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Abstract 

The aim of this thesis is to give a perspective on the development of the 
Swedish automobility, and the automobility’s role for economic historical 
development between 1950 and 2007 by studying the interaction between 
the diffusion of the private car on national and regional level, the 
households’ preferences and the government’s regulations of car ownership.  

The first paper compares car diffusion in Norway and Sweden in order to 
find explanations for the national and regional patterns. We ask whether the 
Norwegian time lag and the diffusion process can be explained with national 
differences in income, institutions, infrastructure and population 
settlements; or if regional differences in income and population density have 
affected the outcome? The conclusion is that car diffusion in Norway and 
Sweden displays two sides of the same coin; the national levels converged, 
but the process did not follow the same regional pattern.   

The second paper examines whether the diffusion of private cars followed 
the over-all socio-economic and geographical changes in Sweden from 1960 
to 1975. In particular, it asks if ownership per capita followed changes in 
incomes or changes in population density (urbanisation). The analysis is 
based on Swedish parish-scale 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 for the diffusion of private cars in 
Sweden between 1960 and 1975. 

The third paper contributes with new knowledge on how and why the 
Swedish government has organised traffic safety in certain ways since the 
1950s. The emphasis is on the establishment and closing down of the 
National Road Safety Office (TSV) and how the changing forms of 
organizations before, during and after TSV have been reflected in the road 
plans from 1958, 1970 and 1990. The conclusion is that the motives for both 
establishment and closing down of the TSV were the same; to create a more 
efficient organisation. These changes have been reflected in the road plans 
where an increased control over the infrastructure can be recognised, 
especially during the last two decades. 

The fourth paper examines whether improved technical performance 
with respect to fuel consumption have been counterbalanced through 
increasing engine power and weight, how such properties are valued by the 
consumers, and in what way political instruments has affected this 
development. The analysis is based on historical data covering all car models 
within the 50 percentile. The conclusion is that a vehicle purchase rebound 
effect can be identified since the fuel consumption has decreased over time, 
while at the same time the number of horsepower has increased. The 
Swedish car fleet has developed in a setting of political instruments and 
regulations working in favour of larger and more fuel consuming cars.  

Keywords: automobility, car ownership, car diffusion, economic history, fuel 
efficiency, Norway, Rebound effect, Sweden, traffic safety, transport policy 
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Förord 
 
Lite längre tid än beräknat tog det, men nu har jag nått slutdestinationen. 
Det har varit en på många sätt utmanande resa som nog bäst kan 
sammanfattas med ”varför köra i hög hastighet på en rak motorväg när man 
kan köra sakta efter krokiga grusvägar”. Som tur är har jag alltid haft 
sällskap i bilen. Några har åkt med hela vägen, medan andra bara kortare 
sträckor. Det är mina medpassagerare som jag nu vill tacka. 

Först av allt vill jag rikta ett varmt, uppriktigt och innerligt tack till min 
huvudhandledare, doktor Thomas Pettersson, som har följt mig under de här 
åren. På samma sätt vill jag också tacka min biträdande handledare, 
professor Lena Andersson-Skog. Utan er hade inte det här varit möjligt. Ni 
har med uppmuntran och goda råd fått mig att växa med uppgiften. 

Under hela resan har även docent Magnus Lindmark och adjungerad 
professor Jan Ottosson haft värdefulla synpunkter på mitt arbete. Stort tack 
till er båda. Jag vill också rikta ett tack till mina nuvarande och tidigare 
kollegor som under åren gett mig feedback. Särskilt tack till er som med 
väldigt kort varsel ställde upp och läste hela, eller delar av, mitt slutmanus. 
Era kommentarer har varit till stor hjälp. 

Med tanke på all den tid man spenderar på jobbet som doktorand så är det 
viktigt att ha kollegor som man trivs med, och jag tycker verkligen att vi har 
varit ett bra doktorandgäng som har både peppat och pushat varandra. Det 
hade verkligen inte varit detsamma utan er. 

Utanför institutionen finns också ett antal personer som jag särskilt vill 
tacka. Professor Hans Westlund och professor Nils-Gustaf Lundgren, som 
opponerade på min licentiatuppsats respektive mitt föropponeringsmanus, 
är två av dessa. Era kommentarer har bidragit till att lyfta avhandlingen. 
Stort tack även till professor Urban Lindgren som är medförfattare till den 
andra artikeln och den som tagit fram dom fina kartorna. Tack också till Erik 
Brockwell som i elfte timmen tog på sig att språkgranska den fjärde artikeln.  

Utan släkt och vänner vore livet så mycket tråkigare. Jag känner mig 
lyckligt lottad som har er. Det gäller oavsett om vi hörs dagligen eller bara 
någon gång vartannat år. Tack för att ni finns. 

Sist av allt vill jag tacka min familj för att ni tror på mig och för att ni alltid 
finns i min närhet, trots att jag kanske inte alltid förtjänar det. Mamma, 
pappa och mormor hemma i Överboda. Annika, Emil, Adam och William 
nere i Stockholm. Ni är ändå viktigast!  

Umeå, april 2010. 

/Eva Lindgren 
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1. Inledning 

I Nutidssamhällets utvecklingstendenser från 1939 konstaterade Eli F. 
Heckscher att ”[…] automobilerna jämförda med järnvägen i alla 
hänseenden beteckna en övergång till mindre fast kapitalbildning, mindre 
både tekniska och ekonomiska enheter och större böjlighet efter i tid och 
rum växlande omständigheter”.1 Det är särskilt det sistnämnda – rörligheten 
– som blivit något av ett signum för bilismen, och används frekvent för att 
förklara bilens enorma genomslagskraft jämfört med andra transportslag 
under 1900-talet.2 Det genomslag bilismen fick i Sverige kunde dock inte ens 
Heckscher förutspå. Han skriver vidare att ”[…] landsvägstransportens 
möjligheter äro förmodligen trots allt begränsade”3, med vilket han åsyftade 
den tunga godstrafiken i förhållande till järnvägarna, och fortsatte sedan     
”t. o. m. i det fall att landsvägen skulle överta hela landtransporten kan det, 
därnäst, ej avgöras hur stor roll denna specifika faktor kommer att spela för 
den ekonomiska utvecklingstendensen”.4 Idag kan vi se omfattningen av 
detta genomslag, både för godstransporter med lastbil och privata 
transporter med bil vilka har fjorton- respektive trettondubblats mellan 1950 
och 2007.5 Vår kunskap om bilismens geografiska och socioekonomiska 
spridningsmönster och effekter för de svenska förhållandena är däremot 
begränsad. 

Precis som Heckscher betonade för 70 år sedan har ”böjligheten”, det vill 
säga rörligheten, påverkats av olika omständigheter vid olika tidpunkter i 
olika regioner. Genom att studera olika regioner i Sverige i förhållande till 
internationella mönster kan lärdom om den svenska spridningen av 
bilismen, dess relation till samhällsutvecklingen och betydelsen av statens 
möjligheter till regleringar på området erhållas. Denna viktiga regionala 
aspekt av privatbilismens utveckling har varit relativt osynlig i den 
ekonomiska historieforskningen. Miljövårdsberedningen konstaterade till 
exempel i rapporten Sambandet mellan väginvesteringar och 
samhällsutveckling – en kunskapsöversikt att det hade varit ”[…] svårt finna 
ekonomisk-historiskt material som fokuserar på vägnätets och bilismens 

                                                             
1 Heckscher (1939), s 49. 
2 Om bilismens och bilens genomslagskraft på den amerikanska landsbygden under tidiga 1900-talet, se Wik 
(1972); Berger (1979) och i USA generellt, se Flink (1970, 1975, 1988). Om bilismens och bilens 
genomslagskraft i Europa, se till exempel Sachs (1992) för Tyskland, Østby (1995) för Norge, Hagman (1999) 
för Sverige och Wolf (2010) för Holland.  
3 Heckscher (1939), s 50. 
4 Heckscher (1939), s 50. 
5 I absoluta tal har godstransportarbetet ökat från 2,7 till 40,5 miljarder tonkilometer under perioden 1950-
2007, medan persontransportarbetet under samma tidsperiod gick från 7 till 99,3 miljarder personkilometer. 
http://www.sika-institute.se/upload/Statistik/Transportarbete/Transportarbete%202008.xls (2010-03-30). 



2 

betydelse […]”6 för samhällets utveckling. Trots att rapporten publicerades 
för över 10 år sedan finns fortfarande betydande luckor inom området. 

En beskrivning av det aktuella kunskapsläget bör inledas med USA, som 
betraktas som bilismens vagga och som till följd av sin roll som föregångare 
har en lång tradition av studier kring bilismens utveckling. I sociologerna 
Robert och Helen Lynds klassiska studie av livet i den amerikanska staden 
Muncie under 1920-talets första år uttrycker sig en av invånarna enligt 
följande: ”Why on earth do you need to study what’s changing this country? I 
can tell you what’s happening in just four letters: A-U-T-O!”7 Citatet kan ses 
som en avspegling av den centrala roll bilen tillskrevs av samtiden. James J 
Flink, professor i jämförande kulturvetenskap, kopplar samman den 
framväxande bilismen i USA med den individualism som präglade det 
amerikanska samhället under det tidiga 1900-talet. Han menar att bilismen 
bidrog till att upprätthålla och förstärka det individualismen stod för, 
nämligen ”[…] privatism, freedom of choice, and the opportunity to extend 
one’s control over his physical and social environment […]”.8  Tillsammans 
med den rörlighet som bilen möjliggjorde kom bilägandet enligt Flink att 
uppfattas som en garanti för ökad livskvalitet, och något eftersträvansvärt 
för de amerikanska hushållen.9 Den amerikanska bilindustrin blev därmed 
redan under 1900-talets första årtionden en motor i det framväxande 
utvecklingsblocket kring bilismen.10 I egenskap av att vara föregångare har 
den amerikanska utvecklingen, eller det ”amerikanska fenomenet”, lyfts 
fram som en norm för bilismens globala spridningsmönster.11 Den 
amerikanska utvecklingen präglades av att bilägandet i ett första skede var 
ett urbant fenomen då städerna snabbt tog ledningen i biltäthet. Det 
förändrades då det kommersialiserade jordbruket i framförallt 
mellanvästern bidrog till att bilismen tidigt spreds även på landsbygden.12  

Det har ofta antagits att den europeiska bilismens spridningsmönster är 
en upprepning av den amerikanska motsvarigheten, men med en 
tidsförskjutning på omkring 20-25 år.13 I Europa har forskare sedan 1990-
talet diskuterat och problematiserat detta antagande. Den holländske 

                                                             
6 Dreborg & Jungmar, s 27. 
7 Lynd & Lynd (1929), s 251. 
8 Flink (1975), s 38. 
9 Flink (1975), s 38. 
10 1910 rankades biltillverkningens produktvärde på 21a plats enligt Flink (1988), ss. 25-26. Vid mitten på 
1920-talet var biltillverkningen den industri med högst produktvärde, och även tredje högsta exportvärdet 
(1988), s 188. På 1960-talet definierades den av John B Rae (1965), s 1 som den enskilt viktigaste indikatorn 
på den amerikanska ekonomins tillstånd. 
11 Wallander (1958) är ett tidigt svenskt exempel på hur jämförelser gjordes med USA för att bedöma det egna 
landets tänkbara utveckling. Detta bekräftas även av Hagman (1999) s 26.  
12 Volf (2006), s 119; Wolf (2010), ss. 8-9, 43-47, där hennes källa är Jarvis (1972). 
13 Eller en generation, som Flink (1988) s 130 uttrycker det. 
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teknikhistorikern Gijs Mom har väckt frågan om det existerat kulturella 
skillnader i det amerikanska och det europeiska bilanvändandet, och om det 
i sin tur har påverkat utvecklingen av en ”amerikansk” respektive en 
”europeisk” bil.14 Andra forskare har studerat hur ett lands befolkningstäthet 
påverkat bilismens spridningsmönster, där man hävdat att ett högre 
bilägande på landsbygden är tydligare i det amerikanska spridningsmönstret 
jämfört med det europeiska.15 En tredje aspekt som diskuteras är hur 
interaktionen mellan bilen och komplementära transportmedel, som 
exempelvis buss, motorcykel, tåg, flyg, eller tunnelbana, har sett ut.16 I USA 
minskade sådana transportmedel i betydelse medan de fortfarande förefaller 
spela en stor roll i Europa.17 Sociologen Rudi Volti har studerat den spanska 
bilismens spridningsmönster, vilket han menar följer ett tänkbart europeiskt 
mönster.18 Kännetecknet för detta är att bilägandet uppvisar en 
långsammare spridningstakt på landsbygden än i städerna. En möjlig 
förklaring ges av teknikhistorikern Hanna Wolf, som i en undersökning av 
utvecklingen i Holland pekar på betydelsen av de lägre inkomstnivåerna på 
landsbygden i jämförelse med villkoren i USA.19  

Den svenska massbilismen tog sin början på 1950-talet. I skriften Har vi 
råd med bilen? från 1956 konstaterade dåvarande kommunikationsminister 
Sven Andersson att ”Utvecklingen har gått mycket snabbt”, och fortsatte 
sedan ”Bilägare finns nu i alla samhällsklasser 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.”20 Citatet indikerar att en ledande 
politiker i regeringen uppfattade ett ökat bilägande inom samtliga 
samhällsklasser som en del i en demokratiseringsprocess vilken skulle bidra 
till ett mer jämlikt samhälle.21 Detta positiva ställningstagande avspeglas 
också i bilismens relativt snabba spridning i Sverige. Redan 1960 hade 
Sverige det högsta antalet bilar per invånare i Europa.22 Sedan andra halvan 
av 1970-talet har Sverige, trots ett årligen ökande bilägande, inte längre en 

                                                             
14 Mom (2007). 
15 Volti (2006); Wolf 2010.  
16 Mom (2007), s 77. 
17 Flink (1988), ss. 359-367. 
18 Volti (2006), s 119. 
19 Wolf (2010), ss. 12-13, 148. En förklaring som stöds av Volti (2006), s 120 som menar att lägre 
inkomstnivåer på landsbygden förklarar skillnaderna i det spanska bilägandet. 
20 Andersson (1956), s 3.  
21 Synen på bilen som en demokratisk kraft var dock inte ett enbart svenskt förhållningssätt utan snarare ett 
västerländskt/europeiskt sådant menar Emin Tengström (1993), s 31 där han skriver att ”After World War II, 
mass motorization was accepted as a phenomenon typical for welfare states, and the private car was regarded 
as an important means of democratization”. 
22 Bilismen i Sverige 1961 (1961).   
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ledande position.23 Bilen har dock behållit sin avgörande betydelse för 
individer och hushåll, främst för vardagsresandet, även i Sverige.24 Dess 
påverkan på den ekonomiska tillväxten och strukturen är fortfarande 
påtaglig, samtidigt som bilismens negativa effekter i form av till exempel 
höga koldioxidutsläpp, trängsel och trafikolyckor fått allt större utrymme i 
den offentliga debatten.25 Detta indikerar att Sverige idag är ett moget 
bilsamhälle. Om det har utvecklats i enlighet med det amerikanska eller det 
europeiska mönstret vet vi inte med säkerhet, eftersom bilismens spridning 
på regional nivå inte fullt ut studerats. Med tanke på den regionala 
ekonomisk-historiska utvecklingen under 1900-talet och de tydliga skilda 
regionala utvecklingstrenderna borde också bilismens utveckling ha skett 
med skiftande hastighet i olika regioner.26  

Vid studier av bilismens utveckling framgår det tydligt att en mycket stark 
betalningsvilja för den privata rörligheten kan identifieras såväl över tid som 
inom olika regioner. Den amerikanske historikern John B Rae beskriver till 
exempel hur makarna Lynd när de återvände till Muncie för att studera 
depressionens inverkan på stadens invånare, upptäckte att dessa inte valde 
bort bilen under den ekonomiska krisen. De drog således slutsatsen att 
bilismen, och bilägandet, på det stora hela var depression proof.27 Denna 
betraktelse berättar dock inte hela sanningen. Rae visar att den årliga 
nybilsproduktionen i USA sjönk med 75 procent mellan 1929 och 1932, 
medan det totala antalet registrerade bilar endast sjönk med 10 procent.28 
Det senare illustreras i figur 3 i kapitel 2. Rae sammanfattar utvecklingen 
under krisen som att ” […] while the American public was deciding that it 
could not afford to buy new cars, it was contriving to keep those that it 
had”29. En mer nutida bekräftelse på denna betalningsvilja är att såväl 
amerikanska som svenska bilägare vid slutet av 1900- och början av 2000-
talet verkat föredra större och motorstarkare bilar trots att dessa ofta är 
dyrare i inköp och även kan medföra en ökad ägarkostnad.30  

                                                             
23 Bilismen i Sverige 1981 (1981), s 37.  
24 Ett exempel på detta ges i Rörlighetens omvandling från 2005 där Frändberg et al ss. 15-16, identifierar 
två olika typer av rörlighet; den sociala och den geografiska. Till den geografiska, eller 
avståndsöverbryggande, rörligheten räknas den fysiska rörligheten, vilken hänger tätt samman med 
transportsystemens utveckling. Till den fysiska rörligheten räknas sedan vardagsresandet, som ökat över tid 
och för vilket bilismen spelat och spelar stor roll, ss. 35-64. 
25 För olika aspekter av de negativa effekterna, utifrån ett svenskt perspektiv se till exempel Falkemark 
(2006); Kågesson (2004, 2007, 2009); Tengström (1991).  
26 För vidare läsning om Sveriges regioner se Bäcklund (1999). 
27 Rae (1971), ss. 135-136. 
28 Rae (1965), s 109. 
29 Rae (1965), s 109. 
30 Som ett exempel på detta visar historikern Tom McCarthy att de lätta lastbilarna stod för 37,4 procent av 
bilförsäljningen i USA 1992, och för cirka 50 procent mellan 1997 och 2004. Kågesson (2007), ss. 87-88; 
McCarthy (2007), ss. 237, 247.  
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En annan sak som framgår i olika studier är att bilismen över tid har 
uppfattats som komplicerad att reglera.31 Hur har egentligen spänningen 
mellan bilismens spridning och dess externa effekter interagerat med 
politiskt beslutsfattande? Den frågan är central för avhandlingen och 
återkommer i skiftande form i samtliga artiklar.  

1.1 Övergripande syfte och frågeställningar 
Syftet med denna sammanläggningsavhandling är att ge perspektiv på den 
svenska bilismens utveckling mellan 1950 och 2007 med avseende på 
interaktionen mellan bilismens spridningsmönster på nationell och regional 
nivå, hushållens preferenser samt politiskt beslutsfattande kring bilismen. 
På detta sätt kan ny kunskap om bilismens roll för den ekonomisk-historiska 
utvecklingen erhållas.  

För att uppfylla syftet kommer följande huvudfrågeställningar att besvaras 
i de olika artiklarna: 

• Hur såg sambandet ut mellan bosättningsmönster, urbaniserings-
grad och bilägandets socioekonomiska spridningsmönster i Sverige 
och Norge mellan 1950 och 2005?  

• Följde det svenska bilägandets spridning de generella geografiska 
och socioekonomiska förändringarna mellan åren 1960 och 1975, 
och följde förändringarna i bilägande per invånare främst 
förändringar i inkomst eller följde det i första hand förändringar i 
bosättningsmönster på lokal och regional nivå?  

• Hur organiserades trafiksäkerhetsområdet i Sverige mellan 1950 och 
2007, med särskilt fokus på Trafiksäkerhetsverkets etablering och 
nedläggning?  

• Hur förändrades den svenska bilparken mellan 1950 och 2007 med 
särskild fokus på miljöegenskaper, motorstyrka och bilpriser?  

1.2 Avgränsningar och centrala begrepp 
Mot bakgrund av avhandlingens syfte och frågeställningar finns det några 
avgränsningar och centrala begrepp som är särskilt viktiga att motivera för 
att öka förståelsen av artiklarna. Avgränsningarna gäller för det första mitt 
förhållningssätt till bilismen, bilägandet och bilen som (hushålls-) teknik. 
För det andra gäller avgränsningarna den valda tidsperioden. För det tredje 
bilägandet i en nationell och regional jämförelse, och för det fjärde hur 
politiska styrmedel kommer att användas i arbetet.  

                                                             
31 Hasselberg (2001); McCarthy (2007). 



6 

1.2.1 Bilism, bilägande och bilen som hushållsteknik 
Bilism är ett centralt begrepp i avhandlingen och används som ett uttryck för 
det privata bilägandet och dess förutsättningar. Därmed betonas särskilt 
bilens roll för transporter i samhället sammankopplat med ekonomi, 
lokalisering, rörlighet, trafiksäkerhet och miljö.32 Anledningen till att inte 
godstrafik med bil studeras hänger samman med att bilismen studeras 
utifrån ett konsumentperspektiv. Bilism definieras här som ett hushålls 
konsumtion av ett transportmedel, bilen. Jag avser att främst studera det 
privata bilägandets förändring över tid. Aspekter på bilismen som berör hur 
bilen används, av vem i hushållet och i vilken utsträckning det sker studeras 
inte. Däremot berörs rörligheten uttryckt i persontransportkilometer då 
resonemang om användandet av komplementära transportmedel förs. De 
negativa effekter som en ökad rörlighet för med sig berörs i samband med att 
trafiksäkerheten och bilparkens miljöpåverkan studeras. De fyra artiklarna 
täcker därmed vissa väsentliga aspekter av bilismen.  

I denna avhandling kommer inte uppkomsten av tekniken att studeras, 
inte heller bilindustrin. Dels för att dessa faktorers indirekta betydelse för att 
förklara Sveriges privatbilism är svårfångad och dels för att bilindustrin 
måste ses som en del av produktionen, inte konsumtionen. Forskningsfältet 
är dock omfattande, särskilt gällande den amerikanska bilindustrin.33 

Det privata bilägandet avgränsas i avhandlingen till hushållens innehav av 
personbilar. Eftersom ett syfte är att också ge perspektiv på det privata 
bilägandets utveckling kan det vara på sin plats att allra först beskriva hur 
stor andel av det totala antalet personbilar i trafik som över tid ägts av 
hushåll respektive företag. Denna distinktion kommer att beröras i 
förhållande till hur användningsområde och skatteregler påverkar 
privatpersoner och företag olika. Tabell 1 visar hur det svenska 
personbilsägandet, i procent av totala antalet bilar i trafik, fördelat sig 
mellan hushåll och företag över tid. 

 

                                                             
32 http://www.ne.se/lang/bilism (2010-04-03). Det bör påpekas att i och med Nationalencyklopedins 
definition exkluderas bilismens roll för godstransporterna. Det har ekonomisk-historikern Olle Krantz (1972) 
studerat i sin avhandling Studier i svensk godstransportutveckling med särskild hänsyn till lastbilismens 
expansion efter 1920. 
33 Rae (1965). För vidare läsning om den svenska bilindustrin, se till exempel Elsässer (1995); Kinch (1994, 
1995).  
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Tabell 1: Det svenska personbilsägandet fördelat på hushåll 
och företag 1950-2007, i procent 

År 1950 1960 1970 1975 1980 1990 2000 2007 

Hushåll 83 84 88 90 93 83 81 79 

Företag 17 16 12 10 7 17 19 21 

Källa: Bilismen i Sverige (1981, 1991, 1996, 2001); Cardebring (1986); s 4, Jakobsson (1973), s 20; Wallander 
(1958), s 118.  

Den uppdelning som används i tabellen kan med fördel utvecklas lite för 
ökad förståelse. Kategorin hushåll kan även benämnas som fysiska personer, 
och kategorin företag som juridiska personer. För perioden 1974-1985 
inkluderades enligt Peter Cardebring även personliga företag, det vill säga de 
som bedriver enskild näringsverksamhet, till kategorin hushåll.34 För 
perioden 1985-2007 inkluderas de personliga företagen under kategorin 
företag med undantag för ett mindre antal som istället återfinns under 
hushåll.35 Till kategorin företag räknas över hela tidsperioden statlig sektor, 
kommunal- och landstingskommunal sektor och privat näringsliv, samt 
föreningar, stiftelser och liknande.36  Av tabellen framgår det att hushållens 
andel av bilägandet legat mellan som mest 93 procent (1980) och som minst 
79 (2007). Cardebring förklarar hushållens andelsökning mellan 1950 och 
1985 med den stora faktiska ökningen av personbilsinnehavet under främst 
1950- och 1960-talen.37 Med tanke på att de personliga företagen byter 
kategori under tidsperioden kan även det förklara en del av skiftningarna.  

Som hushållsteknik är bilen idag inbäddad i vardagslivets olika processer 
som pendling till och från arbetet, fritidsresor, inköpsresor med mera. Bilen 
kan fungera enbart som en statusmarkör, enbart som en nödvändighet eller 
som en blandning av de båda. Det är ur detta perspektiv jag kommer att 
betrakta bilen som en konsumtionsvara för hushållet. 

                                                             
34 I Cardebrings undersökning har de personliga företagen endast varit möjliga att separera i statistiken 
mellan 1974-1985. För att genom ett exempel visa på de personliga företagens andel av personbilsägandet ett 
specifikt år återges här Cardebrings siffror för 1982 då de personliga företagen stod för 7,6 procent av 
innehavet, hushållen för 85,4 och de juridiska personerna för 7. Cardebring (1986), s 11. 
35 Bilismen i Sverige (2006), s 17. 
36 Cardebring (1986), ss. 10-11.  
37 Cardebring (1986), ss. 5-6. 
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1.2.2 Periodisering: från massbilismens genombrott i Sverige 
fram till ett fullt utvecklat bilsamhälle 1950-2007 
I avhandlingen studeras tidsperioden 1950 till 2007. Det långa 
tidsperspektivet bidrar till att fånga svängningarna i samband med den 
svenska bilismens utveckling från dess mest expansiva period och fram till 
ett läge med en period som uppvisar vissa mättnadstendenser. Året då 
studien tar sin början, 1950, kan ses som det år då massbilismen i Sverige 
tog fart på allvar. Nyregistreringarna uppgick då till 62 468 personbilar, 
vilket kan jämföras med motsvarigheten för 1949, som var 13 846 
nyregistreringar.38 Åren 1950-1975 benämns ofta som det gyllene 
kvartsseklet till följd av den goda ekonomiska utvecklingen, vilken för 
Sveriges del innebar en strax över en fördubbling av BNP per invånare.39 
Den låga arbetslösheten, det höga löneläget, inkomstutjämningen och det 
ökade antalet kvinnor i arbete under perioden bidrog till att skapa ett större 
utrymme för konsumtion för hushållen, och därmed även till en 
välståndsökning.40 Perioden efter det gyllene kvartsseklet, 1975-1995, var 
ökningen av BNP per invånare mer modest. Förändringen mellan dessa år 
uppgick till endast 21 procent. Perioden 1995-2007 var förändringen 39 
procent. Över hela tidsperioden ökade BNP per invånare lite mer än 2,5 
gånger.41  

Hushållens konsumtionsutgifter nära tredubblades mellan 1950 och 
2007.42 Hur den förändringen sett ut över tid på aggregerad nivå illustreras i 
figur 1. 

 

                                                             
38 Bilismen i Sverige 2006 (2006), s 22.  
39 I absoluta tal ökade BNP per invånare i Sverige från $6 769 (1950) till $14 575 (1975), 
http://www.ggdc.net/maddison/ (2010-04-01).   
40 Schön (2000), ss. 27, 375-432. 
41 I absoluta tal ökade BNP per invånare i Sverige från $14 575 (1975) till $17 592 (1995) och från $17 592 
(1995) till $24 496 (2007). För perioden 1950 till 2007 gick den absoluta ökningen från $6 769 (1950) till $24 
496 (2007). http://www.ggdc.net/maddison/ (2010-04-01).   
42 Från 365 906 Mkr (1950) till 1 430 136 Mkr (2007), i 2007 års prisnivå. 
http://www.scb.se/Statistik/NR/NR0103/2009K03/Excel_07_11_sv.xls (2010-02-11). 
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Figur 1: De svenska hushållens årliga konsumtionsutgifter 
och konsumtion av bilar 1950-2007, Mkr fasta priser (2007) 
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Källa: http://www.scb.se/Statistik/NR/NR0103/2009K03/Excel_07_11_sv.xls (2010-02-11); 
http://www.scb.se/Statistik/NR/NR0102/2006A01a/Tabellpaket%20%c3%85rs-SM%202006.xls (2010-02-
11); Nationalräkenskaperna (1963-1980; 1980-1994; 1993-2005).                          
Not: Hushållens konsumtion av bilar är en serie som är beräknad som ett volymindex. Detta volymindex är 
kvalitetsjusterat efter 1993, men inte före. 

Den genomsnittliga årliga tillväxttakten låg på 3 procent mellan 1950-1975.43 
Konsumtionsökningen gällde främst varaktiga konsumtionsvaror, dit bilen 
räknas, samt lyxvaror och rekreation.44 Perioden 1975-1995 sjönk 
tillväxttakten till 1,6 procent och för att sedan öka till 2,7 procent mellan 
1995-2007.45 Det är inom denna hushållsekonomiska kontext som 
bilägandets spridning i Sverige skett. Figuren visar även hushållens 
konsumtion av bilar för perioden 1963-2007, vilken har varit betydligt mer 
fluktuerande. Detta kan ses som en indikation på att konsumtionen av bilar 
över tid har varit känslig för allmänna ekonomiska nedgångar då den skiftat 
som mest i samband med dessa.  

                                                             
43 http://www.scb.se/Statistik/NR/NR0103/2009K03/Excel_07_11_sv.xls (2010-02-11). 
44 Magnusson (1999), ss. 433-434, 437. Volymökningen för varaktiga konsumtionsvaror var 5,7 procent per 
år för perioden 1950-1963 och 5,1 per år för perioden 1963-1975. 
45 http://www.scb.se/Statistik/NR/NR0103/2009K03/Excel_07_11_sv.xls (2010-02-11). Lars Jacobsson 
(1997), s 17 menar att den privata konsumtionens tillväxttakt var 2,0 procent årligen mellan 1971-1980, 1,5 
mellan 1981-1990 och -0,3 mellan 1991-1996. 
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1.2.3 Bilägandet i en nationell och regional jämförelse  
För att kunna tolka ett nationellt mönster bör det jämföras med utvecklingen 
i ett annat land. En viktig aspekt är att sätta in den svenska utvecklingen i en 
amerikansk-europeisk kontext. Här har Norge valts som jämförelseland. 
Valet av Norge motiveras av att landet är likt Sverige på områden som BNP 
per invånare och befolkningstäthet, men trots det har bilismen i Norge släpat 
efter den svenska.  

I många undersökningar och trendframskrivningar som rör bilism och 
bilägande utgår forskarna från den geografiska uppdelningen städer och 
landsbygd.46 Uppdelningen är inte helt optimal eftersom den enbart 
avspeglar hur stor andel av de boende i städer respektive på landsbygden 
som har bil. Denna aggregerade nivå säger inget om eventuella skillnader 
mellan städer och landsbygd inom och mellan olika administrativa regioner 
såsom län, kommuner eller församlingar. Av den anledningen bör bilismens 
förändrade spridningsmönster studeras på så lokal nivå som möjligt. 

1.2.4 Politiska styrmedel  
Den politiska dimensionen inkluderar institutionella förhållanden och 
sektorns organisering från ett myndighetsperspektiv. Det är inom ramen för 
dessa förhållanden som systembyggarna ofta verkar.47 Det kan handla om 
aktörer verksamma inom skiftande organisationer med anknytning till det 
aktuella systemet, i bilismens fall på statlig nivå genom innehållet i de 
uppsatta transportpolitiska målen och utförandet av desamma. På en annan 
nivå, som inte explicit berörs i avhandlingen, kan aktörer verka genom 
lobbygrupper likt Svenska vägföreningen och på så sätt påverka systemets 
förändring.48 Bilismens möjligheter till utveckling påverkas med andra ord i 
hög grad av hur transportpolitiska mål och medel tar sig uttryck över tid. 
Hastigheten på utbyggnaden av det svenska vägnätet, och utseendet på 
detsamma, det vill säga vilken typ av vägar som byggs och var, kan lyftas 
fram som ett bra exempel då vägnätets utformning är av stor vikt för 
bilismens utveckling. Det i inledningen återgivna citatet om bilen som 
demokratisk kraft blir aktuellt i detta sammanhang då det avspeglar den då 
rådande utjämningstanken. Politiska beslut förefaller över tid ha tagits till 

                                                             
46 Se till exempel Jansson, Cardebring & Junghard (1986). 
47 Kaijser (1994). 
48 Se till exempel teknikhistoriker Pär Blomkvists avhandling Den goda vägens vänner: Väg- och billobbyn 
och framväxten av det svenska bilsamhället 1014-1959 från 2001 i vilken han fokuserar på systembyggarnas 
roll, här lobbygruppen Svenska vägföreningen, för det svenska bilsamhällets framväxt mellan 1914-1959.  
Teknikhistoriker Per Lundin (2008) fokuserar även han på systembyggarna, då han i sin avhandling 
Bilsamhället: Ideologi, expertis och regelskapande i efterkrigstidens Sverige studerar experternas roll för 
byggandet av ett bilsamhälle. Detsamma gäller teknikhistoriker Tomas Ekman (2003) som i sin avhandling 
Spår i vägen: Teknikval, politik och spårvägstrafik i Stockholm 1920-2002 analyserar spårvägstrafikens 
utveckling i Stockholm.  
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förmån för en framväxande bilism utifrån tanken på regional utjämning.49 
Även beskattningen av bilismen kan påverka såväl spridningstakten som 
bilparkens utseende genom att indirekt påverka utbud och efterfrågan. Den 
svenska bilismen har inte ålagts skatter på samma sätt som i andra länder.50 

Sammanfattningsvis påverkas bilismens och bilägandets utveckling av 
fyra områden – det tekniska, det ekonomiska, det sociala och kulturella samt 
det politiska. Sannolikt har dessa faktorer avlöst och överlappat varandra i 
betydelse för bilismens spridning över tid. Det framgår också att bilen än 
idag kan betraktas som en lyxvara, men inte på samma sätt som i bilismens 
initiala skede. Det är 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 det dagliga 
livet. Samtidigt skiljer sig bilens roll åt mellan olika delar av landet samt 
mellan och inom olika socioekonomiska grupper, vilket är en utgångspunkt 
för det jämförande perspektiv som ligger till grund för denna avhandling, där 
såväl länders som regioners och socioekonomiska gruppers relation till 
bilismens utveckling över tid kommer att studeras.  

