är det framförallt Saab 9-5 Biopower 

som bidragit till den stora försäljningsandelen. Dessa tre bilmodeller är alla etanolbilar.  

3.2. En differentierad oligopolmodell 

Med bakgrund av miljöbilsförsäljningens fördelning på den svenska bilmarknaden och 

att konkurrenternas utbjudna kvantitet enligt Wahlén (2007) har stor betydelse för en 



 

biltillverkares produktionsbeslut, kommer en differentierad oligopolmodell att användas 

enligt Nicholson (2005).  

 

Karakteristiska drag hos en oligopolmarknad är följande: konsumententerna är 

pristagare, ett fåtal producenter som var för sig har marknadsmakt5, alla producerar 

homogena varor, stora inträdes hinder och inget samarbete mellan producenterna 

(Carlton 2005). Skillnaden i den differentierade oligopolmodellen är att varorna är 

heterogena (differentierade) eftersom biltillverkarna kan differentiera sina produkter, 

genom exempelvis annorlunda design, prestanda, komfort, löfte om garanti med mera. 

Möjligheten till produktdifferentiering kan biltillverkarna utnyttja till konkurrensfördel 

och på så sätt vinna marknadsandelar. Ur det avseendet ser marknaden ut som om det 

skulle vara monopolistisk konkurrens. Skillnaden är att det på bilmarknaden finns stora 

inträdeshinder eftersom etableringen av ett nytt bilmärke tar lång tid och kräver stora 

investeringar som dessutom innebär risk för stora förluster om inträdaren skulle gå i 

konkurs (Bain 1959).  

 

Biltillverkarna antas agera i enlighet med Cournot (1938). Cournot antar att 

producenterna inte samarbetar med varandra och att var och en av producenterna 

producerar den kvantitet som maximerar deras vinst. Denna vinstmaxkvantitet kommer 

att påverkas av vilken kvantitet de övriga biltillverkarna väljer att producera. Om en av 

biltillverkarna ändrar sin kvantitet påverkar det även konkurrenternas beslut eftersom 

vinstmaxpunkten då ändras, detta pågår tills dess att alla producenter hamnat i en sådan 

jämvikt att de inte kan nå en högre vinst genom att ändra sitt beteende. Denna jämvikt 

kalls för Cournotjämvikten som biltillverkarna långsiktigt antas producera i. (Cournot 

1938)  

 

En sak att lägga till i Cournots antagande är att biltillverkarna kan differentiera deras 

produkter vilket innebär att producenternas residuala6 efterfråga inte bara styrs av hur 

mycket kvantitet de övriga producenterna väljer att producera utan också av 

konsumenternas preferenser för deras produkter. Konsumenternas preferenser i det här 

fallet antas påverka biltillverkarna som under monopolistisk konkurrens enligt Carlton 

                                                 
5 När en eller flera företag har så pass stor marknadsandel att deras beslut påverkar priset och utbudet på 
hela marknaden. 
6 Varje enskild biltillverkares efterfrågekurva.  
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(2005). Detta innebär att producenten möter en större efterfrågan om konsumentens 

preferenser för deras produkter är hög och lägre om preferenserna är låg.  

 

Var och en utav de tre biltillverkarna producerar där marginalkostnaden är lika med 

marginalintäkten. Givet konstant miljöbilmodellsutbud, antas sambandet mellan antalet 

sålda miljöbilar och priset vara väldigt svagt. Empiriskt stöd för detta antagande baseras 

på att prisvariationen hos respektive bilmodell har varit väldigt låg under 

analysperioden och att den svenska marknaden endast utgör en liten del av 

biltillverkarnas totala marknad, exempelvis så utgör den svenska bilmarknaden endast 

0,4 % av General Motors globala bilförsäljning (General Motors Europe 2006; 

Teknikens värld 2004-2007). Ökad produktion till följd av ökad efterfrågan endast på 

den svenska marknaden antas därför inte leda till särskilt stora 

marginalkostnadsökningar för biltillverkarna totalt sett. Detta antagande innebär att 

biltillverkarnas utbudskurva har en svag positiv lutning i ett pris-kvantitet diagram, det 

vill säga ett svagt samband mellan utbjudet pris och utbjuden kvantitet.    

3.2.1. Modifiering av miljöbilsdefinitionen 
Enligt SFS 2004:1364 inkluderas bränslesnåla diesel- och bensinbilar av typen Max 120 

Co. Dessa kommer ej att inkluderas i denna studie dels på grund av att dessa endast 

drivs på fossila drivmedel och antas därför ha en annan påverkan på exempelvis 

etanolpriset än vad en etanolbil har. Sen togs dessa bilar med senare i Bilswedens 

statistik över miljöbilar jämfört med de övriga vilket innebär att observationerna över 

dessa bilar dessutom är för få. 

  

En ytterligare modifiering är att det på den svenska marknaden idag finns rapsolja, 

biogas och etanol som de vanligaste alternativa drivmedlen. Det är bara etanol som är 

utbyggt i hela Sverige och etanolen har funnits längst. Priset på E85 kommer därmed att 

fungera som en estimering av alla biodrivmedel i Sverige under den valda tidsperioden, 

då det inte finns tillräckligt med observationer över de andra drivmedelspriserna. 

3.2.2. Utbud 
Enligt den tidigare diskussionen i avsnitt 3.2 leder en kvantitetsökning endast på den 

svenska marknaden inte till en speciellt stor prishöjning, givet konstant 

miljöbilmodellsutbud. Däremot antas det utbjudna priset ha ett betydligt starkare 

samband med antalet utbjudna miljöbilsmodeller. Om biltillverkarna bjuder ut fler 
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miljöbilsmodeller stiger deras kostnader i form av marknadsföringskostnader, 

forsknings- och utvecklingskostnader med mera. Marginalkostnaden stiger därför för 

varje ny miljöbilsmodell som lanseras enligt figur 3.2.  

