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SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Denna uppsats behandlar efterfrågan på att köra bil inom Luleå tätort och vilka faktorer 

som bestämmer den. Syftet har varit att försöka förklara vilka dessa är och med hjälp av 

en resvaneundersökning, som gjordes på uppdrag av Luleå kommun, har olika 

efterfrågefunktioner tagits fram. Dessa funktioner har skattats och genom statistiska test 

har vi påvisat vilka faktorer som har betydelse för efterfrågan. Det har visat sig att 

befolkningen i Luleå inte är särskilt priskänsliga och att de inte gärna byter från bil till 

buss trots deras positiva inställning till lokaltrafiken. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

This thesis deals with the demand of driving and the factors that decide it and the purpose 

is to explain these determinants. With help of a survey, accomplish by Tyréns 

Infrakonsult by order of Luleå municipality, concerning journeys in the area of Luleå 

several demand functions has been created and then analyzed. The results have shown 

that the population in Luleå is not particularly sensitive to changes in price. The citizens 

seems not very likely to change from car to bus though their attitude towards public 

transports are positive. 
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Kapitel 1 

INLEDNING 

 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

I det förindustriella samhället var det huvudsakliga förflyttningssättet att gå till fots. Detta 

har förändrats över tiden och efter andra världskriget slog personbilismen igenom runt 

om i Europas städer. Vi i Sverige har inte präglats av bilismen i lika stor utsträckning 

som till exempel USA, ändå har samhällets struktur ändrats drastiskt, från landsbygd till 

stadsbygd. 

 

Att förflytta sig har flera viktiga funktioner för dagens människa. Det kan vara en social 

funktion där de sociala aktiviteterna annars kan bli begränsade. Transport gör det också 

möjligt för individen att välja var någonstans man vill bo och på samma gång är det ett 

sätt att skilja mellan arbete och fritid. Icke att förglömma har transport även en tidsaspekt. 

Tar resan för mycket tid i anspråk kommer individen att söka alternativa lösningar 

(Lumsden, 1995, s.33-34). 

 

För att kunna förändra människors resvanor till att bli mer miljömässigt hållbara är det 

nödvändigt att veta hur man reser och varför. Därför är det intressant att se om det idag 

kan finnas möjlighet att minska bilkörningen och ersätta den med kollektivtrafik. Jansson 

[1996] menar att om vi ser 30 år framåt i tiden kommer troligen bilinnehavet i Sverige att 

vara lika högt som i USA idag. Det är dock oklart om beroendet här kommer att bli lika 

fullständigt som i USA. Men låter vi utvecklingen fortsätta i denna takt kan vi räkna med 

en mindre duglig livsmiljö i form av sämre luftkvalitet på grund av mer utsläpp. Frågan 

är om vi är beredda att betala ett högre pris för miljön för att till exempel öka den 

individuella bekvämligheten genom att använda bilen i större utsträckning. 

Kollektivtrafik ses som ett substitut till bilism och i syfte att förbättra miljön torde ett väl 

utvecklat lokaltrafiknät locka fler privatbilister att åka kollektivt. Ett väl utvecklat nät kan 
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bland annat innebära ökad turtäthet och längre sträckning av bussturerna för personer 

som bor långt från centrum. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att försöka förklara vilka faktorer som har betydelse för 

efterfrågan på bilkörning inom Luleå tätort. 

 

1.3 Avgränsning 

Vi har använt oss av en resvaneundersökning som är gjord av Anette Gustafsson och Åsa 

Rystam Gramby vid Tyréns Infrakonsult på uppdrag av Luleå kommun. Enkäten omfattar 

Luleå tätort och skickades till 3030 personer. Uppgifter har samlats från 2005 personer 

och bortfallet var således 34 procent. Undersökningen gjordes i oktober/november år 

2000. Vi begränsar uppsatsen till att enbart gälla dem som uppgivit att de kört bil den 

aktuella resdagen. Vidare har vi gjort en åldersavgränsning med en undre gräns vid 18 år 

för att komma åt de personer som innehar körkort. Någon övre gräns har vi inte dragit. 

Dessa avgränsningar medför att vårt slutliga underlag omfattar 726 observationer. 

 

1.4 Metod 

Den teoretiska basen som vi använder är traditionell mikroteori. Vidare kommer vi också 

att använda ekonometriska modeller där vi skattar efterfrågan på bilkörning i kilometer 

med hjälp av minsta kvadreringsmetoden (OLS). 

 

1.5 Tidigare studier 

I dagens bilburna samhälle är höga halter av utsläpp skadlig för vår livsmiljö varför det 

blir allt viktigare att ta hänsyn till miljön. Flera studier har därför gjorts i syfte att ta reda 

på vad som styr efterfrågan samt, i vissa fall, vilka miljöförbättrande åtgärder som skulle 

vara effektiva.  

 

Carlsson [1999] tittar på affärsresenärers resande mellan Stockholm och Göteborg med 

tåg respektive flyg. Särskilt intresse läggs vid att se om de olika transportsättens 

miljöpåverkan har någon inverkan på individernas val. Slutsatserna som presenteras är att 

resenärerna värderar miljöförbättringar inom flyget högre än inom tågtrafiken. Det anses 



 3

även vara viktigt med pålitlighet inom tågtrafiken. Vidare kan affärsresenärerna bortse 

från kostnaderna då de inte betalar biljetterna själva och på så vis värderas en eventuell 

miljöförbättring högre än om de betalar ur egen ficka.  