1.3 Disposition  
Härnäst kommer de analytiska utgångspunkterna för arbetet att diskuteras. 
Fokus ligger dels på hur spridningsmönster kan förklaras och studeras, och 
dels på de för bilismen mer väsentliga påverkansfaktorerna. Avhandlingens 
tredje kapitel redogör för de metodologiska utgångspunkterna inom vilket 
det dels förs en diskussion kring tidsbegreppet och dels görs en kritisk 
granskning av de aktuella källorna. Det fjärde kapitlet sammanfattar de fyra 
artiklarna och i det sista kapitlet diskuteras sedan artiklarnas resultat och 
slutsatser kopplat mot varandra och mot avhandlingens övergripande syfte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
49 Lindgren (2008), s 42. 
50 Kågesson (2007). 



12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

2. Analytiska utgångspunkter 

I detta kapitel diskuteras de analytiska utgångspunkter som har varit viktiga 
för studiens genomförande. Uttrycket analytiska utgångspunkter används 
eftersom det signalerar att besvarandet av avhandlingens forskningsfrågor 
inte har styrts av en enskild teori. De faktorer som här är en del av de 
analytiska utgångspunkterna har inte heller varit möjliga att samla inom 
ramen för en enda sammanhållande teori eller modell. Genom att utgå från 
ett eklektiskt analytiskt ramverk istället för från en enskild teori ges 
dessutom möjlighet till bättre anpassning mot empirin. Den amerikanske 
sociologen Charles C. Ragin förklarar det analytiska ramverkets roll på 
följande sätt: ”An analytic frame defines a category of phenomena […] and 
provides conceptual tools for differentiating phenomena within the category 
[…]. In short, analytic frames articulate ideas […].”51 Ramverket kan med 
andra ord ses som en detaljerad skiss av en idé om ett fenomen, till exempel 
bilismens spridning, som används för att karaktärisera en förväntad 
utveckling och därmed även till att specificera fenomenets olika 
delkomponenter. Ragin menar vidare att ett analytiskt ramverk kan fungera 
på tre olika sätt där det kan vara endera fixerat, flexibelt eller flytande. Till 
övervägande grad är det ett flexibelt analytiskt ramverk som är 
utgångspunkten för mig då det mycket förenklat syftar till att vägleda 
forskaren så att denne vet vilken typ av faktorer hon ska leta efter och var, 
utan att utveckla specifika hypoteser om förhållandet mellan faktorerna.52  

Avhandlingens analytiska utgångspunkter bidrar till att karaktärisera en 
förväntad utveckling av ett spridningsmönster och de faktorer som påverkar 
detta. Som nämnts i föregående kapitel studeras bilägandets spridning, 
utveckling och förändring i denna avhandling utifrån tanken att bilen, det 
vill säga tekniken, är exogent given. Bilägandet är en beroende variabel vars 
spridningstakt och mönster påverkas av ett antal oberoende variabler (här 
faktorer) såsom teknik, bosättningsmönster, ekonomi, preferenser för 
konsumtion samt de av statsmakten uppsatta institutionella reglerna. Det är 
därför rimligt att i ett första steg föra ett generellt resonemang gällande 
teknikspridning och samhällsutveckling. Därefter faller det sig naturligt att 
gå vidare till förutsättningarna och påverkansfaktorerna för bilismens och 
bilägandets spridning.  

                                                             
51 Ragin (1994), s 61. 
52 Ragin (1994), ss. 55-76. 
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2.1 Teknikspridning och samhällsutveckling utifrån ett 
hushållsperspektiv 
Teknisk utveckling och teknologisk överföring över gränser, har genom 
historien haft en framträdande roll för ekonomisk tillväxt och regional 
utveckling.53 Att studera spridning och överföring av innovationer och teknik 
är inte strikt bundet till ett specifikt ämnesområde; ekonomisk-historiker, 
kulturgeografer, nationalekonomer och sociologer (för att nämna några) har 
samtliga visat intresse för detta, särskilt efter andra världskriget.54  

En av de mer framträdande sociologerna inom området är Everett M 
Rogers. I Diffusion of Innovations, vars första utgåva kom redan 1962, 
speglar han ”[…] regularities in the diffusion of innovations, patterns that 
have been found across cultures, innovations, and the people who adopt 
them”55, samt förmedlar ett teoretiskt ramverk för hur processen kan tolkas. 
Rogers trycker på den roll kommunikationen mellan innovators och 
adopters innehar för att ett spridningsförlopp ska vara möjligt. I hans studie 
står med andra ord inte innovationen i sig i fokus. Det handlar istället främst 
om kommunikationen i sig och om att sprida information om en innovation 
(vilket kan vara en idé såväl som en teknik) på ett sådant sätt att fler tar den 
till sig. Det handlar även om vad som påverkar denna spridningsprocess, hur 
mottagarna agerar i olika lägen samt vilka konsekvenser som följer på 
detta.56 En del i analysen av innovationsspridning är att spridningsmönstret 
normalt följer formen av en S-kurva. Utfallet av spridningen, och takten hos 
densamma, visualiseras med hjälp av denna kurva. Detsamma gäller vilka 
som tar till sig en innovation vid en specifik fas i kurvan, det vill säga om de 
är innovators, early adopters, early majority, late majority eller 
laggards.57  

Den svenske kulturgeografen Torsten Hägerstrand är liksom Rogers en 
förgrundsfigur på området, men medan Rogers främst fokuserar på den 
sociala aspekten av spridningen fokuserar Hägerstrand på den geografiska. 
Hägerstrand menar att ett spridningsförlopp översiktligt kan beskrivas i tre 
generella steg, som går från ”lokala ansamlingar av initialaccepteringar 
(initialagglomerationer)”, till ”en från initialagglomerationerna utgående 
radiär spridning och uppkomst av sekundära agglomerationer samtidigt 
med en inre förtätning” och till slut når en punkt där ”tillväxten avstannar 

                                                             
53 Se till exempel Rostow (1990); Rosenberg (1997).  
54 Teknikhistorikern Bruce E Seely (2003) ger i Comparative Technology Transfer and Society en översikt 
över området. Inom ekonomisk historia har till exempel Alexander Gerschenkron (1965), Nathan Rosenberg 
(1997) och Walt Rostow (1990) studerat och problematiserat teknisk förändring och dess roll för ekonomisk 
tillväxt. 
55 Rogers (2004), ss. xvii- xviii. 
56 Rogers (2004). 
57 Dessa är idealtyper. Rogers (2004), ss. 22, 37 samt kapitel 7.  
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(mättnadsstadiet)”.58 Utgår vi från bilen och bilägandet som ett exempel på 
denna process sker den enligt följande. I det initiala skedet av en 
spridningsprocess är bilen enbart känd och i bruk på ett fåtal plaster. Det är 
på dessa platser som spridningsprocessen tar sin början. Så länge bilen inte 
är allmänt känd kommer skillnader i bilägandet mellan de tidiga 
spridningscentrumen och resterande delar av till exempel en region eller ett 
land att öka. När vetskap om bilen sprids från spridningscentrat till andra 
delar av landet kommer även spridningen av bilen i sig att ske, och därmed 
också bilägandet. De regionala differenserna i bilägandet kan sedan minska 
över tid till följd av att efterfrågan i de tidiga spridningscentrumen har 
uppnått mättnadsfasen medan övriga regioner kommit ikapp och nått 
samma nivå av bilägande.59 Detta spridningsmönster för Sverige kan över en 
kortare tidsperiod identifieras i avhandlingens andra artikel, där bilägandet 
uppvisar tendenser till ett spridningsmönster som sprids ut från städerna 
likt ”ringar på vattnet”, och i ett senare stadium även mättnadstendenser i 
stadskärnorna. Hägerstrands teoretiska ramverk har legat till grund för två 
avhandlingar om bilismens spridningsmönster på regional nivå, varav den 
första studerade det amerikanska mellan 1895 och 1969 och den andra det 
holländska i jämförelse med det amerikanska mellan 1900 och 1980.60  

Även introduktionsprocessteorin förklarar hur spridningsmönster följer 
en S-kurva.61 Vad som skiljer denna teori från Rogers (och Hägerstrand) är 
att fokus inte ligger på vem eller vilka som anammar en innovation (och var 
det sker geografiskt), utan på i vilken takt en vara, till exempel bilen, säljs 
och vad som påverkar detta. När efterfrågan på en vara ökar och den sprids i 
ett samhälle, berörs ofta stora delar av befolkningen, dock sällan vid exakt 
samma tidpunkt. Introduktionsprocessteorin identifierar tre faser i 
spridningsmönstret; introduktions-, expansions- och mättnadsfasen. Under 
introduktionsfasen sker försäljningen av den nya varan i maklig takt och den 
betraktas ofta som en lyxvara, få förunnat. 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, mättnadsfasen, 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 
nödvändigtvis inträda när närmare 100 procent av befolkningen har varan. 

                                                             
58 Hägerstrand (1953), s 138. 
59 Hägerstrand (1953), Wolf (2010). 
60 Jarvis (1997), Wolf (2010). 
61 Denna teori kan även definieras som produktcykelteorin. Se Vernon (1966). 
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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.62 

 
Figur 2: Spridningstakten hos olika hushållstekniker i USA 

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

Spridningsmönstret för en hushållsteknik eller varaktig konsumtionsvara 
följer således i allmänhet mönstret av en S-kurva om än i olika takt och 
hastighet, vilket visualiseras av de skiftande kurvorna i figur 2. I figuren, som 
visar spridningstakten för olika hushållstekniker till amerikanska hushåll, 
synliggörs också det komplexa i att jämföra teknikspridning som sker i olika 
takt. I denna figur framgår också tydligt att den tid det tar att nå 
mättnadsfasen kan skifta från teknik till teknik.63 Noterbart är att S-kurvan 
inte säger något om längden på de tre faserna. Den säger heller ingenting om 
vid vilken nivå respektive fas börjar och slutar, men om intentionen är att 
spegla en historisk transformationsprocess kan takten istället förklaras på 

                                                             
62 Douglas & Isherwood (1996), ss. 69-70; Jacobsson (1973), ss. 43-44, 52-53.  
63 Douglas & Isherwood (1996), s 71. 
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andra sätt. Görs till exempel en jämförelse mellan länder alternativt mellan 
regioner inom ett land behöver inte heller detta vara ett problem utan 
snarare en intressant fråga att ta ställning till eftersom drivkrafterna bakom 
spridningen istället kan studeras och analyseras i en jämförelse av skeenden 
i historisk tid och modelltid. Det öppnar också upp för möjligheten att ställa 
kontrafaktiska frågor om utvecklingen. Detta kommer att diskuteras vidare i 
kapitel 3. 

Det kan vara värt att 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 geografiskt, 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 
kommunikation.64 Lars Jacobsson, ekonom på Handelns utredningsinstitut, 
däremot arbetar med trendframskrivningar av den svenska bilismen och 
behandlar således faserna utifrån andra, övervägande ekonomiska, 
utgångspunkter och tar inte på samma sätt hänsyn till inom vilka områden 
spridningen sker.65  

2.1.1 Bilen som lyxvara, nödvändighet och hushållsteknik 
Torstein Veblen myntade i The Theory of the Leisure Class från 1899 
uttrycket conspicuous consumption med vilket han menade att konsumtion 
av lyxvaror var ett uttryck för ägarens eller konsumentens (högre) 
klasstillhörighet.66 Detta passar särskilt bra mot bilens funktion som 
statusmarkör. Veblens resonemang är särskilt talande för inställningen till 
de första bilarna som sågs som en lyxvara få förunnad då de inte användes så 
mycket i det vardagliga livet utan snarare visade på ett hushålls ekonomiska 
status.67 Över tid förändrades synen på bilen, och den kom att betraktas som 
”var mans egendom”, och som en nödvändighet.68 I samband med denna 
förskjutning har istället valet av bilmärke och bilmodell kommit att fungera 
som en statusmarkör, så resonemanget har bärighet än idag.69 

Bilen, bilanvändandet och det framväxande behovet av transporter 
definieras av social- och teknikhistorikern Ruth Cowan Schwartz som ett av 
de hushållstekniska system som det amerikanska hushållet redan från 1900-
talets början kom att bli alltmer beroende av. Amerikanska undersökningar 
har visat att livsstilen kom att anpassas till bilismen när transporter blev ett 

                                                             
64 Rogers (2004). 
65 Jacobsson (1973, 1980, 1997). Hans senaste prognos återfinns på BIL Swedens hemsida: 
http://www.bilsweden.se/files/publikationer/pbprognos02.pdf (2007-12-20).  
66 Veblen (1899), s 75. 
67 Sachs (1992), ss. 3-46; Heurgren (1997), s 65; Hagman (1999), ss. 16-29. 
68 Sachs (1992), ss. 63-88, 180-182; Heurgren (1997), ss. 68-69; Hagman (1999), ss. 24-35. 
69 Choo & Mokhtarian (2004); McCarthy (2007). 
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hushållstekniskt system. Detta fick ett stort genomslag på såväl arbete som 
tidsallokering för de amerikanska medelklasshemmafruarna, med följden att 
bilen kring 1950-talet hade blivit den hushållsteknik som den gifta 
amerikanska kvinnan ägnade mest tid åt.70 Cowan Schwartz menar att 
bilägandet hade blivit en nödvändighet för de flesta amerikanska hushållen 
på 1960-talet, eftersom bilen behövdes som transportmedel för att kunna ta 
sig till arbetet, men den behövdes också för att kunna utföra ett arbete.71 En 
liknande utveckling kan identifieras i Sverige. Sociologerna Lars Höglund 
och Olle Persson har i Transportkonsumtionen i sociologisk belysning visat 
att det under 1960-talet skedde en individualisering av transporterna då 
dessa övergick till att domineras av privata biltransporter. Hushållen kom 
med andra ord att alltmer ta över transporttjänsterna på grund av 
strukturella förändringar såsom exempelvis etablerandet av externa 
köpcentra, och i och med det ökade privata resandet kom även 
transporternas andel av hushållens totala konsumtion att över tid öka.72 I 
början av 1970-talet utgjordes persontransporterna till 75 procent av arbets- 
och inköpsresor.73  

Om kombinationen av bilen som både statusmarkör och nödvändighet 
studeras kan en av bilismens mer negativa effekter identifieras, nämligen 
dess påverkan på miljön. Med tanke på att vägtrafiken stod för det högsta 
bidraget till de totala koldioxidutsläppen i Sverige 2006, och hade det näst 
högsta bidraget till utsläppstrenden mellan 1990-2006 är detta ett viktigt 
forskningsområde.74 Tidigare forskning har visat att den tekniska 
utvecklingen mot en effektivare bränsleförbrukning inte renderat i lägre 
utsläppsnivåer i en önskvärd grad. Istället har det ekonomiska utrymmet 
som skapats till följd av den tekniska utvecklingen inneburit att bilägaren 
endera kört längre sträckor eller köpt en motorstarkare bil och på så sätt 
neutraliserat en förväntad positiv miljöpåverkan.75 Detta samband kallas 
rebound-effekt.76 Enkelt uttryckt används rebound-effekt i denna studie för 

                                                             
70 Cowan Schwartz (1983), ss. 79-85. 
71 Cowan Schwartz (1997), ss 237-238. Det går att gå så långt tillbaka som 1929 för bevis för att bilen spelade 
en viktig roll för det amerikanska hushållet, med förändrade rutiner för främst inhandlande av dagligvaror 
och fritidsaktiviteter som följd. Se Lynd & Lynd (1929), främst ss. 251-271. 
72 Höglund & Persson (1973), s 27. I sin undersökning har Höglund & Persson utgått från Hushållsbudget-
undersökningen 1969 och Svenska vägföreningens undersökning Bilismen i Samhället från 1971. 
73 Hälften av resorna var arbetspendling, en fjärdedel var resor för inköps och/eller utbildning och liknande, 
och en fjärdedel var resor i samband med fritid och rekreation. Höglund & Persson (1973), s 21.  
74 Swedish Environmental Protection Agency (2007), ss. 31-32. 
75 Se till exempel Greene et al (1999); Greening et al (2000); Small & Van Dender (2007); Sprei et al (2008); 
Meyer & Wessely (2009). 
76 För en mer generell diskussion om rebound-effekten, se exempelvis Binswanger (2001) eller Vikström 
(2008). En rebound-effekt kan även uppstå vid förbättringar av bilarnas säkerhet enligt Kågesson (2007), s 
272, som lyfter fram exemplet att dubbdäck kan leda till högre hastigheter än vad som är lämpligt till följd av 
att föraren känner sig säkrare med dessa på. Denna typ av rebound-effekt berörs inte vidare i avhandlingen. 
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att förklara hur ett ökat ekonomiskt utrymme kan bidra till en 
konsumtionsförändring, det vill säga hur konsumentens betalningsvilja och 
agerande tar sig uttryck när kostnaden för bilen eller bilanvändandet 
förändras. 

2.2 Bilismens spridningsmönster i USA och Europa; 
Sveriges roll 
Sverige hade 1960 flest bilar per invånare i Europa. Hur ska detta tolkas i 
jämförelse med USA som varit det ledande landet? 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 ekonomiska och de sociala 
aspekterna, även om det är de sociala aspekterna vilka sedan förvandlades 
till preferenser som forskarna övervägande fokuserat på. Särskilt i USA har 
forskningen varit omfattande.77 John B Rae skrev 1965 ett av de första 
översiktsverken om den amerikanska bilismen, The American Automobile, i 
vilket han fokuserar på den inhemska bilindustrin och 1971 kom The Road 
and the Car in the American Life där han övervägande studerar vägarnas 
och vägbyggandets roll för den amerikanska bilismen.78 Flink ger i America 
Adopts the Automobile 1895-1910, The Car Culture liksom i The Automobile 
Age en omfattande bild av såväl bilindustrin som bilismens spridning och 
hushållens bilanvändande. 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.79 Till skillnad från Rae och Flink har Michael L Berger 
valt att enbart studera bilismens påverkan på de rurala delarna av USA 
mellan 1893-1929. Centralt i hans studie är hur bilismen, med utgångspunkt 
i själva hushållet, kom att påverka de sociala aspekterna av det rurala livet.80 
Även den amerikanske sociologen Claude S Fischer behandlar bilismens 
utveckling i America Calling. Till skillnad mot tidigare nämnda forskare 
använder sig Fischer av en komparativ metod då han jämför telefonens 
geografiska och sociala utbredning i USA mellan 1900-1940 med bilismens 
utveckling under samma tidpunkt. Då både telefonen och bilen ses som 
tekniska system för hushållen fungerar jämförelsen mellan dem utmärkt för 
att fastställa spridningsmönster.81 Fischer visar hur likheter och skillnader i 

                                                             
77 Här är det främst John B Rae, Michael L Berger och James J Flink som det överlag refereras till. 
78 Rae (1965, 1971). 
79 Flink (1970, 1975, 1988). 
80 Berger (1979). 
81 Fischer (1992). 
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spridningen av en teknik eller ett tekniskt system tar sig uttryck, både 
beroende på vilken teknik det rör sig om och vilken tidsperiod det gäller.82 
Han betonar i sin undersökning av telefonens utbredning i USA hur de olika 
staternas ekonomiska välmående, sammansättning av befolkning, 
hushållens ekonomi, men även telefonbolagens marknadsföring och 
konkurrens med varandra, var viktiga faktorer för spridningen av 
telefonen.83 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.84  

Den svenska utvecklingen uppvisar många likheter med föregångaren 
USA. Den forskning som har gjorts rörande bilismens spridning i Sverige har 
inte fokuserat särskilt på geografiska och regionala skillnader. Det framgår 
dock med all tydlighet att USA sågs som förebilden, 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.85 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 konsumtionsvara visualiseras av en S-kurva och 
de tre faserna; introduktions-, expansions- och mättnadsfasen. Det har 
hävdats att den svenska bilismens introduktionsfas sträcker sig fram till efter 
andra världskriget, expansionsfas mellan ungefär 1950 till någon gång 
mellan 1975 och 1980, och mättnadsfas från slutet på 1970-talet och 
framåt.86 Men det bör förtydligas att ett kritiskt förhållningssätt 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.87 Att 

                                                             
82 Jämför med figur 1 på sidan 18. 
83 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 Sverige.  
84 Fischer (1992), ss. 91-92. 
85 Hagman (1999), ss. 23-25. 
86 Andréasson, Gavell & Gerentz (1997).  
87 Att använda sig av faser för att beskriva ett fenomens utveckling är vanligt förekommande och fyller en 
funktion, även om det samtidigt kan vara problematiskt då fasindelningarna ofta skiljer sig åt. När Hagman 
(1999), ss. 11-42 beskriver den svenska bilismens utveckling gör han det genom att benämna det ”tidig bilism” 
(fram till Första Världskriget), ”vägen stakas ut” (från Första Världskriget till slutet av 1940-talet), ”bilismens 
guldår” (mellan 1950- och 1970-talet), ”problematiseringens tid” (från 1970-talet och framåt). Den norske 
transporthistorikern Per Østby (1995), ss. 70-71, utgår i sin avhandling om bilen och det norska samhället 
från tre något annorlunda faser när han beskriver utvecklingen; en introduktionsfas mellan 1945-1960, en 
integrationsfas mellan 1960-1975 och en konsolidationsfas mellan 1975-1980. Østby har kritiserats av Knut 
Boge (2006), s 25-26 som menade att Østby inte fullt ut tagit hänsyn till det institutionella ramverket kring 
den norska bilismen, och inte heller noterat eftersläpningen gentemot den svenska och den danska 
utvecklingen. Boge (2006) utgår från en liknande indelning i sin avhandling i vilken han jämför den danska, 
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introduktionsfasen sträcker sig över 1900-talets första halva och att 
expansionsfasen tar vid på 1950-talet är forskarna 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 
enligt ovan att mättnadsfasen inträder vid slutet på 1970-talet. Ett problem 
här är att författarna inte motiverar sin klassificering eller refererar till andra 
utförda studier.88 Jacobsson menar i motsats till Andreasson, Gavell och 
Gerentz att Sverige inte nått mättnadsfasen överhuvudtaget, om än en viss 
ojämnhet i nettoökningen kan noteras.89 Med något av ett facit i hand ligger 
nog den senare mer rätt i sin uppskattning. Denna avhandling börjar i 
samband med expansionsfasens första år, och fokuserar i den andra artikeln 
särskilt på perioden 1960 till 1975 utifrån antagandet att det är den fas då 
bilismen verkar allra starkast som en ”demokratisk kraft” i den meningen att 
den under de åren förutsätts spridas genom alla samhällsklasser, i alla delar 
av landet och därmed även verkar för regional utjämning. 

I figur 3 synliggörs det komplexa i att jämföra teknikspridning som sker i 
olika takt, det vill säga vid delvis olika tidpunkter, i olika länder och regioner. 
Exemplet här gäller den amerikanska bilismens spridningsförlopp i 
jämförelse med det svenska, och det svenska i jämförelse med det norska 
utifrån antalet personbilar per 1000 invånare. Här framgår tydligt en 
skillnad i spridningstakt mellan de tre länderna. Att USA får ses som 
föregångsland råder inget som helst tvivel om. 

 

                                                                                                                                               
svenska och norska vägpolitiken. Boges fasindelning består av perioderna fram till 1945, 1945-1959, 1960-
1981 och 1981-2005. 
88 Andréasson, Gavell & Gerentz (1997).  
89En 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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Figur 3: Antal personbilar per 1000 invånare i Norge, 
Sverige och USA 1900-2007 
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Källa: USA http://www.census.gov/statab/hist/HS-41.pdf (2010-01-15), Sverige och Norge: Egna 
beräkningar baserade på data från Bilismen i Sverige (1956, 2006, 2008), Bil- og veistatistikk (1996, 2006), 
http://www.scb.se/statistik/BE/BE0101/2007A01a/Be0101Folkmängd1860-2007.xls (2008-06-12), 
http://www.ssb.no/aarbok/tab/tab-046.html (2007-09-17).     
Not: Då siffrorna för USA inte inkluderar pick-up trucks, som även ägs av hushåll, ges ett aningen felaktigt 
intryck av bilägandets utveckling i landet under de senare åren.  

En fråga värd att ställa sig i detta sammanhang är snarlik den som ställdes i 
inledningskapitlet; kan det amerikanska spridningsmönstret användas som 
referensram för att tolka den svenska och norska spridningen? Den svenske 
nationalekonomen Jan Wallander har till exempel visat att vid en jämförelse 
mellan Sverige och USA för åren 1949 och 1956 uppvisade USA en lägre 
ökningstakt för bilägande än Sverige.90 En förklaring skulle kunna vara det 
faktum att länderna inte befann sig i samma utvecklingsfas, med vilket jag 
menar att USA på 1950-talet hade passerat den mest expansiva delen av sin 
expansionsfas i jämförelse med Sverige och av den anledningen uppvisade 
en svagare utvecklingstakt. Det borde alltså rimligtvis vara så att den 
historiska tidpunkten spelar viss roll för ett spridningsförlopp, till vilket jag 
återkommer i kapitel 3.1. 

                                                             
90 Wallander (1958), ss. 124- 125. 
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2.2.1 Bilägande, bosättningsmönster och urbaniseringsgrad 
En slutsats från internationell forskning är att befolkningsomflyttning, 
befolkningstäthet, och urbaniseringsgrad är centrala för att utveckla en typ 
av preferens för bilägande.91 Även topografi kan i detta fall spela roll, inte 
minst som en underliggande faktor för de ovan nämnda.92 En första 
utgångspunkt måste således bli att förhålla sig till var bilägaren 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. Mellan 1950-1970 skedde en omlokalisering till 
storstädernas, och områdena däromkring, favör med främst norrlandslänen 
som förlorare, och under 1970-talet ökade befolkningen i glesbygdslänen.93 
Ekonomisk-historikern Lars Magnusson förklarar de regionala 
förskjutningarna med att de till stor del hängde samman med den pågående 
strukturomvandlingen och förskjutningar mellan olika näringsgrenar och 
branscher. Under perioden kom befolkningsomflyttningen inte bara att ske 
mellan regioner, utan även inom dem. Urbaniseringsgraden i Sverige, med 
vilken jag åsyftar förändringen av andelen boende i tätort, har från 1950 och 
fram till år 2005 ökat från 66 till 84 procent.94 Den svenske historikern Lars 
Nilsson visar att ca 9 procent av tätortsbefolkningen 1950 var boende i 
förorter och att antalet 1980 hade ökat till 21, vilket var en ökning som skett 
snabbare än tätortsboendet generellt.95 Nilsson menar också att 
förortsboende inte nödvändigtvis behövt vara en storstadsföreteelse, utan 
kan återfinnas kring i stort sett alla större tätorter efter 1950.96  

I början av 1950-talet var bilägandet högst på landsbygden (17 procent), 
därefter kom städerna (12,2 procent) medan storstäderna uppvisade lägst 
bilägande (7,1 procent).97 Detta menar Wallander kan hänga samman med 
att behovet och nyttan av bilen växlar med boendeorten, men även med 
ortens yrkesstruktur. Skillnaderna i bilägandet mellan storstäder och städer 
förklarar Wallander med att det exempelvis är svårare att nyttja bilen i en 
storstad.98 Hans sistnämnda förklaring kan jämföras med dagens 
förklaringar som till följd av den framväxande kollektivtrafiken istället i 

                                                             
91 En faktor som inte ges större utrymme i avhandlingen, men som likväl påverkar förändringar i 
bilinnehavet är demografiska förändringar, det vill säga huruvida den totala befolkningen ökar eller minskar 
samt andelen av dessa i körkortsålder. Se till exempel Höglund & Persson (1973), ss. 28-42; Jacobsson (1973), 
s 50, Jacobsson (1980), ss. 15-16; Ramjerdi, Rand, Sætermo, & Ingebrigtsen (1996), s 5. 
92 Detta berörs inte heller vidare i avhandlingen. 
93 Magnusson (1999), ss. 434-438. 
94 Statistisk årsbok (1952; 2008). 
95 Nilsson (1989), s 244. 
96 Nilsson (1989), s 246. 
97 Wallander har standardiserat av totalsiffrorna efter inkomstfördelningen bland inkomsttagarna i hela riket 
för att jämna ut olikheter gällande inkomst. Wallander (1958), ss. 40-41. 
98 Wallander (1958), ss. 42-43. 
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första hand lyfter fram tillgången till komplementära transportsätt såsom 
tunnelbana och buss.99 Såväl substitut som komplement, det vill säga andra 
transportsätt, till den privata bilen kan således påverka en individs eller ett 
hushålls preferenser för bilägande.  

”För småtransporter är den egna bilen behändig och därför är bilen ofta 
en ren nyttosak för landsbygden”100, är ett citat som kan visualisera hur bilen 
utvecklades till att bli en central del av det hushållstekniska systemet 
framförallt i glesbygden. Hushållens ökade rörlighet och därmed också 
valfrihet 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.101 Höglund och 
Persson har funnit att såväl användning som nödvändighetsupplevelsen för 
resor till arbete och för inköp så skiftar mellan olika hushåll beroende på 
inkomstnivå, status och boendeort i Sverige.102 De bekräftar till exempel 
Wallanders förklaring från 1958 då de vad gäller inköpsresor kommer fram 
till att ”man har en regelbundnare bilanvändning i mindre orter och 
upplever också denna bilanvändning som nödvändigare än förhållandet i 
större orter”.103  

På ett övergripande sätt kan spridningen av innovationer och ny teknik 
beskrivas 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.104 Av den 
anledningen kan man anta att ett samhälles generella utveckling och 
socioekonomiska förhållanden avspeglas i spridningen av ny teknik och nya 
innovationer, som till exempel bilen. Detta är dock ett väldigt generellt 
påstående som bör underbyggas 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 där till exempel år 
med ekonomisk oro till viss del kan verka hämmande samtidigt som även 
politiska styrmedel kan påverka genom att påskynda alternativt förskjuta ett 

                                                             
99 Jacobsson (1973), s 26, Asp & Lundin (1981), Ramjerdi, Rand, Sætermo, & Ingebrigtsen (1996), s 5, 
Jacobsson (1997), s 16. 
100 Andersson (1956), s 11. 
101 Bergman (2003), ss. 151-152, 163, 166, 169-170. 
102 Högberg & Persson (1973), ss. 50-73. 
103 Högberg & Persson (1973), s 71.  
104 Fischer (1992). 
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förlopp. Hur bilismens aggregerade spridningsförlopp tagit sig uttryck samt 
vilka drivkrafter som påverkat spridningsmönstret ges härnäst. 

2.3 Bilägandets ekonomiska villkor  
Internationella studier visar att ekonomiska villkor spelar roll för bilismens 
spridning, där till exempel Volti visar att köpkraft var en drivande faktor för 
det spanska spridningsmönstret.105 Till den ekonomiska påverkansfaktorn 
räknas problematiken kring utbud och efterfrågan. Priset på varan, det vill 
säga bilen, fungerar som en viktig aspekt här. Detsamma gör hushållens 
inkomster, betalningsvilja och preferenser. Det betyder att individens och 
framför allt hushållets inkomst över tid är en av de centrala ekonomiska 
påverkansfaktorerna. Detta eftersom inkomstnivån måste ses som en av de 
viktigare faktorerna bakom bilarnas spridning, med tanke på att en viss 
inkomst kan vara avgörande för bilköp/ägande, särskilt i bilismens initiala 
skede.106 Delvis förlorar detta samband i värde över tid i takt med att 
bilägandet alltmer betraktats som en självklarhet, det vill säga att bilen 
övergått till att bli en nyttovara och en nödvändighet så vanligt 
förekommande att praktiskt fungerande alternativ saknas.107 Att inkomst 
minskar i betydelse över tid betyder dock inte att det helt förlorar i betydelse 
då en viss inkomstnivå är nödvändig med tanke på de utgifter bilen för med 
sig för hushållet, till exempel i form av bilskatter och reparationskostnader. I 
ett internationellt och historiskt perspektiv kan det framväxande behovet av 
tillgång till bil i vardagen avspeglas i ett citat från en invånare i en 
amerikansk stad så tidigt som 1920-talet då en niobarnsmor konstaterade 
följande: ”We’d rather go without clothes than give up the car”108. 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, och att det därför ”mellan inkomstnivå och 
bilförsäljning inte finns något så nära samband som mellan exempelvis 
inkomst- och totalkonsumtion”.109 

En förklaringsfaktor som bara flyktigt berörts är kostnaden för bilägandet, 
det vill säga priset för att köpa och nyttja bilen i förhållande till andra 

                                                             
105 Volti (2006), s 121. 
106 Detta kan exemplifieras med att det var först 1908 i samband med att T Forden, en bil som låg inom en 
överkomlig 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. 
107 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. 
108 Lynd & Lynd (1929), s 255. 
109 Jacobsson (1973), ss. 51-54. 
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transportmedel.110 Detta är en viktig faktor som medvetet valts att inte lägga 
någon tyngdvikt vid. 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 
bidragit till att möjliggöra för fler att skaffa bil med tanke på att 
andrahandsmarknaden skapar en mer diversifierad bilpark tillgänglig för de 
flesta inkomstnivåer.  

