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SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Ett ökat kollektivtrafikresande ses som en viktig faktor för att kunna uppnå de 

trafikpolitiska målen med krav på bättre miljö, mindre trängsel och ökad trafiksäkerhet. 

Samtidigt minskar kollektivtrafikens marknadsandel på bekostnad av ett ökat 

bilresande. För att det ska vara möjligt att få människor att välja kollektivtrafiken 

framför bilen, är det nödvändigt att ta reda på vad som ligger bakom efterfrågan på 

kollektivtrafik. I denna studie undersöks de bakomliggande faktorerna till efterfrågan 

på bussresor i Luleå tätort. Resultaten visar att inkomsten, priset på substitut och 

attityder till kollektivtrafiken har betydelse för valet av transportsätt och därmed 

efterfrågan på bussresor. Däremot verkar biljettpriset inte vara det mest avgörande för 

valet av färdmedel. Troligt är att den så kallade generaliserade kostnaden med 

tidskostnaderna inräknade, är av större betydelse än den monetära kostnaden. Åtgärder 

för att öka kollektivtrafikens turtäthet och minska restiderna samt satsningar på komfort 

och kvalitet kan vara motiverade för att öka kollektivtrafikens marknadsandel. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

Increased usage of public transports is considered an important means of achieving the 

political objectives of transports, including claims on reduced congestion and increased 

safety on the roads. However, the market share of public transports is decreasing while 

transports by car increase. In order to break the negative trend of public transports it is 

important to learn more about factors affecting the choice of transports. In this study, 

the factors expected to affect the demand of public transports in the city of Luleå are 

examined. The results show that disposable income, price of substitutes and attitudes 

toward the public transports are of importance for the demand. However the price does 

not seem to be of decisive importance when choosing the means of transportation. It 

seems reasonable to believe that the so called generalized cost, including the cost of 

time, is of greater importance for the choice than the monetary cost. Therefore, actions 

to increase the frequency of trips and the time it takes to travel and also actions to 

increase comfort and quality might be required to increase the market share of public 

transports. 
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Kapitel 1 

INLEDNING  

 

 

 

 

1.1 Bakgrund och problemställning 

I 1988 års trafikpolitiska beslut fastställs att det övergripande trafikpolitiska målet inte 

kan uppnås utan en väl utbyggd kollektivtrafik. En utveckling av kollektivtrafiken är ett 

medel för att uppnå de trafik- och miljöpolitiska målen (SOU 1997:35). 

Kollektivtrafiken är ett strategiskt medel att uppnå ett uthålligt transportsystem och 

andra viktiga samhällsmål om sysselsättning, utbildning m.m.  Kollektivtrafikens 

huvuduppgift är att åstadkomma en grundläggande tillgänglighet för alla till arbete, 

utbildning, vård, kultur och fritidsaktiviteter. Den bidrar därmed till regional utveckling 

och tillväxt (SOU 2003:67). Kollektivtrafiken ska medverka till (SOU 1997:35):  

• Att skapa tillgänglighet för medborgare till arbete, skola, service och andra 

aktiviteter. 

• En förbättring av miljön i vid bemärkelse, dvs. mindre luftföroreningar och 

buller men också arealförbrukning och ingrepp i natur- och kulturlandskapet. 

• Lägre energiförbrukning, och därmed också mindre koldioxidutsläpp. 

• Att minska trängseln på vägnätet och därmed bidra till ett effektivare 

utnyttjande av vägarna. 

• Att genom minskad privatbilism bidra till ökad trafiksäkerhet.  

 

När förändringar i resandet diskuteras kan man använda två olika mått på resandet, 

antalet resor respektive trafikarbete1 uttryckt som personkilometer. Det kan konstateras 

att antalet resor med kollektivtrafik under en 20-årsperiod har legat relativt stabilt, men 

ökat något under 1990-talet och låg år 2000 kring 1,1 miljard per år. Resorna har dock 

blivit längre, vilket medfört en ökning av trafikarbetet (SOU 2003:67).  

                                                 
1 Med trafikarbete avses antal fordon multiplicerat med årlig körsträcka. Trafikarbetet anges i 
personkilometer. 
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Andelen bilresor har ökat på bekostnad av gång och cykel. Bilen har alltså i ökad 

utsträckning börjat användas för korta resor. Trafikarbetet har ökat kraftigt både med 

bil och med kollektiva färdmedel. Det har dock ökat snabbare för bil och därmed har 

kollektivtrafikens andel av trafikarbetet minskat (Ibid).  

 

För att de trafikpolitiska målen ska uppfyllas, måste kollektivtrafikens andel av det 

totala trafikarbetet öka och bilismen minska. Frågan är hur kollektivtrafiken ska kunna 

vinna marknadsandelar från bilen? För att kunna svara på den frågan, är det nödvändigt 

att ta reda på vad som ligger bakom efterfrågan på kollektivtrafik. 

 

1.2 Syfte 

Studien syftar till att öka kunskapen om vad som gör att människor åker buss, eller 

närmare bestämt, vilka faktorer som bestämmer efterfrågan på lokal busstrafik i Luleå 

tätort. 

 

1.3 Avgränsningar 

Till grund för uppsatsen ligger en undersökning av resvanor från 2000, gjord av Anette 

Gustafsson och Åsa Rystam Gramby vid Tyréns Infrakonsult. Resvaneundersökningen 

är gjord på uppdrag av Luleå Kommun och omfattar Luleå tätort. En enkät skickades 

till 3030 personer. 2005 av dessa svarade. Det totala bortfallet var 34 procent. 

  

1.4 Metod 

Den teoretiska grunden i uppsatsen utgår från traditionell mikroteori samt 

transportekonomi. Vidare används en ekonometrisk modell för att hitta de 

bakomliggande faktorerna till efterfrågan på bussresor i Luleå tätort. 

 

1.5 Disposition 

Kapitel två behandlar resandeutvecklingen i Sverige samt kollektivtrafikens 

organisation. I kapitel tre beskrivs teorin kring efterfrågan på transporter och 

kollektivtrafik med traditionell mikroteori och transportekonomi som grund. Olika 

teoretiskt motiverade faktorer som förklarar efterfrågan på kollektivtrafik tas upp, samt 
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kvalitetens och attityders betydelse för efterfrågan. I kapitel fyra presenteras 

datamaterialet som ligger till grund för studien samt det tillvägagångssätt som använts 

vid undersökningen av efterfrågan. Vidare presenteras en empirisk modell och de 

empiriska resultaten redovisas. Kapitlet avslutas med en slutlig modell. I kapitel fem 

diskuteras resultaten från studien.  
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Kapitel 2 

KOLLEKTIVTRAFIKEN OCH DESS FÖRUTSÄTTNINGAR 

 

 

 

 

I detta kapitel behandlas kollektivtrafikens förutsättningar. I kapitel 2.1 beskrivs 

resandeutvecklingen i Sverige från mitten av det förra seklet till idag. Kapitel 2.2 

beskriver den svenska kollektivtrafikens organisation.  