P
MC=Utbud 

Antal Miljöbilsmodeller (M) 
 

Figur 3.2: Utbudspriset på miljöbilsmarknaden som en funktion av antalet 

bilmodeller. 

 

Därmed antas utbudsfunktionen bestå av ett positivt samband mellan P och M enligt 

funktion 3.1. Hypotesen om detta positiva samband kommer att testas i resultatkapitlet.  

 

( )Utbudsfunktion P M=      (3.1) 

3.2.3. Efterfrågan 
I en oligopolmarknad antas individerna vara pristagare vilket innebär att en enskild 

individ inte kan påverka marknadspriset. Det är den totala summan av alla individers 

konsumtion som påverkar marknadspriset.  

 

I denna uppsats kommer följande fyra postulat att vara grundläggande för individens 

konsumtionsval. Den första utav dessa fyra är kompletthet som innebär att individen 

alltid vet hur denne föredrar en vara jämfört med andra varor. Den andra är icke-

mättnad som innebär att individen får högre totalnytta desto fler enheter hon får av en 

viss vara. Nummer tre är transitivitet som innebär att om A föredras framför B och B 

föredras framför C så måste A föredras framför C. Det sista postulatet utav de fyra är 

avtagande marginell substitutionskvot vilket innebär att desto mer individen har av en 
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vara desto lägre blir marginalnyttan för varje ytterligare enhet av den varan. (Axelsson 

m.fl. 1988) 

 

Individens mål är att maximera nyttan givet budgetrestriktionen. Här antas nyttan vara 

en funktion av antalet miljöbilar (Q) och antalet fossilbilar7 (F). Nyttofunktionen antas 

vara av typen Cobb-Douglas (Jacques 2003) med utseende: 

 
S ÖU Q F= .       (3.2) 

 

Där S är individens preferenser för att köpa en miljöbil och Ö är individens preferenser 

för att köpa en fossilbil.  

 

S är en funktion av antalet miljöbilsmodeller (M) samt summan av alla övriga 

miljöbilspreferenser (T) enligt funktion 3.3 och 3.4. M ingår i S eftersom större 

modellutbud hos en vara antas öka preferenserna för den varan.  

 

( ,S S M T= )       (3.3) 

 

1
, ,

n

n
i

T Förmånsvärde Miljöpreferenser T
=

= ∑ K    (3.4) 

 

Eftersom de flesta förmåner vid miljöbilsköp som exempelvis lägre förmånsvärde, 

skattebefrielse för alternativa drivmedel med mera, infördes innan tidsperioden för 

denna studie antas T i ekvation 3.3 vara konstant. För att analysera innebörden av detta 

antagande görs en total derivering av ekvation 3.3, vars resultat visas i ekvation 3.5. 

 

 

 

0S S S SdS dM dT dS dM
M T M T
∂ ∂ ∂ ∂

= + → = +
∂ ∂ ∂ ∂

→

SdS dM
M
∂

=
∂

     (3.5) 

 

                                                 
7 Bilar som helt drivs på fossilt drivmedel (diesel eller bensin).  

 17



 

Eftersom dT är noll försvinner T från ekvationen och det är endast M som påverkar S. 

Detta innebär att S=S(M) och det är egentligen M som påverkar Q, inte S. S byts därför 

ut med M och nyttofunktionen (ekvation 3.2) får utseendet enligt ekvation 3.6. 

 
M ÖU Q F=       (3.6) 

 

Då M och Ö påverkar individens val av bil beroende på hur de förhåller sig till varandra 

gäller restriktionen i ekvation 3.7.   

 

1M Ö+ =       (3.7) 

 

Vidare antas Ö vara uppbyggt av alla egenskaper som förknippas med en fossilbil enligt 

ekvation 3.8. 

 

1
,

n

n
i

Ö Unika modeller,större modellprogram Ö
=

= ∑ K    (3.8) 

 

Budgetrestriktionen ser ut på följande sätt Q FI P Q P F= + . I=Inkomst, PQ=Pris på 

miljöbil, PF=Pris på fossilbil. Individens nyttomaxproblem ser då utseendet enligt 

ekvation 3.9. 

 

Max ( , )U Q F  med avseende på Q FI P Q P F= + .    (3.9) 

 

Denna kommer nu att optimeras i en Lagrangefunktion enligt ekvation 3.10 i syfte att få 

fram efterfrågefunktionen på Q (Nicholson 2005).  

 

(M Ö
Q FL Q F I P Q P F= + λ − − )     (3.10) 

 

Första ordningsvillkoret ger. 

 

1 0M Ö
Q

L MQ F P
Q

−∂
= −λ

∂
=      (3.11) 
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1 0M Ö
F

L ÖQ F P
F

−∂
= − λ

∂
=      (3.12) 

 

0Q F
L I P Q P F∂
= − − =

∂λ
     (3.13) 

 

Sedan divideras ekvation 3.11 med 3.12 och F löses ut, vilket ger.   

 

Q

F F

P ÖQPMF F
ÖQ P P M

= → = Q      (3.14) 

 

Nästa steg blir att substituera in ekvation 3.7 ( 1M Ö+ = ) i ekvation 3.13 

(budgetrestriktionen) och lösa ut Q.  