Wallander utgick 1958 från att ju högre inkomsten var desto högre borde 
bilägandet bli och tvärtom, men menade i ett andra steg även att inkomstens 
betydelse måste sättas i relation till kön, ålder, civilstånd och yrke.111 Denna 
utgångspunkt gäller fortfarande, och transportekonomerna Jan Owen 
Jansson, Peter Cardebring och Ola Junghard menar till exempel att 
skillnader i manligt (43 procent av vuxna 18 år och äldre) och kvinnligt (15 
procent) bilägande 1975 till stor del kan förklaras av skillnader i inkomst.112 
Ett annat exempel från Cardebring & Junghards undersökning är att 
sambandet mellan inkomst och bilägande år 1982 visade en negativ 
inkomstelasticitet för högavlönade män. Detta något udda samband 
förklarar författarna med att manliga höginkomsttagare oftare har tillgång 
till firmabil.113  

Det kan således konstateras att individens och hushållets inkomst måste 
tillskrivas stor vikt som förklaringsfaktor för bilismens spridningsmönster i 
Sverige. En fråga som inte besvaras fullt ut i tidigare undersökningar är 
huruvida inkomstens betydelse för bilismen 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 landet eller om skillnader föreligger, exempelvis mellan norr och 
söder.114 

Den starka betalningsvilja som hushållen uppvisat gentemot bilägandet 
kan fungera som ett återkommande problem gällande regleringen av 
bilismen. Nästa steg blir därför att lyfta fram de politiska styrmedel som 
påverkat det ovan visualiserade spridningsförloppet.  

                                                             
110 Vilken är en viktig del för Jacobsson (1973, 1980, 1997) i hans trendframskrivning. 
111 Wallander (1958), s 16. 
112 Samt av den högre kvinnliga genomsnittsåldern, det vill säga det höga antalet kvinnliga pensionärer . 
Jansson, Cardebring & Junghard (1986), s 17. 
113 Jansson, Cardebring & Junghard (1986), s 25. Baserat på bilregistrets uppgifter om bilinnehav, Jansson, 
Cardebring & Junghard (1986), s 29. 
114 Till övervägande grad ges inte heller en bild av förändringen över tid utan ofta enbart för ett specifikt år. 
Wallander (1958), Asp & Lundin (1981), Jansson, Cardebring & Junghard (1986).   
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2.4 Politiska styrmedels påverkan på bilismens framväxt 
och förändring  
Den sista faktorn som berörs är hur politiska styrmedel påverkat bilismens 
framväxt, och fortfarande påverkar dess förändring. Hit räknas politiska 
beslut såsom regleringar, restriktioner och beskattningar vilka har en direkt 
påverkan på bilismen. 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 regler för bilismen att anpassa sig 
till, exempelvis hastighetsbegränsningar.115 Sverige har inte haft vare sig 
importrestriktioner eller bensinransonering efter Andra Världskrigets slut, 
med undantag för en tillfällig bensinransonering i samband med den första 
oljekrisen 1973/74.116 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”117. Detta kan 
jämföras med Norge där importrestriktionen inte upphävdes förrän 1960.118 
De statliga åtgärder som vidtagits för att styra över bilköpen i Sverige avser 
annars, enligt Andersson, avbetalningshandeln och bilaccisen.119 Denna 
försäljningsskatt avskaffades under 1990-talet i Sverige, medan den 
fortfarande finns kvar i andra länder.120  

Forskare har över tid varit eniga om att spridningen och ökningen av 
bilismen kan påverkas av såväl närvaron av som frånvaron av politiska 
styrmedel, exempelvis bilskatter.121 I Sverige beskattades bilismen för första 
gången i början av 1920-talet.122 Bensinskatt, fordonsskatt, ovan nämnda 
försäljningsskatt, motorvägstullar och skatt på bilförsäkringar är några 
skatter som den svenske forskaren och miljöbilsdebattören Per Kågesson 
nämner då han jämför det svenska skatteläget med övriga Västeuropas.123 
Vid en internationell jämförelse ligger den svenska bensinskatten idag 
(2005) på nionde plats och dieselskatten på sjätte plats av EU-15. En 

                                                             
115 Relationen mellan staten och organiserade intressen/lobbygrupper behandlas på olika sätt av såväl Pär 
Blomkvist (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 aktörer 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 avhandlingen, även om ämnet är relevant då det påverkar 
bilismen. 
116 http://www.bilsweden.se/files/publikationer/pbprognos02.pdf (2007-12-20); Bentzel (1957), s 289. 
117 Andersson (1956), s 13. 
118 Knutsen & Boge (2005), s 56. 
119 Andersson (1956), s 17. 
120 Sverige är ett 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 Grekland. Kågesson (2004), s 15.  
121 Wallander (1958); Jacobsson (1973).  
122 Liljegren (1999), Falkemark (2006), ss. 200, 402-403.  
123 Kågesson (2007), ss. 88-89.  



28 

förändring av bensinskatten kan påverka bilägandet, men Kågesson menar 
att mot bakgrund av den ökande försäljningen av tunga personbilar 
förefaller många svenskar ha ett ekonomiskt utrymme för högre 
bensinkostnader.124 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 trängselavgifter och det är i Stockholm, 
men fler finns internationellt (till exempel London och Oslo).125 Inte heller 
vägtullar existerar i Sverige, men fler återfinns internationellt. Ett 
närliggande exempel är den norska bompengen, vilken är starkt förknippad 
med det norska vägnätet då denna beskattning användes som ett supplement 
till statlig finansiering av vägbyggnationer och underhåll.126 Ett aktuellt 
exempel på hur frånvaron av skatter påverkar och har påverkat 
privatbilismen 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.127 

Ett politiskt beslut som påverkar såväl bilägandet som bilparkens 
utseende gäller förmånsbeskattning 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 egen bil, något som ännu inte är studerat enligt 
Kågesson.128 Vad som är rimligt att anta är att dessa bilar på sikt påverkar 
hela bilparkens utformning då de efter några år kommer ut på 
andrahandsmarknaden för begagnade bilar.  

Sammanfattningsvis kan alltså politiska styrmedel både påverka bilismens 
spridningstakt och bilparkens sammansättning, vilket kan studeras genom 
till exempel internationella jämförelser. 

 

                                                             
124 Kågesson (2007), ss. 87-88. 
125 Kågesson (2007), ss. 98-101. 
126 Knutsen & Boge (2005), s 32, 216-221. 
127 Kågesson (2004), s 15. Under senare år har dock hushållen stimulerats till köp av mer miljövänliga 
personbilar genom olika former av skattelättnader. 
128 Kågesson (2007), ss. 46, 85. 
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3. Metodologiska utgångspunkter  

Som forskare är det viktigt att ta ställning till vilken metod som passar bäst i 
den egna forskningsprocessen, och vara öppen för att ett skifte av metod 
ibland kan vara nödvändigt under resans gång.129 Det är därför ett medvetet 
val att, till följd av skillnader i upplägg och källmaterial, skifta mellan 
kvalitativ och kvantitativ metod i avhandlingens artiklar.  

I artikel 1, Two Sides of the same Coin?, används en kvantitativ metod för 
att analysera en mängd data av ett medelstort antal observationer – bilar per 
1000 invånare, folkmängd och skatter på läns- och fylkesnivå. Artikel 2, 
Driving from the Centre to the Periphery?, använder en kvantitativ metod 
för att utifrån ett stort antal observationer, baserat på hur många som hade 
tillgång till bil i samtliga församlingar åren 1960, 1970 och 1975, studera 
förhållandet mellan bilägande och befolkningstäthet och inkomstnivåer. Den 
tredje artikeln, ”En ledande och samordnande funktion”, är en i huvudsak 
kvalitativ studie då riksdagstrycket är en del av det källmaterial på vilken 
analysen vilar. Avhandlingens sista artikel, A Dark Side of Car Ownership, 
använder liksom den första en kvantitativ metod för att analysera en 
medelstor mängd observationer av olika bilmodellers pris och prestanda.   

Den komparativa metoden förenar tre av artiklarna då den, på skiftande 
nivå, genomsyrar dessa. Historikern Leos Müller jämför den komparativa 
metoden med det naturvetenskapliga (laboratorie-) experimentet, då han 
menar att ”Genom att jämföra ett antal liknande fenomen i historien, 
antingen samtida eller ej, kan historiker fastslå att vissa kausala samband är 
mer sannolika än andra […]”130.  

Artiklarna förenas även av tidsdimensionen. Innan de för avhandlingen 
aktuella källorna diskuteras kommer därför tiden i egenskap av 
metodologisk utgångspunkt att belysas.  

3.1 Historisk tid och modelltid 
I ekonomisk-historiska studier spelar tid en central roll. Genom att studera 
ett fenomen över en längre tidsperiod skapas möjligheten att lyfta fram 
händelser och skeenden som förändrats, som bestått och framförallt belysa 
hur dessa samverkat med samhället. Omvandlingsprocessen, oavsett om den 
handlar om ett spridningsmönster eller en institutionell omorganisering, 
pågår under en specifik tidsperiod samt vid en specifik tidpunkt och/eller i 
en specifik region. Den riktning processen tar påverkas av olika ekonomiska, 
politiska, sociala och kulturella faktorer vars innebörd kan skifta såväl över 

                                                             
129 Samma resonemang kan återfinnas i Holme & Solvang (1997), ss. 75-88. 
130 Müller (2008), http://www.vr.se/download/18.427cb4d511c4bb6e386800011835/leosmuller.pdf (2009-
10-12). 
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tid som mellan regioner. Detta diskuterades i kapitel 2. Ett sätt att förhålla 
sig till tidsdimensionen är att belysa och problematisera ett fenomen utifrån 
begreppen historisk tid och modelltid. Figurerna 4a och 4b som visar det 
totala antalet personbilar per 1000 invånare i Sverige och USA över tid får 
bidra till att visualisera detta.  

 
Figur 4a och 4b: Det totala antalet personbilar per 1000 
invånare i Sverige och USA 1900-2007, historisk tid (4a, till 
vänster) och modelltid (4b, till höger) 
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Sverige år 1 = 1955 (87,3) USA år 1 = 1921 (84,9)  
Källa: http://www.census.gov/statab/hist/HS-41.pdf (2010-01-15), Bilismen i Sverige (1956, 2006, 2008), 
http://www.scb.se/statistik/BE/BE0101/2007A01a/Be0101Folkmängd1860-2007.xls (2008-06-12) 

I historisk tid studeras likheter och skillnader över tid under en och samma 
tidsperiod i enlighet med figur 4a. Den historiska tidsperiod som berörs här 
sträcker sig mellan 1900 och 2007, och är densamma för båda länderna. I 
modelltid studeras specifika faser avseende fenomenets utveckling 
oberoende av tidpunkt och istället styrd av utvecklingstakten, i enlighet med 
figur 4b. Skillnaden är att fenomenet i modelltid betraktas som en process 
identifierad i, men delvis frigjord från, den historiska tiden.131 Det bör 
poängteras att de båda sätten att tillämpa begreppet tid på inte fullt ut är 
separerbara. Något som blir tydligt i diagram 4b där spridningstakten för 
åren 1 till 8 i stort sett är identisk för de båda länderna, för att sedan skilja 
sig åt mellan åren 9 och 26. En förklaring till detta kan återfinnas i den 
historiska tiden. För USA motsvaras nämligen åren 9 till 26 i modelltid av 
åren 1929 till 1946 i den historiska tiden, det vill säga en period som innehöll 
såväl en djup ekonomisk kris som ett världskrig. Motsvarande år för Sverige 

                                                             
131 Bäcklund (1996), ss. 245-246, Pettersson (1999), s 154. 
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är 1963 till 1980, och gäller en period av stark ekonomisk tillväxt men med 
två oljekriser inom de senare åren. Med andra ord kan det uttryckas som att 
den historiska tiden för det första till viss del ligger till grund för skapandet 
av modelltid, och för det andra påverkas särdragen i modelltidens faser av 
den historiska tiden, och förändringar under denna.132  

Fördelen med detta angreppssätt är att det ger analytisk distans när 
empiriska mönster ska jämföras och tolkas. Ett klassiskt ekonomisk-
historiskt exempel, industrialismens genomslag i olika länder, kan användas 
för att illustrera resonemanget. 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.133 I denna väldigt generella 
genomgång av en komplicerad omvandlingsprocess kan en skillnad i 
historisk tid identifieras eftersom fenomenet kom att ske vid olika tidpunkter 
i olika regioner, men med såväl likheter som skillnader i modelltid. Detta 
antyder också att förhållningssättet till tid inte är helt oproblematiskt. 

Historisk tid och modelltid kan även användas som metod för att kunna 
föra ett kontrafaktiskt resonemang. Med det menas att ställa frågor som är 
”stridande mot den faktiskt föreliggande verkligheten”134 i syfte att öka 
förståelsen för vad som påverkar exempelvis ekonomisk utveckling och att 
diskutera alternativa möjligheter till händelser som redan har skett. Genom 
att anamma denna komparativa metod kan ytterligare en analytisk 
dimension erhållas eftersom det kontrafaktiska resonemanget kan fungera 
som en utmaning av källmaterialet.135 Inom ekonomisk historia och 
transporthistoria har metoden använts sedan 1960-talet. En av de mer 
framträdande ekonomisk-historikerna på området är Robert Fogel.  I sin 
studie om järnvägens roll för den ekonomiska tillväxten i USA, Railroads 
and Economic Growth: Essays in Econometric History från 1964, för han 
ett kontrafaktiskt resonemang om hur utvecklingen hade sett ut om inte 
järnvägen funnits genom att jämföra de faktiska förhållandena 1890 
inklusive järnväg med uppskattade förhållanden samma år exklusive 

                                                             
132 Gerschenkron (1965), Crafts (1985), Bäcklund (1996), Pettersson (1999), Andersson-Skog (2007). 
133 Crafts (1985), Gerschenkron (1965). 
134 http://www.ne.se/lang/kontrafaktisk (2009-09-24). 
135 Gerschenkron (1968), ss. 50-56, Müller (2008), 
http://www.vr.se/download/18.427cb4d511c4bb6e386800011835/leosmuller.pdf (2009-10-12). 
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järnväg.136 Det bör dock påpekas att Fogel såväl hyllats som kritiserats för 
sin metodologiska ansats i den efterföljande debatten.137  

Begreppen historisk tid och modelltid används som metodologisk 
utgångspunkt i artikel 1, där de syftar till att belysa skillnader i bilägandets 
spridningsmönster i Sverige och Norge. 

3.2 Källor och källkritik 
Historikern Roddy Nilsson menar i Postmodernism, källkritik och 
historieskrivning att källkritiken spelar en mindre roll för samtids-
historikern än för den som studerar äldre historia eftersom 
forskningsfrågorna är mindre beroende av källkritik.138 Enligt min mening 
kräver samtidshistoriska forskningsfrågor lika väl som frågor rörande äldre 
historia ett tydligt källkritiskt resonemang. Det som skiljer mellan äldre och 
nyare typer av källmaterial är att en mer nutida källa enligt Idar Magne 
Holme och Bernt Krohn Solvang eventuellt underlättar för forskaren att 
förstå den kontext den har sitt ursprung i.139 Nackdelen med en mer nutida 
källa kan å andra sidan vara att den blir svårtolkad av samma anledning, det 
vill säga att den ligger för nära i tiden och därmed kan vara svår att få ett 
perspektiv på. När den aktuella källan, som kan vara såväl skriftlig som 
muntlig eller materiell, är identifierad gäller det att som forskare ställa sig 
frågan huruvida den kan klassas som trovärdig eller inte, vilket kan avgöras 
utifrån det som den svenske historikern Torsten 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 (tidssamband), att en källa 
ska kunna stå för sig själv (oberoende) samt att en källa ska vara opartisk 
(tendensfrihet).140 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 ett mer kritiskt förhållningssätt intas och att vad källan förmedlar på så 
sätt inte ”rakt av” accepteras, utan att den först ställs mot en annan 
oberoende källa. Äkthet och närhet till resultatet blir med andra ord 
väsentligt. 

Det källmaterial som varit aktuellt för denna avhandling består av tryckta 
källor (riksdagstryck), litteratur (tidigare forskning) samt statistiska data. 
Utifrån Holme och Solvangs definition kan den sistnämnda källan klassas 

                                                             
136 Fogel (1964). 
137 Se till exempel David (1969), McClelland (1968), White (1976). 
138 Nilsson (2005), s 242.  
139 Holme & Solvang (1997), s 124. 
140 Thurén (2005), ss. 13, 19, 29-30, 34-36, 52-53, 66-67. 
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som kognitiv (berättande) källa, medan de båda första snarare lutar mot att 
vara normativa (värderande).141 Observera dock att denna kategorisering är 
väldigt generell och att en och samma källa kan vara både kognitiv och 
normativ på samma gång beroende på sitt innehåll, vilket delvis torde vara 
fallet med den ovan nämnda tryckta källan.  

De för avhandlingen aktuella källorna har till viss del skiftat beroende på 
de fyra artiklarnas inriktning och upplägg. Det statistiska datamaterialet som 
använts har till största del hämtats från den officiella svenska och norska 
statistiken samt från svenska biltidningar och företaget Ynnors databas 
Tjänstebilsfakta. Vid författandet av artiklarna och vid insamlandet av det 
empiriska materialet har följande källor till övervägande del använts; 
Bilismen i Sverige, Bil- og veistatistikken, den digitaliserade Folk- och 
bostadsräkningen för åren 1960, 1970 och 1975, tidningen Motor, det 
svenska Riksdagstrycket, SIKA, Offisiell statistikk i Norge, Sveriges officiella 
statistik, tidningen Teknikens värld och Tjänstebilsfakta. Tabell 2 visar vilka 
av ovan nämnda källor som använts till vilken artikel. 

 
Tabell 2: Översikt över artiklarnas huvudsakliga källor 

Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 

Bilismen i Sverige 

Bil- og 

veistatistikken 

Litteratur  

Offisiell statistikk i 

Norge 

Sveriges officiella 

statistik 

 

Bilismen i Sverige 

Folk- och 

bostadsräkningen 

Litteratur  

Sveriges officiella 

statistik 

 

Bilismen i Sverige 

Litteratur  

Riksdagstryck 

SIKA 

Sveriges officiella 

statistik 

Bilismen i Sverige 

Litteratur  

Motor 

Sveriges officiella 

statistik 

Teknikens värld 

Tjänstebilsfakta 

 

 

I Driving from the Centre to the Periphery? innehar den digitaliserade Folk- 
och Bostadsräkningen (FoB) en central roll eftersom denna källa är den 
enda i sitt slag för att göra den undersökning som ligger till grund för 
artikeln. Tidigare forskning och undersökningar har delvis studerat det 
geografiska och socioekonomiska spridningsmönstret för bilägande på 

                                                             
141 Holme & Solvang (1997), ss. 126-128. 
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aggregerad nivå eller jämförandes boende i städer och på landsbygden.142 
Ingen har dock gjort detta genom att fokusera på förändringen av bilägandet 
över tid på församlingsnivå. För att möjliggöra en undersökning på 
församlingsnivå krävs ett detaljerat datamaterial på individnivå, vilket 
tillhandahålls av FoB:en för åren 1960, 1970 och 1975. Folk- och 
bostadsräkningen 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 befolkningen och dess levnadsstatus, 
och innehåller demografiska uppgifter på individ-, hushålls- 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 material kan hämtas för att mer ingående beskriva Sveriges 
befolkning eller förändringar i befolkningssammansättningen, med avseende 
på till exempel sysselsättningsstatus, yrke, pendling och utbildning.143 
Underlaget till FoB:en 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.144 En nackdel med denna källa är att variabeln 
bilägande endast finns att tillgå för åren 1960, 1970 och 1975, och att det 
därmed inte är möjligt att på församlingsnivå spegla hela 
spridningsförloppet fram till 2007, och därigenom illustrera hela S-kurvan 
från dess början i introduktionsfasen över expansionsfasen och in i en 
tänkbar mättnadsfas. Fördelen är dock att de år som finns tillgängliga ingår i 
en enormt expansiv period för bilismen. En annan fördel med datamaterialet 
är att det är unikt så till den grad att det är digitaliserat och innehåller data 
ned på individnivå och inkluderar hela befolkningen. Tack vare dess 
heltäckande karaktär finns därmed en förutsättning att för denna snäva 
period djupare analysera bilismens geografiska och socioekonomiska 
förändringsmönster på individ- och församlingsnivå. 

Det datamaterial som använts för att beskriva bilismens och bilägandets 
expansion över tid i Sverige och Norge avseende totala antalet registrerade 
personbilar i trafik, nyregistreringar, sålda personbilar per bilmodell och så 
vidare har övervägande hämtats från de årliga publikationerna Bilismen i 
Sverige och Bil- og veistatistikk, vilka innehåller statistik som rör 
motorfordon och bilism. Bilismen i Sverige utgavs för första gången 1948. 

                                                             
142 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.  
143 Folk- och Bostadsräkningen 1960:1, ss. 4-5. 
144 FoB 1960:1, s 5-6. 
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Ansvarig utgivare är BIL Sweden, en branschorganisation för företag som 
tillverkar och importerar personbilar, lastbilar och bussar, som bildades 
1941.145 Bil- og veistatistikk ges ut av Opplysningsrådet for Veitrafikken 
(OFV) som bildades 1948.146 Precis som BIL Sweden kan OFV räknas som en 
branschorganisation, men med ett bredare medlemsregister än sin svenska 
motsvarighet då medlemmarna är ledande aktörer inom följande områden: 
bank, finans- og forsikringsselskaper, bilbransjen, kollektivtransport, 
oljeselskaper, trafikksikkerhets- og bilorganisasjoner, transport-
organisasjoner och veibyggere og entreprenører.147 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.”148 Det faktum att datamaterialet 
hämtats från branschorganisationer påverkar inte dess tillförlitlighet då det 
statistiska datamaterialet som presenteras i deras publikationer är 
sammanställningar av data från dels BIL Swedens och OFV:s egen statistik 
och dels från exempelvis Statistiska centralbyrån och Vägverket samt 
Vegdirektoratet och Statistisk Sentralbyrå.149 Såväl Bilismen i Sverige som 
Bil- og veistatistikk är några av de mest frekvent använda källorna för att 
spegla förändringar hos den svenska och norska bilismen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
145 Bilismen i Sverige 2006 (2006). 
146 http://www.ofv.no/Om_OFV/ (2009-11-03). 
147 http://www.ofv.no/Om_OFV/Medlemsregister/ (2010-04-12). 
148 http://www.ofv.no/?id=81 (2007-11-06).  
149 Vissa skillnader kan dock förekomma. Ett svenskt exempel på detta är att BIL Sweden i sin 
nyregistreringsstatistik inte inkluderar direktimporterade bilar eller äldre bilar som registreras för första 
gången i Sverige, vilket får till följd att de siffror som presenteras av BIL Sweden är lägre än de som 
presenteras av SIKA/SCB. http://www.bilsweden.se/web/Ny_statistik.aspx (2010-02-10). 
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4. Sammanfattning av artiklarna  

I det följande presenteras de fyra artiklarna och deras resultat översiktligt. 
Att avhandlingens första artikel är en komparation mellan Sverige och Norge 
motiveras utifrån ett metodologiskt perspektiv eftersom den bidrar till att 
generera frågeställningar om den svenska utvecklingen.  

De två första artiklarna visar på bilismens uppfattade positiva effekter 
genom att studera förändringar i det geografiska och socioekonomiska 
spridningsmönstret över tid, där Two Sides of the same Coin? jämför det 
svenska bilägandets spridning med det norska, medan Driving from the 
Centre to the Periphery? behandlar det svenska bilägandets regionala 
spridning. De två senare artiklarna visar i sin tur på bilismens uppfattade 
negativa effekter då ”En ledande och samordnande funktion” studerar 
trafiksäkerhetsområdets organisering, reglering och utveckling i Sverige, A 
Dark Side of Car Ownership studerar den svenska bilparkens förändrade 
sammansättning ur ett miljöperspektiv. 

4.1 Two Sides of the same Coin?: Private car ownership in 
Sweden and Norway since 1950150 
I den första artikeln jämförs bilismens spridning i Sverige och Norge. De två 
grannländerna som idag inte ligger långt ifrån varandra vad gäller bilägande 
per invånare uppvisar över tid ett något skiftande spridningsmönster. Det 
norska bilägandet år 1960 släpade nämligen cirka 15 år efter det svenska. 
Med tanke på att ett ökat bilägande historiskt sett förväntats följa med ökade 
inkomster, och att en jämförelse av BNP per invånare över tid visar att 
länderna fram till omkring 1980 hade en likartad inkomstutveckling, men att 
Norge sedan ”dragit ifrån” vad gäller BNP borde den norska bilismen ha 
kommit ikapp, och kanske även passerat, den svenska. Varför har så inte 
varit fallet? En relevant metodologisk fråga i sammanhanget blir huruvida 
skillnader i historisk tid hänger samman med skillnader i modelltid; alltså 
om bilismen 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 är att jämföra det norska och det svenska bilägandet 
och användandet av bilen utifrån förändring i antalet personbilar och 
persontransportkilometer, för att sedan analysera och diskutera ekonomiska, 
geografiska och politiska förklaringar till skillnaderna i bilägandet sedan 
1950. Aktuella frågeställningar är: Hur ser förhållandet mellan den norska 

                                                             
150 Publicerad i Scandinavian Economic History Review, Vol. 57, No. 2:2009, ss. 172-190. 



38 

och den svenska bilismens utveckling, med fokus på personbilar per 
invånare, ut? Kan förhållandet förklaras av skillnader i inkomst, 
institutionella restriktioner, transportinfrastrukturen och bosättnings-
mönster på nationell nivå eller av skillnader i inkomst och befolkningstäthet 
på regional nivå?  

Tre perioder kan urskiljas utifrån antalet personbilar per 1000 invånare i 
Norge i relation till Sverige, vilka avspeglar specifika drag i 
spridningsförloppet. Perioderna är; 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, transportinfrastruktur och bosättningsmönster visar på mer 
eller mindre rådande skillnader mellan länderna i historisk tid. Den 
aggregerade inkomstnivån förklarar inte bilägandets skillnader då den 
norska BNP per invånare legat på samma nivå eller högre än den svenska 
under hela tidsperioden. Politiska förklaringar däremot förefaller vara av 
större vikt, där den norska importrestriktionen fram till 1960 höll tillbaka 
bilismens expansion och efter dess avskaffande har istället andra bilskatter 
genom åren varit konsekvent högre än i Sverige. Om förklaringsfaktorerna 
inkomst och befolkningstäthet studeras på läns- och fylkesnivå visar studien 
att bilismen i Sverige över tid i relativt högre grad spridits till mindre 
befolkningstäta regioner och till regioner med lägre inkomstnivåer. I Norge 
däremot kan man se att regioner med högre inkomstnivå hade en högre grad 
av bilägande fram till 1960 då importrestriktionen upphörde, därefter finns 
ingen tydlig korrelation mellan bilägande 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. Tjänstebilarnas koncentration till stora städer kan därför 
bidra till att det norska regionala spridningsmönstret avviker från det 
svenska. Det norska regionala spridningsmönstret har därmed inte 
utvecklats på samma sätt som det svenska vilket visar på skillnader i 
modelltid. Den norska och den svenska bilismen följde därmed inte samma 
regionala mönster och kan av den anledningen sägas avspegla skillnader i 
nationella ekonomiska och politiska strukturer. En spridningsprocess kan 
med andra ord influeras av den historiska omgivning i vilken den är 
introducerad. 
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4.2 Driving from the Centre to the Periphery?: The diffusion 
of private cars in Sweden 1960-1975151 
Målet med den traditionella infrastrukturpolitiken från mitten av 1800-talet 
och framåt kan sammanfattas som att den syftade till att ”göra Sverige 
rundare”. Svensk trafik- och vägpolitik på 1950- och 1960-talet syftade även 
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 studeras utfallet av denna policy. Driving from the centre to the 
periphery? belyser vår förväntning att både geografiska och socio-
ekonomiska skillnader ska minska i betydelse till följd av de politiska 
prioriteringarna. Mot bakgrund av att stereotypen av den svenske bilägaren 
på 1950-talet skulle kunna sägas vara en gift man, som är egenföretagare och 
boendes på landsbygden; att trafik- och vägpolitiken betonade jämlikhet 
gällande tillgång till bilen; och att det är från 1950-talet som bilismen får sitt 
verkliga genombrott, blir tidsperioden 1960-1975 intressant att studera då 
det kan antas att en utjämning kommer att ske på såväl geografisk som 
socioekonomisk nivå. Artikelns syfte är att undersöka bilägandets 
geografiska och socioekonomiska spridningsmönster i Sverige, och att 
analysera utvecklingen av och relationen mellan dessa mönster av 
bilägandet. Aktuella frågeställningar är: Följde bilismens spridningsmönster 
de generella geografiska och socioekonomiska förändringarna mellan åren 
1960 och 1975? Följde förändringar i bilägande per invånare främst 
förändringar i inkomst eller följde det i första hand förändringar i 
befolkningstäthet och urbanisering? 

Studeras 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 vara en del av expansionsfasen, och 
således spegla en övergång där bilägarna blir en mer heterogen grupp i 
förhållande till tidigare. Intressant att studera är också om spridningen sker i 
nya delar av landet eller där bilägandet redan var etablerat sedan tidigare. 
Ett spridningsmönster som sträcker 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) 
landsbygden kan identifieras. Artikelns båda kartor som baseras på Folk- 
och bostadsräkningen visar på bilägandets geografiska förändring mellan 
1960-1970 och 1970-1975. Mellan 1960-1970 ökade bilägandet hastigt i en 
diagonal som sträcker sig från Stockholm till Göteborg, och från Göteborg 
till Malmö. Denna diagonal går även genom de svenska (ekonomiska) 

                                                             
151 Accepterad för publicering i Journal of Transport History, Vol. 31, No. 2:2010. 
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industriella distrikten samt följer till viss del järnvägens stambanor. Mellan 
1970-1975 ökade bilägandet 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 bilägandet ökar hastigare i utkanterna av 
städerna än i deras centrum. I Stockholm kan till och med en negativ 
utveckling identifieras i några av de centrala församlingarna. Liknande 
spridningsmönster kan även ses nationellt i de mellanstora städerna, till 
exempel Linköping och Umeå. Skillnaden mellan dessa mellanstora städer 
och storstäderna är att spridningen av bilägandet börjar i städernas centrum 
mellan 1960-1970 för att sedan spridas utåt mellan 1970-1975. I jämförelse 
med övriga landet släpar den södra periferin överlag efter vad gäller 
bilägande. Men ett tydligt exempel på hur politiska infrastrukturbeslut 
påverkar bilägande kan dock återfinnas här om utvecklingen på Öland 
studeras då byggandet av Ölandsbron tydligt stimulerade till ökat bilägande 
på ön. Det kan konstateras att bilismens geografiska spridningsmönster 
under perioden förefaller vara starkt kopplat till urbaniseringen och 
suburbaniseringen. 