 

Alpizar [2001] studerar hur en ökad befolkningsmängd i de flesta utvecklingsländer i 

kombination med bristande stadsplanering och ineffektiva transportsystem orsakar stora 

miljöproblem. Vidare undersöker Alpizar vad som bestämmer valet av transportmedel, 

bil eller buss, för resor till arbetet under rusningstrafik i Costa Rica. Slutsatser som 

dragits av detta är att restiden är den viktigaste determinanten för val av färdsätt för både 

buss och bil. För bil är också reskostnaden en viktig faktor. Ytterligare slutsatser som 

presenteras är att kostnaderna för privat transport måste öka kraftigt samt att buss som 

färdsätt måste göras snabbare och mer pålitlig för att kollektivtrafik ska föredras. En 

intressant aspekt som författaren pekar på är problematiken som kan uppstå när en 

bilförares invanda mönster ska brytas om denne ska övergå till att välja buss som färdsätt.  

  

Fowkes och Nash [1991] analyserar efterfrågan på tågtrafik i Storbritannien. Syftet med 

studien är att undersöka vad som gör att resenärerna väljer ett färdsätt framför ett annat, i 

det här fallet tåg. Vidare har ett försök gjorts att sätta ett monetärt värde på detta val.   

Dessa värden används sedan till att försöka utvärdera vilka förbättringar som ska satsas 

på i framtiden, till exempel snabbare tåg eller hur man ska kunna förutse resenärernas 

upplevda kvalitets- och serviceförändringar. Fowkes och Nash kom fram till att resanden 

som reste i personliga ärenden eller för att besöka vänner och släktingar värderade 

frekvens- och förseningsförändringar högre än andra resenärer. Detta kan förklaras med 

att de var tvungna att vara på plats en särskild tid. En annan slutsats som drogs var att 

resenärer som reste på fredagar var mer känsliga för förseningar än andra. Det fanns dock 

ingen tydlig förklaring till detta.  

 

I Louviere, Hensher och Swait [2000] presenteras en studie där en undersökning visar hur 

en individ gör sitt val när det gäller att ta sig till sitt arbete. Valmöjligheterna för varje 

pendlare är fyra i denna undersökning och dessa är (1) köra bil själv, (2) samåka, (3) tåg 

eller (4) buss. Fem karaktäristika har använts för att specificera nyttan för varje val. 

Dessutom har disponibel inkomst lagts till enbart för de individer som valt att köra bil 
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själv för att se om det är mer troligt att de med en högre inkomst väljer bil för att ta sig 

till jobbet. Författarna anser att sannolikheten är högre att en individ kör bil själv om 

dennes inkomst ökar. Andra slutsatser som dragits är att en pendlare generellt är mer 

känslig för förändringar i restiden än kostnaden att köra bil själv. De är mest känsliga för 

förändringar i väntetiden om ett kollektivt transportmedel väljs. Den allmänna pendlaren 

är villig att i genomsnitt betala $12.36 för att spara en timme som annars skulle spenderas 

i bilen. Samma jämförelse när det gäller tåg är att individen är villig att betala $8.06 per 

person per timme för att slippa spendera den timmen på tåget. 

 

Ovanstående studier kan kopplas till vår uppsats då vi också analyserar efterfrågan på ett 

specifikt färdsätt. Det vi tittar på är vilka faktorer som påverkar efterfrågan på bilkörning 

i Luleå tätort med hjälp av regressionsanalys. Val av metod är det som skiljer sig mellan 

studierna. I vår uppsats använder vi oss av minsta kvadreringsmetoden och i de övriga 

studierna används en mer avancerad ekonometri. 

 

1.6 Disposition 

Kapitel två är ett teoriavsnitt vilket tar upp enskilda individers efterfrågan samt 

marknadsefterfrågan. Det diskuterar också nyttan, olika individers preferenser och 

efterfrågekurvans utseende. Slutligen diskuteras också olika typer av elasticiteter. Kapitel 

tre beskriver den teoretiska modellen och hur vi förväntar oss estimeringen. Det sista 

avsnittet i kapitlet behandlar resvanedata och beskriver hur vi gått tillväga när vi har 

bearbetat materialet. I kapitel fyra presenteras våra resultat och en sammanställning av 

dem görs. Här diskuteras även begreppen validitet och reliabilitet samt diskreta och 

kontinuerliga val. I det femte och sista kapitlet analyseras de ekonometriska resultaten 

som erhållits i föregående kapitel samt så dras även slutsatser.  
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Kapitel 2 

TEORI 

 

 

 

 

2.1 Den individuella efterfrågan 

Med en individs efterfrågan menas vad denne kan och är villig att betala för en viss 

mängd av en vara och kan sammanfattas i den så kallade lagen om efterfrågan: ”Om 

efterfrågan på en vara ökar när inkomsten ökar då måste efterfrågan på den varan minska 

när dess pris ökar”(Varian, 1997, s.147).  

 

Antag ett antal varor, x1, x2……xn, som alla är funktioner av priset (P) för dessa och 

individens inkomst (Y). Vid nyttomaximering kommer efterfrågefunktionerna att få 

följande form: 

 

x1
*= d1(P1, P2 ….. Pn, Y) 

x2
*= d2(P1, P2 ….. Pn, Y) 

. 

