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Abstract 

Då riksdagen nyligen satt upp nya ambitiösa mål för att minska växthusgasutsläppen i allmänhet 

och för vägtrafiksektorn i synnerhet föreligger det ett behov av studier på hur denna målsättning 

ska nås på kostnadseffektivaste vis. Vad som bland annat behövs är kunskap om 

egenpriselasticiteten på drivmedel vilket är vad denna uppsats ämnar bidra till. För att erhålla 

mer korrekta skattningar av efterfrågan på drivmedel har konsumtionen av drivmedel brutits 

ner i sina elementära beståndsdelar, fordonsparkens storlek, den genomsnittliga 

energieffektiviteten och medeldistansen som personbilar körs. På grund av variablernas 

karaktär har en dynamisk felkorrigerings modell (ECM) används på tidseriedata från Sverige 

mellan åren 1979-2016. Inget konsistent samband mellan drivmedelspris och energieffektivitet 

har kunnat hittas. Egenpriselasticiteten på drivmedel för personbilstrafiken skattas på lång sikt 

till -0.9. Givet fortsatt BNP utveckling och i övrigt samman förutsättningar som tidigare, 

uppskattas att drivmedelspriset måste öka med ca 90% för att personbilstrafiken ska uppnå sin 

andel av de utställda miljömålen på vägtransportsektor. 
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1. Introduktion 
 

”När vi fick bil fick vi bestämma vart vi skulle åka, när vi skulle åka. Vi kom till metropolen 

Katrineholm, vi kom till Svampen i Örebro. Men vi kom inte till Stockholm för Stockholm var 

farligt för en bonde från Sörmland.” 

- Göran Persson (f.d. Statsminister) 

För många är bilen den stora symbolen för frihet, samtidigt är bilen en av de största bovarna i 

vår tids kanske största kris. En kamp mot klockan där en omställning mot ett fossilfritt samhälle 

tycks vara nödvändig. De senaste hundra åren har jordens medeltemperatur kraftigt avvikit från 

de tidigare normala och väl känt är att utsläppen av koldioxid anses vara det som mest 

påskyndar växthuseffekten. Vägtransporten med personbilar stod år 2016 med sina 10,3 

miljoner ton växthusgaser för ungefär en femtedel av Sveriges samlade växthusgasutsläpp och 

i förhållande till andra sektorer går utsläppsreduktionen långsamt för vägtrafiken 

(Naturvårdsverket 2017a). Det tycks finnas både tekniska men kanske framför allt sociala 

förhållanden som gör transportsektorn extra bekymmersam att lyfta in i en ny fossil fri tid, då 

den frihet och flexibilitet som bilen erbjuder människan förefaller svår att överge. 

Riksdagen har slagit fast en målsättning om att minska koldioxidutsläppen från 

inrikestransporter (inrikes flygtrafik undantaget) med 70% år 2030 från 2010 års nivåer (prop. 

2016/17:146, bet. 2016/17: MJU24, SFS 2017:720). Då koldioxidutsläppen står i direkt 

proportion till konsumtionen av fossila drivmedel är det ett måste att minska konsumtionen av 

dessa för att kunna minska utsläppen. I Sverige regleras idag utsläppen från vägtransporten med 

personbilar med flera olika ekonomiska styrmedel, delvis beroende på vilka utsläpp som önskas 

reduceras. I Sverige, likt många andra länder, är det enskilt största styrmedlet den direkta 

beskattningen på konsumtionen av fossila drivmedel genom energiskatt och koldioxidskatt. 

Tillsammans utgör dessa två punktskatter en betydande del av det pris som möter konsumenten 

vid pumpen. Den 20 augusti 2018 låg Sveriges genomsnittspris per liter bensin på 16,05 kr (EU-

kommissionen 2018). Om den andel av momsen som tillkommer på grund av punktskatterna 

inkluderas, så uppgår den extrabeskattningen av bensinen vid detta tillfälle till 8,05 kr dvs 

ungefär 50% av priset vid pump. Förhållandena är snarlika för dieselbränslet. Även om målen 

med och effekterna av samtliga styrmedel är nödvändiga för att ge en fullständig bild av ämnet, 

begränsas denna uppsats till att främst behandla beskattningen av drivmedel och målsättningen 

om de minskade koldioxidutsläppen. 
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1.1 Syfte 
Eftersom beskattningen av drivmedel är ett ämne för politiska diskussioner och beslut, behövs 

ständigt ny uppdaterad kunskap och underlag om konsumenternas priselasticitet, dvs. hur 

efterfrågan påverkas av prisförändringar. Tidigare forskning visar i de flesta fall, om än i väldigt 

varierad grad, ett negativt samband mellan pris och konsumtion (Dahl, Sterner, 1990). Givet att 

nuvarande målsättning ämnas nås, måste då priset på drivmedel öka för att konsumtionen ska 

minska i efterfrågad grad, och i så fall i vilken grad? Denna fråga kan först besvaras när 

priselasticiteten för drivmedelskonsumtion är känd. Därför blir de två frågeställningar som 

uppsatsen ämnar reda ut följande: 

Hur elastisk är drivmedelsefterfrågan hos den konventionellt drivna personbilstrafiken? 

Tycks nuvarande beskattning av drivmedel räcka för att nå personbilstrafikens andel av de 

utställda miljömålen på transportsektorn, om ej hur behöver den förändras? 

 

1.2 Metod 
Metodvalet i denna uppsats kan beskrivas som en trestegsraket och skiljer sig från 

konventionella metoder främst i valet av datamaterial. Intuitivt tycks den mest rimliga 

angreppsmetoden vara att beräkna priselasticiteten baserat på tidsseriedata på konsumerade 

volymen drivmedel och prisstatistik. Men att använda detta data för att beräkna priselasticiteten 

för drivmedel inom vägtransportsektorn är problematiskt. All bensin och diesel som säljs 

konsumeras nämligen inte inom vägtransportsektorn. Enligt uppskattningar som gjordes 1995 

användes uppskattningsvis 4% av den totala konsumerade volymen bensin utanför 

transportsektorn (gräsklippare etc.). För dieseln är siffran än mer betydande, en tredjedel av 

diesel uppskattades användas utanför vägtransportsektorn, främst inom jordbruket, men även 

inom, sjöfart, järnvägstrafik m.m. (VTI, 1999). Hur dessa förhållanden påverkats över tid 

innebär en osäkerhetsfaktor. Även om antagandet görs om att priselasticiteten för drivmedel 

inköpt för andra ändamål än inom transportsektorn är identiskt med det inköpt för användning 

inom vägtransportsektorn uppstår problem, av mer statistisk karaktär. Det är nämligen svårt att 

särskilja det långsiktiga sambandet mellan efterfrågan och priset på drivmedel från andra 

faktorer. Orsaken är främst en diskontinuerlig utveckling av fordonens energieffektivitet och 

en enorm ökning av antalet dieseldrivna personbilar. 

Genom att använda en ”bottom up” metod där konsumtionen av drivmedel bryts ner i dess 

beståndsdelar (fordonsparkens storlek, fordonens genomsnittliga färdsträcka och fordonens 

energieffektivitet) och med hjälp av data rörande dessa variabler skatta den totala 

drivmedelskonsumtionen kan ett mer tjänligt datamaterial erhållas. Även om intensionen initialt 

var att uppsatsen skulle behandla hela transportsektorn tvingades ambitionen på grund av 

tidsbrist att begränsas till personbilstransporter. Detta då databehandlingen som följer denna 

angreppsmetod är mycket tidskrävande. Med anledning av att uppsatsen behandlar 

drivmedelskonsumtionen för personbilar och inte hela transportsektorn tvingades även 

skattningarna att endast behandla den aggregerade drivmedelsefterfrågan och inte bensin- och 

dieselefterfrågan separat. Anledningen till detta är att efterfrågan på diesel från personbilsektorn 

har ökat enormt under de senare av de studerade åren, se figur 3.4, och att denna 

efterfrågeökning inte kan kopplas ihop med drivmedelspriserna utan i huvudsak antas bero på 

exogena faktorer (information, fordons attribut, miljöbilspremie, etc.). 
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Efter att skattningarna av fordonsstockens storlek, samansättning, energieffektivitet samt 

drivmedelskonsumtionen har gjorts, används datamaterialet till att, med hjälp av olika 

ekonometriska metoder, besvara uppsatsens första frågeställning. Slutligen används den 

skattade priselasticiteten för att simulera olika framtidsscenarier kring den fossila 

drivmedelskonsumtionens framtida utveckling och således besvara uppsatsens andra 

frågeställning om vilken prisnivå som erfordras för att uppnå givna klimatmål. 

Metodvalet är tveeggat. De stora fördelarna ligger dels i att en korrekt gjord skattning av 

drivmedelskonsumtionen ger ett mer verklighetsnära och gediget datamaterial, vilket i 

förlängningen ger bättre skattningar av priselasticiteten, och dels i att skattningar kan göras på 

vardera beståndsdelar av priselasticiteten (elasticiteten på transportefterfrågan, etc.) och på så 

vis kringgå problematiken med en diskontinuerlig utvecklig av energieffektiviteten av 

fordonsstocken. Nackdelen är att en felaktigt specificerad skattnings modell för konsumtionen 

av drivmedel, fordonsparkens fördelning och vilka fordon som kör vilka distanser leder till 

felaktiga estimat för alla skattningar av elasticiteter samt vidare beräkningar av optimal 

beskattningsnivå. I ljuset av metodvalets eventuella fördelar och brister bör detta arbete ses som 

ett tillskott i fältet vilket kan användas, tillsammans med studier av liknande frågeställning men 

med andra metodval, för att bilda sig en uppfattning om ämnet. 

 

1.3 Uppsatsens fortsatta disposition 

Uppsatsens fortsatta disposition är som följer: först kommer en bakgrundsbeskrivning av 

drivmedelsbeskattning och varför den är motiverad, därefter kommer metoderna för att skapa 

datamaterialet att avhandlas. Sedan kommer den empiriska modellen att beskrivas och 

resultaten från de ekonometriska körningarna och simuleringen att redovisas, sist kommer en 

diskussion.  
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2. Bakgrund till drivmedelsbeskattningen 
 

Enligt neoklassisk nationalekonomisk teori ägnar sig alla individer åt nyttomaximerande utefter 

vad deras budgetrestriktion tillåter. (Alfred Marshall, 1891, s.82) Den avtagande 

marginalnyttan för varor beskrivs av konsumentens indifferenskurva som visar 

konsumtionsförhållandet mellan två varor där nyttan är lika. Individen maximerar sin nytta i 

den punkt där indifferenskurvan precis tangerar budgetrestriktionen. (Gravelle, Rees. 2004) 

Uppställt i en förenklad ekvation tar detta sig följande utryck: när individ 𝑗 får sin inkomst (𝑦𝑗) 

väljer den mellan att konsumera drivmedel till sin bil (𝑞𝑑) eller att konsumera andra varor (𝑞ö). 

Fördelningen mellan varorna bestäms så att individ 𝑗 upplever sig maximera sin nytta (𝑈𝑗). 

Fördelningen beror således på individ 𝑗:s preferenser (𝑧𝑗) och priset på drivmedel (𝑝𝑑) kontra 

priset på andra varor (𝑝ö). Om priset på exempelvis drivmedel höjs har konsumenten en rad 

valmöjligheter. Denne kan (I) konsumera mindre drivmedel utan att övergå till ett substitut och 

således delvis frånse sina behov att transportera sig, (II) övergå till att konsumera en 

substitutvara som genererar en liknande nytta för konsumenten, (III) konsumera lika mycket av 

varan och låta den ta upp ett större utrymme av budgeten. I verkligheten hanterar oftast 

konsumenten en prishöjning genom en blandning av de olika alternativen. 

(Ekvation 2.1) 

𝑀𝑎𝑥 𝑈𝑗  (𝑞𝑑 , 𝑞ö, 𝑧𝑗) 

𝑆. 𝑡. (𝑦𝑗 = 𝑝𝑑𝑞𝑑 + 𝑝ö𝑞ö) 

𝑞𝑗
𝑑 = 𝑓(𝑝𝑑 , 𝑝ö, 𝑧𝑗) 

Vidare föreslår teoribildningen att samhället består av en mängd aktörer (konsumenter och 

producenter) som alla fattar rationella beslut för att maximera sin nytta. Om det råder fri 

konkurrens mellan aktörerna att konkurrera i nyttomaximeringssyfte, dvs. det råder en fri 

marknad, kommer detta resultera i en så optimal resursallokering som möjligt. Detta förhållande 

brukar omnämnas som den perfekta marknaden och kräver att en rad antaganden, vilka senare 

kommer problematiseras, är uppfyllda. Om ett företag på den perfekta marknaden försöker ta 

överpriser för en vara väljer konsumenten att konsumera en liknande vara från ett 

konkurrerande företag. Om konsumenterna efterfrågar en produkt som inte finns, så styr 

producenterna om sin tillverkning så att de kan producera den efterfrågade varan. Detta då 

producenterna maximerar sin nytta genom att öka sin vinst, varvid de är ivriga att sälja mer. 