 

( )
Q Q Q Q

Q F Q
F Q

ÖQP ÖQP P M P Ö MII P Q P I P Q I Q Q
P M M M P M Ö

+⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= + → = + → = → =⎜ ⎟ ⎜ ⎟ +⎝ ⎠ ⎝ ⎠

→  

 

Q

MIQ
P

=           (3.15) 

 

PQ är uppbyggt på följande sätt, QP P D B= − − .  P är egenpriset på miljöbil, D och B är 

relativpriset på diesel och bensin som andel av etanolpriset. D och B är negativa 

eftersom en ökning i dieselpriset eller bensinpriset innebär att alternativkostnaden för att 

köpa en miljöbil blir lägre och därför sjunker PQ. Efter denna modifiering fås slutligen 

efterfrågefunktionen på Q enligt ekvation 3.16. 

 

QP P D B= − − →  

MIQ
P D B

=
− −

     (3.16) 

 

I ekvation 3.16 får man en vägledning om hur de oberoende variablerna P, I, M, D och 

B antas påverka den beroende variabeln (Q). Sambandet mellan I och Q är positivt 

vilket innebär att fler miljöbilar efterfrågas om inkomsten stiger. Samma förhållande 
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gäller mellan Q och M då en ökning av modellutbudet antas öka miljöbilspreferenserna. 

En ökning i D eller B är samma sak som att egenpriset skulle minska eftersom 

alternativkostnaden för att köpa miljöbil sjunker och därmed stiger miljöbilsefterfrågan. 

En ökning i P innebär att egenpriset stiger och efterfrågan på miljöbilar sjunker 

eftersom de blir dyrare.  

 

Resonemanget ovan stämmer överrens med beteendet hos en normal vara enligt Perloff 

(2007). Miljöbilar antas därmed vara en normalvara.  

 

I figur 3.3 visas interaktionen mellan utbudskurvan i figur 3.2 och individens 

nyttofunktion (U) som en funktion av antalet miljöbilsmodeller (M).  Nyttofunktionen 

följer antagandena enligt postulaten om avtagande marginell substitutionskvot och icke-

mättnad, det vill säga att totalnyttan stiger men marginalnyttan sjunker vid varje 

ytterligare miljöbilsmodell. Detta visas matematiskt i ekvation 3.17 och grafiskt i figur 

3.3 då nyttofunktionens lutning är positiv men avtagande.  

 

( )U U M=   där 0dU
dM

>  och 
2

2 0d U
dM

<    (3.17) 

 
P

P*

 
M* 

Antal miljöbilsmodeller (M) 

( )Utbudskurva P M=  

A ( )Nyttofunktion U M=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3: Marknadsjämvikten för antalet miljöbilsmodeller och miljöbilspriset.  

 

Så länge som marknaden befinner sig till vänster om punkt A kan biltillverkarna öka sin 

vinst genom att lansera fler bilmodeller på marknaden. Befinner sig marknaden till 
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höger om punkt A kostar bilmodellen på marginalen mer att ta fram än vad 

konsumenten är beredd att betala och biltillverkarna minskar därmed på antalet 

bilmodeller tills marknaden är tillbaka vid punkt A igen. Punkt A är således den 

långsiktiga jämvikten. I figur 3.4 visas vad som händer om individens preferenser för att 

köpa miljöbil skulle öka, exempelvis vid instiftande av en statlig subvention vid köp av 

miljöbil. Den marginella betalningsviljan för varje enhet av M blir då högre och det blir 

lönsamt för biltillverkarna att lansera fler miljöbilsmodeller än i punkt A. Marknaden 

har därmed fått en ny långsiktig jämvikt (punkt B). Observera att kurvan både kan få 

brantare lutning samt skifta, grafen visar bara rent principiellt vad som händer. Dock 

ändras den på ett sådant sätt att individens betalningsvilja stiger vid höjda preferenser 

för att köpa miljöbil och sjunker om individens preferenser för att köpa miljöbil skulle 

minska.   

 

B

P

P*

M* 
Antal miljöbilsmodeller (M) 

MC Utbud=  

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.4: Effekt vid införande av subvention på miljöbilsköp.  

 

Med tanke på att de flesta av statens finansiella styrmedel trädde i kraft innan perioden 

för denna studie, befann sig marknaden sannolikt vid punkt A innan statens finansiella 

styrmedel infördes. Efter införandet blev den nya jämvikten som marknaden långsiktigt 

utvecklas mot punkt B, marknaden är därmed på väg från punkt A till punkt B. Detta 

antagande stärks empiriskt då antalet miljöbilsmodeller har ökat kontinuerligt under 

studiens tidsperiod (Bilsweden 2004-2007).  
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KAPITEL 4 

DATAMATERIAL OCH VARIABELBESKRIVNING 
 

 

 

4.1. Centrala gränsvärdessatsen 
Datamaterialet i uppsatsen är uppdaterat månadsvis från oktober 2004 till april 2007. 

Enligt den centrala gränsvärdessatsen ska antalet observationer vara mer än 30 för att 

stickprovet ska vara en bra approximation av populationen. Eftersom antalet 

observationer är 31 är detta kriterium uppfyllt. (Westerlund 2005) 

4.2. Variablerna 
De variabler som kommer att användas är Q, P, I, M, D, B samt en dummyvariabel. 

Dessa kommer nu att presenteras var för sig.  

 

Q är antalet sålda miljöbilar som andel av totalt antal sålda bilar med Max 120 Co 

kategorin exkluderad. Statistiken över bilförsäljningen är hämtad från Bilsweden (2004-

2007).   