 

2.1 Resandeutvecklingen i Sverige 

1950 var biltransportarbetet2 och det totala kollektivtransportarbetet i Sverige ungefär 

lika stora. Idag är biltransportarbetet 10 gånger större än vad det var år 1950, medan 

kollektivtransportarbetet inklusive tåg, buss och flyg, endast har fördubblats (Jansson, 

1996). 

 

Krantz (1999) ger en översiktlig bild av hur rörligheten generellt har förändrats under 

perioden 1978 till 1996. Några av slutsatserna är att människors genomsnittliga dagliga 

reslängd inte har förändrats märkbart sedan 1978, däremot har antalet resor per person 

och restiden minskat. Människor rör sig inom ett geografiskt mer vidsträckt område, 

exempelvis har reslängden för arbetsresor och inköpsresor ökat. Bilinnehavet har ökat, 

framförallt bland äldre och kvinnor, medan det minskar bland ungdomar. Allt fler 

hushåll har skaffat en andra bil. År 2001 hade 83 procent av Sveriges befolkning 

tillgång till minst en bil (RES, 2001).  

 

Cirka 60 procent av resorna och 77 procent av persontransportarbetet3, skedde med bil 

år 2000. År 1950 svarade den samlade kollektivtrafiken för 47 procent av det totala 

persontransportarbetet i Sverige. År 2000 hade andelen sjunkit till under 20 procent, 

                                                 
2 Biltransportarbete är transportarbetet avgränsat till biltransporter. 
3 Persontransportarbete är transportarbetet avgränsat till persontransporter. 
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trots att antalet personkilometer inom kollektivtrafiken nästan fördubblats (SOU 

2003:67). 

 

2.2 Kollektivtrafikens organisation 

Sedan 1978 driver landstingen och kommunerna tillsammans kollektivtrafiken i Sverige 

(Landstingsförbundet). I lag (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv 

persontrafik fastslås att det i varje län ska finnas en huvudman som ansvarar för den 

lokala och regionala linjetrafiken för persontransporter. Huvudman är landstinget och 

kommunerna i länet gemensamt (Lag 1978:438, 1 och 2§§). Sedan 1998 regleras 

kollektivtrafiken genom lag (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik. I 

denna görs skillnad mellan trafikhuvudman och länstrafikansvariga. De 

länstrafikansvariga består av kommunerna och landstinget. Dessa väljer till vilken 

organisationsform huvudmannaskapet ska knytas (Holmgren, 2001). 

 

Uppgiften som trafikhuvudman sköts i de flesta av landets regioner av landstinget och 

kommunerna gemensamt. I de regioner där landstinget och kommunerna gemensamt är 

ansvariga för länstrafiken skall ett kommunförbund vara trafikhuvudman. Om samtliga 

ansvariga är överens kan dock huvudmannaskapet överlåtas till ett aktiebolag där de 

länstrafikansvariga tilldelas aktier. Detta är den organisationsform som är vanligast, 

oftast med en aktiefördelning på 50 procent till landstinget och resten fördelad efter 

folkmängd mellan länets kommuner. Huvudmännens politiska styrelse har till uppgift 

att bestämma taxor, bedriva eller upphandla trafik samt ansvara för verksamhetens 

ekonomi (Ibid.). 

 

Ansvaret för hur kollektivtrafiken utvecklas ligger på många olika organ. Statens roll är 

främst att säkerställa, att de grundläggande transportbehoven kan tillgodoses samt att 

goda förutsättningar skapas för trafiksamordning. Detta sker främst genom 

lagstiftningsarbete och genom investeringar i trafikens infrastruktur. Staten ger också 

visst ekonomiskt stöd till driften av kollektivtrafiken. De statliga myndigheterna 

Vägverket och Banverket är sektorsansvariga för väg- respektive järnvägstrafiken och 

har statens uppdrag att driva på utvecklingen av kollektivtrafiken (SOU 2003:67). 
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Praktiskt utförs trafikeringen av privata eller offentligt ägda entreprenörer. Före 1990 

var dominansen av offentligt ägda kollektivtrafikbolag mycket stor. Tio år senare var 

förhållandet det motsatta (Ibid). 
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Kapitel 3 

EFTERFRÅGAN PÅ KOLLEKTIVA BUSSRESOR 

 

 

 

 

Kapitel tre behandlar efterfrågeteori samt de faktorer som kännetecknar och kan antas 

ligga bakom efterfrågan på kollektivtrafik. I avsnitt 3.1 beskrivs den individuella 

efterfrågekurvan och vad som ligger bakom denna. Marknadsefterfrågan behandlas i 

avsnitt 3.2. Kapitel tre fortsätter med vad som är specifikt för efterfrågan på 

transporter och kollektivtrafik. Den härledda efterfrågan som kännetecknar 

transportmarknaden i allmänhet, behandlas i avsnitt 3.3 och problemet med 

efterfrågetoppar tas upp i avsnitt 3.4. Avsnitt 3.5 behandlar slutligen efterfrågans 

bakomliggande faktorer. I 3.5.1 förklaras begreppet generaliserad kostnad. 3.5.2 

behandlar priset på substitut och komplement. Kapitel 3.5.3 fortsätter med inkomstens 

betydelse för efterfrågan och 3.5.4 handlar om kvalitet och attityder till kollektivtrafik. I 

kapitel 3.5.1 till 3.5.4 redovisas även resultat från tidigare studier. Kapitel 3 avslutas 

med en efterfrågefunktion för kollektivtrafik (3.6). 

 

3.1 Den individuella efterfrågekurvan 

Individer väljer att konsumera varor och tjänster för att maximera sin nytta. Individens 

konsumtionsmöjligheter begränsas av dennes ekonomiska ramar (Holmgren, 2001). 

Nyttan ligger alltså bakom individers efterfrågan på marknader. Totalnyttan är den 

fullständiga tillfredsställelse en individ upplever genom konsumtion av en vara vid en 

bestämd tidpunkt. Marginalnyttan är den extra nytta en individ får genom att 

konsumera ytterligare en enhet av en vara vid en given tidpunkt. Marginalnyttan antas 

vara avtagande, vilket innebär att nyttan av extra konsumtion avtar ju fler enheter som 

konsumeras. Marknadsefterfrågan fås genom att horisontellt addera enskilda individers 

efterfrågekurvor och marginalnyttor (Nicholson, 2002). 
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3.2 Marknadsefterfrågan 

Marknadsefterfrågan består av summan av alla individers efterfrågekurvor. Om man 

antar att det bara finns två varor (X och Y) och två personer (1 och 2) i en ekonomi, ges 

den första personens efterfråga för vara X av: 

 

X1 = d1 (Px X, PY, I1) 

 

och den andra personens efterfråga för vara X ges av: 

 

X2 = d (P2
x X, PY, I2)  

 

Individerna antas vara pristagare, vilket innebär att de måste acceptera det pris som 

råder på marknaden. Individerna möter samma priser (PX och PY) på varorna. 