Den ständiga konkurrensen på marknaden präglas av något som kan liknas vid en ekonomisk 

evolution där ineffektiva företag och processer slås ut och byts ut mot nya vilka är mer effektiva 

och nyttogenererande för konsumenterna (Konkurrensverket 2016). 
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2.1 Marknadsmisslyckanden 
Verkligheten och teorin är inte alltid förenliga. Den perfekta marknaden bygger bland annat på 

antaganden om att alla aktörer har fullständig information, att det inte existerar några externa 

effekter och att kollektiva varor inte existerar (Konkurrensverket 2016). I verkligheten innebär 

konsumtionen av flertalet varor externa effekter. Den som exempelvis nyttjar sin bil till 

transport bidrar till att generera buller och utsläpp. I den oreglerade marknadsekonomi 

värdesätts inte de externa effekterna. Ingen betalar för positiva externa effekter och ingen får 

betalt för att drabbas av de negativa. Innebörden av detta är att i den oreglerade marknaden kan 

dagens konsumenter konsumera varor till ett rabatterat pris, där kostnaden för exempelvis 

koldioxidutsläpp inte möter konsumenterna. Denna kostnad får istället betalas av framtida 

generationer i form av miljöförstöring. Marknaden i sin oreglerade form är alltså oförmögen att 

hantera en optimal resursallokering över tid.  

Varor som det varken råder rivalitet om eller exkluderbarhet av benämns ofta inom 

nationalekonomisk terminologi för kollektiva varor (Brännlund, Kriström, 2012). Atmosfären 

kan kategoriseras in bland dessa. Då ingen kan åberopa sig äganderätten över atmosfären men 

alla kan använda den finns där en inbyggd problematik som visualiserades genom Garrett 

Hardins beskrivning av fåraherdarnas dilemma (Hardin, G, 1968). Hardin beskriver en 

problematik där alla vill maximera sin nytta av de kollektiva varorna, men då ingen äger dem 

finns inget naturligt element som reglerar att nyttjandet sker på ett långsiktigt hållbart vis. 

Sammantaget motiverar dessa marknadsmisslyckanden statliga ingripanden i marknaden. 

Detta förhållande har politiker tagit fasta på och runt om i världen används både lagar och 

ekonomiska styrmedel för att reglera utsläpp i atmosfären. (Perman, 2003, s.221). 

 

2.2 Kostnadseffektiva styrmedel 
Den givna utgångspunkten vid beskattning av utsläpp är att skattesatsen bör sättas med 

utgångspunkten att förorenaren betalar för sin påverkan, alltså att konsumenten möter den 

egentliga kostnaden av sin konsumtion. Detta är även utgångspunkten i den svenska 

utformningen av de ekonomiska styrmedlen (Ds 2009:24, s.133). Denna målbild är dock 

mycket svår att uppnå i verkligheten. Faktum är att ingen kan säga vad de reella kostnaderna 

av miljöförstöringen är, dels då det ej är klarlagt exakt vilka konsekvenser det kan få, och dels 

då det snarare är en politisk värderingsfråga hur stort värde naturen har. (Perman, 2003, s.249). 

I Sverige används istället målstyrning bestämd från politiskt håll. Miljönytta mätt i kronor ställs 

alltså inte mot kostnader mätt i kronor. Vad som istället görs är att styrmedel utformas så att 

målsättning om miljönytta mätt i kvantifierade miljöeffekter, som tex. antal minskade utsläpp 

mätt i ton koldioxidekvivalenter, nås till lägsta möjliga kostnad mätt i kronor. Detta är vad som 

oftast brukar omnämnas som kostnadseffektiv klimatpolitik. (Ds 2009:24, s.136). 
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Ett viktigt konstaterande när det kommer till kostnadseffektivitet är att klimatet påverkas lika 

negativt av ett utsläppt ton koldioxid oavsett om det kommer från en jordbruksmaskin eller bil 

och oavsett om det kommer ifrån Sverige eller andra sidan jorden. Den kostnadseffektiva 

miljöpolitiken ämnar alltså minska koldioxidutsläppet där marginalkostnaden per enhet utsläpp 

är som lägst (Finansdepartementet 2007). Detta förhållande har medlemsländerna inom EU 

tagit fasta på och 2005 infördes handel med utsläppsrätter genom EU-ETS (European Union 

Emission Trading System) inom ett flertal av de utsläppsintensiva produktionssektorerna (SFS 

2004:1199). Systemet går ut på att aktörerna på marknaden kan köpa och sälja rättigheter att 

släppa ut koldioxid. Genom att utnyttja marknadsmekanismen förväntas aktörerna handla med 

utsläppsrätterna så att utsläppsminskningarna sker där de har lägst marginalkostnad. Av alla 

utsläpp som sker inom EU ingår ungefär 45% inom systemet för handeln med 

utsläppsrättigheter (Konjunkturinstitutet, 2017). 

 

2.3 Beskattning av transportsektorn 
Transportsektorn, flygtrafiken delvis undantagen, ingår inte i EU-ETS. När inte 

marknadsmekanismen används för att uppnå en kostnadseffektiv klimatpolitik måste de 

ekonomiska styrmedlen utformas på ett sådant vis att de ekonomiska incitamenten gör att 

utsläppsreduktionen sker där marginalkostnaden för utsläppsreduktionen är som lägst. Detta 

antas göras genom generella skatter så direkt på utsläppen som möjligt (Ds 2009:24, s.136).  

Det ekonomiska styrmedel som bäst uppfyller detta kriterium är utan tvivel en generellt 

utformad koldioxidskatt. Koldioxidskatten skiljer sig från energiskatten i den mening att den 

principiellt bestäms från utsläppsmängden som konsumtionen är behäftad med. Energiskatten 

å andra sidan bestäms från energiinnehållet i den konsumerade varan. 

Begreppet generell innebär att skattesatsen ska vara proportionerlig mot de koldioxidutsläpp 

som den fossila förbränningen genererar och att skattesatsen är lika oavsett genom vilken 

energikälla eller i vilken sektor som utsläppen skett. Vid en höjning av koldioxidskatten höjs 

även kostnaderna för koldioxidutsläpp. Detta kommer leda till att aktörerna med förhållandevis 

låga nyttoförluster av att minska sina utsläpp kommer vara de första att minska sina utsläpp, så 

länge nyttoförlusterna av att minska utsläppen är lägre än de som blir av att betala det nya högre 

priset på utsläppet. På så vis uppnås en kostnadseffektiv klimatpolitik även utanför EU-ETS. 

Fördelarna med generella skatter på utsläppen är flera, om de jämförs mot mer riktade skatter 

eller subventioner. Fordonsskatten är exempelvis inte alls lika träffsäker mot 

koldioxidutsläppen då den är indifferent till fordonsägarens faktiska utsläpp. Generella skatter 

kräver dessutom minsta möjliga detaljkunskap för att uppnå kostnadseffektivitet. Olika 

subventioner, eller riktade punktskatter kräver mycket detaljkunskap hos beslutsfattarna. 

Problemet med detaljkunskap är att den inte alltid är så enkel att besitta korrekt detaljkunskap. 

Detta problem har under de senaste åren blivit mycket tydligt när dieselbilar som för tio år sedan 

blev subventionerade på grund av sin energieffektivitet, idag med en mer uppdaterad 

detaljkunskap anses vara en miljöbov (Konkurrensverket, 2016). Ytterligare en nackdel med 

subventioner är att de frångår principen om att förorenaren ska betala kostnaden för utsläppen. 
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2.4 Avvikelser från kostnadseffektiviteten  
Även om en välavvägd generell och teknikneutral koldioxidskatt är det ekonomiska styrmedel 

som är bäst lämpat för att uppnå en kostnadseffektiv klimatpolitik så är inte de ekonomiska 

styrmedlen i Sverige utformade på ett sådant vis. I Sverige riktas ett flertal andra ekonomiska 

styrmedel mot bilister så som energiskatt, fordonsskatt, supermiljöbilspremie, trängselavgifter 

och forsknings och utvecklingsbidrag (FoU). Därutöver är inte koldioxidskatten generell och 

teknikneutral. Vissa av dessa frångåenden från grundprinciperna kan motiveras med att man 

vill motverka andra externa effekter än just utsläppen, som tex. trängselskatten vilken främst 

syftar till att motverka just överbelastning på vägnätet. Andra kan delvis motiveras av fiskala 

skäl som exempelvis energiskatten och fordonsskatten. Styrmedel som fordonsskatten och 

supermiljöbilspremien i syfte att minska koldioxidutsläppen kan motiveras av 

informationsasymmetrier hos nybilsköpare som inte grundar sina val av nybil på korrekt 

information om framtida bränslekostnader (Ds 2009:24, s.139). 

Med utgångspunkt i att utsläppsminskningen bör ske där det är lägsta marginalkostnad att göra 

dem, finns det även en problematik i att den svenska beskattningen av koldioxidutsläpp är klart 

högre än omvärldens. Detta brukar motiveras med att Sverige vill ha en ledartröja och inspirera 

andra länder i reduktionen av sina koldioxidutsläpp. Detta är ett politiskt mål och det är svårt 

att utvärdera huruvida effekterna av en sådan politik verkligen ger de önskade effekterna. 

Oavsett val av styrmedel är det samhällsoptimala att dessa sätts på ett sådant vis att 

målsättningen precis nås. Om skattenivån på fossila drivmedel exempelvis sätts på en nivå som 

överstiger det som är nödvändigt för att uppnå målsättningen kommer aktörerna göra en 

omotiverat stor välfärdsförlust då de behöver göra en onödigt stor uppoffring i termer av 

konsumtion av varor och tjänster i vid mening. Resonemanget kan exemplifieras genom 

transportföretaget som måste höja sina priser på grund av högre driftkostnader alternativt 

investeringar i mer energieffektivare fordon, vilket leder till lägre efterfrågan på deras tjänster. 

Således är det av vikt att man sätter styrmedlen på en väl avvägd nivå och för att göra detta 

behöver man beräkna priskänsligheten. Genom att ha kunskap om konsumenternas 

priskänslighet vet man nämligen hur stor prisförändring som är nödvändig för att minska 

konsumtionen till den nivå som krävs för att uppnå önskad utsläppsnivå. 
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3. Förstudie 
 

I detta kapitel kommer tillgänglig statistik samt modelarbetet, för att prediktera variabler som 

saknas, att beskrivas. Koldioxidutsläpp är direkt kopplade till konsumtion av drivmedel. 

Konsumtion av drivmedel för en viss bil är i sin tur en produkt av sträckan som fordonet kör 

och dess energieffektivitet. Konsumtionen skiljer sig alltså beroende med vilken bil som 

transporten sker. Det samma gäller på aggregerad nivå. För att kunna beräkna priselasticiteten 

på ett korrekt vis behövs därför gedigen information dels om fordonsparkens sammansättning, 

dels om med vilka fordon som transporterna sker. Indata bearbetas för att få skattningar om de 

konventionella bilarnas konsumerade volym drivmedel, fordonsstockens storlek, dess 

energieffektivitet och distansen den totalt körs. Beskrivningen av bearbetningen är endast 

översiktlig och den läsare som vill veta mer hänvisas till att kontakta uppsatsförfattaren. 

För att förstå förstudiens tillvägagångsätt och dess fördelar bör det understrykas att skattningar 

av konsumtionen och dess utsläpp görs baserat på skattningar det totala transportarbetet med 

personbilar som drivs av konventionella förbränningsmotorer och skattningar av 

energieffektiviteten hos fordonsparken. Genom att använda denna metod uppstår inga problem 

med att personbilar med konventionella förbränningsmotorer kan köras på både 100% 

biodrivmedel (som tex. HVO och FAME) samt hög- och låginblandning av biodrivmedel i de 

fossila drivmedlen. Vad som egentligen skattas är den totala efterfrågan på drivmedel för 

personbilar med konventionella förbränningsmotorer och dessa drivmedel är alltså både de 

fossila drivmedlen och deras biosubstitut. När sedan utsläppen beräknas får detta korrigeras 

med att utsläppsreduktionen som kommer från användningen av biosubstituten räknas bort från 

de totala utsläppen. 

Av tidsskäl, men även på grund av den ringa betydelse det har för resultaten, har inte hybridbilar 

inkluderats i skattningarna. I ett optimalt utformat datamaterial borde hybridbilar vara med då 

de delvis drivs av en konventionell förbränningsmotor. Som nämnt står dock hybridbilarna för 

en försvinnande liten del av fordonsbeståndet (ca 1,6% år 2016) och kan därför bara antas 

påverka resultaten marginellt. Enligt den metodik som används i uppsatsen ingår, till skillnad 

från hybridbilar, inte elbilar i den konventionella fordonsparken, då de på intet sätt konsumerar 

konventionella drivmedel. En elbil ses istället som ett substitut till den konventionellt drivna 

bilen. Det är såklart av intresse att studera även hur elbilsförsäljningen och transportarbetet med 

elbilar påverkas av drivmedelspriser men det är ett ämne som överlämnas till andra att studera. 

Inte heller etanolbilar är inkluderade. Detta val beror på att denna konsumentgrupp har en annan 

nyttomaximeringsfunktion än övriga personbilsbilister. De står till skillnad från övriga 

konsumenter även på kort sikt, närmare bestämt varje gång de tankar, i valet mellan två 

drivmedel (etanol och bensin). Då även priset på etanolen kan tänkas påverka konsumerad 

bensin på kort sikt borde även etanolpriset inkluderas i en modell för att beräkna deras 

priselasticitet. För att kunna använda en så enkel modell som möjligt har alltså dessa bilister 

helt exkluderas i datamaterialet som används för att skatta elasticiteter. 
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I uppsatsen har ingen hänsyn tagits till att en viss del av det totala transportarbetet som utförs 

av den svenska fordonsparken görs i utlandet. Detta kan antagas vara en marginell del av det 

totala transportarbetet och då drivmedelspriserna i de direkt närliggande länderna är snarlika 

till de svenska antas att en absolut merpart av bilisterna som finns med i datamaterialet möter 

samma drivmedelspriser (EU-kommissionen 2018). Sammantaget gör detta att estimaten inte 

snedvrids oskäligt mycket på grund av att en viss del av transportarbetet utförs i utlandet. 