 

P är en estimering av egenpriset på en miljöbil i genomsnitt. Då prisvariationen för 

varje enskild bilmodell har varit väldigt låg eller konstant under analysperioden har 

ingen inflationsjustering gjorts. Det är dessutom antalet bilar som har störst betydelse 

för detta index. P beräknas enligt formeln i ekvation 4.1 

 

 
1

1 n

i i
i

X Y
n =
∑       (4.1)

       

X är antalet sålda enheter av en viss miljöbilsmodell och Y är det aktuella priset på den 

miljöbilsmodellen, n är totalt antal sålda miljöbilar. Denna beräkning innebär att 

genomsnittspriset (P) stiger om det säljs relativt fler dyra miljöbilsmodeller och sjunker 

om det säljs relativt fler billiga miljöbilsmodeller. Prisinformationen är hämtad från 

biltidningen Teknikens värld (2004-2007) vars prislista över nybilar ges ut en gång i 

månaden. 
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I är ett mått på inkomst som är hämtad från konjunkturinstitutets konjunkturbarometer 

som baseras på månadsvisa enkäter där man frågat olika aktörer i samhället om deras 

syn på den svenska ekonomin. Enligt Konjunkturinstitutet (2007) har dessa aktörer fått 

enkätinflytande i samma grad som de påverkar konjunkturen. Fördelningen anges i figur 

4.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1: Barometerindikatorns enkätfördelning  

Källa: Konjunkturinstitutet 2007 

 

M är antalet miljöbilsmodeller från oktober 2004 till april 2007 där Max 120 Co 

kategorin är exkluderad Bilsweden (2004-2007).  

 

D och B är relativpriset på diesel respektive 95-oktanig bensin i förhållande till 

etanolpriset. Prisuppgifterna är hämtade från Statoil (2007a) och är beräknade på 

genomsnittspriset varje månad enligt ekvation 4.2 och 4.3, n är antalet dagar för den 

aktuella månaden.  
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Dummyvariabeln är till för att estimera effekten av att regeringen i april 2007 införde en 

subvention på 10 000 kronor vid köp av miljöbil. April månad 2007 har värde 1 och de 

resterande månaderna har värde 0. 
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KAPITEL 5 

MODELL 
 

 

 

 

Teorierna som anges i detta kapitel är hämtade från Dougherty (2002) där ej annat 

anges.  

 

5.1. Ekonometriska grundantaganden 
Regressionsanalyserna som kommer att göras längre fram kommer att göras med hjälp 

minsta kvadratmetoden med antagandet att Gauss-Markov kriterierna är uppfyllda. 

Detta för att resultatet i körningarna ska kunna klassas som signifikanta och effektiva. 

Dessa kriterier är följande: 

 

1. Det förväntade värdet av störningstermen, som i detta fall är )DΕ(ε , och ,   )SΕ(ε )tVΕ(

    ska vara noll.  

2. Populationsvariansen i störningstermen ska vara konstant för alla observationer.  

3. Variansen hos störningstermen i en observation ska inte påverka fördelningen av   

    störningstermen i nästa observation. Då detta inte är uppfyllt är ekvationen utsatt för   

    autokorrelation, längre fram i uppsatsen kommer test att genomföras med avseende   

    på  detta.   

4. Störningstermen ska inte vara beroende av de oberoende variablerna.     

 

Vidare antas populationen hos alla variablerna vara normalfördelade och datamaterialet 

på 31 variabler i denna uppsats förväntas vara en bra estimering av populationen. Detta i 

enlighet med den centrala gränsvärdessatsen (Westerlund 2005).  

5.2. En modell för jämvikten på miljöbilsmarknaden 
I Teorikapitlet antogs utbudsfunktionen ha orsakssambandet enligt ekvation 5.1. 

 

( , , , , )Efterfrågefunktionen Q P I M D B=     (5.1) 
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Utbudsfunktionen antogs endast bero på Q med priset som den beroende variabeln 

vilket innebär att om fler miljöbilsmodeller bjuds ut på marknaden kommer 

biltillverkarna att ta ut ett högre pris, som närmare beskrivs i teorikapitlet, enligt 

funktion 3.1. 

 

( )Utbudsfunktionen P M=      (3.1) 

 

Både ekvation 5.1 och 3.1 antas vara uppbyggda som Cobb-Douglas funktioner 

(Jacques 2003). Efterfråge- och utbudsfunktionerna får då specifika uttryck enligt 

ekvation 5.3 och 5.4.   

 

3 51 2 4
0

DQ P I M D B eββ β β β ε= β     (5.3) 

 

1
0

SP M eεα= α      (5.4) 

 

Sedan i syfte att göra ekvationerna linjära används de naturliga logaritmerna vilket ger 

ekvation 5.5 och 5.6. 

 

0 1 2 3 4 5ln ln ln ln ln ln ln DQ P I M D= β +β +β +β +β +β + εB

M

B

D

  (5.5) 

 

0 1ln ln ln SP = α +α + ε      (5.6) 

 

Eftersom P och Q är starkt korrelerade med varandra i ekvation 5.5. substitueras 

ekvation 5.6 in i ekvation 5.5 för att få fram en ekvation över jämvikten på 

miljöbilsmarknaden som resulterar i ekvation 5.8.  

 

0 1 0 1 2 3 4 5ln (ln ln ) ln ln ln lnS DQ M I Q D= β +β α +α + ε +β +β +β +β + ε  (5.7) 

 

{ ( ) { {0 1 0 2 1 1 3 4 4 1

1 3 40 2

ln ln ln ln ln ln ln S

tV

Q I M D B
γ γ γγ γ

= β +β α +β + β α +β +β +β +β ε + ε
1442443 1424314243

 (5.8) 

 

 26



 

Sist men inte minst läggs en dummyvariabel, bidrag, till för kontantbidraget på 10 000 

kronor vid köp av miljöbil som infördes första april 2007 (Regeringens proposition 

2006/07:100). Denna dummy ska fånga upp hur miljöbilsandelen förändras när staten 

gör det 10 000 kronor billigare att köpa miljöbil, δ är koefficienten för dummyvariabeln. 