. 

. 

. 
xn

*= dn(P1, P2 ….. Pn, Y) 

 

där d är den individuella efterfrågan. 

 

Om vi vet funktionerna d1, d2…..dn, värdet på P1, P2…..Pn och Y samt individens 

preferenser antas vara konstanta kan vi förutsäga hur mycket av dessa varor som 

individen kommer att köpa (Nicholson, 1998, s.125). Det som avgör om en vara är 

normal är om efterfrågan på denna vara ökar vid en inkomstökning. Tar vi bilkörning 

som exempel torde det vara en normal vara då det är rimligt att förvänta sig att en ökad 

inkomst innebär en ökad efterfrågan. 
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Nyttan är bakgrunden till individers totala efterfrågan på aktuella marknader. Det är dock 

viktigt att skilja mellan total nytta och marginalnytta. Total nytta är den totala 

tillfredsställelse en individ upplever genom sin konsumtion av en vara vid en given 

tidpunkt. Med marginalnytta menas den extra nytta en individ erhåller genom att 

konsumera ytterligare en enhet av en vara vid en given tidpunkt. Detta hör samman med 

begreppet om avtagande marginalnytta vilket innebär att ju fler enheter som konsumeras 

desto lägre nytta upplever konsumenten. Genom horisontell addering av enskilda 

individers efterfrågekurvor och tillika marginalnyttan erhålles den totala marknadens 

efterfråga. En individ strävar alltid efter att maximera sin nytta givet sin inkomst och sina 

preferenser. (Nicholson, 1998) 

 

2.2 Marknadsefterfrågan 

Marknadsefterfrågan är summan av alla individers efterfrågekurvor. Antag en ekonomi 

med två varor (x och y) och två individer (1 och 2). Med hjälp av efterfrågefunktioner 

kan respektive individs efterfrågekurva för vara x uttryckas: 

 

x1= dx
1(Px, Py, Y1) 

x2= dx
2(Px, Py, Y2) 

 

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

på marknaden. Vidare möter individerna samma priser, (Px och Py), på varorna och 

efterfrågan kommer att bero på deras respektive inkomster, Y1 och Y2. Inkomsten 

representerar varje individs budgetbegränsning och denna bestämmer hur mycket av 

varan individen kan köpa.  

 

Den totala marknadsefterfrågan för vara x beror på Px, Py, Y1 samt Y2 och funktionen får 

följande form (Nicholson, 1998, s.184 f): 

 

total x = x1 + x2 =  dx
1(Px, Py, Y1) + dx

2(Px, Py, Y2) 
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2.3 Efterfrågekurvan 

Efterfrågekurvan visar ett samband mellan priset på en vara och efterfrågad kvantitet vid 

en given tidsperiod. När det gäller transporter finns det olika typer av kostnader som kan 

mätas. I vårt fall är priset kostnaden för att ta sig mellan två platser (C). Det är detta som 

bestämmer hur mycket bil en individ kör. Andra faktorer som kan avgöra är bland andra 

antal tillgängliga substitut som till exempel buss och priset på bussbiljetter (Ps), 

inkomsten (Y) och preferenser (λ). Vad en individ föredrar är en personlig egenskap som 

karaktäriserar den enskilde konsumenten och som beror på smak, tycke och andra 

personlighetsegenskaper. När det kommer till bilkörning kan olika individer ha olika 

preferenser gällande till exempel prioritering av bil eller buss, bekvämlighet och enkelhet 

att välja bil eller buss. Förhållandet mellan marknadens efterfråga och de faktorer som 

bestämmer den är givna i en efterfrågefunktion. En allmän form av en efterfrågefunktion, 

utifrån de faktorer som angivits, är: 

 

Qd = f (C, Ps, Y, …, λ) 

 

Efterfrågekurvan bygger på antagandet om ceteris paribus det vill säga ”allt annat lika”. 

Det innebär att den enda faktor som ändras är priset och det illustreras som en rörelse 

längs med kurvan. Om någon av de andra faktorerna ändras kommer ett skift i kurvan 

uppstå. Åt vilket håll skiftet sker beror på om den påverkande faktorn ökar eller minskar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 P 

Q 

* P 

* Q 

D 

D’ 

Figur 2.1 Rörelse längs med och skift av efterfrågekurvan. 
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2.4 Elasticiteter 

Elasticiteten mäter den relativa förändringen i en faktor i förhållande till den relativa 

förändringen i en annan faktor (Grubbström, 1997, s.48). Det visar hur känslig 

efterfrågan är om en förändring av en variabel sker. Antag att variabeln B beror på en 

annan variabel, A. Det här förhållandet kan uttryckas som: 

 

...) ,(AfB = , 

 

där punkterna visar att B kan bero på fler variabler än A.  

 

Elasticiteten av B med hänsyn till A definieras i Nicholson [1998] som: 

 

B

A

A

B
AB ×

∂
∂==

A i förändring lProcentuel

B i förändring lProcentuel
,ε  

 

Uttrycket visar hur variabeln B svarar på en förändring, ceteris paribus, till en 1-procentig 

förändring i variabeln A.  

