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ABSTRACT 
 
This licentiate thesis, with the English title Automobility towards Regional Equality? Studies 
of the geographical and socioeconomic diffusion of the private automobility in Sweden 1950-
2000, has the overall aim to investigate the interaction between the private automobility and 
the Swedish socio-economical development in general. Firstly, the diffusion of private car 
ownership in Sweden is mapped both geographically and economically at the national level 
covering all citizens above the age of 18. Secondly, a comparison with the Norwegian diffu-
sion pattern shows how automobility has interacted with two partly different national con-
texts. This aim will be dealt with in two articles. 
 
Since the diffusion of private cars in Sweden has not yet been examined in a long run and 
national perspective covering all individuals, the first article, Driving from the Centre to the 
Periphery? The Diffusion of Private Cars in Sweden 1950-2000 with focus on 1960-1975, 
investigates how the diffusion of private cars followed the over all socio-economic and geo-
graphical changes from 1960 to 1975; did changes in car ownership per capita primarily fol-
low changes in incomes or changes in population density (urbanisation)? Swedish traffic and 
regional policies in the 1960s aimed at making the car an instrument for national integration 
and regional equality, and make it available throughout the country. In the article the effect of 
that policy is tested. The analysis is based on Swedish census material that includes all car 
owners for the years 1960, 1970 and 1975. Our conclusion is that income levels were more 
important than other explanations to the diffusion of private cars in Sweden between 1960 and 
1975. 
  
Since Norwegian private car density has lagged behind the Swedish and did not reach the 
same national levels until the late 1980s, despite the same GDP per capita levels, the second 
article, Two Sides of the same Coin? Private Car Ownership in Sweden and Norway since 
1950, compares car diffusion in Norway and Sweden in both historical time and model time 
in order to find specific explanations for the national and regional patterns of car diffusion. 
Can both the time lag and the diffusion process be explained with national differences in in-
come, institutions, infrastructure, and population settlements? Or have regional differences in 
income and population density affected the outcome? Our conclusion is that car diffusion in 
Norway and Sweden displays two sides of same coin; the national levels converged, but the 
process did not follow the same regional pattern. Regional differences in income and popula-
tion density have in general been a significant explanation for car density in Sweden but not 
in Norway. 
 
Thus, the licentiate thesis shows how private car ownership in Sweden from the 1950s has 
interacted with increasing regional equality, especially concerning geographical diffusion.  
 
 
Keywords: Automobility, Car ownership, Diffusion, Economic history, Norway, Sweden.  
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1. INLEDNING 
 
”Kommunikationsväsendets utveckling är ju obestridligen ett af de mest framträdande dragen 

i 1800-talets materiella historia”1 konstaterade Eli F. Heckscher, och syftade med detta på 

järnvägen samt på de effekter som följde med den. Samma konstaterande skulle även kunna 

användas för 1900-talet, vilket Erik Dahmén menade var den motoriserade mobilitetens år-

hundrade: det sätt på vilket bilen kommit att påverka både den ekonomiska strukturen och det 

vardagliga livet stod i en klass för sig.2 Redan 1950 hade Sverige det högsta antalet bilar per 

capita i Västeuropa.3 ”Utvecklingen har gått mycket snabbt” konstaterar Sven Andersson 

1956 i Har vi råd med bilen?, där han sedan fortsätter: ”bilägare finns nu i alla samhällsklas-

ser och vi är på väg att rasera de skrankor som ännu finns kvar”, ”frågan är om inte bilismens 

utveckling är det mest påtagliga i vår tids demokratisering”.4 Idag har Sverige inte längre det 

högsta antalet bilar per capita i Västeuropa, men det finns inga tydliga tendenser på att bilen 

kommit att minska i betydelse för individ eller hushåll. Dess påverkan på den ekonomiska 

tillväxten och strukturen är också den fortfarande påtaglig. 

 

Eftersom det är uppenbart att olika transportmedel genom historien utvecklats i förhållande 

till varandra, som substitut alternativt komplement, faller det sig naturligt att ta avstamp i 

1800-talets framväxande transportsektor för att ytterligare belysa och klargöra hur transport-

medel utvecklats i tidigare historiska skeenden. Vid 1800-talets mitt fanns ett antal mer eller 

mindre etablerade transportnätverk; vägnät, sjöfart, kanaler och järnväg. Av dessa transport-

nätverk och transportsätt menar Michael J Freeman att det endast är i samband med järnvägen 

som det är berättigat att tala om en revolution inom transportsektorn eftersom ”steam railway 

represented a fundamentally different technology compared with existing systems”5 och ”it 

made fundamentally different demands upon economy, in particular in its needs for vast sup-

plies of heavy industrial materials in construction and operation”6. Nästa stora förändring 

inom landtransportsektorn som kom att verka på ett revolutionerande sätt kom ett halvt sekel 

senare i och med (last)bilismens intåg. Ytterligare en dimension lades då till den redan existe-

rande transporten av gods efter vägnätet. Järnvägen började, till följd av lastbilismens expan-

                                                 
1 Heckscher (1906), s 293. 
2 Dahmén (1988), s 11. 
3 Bilismen i Sverige. 
4 Andersson (1956), s 3. 
5 Aldcroft & Freeman (1983), s 19. 
6 Aldcroft & Freeman (1983), s 19. Citatet visar också tydligt på de backward linkages som följde i järnvägens 
spår. 
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sion, under mellankrigstiden att alltmer märka av en ökande konkurrens från landsvägstrafi-

ken vad gällde (främst) godstrafik på korta och medellånga avstånd.7 Axel Granholm talade i 

Statens Järnvägars jubileumsskrift 1931 om landsvägstrafikens renässans som ”den depres-

sionsfaktor, som kanske skall komma att verka starkast och hastigast”8 på järnvägstrafiken. 

Granholm var medveten om den konkurrens som lastbilen och bilen förde med sig, men för-

sökte ändå peka på att de båda transportmedlen borde ha möjlighet att fungera i samverkan.9 I 

Nutidssamhällets utvecklingstendenser från 1939 konstaterade Eli F. Heckscher att ”automo-

bilerna jämförda med järnvägen i alla hänseenden beteckna en övergång till mindre fast kapi-

talbildning, mindre både tekniska och ekonomiska enheter och större böjlighet efter i tid och 

rum växlande omständigheter”10. Det är just det sistnämnda – flexibiliteten – som kommit att 

(tillsammans med ökad frihet och rörlighet) bli något av ett signum för privatbilismen. Detta 

används frekvent för att förklara bilens enorma genomslagskraft under 1900-talet.     

 

I föregående stycke belystes hur lastbilismen kom att överta godstransporter på vissa sträckor 

från järnvägen som ett exempel på hur förhållandet mellan gamla och nya transportmedel över 

tid kan ändra förutsättningarna för såväl samhälls- som företagsekonomin till följd av den 

konkurrens som kan råda dem emellan. Samma jämförelse skulle kunna göras utifrån ett kon-

sumentperspektiv med fokus på persontransporter på järnväg kontra med personbil. Fler alter-

nativ betyder ökade valmöjligheter; att en godsproducent eller resenär får helt andra möjlighe-

ter att välja utifrån pris och tid.11 Bilismen kom därför att skapa helt nya valmöjligheter och 

det står bortom allt tvivel att den framväxande bilismen inneburit stora fördelar för såväl indi-

vider som hushåll. Det har också fram tills idag förutsatts vara en självklarhet att bilen ska 

erövra världen och förändra förutsättningarna för sina ägare. Dess segertåg har under hela 

1900-talet dragit fram över världen om än med olika takt i olika delar av världen, men alltid 

med ett likvärdigt resultat – en känsla av frihet och ökad rörlighet. Denna viktiga aspekt av 

transportsektorns utveckling har varit relativt osynlig i den ekonomiska historien. 

 

                                                 
7 Krantz (1972). 
8 Statens järnvägar 1906-1931 (1931), s 9. 
9 Statens järnvägar 1906-1931 (1931), s 10. 
10 Heckscher (1939), s 49. 
11 Andersson-Skog (2006), ss. 349-350. 
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1.1 Bilismen – ett mångtydigt begrepp 
 
Bilism, och dess engelska motsvarighet automobility, måste ses som ett oerhört komplext och 

mångtydigt begrepp vilket rymmer en rad skiftande tolkningar.  En första utgångspunkt kan 

vara Nationalencyklopedins ordboks definition av bilism som ”transportverksamhet som be-

drivs med (person)bilar som både nytto- och nöjestrafik, särsk. som samhällsföreteelse el. 

livsstil”12. Denna definition kan sedan brytas ned ytterligare, utifrån vilken typ av användande 

som studeras. Till nyttotrafik kan såväl yrkes- som privat användande räknas, medan nöjestra-

fik enbart ses som ett uttryck för användande för privata ändamål. Nationalencyklopedin bort-

definierar lastbilismen då de talar om (person)bilar, men den förtjänar ändå att nämnas som ett 

exempel på bilism utifrån ett företagarperspektiv i den meningen att fordonet används i ett 

rent yrkesmässigt syfte.13 Om bilismen ska studeras utifrån ett konsumentperspektiv så är det 

den privata bilismen som står i fokus. Den kan ses som lastbilismens raka motsats då det är 

den privata individen eller hushållet som nyttjar bilen. För att ett bilanvändande, det vill säga 

på vilket sätt och i vilken utsträckning bilen används, överhuvudtaget ska vara möjligt krävs 

tillgång till bil och således måste också bilinnehavet i sig inkluderas i begreppet bilism. Ett 

motargument mot att låta bilinnehavet ingå som en del i begreppet skulle vara att hänvisa till 

att det är rörligheten, eller den motoriserade mobiliteten, som är det intressanta.14  

 

Från 1900-talets början, eller särskilt från 1950-talet, och i samklang med samhällsföränd-

ringen i stort, har inställningen till bilen som hushållsteknik och varaktig konsumtionsvara 

kommit att förändras. Den privata bilens roll för enskilda individer och hushåll har blivit allt-

mer avgörande vilket kommer att diskuteras härnäst. 

 

1.2 Bilen som hushållsteknik och varaktig konsumtionsvara 
 
På vilket sätt har då den framväxande privatbilismen kommit att samverka med enskilda indi-

vider och hushåll? Torstein Veblen, en av grundarna av den amerikanska ekonomiska institu-

tionalismen, myntade i The Theory of the Leisure Class uttrycket conspicuous consumption, 

där han menade att konsumtion av lyxvaror var ett uttryck för ägarens eller konsumentens 

                                                 
12 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O119030, 2007-11-06.  
13 Krantz (1972), som i sin avhandling Studier i svensk godstransportutveckling med särskild hänsyn till lastbi-
lismen efter 1920 belyser framväxten av lastbilismen och dess effekt på redan varande transportmedel.  
14 Mom, om den motoriserade mobiliteten. 
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(högre) klasstillhörighet.15 Detta uttryck är talande för inställningen till de första bilarna. De 

sågs som en lyxvara få förunnat då de inte användes så mycket i det vardagliga livet utan sna-

rare visade på ett hushålls ekonomiska status. Över tid kom detta att förändras och bilen kom 

att betraktas som var mans egendom. Bilen, bilanvändandet och det framväxande behovet av 

transporter definieras av Ruth Cowan Schwartz som ett av de tekniska system som det ameri-

kanska hushållet redan från 1900-talets början kom att bli alltmer beroende av. Något som 

även innebar att det snart sågs som en nödvändighet att äga en bil. 

 

I takt med att samhället industrialiserades förändrades också hushållets arbetsdelning. Ny 

hushållsteknik introducerades i hemmen för att på olika sätt underlätta hushållsarbetet, där 

bilismen spelat stor roll. De nya hushållsteknikerna kom att innebära en övergång för hushål-

let från att ha varit en produktionsenhet till att bli en konsumtionsenhet.16 Cowan Schwartz 

identifierar åtta tekniska system, som på olika sätt är sammanlänkade och som 1900-talets 

amerikanska hushåll var beroende av. Deras huvuduppgift var att förse hushållet med mat, 

kläder, hälsovård, transportmöjligheter, vatten, gas, elektricitet och petroleumprodukter. Des-

sa tekniska system har på olika sätt påverkat hushållet och de tre första har bidragit till den 

konventionella synen med en utveckling från produktion till konsumtion.17 De fyra sistnämn-

da systemen räknar Cowan Schwartz som nödvändiga för att hushållet ska fungera.18 Det för 

mitt syfte viktigaste tekniska systemet, transportsystemet, har fungerat på rakt motsatt sätt 

jämfört med de andra. Här har det istället skapats ett nytt förhållningssätt med hushållet som 

producent, inte som konsument, av en ny teknik för tjänsten transporter.19 Cowan Schwartz 

konstaterar att hushållstransportsystemet, vilket i praktiken betyder bilen, istället för att skapa 

mindre arbete (för kanske speciellt kvinnan i hushållet) innebar det motsatta. Innan bilismen 

kom tillbringade hushållen inte så mycket tid på vare sig inköp eller transporter av varor, 

istället dominerade till exempel postorderservice, hemkörning av varor, dörrförsäljare och 

sömmerskor som gjorde hembesök. I det här fallet innebar det att husmödrarnas roll som mot-
                                                 
15 Veblen (1899), s 75. 
16 Vilket är den konventionella synen på hushållets utveckling under slutet av 1800-talet och början av 1900-
talet; att tekniken innebar en övergång från produktions- till konsumtionsenhet och från hemtillverkade till fa-
brikstillverkade produkter, och därmed en minskning av hushållsarbetet. Cowan Schwartz (1983) ss 64, 70. I 
Nyberg (1989) kan man läsa om hushållsteknikens påverkan på den svenska kvinnan, det vill säga hushållsarbe-
tet i relation till förvärvsarbete, för tiden mellan 1930-1980. Nyberg har dock inte tagit hänsyn till bilen som 
hushållsteknik. 
17 Tydliga exempel på detta var övergången från att hushållet själv till bakat brödet till inköp av detsamma räk-
nas, övergång från att själv sy till att köpa kläder samt att sjukvården lämnade hemmet och alltmer övertogs av 
professionella. Cowan Schwartz (1983), ss 71-78. 
18 Sammantaget kan man säga att den förändring som dessa fyra tekniska system innebar tydligast syntes i köket 
med kylskåpet och spisen som bra exempel på utvecklingen. Cowan Schwartz (1983), ss 85-98. 
19 Cowan Schwartz (1983), ss 79-85. 
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tagare av en producerad vara (vilken ofta på något sätt levererades till hemmet) övergick till 

att vara transportören av densamma. Följden av bilens intåg som hushållsteknik blev att den 

tid som intjänats tack vare de fabrikstillverkade varorna gick förlorad i och med att inhand-

landet av dessa krävde tillgång till och restid med bil. Transporten av varor gick från att vara 

säljarens ansvar till att bli köparens.  

 

Amerikanska undersökningar har visat att livsstilen kom att anpassas till bilismen när trans-

porter blev ett hushållstekniskt system, med ett stort genomslag på såväl arbete som tidsallo-

kering för de amerikanska hemmafruarna. Omkring 1950-talet hade bilen blivit den hushåll-

steknik som den amerikanska gifta kvinnan ägnade mest tid åt20, och Cowan Schwartz kon-

staterar att ”automobile ownership had become an economic necessity for most Americans by 

the 1960s, because of the car as a status symbol but also since it had become a necessity for 

the ability to work”21. Redan 1929 slog dock Robert och Helen Lynd fast att bilen spelade en 

viktig roll för det amerikanska hushållet, med förändrade rutiner för främst inhandlande av 

dagligvaror och fritidsaktiviteter som följd.22  

 

Samma utveckling kan identifieras i Sverige, där Lars Höglund och Olle Persson konstaterar 

att det under 1960-talet skett en individualisering av transporterna. Dels har de övergått till att 

domineras av privata biltransporter och dels har hushållen alltmer fått ta över transporttjänster 

på grund av strukturella förändringar såsom exempelvis etablerandet av externa köpcentra. 

Transporterna har därmed över tid ökat sin andel av ett hushålls totala konsumtion och dessa 

persontransporter utgjordes i början av 1970-talet till 75 procent av arbets- och inköpsresor.23 

 

Fortfarande idag kan bilen betraktas som en lyxvara, men inte på samma sätt som i bilismens 

initiala skede. Nu är det inte längre bilen i sig som är ett uttryck för status, utan snarare valet 

av bilmodell. Bilen räknas istället generellt som en nödvändighet och en hushållsteknik som 

behövs för att förenkla i det dagliga livet. Samtidigt har bilen olika roll i olika delar av landet 

och inom olika sociala grupper, vilket är en utgångspunkt för det jämförande perspektiv som 

ligger till grund för denna licentiatuppsats, där såväl länder som regioner och socioekonomis-

ka gruppers relation till bilismens utveckling ska studeras.  

 
                                                 
20 Cowan Schwartz (1983), s 85. 
21 Cowan Schwartz (1997), ss 237-238. 
22 Lynd (1929), främst kapitel XVIII ”Inventions re-making leisure”, ss. 251-271. 
23 Höglund & Persson (1973), s 27. 
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1.3 Övergripande syfte och frågeställningar 
 
Licentiatuppsatsen syftar till att synliggöra privatbilismens roll i den svenska ekonomiska 

transporthistorien. Detta görs genom en kartläggning av det privata bilinnehavets spridning i 

Sverige. En jämförelse av detta mönster med Norge ska användas för att analysera hur bilis-

men integrerat med vissa drag i samhällsförändringen.  

 

Arbetet utgår från följande tre övergripande frågeställningar:  

• Hur har utvecklingen av och förhållandet mellan det geografiska och det socioekono-

miska spridningsmönstret av det privata bilinnehavet i Sverige tagit sig uttryck mellan 

1950 och 2000?  

• Följde den svenska privatbilismens spridningsmönster de generella geografiska och 

socioekonomiska förändringarna mellan åren 1960 och 1975?  

• Hur har det svenska geografiska och socioekonomiska spridningsmönstret sett ut i för-

hållande till det norska under perioden 1950-2005? 

 

Licentiatuppsatsens syfte och frågeställningar kommer att besvaras genom att jag i två artiklar 

fokuserar på olika delar av privatbilismens geografiska och socioekonomiska spridning från 

1950-talet och framåt. För att analysera den svenska privatbilismens framväxt krävs kunskap 

om vilka faktorer och drivkrafter som påverkat privatbilismen samt en internationell utblick 

då den svenska utvecklingen inte på något sätt skedde utan influenser från omvärlden. 

 

1.4 Avgränsningar 
 
Mot bakgrund av licentiatuppsatsens syfte och frågeställningar finns det några generella av-

gränsningar som är viktiga att lyfta fram och motivera eftersom de bidrar till att öka förståel-

sen för de båda artiklarna. Dessa avgränsningar gäller den valda tidsperioden, valet av regio-

nal, nationell alternativt internationell approach samt hur jag ser på privatbilismen och bilin-

nehavaren.  

 

Den för licentiatuppsatsen valda tidsperioden sträcker sig från 1950-2000. Åren 1950-1975 

benämns ofta som det gyllene kvartsseklet till följd av den goda ekonomiska utvecklingen 

vilken för Sveriges del innebar en ökning av BNP per capita med 110 procent mellan åren 
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1950-1975.24 Den låga arbetslösheten, det höga löneläget och det ökade antalet kvinnor i ar-

bete innebar en välståndsökning för såväl hushåll som individer och därmed även ett större 

utrymme för konsumtion. Den privata konsumtionen kom under 1950-talet att öka med 1,8 

procent årligen och under 1960-talet med 3 procent årligen. Konsumtionsökningen gällde 

främst varaktiga konsumtionsvaror, dit bilen räknas, där volymökningen per år för perioden 

1950-1963 var 5,7 och 5,1 för perioden 1963-1975.25 Artikel 1, Driving from the Centre to the 

Periphery?, studerar tidsperioden 1950-2000, med speciellt fokus på perioden 1960-1975, 

eftersom de åren kan anses särskilt viktiga då de borde avspegla tidpunkten för marknadsut-

vidgning, det vill säga att bilen sprids till en mer heterogen grupp av användare och därmed 

på allvar börjar verka som den demokratiska kraft den förutspåddes bli under mitten av 1950-

talet.26 Den andra artikeln, Two Sides of the Same Coin?, fokuserar även den på andra halvan 

av 1900-talet.  

 

Förhållandet till regionbegreppet kommer att behandlas i kapitel 2.3. Här kan dock slås fast 

att licentiatuppsatsen fokuserar på att dels beskriva privatbilismens förändrade spridnings-

mönster i Sverige på regional nivå med församlingar som minsta administrativa enhet, och 

dels att jämföra den norska privatbilismens spridningsmönster med det svenska för att studera 

hur det kan komma sig att två länder med liknande ekonomiska förutsättningar kan utvecklas 

olika med avseende på bilismen.  

 

Det kan även slås fast att det är privatbilismen, definierad som bilinnehavet och den privata 

konsumtionen av en hushållsteknik och ett transportsätt, som är det centrala i denna licentiat-

uppsats. Uppsatsens båda artiklar täcker i sammanhanget enbart en del av bilismen, men gör 

heller inte anspråk på att ta ett helhetsgrepp. Begränsningen här är att vad som studeras är 

bilinnehavets förändring och spridningsmönster, vilket således utelämnar en del av privatbi-

lismen. Då datamaterialet tar sin utgångspunkt i ägandet och spridningsmönstret av den priva-

ta bilen är det således frågan om var de privata personbilarna finns och hur detta har föränd-

rats över tid som studeras i artiklarna. Det är med andra ord till övervägande grad privatbils-

konsumtionen som studeras, för att använda Jan Wallanders ord.27 Det är dock inte helt enkelt 

                                                 
24 http://www.ggdc.net/maddison/, 2007-02-21.  
25 Magnusson (1999), ss. 433, 437. Tillväxttakten var sedan 2,0 mellan 1971-80, 1,5 mellan 1981-1990 och -0,3 
mellan 1991-1996. Jacobsson (1997), s 17. Orginalkälla: OECD. 
26 Andersson (1956). 
27 Wallander (1958), ss. 8-9. Med privatbilskonsumtion menar författaren att det enbart är privatägda bilar som 
tas i beaktande och ingår i studien och att bilar ägda av stat, kommuner eller företag exkluderas, vilket även bilar 
som används i yrkestrafik gör.  
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att definiera och avgränsa vad privatbilskonsumtion är samt vem bilinnehavaren är och hur 

denne ska studeras. Rent generellt skulle man kunna säga att bilinnehavaren är den privatper-

son som äger en eller flera personbilar, det vill säga den som bilen står registrerad på. I artikel 

1 är det enbart den del av Sveriges befolkning som är över 18 år som ingår i studien. En av-

gränsning som faller sig naturligt då det är först från och med 18 års ålder som du har rätt att 

ta körkort och således själv får köra bil. Enligt beteendeforskning innebär denna ålder ett vik-

tigt stadium i socialisationen in i bilsamhället.28 Åldern för körkort kan också ses som en vik-

tig institutionell begränsning, en markering från statligt håll om när du lagligt får framföra ett 

fordon. En nackdel med att göra en avgränsning som denna är att en del av bilarna/bilägarna 

kan försvinna i undersökningen då det till exempel kan förekomma att bilen står skriven på 

någon i hushållet som är under 18 år. 

 

Frågan om hur de privata bilarna används och av vem, bilägaren eller annan hushållsmedlem, 

kommer i andra hand trots att den är minst lika relevant att studera. Det finns inte några ga-

rantier för att ägaren av bilen är den som faktiskt betalat för densamma, och inte heller finns 

det några garantier för att ägaren av bilen är den som faktiskt använder den på dagarna – det 

sistnämnda resonemanget kan kopplas mot tidigare nämnda hushållstekniken transporter och 

mot vad Cowan Schwartz menade inneburit ”more work for mother”. Då bilismen och per-

sonbilsinnehavet enligt Cowan Schwartz så starkt kan knytas till hushåll och arbetsdelning 

skulle det vara intressant att studera den framväxande bilismen utifrån ett hushållsperspektiv 

för att se om det amerikanska mönstret även kan appliceras på Sverige. Mot bakgrund av de 

båda artiklarnas utformning har dock det perspektivet fått stå tillbaka till förmån för det indi-

viduella bilinnehavet. 