För att kunna säga något om hur sambandet mellan förändringar i 
befolkningstäthet och förändrade inkomstnivåer påverkar bilägande och de 
övergripande målen om regional och social jämlikhet studeras förhållandet 
mellan dessa variabler för åren 1970 och 1975. Det kan konstateras att 
bilägande per invånare ökade anmärkningsvärt, från 0,28-0,35 bilar per 
invånare 1970 till 0,37-0,45 år 1975. Det förefaller även vara en tydlig 
stratifiering mellan inkomstnivå och bilägande oberoende av befolknings-
täthet. Med andra ord är det individer med högre inkomst i de befolknings-
tätaste områdena, men även i de mer sparsamt befolkade områdena, som 
uppvisar det högsta bilägandet. Det finns dock inga garantier för att 
befolkningen i mer tätbefolkade områden äger bil i högre utsträckning än de 
boende på landet, vilket exemplifieras genom konstaterandet att bilägandet 
år 1970 är lägre i tätbefolkade områden vad gäller de lägsta 
inkomstnivåerna. Fem år senare är dock bilägandet hos denna grupp på 
samma nivå som hos befolkningen i samma inkomstnivå i andra delar av 
landet. Det förefaller därmed vara så att det svenska trafikpolitiska målet, 
det vill säga att personbilen 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 skillnader i 
befolkningstäthet förefaller mindre viktigt för bilägandet under perioden 
1960-1975 än vad inkomstnivå gör, i såväl städer som landsbygd. 
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4.3 ”En ledande och en samordnande funktion”: Om 
trafiksäkerhetens reglering och organisation i Sverige 1950-
2007 
Ett offentligt intresse för trafiksäkerhet kan i Sverige spåras tillbaka till 
1900-talets början. Detta intresse har varit närvarande oavsett om antalet 
dödsfall i trafiken varit högre som fram till 1970 eller lägre som efter. Frågan 
gäller istället hur trafiksäkerhetsområdet har organiserats över tid. Sedan 
lite mer än ett decennium fungerar Nollvisionen som ett övergripande 
ramverk för hur trafiksäkerhet ska hanteras i trafikpolitiken. Ett motiv till 
Nollvisionen återfinns i uppfattningen om att dödsfall och svåra 
personskador till följd av trafikolyckor har kommit att klassas som ett 
folkhälsoproblem. Artikelns syfte är att ge ny kunskap om hur 
trafiksäkerhetsområdet har organiserats inom den svenska staten mellan 
1950 och 2007. För att undersöka detta följs Trafiksäkerhetsverkets 
etablering och nedläggning som två avgörande händelser för 
trafiksäkerhetsområdets organisering. Aktuella frågeställningar är: Hur 
motiverades Trafiksäkerhetsverkets etablering och nedläggning? Hur 
återspeglas trafiksäkerhetsområdets utveckling i Sveriges vägplaner under 
motsvarande period?  

Genom att studera direktiv, betänkanden, motioner, remisser, 
propositioner och debatter i samband med Trafiksäkerhetsverkets (TSV) 
etablering och nedläggning speglas de nationella beslutsprocesserna. Före 
1968 var trafiksäkerhetsområdet placerat inom ramen för Vägverket (då 
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen). Motiveringen till etableringen av ett 
trafiksäkerhetsverk 1968 var att det mer sammanhållet skulle kunna arbeta 
mot en ökad trafiksäkerhet efter vägarna. När TSV lades ner 1993 var det 
med motiveringen att trafiksäkerhetsarbetet var alltför splittrat och att det 
behövdes göras mer sammanhållet för att kunna effektiviseras. Ett resultat 
av denna undersökning är därför att motivet var med detsamma för båda 
omorganiseringarna, trots en tidsskillnad på 25 år. Efter nedläggningen blev 
trafiksäkerhetsområdet återigen placerat inom ramen för Vägverket. Detta 
resultat kan kopplas mot den tidigare forskningen om trafiksäkerheten i 
Sverige som har pekat på att ett genomförande av Nollvisionen kräver ett 
tydligt systemtänkande och ett starkare kopplat vägtrafiksystem. Det har 
också påpekats att Vägtrafiken varit svårreglerad genom historien till följd av 
att användandet av bilen är förknippat med den individuella friheten och det 
individuella omdömet, samt att stadsplane- och byggnadstekniska åtgärder 
syftade till att göra vägtrafiksystemet mer reglerat. Efter Nollvisionens 
uppkomst är det tydligt att de höga dödstalen orsakade av trafikolyckor har 
betraktats som ett folkhälsoproblem och att trafiksäkerheten återfördes till 
Vägverket i början av 1990-talet kan därför ses som ett uttryck för att skapa 
en starkare systembyggare. Genom att återigen förena väghållning och 
trafiksäkerhetsfrågor under en och samma myndighet gavs staten större 
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möjlighet att kunna styra inriktningen och samordnandet av 
trafiksäkerhetsarbetet kring infrastrukturen vid fastställandet av vägplanen.  

Mot bakgrund av att staten framför allt kan reglera infrastrukturen, det 
vill säga vägarna, har de tre vägplanerna från 1958, 1970 och 1998 studerats 
för att se hur trafiksäkerhetsområdets utveckling återspeglats i dessa. 
Gemensamt för samtliga tre vägplaner är att de har fokuserat på den fysiska 
trafikmiljön. Ett resultat i denna undersökning är att vägplanerna från 1958 
och 1998 uppvisar skillnader i hur trafiksäkerheten behandlas i praktiken, 
trots att ansvaret för trafiksäkerheten legat inom ramen för Vägverket vid 
båda tidpunkterna. I de tidiga vägplanerna diskuterades trafiksäkerhet 
enbart i förhållande till den fysiska trafikmiljön. Ett bra exempel är att 
Delegationen för översiktlig vägplanering 1958 menade att ”goda vägar äro 
också trafiksäkra vägar”, eftersom vägförbättrande åtgärder kunnat uppvisa 
snabbare resultat för trafiksäkerheten än vad exempelvis trafikuppfostran 
och trafikutbildning kunnat göra. I jämförelse uppvisar vägplanen från 1998 
en större bredd, och nu inkluderas på ett tydligare sätt även andra områden 
än den fysiska miljön, till exempel information och kunskapsspridning till 
samhället i stort. Nollvisionen fungerar dessutom som en utgångspunkt för 
hur ny- och utbyggnad av vägnätet ska utformas. En slutsats av denna 
undersökning är därför att det finns en långsiktig trend, med start redan på 
1950-talet, att göra bilismen mer ”spårbunden” genom att kontrollera 
infrastrukturens karaktär. I detta perspektiv är Nollvisionen inte ett brott 
med det förflutna, utan snarare en förlängning av trenden.  

4.4 A Dark Side of Car Ownership: Perspectives on the 
rebound effect in Sweden 1950-2007152  
Varför är Sverige sämst i klassen? Under 2000-talet har detta varit en 
ständigt återkommande fråga i samband med att den svenska bilparken 
jämförts med övriga EU-länders. Den har nämligen över tid utvecklats till att 
bli en av de äldsta, tyngsta och mest bensinslukande inom EU med en 
bensinförbrukning på 7,8 liter per 100 kilometer och ett koldioxidutsläpp på 
181 gram per kilometer (2007) i genomsnitt. Något som kan jämföras med 
6,5 liter per 100 kilometer för EU15 (2004) och 160 gram per kilometer för 
EU25 (2007). Fram till 2007 uppvisade den inte heller några tendenser till 
konvergens med det europeiska genomsnittet. Frånvaron av konvergens med 
övriga EU kan ses som särskilt problematisk mot bakgrund av EU:s 
klimatpolitik vilken har som mål att koldioxidutsläppen ska reduceras till ett 
genomsnitt på 120 gram per kilometer år 2012. Detta kan ytterligare 
kompliceras av det faktum att bilen har en central position i det vardagliga 

                                                             
152 En tidig version av detta paper presenterades på 2008-års T²M-konferens (The 6th International 
Conference on the History of Transport, Traffic and Mobility) i Ottawa, Kanada. 
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livet och att persontransportarbetet med bil dramatiskt ökat över tid. 
Numera står vägtrafiken för en stor andel av koldioxidutsläppen, vilket gör 
detta till ett dagsaktuellt forskningsområde. I A Dark Side of Car Ownership 
studeras den svenska bilparkens utveckling och förändring mellan 1950 och 
2007. Artikelns syfte är att undersöka om en ökad energieffektivitet har 
neutraliserats av ökad motorkraft och vikt, hur dessa attribut har värderats 
av de svenska konsumenterna och på vilket sätt politiska styrmedel har 
påverkat denna utveckling. Undersökningen tar även hänsyn till 
realprisutvecklingen för bilar med en specifik motorstyrka. Detta paper 
bidrar därmed till kunskap om konsumentbeteende och om hur teknisk 
förändring har bidragit till att forma den nuvarande bilparken.   

Den svenska bilparkens sammansättning har i detta paper studerats mot 
bakgrund av rebound-effekten, det vill säga att den energieffektivitet som 
den tekniska utvecklingen fört med sig i form av lägre bränsleförbrukning 
inte resulterat i minskade koldioxidutsläpp som önskat utan istället 
neutraliserats av andra faktorer. För den privata bilägaren kan två olika 
rebound-effekter identifieras; den första hänger samman med att det ökade 
ekonomiska utrymmet som den lägre bensinkostnaden för med sig resulterar 
i ett ökat resande (travel related rebound effect), medan den andra hänger 
samman med att det resulterar i valet av en motorstarkare bilmodell (vehicle 
purchase rebound effect). Svenskar har tenderat att värdera det senare högt, 
och det är det som studeras här. Analysen baseras på de mest sålda 
bilmodellerna i Sverige ned till den 50e percentilen, och studien täcker 
därmed strax över 50 procent av nyregistreringarna vart femte år. I analysen 
inkluderas bilmodellernas pris, motorstyrka, vikt och bensinförbrukning.  

Undersökningen visar att bensinförbrukningen per hästkraft har sjunkit 
konstant över hela tidsperioden. Detsamma gäller för variationen mellan 
bilmodellerna inom respektive 50e percentil, vilket är särskilt tydligt efter 
1975. Till viss del har antagligen den energieffektivitet som den minskade 
bränsleförbrukningen indikerar neutraliserats av att det genomsnittliga 
antalet hästkrafter har ökat med 226 procent mellan 1950 och 2007. Detta 
antagande förstärks då bensinförbrukningen per 10 kilometer har genomgått 
relativt små förändringar. Om hänsyn tas till vikt blir utvecklingen än 
tydligare då den genomsnittliga vikten för bilarna inom 50e percentilen 
ökade med 31 procent mellan 1950 och 2007. De slutsatser som kan dras är 
att kontinuerligt förbättrad teknisk utveckling har inneburit en 
energieffektivare bensinförbrukning per hästkraft mellan 1950-2007, med 
ett möjligt undantag för perioden 1985-1995. Under samma tidsperiod har 
priset per hästkraft varit relativt oförändrat. I sammanhanget har även 
ökade inkomster för hushållen öppnat upp för konsumtion av större och 
starkare bilar. Av den anledningen har den ökade energieffektiviteten endast 
haft en modest effekt på bensinförbrukningen per 10 kilometer. Detta har 
fått till följd att möjligheten till en reducerad bensinförbrukning och lägre 
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koldioxidutsläpp har neutraliserats av en rebound-effekt. Ofta lyfts den 
inhemska bilindustrin och politiska styrmedel såsom skatter, bidrag och 
regleringar fram som en bidragande orsak till utvecklingen. Genom historien 
har de politiska styrmedlen verkat till förmån för en växande bilism, men 
inte alltid till förmån för lägre bensinförbrukning och minskade 
koldioxidutsläpp. 
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5. Avslutande diskussion  

Utifrån den dagsaktuella debatten kring bilismens roll i samhället kan det 
hävdas att en ny omvandlingsfas för bilismen har påbörjats, med nya 
ekonomiska, sociala och politiska förutsättningar. De kortsiktiga effekter på 
bilismen som tillskrivs såväl ekonomiska kriser som energikriser kan vi 
(nästan) dagligen läsa om i tidningarna. Slaget mot bilägandet har varit hårt; 
mellan 2008 och 2009 minskade antalet nyregistrerade personbilar 
drastiskt och de bilar som nyregistrerades uppvisade till viss del andra 
teknologiska prestanda mot för tidigare år.153 Vad som beskrivits och 
problematiserats i denna avhandling är vägen mot den nya 
omvandlingsfasen, där bilismens interaktion med en ständigt pågående 
samhällsförändring varit i fokus.  

Bilismens spridningsmönster och externa effekter har diskuterats som en 
interaktionsprocess mellan hushållens preferenser och det politiska 
beslutsfattandet. Utvecklingen av det svenska bilägandets geografiska och 
socioekonomiska spridningsmönster på nationell och regional nivå mellan 
1950 och 2005 har visat på vikten av att inkludera en lokal geografisk nivå. 
För att kunna identifiera specifika händelser som påverkat detta 
spridningsmönster har en jämförelse gjorts med den norska utvecklingen.  

Inom ramen för hur bilismens spridningsmönster tagit sig uttryck i 
Sverige har även utvecklingen av och förhållandet mellan det svenska 
bilägandets geografiska och socioekonomiska spridningsmönster på regional 
och lokal nivå mellan 1960-1975 studerats. Genom användandet av unika, 
detaljerade registerdata har jag, på ett sätt som inte tidigare gjorts, visat var 
förändringarna i bilägandet varit som störst mellan 1960 och 1970, samt 
mellan 1970 och1975.  

En viktig fråga som uppkommit då spänningen mellan bilismens 
spridningsmönster och dess positiva och negativa effekter har analyserats 
har rört på vilket sätt det politiska beslutsfattandet har interagerat med 
denna process. Olika aspekter på statens agerande har belysts i 
avhandlingen. Vad som studerats är hur trafiksäkerhetsområdet har 
organiserats inom den politiska sfären i syfte att komma tillrätta med antalet 
dödsfall i trafiken mellan 1950 och 2007. De resultat som framkommit visar 
på att samma politiska motiv kan användas för att möjliggöra olika politiskt 
initierade organisations-förändringar avseende ett statligt verk. Även 
förändringar i den svenska bilparkens sammansättning mellan 1950 och 
2007 har studerats, där särskilt fokus har legat på bilparkens 

                                                             
153 Antal nyregistrerade personbilar under 2008 och 2009 var 253 982 respektive 213 408. Det kan jämföras 
med 306 794 under 2007. http://www.bilsweden.se/web/Nyregistreringar_per_ar_2008.aspx (2010-04-19); 
http://www.bilsweden.se/web/Definitiva_nyregistreringar_2009_2.aspx (2010-04-19). 
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miljöegenskaper och delvis även på politiska styrmedel. De resultat som 
framkommit visar på att den svenska bilparken har utvecklats i frånvaron av 
politiska styrmedel som varit riktade mot att påverka hushållen att köpa 
mindre och bensinsnålare bilar. Min slutsats är att de politiska besluten har 
förändrats i samband med bilismens utveckling, med vilket jag menar att de 
tagit sig olika uttryck beroende på i vilken spridningsfas bilismen befunnit 
sig i. Detta blir särskilt tydligt i samband med försöken att reglera de 
negativa effekterna som studerats, där det i bilismens expansionsfas inte var 
tal om att begränsa bilismen på ett sådant sätt som kan identifieras i 
beslutsprocesserna idag. På detta vis kan det hävdas att statens insatser för 
att relatera till de växande problemen med bilismen har blivit alltmer 
uppenbara.  

Inledningsvis diskuterades Eli F Heckschers syn på bilismen som 
fenomen. Utifrån ett ekonomisk-historiskt perspektiv framstår bilismens roll 
för den ekonomiska och samhälleliga utvecklingen som en komplex, men 
alltför litet studerad aspekt på den långsiktiga ekonomiska utvecklingen. 
Denna avhandling har belyst vissa rön avseende bilismens roll i den svenska 
ekonomiska historien. Det kan konstateras att några av dessa resultat visar 
på vikten av ett långsiktigt perspektiv för att belysa ett av de mer 
dominerande efterkrigsfenomenen i den moderna ekonomiska historien.  
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Summary  

Ever since the beginning of the 20th century automobility has spread all over 
the world, starting in the US. Mass motorisation in Sweden began in the 
1950s. Along with automobility came an increased mobility and flexibility, 
the breakdown of rural isolation, and the shaping of new economic 
landscapes and settlement patterns; but also negative effects such as 
congestion, air pollution, traffic accidents. The aim of the thesis is to give a 
perspective on the development of the Swedish automobility between 1950 
and 2007.  

In the first paper, Two Sides of the Same Coin?, diffusion of private cars on a 
national and regional level is studied by a two country comparison. Sweden 
and Norway are neighbouring countries who could be expected to show the 
same diffusion pattern due to similar GDP levels and population density. 
Despite this, the Norwegian private car density has lagged behind the 
Swedish and did not reach the same national levels until the late 1980s. 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, transport infrastructure and population settlement; or 
if regional differences in income and population density within the two 
countries can explain the pattern of car diffusion. 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.  

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. 
Political explanations 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.  

The most obvious similarity in model time is that 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, and also that Swedish and Norwegian car diffusion are 
two sides of the same coin. Our investigation of the relation between regional 
incomes and population densities show some significant differences. 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. 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 
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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 different institutional settings and different 
geographical circumstances that could affect regions in a different way.  

A general conclusion is 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. 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.  

In the second paper, Driving from the Centre to the Periphery? , diffusion of 
private cars is studied on a regional and local level within Sweden. In the 
1960s Swedish traffic and regional policy aimed at making the car an 
instrument for national integration and regional equality, and making it 
available throughout the country. This paper tracks the effects of that policy. 
We have investigated if the diffusion of private cars in Sweden during the 
1960s and 1970s was developing towards regional 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. We examine whether the diffusion of private cars followed the over-all 
socio-economic and geographical changes in Sweden from 1960 to 1975. In 
particular, if ownership per capita followed changes in incomes or changes in 
population density (urbanisation). The analysis is based on unique Swedish 
parish-scale census material that includes all car owners for the years 1960, 
1970 and 1975.  

In a 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. In the third step we analysed the 
geographical diffusion of cars from 1960 to 1970 and from 1970 to 1975. 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 
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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 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. 

The third paper, ‘En ledande och samordnande funktion’, focuses on the 
organisation of the Swedish national road safety. The Swedish government 
has shown an interest for traffic safety since the beginning of the 20th 
century. Therefore, the question is not if, but how, traffic safety has been 
organised over time. Today, the Vision Vero is used as a framework on how 
to handle traffic safety within the traffic policy. A motive for the Vision zero 
is that road traffic deaths and injuries are considered a (global) public health 
problem and should be minimized. The paper contributes with new 
knowledge on how the Swedish government has organised traffic safety since 
the 1950s. The emphasis is on the establishment and closing down of the 
National Road Safety Office (TSV) and how the changing forms of 
organizations before, during and after TSV have been reflected in the road 
plans from 1958, 1970 and 1990. 

The government bills and official reports reflect the national decision-
making processes and the motives regarding the establishment and closing 
down of TSV. Before the establishment of TSV in 1968, traffic safety was 
incorporated in the Vägverket. This was also the case after its closing down 
in 1993. The investigation shows that the motives for both establishment and 
closing down of the TSV were the same, despite a time frame of 25 years. The 
traffic safety area was considered too scattered in its present organisation 
and in need of being more coherent and efficient. These changes in 
organisations have also been reflected in the road plans where an increased 
control over the infrastructure can be recognised, especially during the last 
two decades. This result can be connected to previous research which has 
shown the need for a closer connected road network in order to implement 
the Vision zero.  

The fourth paper, A Dark Side of Car Ownership, touches upon a subject of 
immediate importance, namely the negative effects that comes with an over 
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time growing and more fuel consuming car fleet. This is not the least 
important in a climate policy perspective. In Sweden, road transportation 
was the category with the highest contribution to the national total CO2 

emissions in 2006, and was also the category with the second highest 
contribution to the emission trend 1990-2006. One reason for this is the 
increased travel by car. Another reason is the composition of the Swedish car 
fleet, which is bigger, older and more fuel consuming than the European 
average. Therefore, we investigate the historical development of the most 
sold cars on the Swedish market since the 1950s. The main issue is whether 
improved technical performance with respect to fuel consumption have been 
counterbalanced through increasing engine power and weight, and how such 
properties are valued by the consumers and in what way political 
instruments have affected this development. This paper contributes to the 
existing literature on the vehicle purchase rebound effect (i.e. how improved 
fuel efficiency leads to increased demand for heavier cars and more powerful 
engines instead of reduced emissions) by investigating the effect with respect 
to the most common cars over an extended period of time. Furthermore, we 
investigate the development of real costs for buying a car with a certain 
motor effect. The analysis is based on historical data covering all car models 
within the 50 percentiles of new registrations, including their price, weight, 
horsepower and fuel consumption.  

The results indicate that, on the whole, increased technological efficiency 
regarding fuel consumption per horsepower and fuel consumption per 
kilogram has improved continuously between 1950 and 2007, with the 
possible exception of the period 1985-1995. At the same time, the price per 
horsepower has been relatively unchanged. Everything else equal, rising real 
incomes has made the consumption of bigger and stronger cars possible for 
Swedish households. Therefore, increased efficiency has only had a modest 
effect on the fuel consumption per kilometre. Thus, the opportunity to 
reduce fuel consumption and corresponding CO2 emissions has largely been 
neutralized by a rebound effect. A general conclusion is that the expression 
“more-car-per-car” can be used to describe the contemporary Swedish car 
fleet in comparison to previous years. Also, the Swedish car fleet has 
developed in a setting of political instruments and regulations working in 
favour of larger and more fuel consuming cars.  

To sum up, new knowledge on the automobility’s role for economic historical 
development have been achieved by studying the interaction between the 
diffusion of the private car on the national and the regional level, the 
households’ preferences and the government’s regulations of car ownership.  
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Two sides of the same coin? Private car ownership in Sweden and
Norway since 1950

Eva Lindgren & Thomas Pettersson

Department of Economic History, Umeå University, Umeå, Sweden

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 order
to find explanations for the national and regional patterns of car diffusion. The
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.

Introduction

In 1960 Sweden had the highest private car density (cars per capita) in Europe.

Among countries with approximately the same GDP per capita level, Norway stands

out as the opposite example with less than 40% of the Swedish car density, which

is why we have chosen to compare these two countries.1 A long run comparison

between Swedish and Norwegian car density shows that Norway almost catches up

with Swedish levels in the 1980s, although Norway in 2005 had 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.2 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 analyzed and compared in the same

elaborate 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.3 This means that we do not yet have a broad picture of the diffusion of

one of the most important new household technologies in the twentieth 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 well as the patterns of regional

economic and social structures that are not only directly connected to car ownership.
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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.4 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 cannot explain all phases of private car diffusion.5

The most significant factor behind 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.6

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, where other modes of

transportation are available, and factors such as congestion and parking facilities can

be decisive.7 However, when population settlement, urbanization levels, road

building, second-hand markets for cars and alternative modes of transportation

become more important, it is likely that income levels become relatively less

important over time.8 In the later stages of diffusion, taxes and 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 fleet. In this case, regulations

concerning company cars and their influence on new car sales seem to be of special

interest and have not been analyzed so far in a comparative perspective.9 The effects

of company car regulations on private car ownership will be given special attention

in this article.

Political and cultural factors � for example, the social attitudes towards cars and

mobility � can also constitute national differences. An important political and

cultural factor behind automobility has been highlighted by economist Knut Boge

and historian of technology of Per Østby. They show that the cultural setting � for

example, the political and social attitudes towards private car ownership � appears to

differ between Sweden and Norway, with Sweden showing an, in general, more

positive attitude towards automobility. This is manifested in long time weak political

support in Norway for constructing a national system of motorways.10

In 1960 Norway lagged behind Sweden by about 10�12 years in terms of car

density at the national level. This raises an interesting comparative issue if a

difference in historical time is also correlated to differences in model time. Model

time represents an expected chain of events � for example, different phases or periods

in the long-term social and economic diffusion of any kind of innovation. Historical

time, on the other hand, represents the actual chronological chain of events that

happened during a specific period in time. For example, the diffusion of the motor

car usually takes the shape of an S-curve, regardless of the point in historical time in

which it takes place.

In his article ‘A Car for the Great Asian Multitude’, sociologist Rudi Volti

compares today’s aggregated diffusion pattern of car ownership in India and China

with yesterday’s in, foremost, the United States and Europe. Volti’s study shows how

diffusion curves can be compared in both historical time and model time, since he

argues that the late-comers India and China progress in a similar way as the

forerunners the United States and Europe did in the early twentieth century.11
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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 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.12

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.13 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 analyze and discuss economic, political

and geographical explanations for the differences between Swedish and Norwegian

private car ownership since 1950. Our main questions are: What does the relation

between the Swedish and Norwegian private car diffusion look like? Can it be

explained with national differences in income, institutional settings and trans-

port infrastructure and population settlement? Can it be explained with regional

differences in income and population density?

First, 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, second, 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. Finally, taxes and

regulations will be added as an explanation to these patterns.

Private car ownership in Sweden and Norway since 1950

During the 1950s mass motorization had its breakthrough in many Western

European countries. Sweden was one of the leading countries, with a private car
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density of 36 cars per 1,000 inhabitants in 1950 and 87 in 1955. Norway, with its 20

and 36, respectively, was on the European average, but way behind Sweden, although

Norway had almost the same GDP per capita level.14 Gustav Nielsen states that

Norwegian car ownership was approximately 10�12 years behind the Swedish in

1960.15 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 1,000 inhabitants

only were 55.32% and 39.40%, respectively, of the Swedish level.

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.16 Between 1950 and 1960 Sweden had a rapid diffusion of cars when

the car fleet quadrupled. During the same period, Norwegian car diffusion was still

in its introduction phase according to Østby.17 In the 1960s Norwegian car diffusion

reached the expansion phase and developed towards mass motorization.18

Next 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’.19 There are also other

secondary factors influencing car ownership, such as changes in the household

structure, but they will be given less attention in this article.

Income levels and preferences for private cars

In Currency Gifts, Convergence and Divergence in Two Neighbouring Economies

(2006), economist Ola Honningdal Grytten and economic historian Magnus

Lindmark state that ‘between 1905 and the 1970s the two countries showed close

growth rates and income levels, with a minor advantage to Sweden’.20 As shown in

Table 2, Sweden had a higher GDP per capita than Norway until 1980. During the

Table 1. Private cars per 1,000 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-in
stitute.se/Doclib/Import/101/ss_2006_4.xls#‘Tabell 1’!A1 (accessed 2 October 2007); http://www.scb.se/
statistik/BE/BE0101/2006A01/Be0101Folkmängd1860-2006.xls (accessed 7 June 2007); http://www.ssb.no/
aarbok/tab/tab-046.html (accessed 17 September 2007).

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

Note: Mainland here represents the non-offshore GDP.
Source: Honningdal Grytten and Lindmark, the numbers are originally taken from Krantz and Schön
(Sweden) and Honningdal Grytten (Norway).
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latter half of our time period, Norway’s GDP level per capita increases more rapidly

than Sweden’s.

The Norwegian GDP per capita increase after the 1970s can largely be explained

by the oil findings.21 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 benefit all Norwegian citizens directly 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 cannot 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’,22 the diffusion of the car meant 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 personal transportation and the individual’s preference for different

modes of transportation.

When society and the economy develop, new travel patterns follow, with

increasing car ownership being 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 development of

personal transportation in passenger kilometres over time, which covers the travel

distance. Table 3 shows different complementary means of transportation as a

percentage of the total for the years 1965, 1980 and 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.23

Already in 1965 the private car took shares of 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 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).24

As well as the comparison of personal transportation in percentage terms, the

increase in passenger kilometres over time can best be visualised in absolute

numbers. An example here is road transport where the use of private cars in Sweden

has increased from 47 billion passenger kilometres in 1965 to 91 billion in 2000, and

transportation by bus has increased from 6.8 to 9.3 billion between 1965 and 2000.25

In Norway this development has been more rapid, but from a lower level, with an
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increase in private car transportation from 10 billion passenger kilometres in 1965 to

47 billion in 2000. Transportation by bus has increased from 3.3 to 4.2 billion

between 1965 and 2000.26

Per Kågesson, a researcher and environmental debater, has estimated the

connection between economic growth and the demand for transportation. He shows

that the increase in car transportation in Sweden during the 1950s was 9.9% to every

percentage of GDP increase. This relation during the 1990s was only an increase of

0.24% for every percentage 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.27

This remarkable change in personal transportation and especially for the private

car reflects rapid growth and a new composition of the car fleet. 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 fleet, and its composition over time, can give us

more information about the diffusion patterns of the private car. First, it is of

interest to visualize the development through a two-country comparison showing the

evolution of the aggregated car fleet, 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�1986 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 1987.28 Between 1950 and 1990, Østby identifies four peaks

for Norway: 1961, 1969, 1977 and 1986.29

However, when comparing the development of the car fleet in two countries one

must also take into consideration the age, weight and make of cars since, for

example, extended longevity can be an important factor behind an increase. In

Sweden the average age of the private car was 9.6 years in 2000, which makes the

Swedish car fleet one of the oldest in the EU member countries.30 The Norwegian

Table 3. Personal transportation in passenger kilometres (% of total)

1965 1980 2000

Sweden Norway Sweden Norway Sweden Norway

Road transport* 88.9 83.5 88.4 88.0 87.3 86.4

Private car 77.0 57.8 79.5 74.8 78.5 74.6

Bus 11.1 18.8 8.6 10.5 8.0 6.7

Rail transport 10.7 11.6 10.0 6.8 8.9 5.2

Railway 8.7 9.4 8.3 5.5 7.2 4.5

Subway 2.0 2.2 1.8 1.2 1.7 0.8

Air transport 0.5 1.6 1.7 3.6 3.1 7.1

Sea transport � 3.3 � 1.6 0.7 1.3

Car ferries � 0.7 � 0.8 � 0.5

Other ferries � 2.6 � 0.8 � 0.9

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Note: Road transport also includes taxis, motorcycles and mopeds for Norway, and motorcycles for
Sweden.
Source: SIKA PM 2004:7, Statistisk sentralbyrå 2003.
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car fleet, with an average age of 10.2 years in 2005, is even older in a European

perspective.31 About 40% of the private cars in Sweden are more than 10 years old.32

The slow renewal of the Swedish car fleet is explained by Kågesson as a

consequence of Swedish preferences for larger and more expensive cars. In Sweden

big cars and SUVs account for more than 42% of total sales. In Norway the same car

models only account for 23%.33 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 1,500 kg increased from 8% to 50%, while the percentage of lighter cars

decreased.34 Thus, The Swedish car fleet 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.

Political regulations and taxes

Swedish and Norwegian economic policies and institutional settings have in general

developed along partly different paths.35 Boge argues that the Norwegian constitu-

tional setting for a long time has given the peripheral and sparsely populated parts of

the country a strong influence on infrastructure investments like road and railway

building.36 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.
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Figure 1. New registered cars per capita in Norway relative to Sweden, 1955�2000.

Source: Bilismen i Sverige & Bil- og veistatistikk.
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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

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. Yet 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.37 The import restriction was abolished in October 1960,

and this became the start of the rapid expansion of Norwegian car density.38 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.39 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% of the import price.40

In total, it has been more expensive to own and drive a car in Norway according

to investigations of household expenses. For example, the annual costs for a ‘normal’

car, including taxes on buying, owning and using, was 77.3% higher in Norway than

in Sweden in 1980.41 Also, in the 1970s the annual total cost for owning and driving a

car as part of household income was estimated to be 11.6% in Sweden and 15.1% in

Norway.42 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 many European countries around 30% of the total sales of

new cars per year are company cars. In Sweden this share has been estimated to be

35�50%.43 A large share of company cars can have two major effects on the car fleets

development and composition. First, when these cars become available on the

market for used cars, they generally become affordable for private consumers since

the dramatic drop in value during the first years have been paid by companies.

Second, a large company car share will also have an impact on the long-term

composition of the car fleet since 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. Economist Farideh 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.’44

Until 1997 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.45 In Norway

the regulation had been tightened in the same way in 1986.46 After these shifts in
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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 2001.47 In Norway the number of company cars has

increased in a similar way and levelled out in the 1990s between 170,000 and 190,000
cars.48 Thus, Norway has approximately the same number of company cars as

Sweden, although Sweden has a car fleet that is twice the size of the Norwegian one.

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 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 fleet.49

It becomes necessary to investigate the regional aspects of car density in

comparison between Sweden and Norway since the aggregated national develop-

ment 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, urbanization levels, and national and regional

road building.

Population settlement, urbanization and road building

Today, big cities in general have a lower car density than more sparsely populated

areas in the countryside.50 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 urbanization. This is not surprising
since geography, topography and land area 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% of the Swedish.51 The Norwegian population (4,640,219 inhabitants)

was in 2005 about 51% of the Swedish (9,047,752 inhabitants). This relation has been

the same for the whole time period.52 Inhabitants per km2 land area in Sweden in

2005 were 28, and in Norway 15, which makes Norway one of the most sparsely

populated countries in Europe.53 In order to overcome these differences in geography

and population when comparing car ownership and the development of the car fleet
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 urbanization has varied over the time

period. In Sweden, urbanization was rapid during the 1960s and altered the relative

proportion of city and countryside populations.54 As shown in Table 4, 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 urbanization, which also was rapid in the 1960s

according to Østby, started from a lower level and has not yet reached the Swedish
1970 level.55

Overall, Norway’s population is to a higher degree living in more sparsely

populated areas than Sweden’s.56 The pace of urbanization has been higher in

Norway 1950�2000 than in Sweden, although Norway still has a lower degree of
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urbanization since the Norwegian starting point in 1950 was 14 percentage units

below the Swedish.57 The car density’s relation to population density is usually a

relatively good measure of the ‘maturity’ of the diffusion of cars.58 To characterize

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 counties59 in

Sweden and Norway appear to be a suitable regional level to examine since these

regions to a large extent have been politically responsible for regional transport

policy and planning (e.g., road building). Densely populated areas in percentage

terms on a county level might show differences that 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% during the entire time period, when the county with the lowest degree,

Gotland, had a share that went from 38% in 1950 to 57% in 2000.60 The same

proportions goes for Norway, were the county with the highest degree of

urbanization, Oslo, had a corresponding share of 99% or more over the time period

and the county with the lowest degree, Sogn og fjordane, had a share of 25% in 1960

and 52% in 2000. There are more counties with a lower degree of urbanization in

Norway than in Sweden, since the populations in four Norwegian counties in 2000

have a degree between 52% and 55% in comparison to only one below 60% in

Sweden.61

One must also bear in mind the geographical differences, where Norway has a

topography that might be one explanation for the differences in the degree of

urbanization. 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 urbanization 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 1,000 inhabitants it becomes clear that there are differences

between, as well as within, the countries national levels. Figure 2 shows the variation

for the Swedish and the 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.