Individernas efterfrågor beror på deras respektive inkomster, vilka begränsar 

konsumtionen av varorna (Nicholson, 2002). 

 

Den totala efterfrågan för vara X är summan av de två individernas efterfrågade 

kvantiteter av varan. Den totala efterfrågan beror på PX, PY, I1 och I2 och definieras i 

Nicholson (2002): 

 

Total X = X1 + X2 = d1 (Px X, PY, I1) + d (P2
x X, PY, I2)  

 

Kollektivtrafik är att betrakta som vilken annan vara eller tjänst som helst och därför 

kan ovan beskrivna villkor och antaganden även sägas gälla för dess efterfrågan. 

Ytterligare en viktig aspekt är att efterfrågan på kollektivtrafik är härledd ur efterfrågan 

på andra varor.  

 

3.3 Den härledda efterfrågan 

Transporter är tjänster som sällan efterfrågas med anledning av dess egna egenskaper. 

Det finns marknader där transporten i sig är den efterfrågade produkten. Transporten 
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säljs då som en upplevelse snarare än ett sätt att ta sig från en plats till en annan. Detta 

gäller exempelvis för kryssningar. Vanligast är dock att efterfrågan på transporter och 

därmed även kollektivtrafikresor, är härledd ur efterfrågan på andra varor och tjänster. 

Själva resan önskas i de flesta fall vara så kort som möjligt (Cole, 1998). 

 

Enligt Button (1993) finns det sju huvudorsaker till varför människor behöver 

transporttjänster. Tre av dessa är av vikt för efterfrågan på kollektivtrafikresor: 

1. Utan transporter blir sociala relationer och kontakter väldigt begränsade. 

Transporter möjliggör social interaktion, vilket i sin tur kan medföra att förståelsen ökar 

för problem och attityder bland geografiskt avlägsna grupper. 

2. De moderna transportsätten har utvidgat de kulturella möjligheterna. En större 

grupp människor ges, genom exempelvis kollektivtrafik, möjlighet att ta del av 

rekreationsupplevelser på ett längre avstånd från hemmet. 

3. Transporter är nödvändiga för att människor ska kunna arbeta och bo på 

geografiskt åtskilda platser. 

 

Det är av stor betydelse att efterfrågan på transporter är en härledd efterfråga, bland 

annat därför att det orsakar en över tiden ojämn allokering av efterfrågan. Den ojämna 

allokeringen av efterfrågan visar sig i form av efterfrågetoppar. 

 

3.4 Problemet med efterfrågetoppar 

Då en stor del av kollektivtrafikresorna är arbetsresor, är behovet av dessa resor som 

störst vid arbetsdagens början och slut. Följden blir att efterfrågan har två ”toppar” 

under dagen till vilka en stor del av resandet är koncentrerat. Trafikproducenten måste 

välja mellan att anpassa sitt utbud till dessa toppar eller försöka tvinga människor att 

resa under andra tider. Det senare alternativet ger upphov till olika typer av tidsförluster 

för resenärerna. Alternativt kan producenten ge olika typer av incitament för att locka 

resenärerna till att resa tidigare eller senare. Producenten kan till exempel erbjuda resor 

till ett lägre pris mellan vissa tider på dygnet med resultatet att en del av resenärerna 

väljer att resa vid en annan tidpunkt än i utgångsläget (Holmgren, 2001).    
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För att kunna uppnå en turtäthet som kan möta efterfrågan under de timmar då 

efterfrågan är som störst, är det vanligt att ett större antal bussar, tåg etcetera, sätts i 

drift under dessa timmar. Konsekvensen av detta är att man får ett utbudsöverskott av 

kollektivtransporter under resten av dagen och helgerna då efterfrågan inte är lika stor. I 

London är detta mönster tydligt. Där står 60 procent av tågen avställda under de timmar 

då efterfrågan är låg (Cole, 1998).  

 

3.5 Faktorer bakom efterfrågan 

Som tidigare beskrivits antas efterfrågan på en vara bero på dess pris, priset på andra 

varor och inkomsten (Button, 1993). Efterfrågan kan därmed skrivas: 

 

D = f ( p1, p2, y )  

 

Där: 

D = efterfrågad kvantitet 

p1 = pris 

p2 = pris på andra varor 

y = disponibel inkomst 

  

Detta samband gäller även för transporter men det behövs ytterligare justeringar för att 

kunna förklara hur transportmarknaden, eller närmare bestämt 

kollektivtrafikmarknaden fungerar. De ovan nämnda variablerna representerar 

komplexa sammansättningar av flera faktorer som påverkar efterfrågan. Exempelvis 

består priset inte enbart av biljettpriset, utan omfattar också de andra kostnaderna som 

tillkommer vid kollektivtrafikresan, där tidskostnaden är den viktigaste (Ibid.).  

 

3.5.1 Den generaliserade kostnaden 

Efterfrågan på transporter beror inte enbart på den monetära kostnaden som transporten 

medför, utan även på den totala alternativkostnaden. Detta är inte unikt för transporter, 

men transporter skiljer sig från andra tjänster i det avseendet att den monetära 

kostnaden kan vara en relativt liten del av den totala kostnaden. Den monetära 
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kostnaden för en resa kan ha en väldigt liten betydelse för valet av transportsätt. Detta 

kan förklara det stora användandet av personbilar, trots att ”billigare” alternativ finns 

tillgängliga (Button, 1993). 

 

Trafikanterna antas vilja minimera såväl restid som pris för varje resa som görs. Inom 

transportområdet används ofta begreppet generaliserad kostnad. Den generaliserade 

kostnaden består av en sammanvägning av restid och pris. Värderingen av tid skiljer sig 

mellan olika situationer. Resenärer värderar också olika färdmedel olika beroende på 

bekvämlighet, möjlighet att läsa, röra sig mm (Jansson et al, 1994).   

 

Den generaliserade kostnaden, eller den totala uppoffringen i samband med en resa kan 

skrivas: 

 

GC =   ∑ ∑+
i j

TjMi

Där: 

 

GC = generaliserad kostnad. 

Mi = Den monetära kostnaden för en resa, exempelvis biljettpris. 

Tj = Tidskostnaderna som består av kostnaden för den tid det tar att ta sig till och från 

hållplatserna, kostnaden för väntetid vid hållplatserna och kostnaden för den faktiska 

restiden (Button, 1993).  