 

Härnäst kommer de empirisk-analytiska utgångspunkterna att diskuteras där det först ges en 

generell översikt över hur spridning av teknik kan förklaras, och sedan av hur spridningen av 

privatbilismen kan tolkas samt vilka faktorer som kan tänkas påverka densamma. I steget där-

efter redogörs för de metodologiska utgångspunkterna där vikten av att förhålla sig till tid och 

regioner diskuteras för att sluta i en kritisk granskning av de aktuella källorna. Kapitlet däref-

ter sammanfattar de två artiklarna vars slutsatser avslutningsvis diskuteras och kopplas sam-

man med varandra och med licentiatuppsatsens övergripande syfte i uppsatsens sista samman-

fattande och utblickande kapitel.  

                                                 
28 Tengström (1991), ss 56-57.  
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2. EMPIRISK-ANALYTISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
Att använda uttrycket empirisk-analytiska utgångspunkter i rubriken på detta avsnitt är med-

vetet då det på ett tydligt sätt speglar att denna uppsats är empiriskt styrd. När Charles C. Ra-

gin talar om detta använder han sig av termen ramverk där han menar att ett analytiskt ram-

verk är en detaljerad skiss av en idé om ett fenomen, i detta fall bilismen, som används för att 

karaktärisera en förväntad utveckling. Ett flexibelt ramverk syftar därmed till att vägleda fors-

karen så att denne vet vilken typ av faktorer hon ska leta efter och var utan att utveckla speci-

fika hypoteser för ändamålet.29 Syftet med de empirisk-analytiska utgångspunkterna är för 

mig desamma.  

 

I en tid då flexibilitet och rörlighet över allt större områden har kommit att bli en självklar del 

av vår vardag, är det föga förvånande att bilism och transportsystem har rönt stort intresse 

bland forskare genom åren. Forskningsfältet är av den anledningen också omfattande. Då den 

privata bilen både kan studeras som en hushållsteknik och en varaktig konsumtionsvara, är det 

rimligt att i ett första steg lyfta fram forskning om teknik- och innovationsspridning samt hur 

dessas utvecklingskurvor kan tolkas. I ett andra steg studeras den aggregerade privatbilismens 

utvecklingskurva över tid och i ett tredje steg diskuteras en rad drivkrafter och faktorer som 

på skiftande sätt påverkat den framväxande privatbilismen såväl regionalt som nationellt och 

internationellt. 

 

2.1 Ett generellt resonemang angående teknikspridning och samhällsutveck-
ling  
 
Teknisk utveckling har genom historien haft en framträdande roll för ekonomisk tillväxt. Det-

ta återspeglas i en ansenlig mängd forskning och studier kring innovationsspridning (diffusion 

of innovations) och teknologisk överföring (technology transfer). Att studera spridning och 

överföring av innovationer och teknik är inte strikt bundet till ett specifikt ämnesområde; eko-

nomisk-historiker, nationalekonomer och sociologer (för att nämna några) har samtliga visat 

intresse för detta, särskilt efter andra världskriget.30 Teknologisk överföring, det vill säga ”the 

processes and consequences of moving technological ideas, skills, processes, hardware, and 

                                                 
29 Ragin (1994), ss. 58, 60-63, 74. 
30 Teknikhistorikern Bruce E Seely ger i Comparative Technology Transfer and Society en översikt över områ-
det, Seely (2003). 
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systems across a variety of boundaries – national, geographic, social and cultural, or organiza-

tional and institutional”31 har ofta kopplats samman med ekonomisk tillväxt och regional ut-

veckling, då med fokus på skillnader mellan ”rika” och ”fattiga” länder.32  

 

Ett verk som speglar geografisk och socioekonomisk spridning av innovationer samt förmed-

lar ett teoretiskt ramverk för hur processen kan tolkas är sociologen Everett M Rogers Diffu-

sion of Innovations. Den utgavs första gången 1962, och har sedan dess haft en framträdande 

position inom fältet. Rogers trycker på den roll kommunikationen innehar för att ett sprid-

ningsförlopp ska vara möjligt. I hans studie står med andra ord inte innovationen i sig i fokus, 

utan det handlar om kommunikation och om att sprida information om en innovation (såväl en 

idé som en teknik) på ett sådant sätt att fler tar den till sig, vad som påverkar denna sprid-

ningsprocess, hur mottagarna agerar i olika lägen samt vilka konsekvenser som följer.33 En 

viktig del i Rogers analys av innovationsspridning är att spridningsmönstret för innovationer 

normalt följer formen av en S-kurva. Utfallet av spridningen, och takten hos densamma, kan 

med andra ord visualiseras med hjälp av denna kurva. Detsamma gäller vilka ”medlemmar i 

det sociala systemet”, till exempel invånare i ett land, som tar till sig en innovation vid en 

specifik fas i kurvan, det vill säga om det är innovators, early adopters, early majority, late 

majority eller laggards.34  

 

En annan teori som utgår från att förklara spridning med hjälp av en S-kurva är introduktions-

processteorin. Vad som skiljer denna teori från Rogers är att fokus inte ligger på vem eller 

vilka som anammar en innovation, utan på i vilken takt en konsumtionsvara (eller hushålls-

teknik) säljs och vad som påverkar detta. När efterfrågan på en hushållsteknik eller konsum-

tionsvara ökar och den sprids i ett samhälle, berörs ofta stora delar av befolkningen, dock säl-

lan vid exakt samma tidpunkt. I introduktionsprocessteorin kan tre faser i spridningsmönstret 

identifieras; introduktions-, expansions- och mättnadsfasen. Under introduktionsfasen sker 

försäljningen av den nya varan i maklig takt och den betraktas ofta som en lyxvara, få förun-

                                                 
31 Seely (2003), s 8. 
32 Vilket Seely exemplifierar genom att beskriva Marshallplanens syfte och genomförande, samt efterföljande 
internationella hjälpprogram. Seely (2003), s 11. På senare tid har utvecklingen efter 1970-talet inneburit nya 
forskningsområden för teknikspridning i samband med den ekonomiska tillväxt som NIC-länderna började upp-
visa. Ländernas ”sena” industrialisering i förhållande till västvärlden har varit föremål för en mängd studier. 
Seely (2003), ss 28-29. Inom ekonomisk historia har, för att nämna några, Alexander Gerschenkron och Walt 
Rostow studerat och problematiserat denna överföring av teknik i samband med ekonomisk tillväxt. Gerschenk-
ron (1965), Rostow (1990). 
33 Rogers (2004).  
34 Dessa är idealtyper. Rogers (2004), s 22, samt kapitel 7.  
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nat. I samband med att information om den nya varan sprids ökar också försäljningstakten tills 

man nått en punkt där de flesta konsumenter har tillgång till den. Varan har härmed övergått 

till att betraktas som en nödvändighet och expansionsfasen har inträtt. Den sista fasen, mätt-

nadsfasen, inträder avslutningsvis när det inte längre sker någon beståndsökning, att varan 

inte kan nå så många fler marknader, och då den försäljning av varan som sker övervägande 

gäller ersättningsköp. Denna mättnadsfas, eller nedgång i efterfrågan, behöver inte nödvän-

digtvis inträda när närmare 100 procent av befolkningen har varan. Det kan lika gärna ske när 

en lägre andel av befolkningen har den. Utmärkande är att man kan anta att alla som vill ha 

varan nu har den.35   
 

Figur 1 Spridningstakten hos olika hushållstekniker i USA 

 
Källa: http://www.dallasfed.org/fed/annual/1999p/ar96.pdf, 2007-11-08. 

 

Vad som kan konstateras är att spridningsmönstret för hushållsteknik och varaktiga konsum-

tionsvaror följer mönstret av en S-kurva om än i olika takt och hastighet, vilket visualiseras av 

de skiftande kurvorna i figur 1 ovan. I figuren, som visar spridningstakten för olika hushålls-

                                                 
35 Douglas & Isherwood (1996), ss. 69-70, Jacobsson (1973), s 43.  



 16

tekniker i amerikanska hushåll, synliggörs också det komplexa i att jämföra teknikspridning 

som sker i olika takt. Här synliggörs också att tiden det tar att nå mättnadsfasen kan skifta från 

teknik till teknik.36 S-kurvan säger inte något om längden på varje fas. Den säger heller ingen-

ting om på vilken per capita-nivå respektive fas börjar och slutar, men är intentionen att speg-

la en historisk transformationsprocess kan takten istället förklaras på andra sätt. Görs till ex-

empel en jämförelse mellan länder alternativt mellan regioner inom ett land behöver inte hel-

ler detta vara ett problem utan snarare en intressant fråga att ta ställning till eftersom drivkraf-

terna bakom spridningen istället kan studeras och analyseras i en jämförelse av skeenden i 

historisk tid och modelltid. Dessa två metodologiska utgångspunkter kommer vidare att disku-

teras i kapitel 2.2.   

 

Läsaren bör dock ha i åtanke att när det gäller resonemanget kring en S-kurvas skiftande faser 

kan det skilja sig åt beroende på hur forskaren studerar det valda fenomenet, till exempel geo-

grafiskt, sociologiskt eller ekonomiskt. Rogers tolkning fokuserar som nämnts på vilka det är 

som tar till sig en teknik och när i processen detta sker samt trycker på vikten av kommunika-

tion.37 Lars Jacobsson, Handels utredningsinstitut, däremot arbetar med trendframskrivningar 

av den svenska bilismen och behandlar således faserna utifrån andra, övervägande ekonomis-

ka, utgångspunkter och tar inte på samma sätt hänsyn till inom vilka områden spridningen 

sker.38  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att man på ett övergripande sätt kan beskriva sprid-

ningen av innovationer och ny teknik genom att säga att den sprids från rika till fattiga, och 

från urbana och/eller ekonomiskt mer utvecklade områden med högre inkomster till rurala 

och/eller mindre utvecklade områden med lägre inkomster.39 Därför speglas samhällets socio-

ekonomiska förhållanden och utveckling i stort även i spridningen av ny teknik och innova-

tioner, som till exempel bilen. Detta är dock ett väldigt generellt påstående som bör under-

byggas och kvantifieras eftersom det existerar skillnader i spridningsförloppet beroende på 

vilken teknik det rör sig om, i vilken region den sprids samt även under vilken tidsperiod. Att 

spridningen av en viss hushållsteknik kan skilja sig gentemot en annan måste alltså förstås 

mot ekonomiska, politiska och sociala faktorer; till exempel kan år med ekonomisk oro till 

                                                 
36 Douglas & Isherwood (1996), s 71, Rogers (2004), s 23 och kapitel 6. 
37 Rogers (2004). 
38 Jacobsson (1973, 1980, 1997). Hans senaste prognos återfinns på BIL Swedens hemsida: 
http://www.bilsweden.se/files/publikationer/pbprognos02.pdf, 2007-12-20.  
39 Fischer (1992). 
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viss del verka hämmande samtidigt som även politiska regleringar kan påverka och förskjuta 

ett förlopp. Hur privatbilismens aggregerade spridningsförlopp tagit sig uttryck, samt vilka 

drivkrafter och förklaringsfaktorer som påverkat såväl det geografiska som det socioekono-

miska mönstret ges härnäst.  

 

2.2 Att förklara privatbilismens och bilinnehavets spridning  
 
Ett antal studier av bilismen har gjorts mot bakgrund av hur teknik- och innovationer sprids. I 

en internationell kontext finns det många tämligen heltäckande och informativa verk över 

bilismens framväxt, spridning och användande. Många av dessa tar hänsyn till både de eko-

nomiska och de sociala aspekterna – även om det är de sociala aspekterna vilka sedan för-

vandlades till preferenser som forskarna övervägande fokuserat på. Särskilt i USA, som i 

sammanhanget måste ses som en forerunner då privatbilismens där tog fart redan på 1910-

talet, har forskningen varit omfattande. Här är det främst John B Rae, Michael Berger och 

James J Flink som det överlag refereras till. Rae skrev 1965 ett av de första översiktsverken 

om den amerikanska bilismen, och 1971 kom The Road and the Car in the American Life där 

fokus i mångt och mycket ligger på vägarnas och vägbyggandets roll för bilanvändandet.40 

Till skillnad från Rae har Berger valt att enbart studera bilismens påverkan på de rurala delar-

na av USA mellan 1893-1929. Centralt i hans studie är hur bilismen, med utgångspunkt i själ-

va familjen/hushållet, kom att påverka de sociala aspekterna av det rurala livet.41 Flink ger i 

America Adopts the Automobile 1895-1910, The Car Culture och The Automobile Age en 

allomfattande bild av såväl bilindustrin som bilismens spridning och konsumentens bilanvän-

dande. Han tar sin utgångspunkt vid sekelskiftet när de allra första bilarna tillverkades och 

började användas. Sedan följer han utvecklingen och beskriver det nya levnadssättet bilismen 

kom att innebära, fram till 1980-talet.42 Även Claude S Fischer behandlar bilismens utveck-

ling i America Calling. Han jämför telefonens geografiska och sociala utbredning i USA mel-

lan 1900-1940 med bilismens utveckling under samma tidpunkt. Då både telefonen och bilen 

ses som tekniska system för hushåll och konsument fungerar jämförelsen mellan dem utmärkt 

för att fastställa spridningsmönster.43 Fischer visar hur likheter och skillnader i spridningen av 

en teknik eller ett tekniskt system tar sig uttryck, både beroende på vilken teknik det rör sig 

                                                 
40 Rae (1965, 1971). 
41 Berger (1979). 
42 Flink (1970, 1975, 1988). 
43 Fischer (1992). 
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om och på vilken tidsperiod det gäller.44 Han betonar i sin undersökning av telefonens utbred-

ning i USA hur de olika staternas ekonomiska välmående, sammansättning av befolkning, 

hushållens ekonomi, men även telefonbolagens marknadsföring och konkurrens med var-

andra, var viktiga faktorer för spridningen av telefonen.45 För bilismen kan ungefär samma 

mönster skönjas där stater med god ekonomisk utveckling, till exempel många lönsamma 

jordbruk eller urbant välstånd, uppvisade den snabbaste spridningen av bilismen.46  

 

Den svenska utvecklingen uppvisar många likheter med föregångaren USA. Den forskning 

som har gjorts rörande bilismens spridning i Sverige har dock inte fokuserat särskilt på geo-

grafiska och regionala skillnader. Men det framgår med all tydlighet att USA sågs som före-

bilden, till vilken man ofta hänvisade och jämförde sig med. Det kan också konstateras att de 

allra första bilarna började rulla på Sveriges gator vid samma tidpunkt som de gjorde i USA, 

det vill säga vid föregående sekelskifte.47 Det är i det följande skedet som länderna börjar 

skilja sig åt. USA fortsätter direkt med sin expansiva utveckling och väg mot massbilism, 

medan den motsvarande svenska utvecklingen fördröjs.  

 

Som beskrivits i kapitel 2.1 kan spridningen av en hushållsteknik eller varaktig konsumtions-

vara visualiseras av en S-kurva och de tre faserna; introduktions-, expansions- och mättnads-

fasen. För den svenska bilismen sägs att introduktionsfasen sträcker sig fram till slutet av 

Andra Världskriget, expansionsfasen mellan ungefär 1950 till 1980, och mättnadsfasen från 

slutet på 1970-talet och framåt.48 Då jag avser att studera vad som benämns expansionsfasen 

utifrån antagandet att det är den fas då privatbilismen verkar allra starkast som en demokratisk 

kraft och därmed även för regional utjämning bör det förtydligas att ett kritiskt förhållnings-

sätt till denna fasindelning av bilismen kan vara på sin plats då det råder delade meningar om 

hur dessa faser ska tolkas och när de slutar respektive börjar. Att introduktionsfasen sträcker 

sig över 1900-talets första halva och att expansionsfasen tar vid på 1950-talet är forskarna 

                                                 
44 Jämför med figur 1 på s 14. 
45 I Andersson-Skog (1998) kan man läsa om telefonens användande i Sverige. Kuuse (1969) beskriver, utifrån 
studier av bouppteckningar, hur varaktiga konsumtionsvaror varit fördelade över åldrar och socialgrupper i Sve-
rige.  
46 Fischer (1992), ss. 91-92. 
47 Hagman (1999), ss. 23-25. 
48 Andréasson, Gavell & Gerentz (1997). Den norske transporthistorikern, Per Østby (1995), ss. 70-71, utgår i 
sin avhandling om bilen och det norska samhället från tre aningen annorlunda faser när han beskriver utveck-
lingen av bilismen. Hans fasindelning ser ut enligt följande; en introduktionsfas mellan 1945-1960, en integra-
tionsfas mellan 1960-1975 och en konsolidationsfas mellan 1975-1980. Även Knut Boge (2006) utgår från en 
liknande fasindelning i sin avhandling där han jämför den danska, svenska och norska vägpolitiken. Hans fasin-
delning är enligt följande: fram till 1945, 1945-1959, 1960-1981 och 1981-2005 



 19

ense om. Det är sedan, när det gäller huruvida mättnadsfasen slagit in eller inte som åsikterna 

delvis går isär. Rune Andréasson, Jonas Gavell och Sven Gerentz menar att mättnadsfasen 

inträder vid slutet på 1970-talet. Ett problem här är att författarna inte motiverar sin klassifice-

ring eller refererar till andra utförda studier.49 Lars Jacobsson menar i motsats till Andreasson, 

Gavell och Gerentz att Sverige inte nått mättnadsfasen överhuvudtaget, om än en viss ojämn-

het i nettoökningen kan noteras.50  

 

Figur 2 Antal personbilar per 1000 invånare i Norge, Sverige och USA 1920-2005. 
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Källa: USA: http://www.census.gov/statab/hist/HS-41.pdf, Sverige och Norge: Egna beräk-

ningar baserade på data från Bilismen i Sverige, Bil- og veistatistikk, http://www.sika-

institute.se/Doclib/Import/101/ss_2006_4.xls#'Tabell%201'!A1, 2007-10-02, 

 http://www.scb.se/statistik/BE/BE0101/2006A01/Be0101Folkmängd1860-2006.xls,  

2007-06-07 & http://www.ssb.no/aarbok/tab/tab-046.html, 2007-09-17. 

 

I figur 2 synliggörs det komplexa i att jämföra teknikspridning som sker i olika takt, det vill 

säga vid delvis olika tidpunkter, mellan olika länder och regioner. Exemplet här gäller den 

amerikanska bilismens spridningsförlopp i jämförelse med det svenska, och det svenska i jäm-

förelse med det norska utifrån antalet personbilar per 1000 invånare. Här framgår tydligt en 

                                                 
49 Andréasson, Gavell & Gerentz (1997). 
50En slutsats han drar genom att studera relationen mellan nyregistrering, skrotning och nettoökning. Jacobsson 
(1977, 1980, 1997), http://www.bilsweden.se/files/publikationer/pbprognos02.pdf, 2007-12-20. 
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skillnad i spridningstakt mellan de tre länderna. Att USA får ses som föregångsland råder ing-

et som helst tvivel om. En fråga värd att ställa sig i detta sammanhang är om det tidigare ame-

rikanska spridningsmönstret av bilismen kan användas som referensram för att tolka den 

svenska och den norska spridningen? Wallander visar till exempel att en jämförelse mellan 

Sverige och USA för åren 1949 och 1956 visar på en lägre utvecklingstakt vad gäller bilköp i 

USA än i Sverige.51 En förklaring skulle kunna vara det faktum att länderna inte befann sig i 

samma utvecklingsstadium, med vilket jag menar att USA på 1950-talet låg i en annan fas 

jämfört med Sverige och av den anledningen uppvisade en svagare utvecklingstakt. Det borde 

rimligtvis vara så att den historiska tidpunkten spelar viss roll för ett spridningsförlopp, till 

vilket jag återkommer i kapitel 3.2. Nästa steg blir dock att lyfta fram de förklaringsfaktorer 

som påverkat det ovan visualiserade spridningsförloppet.   

 

2.3 Faktorer som påverkat bilens spridning  
 
Till de empirisk-analytiska utgångspunkterna räknas för studien aktuella begrepp och model-

ler, vilka redogjorts för i kapitel 2.2, och tidigare forskning vilken identifierat ett antal förklar-

ingsfaktorer. De drivkrafter och faktorer som kommer att behandlas nedan kan delas in i fyra 

kategorier; infrastrukturella, institutionella, ekonomiska och geografiska förklaringsfaktorer. 

Till den infrastrukturella kategorin räknas vägnätets utbyggnad, till det institutionella räknas 

politiska beslut vilka direkt berör bilen och bilinnehavet, till det ekonomiska räknas hushål-

lens inkomst och till det geografiska räknas topografi, befolkningstäthet, bosättningsmönster 

samt preferenser uppkomna utifrån detta. Läsaren bör redan här ha i åtanke att ett antal för-

klaringsfaktorer utelämnas alternativt ges mindre vikt vid ett förfarande som detta.52 De fakto-

rer som behandlas här är dock de som är av störst vikt för licentiatuppsatsens båda artiklar. 

 

2.3.1 Infrastrukturella förklaringsfaktorer 
 
”Vägnätets expansion är nära knuten till fordonsparkens utveckling och trafikens krav”53 kon-

staterar Reinhold Castensson i Vägar: Dåtid, nutid och framtid. Vägnätets kvalitet och om-

fattning får därför räknas som en första infrastrukturell faktor som påverkat privatbilismen. 

                                                 
51 Wallander (1958), s 125. 
52 Exempel på faktorer som inte berörs i vidare benämning: kostnad för bilinnehav, demografiska förändringar, 
arbetsmarknadsförändringar och förändringar i hushållens sammansättning. 
53 Castensson (1991), s 237. 
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Vägar har i någon form funnits i alla tider då behovet av landtransporter alltid existerat. Vad 

som generellt sett kommit att förändras över tid har varit transporternas längd och omfattning, 

och en viktig förutsättning för detta har varit en fungerande och för ändamålet anpassad infra-

struktur.54  

 

I samband med den svenska bilismens genombrott uppkom krav på förändringar av vägnätet, 

och på en anpassning av detsamma till en betydligt mer omfattande landtransportverksamhet 

av såväl gods som personer. Statens ansvar för detta har skiftat över tid. Ett förstatligande av 

vägväsendet kom att ske 1944 i syfte att säkerställa underhållet och förbättringen av vägnä-

tet.55 Investeringarna i vägbyggandet, grusvägar, ökade dock redan under mellankrigstiden.56 

Under efterkrigstiden kom sedan en modernisering, förbättring och kvalitetshöjning av det 

redan befintliga vägnätet att ske i syfte att öka dess kapacitet, till exempel med utbyggnaden 

av motorvägar vilken uppvisade den största expansionen på 1960- och 1970-talet.57  

 

Sveriges första nationella vägplan, Vägplan för Sverige, kom 1958 och dess uppföljare kom 

1970.58 I och med denna blir det tydligare att det statliga vägnätet kan indelas i tre kategorier: 

det nationella stamvägnätet som är det vägnät som riksdagen menar har strategisk betydelse 

för utvecklingen av den nationella välfärden (samtliga europavägar och några riksvägar), re-

gionala vägar som Vägverket menar har strategisk betydelse för berörd regions utveckling 

och lokala vägar som varken tillhör de nationella eller de regionala och ligger på kommunens 

ansvar.59 Denna kategorisering har varit gällande under en stor del av 1900-talet, om än med 

vissa modifikationer. De nationella vägplanerna, vilka främst beslutade om stamnätets upp-

förande, berör mer eller mindre samtliga av dessa kategorier.  