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

Table 4. Population in densely populated areas, 1950�2000 (% of total)

1950 1960 1970 1980 1990 2000

Sweden 66 73 81 83 83 84

Norway 52 57 66 70 72 77

Source: Statistisk årsbok (Statistical Yearbook for Sweden); Statistisk årbok (Statistical Yearbook for
Norway).
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which is also the most peripheral (northern) county. This also goes for 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. Since 1965 Stockholm has been the county with the lowest car

density. Thus, in Sweden, the sparsely 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

urbanization 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 between 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 motorway during

the whole period.62 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 number of kilometres of paved roads might be of greater
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Figure 2. Variation in car ownership per 1,000 inhabitants for the Swedish and the

Norwegian counties, 1950�2005.

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 (accessed

2 October 2007); http://www.scb.se/statistik/BE/BE0101/2006A01/Be0101Folkmängd1860

-2006.xls (accessed 7 June 2007); http://www.ssb.no/aarbok/tab/tab-046.html (accessed 17

September 2007).

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 are taken from Boge and Knutsen, Norsk vegpolitik etter 1960, 30, and
for 2003 from Bil- og veistatistikk 2006.
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importance since it influences the attractiveness of car ownership at the regional and

local levels.
If the degree of paved roads as a percentage of total kilometres on a national level

is compared, it can be stated that Norwegian road building was lagging behind that

of the Swedish until the 1980s, and that differences on national level regarding the

degree of paved roads at the present time is extremely small, as shown in Table 6

below.

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 as a percentage of total public roads is larger in Norway than in

Sweden until the 1990s (Figure 3). This reflects the fact 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.63

Altogether the patterns of regional road building point to a Norwegian lag of

around twenty 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.64

Although the emphasis in Boge’s dissertation was on the building of trunk roads and

motorways, he also gave an overview of how the local roads in Norway over time

have been favoured and concluded 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’.65 According to Dag Bjørnland, Norwegian transport ideology

during the 1970s and 1980s was characterized 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 the Swedish.66

We have now established that Norwegian and Swedish car diffusion differs on

many levels and for several reasons. In the next step, we will investigate the

correlation between income, population density and car ownership. The purpose is to

examine if the Norwegian 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?

Table 6. Paved roads (% of total km) in Norway relative to Sweden (Index, Sweden�100)

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

Norway 66.67 50.00 32.50 36.60 42.31 91.94 94.20 98.59

Source: Statistisk Årsbok, Statistisk Årbok, Bilismen i Sverige & Bil- og veistatistikk.
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Population density, income levels and car ownership in Sweden and Norway since 1950

Norway is a latecomer compared to Swedish car diffusion, but now has

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 was 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.

First, 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 took off in the 1960s. If that was the case, income levels should be

of less importance for Norwegian car diffusion after 1960. Second, Norwegian

regional policy and transport ideology emphasized, according to Boge, regional

equality rather than demand from 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 1,000 inhabitants,

the population density per square kilometre, and the taxable income level in Swedish

and Norwegian counties from 1950 to 2000. First, in both Sweden and Norway,
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Figure 3. Variation in paved roads in percentage of total public roads in the Swedish and the

Norwegian counties 1950�2005.

Source: Statistisk Årsbok, Statistisk Årbok, Bilismen i Sverige & Bil- og veistatistikk.
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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).67 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 on the regional level.

Furthermore, 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 still valid since the

Norwegian development could be explained partly as 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 analyzed in the next part of the article.

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**

Significance (2-tailed) 0.797 0.307 0.681 0.000

Cars/1000Inh60 Pearson Correlation �0.382 �0.269 0.024 0.784**

Significance (2-tailed) 0.060 0.194 0.918 0.000

Cars/1000Inh70 Pearson Correlation �0.434* �0.459* �0.119 0.175

Significance (2-tailed) 0.034 0.024 0.616 0.460

Cars/1000Inh80 Pearson Correlation �0.691** �0.863** 0.219 0.423

Significance (2-tailed) 0.000 0.000 0.368 0.071

Cars/1000Inh90 Pearson Correlation �0.744** �0.769** �0.088 0.130

Significance (2-tailed) 0.000 0.000 0.719 0.595

Cars/1000Inh00 Pearson Correlation �0.714** �0.668** �0.255 �0.012

Significance (2-tailed) 0.000 0.000 0.291 0.961

Notes: 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). Number of counties in Sweden: 1950�1960, 25;
1970�1990, 24; and 2000, 21. Number of counties in Norway: 1950�1970, 20; and 1980�2000, 19. 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.
Source: Statistisk Årsbok, Statistisk Årbok, Bilismen i Sverige & Bil- og veistatistikk.
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Discussion and final conclusions

In this article we have investigated the relation between Swedish and Norwegian

private car diffusion and whether it can be explained with national differences in

income, institutional settings and transport infrastructure and population settle-

ment. 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 fifteen 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 via 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. 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 1950. Despite

this, Norway has today almost the same car density as Sweden. Yet 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
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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 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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Abstract 

The diffusion of private cars in Sweden has not yet been examined in a national long-run 

perspective covering all individuals. This paper examines whether the diffusion of private cars 

followed the over-all socio-economic and geographical changes in Sweden from 1960 to 

1975. In particular, it asks if ownership per capita followed changes in incomes or changes in 

population density (urbanisation). In the 1960s Swedish traffic and regional policy aimed at 

making the car an instrument for national integration and regional equality, and making it 

available throughout the country. This article tracks the effects of that policy. The analysis is 

based on Swedish parish-scale 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 for the diffusion of private cars in Sweden between 1960 and 1975. National 

policy goals regarding cars as devices of regional integration and equalisation were not 

fulfilled up to 1975. 
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Introduction 

Beginning in the 1950s, Sweden started its transformation into a car society and became the 

most motorized country in Europe by the 1960s.1 However, the Swedish diffusion of private 

cars has not yet been examined in a national long-run perspective covering all individuals. 

Instead, this historical process has been studied in a rather fragmented way dealing with 

specific groups of car owners or limited parts of the country.2 Some research has been done 

for the 1950s,3 but little is known about the more general relationships between the car 

owners and the rapid economic and social changes in the Swedish economy and society in the 

1960s and later. There is also evidence from studies of other transport modes, especially 

railways, that Swedish infrastructure policy since the mid-nineteenth century has been 

politically biased towards regional equality and national integration. There is a need, 

therefore, to investigate the national 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.4 This article builds on Swedish census data including 

all individual private car owners from 1960 to 1975: these data provide a unique opportunity 

to trace private car ownership geographically as well as socio-economically and can 

illuminate the patterns of long term development of automobility.  

The general purpose of this article is to analyse the long term relationship between the 

geographical and socio-economic diffusion of private car ownership in Sweden. 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 per capita car ownership follow 

changes in incomes or changes in population density? These questions are related to the 

period from 1960 to 1975 especially. The rapid Swedish economic transformation during the 

1960s not only meant a rapid increase in GDP per capita (always an important explanation for 

increasing car ownership), but also shifted the focus of economic growth to new parts of the 
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country. This economic and geographical shift is visible in the rapid migration from the 

northern to the southern parts of Sweden in the 1960s. Moreover, the economic changes also 

brought with them changes in population density in different parts of the country. 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 also examine population 

density as a possible explanation for regional differences in car ownership. Since the private 

car also opened up new economic possibilities, for example commuting, we also investigate if 

the most important explanation for changes in car ownership is changes in population density 

or changes in income levels.  

We start with a short review of Swedish socio-economic development since the 1950s 

with an emphasis on the transport sector and regional differences. Next we analyse the 

development of private car ownership and relate it to income levels and regional change. 

Finally, we draw some conclusions about the relationship between income levels, population 

density and private 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.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 

national level helped to create political demands for subsidies and investments in transport 

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. Kaijser 



 4

argues that the Swedish state has been very active in promoting national systems for the 

network industries, including transport and communications infrastructure, since the 

nineteenth century.7 Similarly, Lindert shows that the Swedish welfare state 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.8 

But is this general pattern of State activity and political goals for regional equality 

within the transport sector at large also true for the diffusion of private car ownership in 

Sweden? If so, population density and income levels should play a relatively small part in 

explaining private car ownership. 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. He shows that car ownership and 

the construction of a national road network, including sparsely populated areas, were 

considered as political instruments for democracy and national integration, although economic 

growth was the central goal.9 In 1958 the public investigation Vägplan för Sverige (Road Plan 

for Sweden) established the design and construction of the national Swedish road network for 

the following twenty years and was a central part of this national policy. A second road plan 

was formulated in 1969 because road construction could not keep up with the rapid expansion 

of motor traffic.10 

The construction of Swedish highways began in the 1950s although the most rapid 

expansion occurred during the 1960s and 1970s.11 Between 1950 and 1980 the national 

highway network increased from 54 kilometres to 809 kilometres.12 This development was in 

contrast to neighbouring Norway where high taxes on private cars and a slow expansion of the 

highway system hampered Norwegian automobility.13 Political decisions on taxes, road 
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building and other regulations could indeed play a significant part in the development of 

automobility.14  

 

Income levels and preferences for private cars 

Income levels and travel preferences are two important explanations of private car ownership 

and they usually differ between city and countryside, and between countries. An increase in 

income does not automatically lead to an increase in private car ownership if other modes of 

transportation are available. In the long run, the dynamics of changing income levels, 

preferences and the diffusion of innovations, for example the private car, are usually 

illustrated with an ‘S-shaped’ curve.15 Three phases can be identified within such a curve that 

depicts rate of technology adoption. In the introductory phase the sales of a new product starts 

slowly; in the expansion phase the adoption rate accelerates as information about the product 

spreads and as consumers get access to the product; in the saturation phase the product stock 

declines to zero and sales are mostly replacement purchases.16 The variation in the slope of 

the ‘S-shape’ product diffusion curve depends on whether the diffusion of the innovation is 

rapid or not.17 The level at which a market is saturated (everyone who wants the innovation 

has it), may differ in per capita ownership from one innovation to another.18 Indeed, an S-

shaped rate of adoption does not predict anything about how long each phase will last. Neither 

does it say anything about the per capita level of ownership that triggers a new phase.  

Jacobsson illustrates the introduction-process of the car with a few factors that most 

likely will influence the speed of the diffusion process, namely, infrastructure, alternative 

modes of transportation and settlement structure. Other factors are fixed and variable costs for 

owning and driving a car as well as the preferences for owning a car, and income.19 By 

studying new car registrations, car scrapping and net-increase, Jacobsson concludes that 

neither Sweden nor any other country had reached the maturity level in 1976.20 On an 



 6

aggregated level, and contrary to Jacobsson, other analyst claims that the diffusion of private 

cars in Sweden was in its introduction phase during the inter-war years, in its expansion phase 

in the 1950s and 1960s, and in its saturation phase from the 1970s.21 The authors do not 

explain their classification or refer to previous studies.  

The problem of defining innovation adption phases is not a Swedish phenomenon. For 

example, Bjørnland uses three periods (1875-1913, 1913-52 and 1952-86) in his description 

of the Norwegian development pattern of freight and passenger transport performance.22 In 

his dissertation about the car and the Norwegian society, Østby studies motorized mobility 

based on three phases of development: an introductory phase from 1945 to 1960, an 

integration phase (1960-75), and from 1975 to 1980 a consolidation phase.23 Boge uses 

similar phases as Østby (prior to 1945, 1945-59, 1960-81 and 1981-2005) in his research into 

Norwegian road policy.24 In this matter there are different opinions, often depending on what 

is measured and during which point in time the study is carried out. In our investigation we 

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 (Figure 1).25 Since a first indication 

of saturation sets is during the second half of the 1970s we believe that a study of the period 

1960-75 can reveal the phase when the private car diffuses throughout the country and also 

when the car-owners became a more heterogeneous socio-economic group.26  
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Figure 1 Cars per 1000 inhabitants in Sweden 1920-2000  

Source http://www.scb.se/statistik/BE/BE0101/2007A01a/Be0101Folkmängd1860-2007.xls, 

2008-06-12, Bilismen i Sverige (2006) 

 

Car ownership per capita increased rapidly from the 1950s to the 1970s in Sweden (Fig. 1). At 

the early stage of diffusion this measure of car ownership is generally closely connected to 

GDP per capita, an expression of wealth. In pre-war Sweden the diffusion of private cars was 

modest in comparison to the US with its higher GDP per capita level. In Sweden, however, 

the first cars appeared on the streets at the turn of the twentieth century around the same time 

as in the US, France and Germany.27 Between 1925 and 1938 Swedish car ownership 

increased from 10 to 25 cars per 1000 inhabitants.28 The diffusion process slowed down at the 

outbreak of the Second World War. In comparison to other Western European countries the 

Swedish diffusion after the Second World War was relatively rapid: the Swedish car fleet 

quadrupled between 1950 and 1960.29 

Previous studies of the relation between income levels and car ownership point in other 

directions. Wallander argues that during the 1950s a rising income level was not decisive for 
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private car ownership since a larger relative increase could be identified in the lower income 

classes than in the higher ones between 1950 and 1954. Despite this, Wallander identifies 

most new car owners in the higher income bracket.30 On the other hand, Jacobsson finds that 

car ownership at the aggregated level increases together with incomes.31 It is likely, however, 

that this relationship gets weaker over time, mostly because of an expanding market for used 

cars.32 The sales of used cars were twice as high as the sales of new cars during the period 

1967 to 1971.33 Figure 2 shows the relation between the changes in GDP per capita and the 

registrations of new private cars.  
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Figure 2 New car registrations and GDP per capita (in dollars, 1990 fixed prices) in Sweden, 

1950-2000 

Source Bilismen i Sverige, http://www.ggdc.net/maddison/, 2007-02-21 

Note: See 

http://www.ggdc.net/maddison/Historical_Statistics/BackgroundHistoricalStatistics_03-

2010.pdf for an explanation of the price levels. 
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There were three major peaks for new car registrations with the upswing 1960-65, 1973-76, 

1983-88 and 1994-99 (Fig. 2). One can assume that the individuals who bought new cars 

before the 1960s formed an “elite-group” of forerunners, or at least a relatively homogeneous 

group like the one identified in Wallander’s survey. This matches the introduction phase of 

new innovations as described by the so-called S-shaped curve. During the 1960s car 

purchases increased when durable goods became a part of the strong trend towards mass 

consumption. This coincides with the expansion phase, and also with the period of an increase 

of GDP per capita by 110 per cent between the years 1950 and 1975.34 The period after 1975 

shows signs of saturation, especially after 1990, with greater fluctuations in new registrations 

compared to changes in GDP per capita. 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 declining new registrations. This relation is especially visible during 

the international crisis in the early 1990s. According to Jacobsson, the downswing between 

1965 and 1967 when the international economic situation was still very strong can be 

explained by new legislation on the compulsory inspection of motor vehicles and the shift to 

right-lane traffic since especially the latter entailed a hestitation regarding car purchase.35  

Sweden was moving rapidly towards becoming a car society during the 1950s and 

1960s (Fig. 2). The aggregated data on car registrations need reconsideration, however, to 

understand better the underlying driving forces and characteristics of the diffusion of private 

cars. Analysis of changes in the composition of the car fleet, and of the geographical and 

economic diffusion of cars provides insight into the factors influencing car ownership over the 

long term. 
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Development of the Swedish car fleet, 1950-2000 

Increase in car ownership per capita is followed by a more diversified car fleet and more 

heterogeneous car owners. Changes within the car fleet can in principle occur in three 

different ways, involving singly or in combination, addition of new registrations, scrapping of 

old cars, and extended longevity. To explain the diffusion of private cars, we need to break 

down the increase in car ownership shown in Figures 1 and 2 into these three components. If 

for example the car fleet increases due to extended longevity instead of new registrations, it 

could indicate that income levels were less important. 
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Figure 3 New registrations, scrapped cars and net increase of the Swedish car fleet, 1949-

2000 

Source: Bilismen i Sverige  

 

From the mid-1950s to the early 1970s the net increase in cars in Sweden has been between 

approximately 87,000 (1967) and 132,000 (1963) units per year, as shown in figure 3. From 

the mid-1970s greater fluctuations can be observed, with a peak in 1988 and negative values 
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in 1977, 1978, 1992 and 1993. In the 1970s these negative values can be explained by a 

significant number of de-registered cars, and in the 1990s they coincide with a sharp reduction 

of the private consumption due to the economic situation.36 These fluctuations mirror the 

dependency between car sales and the contemporary economic situation.37 However, this 

relationship is complex as the international crises during the 1970s coincide with a peak in 

new car registrations. The cars in the Swedish car fleet also have an increasing longevity 

compared to the European average.38 This can be explained partly by the high degree of 

Swedish cars in the car fleet: SAAB and Volvo vehicles have a relatively long life span.39 The 

percentage of Swedish cars in new registrations was 33.7 % in 1960, 43.6 % in 1970, and 35.8 

% in 1975.40 

The age structure of the Swedish population and new driver’s licences is another 

possible explanation for the net increase of the car fleet, 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.41 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 children also contributed to an upswing in the number of 

issued licenses.42   

 

Private car owners in the centre and the periphery 1960-1975 

At the national scale, the relation between aggregated private car ownership and aggregated 

incomes shows a strong connection between the development of the car fleet and GDP per 

capita until the 1970s when other factors appear to become more important. This aggregated 

pattern might however conceal other factors behind private car ownership. It remains to ask 
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whether the diffusion of private cars between 1960 and 1975 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 private car ownership was already established. 

One way of analysing the geographical 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 thereafter spread to the countryside, in a 

movement from the centre to the periphery.43 When plotted on a map, the increase in private 

car ownership over time should pattern of concentric rings radiating out from the cities to the 

countryside, and later to other 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 

the national increase in cars per capita stagnates together with a convergence of cars per 

capita between regions. 

The geographical diffusion of cars at the county level provides a first rough picture of 

the regional diffusion of private cars. Differences in private car ownership per 1000 

inhabitants decrease rapidly between the twenty-five Swedish counties from 1950 to 1970.44 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. Indeed, Wallander found that the typical Swedish car owner in the middle 

of the 1950s was a married and self-employed, middle-aged man living in the countryside.45 

This tells us that in the 1950s automobility had not yet become ‘the strong democratic power’ 

that it was expected to be.46 There is reason to believe that this was also the case in the 1960s, 

although the political goals for regional equality seem 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. It seems also that the county levels could be too aggregated for a study of the 
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diffusion of the private car since the dynamics in the diffusion pattern disappears into average 

numbers. The structure of both population density and incomes becomes disguised within the 

counties: communities and parishes within counties do not have a homogenous economic 

structure. Existing surveys have not focused on the development of the private car ownership 

within the Swedish parishes.47  

The parish is the smallest measurable geographical unit in the Swedish census. To make 

a parish survey possible detailed population data are required. 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. The census was carried out every 

fifth year between 1960 and 1990. The primary data in the FoB contain information collected 

from the population register and directly from the citizens using forms.48 Information about 

car ownership is recorded on the parish level. There are approximately 2,400 parishes for each 

investigated year. There are good reasons to assume that cars owners reside in places other 

than at the centre of the parishes which justifies surface based calculations.  

Based on the data set, private car ownership was smoothed by an inverse weighted 

distance interpolation method.49 This tool creates a measure of car ownership per capita 

(thousands) across the entire territory by assigning values in accordance to values of 

neighbouring parishes and the distances between them. For a given square kilometre the 

calculated value is a distance decay function of neighbouring parish points. Since the 

distribution of parishes is spatially skewed (there are many more parishes in southern Sweden 

compared to northern Sweden), we chose to employ a variable search radius. This means that 

the procedure adjusts the radius so as to satisfy a condition of pre-specified numbers of 
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parishes. As a result, the interpolation carried out in northern Sweden is as effective as the one 

made in southern Sweden, although the parish density is much higher in the latter region. 

The calculation of interpolated surfaces generates three maps of car ownership per 

capita (thousand) for the years 1960, 1970 and 1975. In order to elucidate changes in 

ownership, comparisons were made between the years 1960 and 1970, as well as 1970 and 

1975 (Fig. 4). Based on these calculations it can be seen where car ownership increased and 

where it decreased during these years. Darkening shades on the maps show increases in car 

ownership per 1000 inhabitants at the age eighteen and older. The most significant change in 

car ownership from 1960 to 1970 can be seen within a triangle that stretches from Gothenburg 

to Stockholm, and also over the West coast from Gothenburg to Malmö. 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.50 For the years 1970-75, car ownership still increases above 

average within this triangle, although northern Sweden’s peripheral parts showed a large 

increase in car ownership which was not the case in 1960-70 (Fig. 4b).  
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 Figure 4: Change in car ownership in Sweden, 1960 to 1970 (a) and 1970 to 1975 (b) 

Source: Folk- och Bostadsräkningen, 1960, 1970 and 1975   

 

Sweden’s big cities (Stockholm, Gothenburg, Malmö), have increases in car ownership that 

started before 1960. During the 1940s the degree of automobility was higher in the big city-

regions than in the rest of the country. However, this changed in the 1950s when the increase 

in car ownership in the big city-regions was slower compared to the national average.51 The 

maps show car ownership increasing faster in the surroundings of Stockholm, Gothenburg and 

Malmö than in their centres. This is evidence of a suburbanisation process which is striking in 

the areas surrounding Gothenburg and Stockholm. A dark ring surrounding city centres (Fig 

4a) indicates car diffusion maturity and also city development. Later, this dark ring is diplaced 

further from city centres (Fig 4b). In Stockholm’s inner city there is actually a negative 
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development in absolute numbers in a few parishes, for example Östermalm. City 

development can be characterised as changes in the city structure regarding for example new 

suburbs, 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 new housing policy goal 

was set during the 1960s. The government aimed to build one million apartments in ten years 

(between 1965 and 1974).52 As a consequence of this new form of city expansion, 

underground train travel became an alternative to the car in the 1960s and 1970s in 

Stockholm.  

Parallel suburbanisation processes can be identified nationwide in medium-sized towns 

in the period 1960-75. The medium-sized towns’ share of total population increased from 13 

per cent to 21 per cent between 1950 and 1970.53 Linköping, Uppsala and Örebro in the 

industrial region and Umeå in the northern periphery serve as examples. The difference 

between these towns and the big cities is that car diffusion starts in the centre of the towns and 

later spreads to their surroundings. This indicates that car ownership before 1960 was still in 

its introduction phase in these medium-sized towns.  

Within the most peripheral and sparsely populated areas in Sweden there was a low 

degree of change in car ownership in the decade 1960-1970. In the North the exceptions are 

the towns of Sundsvall, Luleå, Umeå and Östersund where a somewhat higher change in car 

ownership can be seen. However, there was a relative increase in the northern periphery, 

especially in the western inland areas (Fig. 4b). In the southern peripheral parts of Sweden the 

changes in car ownership are less obvious than in the north. Along the East coast, between 

Stockholm and Malmö, the diffusion of car ownership is modest in comparison to the rest of 

the country in both time periods. One exception here is Öland, the island closest to the 

mainland. This case is a good example of the significance of political decision-making for 
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both accessibility and changes in car ownership. The Öland bridge which links the island to 

the mainland was constructed between 1967 and 1972, and has contributed to increased 

automobility on the island.54 Car ownership on Öland changed more from 1970-1975 than 

from 1960-1970 (Fig 4).  

Urbanisation was rapid in Sweden during the 1960s and altered the relative proportion 

of city and countryside population. The national city population as a percent of the total 

population in Sweden rose from 66.2 in 1950 to 82.7 in 1975. The county with the highest 

degree of urbanisation, Stockholm, had over 96 per cent of its population urbanised. The 

county with the lowest degree of urbanisation, Gotland, had a share that grew from 38 per 

cent in 1950 to 53.7 per cent in 1975.55 One consequence of urbanisation was that peripheries 

became even more peripheral, although the population in the peripheries also became more 

concentrated. 

The geographical pattern of changes in private car ownership from 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. 

However, it does not say anything about the relations between the geographical shift of the 

population, the change in income levels and car ownership.  

 

Driving from the centre to the periphery: income levels or population density? 

Investigating the relationship between changes in population density and income levels in 

Sweden helps to answer the question if Swedish automobility followed the general transport 

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? Did 
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the diffusion of private cars come from increasing incomes within the same region or was it a 

consequence of new car owners being added with the same income level in new regions?  

In answering these questions it is useful to examine the estimated numbers of cars per 

capita for different income levels and population densities for the years 1970 and 1975.56 The 

estimates in Tables 1 and 2 are based on parish data. 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 between the years, from 0.27-0.35 cars per 

capita in 1970 to 0.37-0.45 in 1975. It is the persons with the highest income levels in the 

most densely populated areas who 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 Swden in 1970  

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%. 

Source: estimates based on parish data, GLM 

 

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 people with higher 

incomes are car owners to a greater extent than people with lower income levels. The columns 

in the table, i.e. car ownership in different parts of the country, do not show the same clear 
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pattern. It is not the case that people in densely populated areas own a car to a greater extent 

than the ones in sparsely populated areas.  

 

Table 2  Estimated number of cars per capita in Sewden in 1975  

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%. 

Source: estimates based on parish data, GLM 

 

It seems that car ownership is lower in the densely populated areas, a case that is especially 

clear for the people within the lowest income level in 1970. However, Table 2 shows that 5 

years later this group has become car owners to the same extent as people of less means in 

other parts of the country. Accordingly, it appears that income level has a more significant 

effect on car ownership than population density. This conclusion corresponds with Volti’s 

study of Spanish mass motorisation.57 

 

Conclusion 

In this article we have investigated the diffusion of private cars in Sweden, especially during 

the period from 1960 to 1975. We have also investigated the diffusion developed towards 

regional equality and equal availability all over the country and for different income levels 

according to the policy goals for the entire transport sector. If transport policy goals were to 

be fulfilled, income levels and regional differences should at least over time decrease in 
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importance for private car ownership. The analysis is based on Swedish census data 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 fleet 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 fleet. 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. This analysis showed that the increase in private car ownership primarily took 

place in less populated areas between 1960 and 1975. There was a relative increase in private 

car owners 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 private 

car ownership. Low 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 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. Swedish transport policy goals for equal availability across the country were only 

partially fulfilled before 1975. 
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”En ledande och samordnande funktion”  

Om trafiksäkerhetens reglering och organisation i Sverige 1950-2007 

 

 

 

 

 

Under 1900-talet har samhället och ekonomin alltmer byggts upp kring bilen. Bilsamhället har 

en positiv sida som ökad rörlighet, flexibilitet och frihet för individen samt en stor betydelse 

för den ekonomiska tillväxten. Bilismens samhällsekonomiska effekter tar sig uttryck i 

regionförstoringar, en mer spridd bebyggelse och förändrade fritids- och vanemönster för att 

nämna några stora samhälleliga omvandlingar.1 Bilsamhällets kostnader har emellertid blivit 

allt svårare att negligera och diskussionen kring ytterligare regleringar av vägtrafiken har 

blivit allt tydligare i olika offentliga beslutsprocesser. Till de uppfattade nackdelarna som 

följer av mer trafik efter vägarna kan nämnas ökade koldioxidutsläpp från en allt mer om-

fattande, tyngre och motorstarkare bilpark, trängsel och trafikolyckor av olika slag.2 Dessa 

negativa sidor har under senare år fått allt större utrymme i debatten kring bilismens framtid. 

Miljö- och trafiksäkerhetsaspekter har därmed tagit större plats på den trafikpolitiska agendan 

under de sista årtiondena. Av dessa två områden har trafiksäkerhet över tid haft en större 

genomslagskraft. Ett sentida uttryck för detta är Nollvisionen, där trafiksäkerhetens lång-

siktiga mål är ”[…] att ingen skall dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor inom 

vägtransportsystemet”3. Sedan litet mer än ett decennium fungerar den som ett övergripande 

ramverk för hur trafiksäkerhet ska hanteras i trafikpolitiken. Ett motiv till Nollvisionen åter-

finns i uppfattningen om att ”dödsfall och allvarliga personskador till följd av olyckor i väg-

                                                 
1 För vidare läsning om olika aspekter av det svenska bilsamhällets uppfattade fördelar, se t. ex Lotta Frändberg, 
Eva Thulin & Bertil Vilhelmson, Rörlighetens omvandling: Om resor och virtuell kommunikation – mönster, 

drivkrafter, gränser, Lund 2005; Olle Hagman, Bilen, naturen och det moderna: Om natursynens omvandlingar 

i det svenska bilsamhället, Göteborg 1999; Eva Lindgren, Bilism för regional utjämning? Studier av 

privatbilismens geografiska och socioekonomiska spridningsmönster 1950-2000, Umeå 2008. För ett 
internationellt perspektiv och USA:s utveckling, se t. ex James J Flink, The Car Culture, Cambridge, 
Massachusetts 1975; James J Flink, The Automobile Age, Cambridge, Massachusetts 1988. 
2 På senare år har en stor forskningsfråga varit bilparkens negativa miljöpåverkan samt hur densamma kommit 
att bli så bensinslukande som den faktiskt är och hur trenden ska kunna vändas. För vidare läsning i detta ämne, 
se t. ex Per Kågesson, 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, Brussels 2005; Per Kågesson, Vilken 

framtid har bilen?: En analys av vägtrafiken, Stockholm 2007; Tom McCarthy, Auto Mania: Cars, Consumers 

and the Environment, New Haven and London 2007. 
3 Proposition 1996/97:137, s 13. 
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transportsystemet utgör ett av de större folkhälsoproblemen i Sverige”.4 Alltsedan visionens 

tillkomst har det rått delade meningar om dess genomslagskraft. Kritiker har menat att 

Nollvisionen kan komma att verka inskränkande på den personliga friheten. De har även 

hävdat att dess uppkomst har inneburit en handlingsförlamning i trafiksäkerhetsarbetet, 

alternativt att enbart verkningslösa åtgärder införts, eftersom det saknats en åtgärdsstrategi för 

att nå uppsatta etappmål.5 Då de första tio åren utvärderats har det visat sig att målet om en 

halvering av antal döda i trafiken årligen mellan 1998 och 2007 inte uppnåtts, trots en 

minskning från 537 till 471 under perioden.6 En fråga som kan ställas är om organisering och 

reglering av trafiksäkerheten alltid motiverats utifrån ett folkhälsoperspektiv, och om motiv, 

medel och utfall relaterat till varandra på lång sikt. Det vet vi inte idag.  

Syftet med detta paper är att ge ny kunskap om hur trafiksäkerhetsområdet har 

organiserats inom den svenska staten mellan 1950 och 2007.7 För att undersöka detta följs de 

politiska motiven bakom Trafiksäkerhetsverkets etablering och nedläggning som två 

avgörande händelser för trafiksäkerhetsområdets organisering. Frågeställningarna är: Hur 

motiverades Trafiksäkerhetsverkets etablering och nedläggning? Hur återspeglas trafik-

säkerhetsområdets utveckling i Sveriges vägplaner under motsvarande period?  

Denna studie baseras på källmaterial i form av riksdagstryck såsom direktiv, 

betänkanden, motioner, remisser, propositioner och debatter i samband med Trafiksäkerhets-

verkets etablering och nedläggning för att på så sätt spegla de nationella beslutsprocesserna. 

För att besvara den andra frågeställningen kommer även ett urval av de vägplaner som upp-

rättats på nationell nivå under den berörda tidsperioden att studeras för att se hur trafik-

säkerhetsområdets utveckling återspeglats i dessa. Kvantitativa data, som antal dödade i 

trafiken, statliga medel för utbyggnad av vägnätet samt kilometer belagd väg, fyller också en 

viktig funktion. De visar på den faktiska utvecklingen över tid, vilken dels kan belysa inom 

vilken kontext besluten om trafiksäkerhetsområdets organisation fattats och dels kan kopplas 

mot vad som uppgivits och planerats för i respektive vägplan. 