 

2.4.1 Efterfrågans priselasticitet 

Förändringar i priset, P, på en vara medför förändringar på efterfrågad kvantitet, Q, och 

priselasticiteten mäter hur Q svarar på detta. Priselasticiteten definieras som följer: 

 

Q

P

P

Q

P%

Q %
 ×

∂
∂=

∆
∆=Pε    

 

Uttrycket visar hur Q förändras, procentuellt, i förhållande till en procentuell förändring i 

P. Då δQ/δP generellt är negativt, vilket innebär att P och Q rör sig i motsatt riktning, 

kommer elasticiteten, εP, i sin tur också bli negativ. Om εP är –1 innebär det att en 1-

procentig ökning i priset medför en minskning av Q med en procent (Nicholson, 1998, 

s.190). Tillämpas detta på bilkörning skulle efterfrågan på bilkörning minska med εP 

procent i Sverige om kostnaden för att köra bil skulle stiga med en procent.  
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2.4.2 Korspriselasticitet 

Korspriselasticiteten visar hur efterfrågan hos en produkt förändras om priset på en annan 

produkt ändras och definieras som: 

 

A

B

B

A

B

A

Q

P

P

Q

P%

Q%
   ×

∂
∂

=
∆
∆

=
BPε    

 

Om QA och den andra varan, QB, är substitut till varandra kommer δQA/δPB att vara 

positivt och därmed också elasticiteten (Nicholson, 1998, s.193). Exemplifierar vi detta 

med anknytning till vår uppsats kan vi förvänta oss att om priset på en bussbiljett i Luleå 

tätort skulle stiga med en procent skulle efterfrågan på bilkörning öka med 
BPε procent. 

Det skulle innebära att
BPε kommer att vara större än noll då en prisökning på en 

bussbiljett medför att efterfrågan på bilkörning ökar. Detta tyder då på att buss som 

färdmedel är ett substitut till bilkörning.  

 

2.4.3 Inkomstelasticitet 

Denna elasticitet visar förhållandet mellan inkomst- och kvantitetsförändringar. 

Inkomstelasticitet definieras som: 

 

Q

Y

Y

Q

Y%

Q %
 ×

∂
∂=

∆
∆=Yε   

 

För en normal vara är εY positiv eftersom δQ/δY också är positiv. Om εY däremot visar 

sig vara negativ betyder det att varan är inferior. Med en inferior vara menas att 

konsumtionen minskar när inkomsten ökar (Nicholson, 1998, s.192). Om inkomsten 

skulle stiga med en procent skulle efterfrågan på bilkörning öka med εY procent. εY 

kommer då att vara positiv eftersom en inkomstökning rimligen resulterar i en ökad 

efterfrågan på bilkörning.  
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Kapitel 3 

MODELLSPECIFIKATION 

 

 

 

 

3.1 Efterfrågan på biltransporter 

Som framgick i föregående kapitel beror efterfrågan på bilkörning på flera olika faktorer 

och ingen modell kan ta hänsyn till alla dessa. I vår uppsats antas efterfrågan vara en 

funktion av kostnaden per kilometer, priset på bussbiljett, inkomsten och individernas 

preferenser. Vi utgår ifrån att funktionen är en Cobb Douglas-funktion. Den får då 

följande form: 

 

             -              

Y P C  Q 4321   
SD

++
= µλα ββββ

 

 

QD är efterfrågan på bilkörning och vår beroende variabel. α är en konstant, C är 

kostnaden per kilometer, Ps är priset på substitutet, Y är inkomsten och µ är en 

slumpterm. λ representerar respondenternas attityder till transporter och kollektivtrafik. 

β1, β2, β3 och β4 är koefficienter. De förväntade tecknena för de olika koefficienterna 

betecknas + och – i funktionen.  

 

Efter att ha logaritmerat funktionen får den följande form: 

 

dQ log = α +β1 log C + β2 log Ps  +  β3 log Y + … + β4 logλ + logµ 

          -                +                 +            
 

Tecknet för β1 förväntas vara negativt då en kostnadsökning för bilföraren skulle medföra 

en negativ effekt på efterfrågan. För β2 förväntas tecknet bli positivt eftersom en ökning 

av biljettpriset på buss skulle innebära en ökad efterfrågan av bilkörning. Vidare 

förväntas β3 få ett positivt värde då en inkomstökning skulle medföra en stigande 

efterfrågan på bilkörning. Det är svårt att veta vilken effekt olika attityds- och 
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preferensvariabler har på efterfrågan varför det är svårt att veta vilket tecken som 

förväntas. 

 

3.2 Datamaterialet 

Materialet vi tagit del av är omfattande i den bemärkelsen att det ställts många frågor 

kring Luleåbornas resvanor. Det innebär att det finns mycket information som är möjlig 

att bearbeta. Emellertid finns det vissa brister i det också vilket har inneburit att vi varit 

tvungna att göra vissa justeringar. En brist som bör poängteras i resvaneundersökningen 

är att frågorna ställts som öppna frågor, vilket inneburit att många utelämnat svar.  

 

Den beroende variabeln är sträckan som individerna har kört i kilometer. Då ungefär två 

tredjedelar av alla tillfrågade inte angivit hur långa deras resor varit i kilometer har vi 

istället valt att använda oss av tiden i minuter där alla svarat. De tillfrågade har gjort 

maximalt tolv resor under den aktuella resdagen, där somliga enbart gjort en resa och 

andra gjort fler. Vi har därefter summerat tiden i minuter för alla dessa resor per individ. 