 

En stor del av forskningen kring framväxten av det svenska vägnätet efter 1950 har fokuserat 

på ingenjörens roll för vägnätets och bilismens expansion.60 I kapitel 2.1 diskuterades tekno-

logisk överföring och spridning på ett mer generellt plan som en introduktion till hur sprid-

                                                 
54 Som ett exempel kan nämnas att reslängden per individ i Sverige 1910 var 0,9 km/dag, 1950 var den 8,3, 1970 
var den 23,8, 1990 var den 35,6 och idag (2005) var den ca 43. 1910-1990: Castensson (1991), s 238, 2005: 
Frändberg, Thulin & Vilhelmsson (2005), s 39. 
55 Förstatligandet upphörde kring mitten av 1970-talet då ansvaret för det svenska vägnätet återigen kom att 
fördelas på olika instanser. 
56 Kaijser (1994), ss. 152-154, Schön (2000), s 388. 
57 Schön (2000), s 388, Boge & Knutsen (2005), s 30. 
58 SOU 1958:1-2, SOU 1969:57. 
59 Statens institut för kommunikationsanalys (2005), s 18. 
60 Ofta har denna forskning med en tydlig koppling till Hughes och hans systembyggare.  
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ningen av bilismen som hushållsteknik kan tolkas. När det gäller framväxten av ett modernt 

vägnät anpassat för bilismen så menar forskare att just denna typ av internationell teknologisk 

överföring och spridning fått stort genomslag. Pär Blomkvist talar till exempel i Transferring 

Technology – Shaping Ideology om hur (främst) amerikanska idéer styrde de svenska lobby-

grupperna i deras arbete i samband med Vägplan 1958 och hur svensk vägplanering således 

influerades av sin amerikanska dito.61 Även när det gällde stadstrafik och stadsplanering fick 

amerikanska idéer genomslag menar Per Lundin i American Numbers Copied! där han lyfter 

fram hur planeringen för det (kommande) svenska bilsamhället påverkades med diskussionen 

kring vikten av rätt antal parkeringsplatser i städer.62 Inte bara Sverige influerades av de euro-

peiska och amerikanska idéerna. Per Østby menar att också Norge påverkades starkt.63  

 

I en internationell jämförelse framgår att det finns en skillnad vad gäller länders strategier 

kring utbyggnaden av nationella infrastruktursystem, exempelvis vägnätet. Finansieras, 

byggs, underhålls och drivs infrastruktursystemet av statliga eller privata aktörer? Hur föränd-

ras detta över tid? Denna diskussion har varit särskilt tydlig gällande järnvägen.64  Huruvida 

staten tar på sig en mer aktiv roll eller inte kan skilja sig åt, mellan länder och mellan infra-

struktursystem. Lena Andersson-Skog jämför de nordiska ländernas nationella mönster vid 

regleringen av järnvägen och telefonen fram till 1950 och visar att Sverige och Danmark age-

rade på ett sätt, och Norge och Finland på ett annat. En sak hade dock de nordiska länderna 

gemensamt – de var samtliga aktiva vad gäller att anlägga järnvägslinjer i perifera regioner, 

något som Andersson-Skog menar understryker de regionala intressegruppernas förekomst i 

respektive riksdag samt vilken genomslagskraft deras agerande haft.65 Knut Boge visar i sin 

avhandling Votes count but the number of seats decide att Norge i jämförelse med både Sveri-

ge och Danmark idag har ett sämre utbyggt vägnät. Han förklarar detta med ländernas skilda 

syn på vägar som national collective goods och som local collective and private goods, där 

Sverige och Danmark säkrade en utbyggnad av det nationella stamvägnätet över hela landet 

medan Norge istället satsade på lokala vägar.66 Här finns även en möjlighet att topografiska 

skillnader mellan länderna påverkat kostnaden för vägbygget och möjligheten att skapa natio-

nella vägnät, vilket kommer att diskuteras ytterligare i relation till undersökningens resultat.  

 
                                                 
61 Blomkvist (2004). 
62 Lundin (2004). 
63 Østby  (2004). 
64 Andersson-Skog (1993), Dobbin (1994), Dunlavy (1994). 
65 Andersson-Skog (2000), ss. 37, 44.  
66 Boge (2006). 
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Arne Kaijser menar att det svenska vägnätet i egenskap av ett infrastruktursystem kan definie-

ras som löst kopplat så till den grad att det inte är spårbundet eller ledningsbundet och att det 

kräver en låg grad av centraliserad samordning.67 Trots att fokus i licentiatuppsatsen inte lig-

ger på vägnätet i sig spelar det stor roll för privatbilismen eftersom infrastrukturens utbred-

ning, i detta fall vägnätet, är en viktig del för att ett transportsystem ska kunna verka. Den 

tidiga bilismen utvecklades dock utan bra vägnät, vilket betyder att nätet inte till 100 procent 

styr över flödet. Till följd av att vägnätet är löst kopplat kan man säga att flödet i vägnätet till 

övervägande del styrs av den enskilde individen, här bilinnehavaren eller den som kör bilen.68 

Inte helt utan restriktioner och riktlinjer kan tilläggas. Härnäst kommer därför de institutionel-

la förklaringsfaktorerna som direkt påverkat privatbilismen att lyftas fram. 

 

2.3.2 Institutionella förklaringsfaktorer 
 
Till de institutionella förklaringsfaktorerna räknas i detta sammanhang politiska beslut såsom 

regleringar, restriktioner och beskattningar vilka har en direkt påverkan på privatbilismen.69 

Regleringar har från statligt håll över tid genomförts i syfte att dels utforma bilskatter för att 

bekosta vägnätets utbyggnad och underhåll, och dels skapa institutionella riktlinjer för bilis-

men att anpassa sig till, exempelvis hastighetsbegränsningar.70 I ett första steg kan här konsta-

teras att Sverige inte haft vare sig importrestriktioner eller bensinransonering efter Andra 

Världskrigets slut, med undantag för en tillfällig bensinransonering i samband med den första 

oljekrisen 1973/74.71 I Har vi råd med bilen? från 1956 framhäver Andersson att ”någon spärr 

för bilimporten sätts inte; vår importpolitik på detta område är förmodligen den mest liberala i 

Europa”72. Något som kan jämföras med Norge där importrestriktionen inte upphävdes förrän 

1960.73 De statliga åtgärder som vidtagits för att styra över bilköpen i Sverige avser annars, 

                                                 
67 Att jämföra med dess raka motsats järnvägen, vilken är ett starkt kopplat system. Kaijser (1994), ss. 52-54. 
68 Kaijser (1994), s 51. 
69 Av den anledningen så exkluderas till exempel arbetet under 1950-talet vilket resulterade i Vägplan för Sveri-
ge då det istället ses som bidragande till den infrastrukturella förklaringen. Inte heller reseavdraget som klart 
gynnar personbilen i jämförelse med andra transportsätt ges vidare utrymme här. Falkemark (2006), s 402, Kå-
gesson (2007), s 46. 
70 Relationen mellan staten och organiserade intressen/lobbygrupper behandlas på olika sätt av såväl Pär Blom-
kvist (2001) som visar hur lobbyorganisationen Svenska vägföreningen agerade till förmån för vägbyggandet 
under framväxten av det svenska bilsamhället 1914-1959 som Eva Liljegren (1999) som visar hur politiska aktö-
rer och lobbygrupper agerade i riksdagen vad gäller utformandet av bilskatter 1922-1939. Ett resonemang om 
varför bilskatter inte reformeras och de krafter som verkar för att bromsa upp detta i form av lobbygrupper 
kommer inte att beröras i licentiatuppsatsen. Ämnet är dock väldigt intressant och relevant då det påverkar pri-
vatbilismen. 
71 http://www.bilsweden.se/files/publikationer/pbprognos02.pdf, 2007-12-20. Bentzel (1957), s 289. 
72 Andersson (1956), s 13. 
73 Knutsen & Boge (2005), s 56. 
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enligt Andersson, avbetalningshandeln och bilaccisen.74 Denna försäljningsskatt avskaffades 

under 1990-talet i Sverige, men finns fortfarande kvar i andra länder.75  

 

Forskare har över tid varit eniga om att spridningen och ökningen av privatbilismen kan på-

verkas av (såväl närvaron av som frånvaron av) politiska styrmedel, exempelvis bilskatter.76 I 

Sverige beskattades bilismen för första gången i början av 1920-talet.77 Bensinskatt, fordons-

skatt, ovan nämnda försäljningsskatt, motorvägstullar och skatt på bilförsäkringar är några 

skatter som Kågesson nämner då han jämför det svenska skatteläget med övriga Västeuro-

pas.78 Vid en internationell jämförelse ligger idag (2005) den svenska bensinskatten på nionde 

plats och dieselskatten på sjätte plats av EU-15.  En förändring av bensinskatten kan påverka 

bilinnehavet, men Kågesson menar att mot bakgrund av den ökande försäljningen av tunga 

personbilar förefaller många svenskar ha ett ekonomiskt utrymme för högre bensinkostna-

der.79 Vad gäller tullar och trängselavgifter på vissa vägar och vid vissa tidpunkter föreligger 

skillnader vid en internationell jämförelse. I Sverige finns enbart ett exempel på trängselavgif-

ter och det är i Stockholm, men fler finns internationellt (till exempel London och Oslo).80 

Inte heller vägtullar existerar i Sverige, men fler återfinns internationellt. Ett närliggande ex-

empel är den norska bompengen, vilken är starkt förknippad med det norska vägnätet då den-

na beskattning användes som ett supplement till statlig finansiering av vägbyggnationer och 

underhåll.81 Ett bra och aktuellt exempel på hur frånvaron av skatter påverkar och har påver-

kat privatbilismen, som Kågesson tar upp, är att Sverige inte har eller har haft några skatter 

som påverkat valet av fordon i riktning mot låg bränsleförbrukning, vilket återspeglas av den 

svenska bilparkens relativt stora utsläpp av koldioxid per bil.82 

 

Ett politiskt beslut som påverkar såväl bilinnehavet som bilparkens utseende gäller förmåns-

beskattning av tjänstebil, vilken betyder att den anställde kan välja förmånen av tjänstebil 

istället för högre lön. Mot bakgrund av det relativt stora antalet anställda som väljer denna 

förmån kan det antas att de utgår från att det är mer lönsamt än motsvarande löneökning eller 

                                                 
74 Andersson (1956), s 17. 
75 Sverige är en av fem EU-länder som avskaffat försäljningsskatten. Andra länder försöker använda den som ett 
medel för att styra inköpen mot bilar med lägre bränsleförbrukning, till exempel Belgien, Danmark och Grek-
land. Kågesson (2004), s 15.  
76 Wallander (1958), Jacobsson (1973).  
77 Liljegren (1999), Falkemark (2006), ss. 200, 402-403.  
78 Kågesson (2007), ss. 88-89.  
79 Kågesson (2007), ss. 87-88. 
80 Kågesson (2007), ss. 98-101. 
81 Knutsen & Boge (2005), s 32, 216-221. 
82 Kågesson (2004), s 15.  
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egen bil, något som ännu inte är studerat enligt Kågesson.83 Vad som kan fastslås är att dessa 

bilar på sikt påverkar hela bilparkens utformning då de efter några år kommer ut på andra-

handsmarknaden för begagnade bilar. 

 

Då det förefaller vara så att vägnätets utbyggnad tidigt togs nationellt ansvar för i Sverige, och 

att de politiska besluten togs till förmån för en framväxande bilism och privatbilism blir det i 

ett nästa steg intressant att lyfta fram de ekonomiska förklaringsfaktorerna vilka påverkar hu-

ruvida köpkraften är tillräcklig. 

 

2.3.3 Ekonomiska förklaringsfaktorer 
 
Individens och framför allt hushållets inkomst över tid blir centralt vad gäller de ekonomiska 

förklaringsfaktorerna, då det kan slås fast att inkomstnivån måste ses som en av de viktigaste 

faktorerna bakom bilarnas spridning (då inkomst kan vara avgörande för bilköp/innehav), 

särskilt i dess initiala skede.84 Delvis förlorar detta samband i värde över tid i takt med att 

bilinnehavet alltmer betraktats som ”ett måste” eller ”en självklarhet”, det vill säga att bilen 

gått från att vara en lyxvara till att bli en nyttovara och en nödvändighet.85 Att inkomst mins-

kar i betydelse över tid betyder dock inte att det helt förlorar i betydelse då innehav av ett 

visst kapital är nödvändigt med tanke på de utgifter bilen för med sig för individen och hus-

hållet, till exempel i form av bilskatter och reparationskostnader. Det kan förefalla djärvt att 

påstå att bilinnehavet över tid allt mindre kommit att styras av ekonomiska faktorer, men på-

ståendet kan ges legitimitet mot bakgrund av tidigare forskning. I ett internationellt och histo-

riskt perspektiv kan det framväxande behovet av tillgång till bil i vardagen avspeglas i ett citat 

från en invånare i den amerikanska staden ”Middletown” så tidigt som 1920-talet då en nio-

barnsmor konstaterade följande: ”We’d rather go without clothes than give up the car”86. John 

B Rae beskriver också hur Robert och Helen Lynd när de återvände till ”Middletown” för att 

studera 1930-taldepressionens påverkan på stadens invånare, upptäckte att dessa inte valde 

bort bilen under de svåra åren. Vad som hände var helt enkelt att invånarna istället för att ex-

                                                 
83 Kågesson (2007), ss. 46, 85. 
84 Detta kan exemplifieras med att det var först 1908 i samband med att T Forden, en bil som låg inom en över-
komlig prisklass, var designad för att kunna köras på ”sämre” vägar och var enkel att laga och hitta reservdelar 
till, kom som bilen blev tillgänglig för the great multitude, eller ”den stora massan”. Berger (1979), ss 47-51, 
Flink (1988), ss. 34-35, Rae (1971), s 56. 
85 Se till exempel Hagman (1999), ss. 32-33 och Heurgren (1997), ss. 68-69 angående bilens transformation från 
lyxvara till nödvändighet i Sverige och exempelvis Toldnes (2007) för den tidiga utvecklingen i Norge. 
86 Lynd (1929), s 255. 
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empelvis köpa ny bil fortsatte använda den gamla, det vill säga de anpassade användandet 

utifrån plånboken. Det kunde således konstateras att privatbilismen, eller bilägandet, på det 

stora hela var depression proof.87 För svensk del konstaterar Jacobsson att en bilägare vid 

förändrad inkomst mest sannolikt inte säljer sin bil utan att köpa en annan, men att kostnaden 

för att använda bilen kan påverka såväl valet av bilmodell vid bilköp som nyttjandegraden av 

bilen.88 

 

En förklaringsfaktor som jag bara flyktigt berört är kostnaden för bilägandet, det vill säga 

priset för att köpa och nyttja bilen i förhållande till andra transportmedel.89 Detta är en viktig 

faktor som jag medvetet valt att inte lägga någon tyngdvikt vid i licentiatuppsatsen. Ett beslut 

som är taget mot bakgrund av dels synen på bilen som en nödvändighet och dels med tanke på 

att en över tid expanderande andrahandsmarknad för begagnade personbilar förutsätts ha bi-

dragit till att möjliggöra för fler att skaffa bil med tanke på att andrahansmarknaden skapar en 

mer diversifierad bilpark tillgänglig för de flesta inkomstnivåer.  

 

Wallander utgick 1958 från att ju högre inkomsten var desto högre borde bilinnehavet bli och 

tvärtom, men menade i ett andra steg även att inkomstens betydelse måste sättas i relation till 

kön, ålder, civilstånd och yrke.90 Denna utgångspunkt gäller fortfarande, och Jansson, Carde-

bring och Junghard menar till exempel att skillnader i manligt och kvinnligt bilinnehav till 

stor del kan förklaras av skillnader i inkomst.91 Ett annat exempel från deras undersökning är 

att sambandet mellan inkomst och bilinnehav år 1982 visade en negativ inkomstelasticitet för 

högavlönade män. Detta ”något udda” samband förklarar författarna med att manliga högin-

komsttagare oftare har tillgång till firmabil.92  

 

Det kan således konstateras att individens och hushållets inkomst måste tillskrivas stor vikt 

som förklaringsfaktor för privatbilismens spridningsmönster i Sverige. En fråga som inte be-

svaras fullt ut i tidigare undersökningar är huruvida inkomstens betydelse för privatbilismen 

sett lika ut inom samtliga regioner, län, kommuner och församlingar. Ofta används stad och 

land som jämförelseobjekt, men sällan synliggörs om fördelningen varit likadan över hela 

                                                 
87 Rae (1971), ss. 135-136. 
88 Jacobsson (1973), ss. 51-54. 
89 Vilken är en viktig del för Jacobsson (1973, 1980, 1997) i hans trendframskrivning. 
90 Wallander (1958), s 16. 
91 Samt av att den högre kvinnliga genomsnittsåldern. Jansson, Cardebring & Junghard (1986), s 17. 
92 Jansson, Cardebring & Junghard (1986), s 25. Baserat på bilregistrets uppgifter om bilinnehav, Jansson, Car-
debring & Junghard (1986), s 29. 
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landet eller om skillnader föreligger, exempelvis mellan norr och söder.93 Nästa steg blir där-

för att granska de geografiska förklaringsfaktorerna och hur dessa i sin tur påverkar övriga 

preferenser för bilinnehav då dessa är avgörande för om en individ ska bli köpa bil eller inte.   

 

2.3.4 Geografiska förklaringsfaktorer 
 
Av de geografiska förklaringsfaktorerna är befolkningsomflyttning, befolkningstäthet, och 

urbaniseringsgrad centrala eftersom dessa i sin tur bidrar till att utveckla en typ av preferens 

för bilinnehav.94 Även topografi kan i detta fall spela roll, inte minst som en underliggande 

faktor för de ovan nämnda, vilket kommer att diskuteras i relation till undersökningens resul-

tat. En första utgångspunkt måste således bli att förhålla sig till var bilinnehavaren är bosatt. 

Utifrån detta kan sedan synen på bilen speglas. I Sverige har det under hela 1900-talet, men 

kanske främst från 1950-talet, skett en geografisk befolkningsomflyttning till följd av struktu-

rella förändringar. Mellan 1950-1970 skedde en omlokalisering till storstädernas favör med 

främst norrlandslänen som förlorare. Under 1970-talet ökade sedan befolkningen i glesbygds-

länen, delvis till följd av den framväxande tjänstesektorn. De regionala förskjutningarna 

hängde till stor del samman med den pågående strukturomvandlingen och förskjutningarna 

mellan olika näringsgrenar och branscher.95 Befolkningsomflyttningen kom inte bara att ske 

mellan regioner, utan även inom en region. Urbaniseringsgraden i Sverige, med vilken jag 

åsyftar förändringen av andel boende i tätort, har från 1950 och fram till år 2000 ökat från 66 

till 84 procent.96 1950 var ca 9 procent av tätortsbefolkningen boende i förorter och 1980 hade 

denna siffra ökat till 21, vilket enligt Lars Nilsson var en ökning som skett snabbare än tät-

ortsboendet generellt.97 Nilsson menar också att förortsboende inte nödvändigtvis behövt vara 

en storstadsföreteelse, utan kan återfinnas kring i stort sett alla större tätorter efter 1950.98 

 

Bilinnehavet i storstäder, städer och landsbygd ser efter en standardisering av totalsiffrorna 

efter inkomstfördelningen bland inkomsttagarna i hela riket 1953 ut enligt följande där det 

                                                 
93 Till övervägande grad ges inte heller en bild av förändringen över tid utan ofta enbart för ett specifikt år. Wal-
lander (1958), Asp & Lundin (1981), Jansson, Cardebring & Junghard (1986).   
94 En faktor som inte ges större utrymme i licentiatuppsatsen, men som likväl påverkar förändringar i bilinneha-
vet är demografiska förändringar, det vill säga huruvida den totala befolkningen ökar eller minskar samt andelen 
av dessa i körkortsålder. Wallander (1958), s 123, Jacobsson (1973), s 50, Jacobsson (1980), ss. 15-16, Ramjerdi, 
Rand, Sætermo, & Ingebrigtsen (1996), s 5. 
95 Magnusson (1999), ss. 434-438.  
96 Statistisk årsbok. 
97 Nilsson (1989), s 244. 
98 Nilsson (1994), s 246. 
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framgår att bilinnehavet är högst på landsbygden (17 procent) och lägst i storstäderna (7,1 

procent). Detta menar Wallander kan hänga samman med att behovet och nyttan av bilen väx-

lar med boendeorten.99 Skillnaderna i bilinnehav mellan storstäder och städer förklarar Wal-

lander med att det exempelvis är svårare att nyttja bilen i en storstad.100 Hans sistnämnda för-

klaring kan jämföras med dagens förklaringar som till följd av den framväxande kollektivtra-

fiken istället i första hand lyfter fram tillgången till komplementära transportsätt såsom tun-

nelbana och buss.101 Såväl substitut som komplement, det vill säga andra transportsätt, till den 

privata bilen kan således påverka en individs eller ett hushålls preferenser för bilinnehav.  

 

”För småtransporter är den egna bilen behändig och därför är bilen en ofta ren nyttosak för 

landsbygden”102, ett citat som kan visualisera hur bilen utvecklades till att bli en central del av 

hushållets tekniska system. Hushållets och individens ökade rörlighet och därmed också val-

frihet kom till exempel att möjliggöra en ny handels- och stadsstruktur. I Sverige kom detta 

att ske från slutet på 1940-talet och med inställningen ”bered plats för bilen” förändrades 

stadskärnorna och köpcentrum kom på sikt att flyttas ut från själva stadens centrum. USA 

lyfts ofta fram som exempel på lyckade föregångare av dem som förespråkade externa, och 

för bilen mer lättillgängliga köpcentrum i början av 1960-talet.103 Höglund och Persson har i 

Transportkonsumtionen i sociologisk belysning utgått från Resvaneundersökningen från 1978 

och funnit att vad gäller resor till arbete och för inköp så skiftar användning och nödvändig-

hetsupplevelse mellan olika hushåll beroende på inkomstnivå, status och boendeort.104  

 

2.4 Sammanfattning 
 
Först av allt kan här fastslås att denna licentiatuppsats starkt präglas av ett konsumentperspek-

tiv då privatbilism och svenskarnas förändrade bilinnehav över tid är vad som studeras, med 

fokus på hur bilismen interagerat med regional utveckling. En av uppsatsens viktigaste ut-

gångspunkter är att bilen som hushållsteknik och konsumtionsvara funnits tillgänglig under 

                                                 
99 Övriga städer har ett bilinnehav några procentenheter under Storstädernas (12,2 procent) enligt Wallander 
(1958), ss. 40-41. 
100 Wallander (1958), ss. 42-43. 
101 Jacobsson (1973), s 26, Asp & Lundin (1981), Ramjerdi, Rand, Sætermo, & Ingebrigtsen (1996), s 5, 
Jacobsson (1997), s 16. 
102 Andersson (1956), s 11. 
103 Bergman (2003), ss. 151-152, 163, 166, 169-170. 
104 Höglund & Persson (1973), ss. 64-65, 72, 75-76 
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tidsperioden. Något som innebär att bilindustrin och biltillverkningen inte är det primära.105 

Istället blir det intressant att lyfta fram andra förutsättningar, nämligen infrastruktur och olika 

institutionella faktorer vilka i hög grad har möjlighet att påverka tillgängligheten, men in-

komst och befolkningstäthet framträder ändå som särskilt viktiga faktorer. Huvudfokus i de 

båda artiklarna kommer därför att vara på de två sistnämnda faktorerna. Innan artiklarnas in-

nehåll redogörs för behövs ett fastställande av ett antal metodologiska utgångspunkter vilka 

legat till grund för arbetet.  

 

 

 

                                                 
105 Se till exempel Elsässer (1995), Kinch (1994, 1995) för vidare läsning om den svenska bilindustrin. 
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3. METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
Det empiriska källmaterialet står i fokus i denna licentiatuppsats, vilket innebär att den måste 

betraktas som ett empirisk-analytiskt verk där problemställningar och upplägg formas efter 

empirin. Mitt mål är således inte att testa hållbarheten hos en specifik teori. Teorier är som 

framgått i kapitel 2 inte heller avgörande för det valda tillvägagångssättet utan fungerar enbart 

som en del av vad som tidigare benämnts som empirisk-analytiska utgångspunkter. I sam-

manhanget fungerar dessa som stöd för tolkningen av de uppkomna empiriska mönstren, ty-

piskt för ett mer induktivt arbetssätt. 

 

Som forskare måste man ha ”ett perspektiv på metod”106, och således också på källkritik me-

nar Rolf Torstendahl och specificerar minimikrav för vad han kallar ett vetenskapens normsy-

stem. Dessa minimikrav är: logisk konsistens, empirisk prövbarhet, beaktande av allt relevant 

material, inre sammanhang (koherens) i framställning av resultaten och nya resultat (inte bara 

en upprepning av vad som redan är känt).107 Utifrån minimikraven hävdar Torstendahl att 

forskaren ska ”göra sig förtrogen med alla metoder som har relevans för den egna forskning-

en”108, och på detta plan håller jag med författaren. Det gäller här att ta ställning till vilken 

metod som passar bäst i den egna forskningsprocessen, och således även vara öppen för att ett 

skifte av metod under resans gång ibland kan vara nödvändigt.109 Den metod som används i 

licentiatuppsatsens två artiklar kommer således delvis att skifta, mycket beroende på skillna-

der i upplägg. De metodologiska målen med licentiatuppsatsens båda artiklar är att dels iden-

tifiera generella mönster och dels undersöka olikheter i dessa generella mönster. De här två 

målen kompletterar varandra samtidigt som de är olika. Med att undersöka olikheter menas 

ofta att forskaren ”ignorerar” dominanta mönster och istället fokuserar på de skillnader som 

finns.110 Exempelvis är ett generellt mönster att inkomst och bilinnehav ofta följs åt, men det 

faktum att detta generella mönster existerar innebär inte att det inte förekommer viktiga och 

intressanta skillnader inom och mellan regioner.  