 

Hänsyn tas till den generaliserade kostnaden (GC) när resenären fattar sina beslut om 

konsumtion av resor. Ökad turtäthet i kollektivtrafiken medför en reduktion av 

väntetiden för resenärerna och minskar därmed kostnaden för att resa med buss (Ibid.). 

 

Som ovan nämnts, är det monetära priset för en resa en del av den generaliserade 

kostnaden. Den generaliserade kostnaden är i sin tur den totala uppoffringen i samband 

med en resa (Button, 1993).  
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Efterfrågans priselasticitet anger hur känslig efterfrågan är för prisförändringar. 

Förändringar i priset på en vara medför förändringar i den efterfrågade kvantiteten. 

Priselasticiteten kan skrivas: 

 

Q
P

P
Q

P
Q

p ×=
∆
∆=

δ
δε

%
%   

 

Där: 

εp = priselasticiteten 

Q = efterfrågad kvantitet 

P = pris 

 

Uttrycket visar hur den efterfrågade kvantiteten förändras, procentuellt, i förhållande 

till en procentuell förändring i priset (Nicholson, 2002). 

 

Tidigare studier 

Om hänsyn enbart tas till det monetära priset, visar det sig att prisförändringar, inom 

skäliga gränser, generellt sett har en tämligen liten effekt på efterfrågan av 

transporttjänster. Studier av kollektivtrafik i tätorter i olika länder under 1970-talet, 

indikerar en relativt låg priselasticitet. En priselasticitet på -0,3 brukar anses som 

”normal” (Button, 1993). Ett flertal empiriska studier har gjorts där priselasticiteten för 

kollektivtrafikresor har skattats. Nedan presenteras några av resultaten från dessa 

tidigare studier. 

 
Tabell 3.1, Priselasticiteter för kollektivtrafikresor 

FÖRFATTARE PRISELASTICITET DATA 

Small, Winston (1999) -0,33 Blandat 

Oum, Yong (1997) -0,01 till -1,32 Tidsserier 

Button (1993) -0,11 till -0,61 Blandat 

Cole (1998) -0,41 Blandat 
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En generell erfarenhet av taxereduktioner i kollektivtrafiken är att bilresandet påverkas 

relativt lite. Man får däremot fler resor bland tidigare kollektivtrafikresenärer samt en 

övergång till kollektiva resor från dem som tidigare gick och cyklade. 

Priselasticiteterna skiljer sig mellan olika befolkningsgrupper. Ungdomar och andra 

grupper med begränsade ekonomiska resurser är betydligt känsligare för 

prisförändringar än andra grupper (SOU 2003:67). 

 

3.5.2 Priset på substitut och komplement 

Efterfrågan på en vara är beroende av priset på komplement och substitut till varan. 

Resor med bil och cykel är exempel på substitut till kollektivtrafikresor. Om 

exempelvis bil- eller bensinpriserna stiger i förhållande till priset på 

kollektivtrafikresor, kommer efterfrågan på kollektivtrafikresor att öka (Holmgren, 

2001). 

 

Efterfrågan på kollektivtrafikresor är härledd ur efterfrågan på andra varor och tjänster 

och detta får konsekvenser för kollektivtrafikens komplementvaror. Arbetsresor och 

arbete är komplement till varandra. Om efterfrågan på arbetskraft minskar och därmed 

antalet arbetstillfällen, leder det till en minskad efterfrågan på arbetsresor, vilka utgör 

en stor del av kollektivtrafikresorna (Ibid.). 

 

Korspriselasticiteten anger hur känslig efterfrågan är för förändringar av priset på andra 

varor och kan skrivas: 

 

A

B

B

A

B

A

Q
P

P
Q

P%
Q%   ×

∂
∂

=
∆
∆

=
BPε   

Där: 

εpB = korspriselasticiteten 

QA = efterfrågad kvantitet av en vara 

QB = efterfrågad kvantitet av en annan vara 

PB = priset på ”den andra varan” 
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Om QA och den andra varan, QB, är substitut till varandra kommer korspriselasticiteten 

att vara positiv, vilket innebär att en ökning av priset på den ena varan medför en 

ökning av efterfrågan på den andra varan. Om varorna istället är komplement, kommer 

korspriselasticiteten att vara negativ, vilket betyder att en ökning av priset på den ena 

vara medför en minskning av den efterfrågade kvantiteten på den andra varan 

(Nicholson, 2002).  

 

Tidigare studier 

I SOU 2003:67 redovisas en korspriselasticitet mellan bil och kollektivtrafik på 0,2. Det 

innebär att en ökning av bilkostnaden med 10 procent, t.ex. i form av ökade 

bensinpriser ökar kollektivtrafikresandet med 2 procent. 

 

3.5.3 Inkomst 

Inkomstelasticiteten visar förhållandet mellan inkomst- och kvantitetsförändringar. 

Inkomstelasticiteten kan skrivas: 

 

Q
Y

Y
Q

Y%
Q % ×

∂
∂=

∆
∆=Yε  

Där: 

εY  = inkomstelasticitet 

Q = efterfrågad kvantitet 

Y = inkomst 

 

För en normal vara är inkomstelasticiteten positiv, vilket innebär att efterfrågan på 

varan ökar när inkomsten ökar. Om inkomstelasticiteten är negativ, betyder det att 

varan är inferior. Med en inferior vara menas att konsumtionen minskar när inkomsten 

ökar (Nicholson, 2002). 

 

Transporttjänster ses som normala varor som efterfrågas till en högre kvantitet när 

inkomsten ökar, men detta gäller inte för alla transportslag. Bilen är kollektivtrafikens 

största konkurrent och bilinnehavet ökar med ökad inkomst. Konsekvensen av detta blir 
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att efterfrågan på kollektivtrafikresor minskar med ökad inkomst. Kollektivtrafik kan 

därmed antas vara en inferior vara, men det är troligt att inkomsteffekten skiljer sig åt 

mellan olika grupper, framförallt mellan de som har och inte har bil. Bland 

låginkomsttagare ökar efterfrågan på kollektivtrafikresor när inkomsten ökar (Cole, 

1998).  

 

Tidigare studier 

Inkomstelasticiteten anger hur känslig efterfrågan är för inkomstförändringar. Nedan 

redovisas skattningar av inkomstelasticiteter från tidigare studier. 
 

Tabell 3.2, Inkomstelasticiteter för kollektivtrafikresor 

Författare Inkomstelasticitet Data 

Button (1993) -0,4 till -1,0 Blandat 

Cole (1998) -0,01 Okänt 

 

3.5.4 Kvalitet och attityder till kollektivtrafik 

Enligt Button (1993), är efterfrågan på kollektivtrafikresor känslig för förändringar i 

kvaliteten på tjänsten, särskilt när det gäller reduceringar av hastigheten eller 

turtätheten. Dessa faktorer påverkar den tid det tar att genomföra en resa och därmed 

den generaliserade kostnaden. Förutom hastighet och turtäthet är standard, komfort, 

pålitlighet och säkerhet faktorer som påverkar resans kvalitet (Cole, 1998). Faktorer 

som komfort, information och image är svåra att hantera vid kvantitativa analyser. 