3.1 Indata 
- Personbilar fördelat på årsmodeller (Bil Sweden/tidigare Bilindustriföreningen) 

 

- Personbilar fördelat på drivmedel (Bil Sweden/tidigare Bilindustriföreningen) 

Två datamaterial som finns i den årliga publikationen Bilismen i Sverige och sträcker sig bak 

till 1950.  De är insamlade genom registeruppgifter från bilbesiktningen och skiljer sig från 

SCB:s datamaterial genom att endast de påstälda bilarna redovisas, vilket minimerar felkällor.  

 

- Nybilar (Bil Sweden/tidigare Bilindustriföreningen)  

Ett datamaterial som likt de ovanstående finns i den årliga publikationen Bilismen i Sverige och 

sträcker sig långt bak i tiden.  Det är insamlat genom registeruppgifter från bilhandlarna. Varje 

år redovisas hur många fordon som sålts av de inhemska bilhandlarna och hur stor andel av 

dessa som drivs av vardera drivmedel. En osäkerhetsfaktor med detta datamaterial är att det inte 

innehåller privat import av nya personbilar. Osäkerhetsfaktorn hanteras genom att fördelningen 

mellan drivmedlen antas vara den samma för i Sverige köpta bilar och direktimporterade. 

 

- Nybilars bränsleeffektivitet (Bil Sweden/tidigare Bilindustriföreningen)  

Ett datamaterial som redovisar hur den genomsnittliga bränsleförbrukningen för personbilar ser 

ut för varje årsmodell efter 1978. Datamaterialet är insamlat genom utsläppstester inlämnade 

av bilproducenterna till EU-kommissionen. En osäkerhetsfaktor med detta datamaterial är 

huruvida utsläppen i utsläppstester överensstämmer med de verkliga. 

 

- Körsträckor distansdatabasen (SCB, Trafik analys) 

Ett datamaterial som i princip innehåller alla uppgifter från bilbesiktningen. Urvalet är hela 

populationen men de observationer som av olika anledningar är bortfall eller ej tillförlitliga 

imputeras genom regressionsbaserade skattningar. Uppgifter om körd distans fördelat på 

årsmodeller, fordonens drivmedel, fordonens ålder är alla med. Datamaterialet sträcker sig dock 

endast bakåt till år 1999. Datamaterialet som beskriver fordonsparkenssammansättning skiljer 

sig i distansdatabasen från det som återfinns i Bil Swedens publikation Bilismen i Sverige på 

punkten att alla fordon, även de som är avställda, redovisas i klump i distansdatabasen. 
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- Uppskattat transportarbete för Personbilar 1950-2014 (VTI, SCB, Trafik analys)  

Ett datamaterial skapat av VTI (statens väg och transportforskningsinstitut) där det totala 

transportarbetet på de svenska vägarna, men även vardera fordonsslags transportarbete skattats. 

Detta har gjorts först genom mätningar av transporten på det statliga vägnätet. Skattningarna av 

trafikarbetet på det statliga vägnätet har sedan använts för att tillsammans med olycksstatistik 

från det statligt, kommunala och enskilda skötta vägarna samt förhållandet av transportarbetet 

mellan dessa som uppmättes av Trafikolycksstatistikkommittén (1975), beräkna det totala 

transportarbetet för respektive år från 1950 till 2014. Det totala transportarbetet har sedan 

kunnat separeras mellan de olika fordonstyperna tack vare mätmetodernas utformning som kan 

skilja på axelavståndet för varje registrerat fordon (VTI. 1999). 

 

3.2 Fordonsstockens utformning 

För att förstå skattningsmodellen måste indatats utformning förstås. ”Bilar fördelade på 

årsmodell” innehåller information om antalet bilar år (𝑡) av årsmodell  (å). Antalet bilar per 

årsmodell redovisas enskilt för varje årsmodell från år (𝑡 + 1), dvs nästa års årsmodell, och 

bakåt i tiden, till ett summerings år som redovisar hur många bilar med årsmodeller äldre än  

(å ≤  s) där s står för summeringsåret). Hur många årsmodeller som är redovisade enskilt, och 

således vilket år som är summeringsåret, varierar mellan år men ökar över tid. För år 1979 

redovisas exempelvis årsmodell 1962 (17 år gamla) enskilt medan för år 2016 redovisas 

årsmodell 1985 (31 år gamla) enskilt. Insamlingsmetoden genomgick en förändring 1999. 

Förändringen tar sig uttryck i att nybilarnas årsmodellsfördelning kraftigt ändrades, alla nybilar 

är nämligen ej av senaste årsmodell. Detta innebär en felkälla som ej kunnat åtgärdats.  

För att kunna uppskatta hur många bilar år (𝑡) av respektive årsmodell som drivs på drivmedel 

(𝑖)  används informationen från ”Nybilars fördelning av drivmedel”. Då indatat för 

fördelningen av drivmedel för nybilar äldre än årsmodell 1974 saknas, antas 1973 som basår 

för skattningsmodellen. Basåret kan beskrivas som ett summerings år för skattningsmodellen. 

Fördelningen för drivmedel för årsmodeller äldre än 1974 uppskattas således ej separat för varje 

enskild årsmodell, utan endast i klump. Antal bilar år (𝑡) av årsmodell äldre än 1974 som drivs 

av drivmedel (𝑖) beräknas genom differensen av totala antalet bilar med drivmedel (𝑖) år (𝑡) 

substituerat med summan av bilar år (𝑡) av årsmodeller från 1974 och nyare med drivmedel 

(𝑖). 

År 1992 är summeringsåret i indatat ”Bilar fördelade på årsmodell” 1974, dvs. senare än 

skattningsmodellens basår 1973, varvid summeringsåret från 1992 ersätter basåret som den 

årgång som summerar alla bilar vars årsmodell inte redovisas separat. Förhållandet mellan 

drivmedlen antas vara konstant över tid, vilket är ett antagande som inte tycks stämma då 

exempelvis dieselbilar, under de tidigare åren, avregistrerades i snabbare takt än bensinbilarna. 

Detta gör att det skattade antalet dieselbilar år (𝑡) kan bli större än det riktiga antalet dieselbilar 

år (𝑡). För åren där basåret ingår korrigeras detta problem genom att antalet bilar som summeras 

i basåret, dvs är äldre än 1974, minskar eller ökar. Men för åren där summeringsårgången ersatt 

basårgången finns inte denna inbyggda mekanism i skattningsmodellen. För att komma till rätta 

med detta inkluderas för år 1992 och där efter en korrigeringsterm. Detta så att summan av 

antalet bilar som drivs på drivmedel (𝑖) av varje årsmodell (å), år (𝑡) överensstämmer med det 

totala antalet bilar år (𝑡) som drivs med drivmedel (𝑖).  
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Ekvation 3.1 (-1991) 𝑛𝑡å𝑖 =  𝑛𝑡å 𝑥 𝛽å𝑖    

Ekvation 3.2 (-1991) 𝑛𝑡𝑏𝑖 =  𝑁𝑡𝑖 − ∑ 𝑛𝑡å𝑖
å=𝑡+1
å=1974  

Ekvation 3.3 (1992-) 𝑛𝑡å𝑖
∗ =  𝑛𝑡å 𝑥 𝛽å𝑖

(𝑛𝑡å 𝑥 𝛽å𝑖)

∑ 𝑛𝑡å𝑖
å=𝑡
å=1974

𝑁𝑡𝑖
⁄

 

Där: 𝑛𝑡å𝑖 är antal bilar år t av årsmodell å med drivmedel i. 

 𝑁𝑡𝑖 är totala antalet bilar år t med drivmedel i. 

 𝛽å𝑖 är andelen nybilar med årgång å som drivs på drivmedel i. 

 𝑛𝑡𝑏𝑖 är andelen bilar år t av årgång 1973 eller äldre (b för basår) som drivs på drivmedel i. 

 t, å, i är indexeringar för år, årsmodell respektive drivmedel. 

 

3.3 Körsträckor 
När fordonsstockens sammansättning är skattad kan distansen som bilar av årsmodell (å)  och 

drivmedel (𝑖) kör år (𝑡) skattas. För att göra detta behövs data på hur stort det totala 

transportarbetet för personbilar är. Här finns det inget data som sträcker sig över hela den 

studerade tidsperioden. Istället får två datakällor länkas samman för att få en hel tidserie. Dels 

är det VTI skattningen för åren 1950-2014 och dels är det distansdatabasen. Som tidigare 

avhandlats i avsnitt 3.1 är VTI skattningen just en uppskattning baserad på en rad data, 

distansdatabasen är däremot ett betydligt mer trovärdigt datamaterial som innehåller större 

delen av den svenska fordonsstocken men har begränsningen att den ej har data innan 1999 och 

därför inte ens täcker halva tidserien. Då de två datakällorna överlappar varandra under 15 år 

kan skattningarna av VTI modellen jämföras med distanserna i distansdatabasen. Det framgår 

tydligt att VTI modellen generellt överskattar transportarbetet från personbilarna. För att 

undvika ett brott i tidserien har VTI skattningarna harmoniserats mot distansdatabasen. En 

harmoniseringsfaktor (𝐻𝐷) har därför beräknats fram baserat på den genomsnittliga 

felpredikteringen av VTI modellen utifrån distansdatabasens data. Det totala transportarbetet 

för personbilar (�̂�) för åren innan 1999 skattas genom att multiplicera VTI modellens 

skattningar med harmoniseringsfaktorn och transportarbetet från 1999 och framåt antas vara 

det samma som distansdatabasen skattat. På så vis erhålls en tidserie för hela perioden utan 

tydliga brott. 

Ekvation 3.4 𝐻𝐷 = ∑
�̂�𝑡

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑑𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠

�̂�𝑡
𝑉𝑇𝐼𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙

𝑡=2014
𝑡=1999 = 0,9785 

Ekvation 3.5 �̂�𝑡<1999 =  �̂�𝑡
𝑉𝑇𝐼𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙 𝑥 𝐻𝐷 

Ekvation 3.6 �̂�𝑡≥1999 =  �̂�𝑡
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑑𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠 
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Figur 3.1. Mil fördelat på drivmedel. 

 

Data från distansdatabasen. 

Nästa steg kan förefalla vara att slå ut transportarbetet på de svenska vägarna proportionerligt 

över alla bilar. Problemet med ett sådant tillvägagångssätt är att det bygger på att alla bilar 

används lika mycket, så är dock ej fallet. Dieselbilar kör längre än bensinbilar (se figur 3.1). 

För att få rätt proportioner i hur distansen fördelas mellan drivmedlen används en 

korrigeringsterm (𝐾𝐷𝑡𝑖)för drivmedel, detta är inget nytt konstaterande och detta är en metod 

som använts i tidigare studier (VTI. 1999). Det datamaterialet som finns att tillgå för att beräkna 

en korrigeringsterm är den från distansdatabasen, och som tidigare nämnt sträcker den sig bara 

bakåt i tiden till år 1999. Detta gör att korrigeringstermen måste uppskattas för tidigare år. Ett 

tydligt mönster är att dieselbilarnas distans sjunkit avsevärt sedan 2005, ett mönster som går i 

samklang med att fler köpt dieselbilar. Det kan ses som att tröskeldistansen för att välja en 

dieseldriven bil framför andra drivmedel sjunkit. För åren 1979 till 2004 låg andelen dieselbilar 

av den totala fordonsstocken relativt stabilt, därigenom antas att tröskeldistansen för att välja 

en dieseldriven bil framför andra drivmedel låg konstant och således även proportionerna i 

distansen körd av vardera drivmedel. Korrigeringsfaktorn för drivmedel antas därför konstant 

för åren 1979 till 2004 och baseras på genomsnittliga proportionerna mellan 1999 och 2004. 

Korrigeringsfaktorn för diesel som används mellan år 1979 och 2004 i denna uppsats är klart 

högre i den som används i (VTI. 1999) på 1,32 men det fanns då inte så mycket data som det 

gör idag, och en ökning av korrigeringsfaktorn till 2,0 för diesel föreslås i senare studier av 

samma institut (VTI, 2007). Korrigeringsfaktorn för åren efter 2004 baseras på 

genomsnittsdistansen för vardera drivmedel från distansdatabasen som ses i figur 3.1. 

Ekvation 3.7 𝐾𝑡𝑖
𝐼 =  

�̅̂�𝑡𝑖

�̅̂�𝑡
 

Ekvation 3.8 𝐾𝑡<2005,𝑖
𝐼 =  

∑ �̅̂�𝑡𝑖
𝑡=2004
𝑡=1999

∑ �̅̂�𝑡
𝑡=2004
𝑡=1999

 

Ekvation 3.9 𝐾𝑡<2005,𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙
𝐼 = 1,88421           𝐾𝑡<2005,𝑏𝑒𝑛𝑠𝑖𝑛

𝐼 = 0,95467 

Där: �̅̂�𝑡𝑖 är den skattade genomsnittliga distansen för alla bilar med drivmedel i år t. 

 �̅̂�𝑡 är den skattade genomsnittliga distansen för alla bilar år t. 
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Ytterligare en faktor som spelar roll för hur transportarbetet är fördelat inom fordonsparken är 

att användandet av bilen påverkas av bilens ålder. Dels körs de allra nyaste bilarna kortare än 

genomsnittsbilen. Därutöver körs de äldre bilarna kortare än genomsnittsbilen (se figur 3.2). 

Inget av dessa förhållanden är svåra att förstå. En nyinköpt bil kan bara användas efter att den 

är köpt, ett faktum som ger till följd att den genomsnittliga nybilen inte kan köras hela året. Att 

äldre bilar körs kortare är också det naturligt och har flera anledningar, den bilägare som 

använder bilen ofta har en större nytta av att den är ny och köper därför en ny bil, den som inte 

har råd med en ny bil har heller inte råd att använda sin bil i någon större utsträckning och sist 

men inte minst att hushåll med flera bilar i större grad använder den nyaste. 