 

Den första artikeln, Driving from the Centre to the Periphery?, är kvantitativ till den grad att 

det är stora mängder data som använts medan den andra artikeln, Two Sides of the same 

                                                 
106 Torstendahl (2005), s 211. 
107 Torstendahl (2005), s 214. 
108 Torstendahl (2005), s 215. 
109 Samma resonemang kan återfinnas i Holme & Solvang (1997), ss. 75-88. 
110 Ragin (1994), ss. 32, 41-43. 
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Coin?, är enbart delvis kvantitativ materialmässigt sett. Den kvantitativa metoden i artikel 1 

används för att utifrån ett stort antal observationer – hela populationen 18 år och uppåt i samt-

liga församlingar 1960-1975 – studera förhållandet mellan bilinnehav och befolkningstäthet 

och inkomstnivåer. Artikel 2 i sin tur är en komparativ studie av olikheter som bygger på en 

mer måttlig mängd information av ett någorlunda stort antal observationer – bilar per 1000 

invånare, folkmängd och skatter på läns- och fylkesnivå. Vad som enar de båda artiklarna rent 

metodologiskt är den komparativa metoden då den genomsyrar båda. Vad som också enar de 

två artiklarna är deras förhållande till tid och till regioner, om än i något skiftande grad. 

 

3.1 Att förhålla sig till tid – historisk tid kontra modelltid 
 
I ekonomisk-historiska studier spelar tid en central roll. Vid en beskrivning av bilismens na-

tionella spridningsmönster, särskilt om det jämförs med internationella förlopp, krävs en dis-

kussion om förhållningssättet till tid. Vilka händelser och skeenden förändras, vilka består och 

framförallt på vilket sätt avspeglas dessa i vårt samhälle? Det finns åtminstone två alternativa 

sätt att förhålla sig till tidsdimensionen; spridningen kan belysas och problematiseras utifrån 

begreppen historisk tid och modelltid. Att välja det förstnämnda innebär att bilismen studeras 

under en och samma tidsperiod i olika geografiska områden, medan det sistnämnda betyder 

att specifika faser av bilismens spridning studeras oberoende av tidpunkt, det vill säga att bi-

lismens spridningsmönster betraktas som en process identifierad i, men delvis frigjord från, 

den historiska tiden.111 För att illustrera hur ett specifikt fenomen kan vara detsamma, men 

ändå delvis förändras kan ett klassiskt ekonomisk-historiskt exempel användas; industrialis-

mens genomslag i olika länder. Den industriella revolutionen kom att ske i Storbritannien 

omkring slutet av 1700-talet, och sedan följde genom åren en liknande utveckling för övriga 

länder i väst, med liknande händelseförlopp. Vad som är intressant i detta fall är att de senare 

industrialiserade länderna kunde dra fördel av att ”komma tvåa”, då det innebar en snabbare 

industrialiseringstakt än vad föregångaren hade till följd av att man kunde dra nytta av till 

exempel föregångarens teknik.112 Här finns en skillnad i historisk tid, men både likheter och 

skillnader i modelltid. 

 

Förhållningssättet till tid är med andra ord inte helt oproblematiskt. Vilket tillvägagångssätt 

som är att föredra, modelltid alternativt historisk tid, hänger till exempel samman med huru-
                                                 
111 Bäcklund (1996), ss. 245-246, Pettersson (1999), s 154. 
112 Crafts (1985), Gerschenkron (1965). 
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vida det enbart är den nationella spridningen som undersöks, eller om den nationella sprid-

ningen undersöks och sätts i förhållande till den internationella. Jämför resonemanget med 

figur 2 i kapitel 2.2 som visar bilismens aggregerade spridningsmönster i USA, Sverige och 

Norge där skillnaderna i ländernas förlopp tidsmässigt blir tydliga. Genom att studera ett 

spridningsmönster över tid kan skeenden och händelseförlopp urskiljas. Dessa förlopp om-

vandlas sedan till exempelvis faser i en modell för att på så sätt kunna användas vid jämförel-

ser av samma fenomen vid andra tidspunkter. Det är med andra ord av yttersta vikt att förut-

sättningarna för fasernas indelning lyfts fram och problematiseras. Kan spridningsmönstret för 

en och samma konsumtionsvara, exempelvis bilen, i olika länder förklaras på samma sätt om 

det sker med ett antal års förskjutning? Är det möjligt att använda tidigare spridningsmönster 

som referensram?  

 

Det kan vara på sin plats att poängtera att de båda sätten att tillämpa begreppet tid på inte fullt 

ut är separerbara. Den historiska tiden ligger för det första till viss del till grund för skapandet 

av modelltid, och för det andra så påverkas särdragen i modelltidens faser av den historiska 

tiden, och förändringar under denna.113 Som framgått av resonemanget kan regioner spela en 

viktig roll i processen. Mitt förhållningssätt till regionbegreppet belyses därför härnäst.  

 

3.2 Att förhålla sig till regioner – län, fylken och församlingar 
 
Regioner kan kategoriseras på ett antal olika sätt beroende på vad som studeras och/eller ut-

ifrån vilka kriterier som sätts upp. Såväl tillgång till ett specifikt empiriskt material som de 

valda forskningsfrågorna styr valet av vilken region som blir central för arbetet. Då licentiat-

uppsatsen är komparativ i sitt slag, och utgår från två olika regionala nivåer; län och fylken 

samt församlingar, blir det är i mitt fall den administrativa regionen, vars uppgift är att ”orga-

nisera och styra territoriell tillgänglighet och nyttjandet av geografiskt bundna resurser”114, 

som på skiftande nivå är aktuell. Den administrativa regionen styrs av politiska och/eller ad-

ministrativa ändamål och dess gränser är ”exakt bestämda”.115  

 

                                                 
113 Gerschenkron (1965), Crafts (1985), Bäcklund (1996), Pettersson (1999), Andersson-Skog (2007). 
114 Castensson (1994), s 43. 
115 Castensson (1994), ss. 43-44. En annan vanlig kategori är den ekonomiska regionen. Även den vara av intres-
se i en studie av privatbilismens spridning då det är regionens inre struktur och organisation, ex dess ekonomiska 
struktur beroende på företagande och näringsliv som avgör dess gränsdragning. Dan Bäcklunds ekonomiska 
regioner berörs senare i texten, dock inte i sådan hög grad att de behöver ges återges här. Bäcklund (1999). 
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Inom Sverige är länsnivån den region som dominerar en del av arbetet då en jämförelse görs 

med dess norska motsvarighet, fylkena. Beroende på storlek blir den administrativa regionen 

en komplex sådan till följd av den differentiering som kan råda inom den. Länsnivån till ex-

empel består av såväl stad som landsbygd mellan vilka skillnader råder. Det blir av den an-

ledningen intressant att ställa sig frågan huruvida länsindelningen bidrar till att jämna ut skill-

nader i befolkningsutvecklingen och för inkomstnivåerna till följd av urbaniseringen som sker 

såväl mellan län som inom dem. Länen har dock sedan långt tillbaka i tiden fungerat som en 

grund för Sveriges regionala förvaltning.116 Deras institutionella påverkan på bilismen och 

transportsektorn är tydlig då länen till exempel genom Länstrafiken styr över den regionala 

kollektivtrafiken.117 Om än önskan hade varit att utgå från en mindre region än länet för att 

undvika dess komplexitet då ett spridningsmönsters förändring ska speglas kan denna ut-

gångspunkt ha sina fördelar vid en regional komparation med ett annat land, här Norge. Pri-

vatbilismen är nämligen ett transportsystem som till övervägande del domineras av (inom-

)regionala resor, det vill säga resor som gäller främst korta och medellånga avstånd. 

 

I många undersökningar och trendframskrivningar som rör privatbilism och bilinnehav utgår 

forskarna från den geografiska uppdelningen städer och landsbygd.118 Då ett delmål för mig 

är att studera bilismens roll för regional utjämning är denna uppdelning inte helt optimal ef-

tersom detta enbart avspeglar en aggregerad nivå som visar hur stor den totala andelen boende 

i städer respektive på landsbygden som har bil. Denna aggregerade nivå säger inget om even-

tuella skillnader mellan städer och landsbygd inom och mellan olika administrativa regioner 

såsom län, kommuner eller församlingar. Av den anledningen får församlingsnivån fungera 

som minsta administrativa enhet i den mån det är möjligt när privatbilismens förändrade 

spridningsmönster ska studeras. 

 

3.3 Källor och källkritik 
 
Vetenskap och själva forskningsprocessen är normativ, inte värdeneutral, vilket innebär att 

värderingar kan komma att spela en avgörande roll för slutresultatet och att forskarens för-

hållningssätt till källan måste belysas. Då ett källkritiskt förhållningssätt, hela tiden bör finnas 

med i forskningsprocessen är det av allra största vikt att jag som forskare reflekterar över vil-
                                                 
116 Castensson (1994), s 40. 
117 För att exemplifiera: Länstrafiken i Västerbottens län ägs till 50 procent av Landstinget och till 50 procent av 
länets kommuner. http://www.tabussen.nu/default.asp?ML=2892, 2007-12-20. 
118 Jansson, Cardebring & Junghard (1986). 
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ken syn jag har på källkritik och dess roll som metod för att öka såväl min egen som läsarens 

medvetenhet om från vilken position bedriver jag min forskning, var jag står i detta och hur 

det påverkar resultatet. Roddy Nilsson menar i Postmodernism, källkritik och historieskriv-

ning att källkritiken spelar en mindre roll för samtidshistorikern än för den som studerar äldre 

historia eftersom forskningsfrågorna är mindre beroende av källkritik.119 Stämmer detta? 

Samtidshistoriska forskningsfrågor kan precis lika väl som frågor rörande äldre historia kräva 

ett tydligt källkritiskt resonemang. Det som skiljer är att källan är mer nutida och att det even-

tuellt underlättar för forskaren att förstå den kontext som källan har sitt ursprung i.120  

 

”Med källa menas ursprunget till vår kunskap”121 konstaterar Torsten Thurén. Detta innebär 

att en källa kan vara såväl skriftlig, som muntlig eller materiell. När den aktuella källan är 

identifierad gäller det att som forskare ställa sig frågan huruvida den kan klassas som trovär-

dig eller inte. En källas trovärdighet kan avgöras utifrån det som Thurén definierar som fyra 

källkritiska principer: äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. I korthet innebär 

dessa principer att en källa ska var det den utger sig för att vara (äkthet), att en källa minskar i 

trovärdighet över tid på grund av att minnet på olika sätt kan påverkas och bearbetas (tids-

samband), att en källa ska kunna stå för sig själv (oberoende) samt att en källa ska vara opar-

tisk (tendensfrihet).122 Dessa principer är inte helt enkla att ta fasta på och visar lika mycket 

på ett källmaterials rådande komplexitet. Men, de kan bidra till att jag i egenskap av forskare 

intar ett mer kritiskt förhållningssätt och på så sätt inte ”rakt av” accepterar vad en källa för-

medlar utan att först ställa den mot en annan oberoende källa. Äkthet och närhet till resultatet 

blir med andra ord väsentligt.   

 

För att i möjligaste mån undvika att fastna i fällan med skevt datamaterial, och därmed också 

hamna i en situation där källmaterialet inte är tillförlitligt, gäller det att noga ta alla eventuella 

källor i beaktande.123 Det källmaterial som varit aktuellt för denna licentiatuppsats består av 

sekundärkällor (litteratur och tidigare forskning) samt statistiska data. Utifrån Holme och Sol-

vangs definition kan den sistnämnda källan klassas som kognitiv (berättande) källa, medan 

                                                 
119 Nilsson (2005), s 242.  
120 Holme & Solvang (1997), s 124. 
121 Thurén (2005), s 9. 
122 Thurén (2005), ss. 13, 19, 29-30, 34-36, 52-53, 66-67. 
123 Det är en forskares skyldighet att inte utelämna källor för att på så sätt styrka sin egen tes, utan samtliga till-
gängliga och trovärdiga källor ska beaktas i en forskningsprocess. Detta kan ske utifrån ett antal urvalsregler som 
säger att ett urval är skevt om den som gjort urvalet har anledning att dölja hur urvalet är gjort och om ytterligare 
information ändrar helhetsbilden. Thurén (2005), s 89. 
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den första snarare lutar mot att vara normativ (värderande).124 Observera dock att denna kate-

gorisering är väldigt generell och att en och samma källa kan vara både kognitiv och normativ 

på samma gång beroende på sitt innehåll.  

 

De aktuella källorna har delvis skiftat beroende på artiklarnas inriktning. Det statistiska mate-

rialet som använts i skrivandet av licentiatuppsatsen och dess två artiklar har till största del 

hämtats från den officiella svenska och norska statistiken. Vid författandet av de båda artik-

larna har tre olika källor till övervägande grad använts som empiriskt material och dessa för-

tjänar extra uppmärksamhet; Folk- och bostadsräkningen, Bilismen i Sverige och Bil- og veis-

tatistikken. De kommer därför mer utförligt att diskuteras nedan. Övriga empiriska statistiska 

källor som använts och inte vidare berörs här bygger på den svenska och den norska officiella 

statistiken. Främst är det Statistisk årsbok för Sverige och Statistisk årbok för Norge samt de 

bådas webbsidor som använts. Även sekundärlitteratur som speglar och problematiserar pri-

vatbilismen i såväl Sverige och som internationellt har använts.  

 

3.3.1 Folk- och bostadsräkningen i digitaliserad form 
 
I Driving from the Centre to the Periphery? innehar den digitaliserade Folk- och Bostadsräk-

ningen (FoB) en central roll eftersom denna källa är den enda i sitt slag för att göra den under-

sökning som ligger till grund för artikeln. Tidigare forskning och undersökningar har delvis 

studerat det geografiska och socioekonomiska spridningsmönstret gällande bilinnehav jämfö-

randes boende i städer och på landsbygden.125 Ingen har dock gjort detta genom att fokusera 

på förändringen av bilinnehavet över tid på församlingsnivå. 

 

För att möjliggöra en undersökning på församlingsnivå krävs ett detaljerat statistiskt datama-

terial på individnivå, och en av få databaser som tillhandahåller denna typ av data är den digi-

taliserade Folk- och Bostadsräkningen för åren 1960, 1970 och 1975. Folk- och bostadsräk-

ningarna (FoB) är en del av den officiella svenska statistiken och genomfördes vart femte år 

mellan 1960 och 1990. FoB:en har till syfte att ta fram data som beskriver den svenska be-

folkningen och dess levnadsstatus, och innehåller demografiska uppgifter på individ-, hus-
                                                 
124 Holme & Solvang (1997), ss. 126-128. 
125 De tidigare studierna berör främst prognoser gällande bilinnehavets fortsatta ökning, vilka tar avstamp i olika 
tidsperioder samt till övervägande grad fokuserar vid inkomst, nybilsköp kontra köp av begagnade bilar samt 
skrotning. Se till exempel Petri (1952), Bentzel (1957), Jacobsson (1973, 1980, 1997), Jansson & Shneerson 
(1983) samt Jansson, Cardebring & Junghard (1986). För undersökningar baserade på intervjuer se Wallander 
(1958) för bilinnehavet år 1954, samt Bilismen i samhället (1971) för bilinnehavet år 1970.  
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hålls- och boendenivå. Här ges med andra ord en unik översikt över Sveriges befolkning, dess 

struktur och sysselsättningsförhållanden, samt är därmed också det enda ställe varifrån mate-

rial kan hämtas för att mer ingående beskriva Sveriges befolkning eller förändringar i befolk-

ningssammansättningen, med avseende på till exempel sysselsättningsstatus, yrke, pendling 

och utbildning.126 Underlaget till FoB är uppgifter inhämtade dels från mantalslängden och 

dels från allmänheten med hjälp av frågeformulär. I fråga om den senare uppgiftskällan kan 

vissa fel förekomma till följd av missförstånd vid ifyllandet av frågeformuläret, som exempel 

kan nämnas att det totala antalet bilar för de aktuella åren som finns med i datamaterialet är 

lägre än vad som anges i Statistisk årsbok för Sverige för samma år.127  

 

En uppenbar nackdel med denna källa är givetvis att variabeln bilinnehav endast finns att till-

gå för åren 1960, 1970 och 1975. De år som finns tillgängliga ingår generellt i en enormt ex-

pansiv period för bilismen, men att på församlingsnivå kunna spegla hela spridningsförloppet 

och därigenom illustrera hela S-kurvan, från dess början i introduktionsfasen över expansions-

fasen och in i mättnadsfasen, hade naturligtvis varit bättre.  Fördelen med datamaterialet är att 

det är unikt till den grad att det är digitaliserat och innehåller data ned på individnivå och in-

kluderar hela befolkningen. Tack vare dess heltäckande karaktär finns å andra sidan en förut-

sättning att för denna snävare period djupare analysera privatbilismens geografiska och socio-

ekonomiska förändringsmönster på individ- och församlingsnivå.    

 

3.3.2 Den svenska och den norska bilstatistiken 
 

I båda artiklarna har det krävts ett statistiskt datamaterial med viss omfattning för att kunna 

spegla och jämföra bilismens framväxt i såväl Sverige som Norge. Det statistiska datamaterial 

som använts för att beskriva bilismens expansion i Sverige är övervägande hämtat från Bilis-

men i Sverige, en årligen återkommande publikation innehållande statistik kring bilar och bi-

lism vilken utkom första gången 1948. Ansvarig utgivare är BIL Sweden, som bildades 1941 

och är ”branschorganisationen för företag som tillverkar och importerar personbilar, lastbilar 

och bussar.”128 På organisationens hemsida kan man läsa att dess medlemmar står för 99 pro-

                                                 
126 Folk- och Bostadsräkningen 1960:1, ss. 4-5. 
127 FoB 1960:1, s 5, Bilismen i Sverige/Bil Sweden (1961, 1971, 1976). Differensen kan även hänga samman 
med att uppgifterna i FoB dateras till 2 oktober 1960, medan Bil Swedens dito dateras 1 januari 1961. Under 
dessa två månader som skiljer statistiken åt kan ett antal bilinköp ha gjorts, men dock inte i sådan utsträckning så 
att det förklarar hela skillnaden. I artikeln tar vi enbart med individer över 18 år, vilket också kan påverka detta. 
128 http://www.bilsweden.se/om_bil_sweden.asp, 2007-11-06.  
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cent av nybilsregistreringen i Sverige.129 Påverkar då detta det statistiska materialets tillförlit-

lighet? Då det statistiska datamaterialet som presenteras i deras publikationer är sammanställ-

ningar av data från dels BIL Swedens egen statistik och dels till exempel SCB och Vägverket 

vill jag mena att det inte gör det.  

 

I artikel 2, Two Sides of the same Coin?, har det norska statistiska datamaterialet hämtats från 

den norska motsvarigheten till Bilismen i Sverige vilken heter Bil- og veistatistikk och ges ut 

av Opplysningsrådet för Veitrafikken (OFV). Precis som BIL Sweden kan OFV räknas som 

en branschorganisation, men de uppvisar ett bredare medlemsregister än sin svenska motsva-

righet då medlemmarna tillhör ”de store organisasjonene innenfor person- og godstransport, 

bilbransjen, oljeselskaper, redningstjeneste og forsikringsselskaper, byggherre- og entreprise-

organisasjoner i veisektoren samt offentlige virksomheter.”130 De beskriver sig själva som ”en 

politisk uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for at veitrafikken skal kunne avvikles 

på en mest mulig effektiv, rasjonell, trafikksikker og miljøeffektiv måte.”131 Inte heller i detta 

fall påverkas källans trovärdighet av det faktum att den som tillhandahåller publikationen är 

en branschorganisation då datamaterialet i publikationerna hämtats dels från OFVs egen stati-

stik och dels från exempelvis Vegdirektoratet och Statistisk Sentralbyrå. Både Bilismen i Sve-

rige och Bil- og veistatistikk är några av de mest frekvent använda källorna för att spegla för-

ändringar hos den svenska och norska bilismen, av forskare såväl nu som då.  

 

Mot bakgrund av de empirisk-analytiska, metodologiska och källkritiska utgångspunkterna 

ges härnäst en komprimerad version av de båda artiklarna. Dessa kommer sedan att länkas 

samman med licentiatuppsatsens syfte och utgångspunkter i det sista avslutande kapitlet. Mot 

bakgrund av artiklarna kommer där också en utblick mot kommande avhandling att ges. 

 

                                                 
129 http://www.bilsweden.se/medlemmar.asp, 2007-11-06.  
130 http://www.ofv.no/?id=1016, 2007-11-06.  
131 http://www.ofv.no/?id=81, 2007-11-06.  
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4. DRIVKRAFTER OCH MÖNSTER I BILENS NATIONELLA 
OCH REGIONALA SPRIDNING 
 
I det följande kommer de två artiklarna och deras resultat att översiktligt presenteras. Båda 

artiklarna studerar förändringar i det geografiska och socioekonomiska spridningsmönstret 

över tid, där Driving from the Centre to the Periphery? behandlar den svenska privatbilismens 

spridning under den senare delen av expansionsfasen medan Two Sides of the same Coin? 

jämför den norska privatbilismens spridning med den svenska.  

 

4.1 DRIVING FROM THE CENTRE TO THE PERIPHERY? The Diffusion 
of Private Cars in Sweden 1950-2000 with focus on 1960-1975132 
 
To connect Sweden – så skulle målet med den traditionella infrastrukturpolitiken från mitten 

av 1800-talet och framåt kunna sammanfattas. Svensk trafik- och vägpolitik på 1950- och 

1960-talet syftade även den till att göra bilen till ett instrument för att nå nationell integration 

och regional utjämning genom att göra den tillgänglig över hela landet. I denna artikel stude-

rar vi utfallet av denna policy. Driving from the centre to the periphery belyser vår förvänt-

ning att både geografiska och socioekonomiska skillnader ska minska i betydelse till följd av 

de politiska prioriteringarna. Mot bakgrund av Jan Wallanders studie av det svenska bilinne-

havet 1955 skulle stereotypen av den svenske bilinnehavaren på 1950-talet kunna framställas 

som en gift man, vilken är egenföretagare och boendes på landsbygden. Detta, tillsammans 

med det faktum att trafik- och vägpolitiken betonade jämlikhet gällande tillgång till bilen samt 

att det är från 1950-talet som bilismen får sitt verkliga genombrott blir särskilt tidsperioden 

1960-1975 intressant att fokusera på då det kan antas att en utjämning kommer att ske på så-

väl geografisk som socioekonomisk nivå. Artikelns syfte blir således att undersöka det privata 

bilinnehavets geografiska och socioekonomiska spridningsmönster i Sverige, och att analyse-

ra utvecklingen av och relationen mellan dessa mönster av det privata bilinnehavet. Aktuella 

frågeställningar blir således: Följde privatbilismens spridningsmönster de generella geografis-

ka och socioekonomiska förändringarna mellan åren 1960 och 1975? Följde förändringar i 

bilinnehav per capita förändringar i inkomst eller följde det förändringar i befolkningstäthet 

och urbanisering? 