Samtidigt har det konstaterats att dessa ”mjuka” faktorer har stor betydelse för 

resenärerna vid deras val av färdmedel (Loncar-Lucassi, 1998). 

 

Tidigare studier 

Kollektivtrafikbarometern är en kvalitets- och attitydsundersökning som har 

genomförts årligen sedan 1996. I undersökningen intervjuas ett statistiskt urval av 

Svenska folket mellan 15 och 75 år. Resultaten från år 2002, där drygt 29 600 svenskar 

tillfrågats, visar att 56 procent av allmänheten är nöjda med kollektivtrafiken. 

Motsvarande siffra för kollektivtrafikens kunder (de som reser med kollektivtrafik 
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minst en gång i månaden) är 65 procent. 10 procent av alla svenskar är missnöjda med 

kollektivtrafiken. Många är varken nöjda eller missnöjda dvs. indifferenta vilket skulle 

kunna bero på att de inte tycker att de har tillräcklig erfarenhet av kollektivtrafiken för 

att kunna ta ställning (SOU 2003:67). 

 

Kollektivtrafikbarometern visar vidare att kvinnor är mer positiva till kollektivtrafiken 

än män. Den största skillnaden rör uppfattningen att man sitter bekvämt på resan. Andra 

faktorer där man kan se stora skillnader mellan kvinnor och män gäller snabbhet, 

information och att män prioriterar bilen i större utsträckning. De unga männen är dock 

mer positivt inställda till kollektivtrafiken än äldre män (Ibid). 

 

1993 genomfördes en värderingsstudie i Göteborg, baserad på Stated Preference-

metodik4. I projektet studerades värderingen av spårvagn i förhållande till buss bland 

kollektivtrafikresenärer. Resultatet visade att värderingarna i stor utsträckning påverkas 

av vilket färdmedel man använder, det vill säga, de som åkte buss var betydligt mer 

positiva till bussen än genomsnittet och de som åkte spårvagn var mer positiva till 

spårvagnen. Ett tydligt vanemönster kunde alltså urskiljas. En annan studie visar att 

särskilt kvinnor upplever otrygghet när de reser kollektivt. Otrygghet anges också vara 

det främsta skälet till att inte åka kollektivt på kvällstid (Ibid.).  

 

Jansson et al, (1994), visar i en studie att den tid som resenären får vänta på en försenad 

linje upplevs 12 gånger värre än den tid som resenären åker på linjen. Detta kan 

motivera värdet av att i vissa situationer prioritera åtgärder som förbättrar punktligheten 

på bekostnad av längre körtider.  

 

Varken kollektivtrafikanter eller bilister tycks speciellt värdera fordon med extra hög 

standard. Bilister anger restiden som främsta skäl för att välja bilen. Bilister har också 

sex till sju gånger högre värdering av restid än kollektivtrafikanter. Högre turtäthet och 

                                                 
4 Stated Preference-metodik används för att estimera individers betalningsvilja och preferenser för att 
erhålla välfärdsvinster eller undvika välfärdsförluster. 
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direktförbindelser förefaller vara det som främst kan locka bilister till kollektivtrafiken 

(Ibid). 

 

3.6 Efterfrågefunktion för kollektivtrafik 

Priset, disponibel inkomst, priset på andra varor, kvalitet och attityder är följaktligen 

faktorer som antas ligga bakom efterfrågan på kollektivtrafik. En individs 

efterfrågefunktion för kollektivtrafik kan därmed se ut som följande: 

 

D = f (p1, p2, i, z) 

 

Där: 

D = efterfrågan på kollektivtrafikresor 

p1 = priset på kollektivtrafikresan 

p2 = pris på substitut och komplement till kollektivtrafik 

i = individens disponibla inkomst 

z = attityder och kvalitetsfaktorer  
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Kapitel 4 

EMPIRI 

 

 

 

 

4.1 Modellspecifikation 

Som framgick i föregående kapitel kan efterfrågan på kollektiva transporter antas bero 

av ett stort antal faktorer. Några av de faktorer som kan antas ligga till grund för 

efterfrågan på bussresor i Luleå tätort har undersökts i denna uppsats. Efterfrågan antas 

här vara en funktion av priset, priset på substitut (i detta fall cykeltid), inkomst, tillgång 

till bil, körkortsinnehav samt ett antal attitydvariabler.    

 

En empirisk efterfrågefunktion för bussresor i Luleå kan formuleras: 

 

Y = α + b1p1 + b2p2 + b3i+ b4bil + b5körkort + b6billigt + b7i tid + b8info + b9prio  

 

Där: 

Y = 1 om buss, annars 0 

α = konstant som skattas 

bi = parametrar som skattas 

p1 = pris på enkelbiljett inom Luleå tätort 

p2 = pris på substitut till kollektivtrafik 

i = disponibel inkomst 

bil = tillgång till bil i hushåll 

körkort = innehav av körkort 

billigt = huruvida respondenten anser att det är billigt att åka buss eller ej 

(attitydsvariabel) 

i tid = huruvida respondenten anser att bussen håller tiderna eller ej (attitydsvariabel) 
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info = huruvida respondenten anser att LLT5 har bra information eller ej 

(attitydsvariabel) 

prio = huruvida respondenten prioriterar buss framför bil eller det omvända 

(attitydsvariabel) 

 

Tecknet för b1 förväntas vara negativt då en ökning av biljettpriset bör medföra en 

minskad efterfrågan på bussresor. Vidare kan tecknet för b2 förväntas vara positivt 

eftersom att efterfrågan på bussresor bör öka när priset på substitut ökar. Då bussresor 

kan sägas vara en inferior vara, är det förväntade tecknet för b3 är negativt. En högre 

inkomst bör medföra en minskad efterfrågan på bussresor. Men som tidigare nämnts är 

det troligt att inkomsteffekten skiljer sig åt mellan olika grupper, framförallt mellan de 

som har och inte har bil. Tecknet för b4 och b5 förväntas vara negativa då bil- och 

körkortsinnehav kan antas medföra ett minsta bussresande. För attitydsvariablerna b6, 

b7, b8 och b9 är det rimligt att anta att tecknen är positiva. Sannolikheten för att en 

person ska efterfråga bussresor bör vara högre om personen anser att det är billigt att 

åka buss, anser att bussen håller tiderna, anser att Luleå Lokaltrafik har bra information 

och prioriterar buss framför bil. 