Figur 3.2. Mil fördelat på personbilars ålder. 

 

Data från distansdatabasen.  

Med bakgrund i denna analys behövs en korrigeringsfaktor även för åldern. Baserat på 

fördelningen av genomsnittsdistansen mellan bilar av olika ålder under åren 1999-2016 som 

man får av distansdatabasen kan en sådan beräknas. Här ses varken deskriptivt eller med hjälp 

av regressionsanalys några tecken på att fördelningen förändrats över tid. Med utgångspunkt i 

detta antas att fördelningen mellan årsmodellerna ej förändrats över tid. Observera att 

noteringen (𝑎) som står för age/ålder inte är den samma som noteringen (å)  som står för 

årsmodell. En bil av årsmodell 1999 är (𝑎 = 0) år 1999 men (𝑎 = 10) år 2009 även om 

(å = 1999) är konstant. 
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Ekvation 3.10 𝐾𝑎
𝐴 =  

∑ �̅̂�𝑡𝑎
𝑡=2016
𝑡=1999

17
⁄

∑ �̅̂�𝑡
𝑡=2016
𝑡=1999

17
⁄

 

Där: �̅̂�𝑡𝑎 =  �̂�𝑡𝑎 𝑛𝑡𝑎⁄  dvs. den skattade genomsnittliga distansen för alla bilar av ålder a år t. 

  �̅̂�𝑡 =  �̂�𝑡 𝑁𝑡⁄ dvs. den skattade genomsnittliga distansen för alla bilar år t. 

  17 är antalet studerade år. 

Slutgiltig uppskattad genomsnittligdistans för alla bilar av årgång (å), ålder (𝑎), som drivs av 

drivmedel (𝑖), under år (𝑖). Den betecknas av (�̅̂�𝑡𝑖å𝑎
∗ ) och erhålls alltså av den (förenklade) 

ekvationen: 

Ekvation 3.11 �̅̂�𝑡𝑖å𝑎
∗ = �̅̂�𝑡  𝑥 𝐾𝑡𝑖

𝐼  x 𝐾𝑎
𝐴 𝑥 𝑛𝑡å𝑖𝑎 

Där: �̅̂�𝑡 = den skattade genomsnittliga distansen för alla bilar år t. 

  𝐾𝑡𝑖
𝐼  = Korrigeringsfaktor för drivmedel i, år t. 

  𝐾𝑎
𝐴 = Korrigeringsfaktor för ålder a.  

  𝑛𝑡å𝑖𝑎= antal bilar av ålder a, årgång å, som drivs på drivmedel i, år t. 

 

3.4 Energieffektiviteten 

När både fordonsstockens och distansens fördelning har skattats återstår bara 

energieffektiviteten innan den konsumerade volymen kan beräknas. Energieffektiviteten (𝐼) 

brukar redovisas i liter per 100km Egentligen kan det hävdas att det finns två olika mått på 

energieffektiviteten. Dels fordonsstockens genomsnittliga energieffektivitet och dels den 

använda fordonsstockens energieffektivitet. Båda beräknas i detta arbete och ligger till grund 

för olika tester. Skillnaden ligger i det redan statuerade faktumet att olika bilar används olika 

mycket. Äldre bränsletörstigare bilar används i mindre utsträckning än nyare mer 

energieffektiva. Det samma gäller förhållandet mellan diesel och bensinbilar där de mer 

energieffektiva dieselbilarna används mer. Detta gör att fordonsparkens genomsnittliga 

bränsleförbrukning är högre än den använda fordonens energieffektivitet (se figur 3.3). 

Metoden att skatta de olika måtten av energieffektivitet är förhållandevis lättfattlig. 
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Ekvation 3.11 𝐼 ̅
𝑖𝑡
𝐷 =  ∑ (

�̂�𝑡𝑖å𝑎
∗

�̂�𝑡𝑖

å
1974  𝑥 𝐼�̅�å

𝑁𝑌) 

Ekvation 3.12 𝐼 ̅
𝑖𝑡
𝑆 =  ∑ (

𝑛𝑡𝑖å

𝑁𝑡𝑖

å
1974  𝑥 𝐼�̅�å

𝑁𝑌) 

Ekvation 3.13 𝐼 ̅
𝑡,𝑏𝑒𝑛𝑠𝑖𝑛 & 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙
𝑆 = (

𝐼̅
𝑡𝑏
𝑆

𝑁𝑡𝑏
𝑁𝑡

⁄
) + (

𝐼̅
𝑡𝑑
𝑆

𝑁𝑡𝑑
𝑁𝑡

⁄
) 

Där: �̂�𝑡𝑖å
∗  = den skattade totala distansen för bilar av ålder a, årsmodell å, drivmedel i, år t. 

 �̂�𝑡𝑖  = den skattade totala distansen för bilar för bilar som drivs av drivmedel i, år t. 

 𝑛𝑡𝑖å = antal bilar av årgång å, som drivs på drivmedel i, år t. 

 𝑁𝑡𝑖  = totalt antal bilar som drivs på drivmedel i år t. 

 𝐼�̅�å
𝑁𝑌 = den genomsnittliga energieffektiviteten för med drivmedel i av årsmodell å. 

 𝐼 ̅
𝑖𝑡
𝐷   = den genomsnittliga använda fordonsparkens energieffektivitet för drivmedel i år t. 

 𝐼 ̅
𝑖𝑡
𝑆    = den genomsnittliga fordonsparkens energieffektivitet för drivmedel i år t. 

 

Figur. 3.3. Bränsleeffektivitet utryckt i liter förbrukning per 100km. 

 

Data från egna beräkningar och EU-kommissionen. 
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3.5 Modellkontroll 
Att kontrollera exakt hur väl modellen predikterar personbilarnas konsumtion av drivmedel är 

en omöjlighet. Som tidigare nämnt finns ingen kunskap om hur stor volymen drivmedel som 

faktiskt används av vägtransportsektorn är, än mindre av personbilarna. Vad som kan göras är 

att se om skattningarna följer samma mönster som exempelvis konsumtionen av drivmedel och 

ifall det överensstämmer med tidigare skattningar. När jämförelse ska göras har även den 

skattade bensinkonsumtionen från etanolbilarna inkluderas i uppsatsens skattningar. Dessa 

volymer är som tidigare nämnt ej med i det slutgiltiga datamaterial som skattningarna av 

elasticiteterna bygger på. De anses dock vara av vikt här för att kontrollera modellens 

pricksäkerhet då bensinkonsumtionen från etanolbilar enligt modellens skattningar uppgår till 

ca 7,5% av den totala bensinkonsumtionen år 2016.  

 

Figur 3.4. Skattad konsumtion av drivmedel för personbilar mot total konsumtion. 

 

Data från egna skattningar och SPBI. 

Av figur 3.4 går att utläsa att den skattade konsumtionen bensin av personbilar följer den totala 

konsumtionen av bensin (SPBI) I snitt är den skattade bensinkonsumtionen ungefär 15% lägre 

än den faktiska totala konsumtionen. Detta kan mycket väl ligga i linje med verkligheten. 

Tidigare uppskattningar har som tidigare nämnt kommit fram till att ca 4% av bensinen 

användas utanför transportsektorn och en viss mängd bensin används av andra fordon än 

personbilar. Det kan dock antas att modellen underpredikterar lite då den bygger på de 

utsläppsvärden som rapporteras in till EU-kommissionen. Dessa siffror beskriver genomsnittet 

i Europa och den svenska fordonsparken är en av de mest energiintensiva i Europa, något som 

dessa siffror alltså inte tar hänsyn till. Det syns även att skattningarna inte påverkas alls lika 

mycket av olika chocker som de reella försäljningsvolymerna. Detta beror på att skattningarna 

baseras på distanserna som finns i distansdatabasen och i detta datamaterial syns inte dessa 

chocker till. Att jämföra skattningarna för diesel är betydligt svårare då personbilstrafiken står 

för en så liten del av den totala dieselkonsumtionen. Men även här kan antas att en viss 

underprediktion sker.  
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För vidare modellkontroll ligger jämförelser mot den skattning av utsläppen från 

personbilstrafiken som finns med i naturvårdsverkets årliga nationella utsläppsinventering 

(Naturvårdsverket 2017b) nära till hands. Skattningen är gjord genom HBEFA-modellering av 

svenska miljöinstitutet (IVL). Denna jämförelse redovisas i figur 3.5. För att kunna göra denna 

jämförelse har samma koldioxidekvivalenter använts som de naturvårdsverket baserar sina 

beräkningar på (IPCC, 2006, s.95). Det bör påpekas att detta inte är samma som används vid 

simuleringen senare i uppsatsen, då används istället de som energimyndigheten baserar sina 

beräkningar av reduktionsplikten på. Även här ses att skattningarna gjorda i förstudien följer 

liknande mönster som HBEAF-skattningarna. Då det är svårt att få någon insyn i hur HBEAF-

skattningarna görs är det svårt att härleda de skillnader som ses mellan skattningarna. 

 

Figur 3.5. Skattade utsläpp av växthusgaser mot Naturvårdsverkets skattning. 

 

Data från egna skattningar och Naturvårdsverket. 
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4. Ekonometriska ansatser 
 

Ramverket för den ekonometriska ansatsen som används i uppsatsen är de grundläggande 

ekonomiska teorier om nyttomaximering som tas upp i kapitel 2 om drivmedelsbeskattningens 

bakgrund. För att hantera det faktum att den aggregerade efterfrågan på drivmedel (𝑄𝑑) beror 

på priset på drivmedel (𝑝𝑑), priset på övriga varor (𝑝Ö), inkomsten (𝑦) och antalet personer i 

landet (𝑁), se ekvation 4.1, så har de nominella priserna dividerats med KPI, som likställs med 

priset på övriga varor (𝑝Ö). Befolkningens inkomstnivå beskrivs i reella termer genom att 

använda Sveriges BNP i fasta priser (𝑌𝐹). För att Sveriges befolkningsökning sedan 1979 inte 

ska snedvrida skattningarna av elasticiteterna har alla kvantitetsvariabler dividerats med 

befolkningen i Sverige (𝑁),  för att få dem i per capita termer. Genom denna variabelbehandling 

fås ekvation 4.2. Den konventionella metoden för att beräkna pris- och inkomstelasticiteterna 

utgår från efterfrågefunktionen uttryckt i ekvation 4.2. För att kunna tolka koefficienterna som 

elasticiteter har samtliga variabler logaritmerats. 

Ekvation 4.1 𝑄𝑑 = 𝑓(𝑝𝑑 ,  𝑝ö, 𝑦 , 𝑁 ) 

Ekvation 4.2 �̅�𝑑 = 𝑓(𝑃𝑑 , �̅� ) 

Ekvation 4.3 ℇ𝑃
𝑄 =

𝜕�̅�

𝜕𝑃𝑑  
𝑃𝑑

�̅�
 

Ekvation 4.4 ℇ𝑌
𝑄

=
𝜕�̅�𝑑

𝜕�̅�
 

�̅�

�̅�𝑑 

Där: 𝑃𝑑 = 𝑝𝑑 𝑝ö⁄  

�̅� = 𝑌𝐹 𝑁⁄  

�̅�𝑑 =  𝑄𝑑 𝑁⁄  

Då volymen drivmedel som konsumeras är produkten av fordonsparkens storlek (𝑆), 

genomsnittlig energieffektivitet i fordonsparken (𝐼)̅ och genomsnittlig distans per bil (�̿�), kan 

den aggregerade efterfrågan av drivmedel ses som en funktion av dessa grundelement, se 

ekvation 4.5 (Johansson, Schipper, 1997). En förändring av pris eller inkomst får effekt på alla 

elementen i funktionen och summan av dessa effekter blir effekten på den totala konsumtionen 

drivmedel. Genom att utrycka fordonsparkens storlek i per capita termer, fordon per capita (𝑆̅), 
fås ekvation 4.6 som kan användas för att beräkna elasticiteterna. 

Ekvation 4.5 𝑄𝑑 = 𝑆 𝑥 𝐼 ̅𝑥 �̿� 

Ekvation 4.6 �̅�𝑑 = 𝑆̅ 𝑥 𝐼 ̅𝑥 �̿� 

Ekvation 4.7 �̅�𝑑 = 𝑆(𝑃𝑑 , �̅�) 𝑥 𝐼(̅𝑃𝑑, �̅�) 𝑥 �̿�(𝑃𝑑 ,  �̅�) 

Ekvation 4.8 ℇ𝑃
𝑄 = ℇ𝑃

�̅� + ℇ𝑃
𝐼̅ + ℇ𝑃

�̅� 

Där:  𝑆 står för fordonsstocken, dvs. fordonsparkensstorlek.  

𝑆̅ står för antal fordon per capita. 

𝐼 ̅står för fordonstockens genomsnittliga energi intensitet, dvs. energieffektivitet. 
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Vidare kan funktionen förenklas genom att slå ihop fordon per capita med genomsnittlig distans 

per bil, vilka ihop bildar efterfrågan på transport med konventionell personbil per capita (�̅�). 

Genom att slå ihop dessa två variabler till den genomsnittliga transportefterfrågan erhålls alltså 

ytterligare ett sätt att utrycka efterfrågefunktionen för drivmedel. Med utgångspunkt i detta sätt 

att utrycka efterfrågefunktionen kan pris- och inkomstelasticiteterna skattas för de olika 

delkomponenterna. Detta förutsätter att det finns ett långsiktigt samband mellan de beroende 

variablerna, i detta fall den genomsnittliga transportefterfrågan med konventionell personbil 

samt den genomsnittliga energieffektiviteten i fordonsparken och de förklarande variablerna, 

drivmedelspris och genomsnittsinkomsten. 