 

                                                 
132 Artikeln har sänts till Journal of Transport History. Submitted by editor, 2007-07-10.  
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Studerar man utvecklingen av personbilar per 1000 invånare kan det konstateras att den 

svenska expansionsfasen tar sin början på 1950-talet och håller en stark utvecklingskurva 

fram till omkring 1980-talet, därefter sker en ökning som är betydligt mer fluktuerande än vad 

som tidigare varit. Perioden 1960-1975 kan därmed anses representera andra delen av expan-

sionsfasen, och således spegla en övergång där bilinnehavarna blir en mer heterogen grupp i 

förhållande till tidigare. Intressant att studera är också om spridningen sker i nya delar av lan-

det eller där bilinnehavet redan var etablerat sedan tidigare. Ett spridningsmönster som sträck-

er sig ut från (de större) städerna, där bilismen initialt började spridas, vidare till och inom de 

ekonomiskt rika/välmående regionerna och till sist ut till den mer perifera (fattigare) lands-

bygden kan identifieras. Vad de två kartorna för förändring av bilinnehav mellan 1960-1970 

och 1970-1975, vilka baserats på Folk- och bostadsräkningen för samma år, visar är att bilin-

nehavet ökade hastigt mellan 1960-1970 i en diagonal som sträcker sig från Stockholm till 

Göteborg, och från Göteborg till Malmö. Denna diagonal går även genom de svenska (eko-

nomiska) industriella distrikten samt följer till viss del järnvägens stambanor. Mellan 1970-

1975 ökade bilinnehavet fortfarande inom samma diagonal, men än tydligare under denna 

tidpunkt är den markanta ökningen i den norra periferin. Sveriges tre storstäder, men kanske 

speciellt Stockholm och Göteborg, uppvisar ett specifikt spridningsmönster som startat redan 

före 1960, då kartorna visar att bilinnehavet ökar hastigare i utkanterna av städerna än i deras 

centrum. Liknande spridningsmönster kan även ses nationellt i de mellanstora städerna, till 

exempel Linköping and Umeå. Skillnaden mellan dessa mellanstora städer och storstäderna är 

att spridningen av bilinnehavet börjar i städernas centrum mellan 1960-1970 för att sedan 

spridas utåt mellan 1970-1975. I jämförelse med övriga landet släpar den södra periferin över-

lag efter vad gäller bilinnehav, men ett tydligt exempel på hur politiska infrastrukturbeslut 

påverkar bilinnehav kan dock återfinnas här om utvecklingen på Öland studeras då byggandet 

av Ölandsbron tydligt stimulerade till ökat bilinnehav. Det kan konstateras att bilismens geo-

grafiska spridningsmönster under perioden förefaller vara starkt kopplat till urbaniseringen 

och suburbaniseringen. 

 

För att kunna säga något om hur sambandet mellan förändringar i befolkningstäthet och för-

ändrade inkomstnivåer påverkar bilinnehav och de övergripande målen om regional och social 

jämlikhet studeras förhållandet mellan dessa variabler för åren 1970 och 1975. Det kan kon-

stateras att bilinnehav per capita ökade anmärkningsvärt, från 0,28-0,35 bilar per capita 1970 

till 0,37-0,45 år 1975. Det förefaller även vara en tydlig stratifiering mellan inkomstnivå och 

bilinnehav oberoende av befolkningstäthet. Med andra ord är det individer med högre inkomst 
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i de befolkningstätaste områdena, men även i de mer sparsamt befolkade områdena, som upp-

visar det högsta bilinnehavet. Det finns dock inga garantier för att befolkningen i mer tätbe-

folkade områden äger bil i högre utsträckning än de boende på landet, vilket exemplifieras 

genom konstaterandet att bilinnehavet år 1970 är lägre i tätbefolkade områden vad gäller de 

lägsta inkomstnivåerna. Fem år senare är dock bilinnehavet hos denna grupp på samma nivå 

som hos befolkningen i samma inkomstnivå i andra delar av landet.  

 

Avslutningsvis kan det konstateras att det svenska trafikpolitiska målet, det vill säga att per-

sonbilen ska vara tillgänglig för alla socioekonomiska grupper i alla delar av landet, inte helt 

uppfylls under tiden fram till 1975. Det konstaterandet underbyggs av det faktum att skillna-

der i befolkningstäthet förefaller mindre viktigt för bilinnehav under perioden 1960-1975 än 

vad inkomstnivå gör, i såväl städer som landsbygd.  

 

4.2 TWO SIDES OF THE SAME COIN? Private Car Ownership in Sweden 
and Norway since 1950133 
 
Ett mynt har två sidor. Detsamma förefaller gälla för privatbilismens spridning vid en jämfö-

relse av Sverige och Norge. De två grannländerna som idag inte ligger långt ifrån varandra 

vad gäller bilinnehav per capita uppvisar ett något skiftande spridningsmönster över tid då den 

norska privatbilismen år 1960 släpade cirka 15 år efter den svenska. Med tanke på att ett ökat 

bilinnehav historiskt sett förväntats följa med ökade inkomster, och att en jämförelse av BNP 

per capita över tid visar att länderna fram till omkring 1980 hade en likartad inkomstutveck-

ling, men att Norge sedan ”dragit ifrån” vad gäller BNP borde den norska privatbilismen ha 

kommit ikapp, och kanske även passerat, den svenska. Varför har så inte varit fallet? En rele-

vant metodologisk fråga i sammanhanget blir huruvida skillnader i historisk tid hänger sam-

man med skillnader i modelltid; alltså om privatbilismen utvecklats lika i de båda länderna 

och skillnaderna enbart kan förklaras av den norska eftersläpningen, eller om skillnader i 

spridningsmönstret också förekommer i modelltid, det vill säga att Norge uppvisar specifika 

karakteristika i sitt spridningsmönster jämfört med Sverige. Artikelns syfte blir således att 

jämföra det norska och det svenska bilinnehavet och användandet av bilen utifrån förändring i 

antalet personbilar och persontransportkilometer, för att sedan analysera och diskutera eko-

nomiska, geografiska och politiska förklaringar till skillnaderna i bilinnehavet sedan 1950. 

                                                 
133 Artikeln har sänts till Scandinavian Economic History Review. 
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Aktuella frågeställningar blir således: Hur ser förhållandet mellan den norska och den svenska 

privatbilismens utveckling, med fokus på personbilar per capita, ut? Kan förhållandet förkla-

ras av skillnader i inkomst, institutionella restriktioner, transportinfrastrukturen och bosätt-

ningsmönster på nationell nivå eller av skillnader i inkomst och befolkningstäthet på regional 

nivå?  

 

Tre perioder baserade på antalet personbilar per 1000 invånare i Norge i relation till Sverige, 

vilka avspeglar specifika drag i spridningsförloppet, kan urskiljas. Perioderna är som följer; 

1950-1960 då Norge släpar efter Sverige, 1960-1980 då Norge snabbt kommer ikapp och 

1980-2005 då Norges upphämtning snarare uppvisar tecken på en långsam konvergens. En 

jämförelse av de nationella förklaringsfaktorerna inkomst, institutionella restriktioner, trans-

portinfrastruktur och bosättningsmönster visar på mer och mindre rådande skillnader mellan 

länderna i historisk tid. Den aggregerade inkomstnivån förklarar inte bilinnehavets skillnader 

då den norska BNP per capita legat på samma nivå eller högre än den svenska under hela 

tidsperioden. Politiska förklaringar däremot förefaller vara av större vikt, där den norska im-

portrestriktionen fram till 1960 höll tillbaka privatbilismens expansion och efter dess avskaf-

fande har istället andra bilskatter genom åren varit konsekvent högre än i Sverige. Om förklar-

ingsfaktorerna inkomst och befolkningstäthet studeras på läns- och fylkesnivå visar studien att 

privatbilismen i Sverige över tid i relativt högre grad spridits till mindre befolkningstäta regi-

oner och till regioner med lägre inkomstnivåer. I Norge däremot kan man se att regioner med 

högre inkomstnivå hade en högre grad av bilinnehav fram till 1960 då importrestriktionen 

upphörde, därefter finns ingen tydlig korrelation mellan bilinnehav och befolkningstäthet och 

inkomst på regional nivå. En förklaring till detta skulle kunna tänkas återfinnas hos förmånen 

med tjänstebilar vilken förefaller ha fått ett större genomslag i Norge än i Sverige. Tjänstebi-

larnas koncentration till stora städer kan därför bidra till att det norska regionala spridnings-

mönstret avviker från det svenska. Det norska regionala spridningsmönstret har därmed inte 

utvecklats på samma sätt som det svenska vilket visar på skillnader i modelltid.  

 

Avslutningsvis kan det konstateras att den norska och den svenska privatbilismen inte följde 

samma regionala mönster och kan av den anledningen sägas avspegla skillnader i nationella 

ekonomiska och politiska strukturer. En spridningsprocess kan med andra ord starkt influeras 

av den historiska omgivning i vilken den är introducerad.  
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5. AVSLUTANDE KOMMENTARER OCH EN UTBLICK MOT 
KOMMANDE AVHANDLING 
 
Kan då bilismen sägas ha verkat för regional utjämning under 1900-talets andra hälft såsom 

det på 1950-talet förutspåddes att den skulle göra? Licentiatuppsatsen visar att den regionala 

utjämningen varit snabbare än den socioekonomiska. En självklarhet kan tyckas då tidigare 

forskning visat på förändringen mellan städer och landsbygd och att bilen bidragit till region-

förstoring. Vad denna uppsats visar som inte tidigare visats är i vilka regioner förändringarna i 

bilinnehavet varit störst respektive minst mellan 1960-1970 och 1970-1975. Det framgår att 

bilinnehavet ökade hastigt under hela perioden i en diagonal vilken går mellan Stockholm till 

Göteborg, och från Göteborg till Malmö, och genom de svenska industriella distrikten. Under 

andra perioden ökade privatbilismen tydligt i den norra periferin, och i jämförelse med övriga 

landet har den södra periferin överlag släpat efter. Vad gäller storstäderna och de mellanstora 

städerna kan både skillnader och likheter iakttas då ökningen redan 1960  var hastigast i ut-

kanterna av speciellt Stockholm och Göteborg, men först efter 1970 i de mellanstora städerna. 

Dessa mönster kan kopplas mot befolkningsomflyttning, urbanisering och suburbanisering 

samt ökade inkomster, och kan därför ses som en spegling av samhällsförändringen i stort. På 

länsnivå sker den regionala utjämningen relativt tidigt i processen då variationen mellan länen 

redan 1960 relativt låg. Om den svenska bilismens spridningsmönster jämförs med det norska 

bekräftas bilden av bilismen i Sverige som mer geografiskt och socioekonomiskt tillgänglig 

än i Norge, då Norge under hela tiden haft större variation mellan sina fylken. En annan in-

tressant skillnad mellan ländernas geografiska spridningsmönster på läns- och fylkesnivå är 

skillnaden mellan Stockholm och Oslo, båda länen hade den högsta urbaniseringsgraden un-

der hela perioden (mellan 99-100 procent) men då Stockholm redan under 1960-talet minska-

de sin biltäthet hade Oslo högst biltäthet 1960 och placerades sig inte sist förrän kring 2000. 

Detta förlopp avspeglar hur bilismen utvecklats på olika sätt i dessa länder. En bakgrundsfak-

tor, som inte studerats explicit men som är en förutsättning för såväl vägbyggande som bo-

sättningsmönster etc., är topografiska skillnader där Norge avviker från många andra länder 

med speciella topografiska förutsättningar i form av berg och fjordar som kan ha försvårat och 

fördyrat vägnätets utveckling. Det är dock troligt att sådana förutsättningar fångats upp indi-

rekt i undersökningen genom att de också påverkar andra faktorer bakom bilismens spridning. 

Det kvarstår dock att Norges speciella topografi delvis kan förklara det avvikande sprid-

ningsmönstret på regional nivå, genom att inkomstnivåernas betydelse blir relativt mindre 
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betydelsefull jämfört med möjligheterna att kunna använda bilen i praktiken på ett effektivt 

sätt. 

 

En slutsats som kan dras mot bakgrund av Two Sides of the same Coin? är att politiska beslut 

i hög grad kan påverka ett spridningsmönster. Det är den norska importrestriktionen ett tydligt 

bevis på. Den svenska privatbilismen har till skillnad mot dess norska motsvarighet fått verka 

för regional utjämning, utan några nämnvärda politiska restriktioner. Det betyder dock inte att 

den regionala utjämningen i socioekonomisk mening är lika tydlig som den geografiska. Som 

båda artiklarna visar finns bilen tillgänglig för alla inkomstgrupper i alla delar av landet och 

bilinnehavet i grupperna med lägst inkomst har ökat över tid oavsett region, men fortfarande 

råder viss skillnad då även bilinnehavet i de andra inkomstgrupperna har ökat. Detta stämmer 

väl överens med internationella studier på området. Trots att kunskap kring det socioekono-

miska spridningsmönstret på aggregerad nivå finns dokumenterat, och trots att licentiatupp-

satsens båda artiklars undersökningar och slutsatser visar på att en utjämning skett över tid 

vad gäller inkomstgruppers bilinnehav är en djupare studie av det socioekonomiska sprid-

ningsmönstret under bilismens expansionsfas nödvändig, och det för oss över mot licentiat-

uppsatsens allra sista kapitel i vilket den kommande avhandlingens innehåll diskuteras.  

 

5.1 Utblick mot kommande avhandling 
 
Som konstaterades ovan kvarstår behovet av att tydligare analysera det geografiska, men kan-

ske särskilt, det socioekonomiska spridningsmönstret. Det fortsatta arbetet mot en avhandling 

om bilismen och en samhällsförändring på väg bör därför bestå av två artiklar vilka bygger 

vidare på samt fördjupar Driving from the Centre to the Periphery? och Two Sides of the 

same Coin?, det vill säga en artikel om den svenska privatbilismens regionala förändrings-

mönster och en artikel om den svenska privatbilismen i jämförelse med dess norska motsva-

righet.  

 

En artikel om den svenska privatbilismens regionala förändringsmönster kan med fördel speg-

la hur privatbilismen förändrats 1950-2005 med fokus på 1960-1975 i två av landets kommu-

ner ur gruppen Större städer, där den ena expanderade innan bilismens genombrott och den 

andra efter detsamma. Detta skulle bli en naturlig fördjupning av Driving from the Centre to 

the Periphery? med en komparativ studie på lokal nivå av två kommuner, där den digitalise-
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rade Folk och bostadsräkningen får vara det primära statistiska materialet och församling åter 

fungerar som minsta administrativa enhet, skulle kunna visa på intressanta mönster som även 

skulle kunna kopplas till såväl respektive kommuns stadsplan som ekonomiska struktur.  

 

Hur kan urvalet av de två kommunerna göras, och vad ligger till grund för ett sådant urval? 

Enligt Svenska kommunförbundets kommungruppsindelning från 2005 utkristalliseras nio 

olika grupper, med avseende på bland annat befolkningsstorlek, pendlingsmönster och när-

ingslivsstruktur. Av dessa är det gruppen Större städer som är aktuell som en första avgräns-

ning för urvalet av fallstudiens två kommuner.134 Kriterier för denna grupp, i dagsläget bestå-

ende av 27 kommuner, är att antalet invånare ligger mellan 50 000-200 000, samt att tätorts-

graden överstiger 70 %.135 Befolkningsförändringen mellan 1950-2005 för de kommuner som 

enligt 2005 års kommungruppsindelning ingår i gruppen Större städer, visar att de fyra kom-

munerna Umeå, Södertälje, Eskilstuna och Lund har samtliga ökat sin befolkning med mer än 

100 %, medan Skellefteå, Karlskrona, Örnsköldsvik och Kristianstad har minskat. Utifrån 

Bäcklunds regionindelning kan det konstateras att 3 av kommunerna i tillhör storstadsregio-

nen, 11 tillhör industriregionen, 6 tillhör norra periferin och 7 tillhör den södra periferin. En-

bart hänsyn till berörda kommuners folkmängd och förändringen av densamma mellan 1950-

2005 är tagen här. Det är möjligt att även andra faktorer, såsom till exempel näringsstruktur 

eller ekonomisk struktur, bör beaktas redan vid urvalsförfarandet. Umeå förefaller vara en av 

två kommuner i fallstudien med tanke på den utveckling kommunen uppvisat under 1900-

talets andra hälft – en utveckling vilken inneburit att Umeå idag klassas som en tjänste- och 

utbildningskommun, och ökat sin folkmängd mest av alla i gruppen. Den mest väsentliga frå-

gan att ställa sig i det här skedet är vilka kriterier som ska styra urvalet av den andra kommu-

nen. Att rakt av välja den kommun som uppvisar den sämsta förändringen, Kristianstad, är 

kanske inte det optimala. En fördel skulle istället vara att välja en kommun som idag har på 

ett ungefär samma folkmängd som Umeå, men som inte uppvisat samma starka befolknings-

utveckling. Här förefaller Norrköping vara ett bra alternativ, både med tanke på dess befolk-

ningsutveckling och att kommunen enligt Bäcklunds regionindelning klassas som industrire-

gion, vilket innebär att kommunens näringslivsstruktur även den historiskt sett skiljt sig från 

Umeås.  
                                                 
134 De övriga grupperna är Storstäder, Förortskommuner, Pendlingskommuner, Glesbygdskommuner, Varupro-
ducerande kommuner, Övriga kommuner (över 25 000 invånare), Övriga kommuner (12 500-25 000 invånare) 
och Övriga kommuner (mindre än 12 500 invånare). 
135 
http://www.skl.se/artikeldokument.asp?C=445&A=11248&FileID=62944&NAME=Definitioner%5Fver1.doc, 
2005-04-12. 
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Den artikel som blir en fördjupning av Two Sides of the same Coin? kan med fördel spinna 

vidare på skillnader och likheter i den svenska och den norska bilismen genom att jämföra de 

båda ländernas trafik- och vägpolitik i förhållande till dess bilpark då vi idag vet att både Sve-

rige och Norge har en, ur europeisk synvinkel, åldersstigen bilpark. Det är också fastslaget att 

den svenska bilparken är en av Europas tyngsta och därmed även en av de mindre miljövänli-

ga, till exempel släpper nyregistrerade bilar i Sverige ut över 20 procent mer koldioxid än 

motsvarande inom EU-15.136 Den norska bilparken verkar vara något lättare än den svenska. 

Denna skillnad är intressant att studera vidare då det i Sverige förefaller vara så att vi gene-

rellt väljer att köpa relativt stora och dyra bilar. Vad är det som gör att detsamma inte gäller 

för Norge? Har det med deras trafikpolitik eller tjänstebilssbeskattningen att göra? Här behålls 

med andra ord inriktningen på bilismen som ett medel för regional utjämning, men skillnaden 

mot tidigare blir att dimensionen av bilen som både lyxvara och nödvändighet blir mer fram-

trädande i och med att det är bilparkens utformning och förändring över tid som studeras och 

jämförs. Samtidigt som förklaringen söks i de politiska besluten. För att ge ett ytterligare djup 

till jämförelsen mellan Sveriges och Norges bilpark görs studien på läns- och fylkesnivå. En 

än mer lokal studie hade varit att föredra, men då den ska spegla förändringen mellan 1950-

2000 blir uppgiften övermäktig med tanke på det stora antalet kommuner i Sverige, samt för-

ändringen av deras sammansättning över tid (1952 fanns ca 2 500 kommuner, 2007 var dessa 

reducerade till 290).137 Den norska situationen är ungefär densamma, där motsvarande idag är 

431.138 

 

Avslutningsvis, de två föreliggande artiklarna tillsammans med de planerade fördjupningarna 

borde borga för en intressant och läsvärd studie där utvecklingen av ett transportmedel som 

under 1900-talet varit revolutionerande för den svenske konsumentens rörlighet står i fokus 

och därmed bidra till ytterligare kunskap på det transporthistoriska området. 

                                                 
136 Kågesson (2007), s 237. 
137 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=228208&i_sect_id=228203&i_word=kommun&i_history=1, 
2007-12-15.  
138 http://www.hundrearsmarkeringen.no/5_7_10.html, 2007-12-15.  
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DRIVING FROM THE CENTRE TO THE PERIPHERY?  

The Diffusion of Private Cars in Sweden 1950-2000 with focus on 1960-1975 

 

Abstract 

The diffusion of private cars in Sweden has not yet been examined in a long run and national 

perspective covering all individuals. The aim of this article is to answer the question if the 

diffusion of private cars followed the over all socio-economic and geographical changes from 

1960 to 1975; did changes in car ownership per capita primarily follow changes in incomes or 

changes in population density (urbanisation)? Swedish traffic and regional policies in the 

1960s aimed at making the car an instrument for national integration and regional equality, 

and make it available throughout the country. In this article we test the effect of that policy. 

The analysis is based on unique Swedish census material that includes all car owners for the 

years 1960, 1970 and 1975. Our conclusion is that income levels were more important than 

other explanations to the diffusion of private cars in Sweden between 1960 and 1975. Thus, 

the policy goals appear to not have been fulfilled, at least not until 1975. 

 

Introduction 

Beginning in the 1950s, Sweden started its transformation into a car society and rapidly 

became the most motorized country in Europe already in the 1960s.1 However, the Swedish 

diffusion of private cars has not yet been examined in a long run national perspective covering 

all individuals. Instead, Swedish automobility has been studied in a rather fragmented way 

dealing with for example specific groups of car owners or limited parts of the country.2 Thus, 

we still know little about the more general relationships between the car owners and the rapid 

economic and social changes in the Swedish economy and society especially since the 1960s, 

since some research has been done for the 1950s.3 There is also evidence from studies of 
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other transport modes, especially railways, that Swedish infrastructure policy ever since the 

mid nineteenth century has been politically biased towards regional concerns and national 

integration. Thus, we need to investigate the over all pattern of both the geographical and 

socio-economic diffusion of private cars since 1960 to get a clearer picture of the driving 

forces behind the transformation of Swedish automobility. This article builds on Swedish 

census data at the individual level including all private car owners from 1960 to 1975. 

Swedish census data provides a unique opportunity to trace car ownership geographically as 

well as socio-economically and can therefore give new knowledge about the patterns and 

development of the automobility.4  

The general purpose of this article is to analyse the development of and the 

relationship between the geographical and socio-economic diffusion of private car ownership. 

Our main question is if the diffusion of private cars followed the over all socio-economic and 

geographical changes from 1960 to 1975; did changes in car ownership per capita follow 

changes in incomes? Did changes in car ownership per capita follow changes in population 

density? 

These questions especially draw attention to the period from 1960 to 1975. The 

rapid Swedish economic transformation during the 1960s not only meant a rapid increase in 

GDP per capita, always an important explanation to increasing car ownership, but also shifted 

the economic activity to new parts of the country. This economic and geographical shift is not 

least visible in the rapid migration from the northern to the southern parts of Sweden in the 

1960s. Moreover, the economic development also affected the population density in different 

parts of the country and since it is often argued that car ownership differs between cities and 

the countryside due to income, population density and alternative modes of transportation, we 

will look further into population density as a proxy for economic and geographic 

circumstances, and as one possible explanation for differences in car ownership. Since the 

 254



private car also opened up new economic possibilities, for example commuting, it is also 

interesting to investigate if the most important explanation for changes in car ownership is 

changes in population density or changes in income levels.  

We will start with a short background to the over all Swedish socio-economic 

development since the 1950s with an emphasis on the transport sector and regional 

differences. In the next step we will analyse the development of private car ownership and 

relate it to income levels and regional change. Finally we will draw some conclusions about 

the relationship between income levels, population density and car ownership. 

 

Centre, Periphery and Regional Equality in the Swedish Transport Sector  

In most European countries, and perhaps especially in Scandinavia, welfare policies have 

been integrated into transport policy and regulation, so that explicit concerns for regional 

development were considered.5 Andersson-Skog has proposed that regional equality was an 

important driving force behind Swedish railway policy in the late nineteenth century when 

there was a strong political will to compensate the periphery for its slower economic 

development.6 The general debate on welfare, rights and obligations at the societal level 

resulted in political demands in terms of tax spending on for example subsidies and 

investments in infrastructure. A concrete example from Swedish transport policy during the 

1940s was the urge in all official reports to “connect Sweden”. This meant that the State was 

responsible for increasing accessibility in and between all regions across all transport 

industries. To a large extent, this can be understood as a result of the actions of interest groups 

disguising within traffic policy their attempts to allocate resources to a specific region.7 

Kaijser shows that the Swedish State has been very active in promoting national systems for 

the network industries, including transports and communications infrastructure, since the 

nineteenth century.8 In connection to this, Lindert argues that the Swedish welfare state in 
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general has had a strong tendency towards regional equality since the welfare state’s different 

functions were spread evenly throughout the country, despite the differences in population 

density.9

But is this general pattern of State activity and general political goals for 

regional equality within the transport sector at large also true for Swedish automobility? If so, 

population density and income levels should play a relatively small part in explaining car 

ownership and also become of less importance over time. In this context, centre and periphery 

can be defined as both economic and geographical concepts. Regions with relatively low 

population density and low incomes would be peripheries, while regions with higher 

population density and incomes would be centres. In this case, Blomkvist argues that Sweden 

has been one of the most “car friendly” countries in Europe since the Second World War. 