Vidare har vi antagit en medelhastighet på 50 km/h för alla resande, motiverat med att 

resorna gjorts inom tätorten där denna hastighet är fastställd enligt lag. Sträckan har 

beräknats genom att vi först räknade om hastigheten till km/minut och sedan 

multiplicerade denna med den summerade tiden som individerna uppgett. Denna sträcka 

är vår proxyvariabel vilket innebär en approximering av variabeln. Se bilaga 1 för 

formler. 

 

Kostnaden för att ta sig mellan sitt hem och centrum har angivits i intervaller om 10 

kronor, till exempel 0-10 kr eller 21-30 kr. Vi har använt oss av medianvärdet av 

kostnaden i varje intervall. Det innebär att för intervallet 0-10 kr har kostnaden 5 kr 

antagits och så vidare. För de individer som inte angivit kostnaden mellan bostad-

centrum har vi räknat fram ett genomsnitt baserat på redan angivna kostnader. Vi 

adderade alla kostnader som fanns och dividerade summan med antalet individer som 

angett kostnaden. Därmed fick vi fram den genomsnittliga kostnaden för den aktuella 

sträckan. Därefter har vi räknat fram kostnaden per kilometer för att köra bil, från 

bostaden till centrum, genom att dividera den angivna kostnaden med aktuell sträcka. 
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Genom kontakt med Luleå kommuns stadsbyggnadskontor har vi fått uppgifter om de 

olika sträckorna, fågelvägen, inom Luleå tätort. Se bilaga 1 för formler. 

 

Då vi antagit att bussåkning är ett substitut till bilkörning har vi använt oss av priset på en 

enkelbiljett för Luleås olika busszoner, där zon 2 innefattar alla resande som åker från 

Sunderbyn/Hammaren och Gammelstad/Kyrkbyn och där biljettpriset är 22 kr. Zon 1 

inkluderar alla övriga områden och en enkelbiljett kostar då 14 kr.  

 

Då materialet inte innefattar någon inkomstfråga utan bara typ av sysselsättning har vi 

med hjälp av uppgifter hämtade från Statistiska meddelanden delat in typ av 

sysselsättning i tre olika grupper. Inkomstuppgifterna gäller år 1999 då uppgifterna 

gällande år 2000 ännu inte sammanställts. Första gruppen är förvärvsarbetare, egna 

företagare, barnlediga och tjänstlediga där disponibel medianinkomst är 115 900 kr per 

år. Den andra gruppen består av arbetslösa, långtidssjukskrivna och pensionärer. Deras 

disponibla medianinkomst är 90 900 kr per år. Den tredje och sista inkomstgruppen 

innefattar låginkomsttagare, till exempel studenter och värnpliktiga där disponibel 

medianinkomst är 75 600 kr per år. Detta innebär att sysselsättning ersätts med inkomsten 

vilken då blir en proxyvariabel. 

 

I enkäten ombads respondenterna att svara på frågan om de anser att det är bekvämt att 

åka buss med LLT. Svarsalternativen var helt oenig, lite oenig, lite enig, helt enig och vet 

ej. Vi delade in svaren i tre grupper där vi benämnde de oeniga som negativt inställda, de 

eniga som positivt inställda och de som inte visste bortsåg vi ifrån. Därefter kodades 

dessa grupper som 0 respektive 1. 

 

Vidare tillfrågades respondenterna om deras arbetsgivare tillhandahåller parkeringsplats 

eller inte. Svarsalternativen var endast ja och nej varför kodningen blev 1 respektive 0. 

 

För att kontrollera kostnadskänsligheten hos de tillfrågade har vi använt en dummy där vi 

har multiplicerat tjänstebil med kostnaden per kilometer. Detta för att se om de individer 

som har tillgång till tjänstebil är mindre känsliga för förändringar av kostnaden för att 

köra bil än andra. 
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Ytterligare en fråga som respondenterna svarat på är hur de ställer sig till en förändring 

inom LLT som skulle innebära en snabbare och pålitligare kollektivtrafik. Följande 

svarsalternativ uppgavs: helt oviktigt, lite viktigt, ganska viktigt och mycket viktigt. 

Kodningen gjordes på så sätt att de som tyckte det var lite, ganska eller mycket viktigt 

representerades av en 1 och var alltså positivt inställda till en förbättring av 

kollektivtrafiken. De som tyckte att det var helt oviktigt och alltså negativt inställda till 

en förbättring representerades av 0.  

 

Slutligen har frågan angående om respondenterna ansåg det billigt att köra bil kodats om. 

1 representerar de individer som var helt eniga eller lite eniga, alltså positivt inställda till 

frågan och 0 representerar de individer som ställde sig lite eller helt oeniga, alltså 

negativt inställda till frågan.  

 

Alla attitydsvariabler har visat sig ligga nära varandra, varför vi anser att ovanstående är 

de som är mest relevanta för uppsatsen.    

 

För den intresserade finns möjlighet att kontakta Luleå kommun beträffande den 

fullständiga enkäten som respondenterna tagit del av. 
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Kapitel 4 

EMPIRISKA RESULTAT 

 

 

 

 

4.1 Urvalskaraktäristik 

För att få en uppfattning om de som svarat på enkäten är representativa för befolkningen 

har jämförelser gjorts mellan dessa gällande kön och ålder. Det har visats sig att fler 

kvinnor än män har svarat på undersökningen, 55 procent kvinnor och 45 procent män. 