                                                 
4 Proposition 1996/97:137, s 10. Enligt WHO (Världshälsoorganisationen) var trafikolyckor den nionde 
vanligaste dödsorsaken i världen år 2004. World Health Organization, Global Status Report on Road Safety: 

Time for Action, Genéve 2009, s ix. 
5 Gunnar Lind, Trafiksäkerhet som religion: Kritisk granskning av nollvisionen, i Krister Spolander red., 
Rationalitet och etik i samhällsekonomisk analys och Nollvision, Stockholm 2001, ss. 130, 134-134. 
6 Magnus Andersson & Evert Vedung, Målstyrning på villovägar: Om det trafiksäkerhetspolitiska etappmålet 

för år 2007, Uppsala 2005, ss. 10, 25. 
7 Att den tidsperiod som studeras inleds 1950 motiveras med att säkerhetstänkandet tog fart på allvar under 
1950-talet. Med trafiksäkerhetsområde avses det politiska område som syftar till att genom politiska åtgärder 
minska olycks- och skaderiskerna i trafiken. Med organisering avses i detta sammanhang de metoder som 
regering och riksdag använder för att styra och kontrollera trafiksäkerhetens utveckling. 
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Detta paper är disponerat enligt följande. Närmast diskuteras tidigare forskning om den 

svenska trafiksäkerheten som kommer att visa på behovet av att studera utvecklingen under 

hela tidsperioden 1950-2007 då det finns en kunskapslucka efter 1970-talet. För att få en 

uppfattning om kontexten kring trafiksäkerhetsområdets organisering, förs ett resonemang 

kring hur andelen döda i trafiken förändrats över tid kopplat till det komplexa förhållandet 

mellan stat och bilist. Därefter diskuteras statens roll för infrastrukturutbyggnad och hur det 

institutionella ramverket för trafiksäkerhet är utformat. Sedan studeras Trafiksäkerhetsverkets 

etablering och nedläggning som två avgörande händelser för trafiksäkerhetsområdets 

organisering. Hur trafiksäkerhetsområdets organisering tagit sig konkret uttryck i vägplanerna 

från 1958, 1970 och 1998, samt antalet döda i trafiken sett ut i relation till det statliga väg-

nätets utbyggnad, belyses därnäst. I den avslutande diskussionen kopplas sedan trafik-

säkerhetsområdets organisering samman med de politiska motiven och statsmaktens roll. 

 

Tidigare forskning om den svenska trafiksäkerheten 

Ett övergripande problemområde som denna artikel behandlar rör hur ett svagt kopplat 

infrastruktursystem kan styras och regleras mest effektivt. Med ett svagt kopplat infra-

struktursystem avses här ett icke-spårbundet system såsom vägtrafiken. Med ett starkt kopplat 

infrastruktursystem menas ett spårbundet system såsom järnvägen. De båda systemen kan 

med andra ord sägas vara varandras motpoler.8 En aspekt som särskilt bör beaktas är att 

vägtrafiken historiskt sett organiserats kring, och fortfarande starkt förknippas med, 

flexibilitet och individuell frihet. Det är svårare att reglera ett svagt kopplat system än ett 

starkt kopplat. Detta visar ekonomisk-historikern Ylva Hasselberg på i sin studie av 

regleringen av de två stora tekniska systemen ban- och vägtrafiken mellan 1858 och 1968.9 

Hon jämför hur säkerhetstänkandet för ban- och vägtrafiken tagit sig uttryck i beslutsfattandet 

och riksdagsdebatten, och kopplar genom att studera plankorsningsproblematiken samman de 

båda systemens skilda förutsättningar gällande teknik, organisation, aktörer, regelverk och 

beslutsfattande. Hasselbergs slutsats är att säkerhetstänkandet varit betydligt mer utvecklat 

                                                 
8 Charles Perrow, Normal Accidents: Living with High-risk Technologies, New York 1984. För en svensk 
tillämpning se Arne Kaijser, I fädrens spår: Den svenska infrastrukturens historiska utveckling och framtida 

utmaningar, Stockholm 1994, ss. 52-53. Kaijser menar att i ett starkt kopplat system kräver komponenterna 
noggrann anpassning till varandra och en störning i en del av systemet får ofta verkningar också för andra delar. 
Systemets är därför beroende av (central) samordning vilket påverkar organisationsstrukturen. En organisation 
ansvarar ofta för såväl byggnad och underhåll som drift av flödet. Motsatsen, ett svagt kopplat tekniskt system 
har lägre systemkrav på de olika komponenterna och löper av den anledningen lägre risk för att en störning 
sprider sig till andra delar. Behovet av centraliserad samordning är därför lägre vilket återspeglas i 
organisationsstrukturen där olika organisationer ofta ansvarar för underhåll och drift.  
9 Ylva Hasselberg, Fara eller frihet? Säkerhetstänkandet inom bantrafik och vägtrafik 1858-1968: en 

jämförande studie, Borlänge 2001. 
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och systematiserat för bantrafiken än vad det varit för vägtrafiken, eftersom bantrafiken 

fungerar som ett starkt kopplat system, styrt av en systemoperatör, vilket är vägtrafikens raka 

motsats.10  

Hur debatten om trafiksäkerhet tog sig uttryck utanför riksdagen mellan 1945 och 1965 

beskriver idéhistorikern Jonas Anshelm i en studie av den debatt som fördes på ledar- och 

kultursidorna i olika dagstidningar och berörda tidskrifter.11 Anshelm menar att den härskande 

bilden av denna tidsperiod, ”bilismens gyllene år”, som enbart teknikoptimistisk är felaktig. 

Han visar att kritiken mot säkerhetstänkandet inte växte fram under senare delen av 1960-talet 

som forskare tidigare hävdat utan fanns med redan under bilismens starka expansionsfas. 

Anshelm visar att trafiksäkerhetsdebatten före 1950-talet handlade om fordonet och vägen. 

Under 1950-talet svängde debatten och handlade till övervägande del om att trafikolyckorna 

hängde samman med den enskilda människans ansvar och beteende. Det som förespråkades 

var ofta individualpsykologiska orsaksförklaringar som till exempel bristande karaktär och 

dålig moral, manligt självhävdelsebegär eller att de som drabbades också var olycksbenägna i 

andra sammanhang.12 Mot slutet av 1950-talet och början av 1960-talet kom andra, mer 

tekniskt inriktade, orsaksförklaringar som pekade på bilens konstruktion och bilindustrins 

ansvar. Dessa innebar att åtgärder som trafiksäkerhetsforskning, trafiksäkrare bilar och 

fordonskontroller gjorde insteg.13 Anshelm menar vidare att en förbättrad vägstandard som 

ytterligare en aspekt av trafiksäkerheten alltid funnits med i debatten under åren 1945-1965, 

men i dagstidningarna hamnade denna fråga ofta i skuggan av diskussioner rörande individens 

ansvar eller hastighetsbegränsningars vara eller icke vara.14 

Som en vidareutveckling av Hasselbergs och Anshelms resonemang och slutsatser visar 

teknikhistorikern Per Lundin hur trafiksäkerheten getts utrymme under bilismens expansiva år 

då han, i likhet med  Anshelm, till övervägande del studerar det svenska bilsamhället under 

expansionsfasen. Lundin fokuserar på hur väg- och planeringstekniska experter arbetade med 

de problem kring trängsel och trafikolyckor som uppstod i samband med bilens möte med, 

vad han visar var, en oförberedd stad, i detta fall Stockholm.15 Lundin stärker Anshelms tes 

om att det var individen, inte samhället, som i beslutsprocesserna under 1950-talet pekades ut 

som ansvarig för trafikolyckorna, men menar samtidigt att det inte är hela förklaringen. Redan 

                                                 
10 Hasselberg 2001, ss. 61-62. 
11 Jonas Anshelm, Rekordårens tbc: Debatten om trafiksäkerhet i Sverige 1945-1965, Linköping 2005. 
12 Anshelm 2005, ss. 22-42, 55. 
13 Anshelm 2005, ss. 50-56, 65, 82-91.  
14 Anshelm 2005, ss. 95-96. 
15 Per Lundin, Bilsamhället: Ideologi, expertis och regelskapande i efterkrigstidens Sverige, Stockholm 2008, s 
33. 
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under slutet av 1950-talet fanns det en parallell uppfattning om att det var samhället som bar 

ansvaret för trafikolyckorna, vilket var det synsätt vilket sedermera fick genomslag under 

1960-talet.16 Anhängarna av den senare uppfattningen hävdade att det som behövdes för att 

komma tillrätta med trafikolyckorna var stadsplane- och vägbyggnadstekniska åtgärder. Ett 

exempel på detta är att högertrafikomläggningen under 1960-talet blev en trafiksäkerhets-

fråga. Lundin visar hur den användes som ett effektivt argument för att genomföra omfattande 

satsningar på bilismen i form av till exempel ombyggnation av vägar och trafikplatser.17 

Lundin identifierar två sammanlänkade principer som experterna agerade utifrån: dels ett 

åtskiljande av individ och bil i trafikmiljön, dels att de såg bilen som norm och att det var 

bilens behov som i första hand skulle tillgodoses.18 Med andra ord var det byggandet av ett 

bilsamhälle som skulle bidra till att lösa problemen med trafikolyckor, och åtgärder som 

föreslogs och genomfördes på 1960-talet bidrog till en tätare sammankoppling av trafik-

systemet.19 Det senare kan ses som en vidareutveckling av Hasselbergs diskussion då hon 

menar att det gjordes försök att förtäta systemet genom olika typer av regleringar även under 

bilismens tidiga år, men att det mötte stort motstånd då det skulle inkräkta på det individuella 

omdömet.20  

Hasselberg, Anshelm och Lundin visar samtliga på hur synen på trafiksäkerhet tagit sig 

uttryck i Sverige fram till 1970. De har dock något skiftande fokus då Hasselberg studerar 

trafiksäkerhetsdebatten och besluten i riksdagen utifrån exemplen hastighetsbegränsning, 

trafiknykterhet och plankorsningsproblematiken, Anshelm behandlar trafiksäkerhetsdebatten 

på ledarsidorna i tidskrifter och dagstidningar och Lundin trafiksäkerheten i Stockholm utifrån 

exemplen trängsel och trafikolyckor. Mot bakgrund av deras forskningsresultat blir det tydligt 

att det i en tid då byggandet av bilsamhället stod i fokus också fanns utrymme för en kritisk 

diskussion och debatt om bilismens baksida. Detta uttrycktes i synen på vem som hade det 

yttersta ansvaret för trafiksäkerheten och för att minska antalet trafikolyckor, individen eller 

samhället, och hur den skulle regleras. Vem som anses ha ansvaret påverkar vilken typ av 

regleringar som genomförs. Om den utveckling som beskrivits för bilismens tidigare år 

kopplas samman med uppkomsten av Nollvisionen under senare år, kan man se att det skett 

en förändring av synen på trafiksäkerheten över tid. Den betraktas inte längre som ett huvud-

                                                 
16 Lundin 2008, ss. 228-229. 
17 Lundin 2008, ss. 245-247, 251-252. Det bör dock påpekas att det inte bara var trafiksystemet som förändrades 
i samband med högertrafikomläggningen, även informations- och upplysningskampanjer i syfte att utbilda och 
förbereda trafikanten genomfördes. 
18 Lundin 2008, ss. 272-273. 
19 Lundin 2008, ss. 153, 221-229.  
20 Hasselberg 201, s 62. Lundin 2008, ss. 228-229. 
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sakligen individuellt ansvarsområde. Denna studie fyller därmed en befintlig kunskapslucka 

eftersom den analyserar den offentliga regleringen av trafiksäkerheten i form av etableringen 

och nedläggningen av en myndighet, Trafiksäkerhetsverket, och därmed belyser de politiska 

motiven bakom myndighetsfrågan som inte tidigare har studerats.  

Vägtrafiken är som diskuterats ovan ett svagt kopplat infrastruktursystem. Det innebär 

ett mindre behov av systemövergripande samordning än vad ett starkt kopplat system har, 

vilket betyder att statens uppgift framför allt varit att bygga ut och underhålla vägnätet. Flödet 

efter detsamma har privata aktörer, bilister, svarat för.21 Eftersom det är infrastrukturens 

utveckling som framför allt omfattas av offentliga regleringar och investeringar blir den 

särskilt intressant att studera i förhållande till trafiksäkerhetsområdets organisering.  

 

Drivkrafter bakom trafiksäkerhetens utveckling 

Människan, maskinen och miljön nämns ofta som de tre övergripande faktorer som kan hållas 

ansvariga för vägtrafikolyckornas uppkomst, och som därmed bestämmer vägnätets trafik-

säkerhet.22 I detta fall får människan symbolisera bilisten eller individen som nyttjar systemet, 

maskinen (som inte studeras i detta paper) symboliserar bilen eller det fordon som framförs 

medan (trafik)miljön symboliserar infrastrukturen som bilisten har att förhålla sig till. 

Samtliga tre faktorer är beroende av varandra då till exempel såväl individens ansvar i 

trafiken som fordonets krocksäkerhet och vägens utformning påverkar utfallet i en trafik-

olycka. Synen på vilken av dessa faktorer som tillskrivits det övergripande ansvaret har, som 

tidigare diskuterats, skiftat över tid. Kopplat till resonemanget om vägnätet som ett tekniskt 

system kan man tala om systemutformarnas och systemanvändarnas ansvar för trafiksäkerhet-

en efter vägarna.23 I detta fall representerar staten systemutformarna och bilisten system-

användarna eftersom ansvaret för vägnätets utformning, utbyggnad och underhåll åligger 

staten medan användningen av detsamma sker på individuell basis. I egenskap av system-

utformare har staten haft ett antal tänkbara bakomliggande faktorer till förändringen av trafik-

säkerhetsområdets organisering att förhålla sig till; exempelvis antal döda och skadade i 

trafiken, ekonomiska aspekter såsom den uppskattade kostnaden för ett dödsfall eller en 

trafikolycka, olika aktörer eller intressegrupper som verkar för gynnande regelsystem och den 

övergripande generella synen på vad staten bör göra.  

 

                                                 
21 Kaijser 1994, s 53. 
22 Anders Englund, Nils Petter Gregersen, Christer Hydén, Per Lövsund & Lars Åberg: Trafiksäkerhet: En 

kunskapsöversikt, Lund 1998, s 92. 
23 Englund et al 1998, s 19. 
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Figur 1: Antal döda per miljoner transportkilometer i Sverige, 1950-2007. Index, 1950=100 
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Källa: Statistisk Årsbok för Sverige (1957, 1962, 1971, 1981, 1992, 2002, 2008), SIKA, <http://www.sika-

institute.se/upload/Statistik/Körsträckor/Transportarbete%202007%20Ny.xls>, 27/11 2008 & SIKA, 

<http://www.sika-institute.se/Doclib/2008/Statistik/Strada%20officiell%202007%20II.xls>, 8/12 2008.  

 

Ett sätt att mäta hur trafiksäkert det svenska vägnätet varit mellan 1950 och 2007 är att 

studera antalet döda i trafikolyckor. I figur 1 framgår det att dödstalen i trafiken minskat 

konstant över tid i förhållande till det ökade trafikarbetet, såväl med som utan Nollvision. 

Noterbart i figuren är hacket i mitten på 1960-talet samt ökningen i slutet av 1990-talet. 

Hacket på 1960-talet förklaras till stor utsträckning av omläggningen till högertrafik, och de 

hastighetsrestriktioner och den intensiva upplysning och propaganda som infördes och 

genomfördes i samband med den.24 Detta visar på att olika typer av reglerande insatser 

åtminstone på kort sikt kan påverka utfallet av antalet döda i trafiken. Ökningen av antalet 

döda i förhållande till trafikarbetet under 1990-talets senare del, det vill säga under 

Nollvisionens första år, väcker frågetecken kring detta specifika styrdokuments betydelse. 

Den negativa utvecklingen mellan 1999 och 2001 förklaras av Magnus Andersson och Evert 

Vedung med en avsaknad av målstyrningsaktivitet och strategier på statlig nivå för att nå det 

uppsatta målet.25
  Vad som annars är mest uppenbart i figur 1 är hur frekvensen av antalet 

döda per miljoner persontransportkilometer faller jämnt över tid. Detta händelseförlopp 

indikerar att det inte är en specifik händelse, såsom till exempel högertrafikomläggningen 

                                                 
24 SOU 1969:57, s 16. 
25 Till 2002 om inte hänsyn tas till persontransportkilometer. Andersson & Vedung 2005, s 46.  
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1967, som påverkat utvecklingskurvan utan istället verkar åtgärder som påverkat trafik-

säkerheten ha skett konstant över tid.26  

 

Figur 2: Antal dödade i trafiken i Sverige 1947-2007 
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Källa: Statistisk Årsbok för Sverige (1957, 1962, 1971, 1981, 1992, 2002, 2008), SIKA, <http://www.sika-

institute.se/Doclib/2008/Statistik/Strada%20officiell%202007%20II.xls>, 8/12 2008). 

 

Studeras trafikolyckorna utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv förskjuts fokus mot att 

varje enskilt dödsfall innebär en kostnad för samhället. I figur 2 visas en kraftig ökning av 

antalet döda i trafiken fram till 1970, men därefter har antalet dödsfall minskat. Trots den 

kraftiga nedgången 1967 kan det konstateras att antalet dödsolyckor mellan 1964 och 1970 

befann sig på en högplatå som saknar motstycke såväl tidigare som senare i historien. Vad 

som generellt kan utläsas av figuren är att antalet döda i trafiken kraftigt ökade fram till 1964 

för att ligga på en hög nivå fram till 1970 och därefter minska till 1982. Under resten av 1980-

talet ökade antalet dödsfall med undantag för 1987. Minskningen fortsatte under 1990-talet 

och fram till 2005, med undantag av åren 1999-2000.  

I samband med svängningarna i dödstalen har den uppskattade kostnaden för ett dödsfall 

i trafiken ökat. Englund et al delar in kostnaden för trafikolyckorna i tre kategorier: den 

direkta, den indirekta och den relaterad till smärta, lidande och sorg. Här motsvarar den 

                                                 
26 Hit kan antagligen ett stort antal åtgärder räknas, till exempel en kontinuerlig teknikutveckling som resulterat i 
säkrare bilar och institutionella förändringar som bidragit till en förbättrad (trafik)miljö räknas. 
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direkta kostnaden värdet av de resurser som använts för till exempel vård, läkemedel och för 

reparation av skadade fordon. Den indirekta kostnaden motsvarar värdet av den produktions-

förlust som en skada eller ett dödsfall innebär, medan den sistnämnda är mer svårvärderad.27 

Med utgångspunkt i den indirekta kostnaden betyder det att den samhällsekonomiska 

förlusten för ett dödsfall sjunker med ålder och kön, det vill säga att det innebär en större 

samhällsekonomisk förlust om en ung man dör i en trafikolycka än om en äldre kvinna gör 

det.28 År 1964 uppskattades värdet per dödsfall i trafiken till 600 000 kr i 1964 års prisnivå 

(inklusive humanitära konsekvenser och produktionsbortfall).29 Ungefär 40 år senare, 2005, 

uppskattades värdet för ett dödsfall i trafiken till 17 511 000 kr i 2001 års prisnivå enligt 

SIKA, varav materiella kostnader beräknades till 1 242 000 kr och riskvärdering till 

16 269 000 kr.
30

 Omräknat i 2007 års prisnivå ökade den uppskattade kostnaden per dödsfall i 

trafiken från 5,5 miljoner kr (1964) till 18 miljoner kr (2005). Även om kostnaden per 

dödsfall ökat, verkar vägtrafikolyckornas kostnader i relation till BNP varit i det närmaste 

oförändrade: på 1960- och början av 1970-talet stod de för 1,2-1,3 procent av BNP, och under 

senare delen av 1970-talet och 1980- och början av 1990-talet var motsvarande andel högst 1 

procent.31  

I samband med förändringen av trafiksäkerhetens organisering har också tänkbara 

faktorer som den generella synen på vad staten bör göra och olika aktörer eller intresse-

grupper som verkar för gynnande regelsystem spelat roll. Av den anledningen kommer det 

institutionella ramverket kring trafiksäkerheten att belysas härnäst. 

 

Transportväsendets, vägväsendets och trafiksäkerhetens institutionella ramverk i Sverige 

Den svenska staten har sedan långt tillbaka i tiden tagit ett övergripande ansvar för transport-

väsendet. Inom transportväsendet har diskussionen kring huruvida ett infrastruktursystem 

finansieras, byggs, underhålls och drivs av statliga och/eller privata aktörer samt hur det 

förändras över tid varit särskilt tydlig angående utbyggnaden och driften av järnvägsnätet 

såväl nationellt som internationellt.32 Detta kan hänga samman med såväl systemets starka 

                                                 
27 Englund et al 1998, ss. 36-39. 
28 Lundin 2008, ss. 205-207. Men han baserar sitt resonemang på Kjell-Olof Feldts Vägtrafikolyckornas 

kostnader: En samhällsekonomisk studie från 1958. 
29 SOU 1969:56, s 105; SOU 1969:57, s 253. 
30 SIKA, Kalkylvärden och kalkylmetoder (ASEK). Verksgruppens rekommendationer, Östersund 2005, s 11.

 

31 Englund et al 1998, s 37. 
32 Till exempel Frank Dobbin, Forging industrial policy: The United States, Britain, and France in the railway 

age, Cambridge 1994 och Colleen Dunlavy, Politics and industrialization: Early railroads in the United States 

and Prussia, Princeton, N.J 1994 har visat hur statens roll skiljer sig åt mellan länder, medan Lena Andersson-
Skog, ”Såsom allmänna inrättningar till gagnet, men affärsföretag till namnet”: SJ, järnvägspolitiken och den 

ekonomiska omvandlingen efter 1920, Umeå 1993 har visat på den svenska utvecklingen. 
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tekniska koppling vilket gör det enklare att studera som med den betydelse det tillskrivits den 

ekonomiska utvecklingen. Teknikhistorikern Arne Kaijser visar i I fädrens spår hur statens 

roll vid utbyggnaden av ett lands infrastruktur kan skifta över tid, och även ta sig olika uttryck 

beroende på infrastruktursystemets utseende. Till exempel kan graden av statligt inflytande 

vid etablering och expansion skifta beroende på hur starkt eller svagt kopplat systemet är.33 

Ekonomisk-historikern Lena Andersson-Skog drar slutsatsen att staten inte kan ses som en 

homogen aktör över tid då hon i en jämförelse mellan de nordiska ländernas nationella 

mönster vid regleringen av järnvägen och telefonen fram till 1950 konstaterar att ländernas 

agerande uppvisat såväl likheter som skillnader.34  

Kännedom om vägväsendets organisering över tid blir väsentlig för att öka förståelsen 

om hur den svenska trafiksäkerheten och utbyggnaden av vägnätet sett ut under 1900-talet. 

Anläggandet av vägar i Sverige uppvisar, precis som var gällande för järnvägen, tydliga 

tecken på en medvetenhet om vikten av jämn geografisk spridning och att den gamla 

motiveringen ”att bryta bygd” fortfarande var giltig som argument. Vad gäller utbyggnad, 

upprustning och underhåll av det svenska vägnätet har dock graden av statlig styrning skiftat 

över tid. Fram till början av 1940-talet var ansvaret decentraliserat, det vill säga den statliga 

styrningen verkade indirekt.35 Ett förstatligande av vägväsendet kom att ske 1944 i syfte att 

säkerställa underhållet och förbättringen av vägnätet. I samband med det upphörde det 

tidigare regionalt förankrade och länsanknutna vägverket.36 Till stöd för förstatligandet 

anfördes till exempel behovet av ”[…] den för väghållningens ombesörjande mera rationell 

organisation än den förutvarande”.37  Omkring 30 år senare kom den statliga styrningen att 

minska då ansvaret för det svenska vägnätet återigen decentraliserades och fördelades på olika 

regionala instanser. Ove Pettersson periodiserar vägväsendets historiska förändringsprocess 

från 1920 fram till 1985 i tre perioder: mellan 1920-1944 befann sig Sverige i ett övergångs-

skede från kommunal/regional till statlig väghållning och skapandet av en centraliserad 

vägsektor; från 1944 och fram till 1965/70 skedde en utbyggnad av vägsektorn och väg-

väsendet präglades av centralism och professionalism; mellan 1965/70 och 1985 förändrades 

                                                 
33 Kaijser 1994, ss. 63-70, 98-99. 
34 Lena Andersson-Skog, ‘National Patterns and the Regulation of Railways and Telephony in the Nordic 
Countries up to 1950’, i Scandinavian Economic History Review, vol. 48, no. 2 2000, ss. 37, 44, 46. 
35 Kraftigt förenklat innebar det en typ av bondeväghållning fram till 1920-talet varefter staten började stärka sitt 
inflytande. Ove Pettersson, Byråkratisering eller avbyråkratisering?: Administrativ och samhällsorganisatorisk 

strukturomvandling inom svenskt vägväsende 1885-1985, Uppsala 1988, ss. 38-39. 
36 Pettersson 1988, s 55. 
37 A Bexelius & V Körlof, Väglagarna: Lagen om allmänna vägar, lagen om enskilda vägar m. fl. författningar 

ang. vägväsendet med anmärkningar och sakregister, Stockholm 1958, s 7. 
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det till regionalisering, avsektorisering och avprofessionalisering.38 Teknikhistorikern Arne 

Kaijser är inne på samma spår då han diskuterar hur vägväsendet förskjutits från extrem 

decentralisering mot en långtgående centralisering och sedan till en syntes med ett betydande 

regionalt inflytande.39 Transportsektorns förändring under 1970-talet kan med andra ord 

kopplas till den generella liberaliserings- och decentraliseringsvåg som inträdde i slutet av 

1970-talet och början av 1980-talet. Det var en våg som stod i stark kontrast mot den tidigare 

rådande centraliseringsandan.40  

 

Ett statligt trafiksäkerhetsverk etableras och läggs ned 

Ett offentligt intresse för trafiksäkerhet i Sverige kan spåras ändå tillbaka till landets första 

förordning för vägtrafik, automobilförordningen från 1906.41 Från 1950 och fram till idag har 

ett antal organisationer med en ökad trafiksäkerhet som sitt främsta mål varit verksamma på 

olika nivåer i samhället. Den äldsta av dessa är den partipolitiskt obundna paraply-

organisationen Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) som bildades 1934 

med syftet att verka för en förbättrad trafikkultur och ökad trafiksäkerhet i Sverige.42 Under 

perioden 1950 till 2007 har även ett antal förändringar och omorganisationer i den statliga 

sektorn med nära anknytning till trafiksäkerhetsfrågan skett. Till de mer avgörande hör 

Trafiksäkerhetsverkets etablering och nedläggning, som ska studeras i det följande.  

I samband med att antalet trafikolyckor och döda i trafiken kraftigt ökade i början av 

1960-talet, höjdes röster för en omorganisering av var ansvaret för trafiksäkerheten, som då 

låg hos Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, egentligen borde ligga för att kunna bedrivas mest 

effektivt. Följden blev att Bilförarutredningen tillsattes 1962 och Körtidsutredningen 1963, 

vilka resulterade i betänkandena Körkortet och trafikutbildningen, Statens trafikverk och 

Arbetstid och arbetsinspektion för vägtrafiken.43 Det är särskilt den andra som är av intresse 

här då den presenterar ett förslag till ett nytt verk, Statens trafiksäkerhetsverk (TSV). En 

kraftigt ökande bilism och frånvaron av samordning på trafiksäkerhetsområdet lyfts av 

utredaren, G. Erik Hallin, fram som skäl för att undersöka ”förutsättningarna för att tillskapa 

en särskild trafikmyndighet genom att sammanföra de uppgifter, som nu åvilar statens 

                                                 
38 Pettersson 1988, s 130. 
39 Kaijser 1994, ss. 65-67, 128-129, 155. 
40 Peter H Lindert, Välfärdsstatens expansion: Ekonomisk tillväxt och offentlig sektor under 200 år, Stockholm 
2005. 
41 Gunnar Falkemark, Politik, mobilitet och miljö: Om den historiska framväxten av ett ohållbart 

transportsystem, Möklinta 2008, ss. 190-194. 
42 Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, <http://www.ntf.se/omoss/default.asp?RecID=6555>, 9/6 
2009. 
43 SOU 1965:43, ss. 3-4. 
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bilinspektion och statens biltrafiknämnd”.44 I proposition nr 55 år 1967 föreslogs sedan mot 

bakgrund av betänkandets slutsatser att en särskild trafiksäkerhetsmyndighet för vägtrafiken 

skulle etableras den 1 januari 1968.45 Statsutskottets utlåtande tillstyrkte etablerandet och 

betonade vad som tidigare lyfts fram i statsrådsprotokollet, nämligen att ”den statliga 

medverkan i trafiksäkerhetsarbetet f.n. utövas i ett flertal former och att uppgifterna är 

fördelade på ett stort antal myndigheter och organisationer utan att något centralt organ under 

Kungl. Maj:t har tillagts en ledande och samordnande funktion”.46 De skrev vidare att ”det 

anses med hänsyn härtill vara en angelägen uppgift att söka undanröja den nuvarande 

splittringen genom att uppdraga åt ett enda organ att ansvara för trafiksäkerhetsspörsmålen 

inom vägtrafiken och att ge detta organ sådana resurser att det kan inta en ledande ställning 

inom trafiksäkerhetsarbetet”.47 När ärendet debatterades i Riksdagen rådde stor enighet i både 

första och andra kammaren vad gäller behovet av en förbättrad samordning på området. 

Statsutskottets hemställan bifölls med rösterna 112-22 (där en avstod) respektive 149-32 (där 

13 avstod).48 

TSV föreslogs anta formen av en central förvaltningsmyndighet dit ” i första hand böra 

hänföras sådana centrala arbetsuppgifter inom trafiksäkerhetens område som från 

organisatorisk och funktionell synpunkt med fördel kan sammanföras”.49 Det betydde att TSV 

från Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens trafikbyrå övertog arbetsuppgifter avseende 

besiktningsärenden, körkorts- och utbildningsärenden samt ärenden som rörde trafikreglering 

och vägmärken. TSV övertog också de av högertrafikkommissionens arbetsuppgifter och 

befogenheter som kvarstod efter 1967 samt Statens bilinspektion i sin helhet.50 Det nya verket 

övertog således arbetsuppgifter från tre olika instanser, där den första genomgick en om-

organisering och de två senare upphörde att existera. Verksamheten inom TSV föreslogs vara 

fördelad på fyra byråer: trafik- och informationsbyrån, fordonsbyrån, körkortsbyrån och 

kanslibyrån. En regional organisation med sju distrikt för förarprov och fordonsbesiktning 

föreslogs också där TSV själv fick bestämma stations- och mottagningsorter.51 Verksamheten 

inom TSV delades upp på allmän verksamhet och på uppdragsverksamhet, och man föreslog 

                                                 
44 SOU 1965:43, s 18. 
45 Proposition 1967:55, s 1. 
46 Statsutskottets utlåtande nr 89 år 1967, s 4. 
47 Statsutskottets utlåtande nr 89 år 1967, s 4. 
48 Riksdagens protokoll FK 25:42 och AK 25:81.  
49 Statsutskottets utlåtande nr 89 år 1967, s 3. 
50 Statsutskottets utlåtande nr 89 år 1967, s 3. 
51 Statsutskottets utlåtande nr 89 år 1967, ss. 3-4. 



   

 13 

att anslagen skulle fördelas utifrån denna uppdelning.52 Kostnaderna avräknades mot 

automobilskattemedlen, vilket betydde att TSV blev helt avgiftsfinansierad.53  

Under TSV:s verksamhetsperiod var trafiksäkerhetsarbetets organisatoriska struktur på 

nationell nivå uppdelad på följande organ: Vägverket svarade för vägarna och vägmiljön, 

Svensk bilprovning för kontrollen av fordonen, Planverket för planbestämmelserna och TSV 

för regler riktade mot fordonstrafikanter och trafikmiljö.54  

På året 25 år efter dess etablering lades TSV ned. Ett första definitivt steg mot detta 

skedde 1990 när Trafiksäkerhetsutredningen tillsattes, vars arbete resulterade i betänkandet 

Det framtida trafiksäkerhetsarbetet. Bakgrunden till beslutet att se över inriktningen på och 

organisationen av det offentliga trafiksäkerhetsarbetet var ”den oroande olycksutvecklingen 

under senare hälften av 1980-talet samt den splittring av trafiksäkerhetsarbetet som råder 

mellan ett stort antal myndigheter och frivilligorganisationer”.55 I betänkandet betonades att 

trafiksäkerhetsarbetet nått en fas där det var åtgärder på det regionala eller lokala planet 

snarare än på det centrala som ansågs nödvändiga, och att det därför krävdes en anpassning av 

organisationen då de menade att en sådan decentralisering skulle underlätta för individerna att 

förstå sitt eget trafikbeteende och även enklare kunna påverka detta så att ”deras beteende 

närmare överensstämmer med det trafikmässigt önskvärda beteendet”.56 Utredningen 

poängterade dock att vissa trafikanter aldrig skulle komma att ändra sitt beteende. Därför var 

även regelkontroll och sanktioner nödvändiga.57 I proposition 1992/93:2 föreslogs mot 

bakgrund av betänkandet att ”ett samlat ansvar för vägtrafiken skall i framtiden vila på 

Vägverket” och att samtliga TSV:s uppgifter skulle överföras till Vägverket den 1 januari 

1993.58 Som skäl till förslagen angavs trafiksäkerhetsfrågornas komplexitet och hur svaren på 

dessa inte var självklara, att lösningarna ”kräver insatser från alla inblandade aktörer och på 

alla nivåer i samhället”59 samt att ”trafiksäkerhetsarbetet kräver ett tålmodigt arbete där nytta 

dras av tekniska landvinningar, förbättringar i vägmiljön, ändrade värderingar, förbättrade 

kunskaper och färdigheter m.m.”60 Precis som 25 år tidigare betonade även Trafikutskottet i 

sitt betänkande möjligheten till en effektivisering av trafiksäkerhetsarbetet om ansvaret för 

vägtrafiken och säkerheten samlades under en myndighet. De skrev vidare att ”även om TSV 

                                                 
52 Statsutskottets utlåtande nr 89 år 1967, s 6. 
53 Statsutskottets utlåtande nr 89 år 1967, s 11; Trafikutskottets betänkande 1992/93:TU04, s 7. 
54 Proposition 1992/93:2, s 4. 
55 Proposition 1992/93:2, s 3. 
56 SOU 1991/79, s. 7-8, 68. 
57 SOU 1991:79, s 69. 
58 Proposition 1992/93:2, s 10. 
59 Proposition 1992/93:2, s 10. 
60 Proposition 1992/93:2, s 10. 
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på ett förtjänstfullt sätt medverkat i det trafiksäkerhetspolitiska utvecklingsarbetet och aktivt 

bidragit till en säkrare trafikförsörjning kan en omorganisation leda till ett effektivare 

utnyttjande av satsade resurser”.61 Trafikutskottet hemställde till Riksdagen att godkänna vad 

som anförts i propositionen om nedläggning av TSV, överföringen av dess verksamheter till 

Vägverket samt utformningen av den nya organisationen.62 Ärendet debatterades i Riksdagen 

onsdag den 2 december 1992, och även denna gång var det med enighet över partigränserna 

som beslut fattades.63  

En följd av att TSV:s arbetsuppgifter överfördes till Vägverket blev att väghållning och 

trafiksäkerhetsfrågor åter stod enade under samma myndighet och att det underlag som 

Vägverket skulle bistå staten med gällande samordning och styrning av det nationella trafik-

säkerhetsarbetet medförde att staten ”[…] därigenom får möjlighet att vid fastställandet av det 

nationella programmet för väghållningen styra inriktningen och samordnandet av trafik-

säkerhetsarbetet”.64 I propositionen betonades att den befintliga kompetensen inom TSV 

skulle tas tillvara. Man räknade med att den nya organisationen skulle innebära stora 

besparingar till följd av teknisk utveckling och organisatoriska effektiviseringar.65  

Vad som kan identifieras i samband med TSV:s etablering och nedläggning är en 

organisatorisk förskjutning där den del av Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen som hade 

ansvaret för trafiksäkerhet 1968 blev ett fristående statligt verk i syfte att mer sammanhållet 

kunna arbeta mot en ökad trafiksäkerhet efter vägarna. I och med nedläggningen 1993 blev 

trafiksäkerhetsfrågorna åter en del av Vägverkets ansvar. Syftet för nedläggningen var 

detsamma som för etablerandet –man ville effektivisera trafiksäkerhetsarbetet som 

uppfattades som alltför splittrat och göra det mer sammanhållet.  