Blomkvist shows that car ownership and the construction of a national road network, which 

also included sparsely populated areas, were motivated as political instruments for democracy 

and national integration, although economic growth was the central theme.10 Especially the 

public investigation Vägplan för Sverige (Road Plan for Sweden) presented in 1958, which 

established the design and construction of the Swedish road network on a national level for 

the following twenty years, was a central part of this policy. Its successor came already in 

1969 (Road Plan 1970) since road construction according to the old plan could not keep up 

with the rapid expansion of motor traffic.11

The construction of Swedish highways began in the 1950s but the great 

expansion came during the 1960s and 1970s.12 The national highway network increased from 

54 kilometres in 1950 to 809 kilometres in 1980.13 In comparison to Norway, recent research 

has shown that high taxes on private cars and a slow expansion of the highway system 

hampered Norwegian automobility considerably.14 This indicates that political decisions on 

taxes, road building and other regulations could play a significant part of the development of 
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the automobility. Another question concerning these matters is what caused these 

international differences in taxes and road building. In this context, Falkemark has 

investigated how interest groups in Swedish regions managed to form alliances to attract 

public investments in infrastructure, which could be a political explanation to why we see 

different outcomes in the adoption of private cars in different countries, since lobbyism is an 

important driving force for interest groups.15 So far we have discussed the national 

framework for the diffusion of private cars emphasising not least the crucial role of the State 

in promoting the construction of a national road system. In the next step we will analyse the 

car owners and the car parks development within this national framework. 

 

Income Levels and Preferences for Private Cars 

Income levels and preferences are two important explanations to car ownership and they 

usually differ both between city and countryside and between countries. Therefore, an 

increase in the income level does not automatically lead to an increase in car ownership in for 

example a city, were other modes of transportation are available. In the long run, the 

dynamics of changing income levels, preferences and the diffusion of innovations are usually 

aggregated and illustrated with an “S-shaped” graph. Like many innovations, the private car 

also shows an S-shaped rate of adoption.16 Three phases can be identified within an S-shaped 

rate of adoption, namely 1) the introduction phase during which the sales of a new product at 

the beginning evolves slowly, 2) the expansion phase where the expansion rate accelerates 

along with the spread of information about the product and during which the sales rises 

substantial up to the point were most consumers has access to the product, and 3) the 

saturation phase during which the increase of the stock of the product goes down to zero and 

sales only contain replacement purchases.17 The variation in the slope of the curve depends on 

whether the diffusion of the innovation is rapid or not.18 The level at which a market is 
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saturated, i.e. everyone who wants the innovation have now got it, may differ in per capita 

ownership from innovation to innovation.19 So basically, an S-shaped rate of adoption does 

not predict anything about time, i.e. how long each phase will last, neither does it say 

anything about the per capita level of ownership at which each phase sets in. However, this 

also opens up for historical studies of diffusion patterns and for international comparisons. 

Lars Jacobsson illustrates the introduction-process of the car with a few factors that most 

likely will influence the speed of the diffusion process, namely income, fixed and variable 

costs for owning and driving a car, preferences for owning a car, and alternative modes of 

transports.20 On an aggregated level, there is evidence that private cars in Sweden had the 

introduction phase during the inter-war period, the expansion phase over the 1950s and 1960s 

and the saturation phase from the 1970s until today.21 A problem here is that the authors do 

not give a motive for their classification or refer to other previous studies. In this matter there 

are different opinions, often depending on what is measured and during which point in time 

the study is carried out. Early studies have a tendency to claim that the saturation phase was 

not reached during the 1970s, while later studies often claim the opposite. Jacobsson, for 

example, comes to the conclusion that Sweden had not reached the maturity level in 1976. A 

conclusion he draws from studying new car registrations, scrapping and net-increase.22 From 

an international perspective, a Norwegian transport investigation by historian Per Østby, is 

based on three different, although somewhat similar, phases of development considering the 

motorized mobility in his dissertation about the car and the Norwegian society. These stages 

are an introduction phase between the years 1945-60, an integration phase 1960-75 and from 

1975 to 1980 a consolidation phase.23 In our investigation we will only look into the latter 

part of the diffusion process, starting in the 1950s, shortly after the take-off, and during the 

rapid upwards shift of the curve (as visualised in figure 1).24 Since the saturation phase sets in 

after the 1970s we believe that a study of the period 1960-75 can reveal the phase when the 
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private car diffused throughout the country and also when the car-owners became a more 

heterogeneous group concerning their socio-economic background.25  

 

Figure 1 Private cars per 1000 inhabitants in Sweden 1920-2000  
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Source: Statistisk Årsbok för Sverige 

 

Figure 1 show that car ownership per capita exploded from the 1950s to the 1970s. Car-

ownership per capita is generally at the early stage of diffusion closely connected to GDP per 

capita, as an expression of wealth. For example, in pre-war Sweden the diffusion of private 

cars was modest in comparison to the US with its higher GDP per capita level, even if the first 

cars appeared on the streets at the turn of the century 1900, thus around the same time as in 

for example the US, France and Germany. In the inter-war period, between 1925 and 1938, 

Swedish car ownership increased from 10 to 25 cars per 1000 inhabitants.26 This diffusion 

slowed down in connection with the outbreak of World War II. However, in comparison with 

other West European countries the Swedish diffusion after World War II can be considered 
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solid as well as rapid. In the 1950s we could again see an increase when the Swedish car-park 

quadrupled between 1950 and 1960.27

Previous studies of the relation between income levels and car ownership are not 

pointing in the same direction. Wallander argues that during the 1950s there was a weak 

connection between car ownership and income levels, while Jacobsson comes to the 

conclusion that car ownership at the aggregated level increases together with incomes.28 It is 

however likely that this relationship gets weaker over time, foremost due to an expanding 

market for used cars.29 The sales of used cars were for example of twice the volume of new 

cars during the period from 1967 to 1971 according to Jacobsson.30 Figure 2 shows the 

relation between the general economic development, the changes in GDP per capita, and the 

registrations of new private cars. 

 

Figure 2 New registered cars and GDP per capita in Sweden, 1950-2000 
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Figure 2 shows four major peaks for new car registrations with the upswing during 1952-54, 

1960-65, 1973-76, 1983-88 and 1994-99. One can assume that the individuals who bought 

new cars before the 1960s was an “elite-group” of forerunners, or at least a more 

homogeneous group like the one identified in Wallanders survey, and according to previous 

statements about the diffusion of innovations this coincides with the introduction phase. 

During the 1960s, the economic space for car purchases increased and mass consumption of 

durable goods became a strong trend. This coincides with the expansion phase, and also with 

the period of an increase of GDP per Capita with 110 per cent between the years 1950 and 

1975.31 The period after 1975 shows clear signs of saturation with greater fluctuations in the 

new registrations in comparison to the GDP per capita development. Another conclusion from 

figure 2 is the visible relation between downswings in the economic development in the form 

of slower GDP per capita development and decreasing new registrations. This relation is 

especially strong during the international crisis situations in the late 1970s and early 1990s. 

The downswing between 1965 and 1967 when the international economic situation was still 

very strong can, according to Jacobsson, be explained by new legislation on the compulsory 

inspection of motor vehicles and the shift to right lane traffic.32

What can also be derived from figure 2 is that Sweden was rapidly moving 

towards becoming a car-society during the 1950s and 1960s. However, in the next step we 

must look beneath the aggregated numbers to find out the underlying driving forces and 

characteristics of the diffusion of private cars. We will now focus on geographical and 

economic factors, starting with changes in the composition of the aggregated car park, and 

then move on to the cars’ geographical and economic diffusion. Together, this will give an 

insight into the factors affecting car ownership in a long term perspective. 
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The Development of the Car Park 1950-2000 

It is well known that with an increase in car ownership per capita follows a more diversified 

car park and more heterogeneous car owners. Changes within a car park can in principle occur 

in three different ways; 1) through an addition of new registrations 2) and/or scrapping of old 

cars 3) and/or extended longevity. To explain the diffusion of private cars, we now have to 

break down the increase in car ownership shown in figures 1 and 2 and analyse which one of 

these factors was most important. If for example the car park increases due to extended 

longevity instead of new registrations, it could indicate that income levels were less 

important. 

Figure 3 shows new registrations in relation to scrapped cars and the net 

increase of the car park from 1949 to 2000. From the mid 1950s to the early 1970s the net 

increase has been around 100 000 cars per year. During the mid 1970s greater fluctuations can 

be observed. These fluctuations mirror the dependency between car sales and the existing 

economic situation.33 The cars in the Swedish car park during this period also have an 

increasing longevity compared to the European average.34 This could be partly explained with 

the high degree of cars produced in Sweden (SAAB and Volvo) which have a relatively 

longer life span.35 For the time period 1960-1975 a relatively high percent of the new 

registered cars were produced in Sweden; 33,7 % in 1960, 43,6 % in 1970 and 35,8 % in 

1975.36
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Figure 3 New registrations, scrapped cars and net increase of the car park, 1949-2000 
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Note: The net increase of private cars is the difference between new registrations and 

scrapped cars. The negative values in net increase for the years 1977 and 1978 can be 

explained by a significant number of de-registered cars. 

Source: Bilismen i Sverige  

 

Another possible explanation for the net increase of the car park goes back to the structure of 

the population and new driver’s licences, since demographic changes could have an effect on 

new registrations, for example higher birth-rates will most likely result in an increase of 

holders of a driver’s licence around two decades later. Therefore, an increase in the number of 

issued driver’s licences can explain parts of an increase in new registrations since the 

tendency of “once a car owner, always a car owner” is apparent in most cases.37 As an 

example, the large group of individuals born in the 1940s got their driver’s licences in the 

1960s and from the latter half of the 1980s their large group of children contributed to an 

upswing in the number of issued licenses.38   
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To sum up, figures 2 and 3 give an overview of the development of the Swedish 

car park as well as of the diffusion of private cars and car ownership on an aggregated level. 

However, the remaining question is whether the diffusion of private cars between 1960 and 

1975 primarily has to do with a diffusion of car ownership to new parts of the country or with 

an extended degree of car ownership in regions where the private car were already 

established. 

 

Private Car Owners in the Centre and the Periphery 1960-1975 

So far we have investigated the relations between aggregated car ownership and aggregated 

incomes. The general conclusion is that there was a stronger connection between the 

development of the car park and GDP per capita until the 1970s when other factors appear to 

become more important. This is however still only the national pattern. There might be other 

factors behind private car ownership hiding behind the aggregated numbers. One way of 

analysing the geographical location’s effect on private car ownership is to divide the country 

into regions according to population density. We know for example that private car ownership 

usually started to increase in the cities and later spread to the countryside.39 When plotted on 

a map, the increase in car ownership over time should therefore form a pattern spreading like 

“rings on the water” from the cities to the countryside surrounding the cities, and later to the 

rest of the sparsely populated areas in the periphery. When the private car is accessible across 

all parts of a country and to a majority of the population, it is likely that not only the national 

increase in cars per capita would flatten out but also that a convergence of cars per capita 

between regions would occur. 

The geographical diffusion of cars at the county level gives a rough picture of 

the car’s accessibility all over the country. If the Swedish diffusion of private cars is studied 

on a county level, and from the aspect of cars per 1000 inhabitants, the differences between 
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the twenty-five Swedish counties decrease rapidly between 1960 and 1975.40 It appears that 

the car was increasingly available throughout the country at the county level at least in the late 

1960s. This was not the case during the 1950s, as described in Wallander’s survey from 1958, 

were he established that the typical Swedish car owner in the middle of the 1950s was a 

married and self-employed middle aged man living on the countryside.41 This tells us that 

automobility had not yet in the 1950s become “the strong democratic power”42 that it was 

expected to be. There is reason to believe that this was also the case in the 1960s, although the 

strong political will to “connect Sweden” that was described in the introduction to the article, 

seems to have included car ownership, since the differences between the counties were 

decreasing rapidly after the new national road plan was executed in 1958. However, there 

could still be differences inside the counties depending on incomes. The national and also the 

county levels are too aggregated for a study of the diffusion of the private car since the 

dynamics in the diffusion pattern still disappears into average numbers. The structure of both 

population density and incomes becomes disguised within the counties; we know that the 

communities and parishes within the counties are not homogenous in their economic 

structure. Existing surveys have not focused on the development of the private car ownership 

within the Swedish parishes.43 A study of the geographical diffusion pattern on a parish level 

will bring a clearer picture since the parish is the smallest measurable geographical unit in the 

census material. To make a parish survey possible detailed population data is required, and 

the only available source covering all individuals is the digitised population and housing 

census (Folk- och Bostadsräkningen, FoB) for the years 1960, 1970 and 1975 (car ownership 

is not included for other years). The FoB contains demographic statistics on individuals’ and 

households’ living conditions and is part of the official statistics of Sweden and was carried 

out every fifth year between 1960 and 1990. In other words, the FoB gives a unique overview 

 1365



of Sweden’s population. The primary data in the FoB contains information collected from the 

population register and directly from the public using forms.44  

Maps 1a and 1b shows the diffusion pattern representing the change in car 

ownership per capita at the parish level between the years 1960-70 and 1970-75. A darker 

colour represents a higher increase in car ownership per 1000 inhabitants at the age eighteen 

and older. As map 1a shows, the most significant changes in car ownership between the years 

1960-70 can be seen within a diagonal that stretches from Gothenburg to Stockholm, and also 

over the west coast from Gothenburg down to Malmo. This pattern coincides with what 

economic historian Dan Bäcklund refers to as the industrial region. This is a region where the 

industrial population was higher than average for the whole country since the late nineteenth 

century.45 For the years 1970-75, as viewed in map 1b, car ownership still increases above 

average within this diagonal, although especially northern Sweden’s peripheral parts are also 

showing a significant higher increase in car ownership during this period, which was not the 

case in 1960-70.  
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Map 1a and 1b Change in car ownership 1960 to 1970 and 1970 to 1975 

 

Note: A description of the method used to produce the maps can be included here. 

Source: FoB 

 

The big cities in Sweden; Stockholm, Gothenburg and Malmo, have a distinctive development 

that starts before the period 1960-75. During the 1940s the degree of automobility was higher 

in the big city-regions than in the rest of the country. This changed already in the 1950s when 

car ownership decreased in these three cities in comparison with the country as a whole.46 In 

both maps this becomes visualised when car ownership instead to a greater extent appears to 

be increasing quicker in the surroundings of Stockholm, Gothenburg and Malmo than in their 

centres. What can be identified here is a suburbanisation process which is striking in the areas 

surrounding Gothenburg and Stockholm visualised in map 1a as a dark ring near the city 
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centre. As an indication of maturity and also of city development, in map 1b this dark ring has 

moved further away from the centre. City development can be characterised as changes in the 

city structure when it comes to for example suburbanisation, the building of new blocks of 

flats, and the expansion of the public transports. To compensate for the housing shortage in 

especially the big cities, which was a consequence of the labour-market policy that 

encouraged migration to the cities, a housing policy goal during the 1960s was to build one 

million apartments in ten years (between 1965 and 1974).47 According to Westlund, the three 

largest cities are the only cities in Sweden with a suburban sprawl.48 For example in 

Stockholm the expansion of the public transports with for example the underground became 

an alternative to the car in the 1960s and 1970s.  

Similar suburbanisation-processes as the ones around the big cities can be 

identified nationwide in medium-sized towns between the years 1960-75 (in both maps). The 

medium-sized towns’ share of the total population increased from 13 per cent to 21 per cent 

between 1950 and 1970.49 Linkoping, Uppsala and Orebro in the industrial region and Umea 

in the northern periphery can serve as examples here. The difference between these towns and 

the big cities is that the diffusion pattern in map 1a starts in the centre of the towns and in map 

1b it spreads to their surroundings. This indicates that car ownership before 1960 was still in 

its introduction phase in these towns.  

Concerning the more peripheral and sparsely populated areas in Sweden map 1a 

shows a low degree of changes in car ownership. For the northern parts the exceptions are the 

towns of Sundsvall, Lulea, Umea and Ostersund where a somewhat higher change in car 

ownership can be seen. In map 1b the higher values of change in the northern periphery, 

especially around Ostersund and Lulea’s inland, is manifest. For the southern peripheral parts 

of Sweden the changes in car ownership is less manifest than in the north, and along the east 

coast, between Stockholm and Malmo, the diffusion of car ownership is modest in 
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comparison to the rest of the country in both maps. One distinct exception here is Oland, the 

island closest to the mainland, which also can be used as a good example of the significance 

of political decision-making for both accessibility and changes in car ownership. The Oland-

bridge, that links the island to the mainland, was constructed between 1967 and 1972, and has 

contributed to an increased automobility on the island.50 This is visualised on the maps where 

the island on map 1b shows a significant higher degree of changes in car ownership than on 

map 1a. 

Urbanisation was rapid in Sweden during the 1960s and altered the relative 

proportion of city and countryside population. The concentrated population in percent of the 

total population in Sweden went from an average of 66,2 in 1950 to 82,7 in 1975 for the 

whole country. Although, again average numbers hide great differences when the county with 

the highest degree of urbanisation, Stockholm, had a share of over 96 per cent over the time 

period and the county with the lowest degree, Gotland, had a share that went from 38 per cent 

in 1950 to 53,7 per cent in 1975.51 The result of urbanisation was that peripheries became 

even more peripheral, although the population in the peripheries also became more 

concentrated. 

To sum up this section, the geographical pattern of changes in private car 

ownership during 1960 to 1975 is closely connected to Swedish urbanisation and 

suburbanisation. A first conclusion is that the most significant changes occur within the 

medium sized towns in 1960-70 and outside them in 1970-75. This indicates that the private 

car was an important part of this development. On the other hand we still can not say anything 

about the connection between the geographical shift of the population, the change in income 

levels and car ownership. In the next step we will cross examine the changes in population 

density (urbanisation) with changes in income levels. 
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Driving from the Centre to the Periphery - A Question of Income Levels or Population 

Density? 

Finally, we will look into the relationship between changes in population density and income 

levels to answer the question if Swedish automobility followed the general policy of regional 

and social equality. Did private car ownership follow a trend towards equal availability both 

in the geographical centre and periphery and for different income levels? This will analyse the 

problem of determining if the diffusion of private cars were a result of increasing incomes 

within the same region or if it were a result of new car owners being added with the same 

income level in new regions. In the first step, estimated numbers of cars per capita is 

investigated for different income levels and population densities in tables 1 and 2 below for 

1970 and 1975. The estimation is based on parish data and shows the connection between 

population density and income levels. Here the 1st quartile represents both the least densely 

populated areas and the lowest income level, and the 4th quartile the most densely populated 

areas and the highest income level. When comparing the two tables it becomes apparent that 

car ownership per capita increases substantial between the years, from 0,28-0,35 cars per 

capita in 1970 to 0,37-0,45 in 1975. It is the persons within the highest income levels in the 

most densely populated areas that show the highest degree of car ownership. Also in the more 

sparsely populated areas the ones with a higher income show a high degree of car ownership. 

 

Table 1 Estimated number of cars per capita in 1970 (estimation based on parish data, GLM) 

Estimated no. of cars per 

capita (b-coefficients) 

Population density: 

1st quartile 

Population density: 

2nd and 3rd quartile 

Population density: 

4th quartile 

Income: 1st quartile 0.28 (-0.064) 0,30 (-0.046) 0.27 (-0.077) 

Income: 2nd and 3rd 

quartile 

0.31 (-0.035) 0.32 (-0.024) 0.32 (-0.027) 

Income: 4th quartile 0.32 (-0.028) 0.35  (0.005) 0.35 (ref.) 
R2: 23.7%; F-value (Interaction variable Income * Population density): 91.6. 
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There is a clear stratification between income levels and car ownership irrespective of 

population density. A comparison of the rows in the tables shows that richer people are car 

owners to a greater extent than people in other income levels. The same comparison drawn 

from the columns in the table, i.e. car ownership in different parts of the country, does not 

show the same clear pattern. It is not as a matter of course that people in densely populated 

areas owns a car to a greater extent than the ones in sparsely populated areas.  

 

Table 2 Estimated number of cars per capita in 1975 (estimation based on parish data, GLM) 

Estimated no. of cars per 

capita (b-coefficients) 

Population density: 

1st quartile 

Population density: 

2nd and 3rd quartile 

Population density: 

4th quartile 

Income: 1st quartile 0.37 (-0.077) 0,39 (-0.055) 0.39 (-0.058) 

Income: 2nd and 3rd 

quartile 

0.40 (-0.050) 0.42 (-0.031) 0.41 (-0.033) 

Income: 4th quartile 0.41 (-0.034) 0.44 (-0.009) 0.45 (ref.) 
R2: 23.6%; F-value (Interaction variable Income * Population density): 92.6. 

 

To the contrary car ownership can be lower in the densely populated areas than in the rest of 

the country, a fact that especially goes for the people within the lowest income level in 1970. 

In table 2 it is visualised that 5 years later this group of people are car owners to the same 

extent as people of less means in other parts of the country. According to this, it appears as if 

the income level has a more significant effect on car ownership than population density.   

 

Conclusions 

Strong tendencies towards regional equality and availability have been apparent in Swedish 

transport policies ever since the late nineteenth century. Swedish traffic and regional policies 

in the 1960s and 1970s followed the same pattern and aimed at making the automobility an 
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instrument for national integration and equality, making it available throughout the country. 

In this article we have investigated if the diffusion of the private car in Sweden during the 

1960s and 1970s was developing towards regional equality and equal availability all over the 

country and for different income levels. If transport policy goals were to be fulfilled, income 

levels and regional differences should at least decrease over time. The analysis is based on 

unique Swedish census material that includes all private car owners for the years 1960, 1970 

and 1975. 

In the first step we analysed the relation between changes in GDP per capita and 

changes in car ownership and new registrations at the national level. The result shows strong 

fluctuations in new registrations especially since the 1970s, and that they are connected to up 

and downswings in GDP per capita development. In the second step we analysed the 

composition of the car park from 1949 to 2000 and found that both new registrations and 

scrapping of cars fluctuate strongly and are connected to both the general economic situation 

and to new legislation affecting the car park, like for example mandatory car inspections etc. 

Also the analysis showed that behind the increase in cars per capita lies a combination of new 

registrations, scrapping and increased longevity. In the third step we analysed the 

geographical diffusion of cars between 1960-70 and 1970-75. The maps showed a clear 

geographical pattern where increases in car ownership moved away from the more densely 

populated areas and cities between 1960 and 1975. The private car obviously became more 

available in the countryside especially during the latter part of the period, 1970-75. In the 

fourth step we combined the economic and geographical analysis and investigated the relative 

importance of changes in income levels and population density as an explanation of car 

ownership. Population density is used as a proxy for a peripheral geographical position, e.g. 

northern and south-eastern Sweden. Our conclusion is that changing income levels were more 

important than other explanations to the diffusion of private cars in Sweden between 1960 and 
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1975. Thus, it appears that income, and not the geographical location expressed as population 

density, has been the most important factor behind private car ownership. Our final 

conclusion is therefore that the Swedish transport policy goals for equal availability across the 

country appear to have been only partially fulfilled, at least not until 1975. 
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ABSTRACT 

Norwegian private car density has lagged behind the Swedish and did not reach same national 

levels until the late 1980s, despite the same GDP per capita levels. Can both the time lag and 

the diffusion process be explained with national differences in income, institutions, 

infrastructure, and population settlements? Or have regional differences in income and 

population density affected the outcome? The aim of this article is to compare car diffusion in 

Norway and Sweden in both historical time and model time in order to find specific 

explanations for the national and regional patterns of car diffusion. Our conclusion is that car 

diffusion in Norway and Sweden displays two sides of same coin; the national levels 

converged, but the process did not follow the same regional pattern. Regional differences in 

income and population density have in general been a significant explanation for car density 

in Sweden but not in Norway. 
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1. INTRODUCTION 

In 1950 Sweden had the highest private car density (cars per capita) in Europe.1 Among 

countries with approximately the same GDP per capita level, Norway stands out as the 

opposite example with less than 40 percent of the Swedish car density in 1960.2 A long run 

comparison between Swedish and Norwegian car density shows that Norway almost catches 

up with Swedish levels in the 1980s, although Norway still today (2005) has a lower car 

density than Sweden despite a higher GDP level per capita. Comparative research on 

Norwegian and Swedish car diffusion has mainly focused on road policy, infrastructure, and 

interest groups.3 Other areas, for example car consumption (type of cars and the use of cars), 

competing modes of transportation, taxation and company car regulations, have not been 

analysed and compared in the same elaborated way. Thus, we are still lacking a broader view 

of both economic and political explanations of the development of private car ownership in 

Norway and Sweden.4 This means that we have not yet a broad picture of the diffusion of one 

of the most important new household technologies in the 20th century, that we already know 

probably shows a different development in Norway and Sweden. On the other hand, car 

diffusion and its driving forces and consequences can be used as a tool for understanding 

Sweden’s and Norway’s different development paths since the 1950s. We will also argue that 

car diffusion can deepen our understanding of the effects of national institutional settings as 

                                                 
1 Bil Sweden, Bilismen i Sverige. Stockholm: BIL Sweden 1961. 
2 Bilismen i Sverige 1961. 
3 Knut Boge is comparing Danish, Swedish, and Norwegian road policy in Boge, Knut, Votes Count but the 
Number of Seats Decides: A comparative historical case study of 20th century Danish, Swedish and Norwegian 
road policy, Diss., Department of Innovation and Economic Organization, BI Norwegian School of Management 
2006. Although he takes into consideration other driving forces and prerequisites for car ownership besides road 
construction, the focus is on the decision making about infrastructure investments and not on the diffusion of 
private cars. See also Blomkvist, Pär, Transferring Technology – Shaping Ideology: American Traffic 
Engineering and Commercial Interests in the Establishment of a Swedish Car Society, 1945-1965, in 
Comparative Technology Transfer and Society, vol. 2, 2004:3, 273-302. 
4 There are some comparative studies on transport policy (Pettersson, Thomas, Centre, periphery and 
institutional path dependence: transport subsidies in Sweden and Norway, in Journal of Transport History, vol. 
27, 2006:2, 80-96) and infrastructure patterns (Andersson-Skog, Lena, National Patterns and the Regulation of 
Railways and Telephony in the Nordic Countries up to 1950, in Scandinavian Economic History Review, vol. 48, 
2000:2, 30-46). 