 

4.2 Presentation av datamaterialet 

Resvaneundersökningen som ligger till grund för denna uppsats består av ett stort antal 

frågor kring människors resvanor. Uppgifter har samlats från 2005 personer. Efter 

sortering av datamaterialet inkluderar den slutliga modellen uppgifter från 993 

personer. Av dessa är 55 procent kvinnor och 45 procent män, vilket är något 

snedvridet i förhållande till verkligheten. I Luleå tätort är 49,9 procent kvinnor och 50,1 

procent män. Urvalets åldersfördelning stämmer däremot överens med verkligheten. 66 

procent av respondenterna är mellan 25 och 64 år, 20 procent är mellan 13 och 24 år 

och 14 procent mellan 65 och 80 år (Gustafsson et al, 2000). 

 

En svaghet i datamaterialet är det stora antalet öppna frågor. Många respondenter har 

avstått från att svara på dessa frågor, vilket i vissa fall omöjliggjort analys.  

                                                 
5 Luleå Lokaltrafik 
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Den beroende variabeln i denna studie är färdmedlet som respondenterna använt sig av 

vid resdagens första resa. Respondenterna har gjort upp till 12 resor under den aktuella 

dagen, men i denna studie har hänsyn endast tagits till första resan. Anledningen till att 

endast första resan beaktats är att uppgifter om senare resor i många fall utelämnats av 

respondenterna. I de fall färdmedlet har varit buss har detta kodats med 1. Övriga 

färdmedel, såsom bil, cykel etc. har kodats med 0.  

 

Respondenterna har inte själva uppgett någon kostnad för att resa med buss. Vid 

beräkning av kostnaden att resa med buss, har priset för en enkelbiljett använts. 

Biljettpriset skiljer sig mellan olika områden. Sunderbyn/Hammaren och 

Gammelstad/Kyrkbyn hör till zon 2. Biljettpriset till eller från zon 2 var år 2000 22 

kronor. För resor till eller från övriga områden inom Luleå tätort (zon 1) var biljettpriset 

14 kronor. Således har respondenter som startat och/eller avslutat sin resa i zon 2 

tilldelats biljettpriset 22 kronor och respondenter som påbörjat och avslutat sin resa i 

zon 1 har tilldelats biljettpriset 14 kronor. Detta är dock en förenkling av verkligheten. 

Hänsyn har till exempel inte tagits till så kallade övergångsavgifter som tillkommer när 

en resenär byter busslinje för att ta sig till en viss destination. Vidare har rabatter som 

fås vid användande av olika typer av busskort förbisetts.  

 

Det är rimligt att anta att bilresor är det främsta substitutet till bussresor och därför bör 

en skattning av kostnaden att färdas med bil finnas med i modellen. Detta har dock inte 

varit möjligt då frågan om kostnaden att färdas med bil den aktuella sträckan, var ställd 

som en öppen fråga. Så många av respondenterna hade valt att inte svara på frågan att 

konsekvensen av att använda kostnaden för bil skulle bli att variabeln ”busspris” inte 

kunnat inkluderas. Då denna studie är en undersökning av efterfrågan på bussresor 

antas variabeln ”busspris” vara av större vikt än variabeln ”bilpris”.  

 

Som ovan nämnts har kostnaden för bilåkning inte inkluderats i studien och därmed blir 

variabeln för pris på substitut ofullständig. Priset på substitut består i detta fall endast 

av en skattning av den tid respondenterna tror att det tar att cykla från bostaden till 

centrum. Tiden betraktas som en kostnad. Ju längre tid respondenten tror att cykelresan 
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tar, desto högre är kostnaden för att cykla. Det bör påpekas att sträckan mellan bostaden 

och centrum inte nödvändigtvis är densamma som respondenterna färdats under den 

aktuella dagen. Det är dock rimligt att anta att de som har lång restid till centrum också 

har lång restid till andra färdmål och därför kan denna variabel användas som en proxy 

för priset på substitut. 

 

Inkomstuppgifter saknas i datamaterialet. Däremot finns uppgifter om respondenternas 

sysselsättning. För att kunna skatta respondenternas inkomst, har en uppdelning i tre 

inkomstklasser gjorts i enlighet med Carlsson et al. (2002). I den första inkomstklassen 

finns förvärvsarbetare, egenföretagare, barnlediga och tjänstlediga. I denna grupp är 

den disponibla medianinkomsten 115 900 kronor per år. Den andra inkomstklassen 

omfattar arbetslösa, långtidssjukskrivna och pensionärer. Den disponibla 

medianinkomsten för denna grupp är 90 900 kr per år. Den tredje inkomstklassen, med 

en disponibel medianinkomst på 75 600 kronor per år består av studenter och 

värnpliktiga (Ibid). 

 

Förutom pris, pris på substitut och inkomst, som är teoretiskt motiverade variabler, 

innefattar modellen ett antal attitydsvariabler samt variabler för tillgång till bil och 

körkortsinnehav. 

 

I enkäten fanns frågan om respondenterna har tillgång till bil i hushållet. 

Svarsalternativen var: 

1. Ja, privat bil 

2. Ja, tjänstebil 

3. Nej 

4. Ja, privatbil och tjänstebil 

 

Respondenter som valt svarsalternativ 1,2 och 4, det vill säga, de som har tillgång till 

bil, kodades med 1. De som valt svarsalternativ 3 kodades med 0. 
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Respondenterna ombads att svara på frågorna om de ansåg att det är billigt att åka buss 

med LLT, om de ansåg att LLT håller tiderna och om de ansåg att LLT:s information är 

bra. På var och en av frågorna var svarsalternativen: 

1. Helt oenig 

2. Lite oenig  

3. Lite enig  

4. Helt enig  

5. Vet ej 

 

Respondenter som valt svarsalternativ 3 och 4 betecknades som eniga och kodades med 

1. Respondenter som svarat 1,2 och 5 betecknades som oeniga eller utan uppfattning 

och kodades med 0.  

 

På frågan huruvida buss eller bil prioriterades kodades de som prioriterade buss med 1 

och de som prioriterade bil eller inte hade någon uppfattning kodades med 0. 

 

Reabilitet och validitet 

Begreppen validitet och reabilitet har att göra med tillförlitligheten hos genomförda 

mätningar och undersökningar. Med validitet avses en undersöknings förmåga att mäta 

det som avses att mätas. Reabilitet har att göra med noggrannheten i sig, oberoende av 

vad som mäts (Eriksson, 1999).  

 

Det som avses att mätas i denna uppsats är vilka faktorer som påverkar efterfrågan på 

bussresor. De antaganden som gjorts, bland annat vad gäller inkomst och 

respondenternas kostnad för att åka buss, samt att variabeln för pris på substitut är 

ofullständig kan ha påverkat reabiliteten och validiteten. 