Gemensamt för både etableringen och nedläggningen av TSV är också att det pågått 

utredningar gällande omorganisering av Vägverket eller andra närstående trafikfrågor 

samtidigt. Vid ungefär samma tidpunkt som utredningsarbetet angående etableringen pågick, 

pågick ytterligare två statliga utredningar vars slutbetänkanden delvis påverkat TSV:s 

utformning och arbetsuppgifter, nämligen 1963 års väg- och vattenbyggnadsstyrelseutredning 

och 1964 års transportforskningsutredning. Detsamma gäller vid utredningsarbetet för ned-

läggningen då den utredningen sammanföll med en omorganisation av Vägverket samt med 

arbetet med ett nytt trafiksäkerhetspolitiskt program.  

                                                 
61 Trafikutskottets betänkande 1992/93:TU04, s 10. 
62 Trafikutskottets betänkande 1992/93:TU04, ss. 26-27. 
63 Kammarens protokoll 1992/93:36. Utredningen tillsattes under en socialdemokratisk regering, och beslut 
fattades under en borgerlig regering. 
64 Proposition 1992/93:2, ss. 11-12. 
65 Proposition 1992/93:2, ss. 12-13. 
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Då trafiksäkerhetsarbetet såväl före som efter TSV:s verksamma period låg under 

samma myndighets ansvar kan det förväntas att trafiksäkerhetsfrågan behandlades på ett 

liknande sätt i vägplanerna från 1958 och 1998. Utfallet kan dock skilja sig åt då det under 

den tidsperiod som förflutit mellan TSV:s etablering och nedläggning kommit att ske stora 

samhällsförändringar och därmed också förändrade förutsättningar inom trafiksäkerhets-

området. Av den anledningen är vägplanerna viktiga att studera för att lyfta fram utfallet av de 

organisatoriska förskjutningarna eftersom sådana upprättats med jämna mellanrum från slutet 

på 1950-talet och fram till idag, vilket betyder att de kan visa på eventuella effekter av trafik-

säkerhetsområdets förskjutning.  

 

Vägplanerna som en avspegling av trafiksäkerhetsområdets organisatoriska förskjutning 

Ekonomisk-historikern Rikard Skårfors menar att vägplanerna är plandokument vilka kan ses 

som institutioner för infrastrukturplaneringen och för den diskussion som förs kring denna.66 

Vägplanerna är viktiga att studera för att lyfta fram utfallet av de organisatoriska 

förskjutningarna eftersom sådana upprättats med jämna mellanrum från slutet på 1950-talet 

och fram till idag, vilket betyder att de kan visa på eventuella effekter av trafiksäkerhets-

områdets förskjutning. I det följande studeras därför i ett första steg hur synen på trafik-

säkerhet kopplad till utbyggnaden av det svenska vägnätet återspeglats i vägplanerna, och i ett 

andra steg hur relationen mellan antalet döda i trafiken och utbyggnaden av vägnätet varit 

mellan 1950 och 2007. De tre vägplaner som studeras är från 1958, 1970 och 1998. I 

förhållande till trafiksäkerhetsområdets organisatoriska förskjutning betyder det att den första 

vägplanen initierades och verkställdes under en tidsperiod då frågan låg inom ramen för Väg- 

och vattenbyggnadsstyrelsens ansvarsområde. Den andra vägplanen initierades även den 

delvis under en tidpunkt då frågan låg under Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen men verk-

ställdes efter att TSV etablerats. Den sista vägplanen såväl initierades som verkställdes efter 

TSV:s nedläggning och under en tidsperiod då trafiksäkerheten åter låg inom ramen för 

Vägverkets ansvarsområde. 

Sveriges allra första vägplan initierades mellan åren 1952-1954. Det som föranledde 

utredningen var att Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen ansåg att behovet av en mera långsiktig 

plan för investeringar i vägnätet var nödvändig. Behovet av översiktlighet och ingenjörs-

mässighet framhölls i syfte att säkerställa en hög standard på de anlagda vägarna och för att 

                                                 
66 Rikard Skårfors, Stockholms trafikledsutbyggnad: Förändrade förutsättningar för beslut och implementering 

1960-1975, Uppsala 2001, s 19. 
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undvika felinvesteringar i ett skede av intensiv expansion av såväl bilar som bostäder.67 1954 

fick Delegationen för översiktlig vägplanering i uppdrag att ”verkställa en översiktlig plan-

läggning av vägnätets utformning”.68 Delegationen hade inte fått några tydliga riktlinjer att 

arbeta utifrån, och såg det därför ”som sin uppgift att söka nå fram till en så långt möjlig 

realistisk bedömning av det aktuella och framtida vägbehovets storlek samt att ge svar i stort 

på frågan var och hur väginvesteringarna skola göras”69 med särskild fokus på stam- eller 

riksvägnätet. I betänkandet Vägplan för Sverige menade delegationen att ”För vägens 

utformning är – förutom framkomligheten, transportekonomin och bekvämligheten – trafik-

säkerheten en bestämmande faktor”70, och betonade mot bakgrund av tidigare (övervägande 

internationella) erfarenheter ”[…] den högre vägstandardens överlägsenhet när det gäller 

trafik-säkerheten. Goda vägar äro också trafiksäkra vägar”.71 Utredningen fokuserade således 

på hur olycksfrekvensen kunde minska genom exempelvis vägförbättrande åtgärder som två-

filiga vägar, behovet av parkeringsmöjligheter, planskilda korsningar samt påpekade i 

samband med detta att trafiksäkerheten därmed också blev en ekonomisk fråga.72 Man skulle 

kunna tolka det som att den budget (anslagets storlek) som godkändes för vägplanen hade stor 

betydelse för hur trafiksäkert samhället sedan blev. Delegationen uppskattade att antalet 

dödsolyckor borde minska till cirka hälften utefter det föreslagna riksvägnätet om vägplanen 

följdes.73 I betänkandet förtydligades det faktum att vägförbättrande åtgärder uppvisat 

snabbare resultat för trafiksäkerheten än till exempel trafikuppfostran och trafikutbildning.74  

Enligt planerna skulle en ny vägplan tas i bruk 1975, men till följd av den hastigt ökande 

bilismen i Sverige, vilken översteg alla tidigare utförda beräkningar, tidigarelades uppföljaren 

till Vägplan för Sverige. Arbetet påbörjades av Vägplaneutredningen redan 1964 och fem år 

senare kom betänkandet Vägplan 1970. Ett av direktiven för utredningen var att bedöma 

utbyggnadsbehoven mot bakgrund av den förväntade trafiken 1985 samt ur trafiksäkerhets-

synpunkt.75 I likhet med sin föregångare var trafiksäkerhet starkt kopplat mot (väg-)tekniskt 

                                                 
67 SOU 1958:1, ss. 18-20. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen hade ett fullgott understöd vid argumenteringen för 
ett tillsättande av en utredning i form av Svenska Vägföreningen. Deras agerande finns dokumenterat i Pär 
Blomkvists avhandling vilken handlar om väg- och billobbyns arbete fram till VP58, se Pär Blomkvist, Den 

goda vägens vänner: Väg- och billobbyn och framväxten av det svenska bilsamhället 1914-1959, Stockholm 
2001. 
68 SOU 1958:1, s 11. 
69 SOU 1958:1, s 28. 
70 SOU 1958:2, s 107. 
71 SOU 1958:1: s 98. 
72 SOU 1958:1, s 99. 
73 SOU 1958:1, ss. 159-160, 214. 
74 SOU 1958:1, ss. 98, 214.  
75 SOU 1969:56, s 20. Utredningen skriver att de sett som sin huvuduppgift ”att mot bakgrund av uppgifter om 
nuvarande vägstandard och prognoser över framtida efterfrågan på väg- och gatutjänster söka finna den från 
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kunnande, det vill säga att det hängde samman med hur trafikleder utformades. Till exempel 

diskuterades trafiksäkerhet i förhållande till bredden på vägrenarna och på körfälten och/eller 

utformningen av vägskäl och trafikplatser.76 Vägstandarden påverkade således trafik-

säkerheten och i utredningen konstaterades att ”betydande olycksreduktioner kan erhållas 

genom bättre anpassning av väg- och trafikmiljön till trafikanternas och fordonens 

förutsättningar. Förbättrad vägstandard och införandet av trafikregleringar av olika slag kan 

ge bättre trafiksäkerhet”.77 Vägplaneutredningen betonade att det ur trafiksäkerhetssynpunkt 

var på vägsträckor med många olyckor per kilometer som vägförbättrande åtgärder främst 

borde genomföras.78 Utredningen nämnde också att hastighetsbegränsningar och åtskiljande 

av trafikantgrupper ofta hade en positiv effekt för trafiksäkerheten.79   

Fyrtio år efter att den första vägplanen kom, presenterades sedan Vägverkets Nationell 

plan för vägtransportsystemet 1998-2007, vilken fastställdes av regeringen 1998. I remiss-

versionen av utredningen konstaterades att de långsiktiga planerna skulle utformas enligt 

Riksdagens beslut våren 1997, vilket betydde att de planerade åtgärderna skulle bidra till ökad 

tillväxt och sysselsättning i alla delar av landet, leda till förbättrad transportkvalitet genom en 

förbättrad befintlig trafikinfrastruktur, öka infrastrukturens miljöanpassning, minska 

störningar och trafikbuller samt utformas med utgångspunkt från högsta ambitionen för 

trafiksäkerheten.80 Som generaldirektör Jan Brandborn konstaterade i förordet, var denna plan 

”en breddning mot tidigare planeringsomgångar”81, och i jämförelse med de två tidigare 

diskuterade vägplanerna kan en förskjutning vad gäller trafiksäkerheten skönjas – mot ett ökat 

samhällsansvar. Den i inledningen diskuterade Nollvisionen fungerade sedan något år tillbaka 

som styrdokument, och Vägverket skrev här att den ”[…] är en utgångspunkt för hur ny- och 

ombyggnad ska utformas”.82 Vägstandarden skulle anpassas efter dess intentioner och 

åtgärder i stamvägnätet, som till exempel installation av vägräcken, förbättrade korsningar, 

separerande av mötande körriktningar och/eller åtgärder för gång- och cykeltrafiken skulle 

ske i Nollvisionens anda.83 Ett annat tecken på trafiksäkerhetsområdets förskjutning är att 

                                                                                                                                                         
samhällsekonomisk synpunkt lämpligaste fördelningen av tillgängliga resurser vid två alternativa anslagsramar, 
innebärande en årlig ökning av väganslagen i fasta priser för använda produktionsresurser med 4 resp. 7,5 %”. 
SOU 1969:56, s 57. 
76 SOU 1969:56, s 15. 
77 SOU 1969:57, s 19. 
78 SOU 1969:57, ss. 19-20. 
79 SOU 1969:57, s 24. 
80 Det vill säga i enighet med proposition 1996/97:53, Vägverket, Nationell plan för vägtransportsystemet 1998-

2007, Borlänge 1997, s 21. 
81 Vägverket 1997, s 1. 
82 Vägverket 1997, s 44. 
83 Vägverket 1997, ss. 48-49, 57. 
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brister och utvecklingsbehov inom trafiksäkerhetsområdet identifierades utifrån fem områden: 

medborgarna/användarna av vägtransportsystemet, fordonen, den fysiska vägmiljön, regler 

och dess tillämning och efterföljd samt samhällets resurser för vård och rehabilitering.84 Detta 

skiljer sig från de båda tidigare vägplanerna som övervägande fokuserade på den fysiska 

vägmiljön. Nytt är också att Vägverket presenterar en plan för åtgärder inom miljö- och trafik-

säkerhetsområdet vilken inkluderade delstrategier som en vidareutveckling av huvudstrategin, 

reformer samt mätbara reformmål. På trafiksäkerhetsområdet lyftes tio reformer fram, till 

exempel högre värdering av trafiksäkerhet, trafiknykterhet, säkrare trafikmiljö och säkrare 

bilar.85 Vägverket menade också att åtgärderna för miljö- och trafiksäkerhet i mångt och 

mycket kan samordnas, och att detta arbete ska ”[…] bedrivas i gemensamma nätverk på 

central, regional och lokal nivå” och ”[…] vara decentraliserat och ha stark lokal förankring 

hos medborgare, näringsliv och offentliga organisationer”86.  

Sammanfattningsvis visar genomgången av vägplanernas utformning över tid på likheter 

och skillnader vad gäller förhållningssättet till trafiksäkerhet. En medvetenhet om vikten av 

trafiksäkerhet var närvarande i samtliga studerade vägplaner. Denna medvetenhet har dock 

tagit sig aningen olika uttryck med en viss förskjutning av fokus. Samtliga tre vägplaner hade, 

av naturliga skäl, en tydlig fokus på den fysiska trafikmiljön till vilken vägförbättrande 

åtgärder räknas, och för Vägplan 1970 framgår att trafiksäkerheten främst behandlades inom 

ramen för lönsamhetsbedömningen av olika trafikledsprojekt. Det kan konstateras att det finns 

en tydlig skillnad mellan vägplanerna från 1958 och 1998, trots att ansvaret för trafik-

säkerhetsfrågan legat inom ramen för Vägverket vid båda tillfällena. I den första planen 

diskuterades enbart trafiksäkerhet i förhållande till den fysiska trafikmiljön, medan den senare 

även tog hänsyn till andra aspekter, som information och kunskapsförmedling till samhället i 

stort. En organisatorisk förskjutning av ansvaret för trafiksäkerhetsfrågan återspeglades med 

andra ord i den nationella planen.  

 

Antalet dödsfall i trafiken i förhållande till utbyggnaden av det statliga vägnätet 

Att lyfta fram det statliga vägnätets utbyggnad och de statliga utgifterna kan vara ett sätt att 

visa på kopplingen mellan infrastrukturens utbyggnad och den statliga organiseringen av 

trafiksäkerhetsområdet. I tabell 1 visas en sammanställning av det totala antalet dödade i 

trafiken på nationell nivå för att ge en översiktlig bild över hur trafiksäkerhet kopplat till 

                                                 
84 Vägverket 1997, s 37. 
85 Vägverket 1997, ss. 60-71. 
86 Vägverket 1997, s 61. 
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utbyggnaden av det svenska vägnätet förändrats över tid. Tabellen visar också hur 

utbyggnaden av det statliga vägnätet förändrats över tid utifrån den procentuella förändringen 

av vägnätets totala längd, samt av andelen belagd väg. Även statens totala utgifter för 

byggande, drift och underhåll i miljoner kronor omräknat i 2007 års prisnivå presenteras. 

Samtliga uppgifter redovisas i 10-årsperioder, med undantag för den första perioden som 

sträcker sig mellan 1950 och 1957.  

 

Tabell 1: Antal döda i trafiken, det statliga vägnätets utbyggnad och de statliga kostnaderna 

för utbyggnad, drift och underhåll i Sverige, 1950-2007 

Tidsperiod 1950-1957 1958-1967 1968-1977 1978-1987 1988-1997 1998-2007 

Antal dödade i trafik 6 653 11 411 11 996 8 369 6 864 5 210 

Förändring i %;  

km väg/km belagd väg 

2,3/94,4 4,7/263 – 0,2/21 0,6/26 – 0,1/9 0,4/4 

Kostnad i Miljoner kr, 

2007 års prisnivå 

45 048 79 214 94 771 100 592 132 040 159 240 

Källa: SIKA, <http://www.sika-institute.se/Doclib/2008/Statistik/Strada%20officiell%202007%20II.xls>, 16/3 

2009, Statistisk årsbok. 

 

Förändringen av dödsfall i samband med trafikolyckor har diskuterats i samband med figur 1 

och 2. Vad tabellen visar är de absoluta talen fördelade i tidsperioder, där antalet döda har 

varit som högst under 1960- och 1970-talet för att sedan sjunka. För samma perioder kan det 

noteras att förändringen vad gäller det statliga vägnätets totala längd och andel belagd väg är 

som störst under perioden 1958-1967, det vill säga i samband med verkställandet av Sveriges 

första vägplan. Under den perioden ökade den totala längden med 4,7 procent och andelen 

belagd väg med 263 procent.87 Därefter har inte den totala längden förändrats nämnvärt, 

medan andelen belagd väg fortsatte att öka under de två efterföljande perioderna, med 21 

respektive 26 procent. Från 1988 och fram till 2007 har varken den totala längden eller 

andelen belagd väg ökat nämnvärt. Tydligt är dock att kostnaderna för drift och underhåll har 

ökat över hela tidsperioden. Omräknat i 2007 års priser framgår att statens kostnad för 

utbyggnad, drift och underhåll på de statliga vägarna ökat från 45 048 miljoner kronor under 

perioden 1950-1957 till 79 214 miljoner kr för tiden 1958-1967 och till 159 240 miljoner kr 

för åren 1998-2007.   

 

                                                 
87 Jämförelsen är gjord mellan längden i kilometer första året och sista året inom 10-årsperioden. 
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Trafiksäkerheten och de svenska vägarna – en avslutande diskussion 

Sedan början på 1900-talet har trafiksäkerhet funnits på den offentliga agendan i Sverige. Vad 

som har studerats i detta paper är hur motiv för Trafiksäkerhetsverkets etablering och ned-

läggning har förändrats, samt hur trafiksäkerhetsområdets utveckling återspeglats i Sveriges 

vägplaner under motsvarande tidsperiod.  

Före 1968 var trafiksäkerhetsområdet placerat inom ramen för Vägverket (då Väg- och 

vattenbyggnadsstyrelsen). Motiveringen till etableringen av ett trafiksäkerhetsverk 1968 var 

att det mer sammanhållet skulle kunna arbeta mot en ökad trafiksäkerhet efter vägarna. När 

TSV lades ner 1993 var det med motiveringen att trafiksäkerhetsarbetet var alltför splittrat 

och att det behövdes göras mer sammanhållet för att kunna effektiviseras. Ett resultat av 

denna undersökning är därför att motivet var detsamma för båda omorganiseringarna, trots en 

tidsskillnad på 25 år. Efter nedläggningen blev trafiksäkerhetsområdet återigen placerat inom 

ramen för Vägverket. Detta resultat kan kopplas mot den tidigare forskningen om 

trafiksäkerheten i Sverige. I sitt inledningskapitel diskuterar Hasselberg Nollvisionen, och hur 

ett genomförande av densamma kräver ett tydligt systemtänkande och ett starkare kopplat 

vägtrafiksystem mot för vad som tidigare varit. Som nämnts ovan visar Hasselberg i sin studie 

att vägtrafiken varit svårreglerad genom historien till följd av att användandet av bilen är 

förknippat med den individuella friheten och det individuella omdömet. Vidare visar Lundin i 

sin avhandling hur stadsplane- och byggnadstekniska åtgärder syftade till att göra vägtrafik-

systemet mer reglerat. I detta sammanhang visar undersökningen att de höga dödstalen 

orsakade av trafikolyckor redan under 1950-talet liknades vid en folksjukdom, särskilt i 

debattartiklar. Efter Nollvisionens uppkomst är det dock särskilt tydligt att det har betraktas 

som ett folkhälsoproblem och att trafikpolitiken därmed får ett starkare motiv för ett system-

tänkande. Att trafiksäkerheten återfördes till Vägverket i början av 1990-talet kan därför ses 

som ett uttryck för att skapa en starkare systembyggare. Genom att återigen förena väg-

hållning och trafiksäkerhetsfrågor under en och samma myndighet gavs staten större 

möjlighet att kunna styra inriktningen och samordnandet av trafiksäkerheten kring 

infrastrukturen vid fastställandet av vägplanen.  

Mot bakgrund av att staten framför allt kan reglera infrastrukturen, det vill säga vägarna, 

har de tre vägplanerna från 1958, 1970 och 1998 studerats för att se hur trafiksäkerhets-

områdets utveckling återspeglats i dessa. Gemensamt för samtliga tre vägplaner är att de har 

fokuserat på den fysiska trafikmiljön. Ett resultat i denna undersökning är att vägplanerna från 

1958 och 1998 uppvisar skillnader i hur trafiksäkerheten behandlas i praktiken, trots att 

ansvaret för trafiksäkerheten legat inom ramen för Vägverket vid båda tidpunkterna. I de 
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tidiga vägplanerna diskuterades trafiksäkerhet enbart i förhållande till den fysiska trafik-

miljön. Ett bra exempel är att Delegationen för översiktlig vägplanering 1958 menade att 

”goda vägar äro också trafiksäkra vägar”, eftersom vägförbättrande åtgärder kunnat uppvisa 

snabbare resultat för trafiksäkerheten än vad exempelvis trafikuppfostran och trafikutbildning 

kunnat göra. I jämförelse uppvisar vägplanen från 1998 en större bredd, och nu inkluderas på 

ett tydligare sätt även andra områden än den fysiska miljön, till exempel information och 

kunskapsspridning till samhället i stort. Nollvisionen fungerar dessutom som en utgångspunkt 

för hur ny- och utbyggnad av vägnätet ska utformas. En slutsats av denna undersökning är 

därför att det finns en långsiktig trend, med start redan på 1950-talet, att göra bilismen mer 

”spårbunden” genom att kontrollera infrastrukturens karaktär. I detta perspektiv är 

Nollvisionen inte ett brott med det förflutna, utan snarare en förlängning av trenden. 

Den utveckling som belysts i detta paper aktualiserar en kontrafaktisk fråga för en 

kommande studie: hade Nollvisionen varit möjlig att genomföra i samband med de tidiga 

vägplanerna 1958 eller 1970? Svaret torde bli nej, eftersom den välfärdsstatliga inramningen 

var annorlunda på 1950-talet, både vad gäller omfattning och inriktning. Den snabba 

utbyggnaden av välfärdstjänster som skett framför allt från 1970-talet är en nödvändig, men 

inte tillräcklig, inramning för Nollvisionens tillkomst och utformning. Det är helt enkelt svårt 

att finna stöd för en expansiv, omfattande och välfärdsmotiverad satsning på trafiksäkerhet 

före välfärdsstatens expansion. Den tidsperiod som förflutit har inneburit att det svenska 

välfärdssamhället förändrats och att varken statsmakten, vägnätet eller bilismen är detsamma 

då som nu. Mot bakgrund av det och den skiftande synen på vem som hölls ansvarig för 

trafiksäkerheten hade det inte varit möjligt med införandet av en Nollvision under bilismens 

expansionsfas.  
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A Dark Side of Car Ownership 

Perspectives on the Rebound Effect in Sweden 1950-2007 

 

 

 

Introduction 

The car has ever since its introduction on the market held a central position in “everyday 

life”. A strong demand for cars was identified in the US as early as the first two decades of the 

20th century (Rae, 1965; Flink, 1988). In comparison, Europe was a late-comer since the 

diffusion of the car was not apparent in the same way until after the Second World War 

(Tengström, 1998, p. 24; Wolf, 2010). Mass motorisation in Sweden began in the 1950s1, and 

in the early 1960s the country overtook the leading position in Europe for per capita car 

ownership (BIL Sweden, 1961). Sweden’s take off, with respect to private car ownership, 

coincides with “the golden years of economic growth”, an era which saw a generally high 

growth in income and mass consumption (Schön, 2000, pp. 366-368). This was also the time 

when the car began its movement towards becoming a necessity, not a luxury good, and 

towards becoming available to almost all geographical and socio-economic groups within the 

Swedish society (Lindgren et al., 2010).  

Mass motorisation has both positive and negative effects, which is why it has both been 

encouraged and discouraged by policymakers and authorities. Paterson (2000) points at this 

two sided characteristic. Researchers have long since emphasised positive effects such as 

increased individual mobility and flexibility along with the breakdown of rural isolation 

(Berger, 1979). Also, the role of cars in the shaping of a new economic landscape with 

roadside restaurants, motels and suburban shopping centres can be pointed at in this context 

(Rae, 1965, p. 94; Flink, 1988). However, negative effects of mass motorisation have also 

been recognised since at least the 1960’s. Congestion was for instance discussed by Townroe 

(1974) and more recently by Tengström (1991). Traffic accidents were analysed by Plowden 

(1971) while pollution related to mass motorisation was experienced as a major problem in 

cities such as Los Angeles already during the mid 1950’s and has ever since been a recurring 

issue (Flink, 1988, pp. 386-388; McCarthy, 2007). Lately, mass motorisation has been 

                                                   

1 In 1950, the new registration of private cars was 62 250, where a year earlier in 1949, it was only 13 
850 (Bilismen i Sverige, 2006). 
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identified as a major source of climate gases contributing to global warming (Stern, 2006; 

Greening, 2004; Swedish Environmental Protection Agency, 2008, p. 46). The latter problem 

concerns emissions of carbon dioxide (CO2) which by necessity is directly dependant on the 

amount of fossil fuels used by the car fleet. Thus, CO2 is distinguished from emissions of 

substances such as particulate matter, NOx and SO2, since the latter effectively can be abated 

by the use of filters or catalytic converters. In contrast, CO2 can only be avoided through 

reduced consumption of petroleum. This may be achieved either or in combination by 

reduced driving, increased use of non-fossil fuels in the overall fuel mix or through increased 

energy efficiency per distance travelled. All these strategies imply certain difficulties and 

problems. Reduced driving suggests a large potential for transferring transport to other 

modes of transportation. Kågesson (2009) has however shown that the scopes for achieving 

this are limited from a climate policy point of view. Increased use of bio-fuels has also been 

questioned, foremost due to concerns of impacts on global food prices (Brandes et al., 2007). 

Increased fuel efficiency per distance travelled would be achievable from a technical point of 

view, but requires smaller and lighter cars, which seems to contradict consumer preferences. 

This paper focuses on the latter of these strategies by investigating the historical 

development of fuel efficiency in relation to mileage, weight and motor effects among the 

most sold cars on the Swedish market since the 1950s. This is in turn discussed in a context 

of political instruments and regulations that have steered the car fleet in certain directions.  

Closely linked to how political instruments influence car ownership is the households’ 

willingness to pay not only for a vehicle providing a transportation service, but also for 

attributes such as motor effects. This aspect is certainly relevant from a climate policy 

perspective since CO2 emissions depend on the amount of fuel consumed. Fuel consumption 

is, in turn, generally related to motor effect. It is an established fact that fuel efficiency per 

distance travelled has improved over time (Small & Van Dender, 2007). It is also generally 

known that the average effect of engines in ordinary cars has increased over time. To our 

knowledge there are, however, no studies that have explicitly addressed the issue how fuel 

efficiency has developed in ordinary cars over extended periods of time. Given general 

technological change it is however plausible that engine fuel efficiency has also improved 

over time. Furthermore, these trends strongly suggest that improved energy efficiency – that 

is energy saving per kWh – has been utilised in terms of higher motor effect and not in lower 

fuel consumption. This phenomenon is known as the rebound effect.  

In previous research different kinds of rebound effects in relation to car ownership and use 

have been identified. One is the well documented travel related rebound effect and another 

is the less explored vehicle purchase rebound effect (Meyer & Wessely, 2009, p. 3782). Both 
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focus on fuel efficiency, but with different points of departure. The travel related rebound 

effect focuses on fuel efficiency in relation to passenger kilometres travelled, and often also in 

connection to time (see for example Greene et al., 1999; Greening et al., 2000; Binswanger, 

2001; Small & Van Dender, 2007). In contrast, the vehicle purchase rebound effect can be 

defined as how improved fuel efficiency leads to increased demand for heavier cars and more 

powerful engines instead of reduced emissions. In particular, two recent articles touch upon 

this vehicle purchase rebound effect. First, Sprei et al. (2008) have studied and estimated the 

relationship between fuel consumption and performance2 in Sweden from 1975 to 2002. 

Their study covers between 96 and 99 percent of the new registered cars with petrol engines 

and manual gear boxes for the years 1975, 1985, 1995 and 2002. Sprei et al. come to the 

conclusion that, “About 35% of the effects of enhanced technology and design resulted in a 

net reduction in fuel consumption. The remaining 65% served to meet the consumers’ 

demands for such things as increased passenger space and improved acceleration.”3 Second, 

Meyer & Wessely (2009) analyses trends in the Austrian car fleets’ technological profile 

between 1990 and 2007, where the parameters included are fuel consumption, power, engine 

size and weight. Their study covers the registered car stock within the 60 percentiles 

segregated by petrol and diesel fuelled engines. Meyer & Wessely show that the Austrian car 

fleet underwent a 25 percent increase in fuel efficiency over the time period, despite a shift 

towards heavier and more powerful cars stimulated by dieselisation and technical change. In 

respect to their findings they recommend “[…] that transport policies opt for favourable 

vehicle and fuel taxation on low carbon passenger vehicles, e.g. highly fuel-efficient diesel 

and gasoline, electric, hybrids and natural gas cars […] based on the carbon content of the 

distance driven.”4  

The main issue in this paper is whether improved technical performance, with respect to fuel 

consumption, has been counter balanced through increasing engine power and weight, how 

such properties are valued by the consumers and in what way political instruments have 

affected this development. By doing so, this paper contributes to the existing literature on the 

vehicle purchase rebound effect by investigating the effect with respect to the most common 

cars over an extended period of time. Furthermore, this paper investigates the development 

of real costs for buying a car with a certain motor effect.  This issue investigated here is 

                                                   

2 The term attribute is distinguished between physical attributes (frontal surface area, weight, 
maximum power, cylinder displacement volume and rolling resistance) and service attributes 
(passenger space specifications, top speed and time for accelerating from 0 to 100 km/h) (Sprei et al., 
2008, p. 76). 
3 Sprei et al. (2008, p. 75). 
4 Mever & Wessely (2009, p. 3788). 
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important for understanding the basic consumer behaviour and technical change which has 

shaped the contemporary car fleet and furthermore provides information that may be of 

importance for contemporary policy makers designing political instruments and regulations 

associated with the environmental adaptation of the car fleet. 

The remainder of this paper is organised as follows. The next section gives an introduction to 

the institutional background. In section 3 the rebound effect is discussed on a more general 

level. Section 4 covers the methodological aspects on delimitations and the data used for the 

analyses. Section 5 presents the empirical results, whilst the final section provides brief 

concluding remarks. 