Vi har då fått en logaritmerad och linjär ekvation, med dummyvariabeln inkluderad, där 

Q anges i endast exogena variabler enligt ekvation 5.9. 

 

0 1 2 3 4 tQ bidrag I M D B= γ + δ + γ + γ + γ + γ +V    (5.9) 
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KAPITEL 6  

RESULTAT 
 

 

 

 

I tabell 6.1 visas resultaten vid estimering av ekvation 5.9.  

 

0 1 2 3 4 tQ bidrag I M D B= γ + δ + γ + γ + γ + γ +V    (5.9) 

 

Tabell 6.1: Regressionsanalys av ekvation 5.9 

Variabel  Koefficient Standardavvikelse T-värde Signifikansnivå 
Konstant -47,811 7,57 -6,31  <1% 
Bidrag   -0,664 0,28 -2,40  <5% 
I    9,253 1,67  5,54     <0,1% 
M    0,615 0,18  3,38  <1% 
D    3,812 1,92  1,99 <10% 
B  -1,650 1,78 -0,93 Ej signifikant 

R2=0,899      Justerat R2=0,879      DW=1,61739      F-värde=44,48 

 

För att koefficienten ska vara signifikant måste signifikansnivån vara högst 10 %, vilket 

motsvarar ett sannolikhetsintervall på 90 % (Dougherty 2002).  

 

Inkomst har det starkaste och signifikantaste sambandet då en procents inkomstökning 

ökar andelen miljöbilar med 9,3 %. Positivt samband är det även mellan dieselprisets 

och modellutbudets koefficienter med en efterfrågeelasticitet på 3,8 % respektive 0,6 %.  

Två oväntade resultat däremot är de negativa värdena hos variablerna Bidrag och 

Bensin. Då det enligt teorin konsumeras mer av en normalvara om denna blir billigare 

inte mindre, borde dessa koefficienter istället vara positiva. B’s värde är dessutom icke-

signifikant. Därför undersöks orsakerna bakom dessa oväntade resultat med början av B 

koefficienten. 
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Då både diesel- och bensinpriset påverkas starkt av oljepriset (Statoil 2007b) innebär 

detta att D och B är korrelerade med varandra. Vid hög multikolinjäritet8 blir variansen 

högre än vad den annars skulle ha varit och det är enligt Studenmund (2001) vanligt att 

detta ger koefficienten som är utsatt för multikolinjäritet ett felaktigt tecken, vilket är 

väldigt troligt i detta fall med tanke på det låga t-värdet hos B koefficienten. 

Multikolinjäritet kan orsaka estimeringsproblem om korrelationen mellan D och B är 

högre än R2 värdet i tabell 6.1 (Kennedy 2003). Korrelationen mellan D och B är 0,94 

vilket är högre än tabellens R2 värdet på 0,90. En annan tumregel enligt Kennedy (2003) 

är att multikolinjäritet inte är något problem om alla t-värdena i regressionen är större än 

2 vilket uppfylls av alla koefficienter utom D och B.  

 

Exkluderar man D variabeln och sedan gör en ny estimering av ekvation 5.9 får B ett 

positivt och signifikant värde på 1,7 helt i enlighet med teorikapitlet. För dessa resultat, 

se bilaga 2.  

 

Anledningen till att det var just B variabeln som var icke-signifikant och att dess 

koefficient har ett lägre värde än D koefficienten när man kör dem separat (bilaga 2) 

kan bero på att alla miljöbilar som ingår i datamaterialet kan tankas med 95-oktanig 

bensin. Därför är bensinens roll som en alternativkostnad inte lika tydlig som för 

dieseln, då ingen av miljöbilarna som ingår i datamaterialet kan tankas med diesel. En 

förändring i dieselpriset har därför större påverkan på andelen miljöbilar än en 

förändring i bensinpriset. 

 

Då det enligt Studenmund (2001) blir högre varians vid multikolinjäritet är det troligt, 

trots signifikanta t-värden hos alla koefficienter utom B, att resultaten i tabell 6.1 inte är 

så sanningsenliga som de skulle kunna vara. I avsnitt 6.1 konstateras det dessutom att 

den extra förklaringsgrad som B bidrar med i tabell 6.1 inte alls är signifikant. Därför 

läggs D- och B variablerna ihop till en variabel (D+B) enligt ekvation 6.3.  

 

0 1 2 3( ) tQ bidrag I M D B= γ + δ + γ + γ + γ + +V

                                                

   (6.3) 

 

 
 

8 När en eller flera utav de oberoende variablerna i en ekvation är korrelerade med varandra. Westerlund 
(2005) 
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Tabell 6.2: Regressionsanalys av ekvation 6.3.  

Variabel  Koefficient Standardavvikelse T-värde Signifikansnivå 
Konstant -50,334 7,89 -6,38   <0,1% 
Bidrag   -0,808 0,27 -3,04 <1% 
I   9,455 1,71  5,54    <0,1% 
M   0,679 0,18  3,75    <0,1% 
D+B   1,950 0,61  3,20 <1% 

R2=0,890      Justerat R2=0,873      DW=1,35821      F-värde=52,44 

 

Efter att ha substituerat in de empiriska värdena i ekvation 6.3 fås ekvation 6.4. För en 

grafisk jämförelse mellan ekvation 6.4 och den empiriska miljöbilsandelen se bilaga 4.   

 

-50,334 -0,808 9, 455 0,679 1,950( )Q bidrag I M= + + + + +D B   (6.4) 

   

Som förväntat blev (D+B) koefficienten lägre och betydligt mera signifikant till följd av 

lägre varians. Tolkningen blir då att stiger relativpriset på fossilt drivmedel, (D+B), med 

1 % stiger andelen miljöbilar med 1,96 % eftersom relativkostnaden för en miljöbil går 

ner om det blir relativt dyrare att äga en fossilbil.  