Detta är något snedvridet i förhållande till fördelningen i befolkningen generellt sett. I 

Luleå tätort är fördelningen 49,9 procent kvinnor och 50,1 procent män. När det gäller 

åldersfördelningen är 66 procent av respondenterna mellan 25 och 64 år, 20 procent är 

mellan 13 och 24 år och 14 procent är mellan 65 och 80 år. Dessa siffror stämmer helt 

överens med urvalet och därmed även med befolkningens fördelning. (Gustafsson, 

Rystam Gramby, 2000). 

 

Tabell 4.1 Könsfördelning 

 Urval i procent Befolkning i procent 

Man 45 50,1 

Kvinna 55 49,9 

 

Tabell 4.2 Åldersfördelning 

Ålder Urval i procent Befolkning i procent 

13-24 20 20 

25-64 66 66 

65-80 14 14 
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4.2 Teoretiskt motiverad modell 

Som vi beskrev i kapitel 3 finns det inte någon modell som tar hänsyn till alla faktorer 

som förklarar efterfrågan på bilkörning. Följande estimerade modell visar de variabler 

som är teoretiskt motiverade samt två stycken attitydsvariabler som lagts till: 

 

logQD = -4.03 – 0.13logC + 0.16logPS + 0.63logY – 0.18logBEKV + 0.002logPARK 

               (-0.50)      (-1.49)                  (0.57)                    (0.92)                  (-1.78)                              (0.02)    

 

där BEKV visar attityden hos de tillfrågade angående hur bekvämt det är att åka buss med 

LLT. PARK är om de tillfrågades arbetsgivare tillhandahåller parkeringsplatser eller ej. 

T-statistiken är presenterad inom parentes under de estimerade koefficienterna. Se bilaga 

2 och 3 för fullständig information.  

 

De skattade elasticiteterna har de tecknen vi förväntat oss. Priselasticiteten är negativ, 

korspriselasticiteten samt inkomstelasticiteten är positiv. En 1-procentig ökning av 

kostnaden per kilometer leder till en minskning i efterfrågan med 0.13 procent. En 1-

procentig ökning av priset på buss per kilometer medför en ökning med 0.16 procent av 

efterfrågan. Slutligen medför en 1-procentig ökning av inkomsten en positiv påverkan på 

efterfrågan med 0.63 procent. Attitydsvariabeln BEKV kan tolkas som att en positiv 

inställning till LLT medför en minskad efterfrågan. PARK kan tolkas som att om den 

genomsnittliga luleåbon erbjuds parkeringsplats av sin arbetsgivare ökar dennes 

efterfrågan. 

 

Förklaringen till efterfrågan på bilkörning är, enligt F-statistik (2.29), vilket innebär att 

nollhypotesen har förkastats. Däremot säger det inte att alla variabler är skilda från noll. 

R2 (0.036), är generellt låg för tvärsnittsdata jämfört med tidsseriedata. Detta kan även ses 

i den studie som presenteras i Louviere, Hensher och Swait [2000] där också R2 blev lågt. 

Det betyder dock inte att det är dåligt då F-statistiken förklarar samma sak och har den 

signifikans, då har även R2 det. Genom att göra dubbelsidigt t-test för de enskilda 

variablerna kommer vi att kunna se om dessa påverkar efterfrågan. T-statistiken säger att 

variabeln som visar om de tillfrågade anser att det är bekvämt att åka med LLT, kan 

förkastas på en 10-procentig signifikansnivå. Därmed har den statistisk signifikans.  
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4.3 Utvidgad modell 

En alternativ modell, där fler attitydsvariabler lagts till, skulle kunna se ut som följer: 

 

logQD  =  3.30 – 0.10logC + 0.07logPS + 0.02logY – 0.09logBEKV + 0.03logSENS +  

   (1.06)      (-1.23)               (0.29)                  (0.08)                (-0.95)                        (1.01)                    

  0.06logKOLL - 0.14logBILL 

   (0.59)                       (-1.04) 

  

där BEKV visar attityden hos de tillfrågade angående hur bekvämt det är att åka buss 

med LLT, SENS visar kostnadskänsligheten för de individer som disponerar tjänstebil 

och KOLL visar hur de tillfrågade ställer sig till en förändring hos LLT där 

kollektivtrafiken skulle bli snabbare och pålitligare. Slutligen visar BILL huruvida de 

tillfrågade anser att det är billigt att köra bil eller ej. Bilaga 2 och 3 presenterar de 

fullständiga resultaten.  

 

Av de skattade elasticiteterna har fyra av sex variabler de tecknen vi förväntade oss. 

Priselasticiteten är fortfarande negativ, korspriselasticiteten samt inkomstelasticiteten är 

även här positiva vilket tyder på stabilitet. En 1-procentig ökning av kostnaden per 

kilometer leder till en minskning i efterfrågan med 0.10 procent. En 1-procentig ökning 

av priset på buss medför en ökning med 0.07 procent av efterfrågan. En 1-procentig 

ökning av inkomsten medför en positiv påverkan på efterfrågan med 0.02 procent. 