79



 3

well as the patterns of regional economic and social structures that are not only directly 

connected to car ownership. 

 

1.1 Driving forces behind private car ownership 

International comparisons of the diffusion of the private car usually show that a great number 

of factors can influence the direction and speed of the process.5 These explanations can 

roughly be divided into economic/geographical and political/cultural factors, although there is 

also an interaction between them. The most important conclusion from previous research is, 

however, that one single factor usually can not explain all phases of private car diffusion.6 

The most significant factor behind an early increase in private car ownership is usually a 

general increase in the income level per capita. This is the main explanation for today’s 

international differences in car density between rich and poor countries. Income levels and 

preferences usually differ both between city and countryside and between countries. 

Therefore, an increase in the income level does not automatically lead to an increase in car 

ownership in for example a city, were other modes of transportation are available.7 However, 

when population settlement, urbanisation levels, road building, second hand markets for cars, 

and alternative modes of transports become more important, it is likely that income levels 

become relatively less important over time.8 In the later stages of diffusion, taxes and 

                                                 
5 Boge, Knut, Votes count but the number of seats decides. A comparative historical case study of 20th century 
Danish, Swedish and Norwegian road policy, Oslo : BI Norwegian School of Management, Department of 
Innovation and Economic Organization, 2006, James J, The Car Culture, Cambridge, Massachusetts: The MIT 
Press 1975. Flink, James J, The Automobile Age, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press 1988.   
6 Ramjerdi, Farideh, Rand, Lars, Sætermo, Inger-Anne & Ingebrigtsen, Siv, Car ownership, car use and demand 
for alternative fuel vehicles, TØI Report 342/1996. Jacobsson, Lars, Bilprognos 1972-1985: Försäljning, 
skrotning och bestånd, Stockholm: Industriens utredningsinstitut 1973.  
7 See for example Asp, Kenneth & Lundin, Olof, Public transport in the era of the automobile, VTI Report 166A, 
Linköping. Jacobsson, Bilprognos 1972-1985: Försäljning, skrotning och bestånd. Jacobsson, Lars, 
Personbilsmarknaden under 1980-talet, Stockholm: Sv. Handelsbanken 1980. Wallander, Jan, Studier i 
bilismens ekonomi, Stockholm, Industriens utredningsinstitut 1958. 
8 Jacobsson, 1972-1985: Försäljning, skrotning och bestånd, 25-26 and 53-54. Jacobsson, Personbilsmarknaden 
under 1980-talet, 18-19. Jacobsson, Lars, Personbilens framtid i Sverige: Kvantitativa prognoser för bestånd, 
försäljning och skrotning till år 2015, Stockholm: Handelns utredningsinstitut 1997, 16-17. See also Flink, The 
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regulations seem to contribute to an explanation of the direction of the diffusion, for example 

the composition of age and type of cars in the car park. In this case regulations concerning 

company cars and their influence on new car sales seem to be of special interest and has not 

been analysed so far in a comparative perspective. The effects of company car regulations on 

private car ownership will be given special attention in this article.9 

 

In 1960 Norway lagged behind Sweden 10-12 years in terms of car density at the national 

level. This raises an interesting methodological issue if a difference in historical time is also 

correlated to differences in “model time”.10 Does Norwegian car diffusion have special 

characteristics compared to the Swedish case due to the difference in historical time and/or in 

model time? Norway’s import restrictions until 1960 could have had an equalizing effect on 

early car ownership compared to Sweden, since a larger group of the population had time to 

“catch up” with the income level that is required to buy a car. If that has been the case, 

Norwegian car diffusion would show a higher degree of equality between both different 

income levels and between regions within the country. Supporting the importance of 

differences in model time is Østby’s conclusion that the idea of automobility, and also of 

regulations and restraints towards the same, was different in Norway and Sweden during the 

same time periods.11 

 

                                                                                                                                                         
Car Culture & Berger, Michael, The Devil Wagon in God’s Country: The Automobile and Social Change in 
Rural America, 1893-1929, Hamden, Connecticut: Archon Books 1979 for the diffusion pattern of automobility 
in USA, where especially rural population settlement became an important factor early in the process. 
9 Kågesson, Per, Reducing CO² Emissions from New Cars: A progress report on the car industry’s voluntary 
agreement and an assessment of the need for policy instruments, European Federation for Transport and 
Environment 2005. Kågesson, Per, Varför är Sverige sämst i klassen? Den svenska fordonsflottan i ett europeiskt 
perspektiv, Vägverket Rapport nr. 14, 2004. 
10 Here, historical time is defined as a chronological process, while model time is a series of expected events or 
processes that are in comparison partly separated from historical time.  
11 Østby, Per, Educating the Norwegian Nation: Traffic Engineering and Technological Diffusion, in 
Comparative Technology Transfer and Society, vol. 2, 2004:3, 247-272. 
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It is likely that different kinds of driving forces have been more or less important during 

different time periods in the diffusion of cars. We are also lacking comparative investigations 

that put different driving forces behind private car ownership and passenger transports in 

Sweden and Norway in relation to each other in a long term historical perspective. Therefore, 

we do not know if the major components of road and car policy and other prerequisites 

always have pointed in the same direction, namely that Sweden has been more “car friendly” 

compared to Norway, which is a common assumption.12 Since car density today is on a 

similar level in Norway and Sweden, it would appear as if Sweden and Norway’s different 

paths still came to the same ending; that there are two sides of the same coin regarding the 

development of car ownership. Although the difference in Swedish and Norwegian car 

density peaks in 1960, we will start our analysis in 1950 to capture the effects of Norway’s 

abolition of import restrictions on cars in 1960. Thus, our starting point is to compare the 

number and use of private cars in terms of ownership and passenger-kilometres in Norway 

and Sweden. In the second step, the purpose is to analyse and discuss economic, political and 

geographical explanations of the differences between Swedish and Norwegian private car 

ownership since 1950. 

 

Our main questions are: 

1. What does the relation between the Swedish and Norwegian private car diffusion look 

like? 

2. Can it be explained with national differences in income, institutional settings and 

transport infrastructure and population settlement? 

3. Can it be explained with regional differences in income and population density? 

 
                                                 
12 Boge, Knut, Votes count but the number of seats decides. A comparative historical case study of 20th century 
Danish, Swedish and Norwegian road policy, Oslo : BI Norwegian School of Management, Department of 
Innovation and Economic Organization, 2006, pp. 128-131. 
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Firstly, it appears that income levels should be one part of a model to explain car ownership. 

Income should also be related to population density, since the city and the countryside 

population usually show different preferences for owning a car. Therefore, secondly, 

population density at the regional level should be included since it could capture differences 

in the demand for cars that is not captured in income levels. Furthermore population density is 

also related to supply side factors, for example the availability of a highway network in all 

parts of the country and the competition between other modes of transport. A comparison of 

private car ownership’s relations to income levels and population density on the county level 

should give a first comparative analysis of Swedish and Norwegian car diffusion. In the next 

step taxes and regulations will be added an explanation to these patterns. 

 

Thus, the starting point for this investigation will be to give an overview of the development 

of private car ownership per capita for both Sweden and Norway. In the next step we will 

continue to analyse the importance of economic, geographical and political factors for the 

diffusion of private cars. Finally we will attempt to measure and compare the influence of 

income levels and population density on private car ownership in both Norway and Sweden. 

 

2. PRIVATE CAR OWNERSHIP IN SWEDEN AND NORWAY SINCE 

1950 

During the 1950s mass motorization had its breakthrough in many western European 

countries, with Sweden in the lead with the highest private car density 1950 with 36 cars per 

1000 inhabitants. Norway, with its 20 cars per 1000 inhabitants, was on the European 

average, but way behind Sweden although Norway had almost the same GDP per capita 
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level.13 Gustav Nielsen states that Norwegian car ownership was approximately 10-12 years 

behind the Swedish in 1960.14 The fact that Norway was lagging behind during the 1950s and 

1960s is shown in table 1 where we can se that Norwegian private cars per 1000 inhabitants 

only were 55, 32 percent and 39, 40 percent respectively of the Swedish level.  

 

Table 1: Private cars per 1000 inhabitants in Norway relative to Sweden (Index, Sweden = 

100) 

 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 

Norway 55,32 39,40 63,05 88,96 90,56 91,35 95,26 

Source: Own estimations based on data from Bilismen i Sverige, Bil- og veistatistikk, http://www.sika-

institute.se/Doclib/Import/101/ss_2006_4.xls#'Tabell 1'!A1, 2007-10-02, 

http://www.scb.se/statistik/BE/BE0101/2006A01/Be0101Folkmängd1860-2006.xls, 2007-06-07 & 

http://www.ssb.no/aarbok/tab/tab-046.html, 2007-09-17. 

 

From table 1 we can identify three different periods in relative growth of cars per capita; 

1950-1960 with Norway lagging behind the Swedish development, 1960-1980 with Norway 

catching up rapidly and 1980-2005 with a slow Norwegian convergence.15 Between 1950 and 

1960 Sweden had a rapid diffusion of cars when the car park quadrupled. During the same 

period Norwegian car diffusion was still in its introduction phase according to Per Østby.16 In 

the 1960s Norwegian car diffusion reached the expansion phase and developed towards mass 

motorisation.17  

 

                                                 
13 Bilismen i Sverige. Opplysningsrådet for Veitrafikken, Bil- og veistatistikk, Oslo, Opplysningsrådet for 
Veitraffiken. 
14 Nielsen, Gustav, Kollisjonen mellom bilen og byen, in Byens veier: Lokal transport og arealpolitik, Ed. 
Andreas Hompland, Bergen: Fagbokforlaget 2001, 32. 
15 In his dissertation Votes Count Boge uses a similar periodization for a comparison of the road policy in the 
Denmark, Norway and Sweden, namely; prior to 45, 1945-1959, 1960-1981 and 1981-2005. 
16 Østby, Per, Bilen i 1950-årene – omrisset av et teknologisk system?, STS-Working paper 11/89, 22.  
17 Østby, Per, A Road to Modernity – Highway Planners as Agents for Social Transformations, STS-Working 
paper 8/90, 2. 
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In the next step we will search for the factors behind the relative development of private car 

ownership in Sweden and Norway. Factors influencing an increased car density identified in 

earlier research are “the development of spatial structure and transport services and social, 

demographic and economic development”.18 There are also other secondary factors 

influencing car ownership, such as for example changes in the household structure, but they 

will be given less attention in this paper.  

 

2.1 Income levels and preferences for private cars 

In Currency gifts, convergence and divergence in two neighbouring economies (2006) Ola 

Honningdal Grytten and Magnus Lindmark states that “between 1905 and the 1970s the two 

countries showed close growth rates and income levels, with a minor advantage to Sweden”.19 

As shown in table 2 Sweden had a higher GDP per capita than Norway until 1980. During the 

latter half of our time period Norway’s GDP level per capita increases more rapidly than 

Sweden’s.  

 

Table 2: GDP per capita in Norway relative to Sweden (Index, Sweden = 100) 

 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2003 

Norway 88,77 93,65 88,17 114,93 117,99 139,64 138,56 

Mainland - - 92,41 105,17 99,10 112,29 111,39 

Source: Honningdal Grytten & Lindmark, the numbers are originally taken from Krantz & Schön (Sweden) and 

Honningdal Grytten (Norway). 

Note: Mainland here represents the non-offshore GDP 

 

                                                 
18 Ramjerdi et al, Car ownership, car use and demand, 5. The primary source seems to be Ramjerdi & Rand, 
1992. 
19 Honningdal Grytten, Ola & Lindmark, Magnus, Currency Gifts, Convergence and Divergence in two 
Neighbouring Economies, NHH, Department of Economics, 17. 
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The Norwegian GDP per capita increase after the 1970s can largely be explained by the oil 

findings.20 However, there is an important difference between Norway’s GDP per capita 

including the offshore industry and their non-offshore GDP per capita. The offshore GDP 

does not directly benefit all Norwegian citizens, since incomes are kept out of the national 

economy in large oil funds. Instead the non-offshore GDP shows a more realistic income 

level. If the offshore industry is excluded from the GDP per capita figures, the gap between 

the countries diminishes. This can be seen in the column Mainland in table 2. Thus, it can be 

concluded that different GDP per capita levels can not explain the differences in private car 

ownership since 1950. However there can be differences in income on the regional level 

within each country that still can explain the speed of car diffusion. Therefore we will study 

the regional levels separately later in this article. First we need to see if differences in car 

ownership also reflect in the use of other transportation modes. Perhaps a lower degree of car 

ownership in Norway can be explained by the relatively high competitiveness by other 

modes?  

 

Since the car “combined the flexibility of a horse with the speed of the locomotive or electric 

trolley, without the costly liability of a system of fixed rails and overhead wires”21, the 

diffusion of the car meant an increased and more flexible mobility. Increased mobility and 

flexibility are characteristics that have been emphasized as decisive when talking about the 

advantage of the car, and have therefore had an impact on the personal transportations and the 

individual’s preferences for different modes of transportation. When society and the economy 

develop new travel patterns follow, with an increasing car ownership as one example. One 

way of showing demand side change over time is to study how transportation services have 

been consumed at an aggregated national level. This can be done by a comparison of the 

                                                 
20 Honningdal Grytten & Lindmark, Currency Gifts. 
21 Flink, The Car Culture, 33. 
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development of the personal transportation in passenger kilometres over time, which covers 

the travel distance. Table 3 shows different complementary means of transportation in per 

cent of total for the years 1965, 1980 and 1999/2000. There are some obvious differences 

over the years and between the two countries. Private cars’ impact on personal transportation 

is impossible to neglect. For example, in Norway during the 1950s, public transport was more 

common than private cars according to Østby.22 Already in 1965 the private car has taken 

shares of the public transport, and continues to do so over the whole period. This table shows 

some striking differences concerning all modes of transportation, although especially the 

relationship between cars and buses in 1965, and air transportation in 1999/2000. It is also 

apparent that buses are of greater importance in Norway than the passenger kilometres for 

1999/2000 tell us, since there are almost three times as many buses registered in Norway than 

in Sweden; in 2001 Sweden had 14 000 buses registered while Norway, with half the 

population size, had 37 000.23 

 

                                                 
22 Østby, Per, De gyldne årene – Massebilisme på 1960-tallet, STS-Working paper 10/90, 3, 6. 
23 Bilismen i Sverige 2001, 52. 
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Table 3: Personal transportation in passenger kilometres, in per cent of total 

  1965   1980   1999/2000*   

  Sweden Norway Sweden Norway Sweden Norway 

Road transport* 88,1 83,5 88,1 88,0 88,6 86,3 

Private car 80,9 57,8 79,6 74,8 81,1 77,1 

Bus 7,2 18,8 8,6 10,5 7,5 6,6 

Rail transport 11,2 11,6 10,0 6,8 8,0 5,3 

Railway 9,1 9,4 8,2 5,5 6,4 4,6 

Subway 2,1 2,2 1,8 1,2 1,6 0,8 

Air transport 0,5 1,6 1,6 3,6 3,2 7,0 

Sea transport 0,2 3,3 0,2 1,6 0,2 1,3 

Car ferries - 0,7 - 0,8 - 0,5 

Other ferries - 2,6 - 0,8 - 0,9 

Total 100 100 99,9 100 100 99,9 

Source: Bilismen i Sverige. Bil- og veistatistikk. 

Note: Road transport also includes taxis, motorcycles and mopeds for Norway. 

Note: 1999 = Sweden, 2000 = Norway. 

 

Besides the comparison of personal transportation in per cent, the increase in passenger 

kilometres over time can best be visualised in absolute numbers. An example here is the road 

transport where the transportation with private car in Sweden has increased from 47 billion 

passenger kilometres in 1965 to 85,9 in 1999 and the transportation by bus has increased from 

4,2 to 7,9 between 1965 and 1999.24 In Norway this development has been more rapid but 

from a lower level, with an increase in private car transports from 10,1 billions of passenger 

                                                 
24 Bilismen i Sverige 2001.  
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kilometres in 1965 to 48,8 in 2000. Transportation by bus has increased from 3,3 to 4,1 

between 1965 and 2000.25  

 

Per Kågesson has estimated the connection between economic growth and the demand for 

transportation. He shows that the increase of car transportation in Sweden during the 1950s 

was 9,9 percent to every percent of GDP increase. This relation during the 1990s was only an 

increase of 0,24 percent for every percent increase of GDP. This connection was also weaker 

during the 1970s than during both the 1960s and 1980s, which according to Kågesson shows 

that the relations between income, preferences and car transport are complex and connected to 

historical contexts.26 This remarkable change in personal transportation and especially for the 

private car reflects rapid growth and a new composition of the car park. As stated earlier 

Sweden and Norway in the 1950s where displaying two sides of the same coin. The 

development of the size of the car park, and its composition over time, can give us more 

information about the diffusion patterns of the private car. Firstly, it is of interest to visualise 

the development through a two-country comparison showing the development of the 

aggregated car park, and as shown in figure 1, new registered cars per capita have been lower 

in Norway relative to Sweden over the whole time period except for the years 1977, 1980-

1983, 1985-86 and 1994-1997. The remarkable differences in 1988-1989 can to some extent 

be explained by an exceptionally high number of new registered cars in Sweden and a change 

in the company car regulations in Norway in 1987.27 Between 1950 and 1990 Østby identifies 

four peaks for Norway: 1961, 1969, 1977 and 1986.28  

 
                                                 
25 Bil- og veistatistikk 1991 & 2006. The increase in air transportation in Sweden went from 0,3 billions of 
passengerkilometres in 1965 to 3,4 in 2000, and from 0,3 to 4,4 in Norway. The railway transportation for the 
same years went from 5,3 to 6,8 in Sweden and 1,6 to 2,9 in Norway.  
26 Kågesson, Har vi råd med bilen?, 48-49. 
27 Bilismen i Sverige 2001 and Thomasgaard, John, & Tomren, Lars Kjell, Firmabil og samfunnsøkonomi. En 
analyse av firmabilenes samfunnsøkonomiske betydning og virkninger av firmabilbeskatningen, 
Handelshøyskolen BI 1993. 
28 Østby, De gyldne årene, 11. 
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Figure 1: New registered cars per capita in Norway relative to Sweden 1955-2000 
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Source: Bilismen i Sverige & Bil- og veistatistikk. 

 

However, when comparing the development of the car park in two countries one must also to 

take into consideration the age, weight and make of cars since for example increased 

longevity can be an important factor behind the increase of the car park. In Sweden the 

average age of the private car was 9,6 years in 2000 and Kågesson states that the Swedish car 

park today is one of the oldest among EU member countries.29 Although the Norwegian car 

park with an average age of 10,2 years in 2005 is even older in a European perspective.30 

About 40 per cent of the private cars in Sweden are more than 10 years old.31 The slow 

renewal of the Swedish car park is explained by Kågesson as a consequence of Swedish 

preferences for larger and more expensive cars. In Sweden big cars and SUV:s account for 

more than 42 % of the total sales. In Norway the same car models only account for 23 

                                                 
29 Kågesson, Har vi råd med bilen?, 292. 
30 http://www.ssb.no/transport/, (2007-09-04).  
31 Kågesson, Har vi råd med bilen?, 292. 
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percent.32 In 2003 Sweden had on average Europe’s heaviest cars. Over a 13 year period 

(1990-2003), new registrations of cars with a weight of more than 1500 kg increased from 8 

to 50 percent, while the percent of lighter cars decreased.33 Thus, The Swedish car park has 

expanded towards bigger cars compared to Norway. Why do Swedes tend to buy big and 

expensive cars? Can this explain the differences in car diffusion in Sweden and Norway? 

Since the cost of buying, owning and driving the same car model can differ between countries 

and is to a large extent decided by political regulations, the next section will focus on taxes 

and regulations affecting the cost of buying and driving a private car in Sweden and Norway. 

 

2.2 Political regulations and taxes  

Swedish and Norwegian economic policies and institutional settings have in general 

developed along partly different paths.34 Boge argues that the Norwegian constitutional 

setting for a long time has given the peripheral and sparsely populated parts of the country a 

strong influence on infrastructure investments like for example road and railway building.35 

This also reflects in the earlier mentioned import restrictions on private cars until 1960. 

However, policies can, depending on their design, affect car diffusion in different ways. For 

example a high sales tax on cars combined with low taxes on owning and driving a car would 

probably hold down the total number of cars, but at the same time give an incitement to use 

the cars more frequently. Thus the same level of passenger kilometres can be reached in 

different ways depending on regulations. Are political regulations the main explanation of the 

differences between Norwegian and Swedish car diffusion? One important regulation of early 

car ownership in Norway before 1960 is the import restriction on private cars, which 

                                                 
32 Kågesson, Har vi råd med bilen?, 292. 
33 Kågesson, Har vi råd med bilen?, 7. 
34 Boge, Votes Count, Andersson-Skog, National Patterns & Hodne, Fritz, Stortingssalen som markedsplass : 
statens grunnlagsinvesteringer 1840-1914, Oslo : Universitetsforlaget, cop. 1984. 
35 Boge, Votes Count. 

91



 15

obviously hampered the car diffusion in Norway. The official explanation for this restrictive 

view, therefore, was the nation’s lack of hard currency to pay for imported cars. But in reality, 

this policy owed more to political resistance than to worries about the national economy. For 

many politicians, the car stood out as an immoral and even threatening technology”.36 The 

import restriction was abolished in October 1960, and this became the start of the rapid 

expansion of Norwegian car density.37 In Sweden there was no similar restraint towards car 

ownership in the 1950s, which can be reflected in the rapid expansion. The import restriction 

is probably the single most important political factor behind the relatively late Norwegian 

diffusion of the private car, since we have already shown that income per capita was at 

approximately the same level as in Sweden in the 1950s. It is not likely that taxes like the 

annual tax on car ownership and taxes on gasoline can affect the diffusion of cars in a 

dramatic way, since they represent a small part of the total cost of car ownership.38 On the 

other hand, one political factor that might affect the level of car density is the sales tax on new 

cars. Sweden is today one of five countries in the EU that has no sales or registration tax. 