 

Koefficienterna för de övriga variablerna Bidrag, I och M ändrades något och fick 

betydligt högre signifikans. Därför kommer uppsatsen fortsättningsvis att behandla 

resultaten i tabell 6.2 där ej annat anges. 

 

För att ta reda på anledningen till dummykoefficientens oväntade värde som enligt 

resultaten signifikant minskar miljöbilsandelen med 0,81 % vid en subvention på 10 000 

kronor, kommer en närmare analys av april månad 2007 att göras.  

 

I april steg antalet miljöbilar som ingår i undersökningen med 1,1 % vilket motsvarade 

en nedgång på 11 % av miljöbilsandelen till följd av en relativt stor ökning i den totala 

bilförsäljningen. Väldigt svaga siffror med tanke på att konsumtionen av en sådan bil 

blev subventionerad med 10 000 kronor samma månad. Att komma ihåg är att bilar av 

kategorin Max 120 Co är exkluderad från datamaterialet, vilket diskuteras i avsnitt 

3.2.1, men innefattas trots det av kontantbidraget. I april månad steg antalet sålda Max 

120 Co bilar med 32 % vilket motsvarar en andelsökning av denna kategori med 16 %. 

Kontantbidraget bidrog alltså till en ökad konsumtion av Max 120 Co bilar. En möjlig 
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förklaring på det kan vara att kritikernas röster har fått genomslag hos det svenska 

folket, då det bland annat enligt Kågesson (2007) kan vara miljövänligare att köpa en 

bränslesnål fossilbil än att exempelvis köpa en etanolbil. En annan effekt som en 

konstant summa på 10 000 kronor har, är att den blir procentuellt större desto billigare 

bilen är. Det har betydelse i det här fallet då den billigaste miljöbilen som ingår i 

datamaterialet kostar 162 500 kronor samtidigt som den billigaste bilen i kategorin Max 

120 Co kostar 86 900 kronor vilket ger en procentuell rabatt på 6,2 % respektive 11,5 % 

vid en subvention på 10 000 kronor.  

6.1. F-test 
Den första och viktigaste frågan att ställa sig är om de förklarande variablerna i 

modellen förklarar variansen i Q. För att undersöka detta kommer ett F-test att göras för 

att testa om förklaringsgraden hos de förklarande variablerna är signifikanta. Med 

 och alternativhypotesen att minst en utav koefficienterna 

inte är lika med noll. Det kritiska F-värdet vid 1 % signifikansnivå för estimeringen i 

tabell 6.2 är 4.14 (Dougherty 2002. s.392). Det faktiska F-värdet är 52,44 och 

nollhypotesen förkastas.  

0 0 1 2 3:H γ = δ = γ = γ = γ = 0

 
Eftersom B variabeln var tveksam huruvida den påverkar Q eller inte i tabell 6.1 

kommer nu ett F-test att göras för att ta reda på om B variabeln orsakar en högre 

förklaringsgrad.  

  

Det kritiska F-värdet för F(1,25) vid 5 % signifikansnivå är 4,24 (Dougherty 2002 

s.391). F-värdet för B’s förklaringsgrad är 0,86 vilket är mindre än det kritiska F-värdet. 

Därmed är den extra förklaringsgrad, som B bidrar med, icke-signifikant och resultaten i 

tabell 6.2 är sannolikt effektivare än resultaten i tabell 6.1. 

6.2. Durbin-Watson test 
Detta test används för att testa om det tredje Gauss-Markov kriteriet är uppfyllt 

nämligen att störningstermen en månad inte ska vara korrelerad med störningstermen i 

nästa månads observation. Enligt Dougherty (2002) är inte modellen utsatt för 

autokorrelation om d-värdet (Durbin-Watson värdet) ligger inom gränsen för de kritiska 

d-värdena. Vid en procents signifikansnivå för en modell med 31 observationer och 4 

förklarande variabler är det kritiska nedre d-värdet 1,51 och det övre 2,49 (Dougherty 

2002 s.395). Eftersom d-värdet i tabell 6.2 är 1,35821 ligger detta värde under det lägre 
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d-värdet. Intervallet där man ej kan fastställa om ekvationen är utsatt för autokorrelation 

eller ej ligger mellan 0,96 och 1,51. Därför går det inte att avgöra huruvida 

nollhypotesen, om autokorrelation, ska behållas eller förkastas.   

6.2. Utbudsfunktionen 
Antagandet om utbudsfunktionen var att miljöbilspriset har ett positivt samband med 

antalet miljöbilsmodeller som bjuds ut. För att ta reda på om detta stämmer kommer en 

estimering göras av ekvation 5.6. 

 

0 1ln ln lnSP = α +α + εSM      (5.6) 

 

Tabell 6.3: Regressionsanalys av ekvation 5.6 

Variabel  Koefficient Standardavvikelse T-värde Signifikansnivå 
Konstant 11,979 0,052 228,928 <0,1% 
M  0,145 0,023    6,445 <0,1% 
R2=0,59 Justerat R2=0,57 DW=1,00406 F-värde=41,53   

 

Koefficienten för M är signifikant och skulle antalet miljöbilsmodeller stiga med 1 % så 

stiger miljöbilspriset med 0,15 %, eftersom ett större modellutbud innebär högre 

kostnader för biltillverkarna. Hypotesen i figur 3.2, angående det positiva sambandet 

mellan P och M, är därmed bekräftad.  
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KAPITEL 7 

SLUTSATS OCH DISKUSSION 
 

 

 

7.1. Slutsats  
Syftet med denna uppsats var att undersöka bakomliggande orsaker av 

miljöbilsförsäljningen på den svenska bilmarknaden och på vilket sätt finansiella 

styrmedel påverkar denna utveckling. 