Preferensvariabeln BEKV kan tolkas som att en positiv inställning till LLT medför en 

minskad efterfrågan. Koefficienten, SENS, som mäter individens kostnadskänslighet med 

hänsyn till om personen disponerar tjänstebil eller inte, kan tolkas som hur känslig dessa 

individer är för förändringar i kostnaden per kilometer. Detta medför en ökad efterfrågan 

om personen har tjänstebil. KOLL visar att om de tillfrågade ställer sig positivt till att 

kollektivtrafiken ska bli snabbare och pålitligare skulle det medföra en positiv effekt på 

efterfrågan. Slutligen visar BILL att om den tillfrågade anser att det är billigt att köra bil 

skulle dennes efterfrågan på bilkörning minska.  

 

Enligt F-statistiken (1.26) kan nollhypotesen inte förkastas vilket innebär att den 

alternativa modellen inte är mer signifikant än den teoretiska. Däremot visar det på 

stabilitet då tecknen för de teoretiskt motiverade koefficienterna inte har förändrats. R2 
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(0.02) är även här låg och dessutom inte signifikant då nollhypotesen för F-testet inte har 

förkastats. T-statistiken visar att ingen variabel har någon påverkan på efterfrågan. Detta 

innebär att ingen hypotes kan förkastas och någon statistisk signifikans förekommer inte.  

 

4.4 Validitet och reliabilitet 

Gemensamt för de två begreppen validitet och reliabilitet är att de rör tillförlitligheten av 

genomförda undersökningar och mätningar. Med validitet menas en undersöknings 

förmåga att mäta just det som avses att mätas. Begreppet hör helt och hållet ihop med 

vilken avsikten är med undersökningen. Reliabilitet gäller endast noggrannheten i sig, 

oberoende av vad som mäts. Det innebär att slumpen ska påverka mätningen så lite som 

möjligt. I de fall där slumpen har stort inflytande är reliabiliteten låg vilket medför att 

också validiteten blir låg då även det som slumpen inkluderar mäts. Kontentan av detta 

resonemang är att också resultatets tillförlitlighet blir låg  (Halvorsen, 1989, s.64 f). 

 

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

bilkörning. Då uppgifter saknades gällande sträckan i kilometer var vi tvungna att med 

hjälp av tiden i minuter som angivits, räkna om denna till en proxyvariabel. Dessa data är 

inte helt kompatibla med sträckan i kilometer vilket kan ha medfört att resultatet 

påverkats i fel riktning. Vidare kan inkomstvariabeln ha påverkat resultatet i en icke 

önskvärd riktning då de kodats och istället för en individuell inkomst tilldelats tre typer 

av inkomstklasser.  

 

När det gäller reliabiliteten är det flera faktorer som kan ha influerat resultatet. Siffrorna i 

sig är inte helt tillförlitliga förmodligen på grund av att vi använt proxyvariabler. 

Dessutom är det inte statistiskt signifikant då standardavvikelserna är större än vad 

koefficienterna är. Vidare har vi kunnat förkasta nollhypotesen gällande vår teoretiskt 

motiverade modell avseende F-test. Variabeln BEKV kan, med hjälp av t-test, förkastas 

på 10 procent signifikansnivå då det kritiska värdet var lägre än det statistiska. För 

resterande variabler samt vår alternativa modell har vi inte kunnat förkasta någon av 

hypoteserna. Ytterligare faktorer som kan ha påverkat det slutliga resultatet är att många 

respondenter utelämnat svar på vissa frågor vilket gjort att bortfallet blivit stort. Ett 
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exempel på detta är variabeln kostnad för bilkörning per kilometer där vi tvingats välja 

medianvärdet i varje kostnadsintervall.  

 

Valet av transportmedel kännetecknas av en diskret valsituation och på grund av att vi i 

uppsatsen begränsat oss till enbart bil som färdsätt präglas det av detta. Därför kunde en 

modell anpassad till diskreta valsituationer ha varit bättre lämpad. Det fanns dock inte 

utrymme i detta arbete att genomföra det då ligger på en mer avancerad nivå.  
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Kapitel 5 

SLUTDISKUSSION 

 

 

 

 

Syftet med denna uppsats var att försöka förklara vilka faktorer som har betydelse för 

efterfrågan på bilkörning inom Luleå tätort. Regressionerna som genomfördes i kapitel 

fyra visar att det är kostnaden per kilometer, priset på bussbiljett, inkomst och diverse 

attitydsvariabler som förklarar vad som gör att den genomsnittliga luleåbon väljer bil 

istället för buss som färdmedel. Alla teoretiskt motiverade koefficienter som nämnts har 

fått de tecknen vi förväntade oss och modellerna visar på stabilitet då tecknen inte 

ändrades trots att nya variabler lagts till. Däremot kan vi inte med säkerhet fastställa att 

det enbart är dessa som förklarar efterfrågan då modellen inte fångar alla faktorer. 

 

Priselasticiteten i våra två modeller antyder att befolkningen i Luleå tätort är relativt 

prisokänsliga och att de endast skulle påverkas måttligt av en ökad kostnad. 

Korspriselasticiteten innebär att om busspriserna höjs kommer efterfrågan på bilkörning 

att öka vilket betyder att invånarna är förhållandevis prisokänsliga gällande kostnaden att 

köra bil. Det har även visat sig att de boende inom Luleå tätort är tämligen okänsliga för 

förändringar av inkomsten då inkomstelasticiteten är mindre än 1, vilket som vi skrev i 

kapitel 2, bevisar att efterfrågan på bilkörning är en normal vara. 