 

Institutional background 

Sweden is a relevant case for studying vehicle purchase rebound effects in relation to political 

instruments since the Swedish car fleet is relatively older, heavier and more carbon dioxide 

intensive than the EU-25 average (Naturvårdsverket, 2008, p. 9). This also seems to be 

persistent over time, since there has been little tendency of convergence towards the 

European average during the latest decade. For example, the carbon dioxide emissions from 

newly registered cars in Sweden have been between 13 (1998) and 21 (2003) percent higher 

than in the EU-15 and EU-25 between 1995 and 2006 (Naturvårdsverket, 2008, p. 14). This 

is often explained with the Swedish citizens’ “special preferences” for safe and therefore 

bigger cars (as indicated in Garvill et al., 2004). It has also been pointed out that the Swedish 

car manufacturers SAAB and Volvo are mainly producing larger cars which, due to their 

strong market position, contribute to a more fuel intensive car fleet (Schipper & Eriksson, 

1995; Energimyndigheten, 2003, p. 16; Kågesson, 2005). This may, however, also be a 

response to the preferences of the Swedish market.5  

Since the 1920s, Sweden’s domestic car market has consisted of Volvo and Saab.6 For these 

two car manufacturers, Sweden is considered as one of their more important markets 

(Kågesson, 2004, p. 19). Between 1960 and 2007, a relatively high share of the newly 

registered cars has been of Swedish origin: 34 percent in 1960, 36 in 1975, 28 in 2000 and 29 

in 2007 (BIL Sweden, 1961; 1976; 2008). These car manufacturers, together with the truck 

manufacturers, are also important for the Swedish economy. For example, they were the 

biggest industry regarding both export and investments in 2005 (Bilkonjunkturen, 2006, p. 

                                                   

5 McCarthy (2007) indicates that this might be the case in the US. 
6 Volvo was established in 1927 and Saab in 1937. 
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4). The motor vehicles’ share of the total value for Swedish good exports during the time 

period studied has been between 8 and 15 per cent (Historisk statistik för Sverige del 3, SCB, 

Statistisk årsbok 1992; 1997; 2009). When looking at the companies in Sweden with the 

largest number of exports in 2007, Volvo PV placed 2nd, Volvo AB (trucks) placed 3rd, Saab 

Automobile placed 9th and Scania (trucks) placed 20th (Exportrådet, 2009). 

Research has pointed towards institutions as important factors behind the development of 

the car fleet (see for example Potter & Parkhurst, 2005; Haan et al., 2006; Ryan et al., 2009). 

There are political instruments directed explicitly to car use and vehicle kilometres travelled 

such as the carbon tax and fuel tax which addresses the CO2 emissions (Hensher, 2008). 

There are also vehicle taxes such as vehicle registration tax, value added tax (VAT) and 

annual circulation tax; these all aim to give incentives to choose more fuel efficient cars 

(Ryan et al., 2009).  

Political instruments and taxation levels in Sweden have, over time, stimulated increasing 

automobility. This has also been emphasised in public debates as a goal for regional and 

socio-economic equality. As early as 1956 Sweden’s minister of communications, Sten 

Andersson, stated that Sweden’s import policy probably was one of the most liberal in 

Europe since the country did not have, nor had any intentions to set up, an embargo for car 

imports (Andersson, 1956, p. 13).7 Fifty years and millions of cars later, Kågesson (2004 and 

2005) asked, “Why is Sweden worst in the class?” It has been suggested that a lack of taxes 

influencing vehicle choice towards lower emissions is the answer to his question (Kågesson, 

2005, p. 25). This has changed somewhat during the last years and since 2005, some political 

instruments have been implemented in order to steer the car fleet towards a more 

environmental friendly composition. A brief overview of the political instruments tells us that 

Sweden, unlike for example Denmark, is one of the EU member states without a sales tax on 

new cars (registration tax) since this tax was abolished in 1990 (Kågesson, 2004, p. 15; 

ACEA, 2008). Since October 2006, Sweden has held a model for the annual vehicle tax based 

on carbon dioxide emission for new cars and based on weight and fuel type for older cars 

(Konsumentverket, 2007, p. 6; ACEA, 2008). Regarding fuel taxes, an international 

comparison shows that the Swedish petrol tax was the 18th highest (or 10th lowest) whilst the 

diesel tax was the 6th highest among the EU-27 in 2006 (ACEA, 2008, p. 3). Since 1991, fossil 

fuel is taxed twofold: by an energy tax and a carbon dioxide tax.8 A change in any of these 

taxes would be the same as to change the fuel tax where changes in the fuel tax might 

                                                   

7 This stands in sharp contrast to Norway where the import restrictions did not cease to exist until 
1960 (Knutsen & Boge, 2005, p. 56). 
8 Ethanol is freed from both taxes (Kågesson, 2001, p. 58). 
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influence car ownership. Although, with the increasing sales of heavy cars, Swedish car 

owners appear to have a strong demand for these car models as well as the economic space 

for higher fuel taxes (Kågesson, 2007, pp. 87-88; SIKA, 2008).  

The fuel taxes are closely connected to the sales price for fuel. In Sweden, the sales price for 

petrol in 2007-year price was the same in 1950 and 2007, 11.7 SEK per litre. But as indicated 

in table 1, it has not remained on the same level over the whole period. 

 

Table 1: Sales price for petrol in SEK/liter and the changes from year to year in 
per cent in Sweden (1950-2007), SEK (constant prices, reference year 2007) 

Year 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 

SEK/l 11.7 7.4 7.7 6.7 5.9 6.6 8.4 8.6 8.8 8.6 10.7 11.5 11.7 

Ch,% - -37 4 -13 -12 11 28 3 2 -2 24 8 1 

Source: SPI, Ljungberg, 1990. 

 

There have been some notable changes in the real price levels over time. Between 1950 and 

1955 it dropped by 37 percent, and by 12 percent between 1965 and 1970. During the 1970s 

there was an increase in the real price; by 11 percent between 1970 and 1975, and with 28 

percent between 1975 and 1980. Also, there was a significant increase of 24 per cent between 

1995 and 2007, due to changes in the world market price and not so much due to changes in 

fuel taxes. 

Other political instruments like subsidies also play an important role when it comes to the 

composition of the Swedish car fleet. One significant example of this is company car taxation, 

which is a political instrument with an impact on car ownership and new registrations as well 

as on the car fleet over time since these cars after two or three years are available on the 

market for used cars. Kågesson states that, “Sweden has a regime for taxing company cars 

that is tailored to suite the interests of Volvo and Saab, both producers of cars in the larger 

segments” (Kågesson, 2005, p. 25). He also argues that subsidies do more damage than good, 

with the taxation of company cars as one example (Kågesson, 2001, p. 64).9 This view has 

also been supported by Schipper & Eriksson (1995) and Cohen-Blankshtain (2008), who 

comes to the conclusion that company car taxation can have the opposite effect on both 

                                                   

9 Instead of subsidies, Kågesson argues for a reintroduction of the sales tax on new cars in order to 
steer the car fleet towards a less heavy and more environmentally friendly one.  
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ownership and car size in the sense that the taxation offsets the effect of an increasing cost. 

Examples of subsidies, recently initiated in order to steer the new registrations towards cars 

with lower emissions are a reduction of the annual vehicle tax for new cars running on diesel 

(valid from 2006-2007), a bonus of 10,000 SEK when purchasing an environmentally 

friendly car (valid from 2007-2009). Also, free parking for environmental friendly cars has 

been implemented in some municipalities, and in Stockholm these cars are also relieved from 

the congestion tax (SIKA, 2008, p. 12). 

 

The rebound effect 

Before a study of the Swedish car fleet’s development over time can be carried out, a general 

overview of the rebound effect is in order since knowledge about the function of this effect is 

of importance. The effect, where the initial increase in energy efficiency is counteracted by 

various demand effects was originally first described in 1865 by Stanley Jevons, but is today 

more often known as the rebound effect or the Khazzoom-Brookes postulate (Saunders, 

1992). The dynamics of the effect is basically the following (Vikström, 2008). An initial 

increase in energy efficiency leads first to an increased marginal productivity of energy. This 

is to say that the energy service flow from each physical unit of energy increases. If the price 

per physical unit of energy remains constant, this implies falling energy service unit prices. 

The falling energy service price makes it profitable to buy more energy services until the 

marginal productivity corresponds to the new lower price per energy service unit. Beside the 

size of an efficiency increase, this process is affected by how easy it is to integrate additional 

energy in the production process or by the elasticity of substitution. From a macroeconomic 

perspective, the process of adding energy services to the production process will in turn 

increase the marginal productivity of the other factors: capital and labour. This is because 

each unit of capital and labour is now working with more energy service units than before. 

The process will continue until marginal productivities again correspond to factor prices. 

This is because the relative price of energy in terms of energy services has decreased. 

In this case, when private cars are concerned, one should assume that the initial energy 

efficiency concerns lower fuel consumption per horse power. This technical change may be 

utilised either as lowered fuel costs or increased motor power. The resulting substitution will 

depend on how motor power is valued relative to the cost saving through fuel efficiency. The 

rebound effect may therefore be seen as substitution and income effects. 
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Figure 1: Demand schedule for horsepower and fuel showing income and 
substitution effects  

 

Source: Based on Vikström (2008); Lindmark and Andersson (2009). 

 

Figure 1 shows a demand schedule with fuel and horsepower (Hp). B1 represents the original 

budget line and U1 is the corresponding indifference curve. Maximum utility is found at point 

A. If a technical shift is assumed, implying that more Hp are available at a given fuel 

consumption, the budget line shifts to B2. This is effectively the same as an exogenous price 

fall in Hp. Maximum utility is now found at point C where U2 has the same curvature as U1. 

The substitution effect is the leftward move from A to B which is a tangency between U1 and 

the dashed hypothetical budget line which only takes into account the technical change. The 

upward shift from B to C is the income effect which is caused by the technical change 

implying falling prices for Hp. Exogenous income growth would cause a proportional 

outward shift of B1 implying proportional increase of Hp and fuel consumption. 

With the point of departure in the vehicle purchase rebound effect, this paper will explore the 

relationship between increased fuel efficiency and horsepower over time as well as the 

development of real car prices and horse power. Although not formalised in this paper, this 

will demonstrate the rebound effect in car sales. Furthermore, the development of fuel 

consumption per horse power, fuel consumption per 10 km/h and fuel consumption per 

kilogram over time will be explored. The result will be discussed in relation to political 
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instruments since different taxation principles and subsidies can be assumed to influence the 

vehicle purchase rebound effect in different ways.  

 

Methodological aspects and the Swedish data  

Since rebound effects include income and substitution dynamics, a historical approach is 

relevant. This study therefore focuses on the composition of the Swedish car fleet during the 

period from 1950 to 2007. By applying a historical perspective, the households’ sensitivity 

regarding economic changes, and the connection between car ownership and income, will be 

taken into account since the investigated time period contains periods of strong economic 

growth as well as periods of economic crises (for example OPEC I and II) and/or recessions. 

Also, in order to avoid the effect of inflation and the changing value of the Swedish Krona 

(SEK) over time, all prices are constant prices, with the reference year 2007. 

In order to highlight a vehicle purchase rebound effect, an in-depth study of the car models 

who have dominated the car sales in Sweden over the years will be carried out. A first step 

has been to identify the mostly sold car models since 1950. As visualised in table 2, the top-

five selling car models share of the new registrations in Sweden has decreased from around 

50-60 percent during the 1950s and early 1960s down to 22 percent in 2007. 

 

Table 2: The top-five selling car models’ share of the new registrations in 
Sweden (1950-2007), in per cent 

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 

 

53.8 50.5 59.2 47.4 44.3 44.9 45.1 40.4 28.3 41.3 28.6 26 22.3 

 

Source: BIL Sweden (1961, 1966, 1971, 1976, 1981, 1986, 1991, 1996, 2001, 2006, 2008)                                            

Note: The number for 1950 concerns the make of car, not specific car models. 

 

This indicates an increasing diversification, i.e. there are more different car models in traffic 

and available on the market today than what have been the case during earlier periods. The 

top-five selling car models can give us valid information about the households’ choices 

regarding fuel efficiency and other attributes. However, since an inconsistency in their share 

of the new registrations over time can be identified, a sample includes 50 percent of the new 

registrations each year will be used in the analysis. In other words, the car models taken into 
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account here are the highest numbers per model, starting with the most sold car model and 

thereafter listed downwards until the 50 percentiles were matched.  

 

Table 3: The number of car models within the 50 percentiles of new 
registrations in Sweden (1950-2007), numbers and percent 

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 

 

5 

(53.8) 

5 

(50.5) 

4 

(52.3) 

6 

(51.0) 

7 

(51.7) 

7 

(52.5) 

7 

(50.7) 

8 

(51.8) 

12 

(50.8) 

8 

(52.7) 

14 

(51.2) 

16 

(51.4) 

20 

(51.0) 

Source: BIL Sweden (1961, 1966, 1971, 1976, 1981, 1986, 1991, 1996, 2001, 2006, 2008)                                            

Note: The number for 1950 concerns the make of car, not specific car models. 

 

As a consequence of this, the number of car models included in the analysis will change over 

time, with the lowest number in 1960 and the highest in 2007, as shown in table 3. If an 

inconsistency of the top-five selling models’ share of the new registrations over time could be 

identified in table 2, table 3 highlights another type of inconsistency – namely the number of 

car models within the 50 percentiles. To exemplify, in Sweden the lowest number, 4, can be 

found in 1960 and the highest, 20, in 2007 and over the first 40 years the numbers never 

exceeds 8. It is first after the 1990s that the numbers continuously starts rising. There is 

always a danger in excluding parts of a population in a study; however, the 50 percentiles 

cover between 50 and 55 percent of the new registrations and many of the excluded cars are 

scarcely demanded by the consumers. This suggests that the investigation covers a fairly 

larger part of the car fleet, although the limitations due to the sampling procedure should be 

recognised. These cars can also be specialised towards demands that will be relatively 

unaffected by changes in taxes etc., for example sports cars. See the appendix for an overview 

of the car models included in this study and their share of the new registrations. 

Time series containing data for all car models within the 50 percentiles (including price, 

weight, horsepower and fuel consumption) and fuel price are used in the analysis. The 

collection of data has been carried out as follows. Quantitative data, such as cars in traffic 

and new registrations in Sweden, are collected from BIL Sweden (an organisation for 

manufacturers and importers of cars, trucks and buses). The sales prices for petrol are 

collected from the Swedish Petroleum institute (SPI) and Jonas Ljungberg (1990). Data 

concerning the performance and price of each car model for the years 1950-1995 are collected 

from various Swedish car magazines, such as Allt om bilen, Motor and Teknikens värld, and 

for the years 2000-2007 from Allt om bilen and the company Ynnor’s database 
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Tjänstebilsfakta. Since each car model can differ in both performance and price, the numbers 

used in this paper are estimated averages for each car model and year. One example of this is 

Volvo Amazon in 1960 whose average is based on two different motor effects; 60 and 85 hp, 

and another example is Volvo V70 in 2007 whose average is based on 5 different motor 

effects; 126, 140, 163, 185 and 209 hp. This may bias the results by exaggerating the average 

motor effect. Since the available data does not show the exact number of cars sold with each 

specific motor effect, this limitation is in practice difficult to avoid.  

It should also be mentioned that the estimated averages are not differentiated by petrol, 

diesel or bio-fuel combustion systems. This is not optimal since horsepower and fuel 

consumption can differ depending on whether the car is driven on for example petrol or 

diesel (Meyer & Wessely, 2009, p. 3781). But neither in this case does the statistics, used as a 

base for the analysis, separate the share of different combustion systems from each other on 

the car model level.   

 

Table 4: Diesel cars’ and environmental friendly cars’ share of the new 
registrations in Sweden (1975-2007), in percent 

Year 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 

Diesel cars 3.9 7.2 2.2 0.6 2.8 6.3 9.7 34.7 

Environmental friendly cars - - - - - - 5.2 17.8 

Source: BIL Sweden (2006, 2008)                    

Note: The environmentally friendly car is a concept used in relation to the Swedish subsidy system and 

includes diesel or petrol fuelled cars with a maximum CO2 emission of 120 g/km, hybrid cars and cars 

which may be driven on alternative fuels such as E85 and natural gas (Miljöfordon.se, 2010). 

 

Historically, petrol cars have dominated the Swedish car fleet. As indicated in table 4, the 

diesel cars’ share of the new registrations has been marginal. Between 1975 and 2000, the 

diesel cars market share only exceeds 10 percent in 1998 for Sweden and is extremely low 

between 1985 and 1995.  It is not until 2006 that the share of diesels again exceeds 10 

percent. Also shown in table 4 is the so-called ‘environmental friendly cars’ (Swe: miljöbilar) 

share of the new registrations in Sweden. These car models will not be studied in detail since 

neither can be separated from the regular cars in the statistics.  

Another methodological aspect on fuel consumption which needs to be mentioned is the 

inconsistency regarding the speed measured over time. Due to the available data, fuel 
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consumption is expressed as litres per 10 kilometres but with an inconsistency regarding the 

speed measured; 100 km/h in 1950-1965, 90 km/h in 1970-1975 and combined driving in 

1980-2007. Although, if combined driving would have been the speed measured for all years, 

the slope of the figure would have been even more distinct since combined driving implies 

higher fuel consumption. 

 

The fuel efficiency of the Swedish car fleet (1950-2007) 

The previous 60 years have seen substantial technical change concerning several aspects of 

car design. In this section, an analysis of the fuel consumption and fuel efficiency of the 

Swedish car fleet will be studied in relation to motor effect (horsepower), weight and car 

prices. Figure 2 shows how fuel efficiency per horsepower has improved over time. Two main 

conclusions may be drawn from the figure. First, it is clear that the fuel efficiency has 

constantly improved since the 1950s. Secondly, the variation between the highest and the 

lowest fuel consumption per horsepower for the car models within each 50 percentile has 

been reduced significantly over time, and especially since 1970. 

 

Figure 2: Fuel consumption per horsepower, 50 percentiles of new registrations 
in Sweden (1950-2007) 
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Source: Motor, Teknikens värld, Allt om bilen, Tjänstebilsfakta.                                                              

Note: 1950-1965: 100 km/h, 1970-1975: 90 km/h and 1980-2007: combined. 
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After 1975, only one outlier with higher fuel consumption in relation to the other car models 

within the same 50 percentiles can be identified, this being the 2007 Skoda Fabia with a fuel 

consumption of 0.009 litres per horsepower. However, the period 1950-1970 shows 

considerable fluctuations within the 50 percentiles. This initial energy efficiency can be seen 

as an indication of substantial technical improvements, while the reduced spread among the 

top selling models suggests technological convergence, which may be interpreted as if fuel 

efficiency with respect to effect has been an important attribute since the OPEC I crisis.    

Following the vehicle purchase rebound effect literature it is, however, likely that the 

improvement in fuel efficiency to some degree has been offset by an increasing average motor 

effect. Table 5 shows the average motor power over time and reveals that this is indeed the 

case. This is expected in the Swedish case, not the least, given the contemporary fuel 

intensive car fleet.  

 

Table 5: The estimated average for horsepower within the 50 percentiles in 
Sweden (1950-2007) 

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 

 

46 47 59 60 81 88 88 108 121 138 136 160 150 

 

Source: BIL Sweden (1961, 1966, 1971, 1976, 1981, 1986, 1991, 1996, 2001, 2006, 2008).                  

Note: The number for 1950 concerns the make of car, not specific car models. 

 

Consistent with this, figure 3 reveals that the fuel consumption per 10 kilometres underwent 

comparatively small changes during the period. Given the considerable reduction in fuel 

consumption per horsepower, this provides a strong evidence for a rebound effect as 

increased fuel efficiency has been utilised for increased effect. As argued previously, this 

further suggests that motor effect has been an important qualitative aspect in customer 

demand for cars.   
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Figure 3: Fuel consumption in litres per 10 kilometres, 50 percentiles of new 
registrations in Sweden (1950-2007) 
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Source: Motor, Teknikens värld, Allt om bilen, Tjänstebilsfakta.                                                             

Note: 1950-1965: 100 km/h, 1970-1975: 90 km/h and 1980-2007: combined.  

 

Furthermore, figure 3 also reveals that the oil crises during 1973/74 and 1978/79 did not 

have any major impacts on the households’ choice of cars among the 50 percentiles when it 

comes to fuel consumption per mileage. This is consistent with previous research which 

reports almost no changes in fuel consumption from 1985 to 1995 and a 10 percent decrease 

from 1995 to 2002 (Sprei et al., 2008, p. 80). 

The vehicle rebound effect is further demonstrated when weight, an indication of the car size, 

is taken into account. Throne-Holst (2003, p. 8) uses the Volkswagen Golf as an example of 

how technological improvements have been progressing over time regarding one specific car 

model. He shows how fuel consumption was reduced with 6 percent 1975-2003 while the 

weight increased by 50 percent during the same time period. As established in earlier 

research, the size and weight of the cars sold in Sweden has increased substantially over the 

years, partly due to technological development but also as a consequence of safety regulations 

and the households’ preferences and choices. Between 1998 and 2007 there was an average 

10 percent increase of the Swedish car fleets’ weight according to SIKA (2008, p. 32), whilst 

between 1975 and 2002 a new car became on average 24 percent or 270 kg heavier (Sprei et 

al., 2008, p. 79). The estimated average weight for the car models within the 50 percentiles 
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increased by 27 percent between 1975 and 2005 and by 31 per cent between 1950 and 2007, 

from 989 kg (1950) to 1297 kg (2007). The average weight for the car models within the 50 

percentiles is illustrated in table 6.  

 

Table 6: The estimated average for weight within the 50 percentiles in Sweden 
(1950-2007), measured in kg 

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 

 

989 996 1015 921 1126 1176 1208 1186 1232 1366 1337 1493 1297 

 

Source: BIL Sweden (1961, 1966, 1971, 1976, 1981, 1986, 1991, 1996, 2001, 2006, 2008).                  

Note: The number for 1950 concerns the make of car, not specific car models. 

 

Here, the lowest average weight, 921 kg, was identified in 1965 and the highest, 1493 kg, in 

2005. A look at the weight of the car models within the 50 percentiles in Sweden tells us that 

in 1950 the variation between the car models’ weight was 493 kg (780-1273 kg, Morris and 

Ford). 30 years later this variation had increased to 626 kg (940-1566 kg, VW Golf and 

Mercedes 230/240/300). In 2007, the variation had decreased to 385 kg (1303-1688 kg, 

Ford Focus and BMW 5-serie), although an increase in both the lowest and the highest 

weight can be identified. We may therefore conclude that average vehicle weights increased 

by approximately 30 percent while the corresponding engine effect increased by roughly 225 

percent.    

The average weight of each car model divided with its fuel consumption provides an 

indication of how the relationship between fuel consumption and weight and the 

thermodynamic efficiency has evolved over time. The development pattern for Sweden is 

illustrated in figure 4. 
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Figure 4: Fuel consumption in litres per kg weight of car, 50 percentiles of new 
registrations in Sweden (1950-2007) 
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Source: Motor, Teknikens värld, Allt om bilen, Tjänstebilsfakta.                                                             

Note: 1950-1965: 100 km/h, 1970-1975: 90 km/h and 1980-2007: combined.  

 

In 1950 it was required between 0.0011 and 0.0007 litres of fuel to move one kilogram for 10 

kilometres (for Opel and Ford). In 1980 this had changed to between 0.0008 and 0.0006 

litres (Volvo 340 and Mercedes 230/240/300), and in 2007 between 0.0006 and 0.0004 

litres (Volvo C30 and Toyota Corolla). It appears as if the fuel consumption per kilogram has 

decreased from the 1970s, i.e. another indication of more efficient cars over time, even if this 

development seems to have somewhat haltered between 1985 and 1990. In comparison, this 

development seems consistent with the development of the Austrian car fleet between 1990 

and 2007 for which Meyer & Wessely finds an increase of about 43 percent (from 0.009 to 

0.005 litres per kg) for the thermodynamic efficiency regarding cars driven by diesel 

equivalent fuel (Meyer & Wessely, 2009, p. 3786). 

The vehicle purchase rebound effect suggests that demand for cars with more powerful 

engines is driven by improved fuel efficiency with respect to motor effect. Accordingly, the 

falling real price for fuel, an effect caused by improved fuel efficiency, is off-set by more 

powerful engines until the fuels consumption per kilometre is approximately the same as 

prior to the technological improvement. It is, however, possible that the real price for a car 
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with a given motor effect has declined over time. The expected result would also in this case 

be an increased demand for more motor effect.       

Figure 5 shows how the real price for each level of horsepower has changed over time. The 

price has been calculated by dividing the price for each car model with its corresponding 

horsepower. In this case, a “low” price indicates a higher motor effect to a low or normal 

price while a “high” price indicates the opposite, lower motor effect to a normal or high price. 

 

Figure 5: Price per horsepower, 50 percentiles of new registrations (1950-
2007), SEK (constant prices, reference year 2007) 
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Source: Motor, Teknikens värld, Allt om bilen, Tjänstebilsfakta. 

 

Over time, each 50 percentile variation has stretched from between 1623 to 5090 SEK (Ford 

and Morris) in 1950, 1452 to 3236 SEK (Volvo 240 and Mercedes 230/240/300) in 1980 and 

975 to 2042 SEK (Volvo C30 and BMW 5-serie) in 2007. In figure 5 there are four more 

distinct outliers: the highest and the lowest price in 1950 (Morris and Ford), the highest price 

in 1980 (Mercedes 230/240/300), and the lowest price in 2000 (Renault Clio). Despite these 

outliers, it appears as if each year’s divergence between the highest and the lowest price per 

horsepower has decreased over time. This is evident from the 1980s, with the exception of 

the outlier. According to so called hedonic price theory, the price of a commodity is 

determined by the constituent characteristics of the same commodity. The comparatively 
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stable real price per horsepower over time suggests that motor effects has been a key 

characteristic or attribute over an extended period of time. This is, furthermore, congruent 

with the interpretation that more expensive models have required more powerful engines in 

order to be marketable. The importance of motor effect as a key attribute is further illustrated 

in figure 6, which reveals a roughly linear relationship between the motor effect and the real 

price of cars for the full sample of vehicles from 1950 to 2007.    

 

Figure 6: Car prices in relation to horsepower, 50 percentiles of new 
registrations in Sweden (1950-2007), SEK (constant prices, price reference year 
2007) 
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Source: Motor, Teknikens värld, Allt om bilen, Tjänstebilsfakta. 

 

Even in this figure some outliers are more distinct than others. A “higher” price for “less” 

horsepower in comparison goes for Mercedes 230/240/300 (260 200 SEK for 80 hp) and 

BMW 5-series (416 625 SEK for 204 hp). A “lower” price for “more” horsepower in 

comparison goes for Renault Clio (111 700 SEK for 163 hp), Volvo V70II (218 446 SEK for 

200 hp) and Volvo C30 (218 446 SEK for 220 hp).  

Looking over a 27 year period, 1975-2002, the increase of the newly registered cars’ motor 

effect in Sweden was 74 percent according to Sprei et al., whom also identifies differences in 

the pace of the increase; 2.3 percent each year from 1975 to 1995 and 1.3 percent each year 

from 1995 to 2002 (Sprei et al., 2008, p. 79). An indication of the increase in horsepower for 
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the car models within the 50 percentiles between 1950 and 2007 was visualised in table 5. 

For the car models in this study, the increase in motor effect between 1975 and 2005 was 82 

percent, from 88 hp (1975) to 160 hp (2005), almost 8 percentage units higher than the 

increase identified by Sprei et al., from 1975 to 2002. Over the whole period the estimated 

average of horsepower increased by 226 percent, from 46 hp (1950) to 150 hp (2007).  

To conclude, altogether the figures highlight a vehicle purchase rebound effect since the fuel 

consumption has decreased over time, while at the same time the number of horsepower has 

increased. The real price per horsepower, on the other hand, has been relatively constant 

over time. 

 

Concluding remarks 

In Auto Mania, Tom McCarthy uses the expression “more-car-per-car” (2007, p. xviii) when 

describing the contemporary American car fleet in comparison to previous years. This is 

certainly true for the Swedish car fleet as well.  

On the whole, increased technological efficiency regarding fuel consumption per horsepower 

and fuel consumption per kilogram has improved continuously between 1950 and 2007, with 

the possible exception of the period 1985-1995. At the same time, the price per horsepower 

has been relatively unchanged. Everything else equal, rising real incomes has made the 

consumption of bigger and stronger cars possible for Swedish households. Therefore, 

increased efficiency has only had a modest effect on the fuel consumption per kilometre. 

Thus, the opportunity to reduce fuel consumption and corresponding CO2 emissions has 

largely been neutralized by a rebound effect. Also, the Swedish car fleet has developed in a 

setting of political instruments and regulations working in favour of larger and more fuel 

consuming cars.  

The investigation suggests that contemporary policy makers probably will face substantial 

political hardships when trying to implement climate policy tools for addressing private car 

CO2 emissions. One thing that direct limitations on per kilometre emissions, CO2 taxes or 

tradable emission permits have in common is that the incentives for reduced engine effect 

are reinforced. Since this study has showed that motor effect is a main attribute closely 

related to the value of cars, such measures will probably be received with pronounced 

consumer and voter scepticism.  
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Appendix  

Table 7: 50 percentiles of the new registered car models in Sweden (1950-2007)  

Year Car model Sold, %  1985 Volvo 700 14 

1950 Ford (märke) 16,2  1985 Volvo 200 8,9 

1950 VW (märke) 13,3  1985 Saab 900 7,5 

1950 Volvo (märke) 11,9  1985 VW Golf/Jetta 5,6 

1950 Opel (märke) 6,2  1985 Opel Kadett 4,4 

1950 Morris (märke) 6,2  1985 Volvo 300 4,1 

1955 Volkswagen 19,1  1985 Ford Sierra 3,7 

1955 Volvo 444 (std, spec, exp) 18,6  1985 Ford Escort 3,6 

1955 Opel Rekord 5,6  1990 Volvo 700 10,9 

1955 Opel Kapitän 3,6  1990 Saab 9000 5,6 

1955 Saab 3,5  1990 VW Golf/Jetta 4,7 

1960 Volkswagen 18,6  1990 Toyota Corolla 3,6 

1960 Volvo PV 444 (544) 14,7  1990 Volvo 200 3,5 

1960 Opel Rekord 10,9  1990 Volvo 400 3,5 

1960 Volvo Amazon 8,1  1990 Ford Sierra 3,4 

1965 Volvo Amazon (120) 15,4  1990 Opel Kadett 3,3 

1965 VW 1200/1300 11,3  1990 Ford Escort/Orion 3,2 

1965 Saab 96 7,8  1990 Mazda 323 3,1 

1965 Opel Rekord 7,7  1990 Audi 100 3,1 

1965 Ford Taunus 17 M 5,2  1990 Saab 900 2,9 

1965 Opel Kadett 3,6  1995 Volvo 800 14,4 

1970 Volvo 142/144 18,9  1995 Volvo 900 11,4 

1970 Saab Sedan V4 (96) 8,4  1995 Saab 9000 5,6 

1970 Saab 99 6,2  1995 Saab 900 5,2 

1970 VW 1300/1500 6,1  1995 VW Golf 4,7 

1970 Opel Rekord 4,7  1995 Ford Escort 4,4 

1970 Volvo 145 Herrg.vagn 4,2  1995 Opel Astra 3,8 

1970 Mercedes 200/220 3,2  1995 Ford Mondeo 3,2 

1975 Volvo 240 19,6  2000 Volvo S/V/C70 10,3 

1975 Saab 99 10,1  2000 Saab 9-5 5,6 

1975 VW Passat 5,7  2000 Volvo S/V40 5,1 

1975 Saab 95/96 5,4  2000 Saab 900/9-3 3,8 

1975 
Mercedes 200/220/230-
4/240 4,1  2000 VW Golf 3,8 

1975 Opel Rekord 3,8  2000 VW Passat 3,6 

1975 VW Golf 3,8  2000 Renault Megane 3,3 

1980 Volvo 240 20,6  2000 Ford Focus 2,9 

1980 Saab 900 9,5  2000 Skoda Octavia 2,6 

1980 VW Golf 5,5  2000 Volvo S 80 2,5 

1980 Volvo 340 5,4  2000 Opel Astra 2,3 

1980 Opel Kadett 4,1  2000 Renault Clio 1,9 

1980 Saab 99 3,3  2000 Toyota Corolla 1,8 

1980 Mercedes 230/240/300 2,3  2000 VW Polo 1,7 
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Year Car model Sold, %     

2005 Volvo V/C70 10,2     

2005 Volvo V50 4,6     

2005 Saab 9-5 4,3     

2005 VW Golf 3,5     

2005 Saab 9-3 3,4     

2005 Ford Focus 3,3     

2005 Toyota Corolla 3,1     

2005 VW Passat 2,9     

2005 Peugot 307 2,7     

2005 Renault Megane 2,2     

2005 Skoda Octavia 2,2     

2005 Volvo S60 1,9     

2005 Audi A4 1,8     

2005 Peugot 206 1,8     

2005 Audi A6 1,8     

2005 Toyota Avensis 1,7     

2007 Volvo V70 +  7,3     

2007 Saab 9-3 4,6     

2007 Volvo V50 3,8     

2007 Saab 9-5 3,5     

2007 VW Passat 3,0     

2007 VW Golf 3,0     

2007 Volvo V70II 3,0     

2007 Ford Focus 2,8     

2007 Peugot 307 2,1     

2007 Opel Astra 2,0     

2007 Audi A4 2,0     

2007 Skoda Fabia 1,8     

2007 Audi A6 1,8     

2007 Skoda Octavia 1,7     

2007 BMW 3-serie 1,6     

2007 Toyota Avensis 1,5     

2007 Renault Megane 1,5     

2007 BMW 5-serie 1,4     

2007 Volvo C30 1,3     

2007 Toyota Corolla 1,3     
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