 

Ett av de viktigaste målen med Sveriges miljöpolitik har varit att minska Sveriges 

oljeberoende och klimatpåverkan. Då transportsektorn står för en stor del av Sveriges 

oljeanvändande och så mycket som 40 % av Sveriges totala koldioxidutsläpp har 

minskad användning av fossila drivmedel i denna sektor fått hög prioritet. Då 

privatbilismen står för den största delen av utsläppen i denna sektor har det blivit ett 

naturligt inslag att öka biodrivmedelkonsumtionen bland privatpersoner. Dessa mål har i 

sin tur lagt grunden för en gynnsam miljöbilsförsäljning på den svenska bilmarknaden.  

 

Förutom subventionen på 10 000 kronor som infördes första april 2007 har de 

finansiella styrmedlen som staten använt varit konstanta under perioden. Andra faktorer 

som medais påverkan och politikers uttalanden är dessutom svåra att observera och 

därmed ej möjliga att inkludera som en variabel i en regressionsanalys. Förutom 

subventionen har därför inkomst drivmedelspriser och modellutbud använts i syfte att ta 

reda på hur ändrade kostnadsförutsättningar har påverkat miljöbilsförsäljningen. Då 

dessa variabler har ändrats frekvent under tidsperioden har dessa varit bra instrument för 

att undersöka detta. Kontantbidraget har tagits med som en dummy variabel. 

 

Jämviktsmodellen (ekvation 6.3) hade en hög förklaringsgrad på 89 % av andelen 

miljöbilar och alla variabler var signifikanta. Variabeln med det ekonomiskt starkaste 

sambandet var inkomst där miljöbilsandelen stiger med 9,5 % vid en procents 

inkomstökning. Relativpriset på fossilt drivmedel (D+B) hade också ett starkt samband, 

med en positiv korspriselasticitet på 2 %.  Orsaken till inkomstens starka samband är 

svårt att svara på då denna uppsats ej har analyserat variablerna på mikronivå. 

 33



 

Modellutbudet som både påverkade utbudsfunktionen, genom att större modellutbud 

leder till högre kostnader, och efterfrågan, genom att större modellutbud leder till högre 

preferenser för miljöbilar, var signifikant och ökar miljöbilsandelen med 0,68 % vid en 

procents ökning. Denna variabels förväntade värde testades även vid en estimering av 

utbudsfunktionen (ekvation 5.6) där en procents ökning i modellutbudet höjer det 

utbjudna priset med 0,15 %. Koefficienten för antalet bilmodeller var därmed som 

förväntat.  

7.2. Policyrekommendationer 
Med tanke på att alla variabler i modellen var signifikanta innebär det att konsumentens 

val påverkas av vad som är relativt billigare. Den sannolika slutsatsen är därmed att 

statens ekonomiska styrmedel har effekt. En högre skatt på diesel och bensin skulle ha 

en positiv effekt på andelen sålda miljöbilar och därmed en högre 

biodrivmedelskonsumtion. Är då en ökad biodrivmedelsanvändning önskvärd med 

tanke på statens ursprungliga mål om minskat oljeberoende och klimatpåverkan? 

 

För Sveriges del är den nuvarande biodrivmedelstekniken enligt Kågesson (2007) 

alldeles för ineffektiv och att köpa en bränslesnål dieselbil, av typen Max 120 Co, kan 

minska koldioxidutsläppen mer om man inkluderar energin som krävs i hela 

produktionskedjan för framställningen av biodrivmedel. Låg effektivitet innebär också 

att stora jordbruksarealer måste avvaras för att ersätta energin från diesel och bensin. Då 

Sverige skulle kunna odla grödor för framställning av pellets sex gånger så effektivt 

jämfört med etanol, kan man verkligen fråga sig om det teknikmässigt är lägligt för en 

storskalig serieproduktion av biodrivmedel. 

 

Inte att förglömma skulle Sverige inte bara bli miljövänliga genom ökad 

biodrivmedelsanvändning utan också genom effektivare motorer. Både enligt Kågesson 

(2007) och oljekommissionen (2006) finns det stor potential för att minska 

koldioxidutsläppen genom effektivare motorer, men denna lösning är heller inte helt 

problemfri. Enligt teorin om rebound-effekten ökar nettokonsumtionen av drivmedel 

eftersom en effektivare motor gör bilåkandet billigare. Varje teknikutveckling leder 

därmed till att nettoutsläppen av koldioxid ökar och effektivare motorer leder paradoxalt 

nog till större klimatpåverkan. Att kontantbidraget i huvudsak ökade andelen Max 120 

Co bilar kan däremot innebära ökad konsumtion av bränslesnåla bilar vid sådana typer 
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av ekonomiska styrmedel, vilket hälper till att motverka rebound-effekten. Men då 

effekten av kontantbidraget endast kunde observeras för april månad är det lite oklart 

hur den långsiktiga utvecklingen kommer att se ut.  

 

Då det idag är tvetydigt huruvida biobränslen har en nettominskning av 

koldioxidutsläppen, vore riktade beskattningar som gör det progressivt dyrare att köpa 

bilar med hög bränsleförbrukning den bästa åtgärden just nu för att minska 

klimatpåverkan. En högre beskattning av bensin och diesel skulle också främja denna 

utveckling.  