Ekvation 4.9 �̅� = �̿� 𝑥 𝑆̅ 

Ekvation 4.10 �̅�𝑑 = �̅�(𝑃𝑑, �̅�) 𝑥 𝐼(̅𝑃𝑑 , �̅�) 

Ekvation 4.11 ℇ𝑃
𝑄 = ℇ𝑃

𝐷 + ℇ𝑃
𝐼̅

 

Genom att titta på figur 3.3 ses tydligt att fordonsparkens genomsnittliga bränsleförbrukning 

inte bara minskat kontinuerligt under den studerade tidsperioden utan även att minskningstakten 

har varit i princip konstant tilltagande. Detta särskiljer denna variabel från de andra som 

används i den slutliga regressionsmodellen och leder till att, givet de metoder som används i 

denna uppsats, inget långsiktigt kointegrerat samband mellan förändringar i energieffektiviteten 

å ena sidan och förändringar i pris och inkomst å andra sidan kan fastställas (se appendix 1). 

Detta innebär inte att energieffektiviteten per nödvändighet är indifferent av förändringar i 

priserna och inkomsten, utan att de använda metoderna ej kan bevisa ett sådant samband. Även 

om det alltså inte är ett bevis för att energieffektiviteten är indifferent av drivmedelspriset eller 

inkomsterna ger det skäll att misstänka att så är fallet. Vidare i beräkningarna kommer därför 

antas att energieffektiviteten är exogen. 

Givet att energieffektiviteten inte påverkas av drivmedelspriserna eller inkomsten måste 

efterfrågefunktionen på drivmedel för personbilar från ekvation 4.10 formuleras om så den blir 

produkten av den totala efterfrågan på transport med personbil, som är en funktion av 

drivmedelspris och inkomst, och den exogena faktorn energieffektivitet. Fördelen med denna 

angreppsmetod är att om energieffektiviteten är oberoende av förändringar i pris och inkomst 

minimeras felkällor i skattningarna genom att beräkna elasticiteterna med hjälp av 

efterfrågefunktionen utryckt som i ekvation 4.12. Problemet är självfallet det motsatta. 

Ekvation 4.12 �̅�𝑑 = �̅�(𝑃𝑑, �̅�) 𝑥 𝐼 ̅

Ekvation 4.13 ℇ𝑃
𝑄 =

𝜕�̅�

𝜕𝑃𝑑  
𝑃𝑑

�̅�
+  

𝜕𝐼̅

𝜕𝑃𝑑  
𝑃𝑑

𝐼̅
=  

𝜕�̅�

𝜕𝑃𝑑  
𝑃𝑑

�̅�
+ 0 = ℇ𝑌

𝐷 =  
𝜕�̅�

𝜕𝑃𝑑  
𝑃𝑑

�̅�
 

Ekvation 4.14 ℇ𝑌
𝑄 =

𝜕�̅�

𝜕�̅�
 

�̅�

�̅�
+  

𝜕𝐼̅

𝜕�̅�
 
�̅�

𝐼̅
=  

𝜕�̅�

𝜕�̅�
 

�̅�

�̅�
+ 0 = ℇ𝑌

𝐷 =  
𝜕�̅�

𝜕�̅�
 

�̅�

�̅�
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4.1 Datamaterial 
- De skattningar för fordonsstockens storlek, genomsnittlig energieffektivitet i 

fordonsstocken och genomsnittlig distans som gjordes i förstudien 

 

- KPI (SCB) 

 

- Invånarantal i Sverige (SCB) 

 

- BNP fasta priser (SCB) 

 

- Drivmedelspriserna (SPBI, Bilismen i Sverige, egna skattningar av 

energieffektiviteten) 

Det genomsnittliga drivmedelspriset på fossila drivmedel är en variabel som baseras på tidserier 

över bensinpriset, dieselpriset, km-skatten för dieseldrivna personbilar och sedan tidigare 

skattade fördelningen av drivmedel samt energieffektiviteten bland dieselbilar i 

fordonsstocken. Fram till 1993 var inte diesel lika hårt beskattat som bensin, en km-skatt togs 

istället ut för bilar som drevs med diesel. Genom att beräkna hur många km den genomsnittliga 

bilisten med en dieseldriven personbil kom på en liter diesel har detta kunnat multipliceras med 

kilometerskatten för att få ut det reella drivmedelspriset för dieselbilisterna under denna 

tidsperiod. Det genomsnittliga drivmedelspriset för konventionella personbilar har sedan 

beräknats genom att vikta det reella dieselpriset (pris per liter + kilometerskatt per liter) mot 

bensinpriset baserat på hur stor andel av fordonsparken som vid varje enskilt år drivits av 

vardera av drivmedlen. Det har funnits bortfall i datamaterialet över kilometerskatten som har 

hanterats genom imputering. Vidare har kilometerskatten, som baserats på fordonets tjänstevikt, 

beräknats på den genomsnittliga vikten hos dieselbilar under perioden. Det bör även påpekas 

att någon skillnad i pris mellan de helt fossila drivmedlen och de vilka har biodrivmedel 

inblandat inte har kunnat hittas, därför antas priserna vara de samma även för dem. 
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4.2 Modell 
Då ingen av variablerna som använts i modellen var stationär har deras integrationsgrad testats 

genom augmented Dickey Fuller test (se appendix 2) som tidigare nämnt är samtliga variabler 

utom den genomsnittliga energieffektiviteten integrerade av grad ett 𝐼(1). Detta gör att en 

kontroll av existensen av ett kointegrerat långsiktigt samband mellan variablerna kan göras 

genom Johansen test (se appendix 3). Testresultaten visar att det kan antas existerar ett 

långsiktigt samband för de skattade variablerna.  

För att kunna skatta ett samband mellan variabler som är integrerade av grad ett har en ”error 

corection model” (ECM) använts. Grundbulten i en ECM är att det undersöks om det finns 

något element i sambandet som drar det tillbaka till sin jämvikt, något som i den internationella 

litteraturen benämns som ”error correction mechanism”. Det finns ett flertal olika modeller som 

förhåller sig till ”error correction mecanism”. Den som valts att användas i denna uppsats är av 

samma karaktär som beskrivs av Joyce Dargay i hennes rapport till 

Energieffektiviseringsutredningen (SOU 2008:25). Det är i grunden en ”autoregressive 

distriubuted lag modell” där lagglängden bestämts till ett. Lagglängden i modellen har valts till 

ett för att vara enkel att tolka. När lagglängden bestäms måste hänsyn till tidseriens utformning 

och längd tas, i litteraturen föreslås att den bestäms utefter AIC eller Schwarz 

informationskriterium (Verbeek, 2008). 

Likt en ”partial adjustment model” innehåller en ECM en förändringstaktsvariabel, i den 

internationella litteraturen ofta omnämnd som ”speed of adjustment” som speglar det 

förhållande att en högre inkomst eller högre bensinpris inte påverkar konsumtionen i full skala 

direkt. Om priset exempelvis höjs byter man inte transportmedel eller vanor direkt utan detta är 

en process som tar tid. En skillnad mellan en ”partial adjustment model” och en ECM är att 

ECM tillåter att den direkta förändringen mot den nya jämvikten skiljer sig från den som sker 

efterkommande tidsperioder. 

Ekvation 4.15 ∆𝑌𝑡 = (𝜑 − 1)𝑌𝑡−1 +  𝜷𝟎∆𝑿𝒕 + (𝜷𝟎 +  𝜷𝟏)𝑿𝒕−𝟏 

Där:   𝑌𝑡 är responsvariabeln i tidsperiod t.  

𝑿𝑡 är en vektor av förklaringsvariablerna i tidsperiod t.  

𝜷𝟎, 𝜷𝟏 är vektorerna för koefficienterna. 

𝜑 är felkorrigeringstermen 

Den kortsiktiga effekten av en förklaringsvariabel beskrivs av koefficienten 𝛽0. Medan den 

långsiktiga effekten fås genom (𝛽0 + 𝛽1) (1 − 𝜑)⁄ . Om 𝜷𝟏 = 0 dvs. 𝜷𝟎 = (𝜷𝟎 + 𝜷𝟏) 

degraderas modellen till en vanlig ”partiul adjustment model” då den direkta förändringen mot 

den nya jämvikten blir den samma som för de efterkommande åren. Genom att formatera om 

termerna i ekvation 4.15 kan ekvation 4.17 erhållas. 
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Ekvation 4.16 ∆𝑌𝑡 = 𝜷𝟎∆𝑿𝒕 + (𝜑 − 1)𝑌𝑡−1 −
(𝜑−1)

(1−𝜑)
(𝜷𝟎 +  𝜷𝟏)𝑿𝒕−𝟏 

Ekvation 4.17 ∆𝑌𝑡 =  𝜷𝟎∆𝑿𝒕 + (𝜑 − 1) [𝑌𝑡−1 −  
(𝜷𝟎+ 𝜷𝟏)

(1−𝜑)
 𝑿𝒕−𝟏] 

Skriven som i ekvation 4.17 är ”error correktion mechanism” det innanför de hårda parenteserna 

och reflekterar avvikelsen från det långsiktiga sambandet som minskas med (1 − 𝜑) varje 

period. För att sambandet ska vara kointegrerat måste ekvationen vara stationärt på båda sidor. 

På vänstra sidan återfinns den differentierade förklaringsvariabeln som är stationär då 

förklaringsvariablerna är 𝐼(1). Den högra sidans stationäritet är mer diffus men i ekvation 4.17 

ses att givet att termen (𝜑 − 1) är signifikant negativ och mindre än -1, dvs. att 

felkorrigeringstermen har ett värde mellan 0 och 1 (0 < 𝜑 < 1), så konvergerar 𝑌𝑡 mot sitt 

jämviktsläge. Detta innebär att det linjära sambandet mellan variablerna är kointegrerat och 

även den högra sidan av ekvationen stationär (SOU 2008:25). 

Den ECM som beskrivits kan estimeras genom non-linear least squares om den utrycks som i 

ekvation 4.17 men genom att ställa upp den utryckt som i ekvation 4.18 kan den skattas genom 

en vanlig OLS. För modellen som används för att skatta pris- och inkomstelasticiteten på 

transportarbetet med personbil används endast de två för ämnet intressanta förklaringsvariabler, 

priset på drivmedel och inkomsten. Modellen visas i sin helhet här nedan i ekvation 4.18. En 

härledning av modellen samt hur den ska tolkas finns i Appendix 4 & 5.  

Ekvation 4.18  

∆𝑙𝑛(�̂̅�𝑡)  = 𝜃0 + 𝜃1∆ln (𝑃𝑡) + 𝜃2ln (𝑃𝑡−1) + 𝜃3∆ln (𝑌𝑡) + 𝜃4ln (𝑌𝑡−1) + 𝜃5ln (�̂̅�𝑡−1) + 휀�̂� 

Där: �̅� = genomsnittlig distans per capita 

𝑃 = realt drivmedelspris  

𝑌 = real inkomst per capita 

 

  



23 
 

5. Resultat 
 

Under uppsatsarbetet har alla sätt att skatta egenpriselasticiteten genom de olika sätten att 

modellera efterfrågan på drivmedel för konventionella personbilar som beskrivits i kapitel 4 

testats. Som tidigare nämnt är inte den genomsnittliga energieffektiviteten stationär varken i 

orginalform eller differentierad form. Detta gör att den totala efterfrågan på drivmedel, vilken 

som tidigare beskrivet är en funktion bland annat av energieffektivitet, inte heller den är 

stationär varken i original eller differentierad form (appendix 2). 

Under uppsatsarbetet har även prövats att negligera det faktum att dessa variabler är integrerade 

av en högre grad än förklaringsvariablerna. Det har gjorts dels med beskriven ECM men även 

med ”Engle, Grangers tvåstegsmetod”. Skattningarna som fåtts av dessa regressioner har 

antingen inte visat signifikanta koefficientvärden eller visat otillfredsställande värden för 

felkorrigeringstermen. Resultaten från dessa skattningar visas inte vidare i uppsatsen men 

styrker antagandet om att energieffektiviteten i fordonsparken är exogen och inte påverkas av 

inkomsten eller prisnivån på drivmedel. 

Resultateten från stationäritetstesterna och Johansens test finns i appendix men skattningen av 

drivmedelspriset och inkomstens påverkan på efterfrågan på transportarbete med konventionell 

personbil redovisas nedan och visar tydligt signifikanta koefficienter med förväntade tecken. 

En fördel mot ett flertal jämförbara studier är att ingen tidsterm har inkluderats och att 

elasticiteterna således är hela och inte delvis fångas upp av någon tidsterm. 

Tabell 5.1. Regressionsresultat (ekvation 4.18). 

ΔLn(𝑫𝒕) Koefficient värde T-värde  P-värde 𝐑𝟐= 0.680 

Konstant 0,427 2,55 0,016 

ΔLn(𝑃𝑡) -0,092 -3,41 0,002 

Ln(𝑃𝑡−1) -0,131 -5,25 0,000 

ΔLn(𝑌𝑡) 0,360 4,44 0,000   

Ln(𝑌𝑡−1) 0,116 3,89 0,000  

Ln(𝑆𝑡−1) -0,143 -3,73 0,001 

Modellkontroll    P-värde 

0< 𝜑 <1    0.999 

Breusch-Godfrey Serial correlation LM test  0.862 

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg heterosked.test 0.146 

Ramsey RESET    0,070 

Dfuller (residualen)    0,000 
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Som ses i resultaten är samtliga förklaringsvariabler signifikanta på som högst en femprocentig 

signifikansnivå. Testen för om felkorrigeringstermen (0< 𝜑 <1) visar tydligt att den kan antas 

vara mellan noll och ett. Med stöd av detta och Johansen test (se appendix 3) antas det finnas 

ett långsiktigt kointegrerat samband mellan responsvariabeln och de två förklaringsvariablerna. 