 

Attityden hos luleåborna angående hur bekvämt det är att åka buss med LLT har visat sig 

vara genomgående positiv och har medfört en minskad efterfrågan. Det kan tyda på att 

det kan finnas ett intresse hos befolkningen i Luleå att byta färdsätt till buss om en ökning 

i till exempel kostnaden för att köra bil eller en sänkning av busspriset skulle ske. Detta 

trots att vi visat på en övergripande prisokänslighet. Samma sak gäller de individer som 

ställer sig positiva till en förändring hos LLT vilket skulle innebära en snabbare och mer 

pålitlig kollektivtrafiken. Det medförde en ökning av efterfrågan vilket inte var något vi 

väntat oss. Även här kan populationens prisokänslighet vara en förklaring till att 

efterfrågan ökade istället för att minska. 
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Om en individ anser att det är billigt att köra bil torde det medföra en ökad efterfrågan. 

Den alternativa modellen visar dock det motsatta, det vill säga att en individ som 

bedömer det billigt att köra bil medför en minskad efterfrågan. Även här kan det bero på 

att individen inte är särskilt kostnadskänslig. I de fall där arbetsgivaren tillhandahåller 

parkeringsplats ger det en positiv effekt på efterfrågan på bilkörning. Denna effekt var 

väntad då det kan uppfattas som en fördel att till exempel inte behöva leta parkeringsplats 

samt att det kan ses som en tidsbesparande faktor. De som förfogar över en tjänstebil är 

mindre känsliga för förändringar i kostnaden för att köra bil per kilometer än de som inte 

har tillgång till det.  

 

I de regressioner som genomförts har vi visat på låg kostnadskänslighet, något som också 

kan kopplas till de tidigare studierna där bland andra Alpizar och Carlsson visade att det 

var en påverkande faktor när det gäller val av transportmedel. En särskild koppling till 

Carlssons studie kan göras där han konstaterar att affärsresenärerna är mindre 

kostnadskänsliga än andra då de faktiskt inte betalar sin biljett, jämfört med de som har 

tillgång till tjänstebil i vår studie. Det innebär att även om kostnaderna ökar medför det 

ingen minskad efterfrågan.  

 

En framtida möjlighet att utveckla denna studie kan vara att försöka komma närmare 

sanningen om vad som egentligen gör att den genomsnittliga luleåbon väljer bil istället 

för buss som färdmedel. En annan infallsvinkel kan vara att se vad som skulle krävas för 

att bilisten istället väljer buss. Då vi har behandlat materialet som ett kontinuerligt val 

borde en modell anpassad för diskreta val vara mer lämplig att använda i en fortsatt 

studie. 
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Bilaga 1 

FORMLER 

 

 

 

 

Beräkning av sträckan per kilometer: 

 

kilometerper sträckan 
minuter 60

km/h 50
 t n =





×∑  

 

där t är tiden i minuter och n är antal resor för respektive individ. 

 

 

Beräkning av kostnaden per kilometer: 

 

C bostad - centrum == ∑
X

cn kostnaden per kilometer 

 

där X är lika med sträckan fågelvägen i kilometer för respektive bostadsområde och c är 

kostnaden för respektive individs resa mellan bostaden och centrum. 
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Bilaga 2 

RESULTATTABELLER AV REGRESSIONER FÖR EFTERFRÅGAN PÅ 

BILKÖRNING 

 

 

 

 

Teoretiskt motiverad modell 

Beroende variabel är log(sträckan i kilometer) 

Urval: 4 718 

Inkluderade observationer: 310 

Exkluderade observationer: 405  

Variabel Koefficient Std.avvikelse t-statistik Sannolikhet 

C  -4.03  8.09  -0.50  0.62 

log(krbil) -0.13  0.09  -1.50  0.14 

log(krbuss)  0.16  0.28   0.57  0.57 

log(inc)  0.63  0.69   0.92  0.36 

bekv  -0.18  0.10  -1.78  0.08 

park   0.002  0.09   0.02  0.98______ 

R2  0.036 

F-statistik 2.29 

 

F- och t-testen är baserade på 5- respektive 10 % signifikansnivå. 
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Utvidgad modell  

Beroende variabel är log(sträckan i kilometer) 

Urval: 4 718 

Inkluderade observationer: 385 

Exkluderade observationer: 330 

Variabel Koefficient Std.avvikelse t-statistik Sannolikhet 

C   3.30  3.10   1.06  0.29 

log(krbil) -0.01  0.08  -1.23  0.22 

log(krbuss)   0.07  0.25   0.29  0.77 

log(inc)  0.02  0.26   0.08  0.93 

bekv  -0.09  0.09  -0.95  0.34 

sens   0.03  0.03   1.01  0.31 

koll   0.06  0.10   0.59  0.55 

bill  -0.14  0.13  -1.04  0.30______ 

R2   0.02 

F-statistik 1.26 

 

F-och t-testen är baserade på 5-respektive 10 % signifikansnivå. 
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Bilaga 3 

VARIABELFÖRTECKNING 

 

 

 

 

Variabel Beteckning 

Sträcka i kilometer Q 

Kostnad per kilometer C 

Kostnad för buss Ps 

Inkomst Y 

Bekvämt att åka med LLT BEKV 

Erbjuds parkeringsplats  PARK 

Kostnadskänslighet SENS 

Förändring hos LLT KOLL 

Billigt att köra bil BILL 
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