7.1. Fortsatta studier 
Ett problem med datamaterialet i uppsatsen har varit att antalet observationer varit få 

beroende på att miljöbilar fortfarande är ett relativt nytt fenomen. Antalet observationer 

ligger precis på gränsen till vad som är tillåtet enligt den centrala gränsvärdessatsen och 

en liknande studie kan därför med fördel göras om några år. Då skulle det möjliga 

estimeringsproblemet som orsakades av korrelationen mellan bensin och diesel med 

större sannolikhet förbättras eftersom man skulle få ett betydligt högre t-värde till följd 

av fler observationer. Detta skulle möjliggöra en tydligare analys av skillnaden mellan 

förklaringsgraden av diesel och bensin. 

 

Andra biodrivmedels påverkan, än etanol, skulle också kunna testas eftersom det om 

några år i alla fall finns närmare hundra observationer för exempelvis biogas som inte 

togs med i denna uppsats på grund av för få observationer.  

 

Att göra en liknande uppsats med bilar av kategorin Max 120 Co skulle också vara 

intressant med tanke på att kontantbidraget på 10 000 kronor främst ökade 

konsumtionen av dessa bilar. Med tekniken hos dagens biodrivmedelsproduktion är det 

dessutom dessa bilar som i störst grad minskar nettoutsläppen av koldioxid. Dessa bilar 

exkluderades från datamaterialet i uppsatsen främst på grund av för få observationer.  

 

Ett ytterligare intressant forskningsområde var att inkomst hade ett så pass starkt 

samband med andelen miljöbilar. Därför skulle en fortsatt studie på mikronivå kunna 

detaljgranska inkomstvariabelns orsaksuppbyggnad för att konkret ta reda på vilka 

personer i samhället som i störst utsträckning köper miljöbil när deras inkomst stiger. 
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Är det exempelvis bara miljövänner som köper miljöbil eller är det kanske företagen? 

Kanske är det privatpersoner som bor i storstäderna som i störst utsträckning köper 

miljöbil? 
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BILAGA 1 
Datamaterial till figur 3.1 

 

 

 

 

Ford Motor Company  
Ford Focus Flexifuel 7239
Ford C-max Flexifuel 1066
Volvo V70 Bi-Fuel 2334
Volvo S60 Bi-fuel 528
Volvo V50 Flexifuel 5172
Volvo S40 Flexifuel 1452
 17791
General Motors  
Saab 9-5 Biopower 10941
Opel Combo CNG 75
 11016
Toyota Motor Company  
Toyota Aygo 1614
Toyota Prius 2058
Lexus RX400H 542
Lexus GS450H 65
 4279
Övriga  
Citroen C1 1,0 885
Citroen C3 1,6 Hdi 511
Citroen C4 1,6 Hdi (EGS) 126
Peugeot 107 807
VW Touran Ecofuel 130
VW Bluemotion 183
VW Golf Bi-fuel 189
VW Caddy Ecofuel 81
Kia Picanto 1,1 Eco 269
Smart ForTwo 60
Honda Civic Hybrid 176
 3417

 

Källa: Bilsweden (2004-2007) 
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BILAGA 2 
Separata regressionsanalyser av ekvation 4.9 med avseende på D och B 

variablerna 

 

 

 

 

Regressionsanalys av ekvation 4.9, med D variabeln exkluderad 

Variabel  Koefficient Standardavvikelse T-värde Signifikansnivå 
Konstant -48,448 7,98 -6,07 <0,1% 
Bidrag -0,835 0,28 -3,01 <1% 
I 9,327 1,76 5,29 <0,1% 
M 0,717 0,18 3,89 <0,1% 
B 1,707 0,60 2,86 <1% 
R2=0,88 Justerat R2=0,86 DW=1,24784 F-värde=49,04  

 

 

Regressionsanalys av ekvation 4.9, med B variabeln exkluderad 

Variabel  Koefficient Standardavvikelse T-värde Signifikansnivå 
Konstant -49,000 7,44 -6,58 <0,1% 
Bidrag -0,760 0,26 -2,97 <1% 
I 9,477 1,65 5,75 <0,1% 
M 0,643 0,18 3,60 <1% 
D 2,128 0,61 3,50 <1% 
R2=0,90 Justerat R2=0,88 DW=1.48130 F-värde=49,04  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 44



 

BILAGA 3 
Nybilsförsäljning per månad mellan oktober 2004 och april 2007. 

 

 

 

 

Månad 
 Miljöbilar (Max 120 Co 

exkluderad) Totalt Max 120 Co 
Oktober 611 22652 0 
November 749 23676 0 
December 825 25423 0 

05-jan 702 16547 0 
Februari 784 19073 0 
Mars 561 23936 0 
April 449 25718 0 
Maj 578 25438 14 
Juni 652 26454 10 
Juli 479 17186 0 
Augusti 749 20361 6 
September 2377 25076 15 
Oktober 1870 24894 25 
November 1769 24617 21 
December 2608 25001 65 

06-jan 1982 17128 134 
Februari 2217 18568 139 
Mars 3635 25560 195 
April 2702 25809 181 
Maj 3243 28827 472 
Juni 3137 28320 364 
Juli 2077 18895 342 
Augusti 2504 22241 436 
September 2616 24472 504 
Oktober 2285 24251 421 
November 2940 24816 589 
December 2687 23879 515 

07-jan 2302 20599 759 
Februari 2314 20326 599 
Mars 2838 23879 747 
April 2871 27169 985 
Källa: Bilsweden 2004-2007 
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BILAGA 4 
Skattning av ekvation 6.4 och den empiriska miljöbilsandelen mellan oktober 2004 

och april 2007 

 

 

 

Empiriskt M
Skattat M

 
-50,334 -0,808 9, 455 0,679 1,950( )Q bidrag I M= + + + + +D B   (6.4) 
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