För de övriga testerna som prövar ifall Gauss Markov kriterierna är uppfyllda klarar modellerna 

alla testerna på femprocents signifikansnivå. OLS skattningarna kan således antas vara BLUE 

(best linier unbiased estimation) då Gauss Markov kriterierna ej på fem procents signifikansnivå 

kan förkastas. Med ett något mer kritiskt förhållningsätt till den femprocentiga signifikansnivån 

kan det dock ifrågasättas om två av Gauss Markov kriterierna är uppfyllda. Antagandet om att 

residualen är homoskedastisk, det vill säga att residualens varians är konstant, prövas med 

Breusch-Pagan /Cook Weisberg test. Resultatet ger en förhållandevis låg sannolikhet för att 

residualen är homoskedastisk fördelad. Vidare ger även Ramsey RESET test, som främst testar 

om någon förklaringsvariabel är utelämnad, en låg sannolikhet att alla förklaringsvariabler är 

inkluderade.  

Ekvation 4.12 �̅�𝑑 = �̅�(𝑃𝑑, �̅�) 𝑥 𝐼 

Då att alla variabler är logaritmerade kan koefficienterna i tabell 1 tolkas som elasticiteter. Givet 

att efterfrågefunktionen för drivmedel till konventionella personbilar ser ut som i ekvation 4.12 

är pris- och inkomstelasticiteterna för transportefterfrågan den samma som för drivmedel. Som 

ses i tabell 5.2 är effekterna av en prisförändring mindre det första året än för de efterkommande 

åren. Förhållandet är det motsatta för inkomstelasticiteten där en inkomstförändring får större 

effekt det första året. Jämvikten uppnås efter ungefärligen sju år. Noterbart är att efterfrågan på 

transportarbete och därigenom även drivmedel är förhållandevis oelastiskt. 

Tabell 5.2. Skattade elasticiteter på transportarbete och därigenom även drivmedel. 

Elasticiteter ℇ𝑷
𝑸 = ℇ𝑷

𝑫 ℇ𝒀
𝑸 = ℇ𝒀

𝑫  

Kort sikt -0,092 0,360 

Lång sikt -0,903 0,800 

Då (1 − 𝜑) = 0,145 &  är ”långsikt” enligt skattningarna ungefär sju år. 
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6. Simulering 
 

För att besvara frågeställning två om nuvarande beskattning räcker för att nå satta miljömål 

eller om beskattningen måste öka, har ett flertal scenarion om prisutvecklingen på drivmedel 

målats upp. Samtliga bygger på att förhållandet mellan pris och konsumtion ej är i jämvikt. 

Detta då Sverige under de senaste åren haft både realprisförändringar på drivmedel och 

inkomstökningar. Dessa förändringar har ännu inte konsumtionen av drivmedel anpassat sig 

fullt till. 

För att göra simuleringar av framtida scenarion måste en rad antaganden göras om hur framtiden 

ser ut. I samtliga scenarier har en BNP ökning i fasta priser på 1,68% antagits. Denna siffra 

bygger på det genomsnittliga värdet i den tidserie som används i uppsatsen. Vidare görs även 

antagandet att energieffektiviteten i fordonsparken fortsätter att öka i samma höga takt 2,58% 

som den gjort under åren efter införandet av miljöbilspremien år 2007. Detta antagande är 

relativt optimistiskt, kanske framförallt då energieffektivitetsökningen för nybilar har minskat 

de senaste åren, men å andra sidan förväntas en stor del av de äldre mindre energieffektiva 

bensinbilarna att tas ur trafik under de närmste åren (Energimyndigheten 2018). Därutöver har 

det antagits att befolkningen hålls konstant, ett antagande som knappast kan ses som realistiskt 

men som inte påverkar utsläppen om man ser dem i per capita termer. Förutom detta antas även 

att oljepriserna och marginalerna för drivmedelsföretagen är konstanta i reala termer. Slutligen 

har det antagits att fördelningen mellan distans körd av diesel och bensinbilar hålls konstant, 

detta har främst gjorts för att hålla beräkningarna av koldioxidutsläpp på en förhållandevis enkel 

nivå, men det bör heller inte påverka utsläppen nämnvärt mycket då utsläppen per liter skiljer 

sig relativt lite åt. 

Scenariona är inte plockade ur tomma intet. Enligt nuvarande lagstiftning ska energi och 

koldioxidskatten korrigeras efter KPI och således hållas konstant i real pris. (SFS 2017:1231) 

Detta ligger alltså till grund för Scenario ett. Men historiskt har inte beskattningen av drivmedel 

varit kontant i reella termer. Under den tidserien som används i denna uppsats, har 

beskattningen av drivmedel mätt i reella termer ökat med i snitt ca 2% årligen. Observera att 

detta inte innebär att det reella slutpriset ökar med 2% då råoljepriserna och marginalerna för 

drivmedelsföretagen är konstant i reella termer. Detta förhållande ligger alltså till grund för 

Scenario två.  

- Scenario 1. Real priset hålls konstant. (ingen skatteökning i reala priser) 

 

- Scenario 2. Skatteökningstakt i relativpriser oförändrad. (årlig skatteökning på 2%) 

 

- Scenario 3. Fyrdubbel skatteökningstakt i relativpriser. (årlig skatteökning på 8%) 
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I simuleringen måste faktumet att förändringstakten inte är linjär hanteras. På grund av detta 

måste nya termer införas (se Appendix 6). Enligt de skattningar av inkomstelasticiteten på 

konsumtion av drivmedel för konventionella personbilarna som gjorts i denna uppsats uppgår 

den kortsiktiga inkomstelasticiteten till 0,36 medan den långsiktiga inkomstelasticiteten är 

0,903. Vidare har skattats att jämvikten nås efter ca 7 år. Detta innebär att förändringstakten 

omöjligen kan vara den samma för alla år som efterfrågan går mot den nya jämvikten. 

Förändringstakten måste sakta in under de senare åren. Detta förhållande återspeglas i termerna 

∅̂2 & ∅̂4 , de långsiktiga förändringstakterna per år. Observera att förhållandet i 

förändringstakten är det motsatta för priselasticiteten där de senare årens förändringstakt mot 

jämvikten är högre än det första. 

Ekvation 6.1 ∆�̂�𝑡 =  (∅̂1∆�̂�𝑡 + ∑ ∅̂2�̂�𝑡
𝑡−1
𝑡−5 + ∅̂3∆�̂�𝑡 + ∑ ∅̂4�̂�𝑡

𝑡−1
𝑡−5 ) 𝑥 𝛾  

Där: ∅̂1 = Kortsiktig priselasticitet 

∅̂2 = Långsiktig förändringstakt pga. prisförändring per år 

∅̂3 = Kortsiktig priselasticitet  

∅̂4  = Långsiktig förändringstakt pga. inkomstförändring per år 

𝛾 = Bränsleeffektivitetens ökning utryckt i andel (2,58% => 0,9742) 

observera att ∅̂1 + ∑ ∅̂2𝑖
6
𝑖=1  = Långsiktig priselasticitet 

När den konsumerade volymen drivmedel har simulerats för varje år enligt de olika scenarierna, 

beräknas de simulerade utsläppen för vardera år och scenario. Utsläppsvolymen fås genom 

produkten av volymen drivmedel, mängden energi per kubikmeter drivmedel (MJ/m3) och 

koldioxidekvivalenter per mängd energi av givet drivmedel (CO2eq/MJ). En 

koldioxidekvivalent är en variabel som beskriver hur mycket växthusgaser en given mängd 

förbrukad energi ger ifrån sig och den variera mellan energislag. Vid beräkningar av 

koldioxidekvivalenter tas förutom ren koldioxid även hänsyn till andra utsläppta partiklar som 

påverkar växthuseffekten. De koldioxidekvivalenter som används i denna simulering är de 

samma som används som underlag till lagen om reduktionsplikt. (Direktiv 98/70/EG s.39) 

Ekvation 6.2 𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝(𝐶𝑂2𝑒𝑞) = 𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 (
𝑀𝐽

𝑚3
) 𝑥 𝑘𝑜𝑙𝑑𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑𝑒𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 (

𝐶𝑂2𝑒𝑞

𝑀𝐽
)  

Innan simuleringsresultaten avläses bör målsättningen om en reduktion av växthusgaserna från 

vägtransportsektorn på 70% förtydligas. Den tilltänkta måluppfyllelsen står nämligen på två 

ben som kan dekomponeras till två separata mål. Vad som eftersträvas är en minskning av 

koldioxidutsläppen genom dels reduktionsplikt och dels en förändrad efterfrågan på drivmedel 

för fordon med konventionella förbränningsmotorer. Reduktionsplikten är nyligen 

implementerad lagstiftning som lagstadgar att den sålda volymen fossila drivmedel ska vara 

utblandad med biosubstitut så att utsläppen från drivmedlen under hela deras livscykel 

reduceras med en viss bestämd nivå, jämfört med om de endast var fossila. På så vis behöver 

inte fordonsparkens sammansättning eller beteendemönstren ändras för att reducera utsläppen. 

Målsättningen är att denna lagstiftning allena ska reducera koldioxidutsläppen med 40% (PM 

2017, s.43). Det andra benet, dvs minskad efterfrågan på drivmedel för fordon med 

konventionell förbränningsmotor, måste således minska med 30% för att målet ska nås.  
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Tabell 6.1. Skattade effekter på konsumtion och utsläpp beroende på prisutvecklingen på 

drivmedel.  

2010-2030 Real pris ΔP% Q (tusen 𝒎𝟑) ΔU% (fossil) ΔU% (reduktion) 

2010 14,54kr  4782     

2018 16,05kr +10% 4282 -4% -11% 

2030 Scen. 1 16,05kr +10% 5709 +22% +10% 

2030 Scen. 2 18,14kr +25% 4944 +6% -3% 

2030 Scen. 3 26,24kr +80% 3191 -32% -37% 

Mål    -30% -70% 

Resultaten från simuleringen är mycket tydliga på en central punkt, för att målsättningen om en 

minskad efterfråga på drivmedel för konventionella personbilar ska nås endast med hjälp av 

beskattning av drivmedel som ekonomiskt styrmedel behöver skatterna höjas betydande. 

Närmare bestämt måste ökningstakten av beskattningen av drivmedel, genom antingen energi 

och/eller koldioxidskatten fyrdubblas till 8% årligen. Konstaterandet att beskattningen av 

drivmedel måste höjas för att nå målsättningen är inte unikt för denna uppsats utan har tidigare 

hävdats av bland annat konjunkturinstitutet (Konjunkturinstitutet, 2015). 

Längst till höger redovisas den simulerade utsläppsnivån med reduktionsplikten inräknat. Som 

ses är effekten av reduktionsplikten inte nämnvärt stor. Detta beror på att den är beräknad på 

nuvarande lagstiftning, som endast sträcker sig till 2020. Från och med 1 juli 2020 ligger 

lagstiftad minimum reduktionsnivå på minst 21% för dieselbränsle och 4,2% för bensin (SFS 

2017:1233). Dessa miniminivåer är planerade att ses över årligen för att målsättningen ska nås.  

Det bör även understrykas hur pass mycket avvikelser från antagandena kan påverka 

utvecklingen. Om energieffektiviteten minskar eller inkomsten ökar och allt annat lika kommer 

inte en ökning av skattenivån på 8% årligen resultera i måluppfyllelse. Samtidigt kan avvikelser 

åt motsatt håll göra att skattenivån inte behöver ökas i samma omfattning för att målet ska nås. 
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7. Diskussion 
 

Det är viktigt att eliminera väsentliga felkällor, samtidigt är det omöjligt att eliminera alla 

osäkerhetsfaktorer. Med det sagt är bearbetning av indata för att få fram ett mer användbart 

datamaterial alltid en svår balansgång mellan vilka felkällor som måste åtgärdas och vilka man 

måste ha överseende med, av brist på tid eller information. I princip hela arbetet med förstudien 

kan beskrivas som en snårig gång på en spång i mörker.  

Bilismen i Sverige har varit en oumbärlig källa till information om fordonsparkens ”demografi” 

men den har inte gett information om distanserna och för åren innan 1999 har det endast funnits 

två olika skattningsmodeller att luta sig på. På grund av detta har även ett flertal antaganden 

kring hur utvecklingen innan 1999 har sett ut har fått göras. 

Men även om dessa skattningar troligen inte är helt precisa och ett flertal av antagandena 

antagligen inte är helt korrekta, så är sannolikt den största felkällan i skattningarna från 

förstudien kopplade till energieffektiviteten. Det datamaterial som används i uppsatsen är som 

nämnts tidigare de genomsnittliga resultaten från utsläppstester inlämnade av bilproducenterna 

till EU kommissionen (Trafikverket, 2016). Idag görs dessa genom det nyligen implementerade 

WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) men bakåt i tiden har 

NEDC (New European Driving Cycle) använts. Det finns egentligen två stora problem med att 

basera skattningarna på detta datamaterial. 

Först och främst är det resultaten från ett utsläppstest och inte från verkligheten. Mycket tyder 

på att utsläppstesten som görs idag inte representerar ett verkligt körbeteende och ger vad som 

är att beteckna som ”glädjesiffror”. Vad som är det genomsnittliga verkliga körbeteendet är 

dock svårt att avgöra. Således är det svårt att avgöra hur pass välfriserade dessa utsläppsvärden 

egentligen är. Men tester med exempelvis den ”Athenska-körcyckeln”, ett test som ska likna 

stadskörning i Aten, ger cirka 50% högre utsläppsvärden än det tidigare NEDC-testet 

(E.Tzirakis, et.al., 2006). 