 

4.3 Empiriska resultat 

Resultaten som presenteras i detta avsnitt kommer från regressionsanalysen som gjorts 

utifrån datamaterialet från tidigare nämnda resvaneundersökning. Tabell 4.1 visar 

resultatet från regressionsanalysen. Alla förklarande variabler förutom konstanten och 
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variabeln för busspris är statistiskt signifikanta. De skattade elasticiteterna har alla, 

förutom den för huruvida respondenten tycker att det är billigt att åka buss eller ej, fått 

de förväntade tecknen. 

 
Tabell 4.1. Resultat från regressionsanalysen för efterfrågan på bussresor. 

Beroende variabel: 
Färdmedel (buss) 

 

Förklarande variabler: Koefficient: T-Statistik: 
Konstant  -0,73 -0,56 
Busspris  -0.05 -0,56 
Cykeltid  0,02*** 1,92 
Inkomst  -1,28** -2,07 
Tillgång till bil  -0,48*** -1,80 
Körkortsinnehav  -0,94* -3,80 
Anser 
kollektivtrafiken 
billig 

 -0,5** -2,30 

Anser att 
kollektivtrafiken 
håller tiden 

 1,05* 3,28 

Anser att LLT har 
bra information 

 0,73* 2,92 

Prioriterar buss 
framför bil 

 0,6* 2,69 

* Statistiskt signifikant på 1-procentnivån 
** Statistiskt signifikant på 5-procentnivån 
*** Statistiskt signifikant på 10-procentnivån 

 

De förklarande variablerna för körkortsinnehav, huruvida respondenten anser att 

kollektivtrafiken håller tiden, huruvida respondenten anser att Luleå Lokaltrafik (LLT) 

har bra information och huruvida respondenten prioriterar buss framför bil är statistiskt 

signifikanta på 1-procentnivån. De förklarande variablerna för inkomst och huruvida 

respondenten anser att kollektivtrafiken är billig är statistiskt signifikanta på 5-

procentnivån. De förklarande variablerna för pris på substitut (cykeltid), och tillgång till 

bil är statistiskt signifikanta på 10-procentnivån.  

 

Enligt teorin minskar efterfrågan på kollektivtrafik då priset ökar. Resultatet från denna 

studie tyder på att så också är fallet för busstrafiken i Luleå tätort. Koefficienten för den 
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förklarande variabeln busspris är -0,05 och detta kan tolkas som att en ökning av 

busspriset med en procent medför att sannolikheten för att en respondent ska välja 

färdmedlet buss, minskar med 0,05 procent. Resultatet är dock inte statistiskt 

signifikant. Det kan alltså inte uteslutas att priset inte har betydelse för efterfrågan på 

bussresor. 

 

Priset på substitut, som i detta fall skattades genom respondenternas bedömning av 

cykeltiden från bostaden till centrum, tyder på att efterfrågan på bussresor ökar ju 

längre den uppskattade cykeltiden är. Resultatet överensstämmer med teorin som säger 

att efterfrågan på en vara ökar när priset på substitut ökar. Koefficienten för variabel 

cykeltid är 0,02 och kan tolkas som att sannolikheten att en respondent väljer buss ökar 

med 0,02 procent när respondentens uppskattade cykeltid ökar med 1 procent. 

Resultatet är statistiskt signifikant på 10-procentnivån.  

 

Resultatet för inkomstvariabeln stämmer överens med teorin som säger att 

kollektivtrafik är en inferior vara. För inferiora varor gäller att efterfrågan ska minska 

när inkomsten ökar. Koefficienten för inkomstvariabeln är -1,28 och detta kan tolkas 

som att en ökning av inkomsten med 1 procent gör att sannolikheten för att en 

respondent ska välja färdmedlet buss minskar med 1,28 procent. Efterfrågan på 

bussresor tenderar med andra ord att vara lägre hos respondenter med högre inkomst. 

Resultatet är statistiskt signifikant på 5-procentnivån.  

 

Det verkar finnas ett tydligt negativt samband mellan körkortsinnehav och efterfrågan 

på bussresor. Sannolikheten att en respondent åker buss minskar när denne innehar 

körkort. Koefficienten för körkortsvariabeln är -0,94. Sannolikheten att en respondent 

ska välja buss minskar om respondenten innehar körkort. Detta resultat är statistiskt 

signifikant på 1-procentnivån. Ett negativt samband verkar också finnas mellan 

biltillgång och efterfrågan på kollektivtrafik. Koefficienten för variabeln för biltillgång 

är -0,48. Detta resultat kan tolkas som att om en respondent har tillgång till bil, minskar 

sannolikheten att denne väljer att åka buss. Resultatet för variabeln biltillgång är 

statistiskt signifikant på 10-procentnivån. 
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Ett överraskande resultat är att respondenter som anser att det är billigt att åka buss, 

tenderar att välja andra färdmedel än buss. Koefficienten för variabeln ifråga är –0,5. 

Resultatet är statistiskt signifikant på 5-procentnivån. En tänkbar anledning till detta 

resultat kan vara att det monetära priset inte har någon större betydelse vid val av 

färdmedel. Den generaliserade kostnaden för att åka buss kan vara hög trots att 

biljettpriset är lågt. En respondent kan anse att priset på en bussbiljett är lågt men 

samtidigt ha en hög värdering av tidsåtgången i samband med en bussresa. Om tiden 

värderas högt av respondenten, kan den generaliserade kostnaden för exempelvis 

färdmedlet bil vara lägre än för färdmedlet buss. Detta trots att den monetära kostnaden 

är lägre för färdmedlet buss. 

 

En respondent som tycker att LLT har bra information åker i högre grad buss än de som 

inte tycker att informationen är bra. Koefficienten för informationsvariabeln är 0,73. 

Detta kan tolkas som att sannolikheten att en respondent väljer att åka buss ökar om 

respondenten i fråga anser att Luleå Lokaltrafik har bra information. Resultatet är 

statistiskt signifikant på 1-procentnivån. Detsamma gäller för respondenter som anser 

att LLT håller tiderna. Resultatet är även här signifikant på 1-procentnivån.  

 

Ett log likelihoodtest visar att vi kan förkasta nollhypotesen att alla koefficienter =0. 

 

4.4 Slutlig modell 

Denna modell visar de variabler som är teoretiskt motiverade, det vill säga, pris, pris på 

substitut och inkomst, samt en variabel för körkortsinnehav, en variabel för biltillgång 

och slutligen fyra attityd- och kvalitetsvariabler. 