Norway, on the other hand, has ever since the abolition of the import restrictions in 1960 had 

a relatively high sales tax, around 100 percent of the import price.39 In total, it has been more 

expensive to own and drive a car in Norway according to investigations of the households’ 

expenses. For example, in the 1970s the annual total cost for owning and driving a car as part 

of the households’ incomes were estimated to be 11, 6 percent in Sweden and 15, 1 percent in 

Norway.40 However, these taxes are national and should have the same effect in the whole 

country. Therefore, they should not affect the regional diffusion of cars. A regulation that 

might affect car density at the regional level in an indirect way is the company car tax. In 

                                                 
36 Østby, Educating the Norwegian Nation, 248. 
37 Knutsen, Sverre & Boge, Knut, Norsk vegpolitik etter 1960 – Styckevis og delt?, Oslo: J.W. Cappelens Forlag 
AS 2005, 59. 
38 Falkemark, Gunnar, Politik, mobilitet och miljö: Om den historiska framväxten av ett ohållbart 
transportsystem, Möklinta: Gidlunds förlag 2006. 
39 Personbilpolitikk: Personbilen i norsk samferdsel, NOU 1984:6, 70. 
40 NOU 1984:6, 79. 
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many European countries around 30 percent of the total sales of new cars per year are 

company cars. In Sweden this share has been estimated to between 35 and 50 percent.41 A 

large share of company cars can have two major effects on the car parks development and 

composition. Firstly, when these cars become available on the market for used cars, these cars 

in general become affordable for private consumers, since the dramatic drop in value during 

the first years have been paid by companies. Secondly, a large company cars share will also 

have an impact on the long term composition of the car park, since the company car 

regulations often have a bias towards favouring certain kinds of car models, in recent years 

for example cars that use bio fuels of different kinds. Especially in Sweden these regulations 

have made relatively big cars attractive as company cars and also more affordable on the 

second hand private market. Ramjerdi argues that since ”the price increases with the car size 

/…/ larger cars are often bought as used, probably because they last longer and because many 

are company cars that are sold a sort time after purchase (2-3 years). Distance driven 

increases weakly with car size. It is especially the smallest cars that distinguish themselves by 

being driven short distances”.42  

 

Until 1997 the private annual mileage did not directly affect the level of taxation of company 

cars in Sweden since it was treated as a lump sum tax.43 In Norway the regulation was 

tightened in the same way already in 1986.44 After these shifts in regulation it is likely that 

company cars have been less attractive for private use. In Sweden the total number of 

company cars used for private purposes increased from 5 000 in 1970 to 195 800 in 2001.45 In 

Norway the number of company cars has increased in a similar way and levelled out in the 

                                                 
41 Kågesson, Per, Varför är Sverige sämst i klassen?, NOU 1984:6. 
42 Ramjerdi et al, Car ownership, car use and demand, 51. 
43 Antonsson, Jan, Bilen och skatten: Reglerna från 2002, Göteborg: Tholin & Larsson 2002, 21.  
44 Thomasgaard, John, & Tomren, Lars Kjell, Firmabil og samfunnsøkonomi. En analyse av firmabilenes 
samfunnsøkonomiske betydning og virkninger av firmabilbeskatningen, Handelshøyskolen BI 1993, 12.  
45 Bilismen i Sverige 2001 & Antonsson, Bilen och skatten, 23. 
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1990s between 170 000 and 190 000 cars.46 Thus, Norway has approximately the same 

number of company cars as Sweden although Sweden has a car park that is twice the size of 

the Norwegian. The Norwegian company car tax appears to have been more favourable before 

1986 and this could explain why company cars have been relatively more attractive in 

Norway. If company cars are more common in cities than on the countryside, and if they are 

more frequent among people with higher incomes, company car regulations can also have an 

indirect impact on the regional diffusion of private cars as well as on the regional composition 

of the car park.47 

 

It becomes necessary to investigate the regional aspects of car density in comparison between 

Sweden and Norway since the aggregated national development can hide patterns on the 

regional level. Furthermore, the differences in Swedish and Norwegian national car 

regulations that we have discussed above could have coloured the regional pattern of car 

diffusion. In the first step it is necessary to also investigate other factors that might affect the 

regional diffusion of private cars, like geographical settlement structures, urbanisation levels 

and national and regional road building. 

 

2.3 Population settlement, urbanisation and road building 

Today, big cities in general have a lower car density than more sparsely populated areas on 

the countryside.48 Thus population density usually affects car ownership, although in a 

reverse way compared to income levels. If GDP per capita in Sweden and Norway has been 

approximately on the same level, there are more important differences when it comes to 

population and urbanisation. This is not surprising since geography, topography and land area 
                                                 
46 NOU 1984:6, 95 & Thomasgaard et al, Firmabil og samfunnsokonomi, 19. 
47 NOU 1984:6, & Wærness, Eirik, Omfang og fordeling av firmabilordninger og andre naturalytelser, ECON 
Rapport 35/98, 17. 
48 Asp & Lundin, VTI Report 166A. 
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differs; Sweden has a land area of 410 335 km², while Norway has a land area for the 

mainland of 304 280 km², which is about 74 percent of the Swedish.49 The Norwegian 

population (4 640 219 inhabitants) was in 2005 about 51 percent of the Swedish (9 047 752 

inhabitants). This relation has been the same for the whole time period.50 Inhabitants per km² 

land area in Sweden at present time are 28, and in Norway 15, which makes Norway one of 

the most sparsely populated countries in Europe.51 In order to overcome these differences in 

geography and population when comparing car ownership and the development of the car 

park in the two countries a per capita-measurement will be used as often as possible together 

with a case study of regional differences in the diffusion of cars.  

 

The degree of Swedish and Norwegian urbanisation has varied over the time period. In 

Sweden, urbanisation was rapid during the 1960s and altered the relative proportion of city 

and countryside population.52 As shown in table 2, population in densely populated areas in 

Sweden went from a national average of 66 in 1950 to 81 in 1970 and 84 in 2000. Norwegian 

urbanisation, which also was rapid in the 1960s according to Østby, started from a lower level 

and has not yet reached the Swedish 1970 level.53 

 

                                                 
49 Statistisk årsbok 2007 & Statistisk årbok 2006. 
50 In 1950 the Norwegian population was 47 percent of the Swedish (3 280 296 to 7 041 829) and 49 per cent in 
1980 (4 092 340 to 8 317 937). Statistisk Årsbok 2007, Statistisk Årbok 2006 & 
http://www.ssb.no/aarbok/tab/tab-046.html, 2007-10-08. 
51 Statistisk Årsbok 2007 & http://www.ssb.no/areal/, 2007-10-05. 
52 Magnusson, Lars, Sveriges ekonomiska historia, Stockholm, Prisma 1999, 434-437. 
53 Østby, De gyldne årene, 5.  
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Table 4: Population in densely populated areas in percent of total, 1950-2000 

 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Sweden 66 73 81 83,1 83,4 84 

Norway 52 57 66 70 72 77  

Source: Statistisk årsbok (Statistical Yearbook for Sweden) & Statistisk årbok (Statistical Yearbook for 

Norway). 

 

Overall, Norway’s population is to a higher degree living in more sparsely populated areas 

than Sweden’s.54 The pace of urbanisation has been higher in Norway 1950-2000 than in 

Sweden, although Norway still has a lower degree of urbanisation since the Norwegian 

starting point in 1950 was 14 percentage units below the Swedish.55 The car density’s relation 

to population density is usually a relatively good measure of the “maturity” of the diffusion of 

cars.56 To characterise Norwegian and Swedish car diffusion it is therefore necessary to look 

closer into the regional level and compare regional car ownership together with regional 

income levels and population density. 

 

Since we have chosen to also include institutional factors, the counties57 in Sweden and 

Norway appear to be a suitable regional level to examine since the counties to a large extent 

have been politically responsible for regional transport policy and planning, for example road 

building. Densely populated areas in percent on a county level might show differences which 

                                                 
54 A densely populated area is defined as a settlement with 200 inhabitants or more according to Statistisk 
Årsbok, Statistisk Årbok & Hompland, Andreas, Byens veier: Lokal transport og arealpolitik, Ed. Andreas 
Hompland, Bergen: Fagbokforlaget 2001, 145. 
55 If indexed and 1950 = 100, the Swedish urbanisation 1950-2000 is 127 and the Norwegian 148. 
56 Jacobsson, Lars, Personbilens framtid i Sverige: Kvantitativa prognoser för bestånd, försäljning och skrotning 
till år 2015, Stockholm: Handelns utredningsinstitut 16-17. 
57 County is in this article used as an expression for both the Swedish län and the Norwegian fylke. Here county 
represents the Swedish län and the Norwegian fylke. The number of counties in Sweden was 25 in 1950 and 21 
in 2005; in 1968 Stockholms län and Stockholms stad became Stockholms län, in 1996 Kristianstad and 
Malmöhus became Skåne and in 1997 Göteborg- och bohus, Älvsborg and Skaraborg became Västra götalands 
län. The number of counties in Norway was 20 in 1950 and 19 in 2005; in 1972 Bergen became a part of 
Hordaland. 

96



 20

are hidden in the national average numbers above. In Sweden, the county with the highest 

degree of population density, Stockholm, had a share of population in densely populated areas 

of more than 95 per cent during the entire time period, when the county with the lowest 

degree, Gotland, had a share that went from 38 per cent in 1950 to 57 per cent in 2000.58 The 

same proportions goes for Norway, were the county with the highest degree of urbanisation, 

Oslo, had a corresponding share of 99 per cent or more over the time period and the county 

with the lowest degree, Sogn og fjordane, had a share of 25 per cent in 1960 and 52 per cent 

in 2000. There are more counties with a lower degree of urbanisation in Norway than in 

Sweden, since the populations in four Norwegian counties in 2000 have a degree between 52-

55 percent in comparison to only one below 60 per cent in Sweden.59 

 

One must also bear in mind the geographical differences, where Norway has a topography 

that might be one explanation to the differences in the degree of urbanisation. Considering the 

spatial structure in Norway one could assume that car ownership should have increased more 

rapidly than it did after 1980, since it could be argued that scattered housing and sparse 

population would require a higher degree of car ownership in order to meet the demand for 

transportation. Both Norway and Sweden have a similar combination of densely and sparsely 

populated areas, but Norwegian urbanisation and regional car density still appears to have 

taken a different expression. 

 

If car density in Sweden and Norway is studied on a county level and from the aspect of 

private cars per 1000 inhabitants it becomes clear that there are differences between, as well 

as within, the countries national levels. Figure 1 shows the variation for the Swedish and the 

                                                 
58 Statistisk årsbok.  
59 Statistisk årbok. 
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Norwegian counties car density. The difference within Norway is higher than it is within 

Sweden over the whole time period, although this difference decreases rapidly until 1985. 

 

Figure 2: Variation in car ownership per 1000 inhabitants for the Swedish and the Norwegian 

counties 1950-2005. 
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Source: Own estimations based on data from Bilismen i Sverige, Bil- og veistatistikk, Statistisk Årbok, 

http://www.sika-institute.se/Doclib/Import/101/ss_2006_4.xls#'Tabell 1'!A1, 2007-10-02, 

http://www.scb.se/statistik/BE/BE0101/2006A01/Be0101Folkmängd1860-2006.xls, 2007-06-07 & 

http://www.ssb.no/aarbok/tab/tab-046.html, 2007-09-17. 

 

The pattern of Norwegian catch up with Swedish car diffusion can be described as follows. In 

1960, the Norwegian county with the lowest car density was Finnmark which is also the most 

peripheral (northern) county. This also goes for the Swedish development before the 1960s, 

when the county with the lowest car density also was the most peripheral (northern) one, and 

is therefore following the expected pattern of early car diffusion. Already since 1965 

Stockholm has been the county with the lowest car density. Thus, in Sweden the sparsely 
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populated regions started to gain on the city regions already in the 1960s. Norway shows clear 

signs of lagging behind in this respect, when Oslo had the highest car density in 1960 and did 

not place last until the 2000s, especially since the county, just as Stockholm, did show the 

highest degree of urbanisation over the whole time period as was shown earlier. These 

regional differences can also be connected to the quality and quantity of the national road 

system that is connecting the regions. One pattern that is related to the regional differences in 

car density is the development of the national road infrastructure (motorways) in Sweden and 

Norway. As shown in table 5, there is no sign of a Norwegian catch up since Sweden has 

around ten times as much motorways during the whole period.60 However it can be argued 

that the building of motorways and trunk roads are not an absolute condition for increased car 

density, since the cars competitive advantage to other transport modes are on short and 

medium distances within a region. Instead the kilometres of paved roads might be of greater 

importance since it influences the attractiveness of car ownership at the regional and local 

levels.  

 

Table 5: Motorways (km) in Norway relative to Sweden (Index, Sweden = 100) 

 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2003 

Norway 13,00 10,17 7,37 6,71 7,92 7,86 7,54 9,64 11,53 

Source: The statistics for 1965-2000 is taken from Boge & Knutsen, Norsk vegpolitik etter 1960, 30, and for 

2003 from Bil- og veistatistikk 2006. 

 

If the degree of paved roads in percent of total kilometres on a national level is compared, it 

can be stated that the Norwegian road building was lagging behind the Swedish until the 

1980s, and that differences on national level regarding the degree of paved roads at present 

time is extremely small, as shown in table 6 below.  

                                                 
60 Knutsen & Boge, Norsk vegpolitik etter 1960, 30. 
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Table 6: Paved roads (per cent of total km) in Norway relative to Sweden (Index, 

Sweden=100) 

 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 

Norway 66,67 50 32,5 36,60 42,31 91,94 94,20 98,59 

Source: Statistisk Årsbok, Statistisk Årbok, Bilismen i Sverige & Bil- og veistatistikk. 

 

In order to explain differences in car density on a regional level the expansion of the road 

network on a county level must be studied. The variation in paved roads on the county level in 

percent of total public roads is larger in Norway than in Sweden until the 1990s. This reflects 

that the total investment per capita in the road network peaked in Sweden during the 1950s, 

1960s and 1970s, while Norway had the peaks in the 1980s, 1990s and 2000s.61  

 

Figure 3: Variation in paved roads in percent of total public roads in the Swedish and the 

Norwegian counties 1950-2005  
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61 Boge, Votes Counts, 13. 

100



 24

Source: Statistisk Årsbok, Statistisk Årbok, Bilismen i Sverige & Bil- og veistatistikk. 

 

Altogether the patterns of regional road building point to a Norwegian lag of around 20 years 

compared to Sweden. Increasing car density together with changing settlement patterns put 

heavy pressure on a functional infrastructure, especially the road network. Thus, there are 

probably both economic and political explanations for these differences. Boge argues that the 

differences between the Scandinavian countries’ national road infrastructure’s quality and 

quantity could partly explain the development of national patterns in the transport sector.62 

Although the emphasis in Boge’s dissertation has been on the building of trunk roads and 

motorways, he also gives an overview of how the local roads in Norway over time have been 

favoured and he concludes that “the Norwegian road system built in the 70s and 80s was more 

of a social welfare good than a transport infrastructure” and furthermore that it favoured 

“construction of local roads to trunk roads between the regions and cities, and roads from the 

peripheral and rural areas to the central and urban areas, rather than the opposite, even if most 

cars were located in the central and urban areas”.63 According to Björnland the Norwegian 

transport ideology during the 1970s and 1980s was characterised by “geographical 

equalization of terms of life and production” rather than an adaptation to the demand of the 

regional and national economic structures. This assumption is not empirically tested 

according to Boge, but could be part of an explanation to why Norwegian road building 

deviated from Swedish.64 

 

We have now established that Norwegian and Swedish car diffusion differs on many levels 

and for several prerequisites. In the next step we will investigate the correlation between 

income, population density and car ownership. The purpose is to examine if the Norwegian 

                                                 
62 Boge Votes Counts. 
63 Boge, Votes Counts, 12. 
64 Boge, Votes Counts, 25.  
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diffusion pattern is only an effect of the late Norwegian car diffusion or if the pattern is also 

an effect of the actual difference in historical time. Are these differences due to differences in 

model time or in historical time?  

 

3. POPULATION DENSITY, INCOME LEVELS AND CAR OWNERSHIP 

IN SWEDEN AND NORWAY SINCE 1950 

Norway is a latecomer compared to Swedish car diffusion but has today approximately the 

same car density as Sweden. However, the diffusion pattern can still be unique in model time 

and on the regional level. The national car density could have been reached in different ways 

in Norway and Sweden, not least since the Norwegian situation to a large extent can be 

explained with institutional factors such as the import restrictions until 1960. Did private car 

ownership follow a trend towards equal availability both in the geographical centre and 

periphery and for different income levels? This will deal with the problem of determining if 

the diffusion of private cars were a result of increasing incomes within the same region or if it 

were a result of new car owners being added with the same income level in new regions. 

Therefore it is necessary to test the correlation between car density, population density and 

income level at the regional level to get beneath the national aggregated numbers. Two 

tentative hypotheses can be presented on the basis of the investigation so far. Firstly, the 

Norwegian import restrictions could have the effect that a larger group of people reached the 

income level necessary to be able to afford a car when the rapid diffusion of the car had its 

take off in the 1960s. If that was the case, income levels should be of less importance for 

Norwegian car diffusion after 1960. Secondly, Norwegian regional policy and transport 

ideology emphasised according to Boge regional equality rather than the demand from 
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existing economic structures and businesses. If that was the case, population density should 

be of less importance for Norwegian car diffusion after 1960. 

 

Table 7 shows the correlation between the number of cars per 1000 inhabitants, the 

population density per square kilometre, and the taxable income level in Swedish and 

Norwegian counties from 1950 to 2000. 

 

Table 7: Correlations between regional car density, regional income and regional population 

density in Sweden and Norway 1950 - 2000. 

    

Sweden 

  

Norway 

  

    

Population 

Density 

Taxable 

income per 

inhabitant 

Population 

Density 

Taxable 

income per 

inhabitant 

Cars/1000Inh50 Pearson Correlation 0,054 0,213 0,098 0,807(**) 

  Sig. (2-tailed) 0,797 0,307 0,681 0,000 

Cars/1000Inh60 Pearson Correlation -0,382 -0,269 0,024 0,784(**) 

  Sig. (2-tailed) 0,060 0,194 0,918 0,000 

Cars/1000Inh70 Pearson Correlation -0,434(*) -0,459(*) -0,119 0,175 

  Sig. (2-tailed) 0,034 0,024 0,616 0,460 

Cars/1000Inh80 Pearson Correlation -0,691(**) -0,863(**) 0,219 0,423 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,368 0,071 

Cars/1000Inh90 Pearson Correlation -0,744(**) -0,769(**) -0,088 0,130 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,719 0,595 

Cars/1000Inh00 Pearson Correlation -0,714(**) -0,668(**) -0,255 -0,012 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,291 0,961 

Source: Statistisk Årsbok, Statistisk Årbok, Bilismen i Sverige & Bil- og veistatistikk. 
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Note: Swe70: * Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed), Swe80, Swe90, Swe00, No50, No60: ** 

Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed). 

Note: Number of counties in Sweden: 1950-1960, 25 and 1970-1990, 24 and 2000, 21. Number of counties in 

Norway: 1950-1970, 20 and 1980-2000, 19. 

Note: Sweden: Taxable income per inhabitant means the assessment for local tax: taxable income, physical 

persons. Norway: Taxable income per inhabitant means the assessment for municipal tax: assessed income. 

 

Firstly, in both Sweden and Norway there is a significant positive correlation (in the range 

between 0,54 and 0,80) between income and population density, i.e. the city regions have 

higher incomes per capita compared to the other counties.65 Despite that, there is a positive 

significant correlation between income levels and car ownership in Norway until 1970. Since 

1970 it appears that income and population density is not correlated with car ownership in 

Norway. In Sweden on the other hand there is no significant correlation between car 

ownership and income and population density until 1970. However since 1970 there is a 

gradually stronger negative correlation between car ownership and both population density 

and income.  

 

To conclude, in Sweden a relatively higher degree of private car ownership is developing in 

sparsely populated regions with a relatively low aggregated income level. This is also 

coherent with the positive relation between population density and income levels. In Norway 

on the other hand, regions with a high income level had a high degree of car ownership until 

the import restrictions were lifted in 1960. Since then there is no impact from population 

density or income at all on the regional level. Furthermore the import restrictions seem to 

have disrupted the relationship between population density and income until 1960. It would 

appear as if our analysis of differences and similarities in model time and historical time is 

                                                 
65 Pearson correlation from the SPSS correlation matrix produced for table 7. 
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still valid, since the Norwegian development could be explained partly with a time lag 

compared to Sweden, and partly as a completely different pattern of diffusion, since there is 

no convergence towards the Swedish regional patterns since 1970. This result will be further 

analysed in the next part of the article. 

 

4. DISCUSSION AND FINAL CONCLUSIONS 

In this article we have investigated the relation between Swedish and Norwegian private car 

diffusion and if it can be explained with national differences in income, institutional settings 

and transport infrastructure and population settlement. In the last part we also examined if 

regional differences in income and population density within the two countries can explain 

the pattern of car diffusion. We have found that at the national level, Norwegian car diffusion 

followed the Swedish with a time lag of around 15 years. We also investigated if the 

differences between Norwegian and Swedish car diffusion can be explained only with the 

time lag, or if the underlying processes also followed different paths, i.e. if there were both 

differences in historical time and in model time.  

 

Similarities and differences in historical time 1950-2005 

The difference in historical time in Norwegian and Swedish car diffusion could not be 

explained with different income levels, since Swedish and Norwegian incomes per capita 

have developed similarly since the 1950s. During the last decades the Norwegian GDP per 

capita has been on a higher level than the Swedish and should motivate a higher degree of 

private car ownership than in Sweden, which was not the case. Political explanations, on the 

other hand, seem to have been of greater importance. The Norwegian import restrictions until 

1960 clearly held back Norwegian private car ownership, but other taxes on buying, owning 

and driving cars have also consequently been higher in Norway during the entire period from 
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1950. Despite this, Norway has today almost the same car density as Sweden. But is the 

difference in car diffusion only due to the difference in historical timing of the processes? Or 

did Norway reach the same car density as Sweden through another path? In the second part of 

our investigation we moved to the regional level to see how income and population density 

have been related to car ownership on the regional level. This could answer the question if the 

two countries also reached the same car density in the same way, following the same regional 

diffusion patterns. 

 

Similarities and differences in model time 

The most obvious similarity in model time is that both Norway and Sweden reached a high 

national car density following a process of an “S-curve”. The aggregated national pattern of 

diffusion is in general similar although it has a time delay. This indicates that possible 

differences in model time have to be looked for below that national level. It also suggests that 

in general, Swedish and Norwegian car diffusion are two sides of the same coin. After the 

Norwegian abolition of the import restriction in 1960, there is no sign of a dramatic break in 

the curves that would indicate any driving forces that rapidly and fundamentally changes the 

process. However, our investigation of the relation between regional incomes and population 

densities show some significant differences in the way these processes followed. In Sweden 

there has been a tendency that car ownership over time has become more frequent in sparsely 

populated areas and in areas with lower income levels, which is also the general pattern found 

in international research. In Norway, on the other hand, a high regional income was important 

up until the import restrictions were lifted in 1960, and since then there is no significant 

correlation between car ownership and regional income levels and population density. Thus, 

Norway did not follow the same regional diffusion pattern as Sweden, and that represents a 

difference in model time. This difference can be linked to both different institutional settings 
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and different geographical circumstances that could affect regions in a different way. One 

possible explanation is that Norwegian company car regulations offset the high taxes on 

private car ownership and made it possible to use a car for private purposes for a lower cost 

compared to privately owning the car. It is also obvious that company car regulations have 

been more favourable compared to private car regulations, as we have already shown that 

company cars have been twice as common in Norway compared to Sweden. Since company 

cars reach the private market after a couple of years they also make cheaper used cars 

available for private car owners in the next step. This could also explain why population 

density does not appear to have an impact in Norway. Since company cars are more common 

in cities, a high level of company cars can offset the long term trend towards higher car 

density in rural and sparsely populated areas (that was illustrated in the Swedish 

development). 

 

A general conclusion from this study is that we have found that car diffusion in Norway and 

Sweden did not follow the same regional patterns and thus is a mirror for some diverging 

national political and economic patterns that have been identified in other studies by for 

example Boge and Hodne. Therefore, it gives evidence that the diffusion process of a new 

technology can be strongly affected by the historical setting in which it is introduced. Since 

similarities at the national aggregated level can hide these diverging patterns it is also 

important to apply regional and local investigations to find the interaction between the 

diffusion of new technologies and the social and economic consequences of these 

technologies. 
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