Den andra faktorn som gör att det går att fråga sig om dessa siffror är de bäst lämpade för att 

beskriva den svenska fordonsparkens energieffektivitet, är att datamaterialet beskriver det 

europeiska genomsnittet. Då svenskar i en europeisk kontext är att beteckna som en ”outlier” 

när det kommer till val av bilar, (de svenska bilarna är bland de absolut tyngsta och minst 

bränsleekonomiska), finns det en problematik att använda detta data för att skatta de svenska 

utsläppen (EEA, 2015). Men i brist på för Sverige mer applicerbara studier och datamaterial, 

korrigeras inte dessa osäkerhetsfaktorer i denna uppsats. Effekterna blir antagligen en 

underskattning av konsumtionen och därigenom utsläppen på någonstans mellan 10% och 30% 

jämfört mot de verkliga. Förutom dessa tänkbara felkällor så finns det flera utlämnade variabler 

som antagligen skulle behövas inkluderas för en helt korrekt skattningsmodell. Mest 

utmärkande är antagligen fordonsskatten.  
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7.1 Resultat 
Som tidigare nämnts finns det osäkerhetsfaktorer, i det datamaterial från vilket elasticiteterna 

skattats, som inte kunnat suddas ut. Detta leder i förlängningen till att resultaten från uppsatsen 

bör tolkas med en viss nypa salt. Med detta sagt bör det även understrykas att resultaten som 

gäller elasticiteterna ligger i linje med tidigare studier. 

Tabell 7.1. Jämförelse mellan olika studiers skattningar av pris- och inkomst och 

inkomstelasticiteten.  

Elasticiteter ℇ𝑷
𝑸

-Kort ℇ𝑷
𝑸

-Lång ℇ𝒀
𝑸

-Kort ℇ𝒀
𝑸

-Lång 

Denna Uppsats -0,092 -0,903 0,360 0,800 

Brännlund* -0,58 -1,09 0,26 0,51 

Joyce Dargay* -0,24 -0,49 0,31 0,62 

Johansson, Schipper   -0,7  1,2 

*Betecknar att det endast är skattningarna för bensin som här redovisas. 

Den slutsats som skiljer sig mest i denna uppsats från tidigare studier (Johansson, Schipper. 

1997) är att inget kointegrerat samband mellan energieffektiviteten och inkomst eller pris har 

kunnat hittas. Intuitivt är detta relativt lätt att förklara med att de inte är någon fordonstillverkare 

som anpassar sin produktionsutveckling efter utvecklingen av det svenska drivmedelspriset. Då 

fordonstillverkarna verkar på en starkt konsoliderad världsmarknad, där de ofta hjälps åt att 

med innovationer och teknikutveckling, så utvecklas produkterna utefter vad som efterfrågas 

av den aggregerade världsmarknaden. På denna är de svenska konsumenterna att beteckna som 

en obetydlig subgrupp konsumenter.  

Anledningen till att exempelvis Johansson, Schipper kunnat finna ett sådant samband är 

antagligen dels att deras datamaterial bestod av fler länder som tillsammans utgjorde en så stor 

del av marknaden att de kunde påverka bilproducenterna, men kanske även deras metodval. Då 

de använde sig av en ”parital adjustment modell” har de inte kunnat särskilja verkliga 

långsiktiga samband från ”spurios regression”. När det kommer till studier på den svenska 

marknaden har där kointegrerade samband mellan den beroende variabeln volym drivmedel 

och förklaringsvariablerna drivmedelspris och inkomst kunnat påvisats. I Brännlunds studie 

beror sannolikt detta på att en tidsterm och en dummyvariabel inkluderas i regressionerna vilka 

delvis kunde hålla konstant för den diskontinuerligt ökande energieffektiviteten (Brännlund, 

2014). För Dargay, som inte inkluderat någon tidsterm i regressionen, beror det sannolikt på en 

kortare tidserie som inte innehåller den stora förändringen i energieffektiviteten som upplevts 

de senaste tio åren (SOU:2008:25). 
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7.2 Policyimplikationer 
Resultaten som visas i uppsatsen talar sitt tydliga språk, för att uppnå nuvarande målsättningar 

om minskade utsläpp inom vägtransportsektorn behöver minskningstakten av utsläppen skruvas 

upp ett antal nivåer. Detta görs antagligen på mest kostnadseffektivt vis genom en kraftigt höjd 

koldioxidskatt. Då detta kommer resultera i snedvridna fördelningseffekter som främst drabbar 

låginkomsttagare och boende på landsbygden (Konjunkturinstitutet, 2017). finns ett skriande 

behov att se över hur kompensation för detta ska ske. Detta arbete ligger i pipeline 

(Dir.2017:134) i form av en reviderad reseavdrags lagstiftning.  

Det är, som nämnts tidigare i uppsatsen, inte bara den konsumerade kvantiteten drivmedel som 

ämnas minskas. Målsättningen är att även att i högre utsträckning blanda ut de fossila 

drivmedlen med biodrivmedel och på så vis bidra till en koldioxidreduktion (SFS 2017:1233). 

Idag kräver EU att dessa biodrivmedel inblandade i fossila drivmedel ska vara beskattade på 

samma premisser som deras fossila motsvarigheter, något som motiveras med att ingen 

energiform ska överkompenseras och snedvrida konkurrensen (2014/C 200/01). Detta 

argument håller förvisso för energiskatten så som den är utformad idag. Men för 

koldioxidskatten går det starkt att ifrågasätta detta. Därför bör mycket arbete från svenska 

politiker ligga på att påverka EU-lagstiftningen i detta område så att inblandade biodrivmedel 

kan befrias initialt åtminstone från koldioxidbeskattning. Ett alternativt tillvägagångsätt skulle 

vara att slopa energiskatten och ersätta den med en höjd koldioxidskatt. En sådan förändring 

skulle göra att den förda argumentationen från EU ytterligare skulle tappa sin bäring. Men den 

skulle även leda till en lägre långsiktig skattebas och skulle behöva vägas upp med antingen 

neddragningar i det offentliga åtagandet eller ökningar av andra skatter. 

Ytterligare en faktor som påverkar utsläppsnivån är hur väl den nyligen implementerade ”Bonus 

Malus” fordonsbeskattningen fungerar (SFS 2018:824). Vid en rent deskriptivanalys av 

tillgängligt datamaterial syns tydligt att den svenska fordonsparken förändrades kraftigt 

samtidigt som miljöbilspremien infördes. Det är möjligt att konsumenterna på grund av 

informationsasymmetri eller icke rationellt beteende behöver stora incitament för att köpa mer 

energieffektiva bilar. Men det är även möjligt att miljöbilspremien infördes samtidigt som 

bilproducenterna presenterade energieffektiva bilar med attribut, så som tex turbodiesel m.m., 

vilket attraherade de svenska konsumenterna och att sambandet egentligen bara är en slump. 

Det är viktigt att kontinuerligt utvärdera hur det nya systemet fungerar för att kunna sätta övriga 

styrmedel på en sådan nivå att målsättningen nås till minsta möjliga välfärdsförlust. 

En annan faktor som har lyfts i uppsatsen är att det för klimatet fullständigt saknar betydelse 

inom vilken sektor växthusgaserna släpps ut och således även inom vilken sektor de minskar. 

Utgångspunkten i en kostnadseffektiv klimatpolitik är därför att minska utsläppen där 

kostnaderna för minskningen är som lägst oavsett sektor, såldes bör alla aktörer möta en 

uniform kostnad för utsläpp. Så ser det de facto inte ut. De som idag betalar absolut mest för 

utsläpp i Sverige är privatbilisterna (se figur 7.1). För att exemplifiera skillnaderna betalade en 

aktör inom EU-ETC år 2017 ungefär 70kr per utsläppt ton koldioxid medan en svensk bilist 

betalade cirka 1100kr per utsläppt ton koldioxid bara i koldioxidskatt (Konjunkturinstitutet, 

2017). Vissa delar utanför EU-ETC sektorn betalade ingenting för sina utsläpp vilket kraftigt 

frångår tanken om en uniform kostnad. Då teoribildningen beskriven i kapitel 2 säger att aktörer 

är beredda att för sina utsläpp betala så mycket deras nytta uppgår till av dem, finns troligtvis 

utsläppsreduktioner till en klart lägre välfärdsförlust att hämta i en omformulering av 

klimatmålen. Den nytta som genereras vid transport med personbil torde nämligen vara stor. 
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Figur 7.1. Kostnad per kilo utsläpp av växthusgaser beroende på sektor. 

 

Figur hämtad från: Konjunkturinstitutet, 2015 

 

7.3 Vidare studier 
Ett ämne där det är bristfälligt med studier är kostnadseffektiviteten i att reducera utsläppen 

genom att lagstifta om ökad inblandning av biodrivmedel i de konventionella fossila 

drivmedlen. Konjunkturinstitutet konstaterar att i ett remissvar att reduktionsplikten sannolikt 

bidrar till att göra den svenska klimatpolitiken mer kostnadseffektiv (M2017/00723/R). 

Förutom detta och en rad övriga remissvar tycks ämnet inte vara särskilt väl undersökt och ett 

styrmedel som väntas stå för en så stor del av utsläppsreduktionen bör studeras noggrannare. 

Som redan nämnts i policyimplikationer är det viktigt att kompensation riktas till de som 

drabbas av största välfärdsförlust av en högre koldioxidskatt. Kunskap i hur stor differensen i 

välfärdsförlust mellan olika grupper i samhället är utgör behövliga underlag för att kunna 

besluta om skäliga kompensationer. Det finns några studier på ämnet (Pyddoke, Swärdh, 2015) 

men det är av stor vikt att mer kraft läggs inom detta ämne. För att åstadkomma en skillnad 

behöver alla vara med på tåget och det ligger i människans natur att förhålla sig skeptisk till 

förändringar som gör denne förfördelad. Ett framtida koldioxidneutralt Sverige vilar alltså på 

grunden att det är ett Sverige där hela landet lever och vill vara en del av omdaningen. 
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Appendix 

1. Stationäritet och kointegration 
När en stokastiskt (slump) variabel har ett konstant medelvärde och en konstant varians beskrivs 

den som stationär, ett exempel är en sinuskurva, om en variabel inte uppfyller dessa krav anses 

den vara icke-stationär. En stationär variabel sägs vara integrerad av värdet noll 𝑋~𝐼(0). De 

klassiska metoderna för att skatta samband mellan variabler bygger på antagandet om att alla 

variabler är stationära. Om så ej är fallet kan detta leda till en icke-konsistent skattning av 

sambanden mellan två variabler och missvisande 𝑅2-värden. 

 

I exemplet ovan ses två samband (𝑋, 𝑌) och (𝑄, 𝑃) där alla enskilda variabler ökar över tid och 

således inte är stationära (observera 𝛽𝑃 där 𝛽 som är en lutnings koefficient och har värdet fem, 

den finns för att visa sambandet 𝑄, 𝑃). Med hjälp av en konventionell OLS skattning fås att det 

finns ett signifikant samband på (𝑃 < 0.001) för båda sambanden. Men ett kointegrationstest 

visar att (𝑋, 𝑌) tycks vara två helt oberoende processer (en process är en variabels förändring 

över tid). Detta kallas ”spurious regression”. För att kunna hantera detta måste alltså någon 

annan sorts metod användas (Engle, Granger, 1987). Kopplat till begreppen kointegration och 

stationäritet är graden av integration i tidserier. Icke-stationära tidserieprocesser kan göras 

stationära genom att ta dess första differenser, dvs förändringen mellan två tidsperioder. Som 

tidigare nämnt är en process som är stationär i orginalform 𝐼(0), vidare är en process vars 

förstadifferens är stationär integrerad av första graden 𝐼(1). Nedan syns två exempel från i 

uppsatsen använda variablerna drivmedelspris 𝐼(1) och energieffektivitet ≠ 𝐼(1) 
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Om sambandet mellan två variabler som båda är stationära 𝐼(0) estimeras kommer residualen, 

givet att skattningen är korrekt specificerad och det finns ett samband, att vara stationär. Om en 

av variablerna är 𝐼(1) medan den andra är 𝐼(0) kommer residualen vara 𝐼(1). Men i de fall två 

stycken icke stationära variabler (med samma grad av integrering) som verkligen är korrelerade, 

används för att estimera dess samband kommer residualen vara konstant 𝐼(0) och således är 

sambandet vad som inom internationell litteratur omnämn som kointegrerat och inte någon 

”spurious regression”. Detta implicerar att så även kan vara fallet i flervariabla modeller. 

Observera att variablerna måste vara integrerade av samma grad för att man ska kunna 

bestämma om det finns ett kointegrerat samband eller ej. Huruvida en variabel är stationär eller 

ej kan kontrolleras på flera sätt, de mest förekommande är Dickey Fuller test eller Augmented 

Dickey Fuller test som beskrivs i Appendix 2. Kontroll av huruvida ett samband är kointegrerat 

eller ej kan även det utföras på ett flertal sätt, den metod som används i denna uppsats Johansen 

test beskrivs vidare i Appendix 3.  
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2. Augmented Dickey Fuller 
För att testa huruvida variabler är stationära eller ej används i regel Dickey Fuller test. Testet 

undersöker huruvida variabeln innehåller en enhetsrot. 