 

DBuss = - 0,73 - 0,05p1 + 0,02p2 – 1,28y – 0,48bil – 0,94körkort – 0,5billigt + 1,05itid +  
                     (- 0,56)    (-0.56)           (1,92)             (-2,07)       (-1,80)            (-3,80)                       (-2,30)                  (3,28)                      

0.73info + 0,6prio  
(2,92)                 (2,69) 

 

T-statistiken visas inom parentes under de estimerade koefficienterna 
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Kapitel 5 

SLUTDISKUSSION SAMT POLICYIMPLIKATIONER 

 

 

 

 

Syftet med denna uppsats var att försöka finna de faktorer som ligger bakom 

efterfrågan på kollektiva bussresor i Luleå tätort. Resultatet från studien visar att 

efterfrågan beror på priset, individens disponibla inkomst, körkortsinnehav, tillgång till 

bil, priset på andra varor samt vilka attityder resenären har till kollektivtrafiken. Det är 

dock troligt att efterfrågan på bussresor beror av fler faktorer än de som tas upp i denna 

studie. 

 

Något överraskande var resultatet att en individ som anser att det är billigt att åka buss i 

högre grad väljer andra färdmedel än buss. Detta skulle dock kunna förklaras med att 

den monetära kostnaden kan ha en relativt liten betydelse för valet av transportsätt. Den 

generaliserade kostnaden för att åka buss kan vara stor trots att biljettpriset anses vara 

lågt och detta kan vara orsaken till att människor väljer andra färdmedel trots att de 

anser att det är billigt att åka buss. Åtgärder för att minska den generaliserade 

kostnaden, exempelvis genom att öka turtätheten, införa fler direktförbindelser och 

minska restiden kan därför vara ett sätt för kollektivtrafiken att vinna marknadsandelar 

från bilismen.  

 

”Mjuka faktorer” såsom kvalitet och information har i denna studie, såväl som i tidigare 

studier visa sig vara av stor betydelse för val av transportmedel. Vetskapen om dessa 

faktorers betydelse för efterfrågan torde ge incitament åt kollektivtrafikbolagen att 

förbättra informationen kring bussresor, exempelvis vad gäller avgångar och 

förseningar. Kanske skulle fler prova på att åka kollektivt om tidtabeller skickades ut 

till kommunens invånare och kanske behöver tidtabeller och annat informationsmaterial 

bearbetas för att bli mer lättförståeligt?  
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Bussresor och kollektivtrafik i allmänhet är förknippade med en viss tidsåtgång som 

ligger utanför själva bussresan. Till att börja med måste resenären ta sig till hållplatsen. 

Ofta väljer resenären att gå till hållplatsen några minuter tidigare än nödvändigt, för att 

inte riskera att missa bussen. Resultatet blir att resenären får vänta på bussen på 

hållplatsen. När resenären kliver av bussen har hon/han ofta en bit kvar till själva 

slutdestinationen. Den tidsåtgång som krävs för att ta sig till och från hållplatsen samt 

den tid som spenderas på hållplatsen är självklart också av betydelse för 

kollektivtrafikens kvalitet och därmed efterfrågan på kollektivtrafiken. Något som 

också spelar in är hur resan inklusive transport till och från hållplatsen samt vistelsen på 

hållplatsen upplevs. Otrygghet är ett av de främsta skälen till att kvinnor inte åker 

kollektivt på kvällstid. Den upplevda otryggheten kan exempelvis bero på utformningen 

av hållplatsen eller vägen till och från hållplatsen. Åtgärder som syftar till att minska 

den upplevda otryggheten i samband med bussresor kan öka komforten och därmed 

bidra till en ökad efterfrågan.  

 

Resultatet av denna studie visar att tillgång till bil och körkortsinnehav minskar 

sannolikheten att en respondent väljer att åka buss. En orsak till att många föredrar att 

åka bil istället för att åka kollektivt kan vara att resan upplevs som en helhet utan 

avbrott.  Vid kollektivtrafikresor är det i många fall nödvändigt att byta linje för att ta 

sig till slutdestinationen. Dessa byten kan påverka resenärens upplevda komfort och 

den eventuella tid som resenären måste vänta mellan två busslinjer kan upplevas som 

meningslös. Insatser som syftar till att minska avbrotten i bussresorna, exempelvis i 

form av linjedragningar till stora arbetsplatser samt högre turtäthet skulle möjligtvis 

kunna medföra att fler valde att åka buss. 

 27



REFERENSER 

 

 

 

 

Button, K (1993), Transport Economics, Second Edition, University Press, Cambridge. 

 

Carlsson, U och Å Pettersson (2002), ”Vad styr efterfrågan på bilkörning?: en 

fallstudie av Luleå tätort”,C-uppsats vid Luleå tekniska universitet. 

 

Cole, S (1998), Applied Transport Economics, Policy Management and Decision 

Making, Second Edition, Kogan Page Limited, London. 

 

Eriksson, L (1999), Att utreda, forska och rapportera, Liber ekonomi, Malmö. 

 

Gustafsson, A och Å Rystam Gramby (2001), ”Resvanor i Luleå tätort, 

oktober/november 2000”. 

 

Holmgren, J (2001), ”Efterfrågan på kollektiva persontransporter- en studie av lokal 

och regional kollektivtrafik med fokus på Linköpings tätort”, D-uppsats vid Linköpings 

Universitet. 

 

Jansson, J (1996), Transportekonomi och livsmiljö, SNS Förlag, Stockholm. 

 

Jansson, J och R Wall (1994), ”Bensinskatteförändringars effekter”, Rapport till 

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. 

 

KFB-rapport 2000:3, Kollektivtrafiken efter sekelskiftet, Program för forskning, 

utveckling och demonstration. 

 

 28



Krantz, L, (1999), Rörlighetens mångfald och förändring, befolkningens dagliga 

resande i Sverige 1978 och 1996, Kompendiet, Göteborg. 

 

Loncar-Lucassi, V (1998), Spårtrafik kontra buss?, mjuka faktorers inverkan på 

resenärers färdmedelsval, Kommunikationsforskningsberedningen, Stockholm. 

 

Nicholson, W (2002), Microeconomic theory: basic principles and extensions, 

Thomson Learning, London. 

 

Oum, T, Yong, J (1997), “Concepts of Price elasticities of Transport Demand and 

Recent Empirical Estimates: An Interpretative Survey” Transport Economics, 1997. 

 

RES 2001, Den nationella resundersökningen, Statistiska centralbyrån och Statens 

institut för kommunikationsanalys. 

 

Small, K, Winston, C (1999), “The Demand for Transportation: Models and 

Applications” Essays in transportation economics and policy: A handbook in honor of 

John R. Meyer, 1999. 

 

SOU 1997:35, Ny kurs i trafikpolitiken, Slutbetänkande av Kommunikationskommittén. 

 

SOU 2003:67, Kollektivtrafik med människan i centrum, Betänkande från 

Kollektivtrafikkommittén. 

 

 

 

 

 

 

 

 29