∆𝑌𝑡 =  𝛿 + (𝜃 − 1)𝑌𝑡−1 + 휀𝑡 

∆𝑌𝑡 är förändringen som sker mellan 𝑌𝑡 och 𝑌𝑡−1 .Om  𝜃 = 1 blir termen (𝜃 − 1) = 0 och värdet 

av 𝑌𝑡−1 påverkar inte ∆𝑌𝑡. Vad detta i praktiken innebär är att processen inte har något 

jämviktsläge över tid. 𝑌 kan således påverkas av feltermen 휀𝑡 i olika riktningar utan att återgå 

till ett jämviktsförhållande, något som brukar kallas ”random walk”. Om istället 0 < 𝜃 < 1 blir 

termen −1 < (𝜃 − 1) < 0 vilket innebär att 𝑌𝑡 konvergerar mot sitt jämviktsläge. Om  𝑌𝑡−1 är 

lägre än jämvikten kommer den negativa koefficienten (𝜃 − 1) att öka värdet på 𝑌 i nästa period 

och vice versa om 𝑌𝑡−1 är över jämvikten. Det testet går ut på är således att testa noll hypotesen 

att (𝜃 = 1) och processen således ej är stationär mot alternativ hypotesen  

(0 < 𝜃 < 1) som innebär att processen är stationär (Verbeek, 2008). 

Principen är egentligen snarlik den som är basen till att kontrollera hela kointegrerade samband 

likt det i en felkorrigerings modell (ECM). När det testas huruvida ett långsiktigt samband är 

kointegrerat med hjälp av Engel Grangers tvåstegsmetod är det residualen som fungerar som 

felkorrigerings variabel likt (𝜃 − 1) först testar man ifall residualen är stationär och i nästa steg 

om den är signifikant negativ. I den ECM modell som används i denna uppsats kontrollerar 

man endast ifall felkorigeringstermen är signifikant negativ och inte mindre än -1.   

Över tid kan jämvikten för en variabel förändras, det går att med hjälp av Dickey Fuller test 

kontrollera om variabeln är trend stationär genom att inkludera en tidsterm. Under årens lopp 

har Dickey Fuller testet utvecklats för att kunna hantera autoregressiva processer. 

∆𝑌𝑡 =  𝛿 + (𝜃 − 1)𝑌𝑡−1 +  ∑ (𝜃𝐿 − 1)∆𝑌𝑡−𝐿

𝐿

𝐿=1
+ 휀𝑡 

Detta utökade test kallas augmentet Dickey Fuller test och kan innehålla L antal laggar av den 

undersökta variabeln. Lagglängden kan bestämmas med hjälp av AIC-värden eller Schwarz 

informations kriterium. I denna uppsats har detta dock inte gjorts utan lagglängden har bestämts 

till ett, varför även lagglängden i det utförda ADF-testet är satt till ett.  

Adjusted Dickey Fuller test lags (1)   

𝑯𝟎=(𝜃 = 1) dvs. variabel ej stationär ADF ADF+konstant ADF+konstant, driftterm

  

Fordonsstocken 0,044* 0,164 0,156 

Distans 0,020* 0,132 0,161    

Pris 0,000*** 0,000*** 0,000*** 

Inkomst 0,009** 0,001** 0,009** 

Energieffektivitet 0,849 0,941 0,830 

Konsumtion drivmedel (skattad) 0,116 0,436 0,162 
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Resultaten som redovisas är de när variablerna har differentierats en gång. Resultaten från 

stationäritetstesterna som utförts på variablerna när de endast är logaritmerade redovisas inte 

men det var för samtliga variabler tydligt att man ej kunde förkasta noll hypotesen om att de 

innehöll en enhetsrot, alltså kunde ej alternativ hypotesen om att de var stationära i orginalform 

𝐼(0) antas.  Testresultaten säger att för alla variabler som inkluderas i modellerna i uppsatsen 

är stationära när de differentierats en gång, de är alltså  𝐼(1). Därigenom kan det förekomma 

ett kointegrerat samband mellan dem (Verbeek, 2008). Därutöver kan konstateras att någon 

tidsterm inte tycks behövas inkluderas i modellerna. Resultaten är även tydliga för 

energieffektiviteten och konsumtionen av drivmedel som inte är stationär ens efter första 

differentiering. 

 

3. Johansen test  
Flera metoder kan användas för att kontrollera om ett samband är kointegrerat, den metod som 

används i uppsatsen är Johansen testet, då det är det test som lämpar sig för modeller där den 

laggade responssvariabeln är inkluderad som förklaringsvariabel. (SOU 2008:25) Hur testet går 

till är svårt att ta till sig och här kommer bara grundkonceptet att beskrivas, för en längre 

beskrivning hänvisas läsaren till det ursprungliga källmaterialet (Johansen, 1988). Testet inleds 

genom att en vektorautoregressiv modell för vektorn 𝑿𝒕 som beskriver 𝑁 antal variabler 

(exempelvis variablerna 𝑋1, 𝑋2,  𝑋3,) specificeras. 𝝅𝒊 å andra sidan är koefficientmatrisen för 

variablerna 𝑋1, 𝑋2, 𝑋3.  

𝑿𝒕 = 𝝅𝒊𝑿𝑡−1+. . . + 𝝅𝒌𝑿𝒕−𝒌 + 𝜺𝒕 

Baserat på detta kommer den långsiktiga koefficientmatrisen, även kallat kointegrations 

matrisen att vara identitets matrisen 𝐼 minus summan av koefficientmatriserna. 

𝑰 − 𝝅𝟏+. . . + 𝝅𝒌 =  𝝅 

𝝅 = 𝜶𝜷 

Där 𝜶 är matrisen för förändrings parametrarna, dvs de som avgör huruvida de enskilda 

variablerna 𝑋1, 𝑋2, 𝑋3 är stationära över tid. Den matris som är av intresse i detta test är dock 

inte 𝜶 utan istället 𝜷, kointegrations matrisen. Om det existerar ett kointegrerat samband mellan 

𝑋1 𝑜𝑐ℎ 𝑋2 men ej 𝑋3 så att 𝑋1
∗ − 𝑋2

∗ = 0  så bör 𝛽1,1 =  − 𝛽1,2 medan 𝛽1,3 = 0. 

𝜷 = (

𝛽1,1 𝛽1,2

𝛽2,1 𝛽2,2

𝛽3,1 𝛽3,2

) 

Vad som görs i Johansen testet är att kontrollera hur många rader av 𝜷 (kointegrations matrisen) 

som har värden vilka skiljer sig från noll. I exemplet ovan är antalet rader således två. Detta 

testas genom Johansens test baserat på ”trace statistikans” värde mot de kritiska värdena. ”Trace 

statistikan” fås genom formeln nedan där 𝜆𝑖 är noteringen för eigenvalues och varje signifikant 

eigenvalue representerar ett kointegrerat samband likt det i exemplet ovan (Cuthbertson et.al., 

1992). 

𝑇𝑟𝑎𝑐𝑒 (𝜏) =  −𝑇 ∑ ln (1 − 𝜆𝑖)
𝑁

𝑖=𝑟+1
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Distans Testvärde Kritiskt värde 1% 

𝑯𝟎=Inga kointegrerade samband 48. 564** 29. 75 

𝑯𝟎=Ett kointegrerade samband 18. 061** 16. 31 

Testvärdet för variablerna som är inkluderade i modellen är klart över det kritiska värdet i det 

första testet av noll hypotesen: att modellerna ej innehåller några kointegrerade samband, därför 

kan noll hypotesen förkastas. I följande testet prövas noll hypotesen: att variablerna innehåller 

ett kointegrerat samband. Även här ligger testvärdena på klart över de kritiska värdena och noll 

hypotesen kan förkastas. Testresultaten säger alltså att modellen som används i uppsatsen 

innehåller två kointegrerade samband. Till följd av att variablerna är 𝐼(1) kan inte de 

kointegrerade raderna (𝑟) överstiga antalet studerade variabler 𝑁 minus ett  

(𝑟 ≤ 𝑁 − 1) (Cuthbertson et.al., 1992). Dessa resultat ligger till grund för antagandet att det 

långsiktiga sambandet mellan de beroende variablerna respektive den förklarande variabeln i 

den modell som skattas i uppsatsen är kointegrerade.  

 

4. Härledning Error Correction model 
Utgångspunkten är att det finns en långsiktig jämvikt i sambandet. 

𝑌∗ = 𝛼′ +  𝑋∗ 

Men här antas att vi inte är i jämvikt ännu och att sambandet reagerar med fördröjning för att 

komma till sitt jämviktsläge. 𝑌𝑡 antas därför kunna bero både nuvarande och på laggade 

värden av 𝑋 samt 𝑌 i föregående period. 

𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽0𝑋𝑡 + 𝛽1𝑋𝑡−1 + 𝜑𝑌𝑡−1 + 휀𝑡 

För att få ekvationens vänstra sida stationär subtraheras 𝑌𝑡−1 in i ekvationen på båda sidor. 

𝑌𝑡 − 𝑌𝑡  = 𝛼 + 𝛽0𝑋𝑡 + 𝛽1𝑋𝑡−1 + 𝜑𝑌𝑡−1 −  𝑌𝑡−1  + 휀𝑡 

På samma vis görs den högra sidan stationär genom att där addera en ”noll term”. 

∆𝑌𝑡  = 𝛼 + 𝛽0𝑋𝑡 + 𝛽0𝑋𝑡−1 − 𝛽0𝑋𝑡−1 + 𝛽1𝑋𝑡−1 + 𝜑𝑌𝑡−1 −  𝑌𝑡−1  + 휀𝑡 

Där: 

(𝑋𝑡−1 − 𝑋𝑡−1 = 0) 

Slutligen förkortas ekvationen. 

∆𝑌𝑡  = 𝛼 + 𝛽0∆𝑋𝑡 + (𝛽0 +  𝛽1)𝑋𝑡−1 + (𝜑 − 1)𝑌𝑡−1  + 휀𝑡 

När modellen sedan skattas genom OLS ser den ut som följer: 

∆𝑌𝑡  = 𝜃0 + 𝜃1∆𝑋𝑡 + 𝜃2𝑋𝑡−1 + 𝜃3𝑌𝑡−1  + 휀𝑡 

Där: 

𝜃0 =  𝛼 , 𝜃1 =  𝛽0,  𝜃2 = (𝛽0 +  𝛽1),  𝜃3 = (𝜑 − 1) 
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5. Tolkning av error correction model 
Den fullständiga skattningsmodellen för att estimera elasticiteterna genom OLS ser ut som 

visas nedan: 

∆�̅̂�𝑡  = 𝜃0 + 𝜃1∆𝑃𝑡 + 𝜃2𝑃𝑡−1 + 𝜃3∆𝑌𝑡 + 𝜃4𝑌𝑡−1 + 𝜃5�̂̅�𝑡−1 + 휀�̂� 

Då variablerna är logaritmerade kan koefficienterna tolkas som elasticiteter genom 

ekvationerna som följer nedan. 

 

Förändrings hastighet (1 − 𝜑) = 1 − (𝜃5 + 1)  

Kortsiktig Priselasticiteten = 𝜃1 

Långsiktig priselasticitet =  𝜃2 (1 − (𝜃5 + 1))⁄  

Kortsiktig inkomstelasticitet =   𝜃3 

Långsiktig inkomstelasticitet = 𝜃4 (1 − (𝜃5 + 1))⁄  
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6. Beräkningsgrund/metod till simulering 

�̂�𝑡 =  (∅̂1∆�̂�𝑡 + ∑ ∅̂2�̂�𝑡

𝑡−1

𝑡−5

+ ∅̂3∆�̂�𝑡 + ∑ ∅̂4�̂�𝑡

𝑡−1

𝑡−5

)  𝑥 𝛾5  

Där: ∅̂1 = Kortsiktig priselasticitet 

∅̂2 = Långsiktig förändringstakt pga. prisförändring per år  

∅̂3 = Kortsiktig inkomstelasticitet 

∅̂4  =Långsiktig förändringstakt pga. inkomstförändring per år  

Och: ∅̂1 =  𝜃1 = −0,092 

∅̂3 =  𝜃3 = 0,36 

 

I simuleringen måste faktumet hanteras att förändringshastigheten inte är linjärt. Påverkan på 

efterfrågan är störst det första året efter en pris eller inkomstförändring dvs. i den term som 

skattar den kortsiktiga priselasticiteten. Därefter är den skattade efterfrågeförändringen linjär 

efter varje år. På grund av detta måste vi införa en ny term för att kunna simulera 

förändrändringen i efterfrågan. Enligt de skattningar av inkomst elasticiteten på konsumtion av 

fossila drivmedel från personbilarna som gjorts i denna uppsats uppgår den kortsiktiga 

inkomstelasticiteten till 0,36 medan den långsiktiga inkomstelasticiteten är 0,8 Vidare uppnås 

jämvikten efter ca 7 år. Detta innebär att förändringstakten omöjligt kan vara den samma för 

alla år som efterfrågan korrigeras mot den nya jämvikten. Förändringstakten måste alltså sakta 

in under de senare åren. Detta förhållande återspeglas i termerna ∅̂2 & ∅̂4 , de långsiktiga 

förändringstakterna per år. Observera att förhållandet i förändringstakten är det motsatta för 

priselasticiteten där de senare årens förändringstakt mot jämvikten är högre än det första. 

förändrings hastighet (1 − 𝜑) =  1 − (𝜃5 + 1) = 0,145  

förändrings tid = =  1
𝜑⁄ =  1

0,145⁄ = 6,897 ≈ 7 

 

∅̂2 = 
(�̂�2 (1−(�̂�5+1))⁄ )−�̂�1

6
≈ −0,135 

∅̂4 = 
(�̂�4 (1−(�̂�5+1))⁄ )−�̂�3

6
≈ 0,07 

  


